
 تونل های شهری

ٌای ضٍری یکی از راٌکارٌای غیر لاتل اجحىاب در جٍث گسحرش مسیرٌای ارجثاغی جُول  

ٌسحىذ کً اجرای آوٍا در تلىذ مذت تاػد کاٌص ٌسیىً ٌای ػمُمی می ضُد َ مسایای محؼذد 

اجحماػی، مذیػ زیسحی َ غیري تً ٌمراي دارد. جذمیمات محؼذد ویس وطان دٌىذي رَوذ رَ تً رضذ 

یرزمیىی در جٍان می تاضذ َ ضٍرٌای ایران ویس از ایه امر مسحثىی ومی اسحفادي از فعاٌای ز

  تاضىذ.

 تونل رسالت

تاضذ. ایه تسرگراي ضرق  غرتی جٍران می -جریه مسیرٌای ضرلی  وی تسرگراي رسالث یکی از غُال

ومایذ.  ومطً جٍران در مذذَدي ضٍرک راي آٌه محصل میجریه  جٍران را از خیاتان دماَوذ تً غرتی

جُول رفث َ ترگطث تا سً خػ ػثُری َ در دَ  2محر غُل ضامل  4391جُول ٌای رسالث تا 

محر غُل دارد. ایه دَ جُول ػریط تا  491محر َ لطؼً کُچک آن  222لطؼً اسث کً لطؼً تسرگحر 

محر از یکذیگر فاصلً داروذ.  5/3َ جُول فمػ محر در آترفث جٍران دفاری ضذي َ د 41لطر دذَد 

 محر اسث.  5/43ػرض دٌاوً ٌای داخلی ٌر جُول پس از جکمیل پُضص تحه مسلخ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 رسالث  جُول

  

  

 



 تونل توحید

ذَدي تسرگراي چمران، میذان جُدیذ، میذان جمٍُری، جىُتی در مذ –جُول جُدیذ تا امحذاد ضمالی 

َ تسرگراي وُاب لرار دارد. دیُار میاوی جُول ٌای دَللُی جُدیذ تً صُرت ضمغ ٌای در جا ریس تً 

محر مرتغ  315محر از ٌم ساخحً ضذي اسث. سطخ ممطغ ایه جُول ٌا  1محر َ تا فُاصل  5/4لطر 

 می تاضذ. 

محر َ دَ رمپ ضمالی  2439محر ضامل یک جُول تً غُل  3111د غُل کل پرَژي در ٌر جٍث دذَ

محر اسث. ضیة رمپ  1212محر می تاضذ. مجمُع غُل جُول ٌا  291َ جىُتی تا مجمُع غُل 

درصذ می تاضذ.  1درصذ َ ضیة محُسػ کل جُول دذَد  23/1َ  9ضمالی َ جىُتی تً جرجیة 

محر ترای ػثُر َ مرَر پرسىل َ  5/1ػرض  محر ضامل دَ پیادي رَ تا 5/42ػرض جُول ٌا دذَد 

خػ مجسا َ یک   3مٍىذسان خذمات جُول در دَ سمث جُول ٌا َ مسیر ػثُر مرَر َسایػ وملیً در 

محر می تاضذ. ارجفاع ایه جُول ٌا کً تا ممطغ وؼل  44خػ اَرژاوس در ٌر جٍث تا مجمُع ػرض 

 محر می تاضذ. 5/2اسثی ساخحً ضذي اوذ، 

 

   

 

 
 

 جُدیذ  جُول 

 تونل نیایش 

غرح اجصال تسرگراي ویایص تً تسرگراي صذر تً مىظُر کاٌص مطکالت جرافیکی ضمال جٍران از 

غریك اجرای دَ جُول مجسای ضمالی َ جىُتی اجرا می ضُد. غُل جمریثی ٌر یک از جُول ٌا 

ول ٌای رفث َ ترگطث از اوحٍای غرتی تسرگراي صذر آغاز محر می تاضذ. مسیر جُ 3951دذَد 

 



ضذي َ پس از ػثُر از زیر تلُار آفریما َ خیاتان َلی ػصر در ظلغ جىُتی پارک ملث َ در تخص 

محر َ ػرض  15/44ضمالی تسرگراي کردسحان تً تسرگراي ویایص می رسذ. ارجفاع ٌر یک از جُول ٌا 

ز جُول ٌا دارای دَ خػ ماضیه رَ َ مسیر تاریکحر امذاد محر می تاضذ. ٌر یک ا 41آوٍا دذَد 

 محر اسث. 53خػ(. تیطحریه میسان رَتاري در غُل مسیر جُول در دذَد  5/2تاضذ ) می

 

  

 

  

  جُول ویایص دیه ساخث

 تونل فضیلت

عیلث تخطي از غرح ادذاخ تسرگراي فعیلث َ اجصال ضٍرک سؼذيً تً تخص اصلي ضٍر جُول ف

کً از تلُار سرداران جا َرزضگاي سؼذيً ادامً دارد. غُل کل مسیر پرَژي دذَد  ضیراز اسث

امحذاد جُول در جٍث محر مي تاضذ.  051کیلُمحر اسث کً تخص زيرزمیىي آن در دذَد  2/4

ث کً در يال جىُب غرتي جالذيس کُي مُلً يا کُي آب مرغان لرار ضمال ضرق تً جىُب غرب اس

 دارد.

محر ارجفاع می تاضذ دارای یکی از تسرگحریه  21/42محر ػرض َ  30/42جُول فعیلث کً دارای 

دٌاوً جُول ٌای ضٍری در ایران را می تاضذ. ایه جُول تا اسحفادي از رَش چالسوی َ آجطثاری َ 

 ترداری اجرا ضذي اسث.  اوی َ سپس کفدر دَ مردلة دفاری پیط

  

 



 

 

 

 

 

 

 جُول فعیلث دیه ساخث

  

  

  

 

 


