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يسـتگاه،  ا 16، مسير روسازيكيلومتر  17، كيلومتر تونل 17تهران مشتمل بر  يمترو 4و  3 پروژه احداث قطعاتي از خطوط

كشـي، يـك   شـبكه زه  3تعميرگـاه قطـار،   سـازه پاركينـگ   يـك   ،خطوط يتقاطع راهي سهسازه  3، ميان تونلي هواكش 11

بـه كنسرسـيومي متشـكل از     تهران متروياز طرف شركت كيلومتر  3پايانه قطار به طول  2روسازي  و ساختمان پست برق

جبهـه كـار در    78كارگاه و  48قالب ذكور در پروژه ممحدوده . ابالغ گرديد 1388سور در سال شركت بلندپايه و يك فاينان

عمليـات اجرايـي   باشـد.   مـي  ير فرودگاه مهرآبادمس، غرب و ، جنوب، شرقمركزشمال شرق، شامل تهران شهر شش نقطه از 

كيلـومتر   2متروي تهران به طـول حـدود    4هاي شماره يك تا سه در فرودگاه مهرآباد در مسير خط  ايستگاه بيمه و ايستگاه

هاي خـاص ايـن مسـير     برداري قرار خواهند گرفت. از ويژگي مورد بهره 1394ها تا پايان سال  مام رسيده و اين ايستگاهاتبه 

   باشد. طراحي و مبلمان متفاوت جهت تردد مسافران فرودگاهي و قابليت تردد قطارها بصورت هوشمند و بدون راهبر مي
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ـامه ـايه فصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز �11شماره �مهـن

 

 

  نخستسخن 

 ميليـون  دو حدود مترو مسافر در جابجايي نرخ متوسط روزانه و كرده جاجاب را مسافر ميليارد 5 حدود تاكنون پايتخت مترو

1است نفر هزار پانصد و
خط شـهري بـه    9انداز حمل و نقل ريلي تهران بزرگ، شبكه زيرزميني شامل  طرح تفصيلي و چشم .

انـداز   مسـير تحقـق ايـن چشـم    ستگاه زيرزميني مسافرگيري را تصوير نموده اسـت. در  اي 216كيلومتر و  270طول انباشته 

بـه  ايسـتگاه)   16كيلـومتر تونـل و    17(حدود تهران  يمترو 4و  3 وطخدمات طراحي، ساخت و تأمين مالي قطعاتي از خط

ن يـك فرآينـد بهينـه جهـت     شركت بلندپايه و گروه اقتصادي مهرگان واگذار شده است. شركت بلندپايه بـا تعريـف و تبيـي   

محـور   - هاي تحـت پيمـان خـود را بصـورت عملكـرد      دستيابي به سطح مسافرگيري در فازهاي عملياتي، روند اجراي پروژه

خـط  كليه عمليات اجرايي با هدف برقراري شرايط مسافرگيري در ابتدا و انتهـاي هـر    اين اساس است. برريزي نموده  برنامه

متناسب در ساير فازها مد نظر قرار گرفته است؛ همچنين ها و معابر ترافيكي ويژه شهري تعاقباً گرهو مشده آغاز در فاز اول 

هـاي   طـرح در هاي طرح و ساخت مورد بازنگري قـرار گرفتـه اسـت. بـازنگري      با نيازمندي زمان و هزينه كارفرما كليه روش

رده تأمين و توزيع منـابع بجـاي اسـتفاده از الگوهـاي     معمول و مرسوم تحت ريسك پيمانكار طرح و ساخت، ارائه برنامه فش

راهكارهـاي  از هاي اجرايي يكپارچه، هدفمنـد و جـامع در كـل خـدمات،      فني و كليشه مقطعي و در نهايت بكارگيري روش

ي برداري در سطح مسافرگيري بوده است. نتايج اين بازنگري راندمان طراح مورد استفاده جهت دستيابي به هدف بهرهاصلي 

 110هاي خدمات قـراردادي را تـا    درصد و راندمان طراحي و ساخت ايستگاه 120هاي خدمات قراردادي را تا و ساخت تونل

و گشـته  درصد افزايش داده و در نهايت منجر به كاهش مدت زمان اجراي عمليات، به نصف مدت زمان معمول مورد انتظار 

در  3، نيمـه جنـوبي خـط    1390اه ن آزادي تا شهرك اكباتـان) در مهـر مـ   (ميدا 4خط  5برداري و مسافرگيري در فاز  بهره

بـه   1394نيـز در اسـفندماه   و مسير فرودگـاه مهرآبـاد   شده فراهم  1394ماه در شهريور 3، نيمه شمالي خط 1392ماه مهر

  .برداري خواهد رسيد بهره

ر زمينه احداث سازه نهـايي تونـل (الينينـگ) و    نظير در تاريخ ساخت مترو در ايران، از جمله د يبه دليل ثبت ركوردهاي ب

متـروي تهـران، پژوهشـگران و كارشناسـان مركـز فنـاوري و        3سازه ايستگاه در حداقل زمان ممكن در بخش شمالي خـط  

. در 2متروي تهـران بازديـد نمودنـد    3اين بخش از خط  هاي ارگاهاز ك 1394نوآوري رياست جمهوري در فروردين ماه سال 

 يلهبـر آن اسـت بوسـ    يـه مشاور طرح و توسعه بلندپا ينمهندس يبا همكار يهو توسعه شركت بلندپا يقگروه تحق ينه،زم ينا

عنـوان   ت، تحرا دست، گزارش عملكرد محقق شده و دانش اندوخته شده در سازمان ينمدارك از ا يررو و سا يشفصلنامه پ

  .يندنما يلكشور تبد ييو اجرا ينظام فن يبرا يابيقابل دست يدانش، به چارچوب يريتمراجع مد
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  ؛قطار شهريتكنولوژي بتن در ساخت تونل و ايستگاه 

  متروي تهران 4و  3قطعاتي از خطوط بتن بررسي طرح اختالط مطالعه موردي: 

  

  2ي، زهره عاشور1الواعظين يسرئ مهدي

  يهدپاشركت بلن يكواحد بتن و ژئوتكن يرمد 1

  يهكارشناس بتن شركت بلندپا 2

  

 چكيده

ايستگاه، احـداث   16، ساخت كيلومتر 17به طول  سازي تونلمشتمل بر تهران  يمترو 4و  3 وطاز خطبراي احداث قطعاتي 

اي و  هـزار مترمكعـب بـتن سـازه     500حدود  ،گذاري در دو سمت مسير) ريل كيلومتر 40كيلومتر ( 20تقاطع و روسازي  3

بتن بـا دو رده مقـاومتي    اختالطر مترمربع شاتكريت جهت پايدارسازي مورد نياز بوده است كه براي آنها پنج طرح هزا 530

نحوه محاسـبه و مالحظـات اجرايـي پـنج     مقاله . در اين تهيه گرديداي  نمونه استوانهكيلوگرم بر سانتيمترمربع  250و  210

و ايستگاه، دو طرح براي روسازي مسير و يك طـرح بـراي بـتن     )ينينگالسازه تونل (شامل دو طرح براي بتن  اختالططرح 

 گيرد. مورد بررسي قرار ميپاشيده (شاتكريت) 

 

  

  متروي تهرانبتن، بتن پاشيده،  اختالططرح : كلمات كليدي



ـرييستگاهل و اـن در ساخت تونـبت يولوژـتكن 4  رانـروي تهـمت4و  3قطعاتي از خطوط بتن اختالطررسي طرحـه موردي: بـمطالع؛قطار شه

 

  مقدمه -1

تهـران   يمتـرو  4 و 3از خطـوط   ياحـداث قطعـات   عمليات

 يگذار يلر يلومترك 40، سازي تونل يلومترك 17مشتمل بر 

 يانهواكش م 11 يرزميني،ز يستگاها 16 ير،مسدر دو سمت 

از  يطبقـات  ينـگ سازه پارك يكو  يراه سه سازه سه ي،تونل

آغاز شـده اسـت و هـم     يهتوسط شركت بلندپا 1388سال 

درصد  98سازي حدود  اكنون درصد پيشرفت معادل در تونل

ن كـل بـت  باشد. مقـدار   درصد مي 90ها حدود  و در ايستگاه

هـزار   500اي مورد اسـتفاده در ايـن قطعـات حـدود      سازه

هـاي تونـل    مترمكعب و شاتكريت جهت پايدارسازي ديواره

  هزار مترمربع بوده است (جدول شماره يك). 530حدود 

هاي  ريزي در اجزاي مختلف پروژه مقدار عمليات بتن   1جدول 

 مترو شركت بلندپايه

  اجزاي پروژه
حجم 

 تقريبي بتن
  واحد

نمونهه مقاومتيرد

kg/cm(اياستوانه
2( 

  201،600  ايستگاه

  250مترمكعب

و مقطع فوقاني 

  تونلتحتاني

205،600  

  250مترمكعب

  60،000  ها شمع

  210مترمكعب

  40،000  روسازي

  250مترمكعب

  371،040 شاتكريت تونل

  250مترمربع

شاتكريت 

  ايستگاه

163،251  

  250مترمربع

 

  

  

  

  

  

  

  

  بتن اختالططرح كلي  يژلوومتد -2

بـتن مربـوط بـه هـر رده بـا توجـه بـه         اخـتالط  يها طرح

بتن  مخلوططرح  يبر اساس روش ملمورد نياز، مشخصات 

مواد فوق  يسازگار يجهت بررس ينشده است. همچن يهته

، آنهابودن  ياستفاده و اقتصاد يزانم يمان،روان كننده و س

ـ   ايشيآزم يها ابتدا طرح مختلـف سـاخته    يبا مـواد افزودن

  شود. يشده و ماده مناسب انتخاب م

بـتن بـه    اخـتالط از مواد فوق روان كننده در طرح  استفاده

در پمپـاژ بـتن و    يلبـتن، تسـه   يـي زا كنترل حـرارت  يلدل

به مقاومـت   يابيبتن و دست يازانتقال آن، كاهش آب مورد ن

 يزشكاهش ر يبرا پاشيدهدر بتن  باشد. يو دوام مطلوب م

ـ   حين عمليـات پاشـيدن،  در بتن   يـر زودگ ياز مـواد افزودن

بـا  مسـير   يطرح بـتن روسـاز   براي .گرديدكننده استفاده 

از دو طـرح اخـتالط بـا     يـزي، ر توجه به نحـوه اجـرا و بـتن   

. يـد آن ارائه گرداستفاده از دون بو  يستفاده از مواد افزودنا

سازي بـدين صـورت اسـت كـه      تونل يياجرا ياتعملتوالي 

سه  يال يكبا طول  يمقطع فوقان يخاكبردار اتيابتدا عمل

 يسـپس بــرا  گرفتـه، متـر بسـته بــه جـنس خـاك انجــام     

شده، ابتدا بـا اسـتفاده از    يحفار يها نلموقت تو ينگهدار

 25بـه عـرض    )يسلتـ سازه فلزي نگهدارنـده (موسـوم بـه    

شـده   يطول حفـار  يتونل در ابتدا و انتها يوارهمتر ديسانت

ها بـا شـبكه مـش     يسلت ينواصل ب، سپس فگرديده يدارپا

 يبيبه ضخامت تقر(شاتكريت)  پاشيدهپوشانده شده و بتن 

 پاشـيده بـتن   يشود. رو يم يدهآنها پاش يمتر رويسانت 30

پوشانده شده،  يبند يقجهت عا ينو ژئوممبر ئوتكستايلبا ژ

 يبــتن اصــلاجــراي و  يآرماتوربنــد يــاتعمل يــتدر نهاو 

) با ضخامت حدود ينينگالموسوم به تونل ( يپوشش داخل

شـود. مقـاطع    يمـ انجـام   پاشـيده بـتن   يمتر رويسـانت  50

آن حفاظـت موقـت    يهمانند مقاطع فوقان يزتونل ن يتحتان

در  يـزي ر و بـتن  اتوربنـدي آرم ي،بند قالب يتشده و در نها

نمايي از عمليات اجرايي  2شكل شماره  .گردد يانجام مآن 

 د.ده سازي مترو را نشان مي در تونل

بتن توسط واحد تكنولوژي بتن  گزارش نهايي طرح اختالط

شــركت پيمانكــار  دفتــر مركــزيو ژئوتكنيــك مســتقر در 

هـاي   بصورت متمركز تهيه شد و براي اجرا به كليه كارگـاه 

ذيربط متـرو ارجـاع گرديـد. جهـت كنتـرل كيفيـت بـتن،        

آزمايشگاه مستقلي (بغيـر از آزمايشـگاه مشـاور كارفرمـا)،     

 دفتـر نكار و با مـديريت واحـد تكنولـوژي بـتن     توسط پيما

 مركزي بر عمليات ساخت و اجراي بتن نظارت داشت.

تهرانيمترو3از تونل احداث شده خط يينما   1شكل
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و مقاومـت متوسـط    يارانحراف مع يينتع -3

  فشاري هدف

در بـتن  با توجه بـه اختالفـي كـه از لحـاظ دقـت سـاخت       

آزمايشگاه و بچينگ پالنت وجـود دارد، الزم اسـت حاشـيه    

در آزمايشـگاه اعمـال    اخـتالط هنگام ارائه طـرح   ايمني در

و بـه   يينتع يارشود. اين حاشيه ايمني بر اساس انحراف مع

گردد كه مقاومـت فشـاري    مقاومت مشخصه بتن اضافه مي

يـا همـان مقاومـت متوسـط هـدف       اخـتالط متوسط طرح 

بر اساس نحوه كنتـرل كيفـي    يارآيد. انحراف مع بدست مي

گردد. بـا   تن در كارگاه تعيين ميمصالح و دقت در ساخت ب

توجه به استقرار آزمايشـگاه بـتن در كارگـاه، سـاخت بـتن      

و بهمراه كنتـرل كامـل بـر     يكتوسط بچينگ پالنت اتومات

 يبنـد  بر اساس رتبـه  معيارروي توليد شن و ماسه، انحراف 

متوسط و با در نظر گـرفتن مقاومـت مشخصـه     يها كارگاه

بـه ميـزان    يمخلوط مل روش طرح 2-3بتن مطابق جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. سـپس مقاومـت متوسـط    گردد يم يينمگاپاسكال تع پنج

 يـين تع يلمقدار از دو رابطه ذ ينهدف بتن بزرگتر يفشار

  .گردد يم

  كه در آن:

fcm (مقاومت فشاري هدف) مقاومت فشاري متوسط بتن :  

fcمقاومت فشاري مشخصه بتن :  

sانحراف معيار : 

fcm = fc + 1.34s + 1.5 

fcm = fc + 2.33s - 4.0 

هدف بـتن   يمقاومت متوسط فشار يينتع -3-1

 و مقطع تحتاني تونل شمع

fcm = 21 + (1.34×5) + 1.5 = 29.2 MPa 

fcm = 21 + (2.33×5) - 4 = 28.65 MPa 

مــورد اســتفاده در مقاومــت متوســط فشــاري هــدف بــتن 

kg/cm ردهبنـدها بـا    هـا و كـف   شمع
2 210 =f'c 29رابـر  ب 

 هاي مترو شركت بلندپايهسازي در پروژهنمايي از عمليات اجرايي تونل  2شكل



ـرييستگاهل و اـن در ساخت تونـبت يولوژـتكن 6  رانـروي تهـمت4و  3قطعاتي از خطوط بتن اختالطررسي طرحـه موردي: بـمطالع؛قطار شه

 

معـادل مقاومـت   بـوده كـه   اي نمونه استوانهدر مگاپاسكال 

نمونـه مكعبـي   در كيلوگرم بر سـانتيمترمربع   340فشاري 

  باشد. مي

 هدف بـتن  يمقاومت متوسط فشار يينتع -3-2

  تونل، ايستگاه و روسازي

fcm = 25 + (1.34×5) + 1.5 = 33.5 MPa 

fcm = 25 + (2.33×5) - 4 = 32.65 MPa 

مگاپاسـكال   5/33ت متوسط فشاري هدف بتن شمع مقاوم

 385معادل مقاومـت فشـاري   بوده كه اي نمونه استوانهدر 

  باشد. نمونه مكعبي ميدر كيلوگرم بر سانتيمترمربع 

تعديل انحراف معيار و مقاومـت فشـاري    -3-3

 بتن اختالطمتوسط طرح 

نهـايي   اختالطبر اساس طرح پس از ساخت بتن در كارگاه 

توان انحـراف   نتيجه متوالي مقاومتي، مي 30حداقل  و تهيه

معيار تصحيح شده را بدست آورد و در صورتي كـه تفـاوت   

فاحشي بين انحراف معيار مفروض و انحراف معيـار واقعـي   

كارگاهي مشاهده گردد، الزم است مقاومت فشـاري هـدف   

مجدداً بر اساس انحراف معيار جديـد بدسـت    اختالططرح 

  گردد.محاسبه  شده جديد و بهينه طاختالآيد و طرح 

 

 مشخصات مصالح مصرفي در بتن -4

  مشخصات سيمان مورد استفاده -4-1

نظر به اهميت سازگاري فيزيكي و شيميايي سيمان با مواد 

هاي تهران و كاشان  كارخانهتوليد شده در افزودني، سيمان 

مورد آزمايش قرار گرفتند. با توجه به گزارش ژئوتكنيـك و  

جهـت مصـرف    IIان كلر و سولفات خاك، سيمان تيپ ميز

  در پروژه مناسب تشخيص داده شد.

ــد ــماره اج ــايش 3و  2ول ش ــايج آزم ــيميايي و  نت ــاي ش ه

 دهد. فيزيكي سيمان كارخانه تهران را نشان مي

 

 

 

  

  

تهران يمانس يمياييش هاي يشآزما يجنتا   2جدول   

Based 
Standard  

Obtained Test Method  Unit Test 

Min 20  20.95  ASTM C114  %  SiO2 

Max 6  3.96  ASTM C114 % Fe2O3 

Max 6 4.59  ASTM C114 % Al2O3 

Max 6 3.2  ASTM C114 % MgO 

Max 8  1.73  ASTM C114 % SO3 

Nill  63  ASTM C114 % CaO 

Nill 0.7  ASTM C114 % Na2O 

Nill 0.89  ASTM C114 % K2O 

Max 3  0.7  ASTM C114 % 
Loss on 
Ignition 

Max 0.75  0.61  ASTM C114 % 
Insoluble 
Residue 

 
 تهران يمانس يزيكيف هاي يشآزما يجنتا   3جدول 

Based 

Standard 

Obtained 

Test 

Method  

Unit  Test 

Max 6  95  

ASTM 
C191 

min 
Initial Setting 

Time 

Max 6 143  

ASTM 
C191 

min 
Final Setting 

Time 

 2900 
ASTM 
C204 

m2/kg Blain 

Max 6 152  ISO 679 kg/cm2 Compressive 
Strength-3day  

Max 8  210  ISO 679 kg/cm2 Compressive 
Strength-7day  

 مشخصات آب مورد استفاده -4-2

به آبي كه در زمان گيرش اوليـه بـتن در خميـر سـيمان و     

گوينـد.   ها وجـود دارد، آب آزاد مـي   سطح خارجي سنگدانه

آب آزاد كارايي خميـر سـيمان را در بـتن تـأمين نمـوده و      

آورد. لذا كيفيـت   ان را به وجود ميساختار اوليه خمير سيم

آب بتن از جمله مواردي است كه بـر مقاومـت و دوام بـتن    

هـاي موجـود در آب ممكـن     تأثير مسـتقيم دارد. ناخالصـي  

است در گيرش سيمان اثر منفـي گذاشـته و همچنـين آب    

نامناسب ممكن است روي مقاومت بتن اثر نامطلوب داشته 

ن و حتـي خـوردگي   هـايي در سـطح بـت    و سبب بـروز لكـه  

، مـواد نـامحلول،   pHهـاي   آرماتور گردد. لذا انجام آزمايش

 4ميزان كلر و سولفات آب ضروري است. در جدول شماره 

  هاي انجام شده روي آب ارائه گرديده است. نتايج آزمايش

  

  

  

  



7  

ـامه ـايه  فصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

آب بكار رفته در بتن يمياييش هاي يشآزما يجنتا   4جدول   

Based 
Standard 

Obtained  Unit  Test 

1000  Nill  ppm  Suspended Solids 

5~8.5  7.77  --- pH  

1000 112  ppm (SO4)
-2

  

500 92.7 ppm Cl- 

  مورد استفاده يمشخصات مصالح سنگ -4-3

معـادن شـن و ماسـه     يانجام گرفته بر رو ياساس بررس بر

 يـه ته يـل از معـادن ذ  يشـي آزما يهـا  اطراف پروژه، نمونـه 

  قرار گرفت. يمياييو ش زيكييف هاي يشو تحت آزما يدگرد

 0-8 ي: ماسـه بـا انـدازه اسـم    يداتمعدن متوساك با تول -

  يليمترم 10-19 يو شن با اندازه اسم يليمترم

 0-8 ي: ماسه بـا انـدازه اسـم   يداتبا تول ينمعدن كوثرنو -

  يليمترم 10-19 يو شن با اندازه اسم يليمترم

 0-8 ياسم: ماسه با اندازه يداتمعدن صنعت سازه با تول -

  يليمترم 10-19 يو شن با اندازه اسم يليمترم

 0-8 ي: ماسـه بـا انـدازه اسـم    يـدات معـدن شـنما بـا تول    -

  يليمترم 10-19 يو شن با اندازه اسم يليمترم

 0-8 ي: ماسه بـا انـدازه اسـم   يداتآباد با تول يمعدن رض -

  يليمترم 10-19 يو شن با اندازه اسم يليمترم

 يدمصالح، مقدار تول يفيتك ها، يشاآزم يجنتا ياز بررس پس

آباد مناسـب   يو فاصله حمل، مصالح معدن متوساك و رض

  داده شد. يصتشخ

شـامل   يا مصـالح سـنگدانه   يبنـد  مؤثر در دانه پارامترهاي

 يمانكسب تراكم مناسب بتن، استفاده از حداقل مقدار سـ 

و  يـد كلرا يزانم يينتع هاي يش. آزماباشد يم يريپذ و پمپ

انجــام شــد كــه  يــزن يموجــود در مصــالح ســنگ ســولفات

 يامــالح در مصــالح ســنگ يــنمجــاز ا ميــزان دهندهنشــان

  ).5(جدول شماره  باشد يم

  بكار رفته در بتن مصالح يمياييش هاي يشآزما يجنتا   5جدول 

 كلر (%) سولفات محلول در آب (%) نوع مصالح  معدن

 متوساك

 0.020 0.001  شن

 0.016 0.001  ماسه

 آبادرضي 

 0.022 0.002  شن

 0.020 0.002  ماسه

شن، ماسه و مخلوط  يبند نمودار دانه 5تا  3اشكال شماره 

را (كـه در ســاخت بــتن مــورد  سـنگدانه معــدن متوســاك  

شايان ذكـر اسـت بـه     .دهد ينشان ماستفاده قرار گرفتند) 

علت كمبود فضا در محل استقرار بچينگ پالنت در برخـي  

درشت دانه بـادامي و نخـودي بصـورت     ها، مصالح از كارگاه

  مجزا استفاده نشده و مخلوط درشت دانه بكار رفته است.

  مواد افزودني مورد استفاده -4-4

كننـده بـا كـاهش نسـبت آب بـه      مواد افزودنـي فـوق روان  

سيمان سبب افزايش مقاومت بتن و كاهش حرارت توليدي 

بـه  گردد. با توجه به مقاومت فشاري طرح و نسـبت آب   مي

سيمان در نظر گرفته شده، استفاده از مواد افزودنـي امـري   

توليـد  هـاي  اجتناب ناپذير است. در اين مرحلـه از شـركت  

د جهت مقايسـه عملكـر   نمونه اخذ گرديد ومختلف كننده 

مواد مذكور بـا يـك طـرح    مواد افزودني، براي هر رده بتن، 

ثابت مورد آزمايش قـرار گرفتنـد. پـس از بدسـت      اختالط

دن نتــايج مقاومــت فشــاري، كــارايي، ســازگاري مــواد  آمــ

مورد اسـتفاده و اقتصـادي بـودن    ميزان افزودني با سيمان، 

  ماده مورد نظر براي هر رده انتخاب شد. 

  

  بتن   اختالط هاي طرح -5

  شمع، تونل و ايستگاهبتن  اختالططرح  -5-1

با  يستگاها و تونلمقطع فوقاني شمع، مورد استفاده در بتن 

kg/cmهاي رده
2 210 =f'c و kg/cm

2 250 =f'c   بـا  بـوده و

 19و حـداكثر انـدازه سـنگدانه     4/0نسبت آب به سـيمان  

مـاده  عملكرد  به منظور مقايسه طراحي شده است. ميليمتر

با استفاده هايي  نمونه ،ها با پايه پلي نفتالينكننده فوق روان

ن هـاي توليدكننـده آبـادگران، طراحـان بـت      از مواد شركت

ثابــت مــورد  اخــتالطو بــا يــك طــرح  B.A.S.Fپايــدار و 

با توجه به عملكرد و مقاومت فشـاري   .آزمايش قرار گرفتند

كننـده   هاي سـاخته شـده، مـاده فـوق روان     روزه نمونه 28

 اخـتالط طـرح   ييـد بـود.  هر سه شـركت مـورد تأ  محصول 

و نتـايج بدسـت    6مورد استفاده در جدول شماره آزمايشي 

  .  نشان داده شده است 7شماره  آمده در جدول
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الزم به ذكر است كه با توجـه بـه نزديـك بـودن مقاومـت      

الذكر، بـراي هـر دو رده از يـك روش     هاي فوق فشاري رده

واحد براي انتخاب مواد فوق روان كننـده اسـتفاده گرديـد.    

عد از انتخاب فوق روان كننده مورد نظـر، طـرح بـا    سپس ب

هاي متفاوت ساخته شـد. بـا بدسـت آمـدن      مقادير سيمان

هاي بـتن سـاخته شـده، طـرح      نتايج مقاومت فشاري نمونه

  متناسب با هر رده انتخاب شد. اختالط

  

  

 كننده واد افزودني فوق روانجهت بررسي عملكرد مشمع، تونل، ايستگاه و روسازي بتن  يشيآزما اختالططرح    6جدول 

  مواد افزودني

(lit/m3) 

  اسالمپ هدف

)cm(  
w/c 

  آب كل

(lit/m3) 

  آب آزاد

(lit/m3) 

  4/3شن 

(kg/m3) 

  ماسه

(kg/m3) 

  سيمان

(kg/m3)  

3.2 12 0.4 180 160 700 1100 400 

  

 6طرح اختالط مندرج در جدول شماره  بتن با استفاده از يشيآزما يها روزه نمونه 28 يمقايسه نتايج مقاومت فشار   7جدول 

اسالمپ 

)cm( 

 روزه 28متوسط مقاومت 

)kg/cm2
( 

روزه  28مقاومت فشاري 

kg/cm2( نمونه
( 

 ميزان مصرف

)lit/m3( 
 نام شركت نام ماده افزودني

10 437 
413 

3.6 S.A.P.PLAST 403 آبادگران 
462 

7 446 
448 

3.6 Paya Plast HW-41 
حان بتن اطر

ارپايد  444 

11 481 
488 

3.6 Rheobuild 851 B.A.S.F 

475 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ريزينمايي از عمليات بتن  6شكل

 )V3نمايي از بچينگ پالنت مستقر در كارگاه ايستگاه صياد شيرازي (  7شكل
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ـرييستگاهل و اـن در ساخت تونـبت يولوژـتكن  رانـروي تهـمت4و  3قطعاتي از خطوط بتن اختالطررسي طرحـه موردي: بـمطالع؛قطار شه

 

و همچنـين  هـا   با توجه به نتايج مقاومتي حاصـل از نمونـه  

، 300هاي بتن با عيار سـيمان   مقاومت فشاري هدف، نمونه

بــر مترمكعــب بــا اســتفاده از طــرح كيلــوگرم  380و  340

) كـه نتـايج   8(جدول شـماره  ساخته شد تناسب م اختالط

بـا اسـتناد بـه     ارائه گرديـده اسـت.   9شماره جدول در آن 

 210بـراي مقاومـت فشـاري    ، بـتن  يمقاومت فشـار  يجنتا

 يمانسـ  يـار بـا ع  اختالطاز طرح كيلوگرم بر سانتيمترمربع 

كيلـوگرم بـر سـانتيمتر     250و براي مقاومت فشـاري   340

 يـد اسـتفاده گرد  380سيمان  يارع با اختالطاز طرح مربع 

  ).10(جدول شماره 
  

يمانمختلف س يرهاي آزمايشي با مقاد مقادير طرح اختالط نمونه   8جدول   

  فوق روان كننده

(kg/m3)  

  آب كل

(lit/m3)  

  آب آزاد

(lit/m3) 

  4/3شن

(kg/m3) 

  ماسه

(kg/m3) 

 سيمان

(kg/m3) 

  كد

  طرح

2.85 160 120 715 1215 300 T1 

3.40 174 136 695 1180 340 T2 

3.61 190 152 675 1145 380 T3 

  

 8مندرج در جدول شماره  هايروزه نمونه 28 ينتايج مقاومت فشار   9جدول 

  اسالمپ

(cm) 

 يمتوسط مقاومت فشار

 )kg/cm2روزه ( 28

روزه  28 مقاومت فشاري

(kg/cm2)  

 عيار سيمان

(kg/m3) 

شركت توليد

  كننده
  نام ماده

كد

  طرح

10 317 
318 

300 B.A.S.F Rheobuild 851 T1-1 
316 

12 300 
308 

300 
طراحان بتن

  پايدار
Paya Plast HW-41 T2-1 

292 

10 265 
267 

 S.A.P.PLAST 403 T3-1 آبادگران 300
263 

12 366 
361 

340 B.A.S.F Rheobuild 851 T1-2 
371 

10 351 
351 

340 
طراحان بتن

  پايدار
Paya Plast HW-41 T2-2 

350 

8 343 
343 

 S.A.P.PLAST 403 T3-2 آبادگران 340
343 

12 445 
445 

380 B.A.S.F Rheobuild 851 T1-3 
446 

12 420 
421 

380 
طراحان بتن

  پايدار
Paya Plast HW-41 T2-3 

419 

11 428 
430 

 S.A.P.PLAST 403 T3-3 آبادگران 380
425 

  

 كيلوگرم بر سانتيمترمربع 210نهايي بتن با رده  اختالططرح    10جدول 
*

 

  فوق روان كننده

(kg/m3)  

  آب كل

(lit/m3)  

 آب آزاد

(lit/m3)

 4/3شن

(kg/m3)

 ماسه

(kg/m3) 

 سيمان

(kg/m3)  

3.4 175 136 720 1190 340 

  

 يلوگرم بر سانتيمترمربعك 250نهايي بتن با رده  اختالططرح     11جدول 
*

 

  فوق روان كننده

(kg/m3)  

  آب كل

(lit/m3)  

 آب آزاد

(lit/m3)

 4/3شن

(kg/m3)

 ماسه

(kg/m3) 

 سيمان

(kg/m3)  

3.61 189 152 700 1140 380 

  گردد. ر ميكليه مصالح سنگي در حالت خشك فرض شده است. بديهي است در زمان ساخت بتن، رطوبت مصالح محاسبه شده و از آب كل كس *
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ـامه ـايه  فصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

و  پاشـيده بـتن   اخـتالط نحوه تهيه طرح  -5-2

  مالحظات اجرايي

بتن توسط فشار هوا به دو روش خشـك و تـر    عمل پاشش

در  يمانو سـ  ي. در روش خشك، مصالح سنگشود انجام مي

در  يـاز داخل مخـزن دسـتگاه مخلـوط شـده و آب مـورد ن     

شود  يقسمت دستگاه است اضافه م ينقسمت نازل كه آخر

و آب در داخـل   يمانسـ  ي،در روش تر، مصـالح سـنگ   يول

شده و سپس بتن آمـاده توسـط فشـار هـوا      خلوطمخزن م

حفـاري  تونـل   يهـا  يـواره د يمشود. جهت تحكـ  يم يدهپاش

شـاتكريت  شود. در  ياز روش خشك استفاده م معموالًشده 

و اسـتفاده شـده    II يپت يماناز س هاي مورد مطالعه پروژه

بـتن، حـداكثر    يـزش از ر يريجلـوگ عملكرد و بهبود جهت 

 ين. همچنـ يدمتر محدود گرديليم 6به  يمصالح سنگ يزسا

مـالت سـاخته شـده، از ماسـه      يچسـبندگ  يشافـزا  جهت

درصـد   6تـا   3وجـود پـودر سـنگ) بـا      يـل دله شكسته (ب

ـ  ينو همچنرطوبت  اسـتفاده  كننـده   يـر زودگ يمواد افزودن

 ياسب بـرا از هر نوع آب من پاشيدهبتن  يضمن برا در شد.

طرح بتن مربـوط بـه    درتوان استفاده نمود.  يساخت بتن م

در  يلوگرمك 400تا  300 ينب يمانس يارع عموماً يتشاتكر

طرح بتن  يشود. مقاومت فشار يمكعب در نظر گرفته ممتر

اي  نمونـه اسـتوانه  متر مربـع  يبر سانت يلوگرمك 250 پاشيده

به  اختالطمالت دو طرح  يمقاومت فشار يبررس يبرا بود.

 يجبـا توجـه بـه نتـا    و  سـاخته شـد   12جدول شماره شرح 

 بـا  يتشـاتكر  اخـتالط بدست آمده، طـرح   يمقاومت فشار

  .شد ييدأتبر مترمكعب  يلوگرمك 400عيار سيمان 

 پاشيدهبتن  اختالطهاي  طرح   12جدول 

 فوق روان كننده

(kg/m3) 

  آب كل

(lit/m3) 

  ماسه

(kg/m3) 

 سيمان

(kg/m3)  

كد 

  طرح

1.2  185 1750 350 T1 

1.5 200 1650 400 T2 

  بتن پاشيدهيي مالحظات اجرا -5-2-1

اتمسـفر   برابـر سـه  مناسب هوا جهـت عمـل پاشـش     فشار

متـر باشـد بـه     30اگر طول شلنگ بلنـدتر از   يباشد ول يم

 35/0بـه ميـزان    طول، فشـار هـوا   يشمتر افزا 15هر  يازا

فشار هوا  يدت نباحال يچدر ه يكن. ليابد يم يشاتمسفر افزا

بايسـت   مـي  يپاشش يهال ضخامت اتمسفر باال رود. 25/5از 

 يو در سـطوح افقـ   يليمترم 25به  يدر سطوح قائم و سقف

بـتن   ينبـ  يمحدود گردد. فاصله زمـان  يليمترم 75كف به 

 يآور باشد. عمل يقهدق 30حداقل  يمتوال يها يهال يپاشش

علت سرعت  به .بدياروز ادامه  پنج يداقل بادح پاشيدهبتن 

 يشـده بـر رو   يدهبـتن پاشـ  تمام  ،جت برخوردكننده يادز

خصوصاً ذرات درشت از آن  يماند و قسمت يمن يسطوح باق

در عمـل   يدهبتن پاش ين. بنابراجهد ميبرموجود در مخلوط 

 يمانـه آن پ يهـا  كـه نسـبت  است  يتر از مخلوط يمانس پر

جمـع  در باعث افـزايش كمـي    استامر ممكن  يناند. ا شده

 يدهبتن پاش يهال ينمواد در اول ي. جهندگگرددبتن  يشدگ

بـتن   يـري خم يهشدن ال يممقدار را دارد و با ضخ يشترينب

  د.شو يمقدار آن كمتر م يدهپاش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نمايي از عمليات اجراي بتن پاشيده   8شكل   
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ـرييستگاهل و اـن در ساخت تونـبت يولوژـتكن  رانـروي تهـمت4و  3قطعاتي از خطوط بتن اختالطررسي طرحـه موردي: بـمطالع؛قطار شه

 

  پاشيدهبتن  يفيتكنترل ك -5-2-2

و  يمربـوط بـه مصــالح سـنگ     يهـا  بر اعمال كنترل عالوه

 يـالح، جهت كنترل مقـاومت فشـار و مخلوط مصـ يمانس

از بـتن   يـري گ ) مغـزه اول روش گردد: يل ممبه دو روش ع

كـه   يليمتـر م 75بـه قطـر   نمونـه  سـه  به تعداد سفت شده 

 و  كمتر باشد 0.85f'cاز نبايد آنها  يمتوسط مقاومت فشار

 0.75f'cاز  يـد هـا نبا  از مغـزه  يـك  يچمقاومت هـ  نينهمچ

 يمكعبـ  يهـا  از قالـب  اده) بـا اسـتف  دوم روش كمتر باشـد. 

 شـود  يپـر مـ   يتكه توسط نازل شاتكر يليمترم 300×300

 28و  7 ينسـپس در سـن   هاي آزمايشي تهيه شده و نمونه

  .يردگ يقرار م يمقاومت فشار يشروزه مورد آزما

  يبتن روساز اختالططرح  -5-3

و  يجبـتن و اطـالع از نتـا    اخـتالط هر طـرح   يياجرا تجربه

اجرا شده در  يها روژه با توجه به بتنپ يازمشخصات مورد ن

 يفيـت ك يـابي ارز يو شاخصه بـرا  يارمع ينهر كارگاه، بهتر

هاي  پروژه يبتن روساز اختالططرح  يهباشد. در ته يبتن م

ده در اجـرا شـ  بتن  يمتوجه به حجم عظ يز بانمورد مطالعه 

ــروژه   ــر اجــزاي پ ــاهديگ ــا از يو آگ ــا و  يجنت ــت آنه مقاوم

بـا  بـتن روسـازي   مقاومت مشخصه ن يكسان بود ينهمچن

بـه عنـوان   تونـل  بتن  اختالط، طرح بتن بكار رفته در تونل

 ياصـالحات  ،مبنا در نظر گرفته شد و با توجه به نحوه اجـرا 

ـ  در ييرمانند تغ يجزئ مقـدار مـاده    در ييـر تغ وبـتن   يروان

با استفاده  زمايشيطرح آ سپس يك ي اعمال گرديد.افزودن

در پروژه ساخته شد و پس از حصول  مستقر يها ينگاز بچ

طـرح   يمطلـوب بـه عنـوان مبنـا     يجاز كسب نتـا  يناناطم

  در نظر گرفته شد.بتن روسازي  اختالط

ي متـرو  3خـط   يبخـش شـمال   يبتن روساز اختالططرح 

كيلـوگرم بـر    300 ينمونـه مكعبـ   يفشار مقاومتبا  تهران

 يبنـد  دانـه و  يليمتـر م 0-8ماسه  يبند دانهسانتيمترمربع، 

در  يبتن روساز اختالططرح باشد.  مي يليمترم 8-24شن 

باشـد بـا اسـالمپ     يكسـر بتن با شـوت م  يكه اجرا يصورت

ـ    سانتيمتر  8تا  7 حدود  يو بـدون اسـتفاده از مـواد افزودن

الزم به ذكر است در صورت عـدم اسـتفاده    است. يرپذامكان

در طــرح بــتن  يشــتريب يماناز ســ يــدبا ياز مــواد افزودنــ

طـرح   ي. بـرا تأمين گـردد  يه شود تا مقاومت فشاراستفاد

  گرديد.استفاده  يبتن با استفاده از پمپ، از مواد افزودن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 (بدون فوق روان كننده) يكسربا شوت م يبتن روساز يينها اختالططرح    13جدول 

 يمتوسط مقاومت فشار

 )kg/cm2روزه ( 42

 يمتوسط مقاومت فشار

  )kg/cm2روزه ( 42

 اسالمپ هدف

)cm(  

  آب آزاد

(lit/m3) 

  4/3شن 

(kg/m3) 

  ماسه

(kg/m3) 

  سيمان

(kg/m3)  

472 
470 

8 190 880 940 420 
474 

  

 (با فوق روان كننده)پمپ با  يبتن روساز يينها  اختالططرح    14جدول 

 يمتوسط مقاومت فشار

 )kg/cm2روزه ( 42

 يمتوسط مقاومت فشار

  )kg/cm2روزه ( 42

اسالمپ هدف

)cm(  

فوق روان كننده

(kg/m3) 

  آب آزاد

(lit/m3) 

  4/3شن 

(kg/m3) 

  ماسه

(kg/m3)  

  سيمان

(kg/m3)  

488 
496 

16 3 186 1096 736 380 
479 

استفاده  باآزمايش اسالمپ طرح اختالط بتن روسازي   9شكل

 آن (پايين)از فوق روان كننده (باال) و بدون استفاده از 
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ـامه ـايه  فصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

  يريگ يجهو نت يبند جمع -6

متـروي   4و  3ريزي قطعـاتي از خطـوط    براي عمليات بتن

ي و فوقـاني  مقطـع تحتـان  ، الينينگ شمعتهران مشتمل بر 

ايستگاه و روسازي مسـير و همچنـين بـتن پاشـيده      تونل،

پـنج طـرح    ،جهت پايدارسازي ديواره تونـل حفـاري شـده   

واحد تكنولوژي بتن و ژئوتكنيك مستقر بتن توسط  اختالط

و مقطـع    شـمع بـتن  بـراي  ارائه گرديـد.   در ستاد پيمانكار

ده با ريك طرح هزار مترمكعب  100به ميزان تحتاني تونل 

و اي  نمونه استوانه كيلوگرم بر سانتيمترمربع 210مقاومتي 

مقطـع  بـتن  براي ، كيلوگرم بر مترمكعب 340عيار سيمان 

هزار مترمكعـب يـك    370فوقاني تونل و ايستگاه به ميزان 

نمونـه  كيلوگرم بر سانتيمترمربع  250رده مقاومتي طرح با 

ب، بـراي  كيلوگرم بر مترمكع 380و عيار سيمان اي  استوانه

هزار مترمكعب دو طرح بـا   40بتن روسازي مسير به ميزان 

اي  نمونه استوانهكيلوگرم بر سانتيمرمربع  250رده مقاومتي 

با استفاده و بدون استفاده از فوق روان كننده به ترتيب بـا  

كيلوگرم بر مترمكعب و براي  420و  380عيارهاي سيمان 

ع يك طـرح بـا رده   هزار مترمرب 530بتن پاشيده به ميزان 

و اي  نمونه استوانهكيلوگرم بر سانتيمترمربع  250مقاومتي 

كيلوگرم بر مترمكعب ارائه گرديد. اجزاي  400عيار سيمان 

 19تـا   15بتن در جداول  اختالطهاي  تشكيل دهنده طرح

  نشان داده شده است.
  

 اي نمونه استوانه كيلوگرم بر سانتيمترمربع 210قاومتي نهايي بتن شمع و مقطع تحتاني تونل با رده م اختالططرح    15جدول 

  فوق روان كننده

(kg/m3)  

  آب كل

(lit/m3)  

  آب آزاد

(lit/m3) 

 4/3شن

(kg/m3)

 ماسه

(kg/m3) 

 سيمان

(kg/m3)  

3.4 175 136 720 1190 340 

  

 اي نمونه استوانه لوگرم بر سانتيمترمربعكي 250نهايي بتن مقطع فوقاني تونل و ايستگاه با رده مقاومتي  اختالططرح     16جدول 

  فوق روان كننده

(kg/m3)  

  آب كل

(lit/m3)  

  آب آزاد

(lit/m3) 

 4/3شن

(kg/m3)

 ماسه

(kg/m3) 

 سيمان

(kg/m3)  

3.61 189 152 700 1140 380 

  

 (بدون فوق روان كننده) يكسرشوت مو اجرا توسط  اي نهنمونه استوا كيلوگرم بر سانتيمترمربع 250رده مقاومتي با  يبتن روساز يينها اختالططرح    17جدول 

 يمتوسط مقاومت فشار

 )kg/cm2روزه ( 42

 يمتوسط مقاومت فشار

  )kg/cm2روزه ( 42

  اسالمپ هدف

)cm(  

  آب آزاد

(lit/m3) 

  4/3شن 

(kg/m3) 

  ماسه

(kg/m3) 

  سيمان

(kg/m3)  

472 
470 

8 190 880 940 420 
474 

  

 (با فوق روان كننده)و اجرا توسط پمپ  اي نمونه استوانه كيلوگرم بر سانتيمترمربع 250رده مقاومتي با  يبتن روساز يينها  طاختالطرح    18جدول 

 يمتوسط مقاومت فشار

 )kg/cm2روزه ( 42

 يمتوسط مقاومت فشار

  )kg/cm2روزه ( 42

اسالمپ هدف

)cm(  

فوق روان كننده

(kg/m3) 

  آب آزاد

(lit/m3) 

  4/3شن 

(kg/m3) 

  ماسه

(kg/m3)  

  سيمان

(kg/m3)  

488 
496

16 3 186 1096 736 380 
479

  

 كيلوگرم بر سانتيمترمربع 250رده مقاومتي با  پاشيدهنهايي بتن  اختالططرح    19جدول 

  (kg/m3) فوق روان كننده
  آب كل

(lit/m3)  

 ماسه

(kg/m3) 

 سيمان

(kg/m3)  

1.5 200 1650 400 

  جعمنابع و مرا -7

پروژه قطعاتي از خطـوط  طرح اختالط بتن  هاي گزارش -1

  )1393متروي تهران، شركت بلندپايه ( 4و  3

ــينآ -2 ــتن ا  ي ــه ب ــراننام ــا) ي ــديريت و  (آب ــازمان م ، س

  120ريزي كشور، نشريه شماره  برنامه

روش ملي طرح مخلوط بتن، مركز تحقيقات سـاختمان   -3

  479-و مسكن، نشريه شماره ض

  يكاه بتن آمرنام يينآ -4
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  قطار شهري؛سازي  تونلهاي  بررسي روش

  متروي تهران 4 و 3 وطخطمطالعه موردي: روش اجراي تونل در 

  

3، عليرضا نيك نژاد2مسعود واحدي، 1عليرضا ايرواني
  

1
  يهمشاور طرح و توسعه بلندپا ينمعاون طرح و برنامه شركت مهندس 

2
  ي شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايهناس ارشد فنكارش 

3
  بلندپايه ي شركتكارشناس ارشد فن 

  

 چكيده

كيلومتر و يك قطعه تونـل در   12جمعاً به طول حدود متروي تهران  3واقع در خط  تونل قطعهعمليات طرح و اجراي هفت 

هـا بـه    تونل يندر ا يساز اجراي تونل. انجام شده است بلندپايهكيلومتر توسط شركت  2متروي تهران به طول حدود  4خط 

هاي طوالني مدت در رونـد   وقفهن اجراي پروژه به داليلي خارج از قصور پيمانكار حيدر  .اي بوده است روش حفر چندمرحله

هاي اجرايـي   يتهاي كاري به شدت افت نمود. بعد از رفع موانع انجام فعال اجرايي پروژه بوجود آمد و فعاليت در برخي جبهه

متـرو  خطـوط  از بـرداري   پيمانكار با ديدگاهي خروجي محور و با هدف تأمين قيود زمـاني شـركت متـروي تهـران در بهـره     

، شـرايط دسـتيابي بـه سـطح     پـروژه  طراحـي، تـأمين و سـاخت    هـاي  بـازنگري در حـوزه  بـا  تا بر آن شد ، )3خصوصاً خط (

هـاي معمـول و مرسـوم     يحـ ابـازنگري در طر  فراهم آورد.مترو تهران را  4و  3ت كلي خطوط مسافرگيري موضعي و در نهاي

هاي  مقطعي و در نهايت بكارگيري روش اي ، ارائه برنامه فشرده تأمين و توزيع منابع بجاي استفاده از الگوهاي كليشهها سازه

وسـط پيمانكـار بـوده اسـت.     تسرفصل اصلي راهكارهاي مورد اسـتفاده   از اجرايي يكپارچه، هدفمند و جامع در كل خدمات

و در نهايت منجر به كاهش مـدت  داده درصد افزايش  120را در ساخت تونل تا پيمانكار نتايج اين بازنگري راندمان شركت 

نرخ ماهانـه   1394و  1393 يها در سالسازي به نصف مدت زمان معمول مورد انتظار شده است.  زمان اجراي عمليات تونل

) تونـل  ينينـگ (ال ييقالب سازه نها يراندمان عملكرد متوسط هفتگو متر طول  61برابر  ر جبهه كارمعادل در ه يساز تونل

متـروي   4و  3هـاي خطـوط    در اين مقاله تجربه شركت بلندپايه در سـاخت تونـل   بوده است. هر قالب يمتر به ازا 29برابر 

  تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.

  

  

  تهران يمترواي،  ش حفر چندمرحلهسازي، رو تونل: كلمات كليدي
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 مقدمه -1

فضاهاي بزرگ زيرزميني داراي كاربردهاي مختلفـي بـوده   

توان به چند دسـته تقسـيم نمـود.     را مي طور كلي آن كه به

اي،  آبـي، فضـاهاي دفـن زبـاالت هسـته      هـاي بـرق   نيروگاه

هـاي متـرو و كاربردهـاي     فضاهاي ذخيره سـياالت و سـازه  

در مقاله پـيش رو بـه    ز اين موارد باشند.توانند ا متفرقه مي

 بررسي روش اجراي تونل هاي مترو پرداخته مي شود.

انجـام مطالعـات اكتشـافي     تونـل اولين گام در طراحي يك 

آوري شده در اين مرحله و بـا   است. براساس اطالعات جمع

تـوان   هاي صورت گرفته مي سازي هاي تجربي و مدل تحليل

شــكل، مقطـع، نــوع و تعــداد  خصوصـيات پــروژه از جملـه   

 را وسايل نگهداري و سيستم رفتارنگاري فضـاي زيرزمينـي  

. پيش نگهدارنـده ايـن فضـاها بـا اسـتفاده از      كردمشخص 

سازي  تجربيات قبلي، قواعد تجربي، مطالعات تحليلي، مدل

  .شوند و مشاهده رفتار در حين اجرا طراحي و اجرا مي

  

  سازيتونلهاي متداول روش -2

 هاي مختلفي جهت حفر انواع تونل وجود دارد. ه روشامروز

زمين شناسـي، نـوع كـاربري تونـل،      برحسب شرايط اعم از

سطح مقطع تونل، ميزان پيشـروي، ميـزان سـرمايه مـورد     

همـه نـوع سـنگ در     نياز، مـدت انجـام پـروژه و مهمتـر از    

از نظـر ابـزار    انواع روش حفر تونل ثر است.ؤانتخاب روش م

  ز:عبارتند ا حفر

  )Blastingي (فر تونل به روش سنتي يا آتشبارح -

ــين    ح - ــك ماش ــه كم ــل ب ــر تون ــام مقطــ   ف ــاي تم   عه

)Tunnel Boring Machine  (  

  )Road Headerي (بازوي هاي فر تونل به كمك ماشينح -

  )Shield Tunnelingر (فر تونل به كمك سپح -

  )Cut and Coverش (پو فر تونل به كمك كند وح -

  ازي به روش سنتيستونل -2-1

براي اينكه راندمان حفر تونل را باال ببرنـد،  در روش سنتي 

 هاي مياني جبهه كار تعدادي چال نزديك بهم و در قسمت

نقشه انفجـار را طـوري    كنند و با زواياي مخصوص حفر مي

هـا منفجـر شـود و يـك      گيرند كه ابتدا اين چال در نظر مي

هم سازد. مجموعه ايـن  ها فرا جبهه كار آزاد براي ساير چال

هـا انـواع    شود، اين برش ها به نام برش ناميده مي قبيل چال

  پردازيم. زير به شرح آنها مي مختلفي دارند كه در

   موازيهاي  برش -2-1-1

هاي كوچك مقطع به كـار   هاي موازي اغلب براي تونل برش

 هـاي بـزگ مقطـع نيـز     توان براي حفر تونل اما مي روند مي

چـال خـالي بـه     چنـد  برش موازي يك يا در .استفاده كرد

مـوازي   متـر) ميلي 175 تـا  65( زيـاد  با قطر صورت افقي و

 و اطـراف آنهـا   در كرده و حفر سينه كار عمود بر و يكديگر

 كـم و  قطـر  هـايي بـا   سانتيمتري چـال  20 تا 10 به فاصله

گـذاري مناسـب بـه وجـود      خـرج  و بـا  نزديك بـه يكـديگر  

شـوند، نقـش    گذاري نمي كه خرج هاي قطور چال آورند. مي

هـاي   چـال  و هـاي كوچـك دارنـد    براي چـال  را سطح آزاد

  .شوند ميلي ثانيه آتش مي 30 تا 20خيرهاي أت كوچك با

هـاي متفـاوت    هاي موازي به اشكال مختلفي تحت نام برش

هاي مشـتركي بـه شـرح     گيرند كه داراي ويژگي صورت مي

  باشند: مي زير

هسـتند.   سينه كـار  عمود بر افقي وهم موازي،  ها با چال -

  شوند.  مي ها به نوبت منفجر چال

  .شوند گذاري نمي خرج ها چال برخي از -

  رعايت شوند:  بايد برش موازي نكات زير دقيقاً با هنگام كار

 مقرر كه آنچه مطابق ها چال گذاري خرج و امتداد آرايش، -

  گردد. ت اجرااس

 خـرج،  ميزان و ها چال لهفاص ازدياد نظير تعديل گونه هر -

  .كند مي كم را پيشروي

 مربوطـه  طـرح  مطـابق  هربـرش  هـاي  چـال  كردن آتش -

  .گيرد صورت

 فشـرده  خـرج  نبايد خالي چال به نزديك چال 8 يا 6 در -

  .برد بكار چال ته در

بـه   هـا  ابعـاد چـال   حسب آرايش و هاي موازي بر انواع برش

  :گردد معرفي مي شرح زير

يـن نـوع بـرش    ا بيشـترين پيشـروي بـا    برش اسپيرال: -1

  است. مقدور
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 روش قبلـي بـوده و   حالت خـاص از  :Taby Cutبرش  -2

زنـي و مكانيزاسـيون    اسـت، چـال   كمترآن ميزان پيشروي 

  است. تر حفر چال راحت

زيـاد   بسـيار اين برش چهارمقطعي:  و برش سه مقطعي -3

معرفـي  بـرش   بـيش از  شوند و پيشـروي آنهـا   استعمال مي

  است.ر رديف دوم شده د

 پرفراتـور  هاي اين بـرش بـا   : چالFagersta Cutبرش  -4

  شوند. مي دستي حفر

شبيه برش اسـپيرال  اين برش : Coromant Cutبرش  -5

  است.

: ايــن بــرش بــه اشــكال )Burn Cut( بــرش كانــادايي -6

چـال   قطـر  تـرين آنهـا    متـداول  شود، در مختلفي ديده مي

  هستند. چال انفجاري برابر قطر خالي و

اين برش تغييرات ابعـاد چـال    : درCreater Cutبرش  -7

 شـود،  برابـر  طـول خـرج دو   عمـق و  قطـر،  خطي است اگر

  يد.آ مي بوجود برابر عمق دو اي با حفره

  Benching Cutبرش  -8

  اي زاويههاي  برش -2-1-2

 و مركـز  ابتـداي انفجـار   اي كه در برش غيرموازي حفره در

 ل مخـروط دارد و نتيجـه انفجـار   شـك  ،يـد آ مي تونل بوجود

تونـل مـوازي    امتـداد  ، بـا هسـتند هايي است كه افقي  چال

 باشند. ايـن بـرش را   تونل عمود نمي سينه كار و بر نيستند

 باشد زيـرا  كه سطح مقطع تونل زياد برند مي جايي بكار در

تونـل مسـتلزم    محـور  امتدادي غيرمـوازي بـا   چال در فرح

 باشـد.  زني مي دستگاه چال ارفضاي كافي براي استقر وجود

  اي عبارتند از: هاي زاويه انواع برش

هــاي متــورق و  : بــراي ســنگ)V Cut( اي بــرش گــوه -1

تونـل   مايل با محـور  افقي و ها چال مناسب است. دار شكاف

 اي ماننـد ايجـاد   شـكل گـوه   انفجـار  اثر و در دشون مي حفر

  .شود مي

 متورق مانندهاي  : براي سنگ)Fan Cut( برش بادبزني -2

 استعمال ايـن روش در  شيل مناسب بوده و بيشترين موارد

نزديك  اصابت سنگ در سيسات مثل چوب بست ازأحفظ ت

  است. سينه كار

 ,Pyramid cut, Cernter cut( مركزييا  برش هرمي -3

Diamond Cut( ــل در ــراي حفــر تون ــن نــوع بــرش ب  : اي

تـوان   يمعايب اين روش م رود. از هاي سخت بكار مي سنگ

خـاك   و گرد و هوا به مصرف زياد ماده منفجره، لرزش زياد

  داشتن به مهارت باال جهت حفر چاه نام برد. نياز و

  اي عبارتند از: هاي زاويه برش مزايا و معايب

  .  است غيرموازي چال از تر ساده موازي چال حفر -

اي  زاويـه  چال موازي بـيش از  شدن سنگ در ميزان خرد -

  است.

 و يكـديگر  مـوازي  بايـد  حتمـاً  برش هاي چال وازي،م در -

 و كـم  پيشـروي  اينصورت غير در( باشد كار سينه بر عمود

  ).بود خواهد زياد چال ته طول

 در( باشـد  نزديـك  بهم چال انتهاي بايد اي زاويه برش در -

  ).است كم پيشروي اينصورت غير

  سازي بوسيله ماشين تمام مقطعتونل -2-2

ت خـاك و  شرايط زمين شناسـي و تركيبـا   با توجه به تنوع

ل بسـته بـه شـرايط انـواع     نـ سنگ موجود در مسير يك تو

  مختلفي از ماشين حفار تمام مقطع ساخته شده است.  

بنـدي   هاي حفر تونل در سه گروه عمده زيـر دسـته   ماشين

  :شوند مي

هاي حفر  هاي حفر تمام مقطع باز ب) دستگاه الف) دستگاه

هـاي حفـر تمـام مقطـع      ) دستگاهتمام مقطع تك سپري ج

  سپر تلسكوپي 

): Open TBM( هاي حفـر تمـام مقطـع بـاز     الف) دستگاه

هاي مقطع باز در مواردي كه توده سنگ درون گيـر   ماشين

تونل از مقاومت كافي جهت تحمل ريزشـي نداشـته باشـد،    

ها طراحي متفاوتي دارند  بهترين گزينه هستند. اين ماشين

كفشـكه و تـك كفشـكه، داراي     دوولي در كل دو سيسـتم  

هـا   عموميت بيشتري در ميان سازندگان ايـن نـوع ماشـين   

  باشد.   مي

  هـــاي حفـــر تمــام مقطـــع تـــك ســـپري  ب) دســتگاه  

)Single Shield TBM :(كـار  ها در شـرايطي ب  اين ماشين

روند كه توسط سنگ درون گير تونل به قـدري سسـت    مي

ن نيـروي  ميأباشد كه امكـان اسـتفاده از كفشـك بـراي تـ     
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پيشروي وجود نداشته باشد. نصب قطعات بتنـي در داخـل   

محـيط مناسـب    ها جلوگيري كـرده و  سپر از ريزش ديواره

نمايد. سرعت پيشروي ايـن   براي فعاليت كارگران فراهم مي

هاي سست و احياناً ريزشي، محـدود بـه    ها در زمين ماشين

هاي تك سپري  باشد. ماشين سرعت نصب قطعات بتني مي

صورت استوانه داراي پوشش بوده كه در قسمت جلـوي   به

آن كله حفاري و در قسمت عقب دستگاه نصب سـگمنت و  

  اند. هاي پيشران قرار گرفته جك

ــتگاه  ــكوپي     ج) دس ــپر تلس ــع س ــام مقط ــر تم ــاي حف   ه

)Double Shield TBM :(  براي اولين بار اين نوع ماشـين

صـه  هـاي بـا شـرايط مناسـب بـه عر      با هدف كار در زمـين 

مهندسي تونل معرفي گرديد. اين ماشين عالوه بـر دو سـر   

هاي پيشران همانند ماشين تـك   جلو و عقب مجهز به جك

باشـد. بنـابراين    هاي باز مي سپري و كفشك، همانند ماشين

هاي با مقاومـت مناسـب و    اين ماشين توانايي كار در زمين

باشـد. در حـالتي كـه     همچنين شـرايط ضـعيف را دارا مـي   

مقاومت مناسب براي حفـاري بـه كمـك كفشـك را      زمين

گـذاري مسـتقل    تواند به حفاري و سگمنت دارد. ماشين مي

از هم و همزمان با هم بپردازد و بـه همـين دليـل سـرعت     

تئوريـك دو برابـر    طـور هاي سپر تلسكوپي ب حفاري ماشين

بيشـتر   درصـد  40تا  30تك سپري و در عمل  هاي ماشين

  .از آن است

  سازي بوسيله سپرتونل -2-3

استفاده  با ريزشي، معموالً هاي سست و زمين تونل در حفر

مقطـع   اين سپرها غالبـاً  گيرد. سپرهاي فوالدي انجام مي از

ممكن است طي شرايط هـواي   فضاي تونل و اي دارند دايره

سـبب   سـپر  وجـود . ثير هواي فشـرده باشـد  أتحت ت يا آزاد

يمـن انجـام داد و   شـرايط ا  در كه بتوان حفـاري را  شود مي

 نشسـت زمـين را   سـاخت و  برپـا  سيستم نگهداري اوليه را

  عبارتست از: سيستم سپر شرايط استفاده از. كنترل كرد

  غيرچسبنده       هاي ضعيف و خاك -

  خميري      هاي رسي ضعيف و خاك -

  .دارند آب قرار هايي كه تحت فشار خاك -

  هاي مورد استفاده عبارتند از:انواع سپر

لبـه حفـار    دنبالـه و  كه از سه قسمت بدنه، رهاي بازسپ -1

 برنـد  هايي بكار مـي  زمين در اين سپر از تشكيل شده است.

سـپر   جلـو  كه در محكم هستند كه به اندازه كافي سفت و

  ريزش نكنند.

هـاي خيلـي سسـت مثـل      مورد زمين سپر بسته كه در -2

هـاي ريـز روان    نيـز ماسـه   و هـا  سـيلت  و هـا  رس بعضـي از 

  شود. فاده مياست

هاي خشك  زمين تونل در كه به هنگام حفر نيم سپرها -3

بيضـي   نـيم  دايره يا مقطع نيم سپرهاي با از آبكشي شده، يا

 كـه بـه آنهـا    شـود  براي نگهداري سقف تونل اسـتفاده مـي  

 هـايي كـه در   تونـل  مـورد  اين شـيوه در . گويند سپر مي نيم

  .رود شوند نيز بكار مي عمق كم حفر مي

  سازي بوسيله ماشين بازوييتونل -2-4

 دارد وجـود  بازوي حفـار  يك يا چند هاي بازويي ماشين در

سـطح مقطـع تونـل     از كه سطح مقطع آن به مراتب كمتـر 

 تونـل را  نقاط مختلـف مقطـع،   جابجاكردن آن در با است و

  .كنند حفاري مي

مكانيسـم   دو وسيله ماشين بازويي طي يكي ازسنگ ب حفر

  :گيرد اشه كردن انجام ميكردن و تر پودر

دوران  اين شيوه، محـور  در كردن: حفاري به روش پودر -1

 سـرمته نيـز   بازوي دسـتگاه اسـت.   محور امتداد سرمته در

بـه داخـل   نفـوذ سـرمته    بتدريج بـا  و حالت مخروطي دارد

شـوند و   حفر درگير مي ها در بيشتري از ناخن ، تعدادسنگ

بـا   و شـود  حفـر مـي  ين ترتيب، سنگ تا عمق مورد نظر دب

يت سرمته، اين عمـل در نقـاط مختلـف مقطـع     عتغيير موق

شـود كـه    ايـن شـيوه حفـر سـبب مـي      شود. تونل انجام مي

نيـز حفـاري در    هـاي محكـم و   سـنگ  دستگاه بـراي حفـر  

  شرايط دشوار زمين شناختي، مناسب باشد.

 حفاري به روش تراشه كردن: اين شيوه حفـاري عمـدتاً   -2

 هـاي نـرم و   براي حفر سنگ ر پيوسته وهاي حفا ماشين در

، حفــر يكــي از مــوارد كــاربرد آن رود و ضــعيف بكــار مــي

  هاي رسوبي اطراف آن است. سنگ هاي زغال و اليه

  عبارتند از: ييبازو ينماش يلهبوس سازي تونلي مزايا
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ها عمليـات حفـاري، بـارگيري     آنجا كه در اين دستگاه از -

 لـذا در  ،گيرد ان انجام ميتخليه آنها همزم شده و مواد حفر

  هستند. تر باصرفه هاي سنتي مقايسه با روش

نيمه سـخت، سـرعت پيشـروي زيـاد      هاي نرم و زمين در -

 است.  

  مورد نياز محدود است.نيروي انساني  -

توان مقطع تونل را مطابق شكل  با هدايت صحيح بازو مي -

اضـافه   از كـرد و بـدين ترتيـب    از قبل تعيـين شـده حفـر   

  ري جلوگيري كرد.حفا

  يي عبارتند از:بازو ينماش يلهبوس يساز تونل معايب

 گذاري اوليه زياد است.   هاي سرمايه هزينه -

  اي داشته باشد. هاي ويژه پرسنل موجود بايد مهارت -

 كند.  غبار زيادي توليد مي و گرد ماشين به هنگام حفر -

زيـاد   دن ماشـين نسـبتاً  ركـ  سـوار  هزينه حمل قطعات و -

  است.

  پوش و كند روش به سازيتونل -2-5

رد واين روش در مواردي امكانپـذير اسـت كـه در محـل مـ     

يـا تخريـب آنهـا     هاي سـطحي وجـود نداشـته و    نظر، سازه

پـوش   و وش كنـد مهمترين موارد كاربرد ر .پذير باشدامكان

  :است به شرح زير

ي بـه منظـور احـداث    يهاي زير سـطح ايسـتا   در تونل -الف

  تونل اصلي اسط بين ترانشه اوليه وناحيه حد و

هـايي كـه در نـواحي كوهسـتاني احـداث       دهانه تونـل  -ب

  شوند. مي

  مناطق شهري -ج

وضعيت زمـين   به بستهسازي به روش كند و پوش  در تونل

هـاي مختلفـي اسـتفاده     شرايط موجود در محـل از روش  و

  شود كه مهمترين آنها عبارتند از: مي

ــوا   - ــا دي ــودبرداري ب ــيروانيروش گ ــن روش  در: ره ش اي

هاي كم  ديوارهاي ترانشه به صورت شيرواني يعني با ديواره

  نيازي به سيستم نگهداري ندارد. شود و شيب احداث مي

آن ديواره پر شـيب ترانشـه    كوبي ديواره كه در روش ميخ -

كـوبي   هاي فوالدي به طول چندين متر ميخ را بوسيله ميله

  .كنند مي

  اره با سپر فوالدي روش نگهداري ديو -

  هاي فوالدي روش استفاده از پايه -

قبــل از عمليــات  در ايــن روش: بتنــيســازي روش ديوار -

متر در سـانتي  80تا 50ار قائمي به ضخامت برداري، ديوگود

شود كه نقـش   دو طرف ديواره ترانشه مورد نظر احداث مي

  بندي را بر عهده دارد. پرده آب ديواره حائل و

ساخته كه در ايـن روش نيـز    ده از ديوار پيشروش استفا -

هـاي   عمليات مقدماتي يعني حفر گـودال، بـه همـان روش   

گيرد و پس از آنكه گودال تا عمق مورد نظر  قبلي انجام مي

در داخل آن قـرار   ساخته بتني را حفاري شد، قطعات پيش

  دهند. مي

  

  سازي خطوط متروي تهرانتونل -3

بخش مطالعه شـده از مسـير   سطحي با توجه به شرايط زير

دليل وجـود مصـالح   ه متروي تهران، ب 3بخش شمالي خط 

درشت دانه متراكم و نيز شرايط محيطي چيـدمان شـهري،   

د. ايـن  پـذير هاي مترو بصورت ماشيني انجام مـي حفر تونل

زمينـي و يـا اسـتفاده از روش    تواند بصـورت زير حفاري مي

ت مشروحي از حفر و پوش انجام شود كه در ادامه مشخصا

  هر دو روش ارائه خواهد شد.

  پوش و روش حفر -3-1

ل ايمنـي،  ئمسااز جمله  يمشكالتبا  زمينحفر تونل در زير

تهويـه، تــأمين روشـنايي در زمــان كـار، محــدوديت فضــا،    

. روبرو است آالت و هزينه زياد محدوديت استفاده از ماشين

از سـطح  اي  بنابراين هرگاه كه امكان داشته باشـد، ترانشـه  

اي كـه   گونهشود. ب نظر حفر ميزمين با عمق و عرض مورد 

گيـرد.   كف ترانشه، در تراز كف تونل مـورد نظـر قـرار مـي    

شـود و بعـد روي    سپس در كف ترانشه شروع به ساخت مي

  شود. آن تا سطح اوليه زمين خاكريزي مي

اجراي تونل به روش حفر و پـوش بـا سـه روش زيـر      اصوالً

  :قابل انجام است

رداري خـاكب ، ب) مايل هباز با جدار رداري ترانشه خاكبالف) 

قـائم و   هرخاكبرداري با جـداو ج)  قائم هباز با جدار ترانشه 

  بصـورت ترانشه بسته 
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در معـابر  كـه   مايـل  باز بـا جـداره   خاكبرداري ترانشه  -الف

هـاي   ترافيـك و وجـود سـاختمان   شهري با توجه به عبـور  

  .پذير نيستي امكانه راحتب اطراف

هـاي   بـه روش كه  قائم هباز با جدار خاكبرداري ترانشه  -ب

 تواند تأمين گردد: زير مي

هـاي   هاي موقتي براي خاك (نظيـر شـمع   گاه تأمين تكيه -

Braced  ياAnchoredدائمي بـتن   ه) تا زمان ساخت ديوار

 مسلح

ــمع   - ــط ش ــي توس ــوار دائم ــاخت دي ـــته   س ــاي پيوسـ ه

)Diaphragm Wall (گاه موقت با يا بدون استفاده از تكيه 

هاي موقتي و ديوار دائمي به نحـوي كـه    گاه تركيب تكيه -

دائمـي نيـز    ههاي اوليه در ساز گاه دي از تكيهبصورت اقتصا

  استفاده شود.

 قائم و به صــورت ترانشـه بسـته    خاكبرداري با جـداره -ج

)Enclosed Excavation(  در زيــر عرشــه ســاخته شــده

  :عبور ترافيك جهت

زمان : فلزي هساخت ساخت عرشه توسط پل موقت پيش -1

 رسد. در اين روش ه حداقل ممكن ميشدن خيابان، ب بسته

هاي اضافي براي ساخت پل موقت به پـروژه تحميـل    هزينه

ـ    شود. اما در صورت نياز، مي مي صـورتي در  ه تـوان پـل را ب

سـتفاده  هاي بعدي هم مورد ا نظر گرفت كه در اجراي سازه

 قرار گيرد.

ـ : استفاده از سقف نهايي سازه به عنوان عرشه -2 لحـاظ  ه ب

بيشـتري   هتر است. اما نياز به زمان اوليـ  ههزين كم اقتصادي 

بعـد از   بـان دارد. در مقابـل، در ايـن روش   جهت بستن خيا

پايان اجراي سازه، نيازي به بسـتن مجـدد خيابـان جهـت     

  .برداشتن پل وجود ندارد

مختلف حفر و پـوش در  هاي  عايب هر يك از روشمزايا و م

جدول شماره يـك و مقايسـه كيفـي بـين آنهـا در جـدول       

  شماره دو نشان داده شده است.

 هاي مختلف حفر و پوش روش يبو معا يامزا   1جدول 

  باز با جدارة مايلخاكبرداري ترانشه - الف

  معايب  مزايا

  هزينه اجراي كم

  سرعت اجراي زياد

  اي سازهسهولت اجر

اجراي سازه با كيفيـت  

  مطلوب

  قطع ترافيك در طول دوره اجرا

 برخورد زياد با تاسيسات شهري

خطر ناپايـداري و ريـزش موضـعي يـا     

 هاي گود كلي جداره

حجــم عمليــات خــاكي زيــاد كــه در  

محــدوده شــهري انتقــال و دپــوي آن 

  مشكل است.

  باز با جدارة قائمخاكبرداري ترانشه -ب

  معايب  مزايا

  هزينه اجراي كم

  سرعت اجراي خوب

  سهولت اجراي سازه

اجراي سازه با كيفيـت  

  مطلوب

محدود ساختن ترافيك در طول دوره 

 اجرا

 برخورد با تاسيسات شهري 

  

خاكبرداري با جـدارة قائم و به صـورت ترانشه بسته -1-ج

  ساختة فلزي) (ساخت عرشه توسط پل موقت پيش

  معايب  مزايا

ــتالل ــداقل اخـ در  حـ

 ترافيك

  سهولت اجراي سازه

اجراي سازه با كيفيـت  

  مطلوب

افزايش زمان و هزينه اجرا با توجه بـه  

  استفاده از عرشه موقت

 برخورد با تاسيسات شهري 

  

خاكبرداري با جـدارة قائم و به صـورت ترانشه بسته -2-ج

  (استفاده از سقف نهايي سازه به عنوان عرشه)

  معايب  مزايا

ــت ــداقل اخـ الل در حـ

 ترافيك

استفاده از سقف نهايي 

سازه براي پوشش گود 

  (كاهش هزينه)

افزايش زمان اجرا با توجه به عمليـات  

خاكبرداري و اجرا در زير سـقف اجـرا   

  شده

 برخورد با تاسيسات شهري 

كيفيت اجرايي اتصال سقف به ديوارها 

ــامين   ــوب تـ ــد مطلـ ــوال در حـ معمـ

  گردد. نمي

  

بالف

1-ج 2-ج 

اجراي حفر و پوشيهاروش   1شكل 
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 حفر و پوش هاي مختلف روشمقايسه كيفي    2جدول 

  روش اجرا
سهولت 

  اجرا
كيفيت اجرا

اختالل در

ترافيك 

 خيابان

برخورد با

سيسات تأ

 شهري

ثير بر أت

هاي  سازه

 مجاور

  نياز به

تملك 

 اراضي

سرعت اجرا
  هزينه

 اجرا

  كم خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد  مطلوب  زياد  ترانشه باز با جداره مايل

  متوسط  زياد  متوسط  زياد  زياد  زياد مطلوب متوسط  ترانشه باز با جداره قائم

 ترانشه بسته با جداره قائم

  (به روش عرشه فلزي)

 خيلي زياد متوسط كم متوسط متوسط كم مطلوب كم

 ترانشه بسته با جداره قائم

  (به روش دال نهايي)

 خيلي كم

در برخي

ها  موقعيت

 نامطلوب

  زياد  متوسط  كم كم كم خيلي كم

 در كـه  اسـت  اسـتفاده  قابل مواقعي درحفر و پوش  روش

 يـا  نداشـته و  وجـود  سطحي هاي سازه تونل، احداث محل

 شهري مناطق همچنين در باشد.امكانپذير  ها سازه تخريب

مخـابرات   و بـرق، گـاز   فاضـالب،  آب، يهـا  شـبكه  وجـود 

آورد و بايد قبـل   مي وجود به روش اين اجراي در مشكالتي

هاي مزبور را جابجا كرد. لـذا عليـرغم   ز اجراي تونل شبكها

تـر بـودن ايـن روش نسـبت بـه       هزينـه سهولت اجـرا و كـم  

توانـد باعـث   هاي زيرزمينـي، شـرايط ذكـر شـده مـي      روش

ها و كاهش سرعت اجرا گـردد. بـا توجـه بـه     افزايش هزينه

تجربيات انجام شده در شهرهاي مختلف دنيـا، بطـور كلـي    

متـر   14تا  10هاي به عمق كه در مورد تونلتوان گفت مي

زمينـي اسـت.   هـاي زيـر  تر از روش روش حفر و پوش ارزان

بنابراين روش حفر و پوش با توجه به عدم امكـان مسـدود   

هـاي   كردن ترافيك بزرگراه شهيد صـياد شـرازي و هزينـه   

سيســات شــهري و زيربنــايي قابــل أجــايي تآور جاب سـام سر

  باشند. كاربرد نمي

  روش زيرزميني -3-2

در نقاطي از مسير كه امكان اجـراي تونـل از سـطح زمـين     

وجود ندارد از روش زيرزميني براي اجـراي تونـل اسـتفاده    

هــاي  هــاي زيرزمينــي بــه دو دســته روش شــود. روش مــي

هـاي حفـر و    شـوند. روش  غيرمكانيزه و مكانيزه تقسيم مـي 

هاي سـنگي قـوي و خـارج از محـدوده      انفجار كه در زمين

ــتفاده از    شــهري و روش ــا اس ــه ب ــانيكي ك ــاي نيمــه مك ه

ــتگاه ــش    دس ــانيكي، چك ــل مك ــل بي ــاري از قبي ــاي حف ه

 شـكل . شود هيدروليكي و رودهدر براي حفاري استفاده مي

دهـد. در   را نشان مي تونل اي مرحله اجرايي روش 2شماره 

 كـم  يـل دل هاي سست و بخصوص مقاطع بـزرگ، بـه    زمين

يـك   فاريابر بارهاي وارد شده، حبودن مقاومت زمين در بر

رو  اي بسـيار دشـوار و گـاهي نـاممكن اسـت. از ايـن       مرحله

گيـرد. حفـاري    مختلف انجـام مـي   حفاري مقطع در مراحل

ــهچند ــي اي ب مرحل ــث م ــردن    اع ــرل ك ــا كنت ــه ب ــود ك ش

هاي  هاي نقاط مختلف زمين از افت فشار در زمين جاييجاب

يري شـود، از  اطراف و كاهش مقاومت زمين تا حدي جلوگ

طرفي با نصب سيستم نگهدارنده مناسـب در هـر قسـمت،    

  .دشو مي انجام تر هاي بعدي ايمن حفاري قسمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ايروش دو مرحله حفاري تمام مقطع

 اي روش سه مرحله

 ايمرحلهروش چند

 ايمرحلهروش چند ايمرحلهروش چند

 سازي زيرزمينياي تونلروش اجرايي مرحله   2شكل 
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  مكانيزه غير سازيتونل -3-2-1

آن  كـه اسـاس   مكـانيزه غير تـرين روش  مهمترين و معروف

هـاي بــا مقطـع     اي مقطع در اجراي تونـل  مرحلهحفر چند

ــزرگ  ــد بــزرگ (فضــاهاي ب زيرزمينــي) اســت، روش جدي

ايــن روش از  باشــد. مــي )NATM( ســازي اتريشــي تونــل

مكانيزه در حفـر  هاي حفر غير ترين روش مهمترين و گستره

بر اين اصـل اسـتوار    روش اتريشيباشد.  هاي مترو مي تونل

تـا   شـود  ياست كه با حفاري تدريجي تونل، اجـازه داده مـ  

ي قـرار گرفتـه،   ثير حفـار أخاك كه تحت ت هقسمتي از تود

پس از تغيير شكل و رسيدن به باربري، تعادل نسبي خـود  

را بدســت آورد. ســپس پوســته مقــاوم و بــاربر در قســمت 

فاصـل پوسـته    فوقاني تونل احداث شده و فضاي خالي حد

. بدين ترتيب قسمتي گردد يپر م مقاوم و توده خاك كامالً

راه بـا  ثير تونل واقع شده است همأاز توده خاك كه تحت ت

حفاظت موقت، يك سازه باربر و مقـاوم را   هپوسته اجرا شد

كه قسمت فوقاني آن يعنـي تـوده خـاك،     دهد يتشكيل م

پوسـته حفاظـت    عنـي بخش فشاري و قسمت تحتاني آن ي

اجرا در  روش .آورد يموقت، بخش كششي سازه را بوجود م

و بـر حسـب جـنس     باشـد  ياين حالت تابع شرايط خاك م

كني) ممكن اسـت در كـل سـطح     ري (تونلخاك، خاكبردا

هاي خيلي كوچكتر انجـام   مقطع، نيمي از آن و يا در بخش

شرايط زمين شناسي،  شود ولي بطور كلي مراحل اجرا تابع

چه  . اگرباشد آب زيرزميني، وضعيت روباره و روش اجرا مي

ايـن روش  امـا   شـود،  يمـ  استفادههاي خاصي هم  از ماشين

مراحـل عمـومي    3شـماره  شـكل   د.گرد ماشيني تلقي نمي

  .دهد اجراي تونل در زيرزمين را نشان مي

  توان برشمرد: موارد زير را مي روش اتريشيي از مزايا

  آالت حفاري خاص عدم نياز به ماشين -

اي  امكان اجراي مقطع تونل بهينه به صـورت غيـر دايـره    -

  (نعل اسبي، بيضي، طاقي)

تونـل در قطعـات    امكان تقسيم نمـودن عمليـات اجـراي    -

مختلف براي باال بردن سرعت اجـراي شـبكه تونـل (ايجـاد     

  جبهه كاري بيشتر

كاهش در سيستم نگهدارنده با توجه بـه امكـان بـاربري     -

  زمين

  عدم ايجاد اختالل ترافيكي  -

بـودن از قيـد و بنـد     سيسات و آزادأعدم نياز به انحراف ت -

  سطح زمين

  توان برشمرد: را ميموارد زير  از معايب روش اتريشي

  سرعت كم پيشروي -

  هاي محدود  امكان اجراي تونل در طول -

  سختي كنترل ريزش از سينه كار  -

ــرل ورود آب - ــوذ ســختي كنت ــاي نف ــار و ه ي از ســينه ك

  شده تونل هاي حفاري جداره

سسـت تـا    يها در خاك يشياتر يدبه روش جد سازي تونل

در جهـت بـه   سخت و مقـاوم و در اعمـاق كـم (    يها سنگ

ـ  يـاد حداقل رساندن نشست سـطح) تـا اعمـاق ز    از  يشو ب

ــدانمتــر تحــت م 1000 ــنش ناشــ هــاي ي ــاتاز عمل يت  ي

  انجام گرفته است. يكار معدن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اجراي بدنه اصلي تونل – 3مرحله  حفاري تحتاني و فريم گذاري–2مرحله حفاري فوقاني و فريم گذاري – 1مرحله 

 )NATMزمين به روش اتريشي (مراحل عمومي اجراي تونل در زير  3شكل
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ـا ـايه  مهفصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

  سازي مكانيزه تونل -3-2-2

آالت حفـر   نيماشـ  نياز مهمتـر  يكي T.B.M يها هدستگا

صـورت تمـام    باشند كه قادرنـد تونـل را بـه    يم مترو تونل

از  هيـژ و ستميس لهيمقطع حفر كنند. مواد حفر شده به وس

كه  يا شده و به داخل نوار نقاله يآور جبهه كار جمع يجلو

 شـود.  يم تيهدا نيگذرد به پشت ماش ياز داخل دستگاه م

ين روش حفر مكانيزه تونل از مهمتر آالت حفر تونل نيماش

حفار بطور كلـي   هاياين دسته از ماشين. روند مي به شمار

هاي سنگي كـاربرد دارنـد. صـفحه    سازي در محيطدر تونل

هـاي  دماغه ماشين توسـط جـك   )Cutting Wheelحفار (

ها نيز اند و جكهيدروليكي به سطح جبهه كار متصل شده

ــه    ــات پنج ــه قطع ــال ب ــق اتص ــود را از طري ــروي خ  ايني

)Gripper( است، اتصال به زمين اطراف گيردار شده  كه با

دليل سنگي بـودن جـنس   ه كنند. در اين روش بتأمين مي

شود، سطح ديواره تونل مناطقي كه حفاري در آن انجام مي

غالباً با بتن پاششي پوشيده شده و تنهـا در برخـي نـواحي    

هاي موضـعي داشـته   دليل ضعف بافت سنگي ريزشه كه ب

باشيم، از سازه لتيس نيز عالوه بـر بـتن پاششـي اسـتفاده     

دليل عـدم وجـود سـپر در ايـن الگـوي اجـرا و       ه ب شود.مي

امكان تغيير بافت خاك منطقه و در نتيجـه ظهـور نـواحي    

ريزشــي و جريانــات آب زيرزمينــي در مســير، احــداث     

هـا و  هاي اكتشـافي جهـت آگـاهي از پروفيـل  اليـه      گمانه

نظــر ه ســطوح آب زيرزمينــي در مســير تونــل ضــروري بــ

 دون سـپر در تونـل در  رسد. جزئيات يك ماشين حفار ب مي

  .است هنمايش داده شد 4شكل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  است: ريها به شرح ز نينوع ماش نيا ياصل يها قسمت

رانـش   يها جك، ها زن چنگ، برش ابزار، حفار صفحه، بدنه

  صفحه حفار

هـاي   ابتـدا جـك  بدين صورت اسـت كـه    كار دستگاهنحوه 

دارد،  نگه مي شوند و دستگاه را جاي خود محكم جانبي باز 

سپس پيشاني حفار شروع بـه گـردش كـرده و بـا فشـاري      

بعـد از آن   تراشـد.  ها را مـي  متناسب با سختي زمين سنگ

ها متـه را بـه جلـو    هاي پيشروي به كمك الكتروموتور جك

بـه  روي هـاي پيشـ   روي تا زماني كه جكراند و اين پيش مي

هـاي   سـپس جـك   يابـد.  باز شود ادامـه مـي   مقدار يك گام

هـاي   ، حاال نوبت به جـك شوند انبي سپر پشتي بسته ميج

پيش برنده دستگاه است كه با بازشدنشـان دسـتگاه را بـه    

برند و به ايـن ترتيـب يـك كـورس حفـاري پايـان        جلو مي

كورس حفاري يك سيكل حفـاري بـه    چهاربعد از . يابد مي

ــيده  ــام رس ــت.  اتم ــط   اس ــاري توس ــل از حف ــه حاص نخال

ريخته شـده و از ايـن طريـق بـه      مهبه روي تسهايي  بيلچه

  شود. هاي حمل نخاله منتقل مي واگن

، دسـتگاه آمـاده   ييپس از مونتاژ كامل دستگاه و تست نهـا 

 يبسـتر حفـار   يـد خواهد بود. اما در ابتـدا با  يشروع حفار

را  يحفـار  يـات دسـتگاه بتوانـد عمل   ينكها يآماده شود. برا

متناسب با قطـر   با قطر يا دهانه يستبا يشروع كند ابتدا م

 هشـود تـا سـر برنـده دسـتگا      يجاددر كوه ا يدستگاه حفار

 يحفـار  ياتو در انجام عمل يردقرار گ يالمتر يبتواند بر رو

و  يكـي دسـتگاه از نظـر الكتر   يساز نشود. آماده يجادوقفه ا

بـا   ير. سپس مسگيرد يانجام م يباندر بخش پشت يكيمكان

الزم جهـت   يمـات مشخص شده و اپراتور دستگاه تنظ يزرل

  . دهد يرا انجام م يانجام حفار

 يزهمكـان  يحفـار  يها كه توسط دستگاه ييها در اكثر تونل

تونل توسـط   يوارهدارند د يزشير يا شوند و بدنه يم يحفار

 يمبــه نــام ســگمنت تحكــ يا ســاخته يشپــ يقطعــات بتنــ

شـامل   ينسنگ يمهو ن ينسنگ يبتن يها سازه ينشوند. ا يم

فـرم داده شـده توسـط آرمـاتور و بـتن       يا قالب سـازه  يك

  باشد. يخاص م يطدر شرا شده يريگ قالب

  

حفار تونلينماشيكيياجرا ياتجزئ   4شكل 

 بدون سپر درون تونل
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قـرار   يكـديگر پـازل در كنـار    يهـا  ها به مانند تكه سگمنت

 ينـگ ر يندهند. ا يم يلحلقه را تشك يا ينگر يكگرفته و 

را  يكپارچـه  يا شود و قطعـه  يمجاور متصل م يها ينگبه ر

  دهد. يم يلتشك

كـامالً  فرآينـد  ها به خودي خود شامل يـك   سگمنتتوليد 

بر است. ابتدا ميـزان فشـاري كـه بـر قطـر       اي و زمان حرفه

بر اساس اين مقدار طبق آيد محاسبه و  دهانه تونل وارد مي

هاي تحكيم ديـواره   هاي موجود در جدول سيستماستاندارد

هاي سگمنت طراحـي و دسـتگاه    زميني اندازههاي زير سازه

  شود. آن ساخته ميبر اساس 

هـا چنــدين سـگمنت در كنـار يكــديگر     در برخـي از تونـل  

اي كـوچكتر از بقيـه    دهند و قطعه تشكيل يك رينگ را مي

شود كار تكميل و محكم كاري را انجـام   كه كليد ناميده مي

بين قطر حفاري و قطر خارجي تونل بعد از نسـب  . دهد مي

يماني بـا  ها فاصله است. اين فضا توسط دوغاب سـ  سگمنت

فشار پمپ توسط دستگاه تانكر مخصوص به پشت قطعـات  

  .شود تزريق مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كه معموالً مركـب   يا هژيو ستميس لهيحفر شده به وس مواد

صـفحه حفـار اسـت از     رامـون يشـده پ  هيـ تعب يها از سطل

كه  يا شده و به داخل نوار نقاله يآور جبهه كار جمع يجلو

 .شـود  يم تيهدا نيگذرد به پشت ماش ياز داخل دستگاه م

شـده و   يابعـاد مـواد حفـار    يبرا يتيگرچه معموالً محدود

 اديز يليشده خ يآنها وجود ندارد اما اگر ابعاد حفار لانتقا

  عمل انتقال را متوقف سازند. كنند و ريباشد ممكن است گ

ممكـن   هيـ عالوه بر مشكل تهو زينرم ن يليمواد خ يطرف از

باشـند.   ندهيكنند كه به شـدت سـا   ديا تولر ياست مخلوط

هـا در مجـاورت صـفحه حفـار      نينوع ماش نياز ا يدر بعض

ـ ا ؛رنـد يگ يشود كه گرد و غبار را مـ  يم هيتعب ييها پرده  ني

  شوند. يآب جدا م يذرات در اثر اسپر

  

ـ در  عمليات اجرايـي تونـل   -4  4و  3 وطخط

  تهران يمترو

 چهارگانـه  طـوط خ از يكـي  عنـوان  به تهران يمترو 3 خط

 از ايستگاه 26 و كيلومتر 37 تقريبي طول با اجرايي اولويت

 طـي  از پـس  و شده شروع) اسالمشهر( تهران غربي جنوب

 آهــن راه ميـدان  بـه  آهـن  راه خطــوط مـوازات  بـه  مسـافتي 

 بهشـتي،  شهيد وليعصر، خيابان امتداد در آنجا از و رسد مي

 نوبنيـاد  ميـدان  بـه  بابـايي  بزرگراه و شيرازي صياد بزرگراه

 خيابــان وارد يكـم  نارنجسـتان  خيابـان  طريـق  از و رسـيده 

 TBMدستگاهيآماده ساز  5شكل

هااتصال سگمنتنحوه    6شكل 
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 ارتـش  بزرگـراه  سـپس  و) اقدسيه ايستگاه موقعيت( دانش

 سـمت  بـه  سـيتي  مينـي  راه چهـار  از عبـور  از پس و شده

 جـذب  در بسزايي تأثير كه دهد مي جهت تغيير قائم ميدان

 .داشت خواهد شهري ترافيك كاهش و موجود ترافيك

كـه  متـروي تهـران    3واقع در خـط   سازي تونل قطعههفت 

  شرح زير است: بهبعهده شركت بلندپايه بوده 

كيلومتر زير خيابان آيـت اهللا   5/1 طول به O3-Q3 تونل -

  قدوسي

آباد  كيلومتر بعد از پل حسين 4/1 طول به U3-V3 تونل -

 زير اتوبان صياد شيرازي

 بان ارتش حدكيلومتر زير اتو 1/2 طول به W3-X3 تونل -

 واصل ميدان اقدسيه و ابتداي شهرك شهيد محالتي

ــل - ــه V3-W3 تون ــول ب ــان   5/1 ط ــر خياب ــومتر زي كيل

 واصل ميدان نوبنياد و ميدان اقدسيه پاسداران شمالي حد

كيلـومتر از ابتـداي شـهرك     6/1 طـول  به X3-Y3 تونل -

 شهيد محالتي تا ميدان قائم

زير اتوبـان آيـت اهللا   كيلومتر  3 طول به A3.2-B3 تونل -

 توحيدتونل بعد از  سعيدي

كيلومتر زيـر خيابـان شـهيد     5/0 طول به M3-N3 تونل -

  بهشتي

 گانـه،  نـه  خطـوط  از يكـي  عنـوان  بـه  تهران متروي 4 خط

  و تهـران  متروي 4 خط بين مسافر جابجايي اجرايي اولويت

 4واقـع در خـط   تونل قطعه  . يكباشد مي مهرآباد فرودگاه

  كت بلندپايه بوده است:بعهده شر

 كيلومتر 5/1 طول به مهرآباد فرودگاه انشعاب تونل -

مقطع تونـل نشـان داده   عمومي هندسه  7شماره در شكل 

ها بـه روش حفـر    در اين تونل سازي شده است. اجراي تونل

 بوده است كـه مراحـل اصـلي آن عبارتنـد از    اي  مرحلهچند

  ):8(شكل شماره 

  عحفاري بخش فوقاني مقط -1

اجراي پوشش اوليه شامل شاتكريت و لتيس گيـردر در   -2

 بخش فوقاني مقطع

  حفاري بخش تحتاني مقطع -3

اجراي پوشش اوليه شامل شاتكريت و لتيس گيـردر در   -4

 بخش تحتاني مقطع

 ، ديواره و تاجاي پوشش نهايي كفاجراي مرحله -5

ــه   ــه مرحل ــه ب ــا توج ــن روش    ب ــات در اي ــودن عملي اي ب

هـر مرحلـه،   كـار در  بخشي از پيشرفت ، پس از سازي تونل

هـاي   پـروژه در شـود.   عمليات اجرايي مرحله بعد آغـاز مـي  

، جهت دسـتيابي بـه جزئيـات جـدول زمـاني،      مورد مطالعه

عمليات اجرايي حفاري و تحكيم جبهه فوقـاني بـه عنـوان    

سـازه   آيتم اصلي تعيين مسير بحراني و پـس از آن اجـراي  

اند. عمليات  حفاري و  ص شدهل، مشخنهايي بدنه و تاج تون

متر طـول از مسـير    100تحكيم جبهه تحتاني پس از طي 

متـر   36فوقاني و اجراي سازه نهايي كف تونل، پس از طي 

شـود. مهمتـرين   از حفاري و تحكيم مقطع تحتاني آغاز مي

فاكتور كنترلي در اين فرآيند برنامه عبـور و مـرور وسـايط    

  باشد. احم مينقليه و ايجاد شرايط مز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 مقطع تونليهندسه عموم 7شكل
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  تونل بندي قالب -4-1

هـاي حفـاري شـده     قسـمت  ،همزمان با حفر و اجراي تونل

ــا روش ــت يــا شــات  بالفاصــله ب كريت هــايي ماننــد راك بول

اره اصلي و دائمي تونـل  بايد جدآن پس از شده و نگهداري 

شـود و   بـتن سـاخته مـي   بـا   . اين جداره معموالًاجرا گردد

  نام دارد.الينينگ تونل يا پوشش داخلي تونل ناميده 

هاي مخصوص تونل  اجراي عمليات الينينگ به وسيله قالب

. اين قالب بر اساس مالحضـات عمـومي   گردد پذير ميامكان

هاي زيرزميني و همچنين مالحضات خاص  بندي سازه قالب

  شود. پروژه مورد نظر ساخته مي

ها وظايف مهمي بـر   قالبشوار كار در زيرزمين در شرايط د

هـاي زيرزمينـي و    ، نفـوذ آب عهده دارنـد. خطـرات ريـزش   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــي   ــور طبيع ــود ن ــدم وج ــطحي، ع ــوتي و  س ــودگي ص ، آل

شـكالت اصـلي كـار در زيـرزمين     محدوديت فضـاي كـار م  

ميني بايد طوري طراحي شـود كـه   . قالب سازه زيرزهستند

ريـزي مشـكالت    جاد سطح مورد نظر جهت بـتن وه بر ايعال

كاري الزم براي عمليات  ، بتواند فضايق را تشديد نكردهفو

آوري بتن و حمل و نقـل مصـالح و افـراد را     ، عملريزي بتن

 .در اختيار بگذارد

كنـد   با توجه به فضاي خاصي كه قالب تونل در آن كار مي

اسـتفاده از   در اثر تكـرار  اي باشد كه گونهبايد عملكرد آن ب

ن آن تـا  يي خود را از دست نداده و باز و بسته كـرد آن كارا

. اين قالب عالوه بر تحمل نيروهـاي  باشد آسانجاي ممكن 

ريزي بايد كمترين فضاي ممكـن را   بسيار زياد ناشي از بتن

 ايمراحل اجرايي تونل در روش حفر چندمرحله  8شكل
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با توجه به نوع كاربردي تونل به شكل مقاطع  اشغال نمايد.

اسـبي، بيضـي شـكل،    اي شكل، نعل  مختلف از جمله دايره

 .گردد توليد مي غيره م دايره وني

قالب تونل از دو جزء اصـلي پوسـته و ارابـه تشـكيل شـده      

عمومـاً  تشكيل شده است كه ي يها است. پوسته از سگمنت

باشد. قالب دال قوسـي تونـل، قالـب     متر مي 5/1ها عرض آن

هاي قالب ناميده پوسـته بـر    هاي جداره، گلبرگ تاج و قالب

ارابه بر روي ريل در جهـت طـولي    .شود ابه سوار ميروي ار

ريزي در مراحل بعدي را  نمايد و امكان بتن تونل حركت مي

 سازد. فراهم مي

توان  هاي تونل مي با توجه به مكانيزم باز و بسته شدن قالب

 :بندي نمود آن را به دو گروه تقسيم

 هاي هيدروليكي قالب -1

 هاي مكانيكي قالب -2

هـاي   ي هيدروليكي باز و بسـته شـدن سـگمنت   ها در قالب

هـاي   هـاي هيـدروليكي و در قالـب    قالب با استفاده از جك

هـاي دسـتي يـا روغنـي انجـام       مكانيكي با استفاده از جك

هـا معمـوالً در    پذيرد. به دليل سـنگين بـودن سـگمنت    مي

گردد. جك  مقاطع بزرگ از سيستم هيدروليك استفاده مي

هاي ارابه امكان تنظـيم قالـب    پايه كار رفته درهيدروليكي ب

در موقعيت مورد نظر و همچنين نشست و جداسازي قالب 

سازد. همچنـين جهـت بـاز و     ريزي فراهم مي را پس از بتن

هـاي هيـدروليكي اسـتفاده     هـا از جـك   بسته كردن گلبرگ

گردد. در مقاطع كوچـك بـه دليـل صـرفه اقتصـادي و       مي

 .گـردد  اسـتفاده مـي  هاي مكانيكي  فضاي محدود از سيستم

هاي  ها توسط جك ريزي، ابتدا گلبرگ پس از هر مرحله بتن

هاي  كناري جمع شده و سپس مجموعه پوسته توسط جك

نمايـد. ارابـه بـا حركـت بـر روي ريـل بـه         پايه نشست مي

كاري ورق رويه ابد و پس از روغني موقعيت جديد انتقال مي

رتفاع مورد به جهت سهولت در جداسازي قالب از بتن، در ا

 .گردد نظر تنظيم مي

در اثـر تكـرار   اي سـاخته شـود كـه     گونـه بايـد ب قالب تونل 

در امر  ي خود را از دست ندهد. سهولتياستفاده از آن كارا

ي طــولي و عرضــي از ديگــر يبــاز و بســته كــردن و جابجــا

 .باشد هاي قالب تونل مي ويژگي

ـ   هاي خود كششي و يـا مكـانيكي ب   چرخ ه كـار رفتـه در اراب

روي قالــب جهــت هــا و پيشــ حركــت قالــب بــر روي ريــل

سازد. طول قالـب عمـدتاً    ريزي مرحله بعد را فراهم مي بتن

هـا و ارابـه    باشد كه از اتصال سـگمنت  متر مي 12و يا  9، 6

  .گردد توسط پيچ و مهره تشكيل مي

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متروي تهران 3نماي سه بعدي از قالب تونل خط  9شكل
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 متروي تهران در حالت فيكس شده3مقطع عرضي قالب تونل خط  10شكل

 متروي تهران در حالت فيكس شده3مقطع طولي قالب تونل خط  11شكل
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 يهراد يرو )A قوس :باشد يقوس م 3تونل شامل  ينينگال

 قـوس و  يندر طرف يهمحل اتصال تاج با راد )B قوس، كف

C( قوس . تاجA  شابلون، قوس با استفاده ازB   با اسـتفاده

بنـدي   با استفاده از سيستم قالـب  Cاز قالب مدوالر و قوس 

  شود. ميريلي اجرا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يباًتقرو ريل زير آن ها  چرخ يلهبوسدر ابتداي استقرار قالب 

نقـاط  قـبالً در  ل يـ ر. يـرد گ ميدر مختصات مورد نظر قرار 

نصـب   يـه راد يهـا بـر رو   يها و نبش يتپل يلهبوسمشخصي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قالب در مختصات مورد نظر بـا  قرارگيري جهت  .شده است

تنظـيم  ها)  ها (گلبرگ ، سگمنتيجانب يها استفاده از جك

 يمتنظـ  يقالب را از نظر ارتفـاع  يعمود هاي جك شوند. مي

بـه   يچدو پـ  يله، قالـب بوسـ  شـدن  يمكنند. پس از تنظـ  يم

قالـب را   ييشـود و امكـان جابجـا    يمـ  يكسقالب فـ  يشاس

 يها پمپ بتن و فلنج يلهبتن بوس تزريق .كند يمغيرممكن 

 يهـا  كه به آنهـا لولـه   يردگ يت مشده در قالب صور يهتعب

بـه بـاال)    ين(پـائ  يناز طـرف  يزير بتن شود. يگفته م يقتزر

پـس از   يكـي راسـت   يـا . ابتدا سمت چـپ  يردگ يصورت م

انجـام   يـزي ر متر بتن 2تا ارتفاع مورد نظر حداكثر  يگريد

شـده  را انجام  يجانب يروهايعمل باالنس ن ين. با ايردگ يم

. پـس از  يـد آ يبعمل م يريب جلوگقال يعرض ييو از جابجا

 يـروي حفـظ تعـادل ن   يـت با رعا قالب يندر طرف يزير بتن

سقف قالب  يابتن به تاج قالب  يقلوله تزر يتدر نها يجانب

 ينشـود. در حـ   يانجـام مـ   يينهـا  يـزي ر وصل شده و بـتن 

 يتاز وضـع  يـد بازد يهـا  يچـه بـا اسـتفاده از در   يـزي ر بتن

ــتن ــزير ب ــرا ي ــ يطو ش ــع م ــو يآن مطل ــبيمش ــا . قال  يه

بدنـه بـوده و بـا     يبـره و يسـتم س يدارا عمومـاً  يدروليكيه

  آيد. بدست مي يزير مطلوب بتن يفيتكآن  يريبكارگ

 متروي تهران3نمايي از قالب تونل خط  12شكل

هاي مختلف الينينگ تونلقسمت   13ل شك
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  اجراي عمليات برنامه زماني -4-2

  بندي قرارداديزمان -4-2-1

در پـروژه متـرو    كنسرسيوم پيمانكاربا توجه به نوع قرارداد 

ايســتي عــالوه بــر )، برنامــه زمــاني پــروژه بBarter(تهـاتر/ 

پوشش حوزه طرح و سـاخت، حـوزه بيـع متقابـل موضـوع      

مـان فرآينـدهاي   توأ مبايعه نامه نيز در بـر گرفتـه و اثـرات   

طرح و ساخت و تأمين مالي پـروژه در تلفيـق بـا يكـديگر     

   لحاظ شود.

ماه در نظـر   40مدت اوليه پيمان بر اساس مفاد موافقتنامه 

ن مـالي قـرارداد، بـا حفـظ     زماني تأمي گرفته شده و برنامه

و برنامـه   كالنماه) صورت  40چارچوب زماني موافقتنامه (

زماني خدمات طراحي و ساخت با مفروضـات واقعـي رونـد    

 ابالغ خدمات و نگاهي به مدت اوليه پيمان، بـه دو صـورت  

هاي تونـل،   پروژه در سرفصل 50در قالب  كالن و تفصيلي،

سـه راهـي خطـوط،    ايستگاه، هواكش ميـان تـونلي، سـازه    

 82روسازي، زهكـش، پايانـه قطـار و پسـت بـرق و جمعـاً       

  جبهه كار، تهيه و تنظيم شده است.

، توسط زماني خدمات طراحي و ساخت پروژه تدوين برنامه

هاي كليدي و با فرضـيات اوليـه نـرخ پيشـروي بـه       فعاليت

كنترل شده و در تلفيق با روند ابـالغ   3جدول شماره شرح 

  .گيرد قرار ميزمان خاتمه پروژه  خدمات، مبناي

جبهه كار تونلي جدول زماني  30با تعريف  شركت پيمانكار

ساخت تونل را با احتساب مـدت زمـان مـورد نيـاز جهـت      

مــاه در نظــر گرفتــه و  18ي، هــاي دسترســ احــداث رمــپ

منابع شامل نيروي انساني، مصالح، تجهيـزات و   هاي جريان

نمـوده اسـت. همچنـين بـا      آالت مورد نياز را برآورد ماشين

ماه براي احداث كامل يك  32احتساب مدت زمان متوسط 

هـاي   ايستگاه زيرزميني، اجراي ساير خـدمات بـا سرفصـل   

مورد نياز، در شـناوري زمـان احـداث تونـل و ايسـتگاه، بـا       

باشد. با در نظر گـرفتن   برآورد جريان منابع الزم، مسير مي

هـا، مطالعـات   اهمدت زمان اجـراي روسـازي مسـير ايسـتگ    

مهندسي مرحله اول و دوم، تجهيز كارگاه و اخذ مجوزهاي 

ماهـه مـورد تفـاهم قابـل      40كالن مورد نياز، مدت زمـان  

  باشد.دستيابي مي

 روزانه يشروينرخ پدر متوسط  يهاول ياتفرض   3جدول 

  فعاليت كليدي/كنترل كننده مدت  حجم كار  سرفصل يا حوزه خدمات
متوسط نرخ پيشروي 

  روزانه

  تونل

  حفاري و تحكيم مقطع فوقاني  هزار متر 10

  طولمتر  2

  اجراي سازه نهايي (الينينگ) بدنه و تاج  هزار متر 12

  طولمتر  5/2

  اجراي سازه نگهبان و حفاري كل مقطع  عدد 14  ايستگاه

  طولمتر  5/0

  اجراي سازه نگهبان و حفاري كل مقطع  عدد 12  هواكش ميان تونلي

  طولمتر  1

  عدد 3  سازه سه راهي

  حفاري و تحكيم

  طولمتر  1

  اجراي سازه نهايي (الينينگ) بدنه و تاج

  طولمتر  5/0

  اجراي بتن اسلب (نهايي)  كيلومتر 20  روسازي و ريل گذاري

  طولمتر  40

  حفاري و تحكيم مقطع  عدد 3  زهكش

  طولمتر  5

  احداث سقف سازه  عدد 1  پايانه قطار

  مربعمتر 150

  احداث سقف سازه  عدد 1  قپست بر

  مربعمتر 150

  بندي تسريعيزمان -4-2-2

روند نامنظم ابالغ خدمات، تحويل زمين كارگاه، مشـكالت  

هاي اجرايي كارفرمـا   تأمين مالي و در نهايت تغيير سياست

منجر به كندي محسوس پيشرفت عمليات اجرايي قـرارداد  

عمليـات   شد. بطوريكه تا پايان مدت اوليه پيمان، پيشرفت

درصـد بـوده اسـت. رونـد كنـد       30اجرايي چيزي كمتر از 

ادامه داشـت.   1392پيشرفت عمليات اجرايي تا پايان سال 

درخواسـت ارائـه يـك پـالن     كارفرما ، 1393از ابتداي سال 

درصد پيشـرفت)،   70مات (تسريعي جهت تكميل كليه خد

نمود. مدت زمان مورد نياز براساس برآوردهاي  ماه 18طي 
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ليه پيمان، براي انجـام حجـم باقيمانـده عمليـات چيـزي      او

، طي يـك  پيمانكارشد. شركت  ماه محاسبه مي 24باالتر از 

فرآيند بازنگري، كليه خدمات طراحي، تـأمين و سـاخت را   

مورد بازنگري اساسي قرارداد و با افزايش قابل توجه منابع، 

اجرايي كه به تفصـيل در بخـش    -هاي فني  با تعريف روش

با افزايش متوسط نـرخ  نها پرداخته شده است، ه آازنگري بب

مـدت  ، 4پيشروي روزانه نشان داده شده در جدول شـماره  

  را كاهش داد.عمليات باقيمانده زمان اجراي 

 نه افزايش يافته ناشي از بازنگري طرح و اجراي پروژهاهاي پيشروي روز متوسط نرخ   4جدول 

  عاليت كليدي/كنترل كننده مدتف  حجم كار  سرفصل يا حوزه خدمات
متوسط نرخ پيشروي 

  روزانه

  تونل

  حفاري و تحكيم مقطع فوقاني هزار متر10

  طولمتر  4

  اجراي سازه نهايي (الينينگ) بدنه و تاج هزار متر12

  طولمتر  4

  ايستگاه

  اجراي سازه نگهبان و حفاري كل مقطع عدد14

  طولمتر  1

  هواكش ميان تونلي

  اي سازه نگهبان و حفاري كل مقطعاجر عدد12

  طولمتر  1/5

  عدد 3  سازه سه راهي

  حفاري و تحكيم

  طولمتر  1

  اجراي سازه نهايي (الينينگ) بدنه و تاج

  طولمتر  5/2

  روسازي و ريل گذاري

  (نهايي) دالاجراي بتن  كيلومتر20

  طولمتر  85

  زهكش

  حفاري و تحكيم مقطع عدد3

  طولمتر  5

  رپايانه قطا

  احداث سقف سازه عدد1

  مربعمتر 150

  پست برق

  احداث سقف سازه عدد1

  مربعمتر 200

  بازنگري طرح و ساخت   -5

در طي مراحل اجراي پـروژه، بـه دليـل مشـكالتي كـه در      

اي در اجراي پـروژه   مين مالي پروژه روي داد، وقفهأزمينه ت

 هـاي كـاري فعـال كـاهش پيـدا كـرد.       بوجود آمد و جبهـه 

در فرصت بدست آمده ارزيـابي دقيقـي در   يمانكار پشركت 

مين منابع و اجـراي پـروژه انجـام داد    أسه بخش، طراحي، ت

 ،تـر ابعـاد اجـراي پـروژه     تا ضـمن شـناخت بهتـر و دقيـق    

وري در هر بخـش جهـت    راهكارهايي را جهت افزايش بهره

  .تسريع در مدت زمان انجام پروژه ارائه دهد

  بازنگري در طراحي -5-1

پروژه، شناخت بهتـر  ي اولين قدم در بازنگري طراحي طدر 

طول گسـترده و ممتـدي از   تري از شرايط خاك در  و دقيق

و وضعيت خاك حاصل شد ) هاي مجزا ها (بجاي گمانه تونل

لذا بـر   با شرايط موجود در طراحي مقايسه و كنترل گرديد.

هايي انجـام   اساس شرايط واقعي خاك بدست آمده، بررسي

طي آن بتوان در عين حفظ معيارهاي طراحـي و  گرفت كه 

در اين  ه گردد.تدقيق و بهينسازه تونل مشخصات كيفيت، 

گيـري و   هـا بـه روش مغـزه    راستا تعدادي گمانـه در تونـل  

در نتايج حاصل از ايـن  شويي مورد استفاده قرار گرفت.  آب

ها براي پارامترهاي طراحي مانند ضريب چسبندگي و  نمونه

اي توسـط مشـاور ژئوتكنيـك     ك داخلـي، بـازه  زاويه اصطكا

پيشنهاد شده است. در محاسبات طراحي ميانگين اين بازه 

ها بـر اسـاس آن انجـام شـده      در نظر گرفته شده و طراحي

ــازنگري مجــدد طراحــي و در مــورد  اطالعــات  اســت. در ب

  :هايي انجام گرفت ژئوتكنيك بر روي دو نكته بررسي

يشـنهاد  پ هاي مجـاز  محدوده استفاده از اعداد مرزي در -1

شده ژئوتكنيك به نحوي كه در مدل تحليلي ميزان برش و 

بتوان مقداري سـازه   ممان كمتري نشان داده شده و نهايتاً

سبك نمود. اگر چـه تغييـر زاويـه اصـطكاك داخلـي در       را

ثير انـدكي بـر نتـايج خواهـد     أهاي معرفي شـده تـ   محدوده

ــه نظــر مــي  ؛گذاشــت ــا ب قــادير ضــريب رســد تغييــر م ام

هــاي مجــاز معرفــي شــده بتوانــد  محــدوده چســبندگي در

  .تغييرات نسبتاً بيشتري در نتايج به بار آورد

هـاي   با توجه به اينكه در مقطع زمـاني مـذكور قسـمت    -2

 ءشده بود، لذا به جـاي اتكـا   ها حفاري قابل توجهي از تونل

بر نتايج آزمايشاتي كـه مسـتخرج از چنـد گمانـه محـدود      
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تـري مـورد    ند، وضعيت خاك را در محـدوده وسـيع  باش مي

ينـد تـدقيق   آگرفـت. در نتيجـه در فر   تر قـرار  بررسي دقيق

هـاي جديـد و    هاي ژئوتكنيكي (عمليات حفر گمانـه پارامتر

ـ    تست رسـاني   روزه هاي تكميلي) مشخصـات ژئـوتكنيكي ب

تـر طراحـي    دقيـق  هاي گشت و با در اختيار داشتن ورودي

  .وضعيت اوليه انجام گرفتتري را نسبت به  دقيق

اكثـر  در شـود   مالحظـه مـي  هاي طراحي،  بر اساس گزارش

موجـود   نسـبت تـنش   X3-Y3و  W3-X3هاي  تونلطول 

 يـك قدري فاصله (حاشـيه اطمينـان) تـا عـدد      در اعضا با

هـا عمـدتاً در    نسبت تنش؛ و در برخي موارد اند كنترل شده

فاده بيشتر از باشد و لذا امكان است مي 78/0 تا 7/0محدوده 

اي مقطع وجود دارد. با توجه به اينكه مبنـاي   ظرفيت سازه

باشـد،   هاي محدود ژئوتكنيـك مـي   ، گمانهي اوليهها طراحي

هـاي   براي نسبت تـنش  يكگيري فاصله تا عدد لذا در نظر

گيري حاشيه اطمينان طرح در نظربا هدف ضا موجود در اع

ايط انجـام  رسـيد. امـا در شـر    معقول و منطقي به نظـر مـي  

هــايي از  ســال از حفــاري بخــش دوبــازنگري كــه بــيش از 

تـري نسـبت بـه خـاك      شت و شناخت دقيقذگ ها مي تونل

بـود، بـا بـاالتر بـردن     مـده  محل و نحوه رفتار آن بدسـت آ 

، عمـالً  يـك هـا و نزديـك كـردن آن بـه عـدد       نسبت تنش

تري را براي طراحـي در نظـر گرفتـه     حاشيه اطمينان دقيق

نمودن سازه  تر هكار كمك قابل توجهي به سبكشد. اين را

  د.وزه تدقيق عمليات طراحي انجام دادر ح

سازي آن است كـه بـا بررسـي ميـزان      هاي بهينه يكي از راه

مقادير واقعي بدسـت   ،هاي حفاري شده نشست در محدوده

در  مقايسـه گــردد.  بـا مقـادير منــدرج در گـزارش   و آمـده  

در كـه   يبرابر نشستخاك در بيشتر مقاومت صورت وجود 

 آنـاليز  انجـام  بـا  تـوان  مـي ، است شده اشاره آن گزارشي به

 مـدول  ماننـد  طراحي پارامترهاي اصالح به نسبت برگشتي

بـه نحـوي كـه نتـايج حاصـله       ؛) اقدام نمودE( االستيسيته

واقعـي باشـد. در نتيجـه تـدقيق      هـاي  منطبق بـر نشسـت  

 ام شـد و پارامترهاي طراحي نسبت به بازنگري طراحي اقـد 

  را به انجام رسيد. سازي تونل بهينه

هاي حفاري نشـده بـا بررسـي ميـزان      همچنين در محدوده

اي بين  توان مقايسه ها در خالل عمليات حفاري، مي نشست

هـاي   وضعيت خاك در واقعيت و وضـعيت خـاك در مـدل   

سازي سازه نگهبـان و سـازه    طراحي نمود و نسبت به سبك

سـابقه  پيمانكار اين كار در شركت  نهايي اقدام نمود. تجربه

 ،3هــاي جنــوب خــط  داشــته و در عمليــات احــداث تونــل

هاي حفاري سازه نگهبان بر اساس شرايط واقعي خـاك   گام

نسبت به طرح اوليه تغييراتي يافت كه اين خود بـه نـوعي   

سـازي در بعضـي    باشـد (سـبك   سـازي طراحـي مـي    واقعي

يگر با توجه به هاي د تر شدن در قسمت ها و سنگين قسمت

  .)وضعيت واقعي خاك

تـر بيـان شـد،     گيري موارد قابل بازنگري كه پيشبا در نظر

هـا انجـام مـوارد زيـر      سـازي تونـل   جهت امكانسنجي بهينه

  د:پيشنهاد ش

بررســي وضــعيت خــاك و ژئوتكنيــك در محــدوده      -1

روز رساني ه ب اي حفاري شده و تهيه خالصه گزارشه تونل

  ئوتكنيك  توسط مشاور ذيصالح ژ

انجام آناليز برگشتي بـر اسـاس ميـزان نشسـت واقعـي       -2

سطحي خيابان و داخل تونل، اصـالح پارامترهـاي طراحـي    

) و تدقيق طراحي سـازه نهـايي   Eمانند مدول االستيسيته (

  تونل

اي مقــاطع در مــدل  اســتفاده بيشــتر از ظرفيــت ســازه -3

هـاي تـنش و كـاهش منطقـي و      طراحي با باال بردن نسبت

  عقولي حاشيه اطمينان طراحيم

تغييــر ضــريب چســبندگي و زاويــه اصــطكاك داخلــي  -4

محدوده مجـاز مـورد    هاي تحليلي در استقاده شده در مدل

  .ژئوتكنيك ييد گزارشأت

  منابع مينأبازنگري در ت -5-2

پيرو فراهم شدن امكان بازنگري در طراحـي سـازه تونـل و    

نيـز مـورد بـازنگري    سازي آن، منابع مورد نياز پـروژه   بهينه

آالت و  . ايـن تغييـرات شـامل گسـترش ماشـين     قرار گرفت

ها  منابع انساني در جهت تسريع و استفاده بهينه از ظرفيت

  مختلف بود. ي كاريها در جبهه
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آالت در هـر بخـش    تجهيزات و ماشـين  5شماره ول در جد

و اواسـط سـال    92پروژه در هر بخش پروژه در پايان سال 

  .  ه شده استنمايش داد 93

و آالت مورد نياز و منابع انساني  همچنين با توجه به ماشين

مصالح مصـرفي جهـت تسـريع    بندي،  همچنين برنامه زمان

بيني شد، تا ضمن فراهم نمودن به موقع مصالح  پروژه پيش

امكان سرعت بخشيدن در اجـراي پـروژه فـراهم باشـد. در     

ورد نيـاز بـه   مين منابع و مصالح مـ أنمودارهاي زير جريان ت

    .تفكيك زماني نمايش داده شده است

 ،پس از ارزيابي نيازهاي پروژه، جهت تسريع در فرآيند اجرا

آالت و نيروي انساني مورد نياز در هر جبهـه كـاري    ماشين

 .يافتاختصاص  6شماره مطابق جدول 

  

 آالت بعد از بازنگري مقايسه تجهيزات و ماشين   5جدول 

  تتجهيزات و ماشين آال

  تعداد

انتهاي 
 1392سال 

نيمه سال 
1393  

 10 قالب الينينگ تونل

14 

 1قالب الينينگ ايستگاه

3 

 11 بچينگ پالنت

12 

 46 ژنراتور

61 

 41 سوركمپر

53 

 29 شاتكريت

42 

 18 بيل مكانيكي

24 

 28 لودر

31 

 14 تراك ميكسر

29 

 37 كمپرسي

56 

 13 جرثقيل

21 

 9 لودر بابكت

19 

 7 نپمپ بت

18 

 3 تراكتور

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پس از بازنگري در طرح و اجراي پروژه ازين مورد يانسان يروين و آالت نيماش   6 جدول

  تجهيزات  واحد  مقدار  ماشين آالت  واحد  مقدار  نيروي انساني تعداد
  حوزه اجرايي

  (جبهه كار)

  شات دستگاه  1  بيل مكانيكي دستگاه  1 حفار  4

حفاري و 

  تحكيم

  تونل

  825كمپرسور  دستگاه  1  لودر دستگاه  1 آرماتور بند  4

  ژنراتور  دستگاه  1  كمپرسي دستگاه  2 راننده  4

  پيكور دستگاه 2 - -  - نقشه بردار  2

  جرثقيل دستگاه 1 - -  - نيروي اجرا  2

  ژنراتور  دستگاه  1  ميكسر دستگاه  2 آرماتور بند  4

سازه 

  نهايي

  بچينگ نيم متري اهدستگ 1 - -  - بتن ريز  2

  جرثقيل دستگاه 1 - -  - قالب بند  2

  پمپ بتن دستگاه 1 - -  - راننده  2

 - - - - -  - نيروي اجرا  2

 - - - - -  - نقشه بردار 2
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 93مين منابع در پايان سال جريان تأ  14شكل
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 رانـته يروـمت 4و3ل در خطوطـتونيراـ: روش اجيموردمطالعهي؛ـرقطار شهيساز لـتون يها روش يررسـب

 

  بازنگري در اجرا -5-3

هـاي كـار انجـام     هايي كه در جبهـه  بندي با توجه به تقسيم

اتخـاذ  از منـابع   اسـتفاده بهينـه و حـداكثري    رويكـرد  شد،

در بحرانـي پـروژه   از آنجـا كـه مسـير    . در اين راستا گرديد

حفاري بخش فوقاني و اجـراي سـازه نهـايي تونـل     عمليات 

 عيـ توزجهـت   15شكل شماره راهكاري مطابق  ،بوده است

بنـابراين   يي ارائه شـد. سازه نها ياجرابراي تونل  يها قالب

دو حــوزه  و اجــرا بـر ايــن هـاي بــازنگري در طراحـي    روش

حقـق  ماجراي پـروژه  تسريع شده دي نتا زمانب متمركز شد

براي حفاري مقطع فوقـاني بـا اسـتناد بـه مطالعـات       د.دگر

هاي حفاري افـزايش   هاي ميداني، گام ژئوتكنيك و برداشت

يافت. همچنين عالوه بر اين با اجراي سيسـتم زهكـش بـه    

هاي تونل نسبت به خشك كردن بافت خاك  موازات قسمت

باعـث افـزايش سـرعت    طراف تونل اقدام شد كه اين مهـم  ا

  .گرديدچشمگيري در حفاري 

  

  گيري نتيجه -6

عملكرد اجرايي مطلـوب در هـر پـروژه بـه ارائـه مجموعـه       

خدماتي اطالق مي شود كه در نهايت منجر به بهره برداري 

ترين وضعيت ممكن (زمان و هزينه) شود.  از طرح در بهينه

هن شهري، عملكـرد اجرايـي مطلـوب در    آ هاي راه در پروژه

ارائه خدماتي خالصه خواهد شد كه منجر بـه مسـافرگيري   

در مسيرهاي كلي يـا موضـعي خطـوط متـرو در زودتـرين      

  است. ترين وضعيت هزينه زمان ممكن و با بهينه

خـارج از قصـور   پس از بروز شرايط ناپايدار  شركت بلندپايه

فنـي، اجرايـي و    داليـل متعـدد  ه ، بـ خود در اجراي پيمـان 

هـاي   آن شد كه ضـمن بـازنگري در سياسـت    قراردادي، بر

، شرايط دستيابي بـه  اجرايي حوزه طراحي، تأمين و ساخت

 4و  3سطح مسافرگيري موضعي و در نهايت كلي خطـوط  

مترو تهران را، مطـابق بـا قيـود زمـاني هماهنـگ شـده بـا        

  ومه فراهم آورد.آهن شهري تهران و ح شركت راه

هــاي معمــول و مرســوم تحــت ريســك  ي در طــرحبــازنگر

پيمانكار طرح و ساخت، ارائه برنامه فشرده تـأمين و توزيـع   

منابع بجاي استفاده از الگوهاي فني و كليشه مقطعي و در 

هـاي اجرايـي يكپارچـه، هدفمنـد و      نهايت بكارگيري روش

جامع در كل خـدمات، سرفصـل اصـلي راهكارهـاي مـورد      

بـرداري در سـطح    ه هـدف بهـره  استفاده جهت دستيابي بـ 

  مسافرگيري بوده است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متروي تهران 3اي از فرآيند توزيع قالب تونل جهت اجراي سازه نهايي (الينينگ ديوار و تاج) در خط نمونه   15شكل 
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ـا ـايه  مهفصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

هاي طراحي، تـأمين و سـاخت،    نتايج اين بازنگري در حوزه

ساخت تونل تا شركت بلندپايه را در بصورت عمده راندمان 

درصد افزايش و در نهايت منجر به كاهش مدت زمان  120

نصف مدت زمان معمول مورد سازي به اجراي عمليات تونل

شـكل   يدر نمودارهـا  يـابي ارز يـن ا يجنتاانتظار شده است. 

اسـاس، نـرخ    ينا برشده است  يدهكش يربه تصو 16شماره 

 29معادل در هر جبهه كـار، از متوسـط    سازي ماهانه تونل

 61 يانگين، به م1392 يتلغا 1388 يها متر طول در سال

ــال  ــر طــول در س ــا مت ــ 1394و  1393 يه ــت.  يدهرس اس

هر قالـب سـازه    يراندمان عملكرد متوسط هفتگ ين،همچن

قابـل   يشـي رونـد افزا  يك يط يزن ها ) تونلينينگ(ال يينها

بـه   1392 يـت لغا 1388 يها سال يمتر ط 18مالحظه، از 

هـر قالـب،    يبـه ازا  1394و  1393 يهـا  متر در سـال  29

  است. يدهرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع و مراجع -7

هاي نهايي طراحي، تداركات و سـاخت   مجموعه گزارش -1

ــوط  قســمت ــايي از خط ــركت   4 و 3ه ــران، ش ــروي ته مت

 مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Tsekouras, G. J., Koukoulis, J., Mastorakis, 

N. E.; “An optimized neural network for 

predicting settlement during excavation”, 

World Scientific and Engineering Academy 

and Society, Vol. 9, pp. 1153-1167, 2010. 
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هاي مختلف تا نيمه دي ماه  سازي در سال ماهانه احداث تونل در هر جبهه كاري (باال) و پيشرفت تونلپيشرفت متوسط   16شكل 

 (پايين)1393
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3-Johann Golser, the New Austrian Tunneling 

Method (NATM), Theoretical Background & 

Practical Experiences. 2nd Shotcrete 

conference, Easton, Pennsylvania (USA), 4-8 

Oct 1976 

4- https://en.wikipedia.org/wiki/Tunnel 
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ـامه ـايه  فصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  احداث ايستگاه زيرزميني قطار شهري؛هاي  بررسي روش

  متروي تهران 4و  3 وطدر خطايستگاه يك و دو طبقه مطالعه موردي: روش اجراي 

  

3، عليرضا نيك نژاد2، مسعود واحدي1عليرضا ايرواني
  

1
  يهمشاور طرح و توسعه بلندپا ينمعاون طرح و برنامه شركت مهندس 

2
  دسين مشاور طرح و توسعه بلندپايهي شركت مهنكارشناس ارشد فن 

3
  بلندپايه ي شركتكارشناس ارشد فن 

  

 چكيده

در خـط   يستگاها 4در خط سه و  يستگاها 8تهران شامل  يمترو 4و  3در خطوط  يستگاها 12تعداد عمليات طرح و ساخت 

) و باال بـه  Concrete Arcتني (بو ريب هاي شمع  ها از روش در احداث اين ايستگاه .بعهده شركت بلندپايه بوده استچهار 

اي كه در عمليات اجرايي اتفاق افتـاده   در حين اجراي خدمات قراردادي و در وقفه ) استفاده شده است.Top-Downپايين (

سـازي ديـدگاهي    هاي طراحي، تأمين و ساخت پـروژه انجـام داد تـا بـا پيـاده      بازنگري جامعي در حوزهپيمانكار شركت بود، 

در سـه  از خطوط  يبردار بهرهرا تأمين نمايد. بدين منظور  ي تهرانبرداري شركت مترو هاي بهره واند اولويتخروجي محور بت

) 3و  يريمسـافرگ  يـدي نقـاط كل از  يبـردار  بهـره ) 2، يرمس يابتدا و انتها يها يستگاهاز كل خط با ا يهاول يبردار بهره) 1فاز 

خـدمات   يهـا  يسـتگاه رانـدمان سـاخت ا  انجـام شـده    يبـازنگر  يج. نتايدتعريف گرد ها يستگاها يردر سا يريمسافرگ يلتكم

بـه نصـف    يستگاهساخت ا ياتعمل يمنجر به كاهش مدت زمان اجرا يتو در نها يشدرصد افزا 110را تا پيمانكار  يقرارداد

 يهـا  سـال  يمـاه طـ   32طبقـه، از   دو يرزمينـي ز يستگاها يكمدت زمان معمول مورد انتظار شده است. مدت زمان ساخت 

احداث  كاهش مدت زمان يلدل ينتر است. عمده يافتهكاهش  1394و  1393 يها سال يماه ط 18، به 1392 يتلغا 1388

در ايـن مقالـه    .باشد يم ها يستگاها ييسازه نها يو سكو و اجرا يطمقاطع سالن فروش بل يحفار يروش اجرا يير، تغايستگاه

  متروي تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. 4و  3هاي خطوط  تجربه شركت بلندپايه در احداث ايستگاه

  

  

  متروي تهرانروش شمع و ريب بتني، ايستگاه زيرزميني، روش باال به پايين،  كلمات كليدي:
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ررسي روش ه در خطـوط ـب ي قطار شهـري؛ مطالعه موردي روش اجـراي ايستگاه يك و دو طبـق ـروي تهـران 4و 3هاي احداث ايستگاه زيرزميـن   مت

 

 مقدمه -1

 هـاي  ايسـتگاه  و قطـار  عبـور  مسير مترو، شبكه ساختار در

 بـه  نظر. آيند مي شمار به اجزاء مهمترين از مسافر پذيرش

 گيـرد،  مـي  قـرار  شهري بافت در خطوط شبكهً اساسا هآنك

 اي ويـژه  از اهميـت  اجرايـي  هـاي  نظام و ساخت هاي روش

 نسبت ها ايستگاه و مسير موقعيت حسب بر و بوده برخوردار

امكانپـذير   اجـرا  براي هاي مختلفي روش شهري، عوارض به

هـاي   مقاله به بررسـي روش اجـراي ايسـتگاه   اين در  .است

  شود. ته ميمترو پرداخ

هـاي پيچيـده مهندسـي     هاي زيرزميني از جمله سازه سازه

ي آنهـا دامنـه بسـيار    هاي اجـرا  هستند كه طراحي و روش

هـاي عمرانـي از    نياز روزافزون بـه زيرسـاخت  . وسيعي دارد

زيرزميني چند طبقـه، قطارهـاي    ها و خطوط قبيل بزرگراه

يـك  از امثـالهم  هاي طبقـاتي و   شهري زيرزميني، پاركينگ

هاي توسعه شـهرها از سـوي ديگـر باعـث      و محدوديتسو 

هـاي عميـق در فضـاهاي     له گـودبرداري أشده بتدريج مسـ 

ع انـو با در نظر گرفتن ايار مورد توجه قرار گيرد. شهري بس

مين أتـ و اجرايـي بـراي    هـاي  سيستم حفاظت گود و روش

كليه شرايط اقتصادي، اجتماعي، ايمني عمليـات، نظـرات و   

ارائـه  بـراي احـدث سـازه زيرزمينـي     متفـاوتي  راهكارهـاي  

ينده پروژه بسـيار  آروش اجرا در  گردد كه انتخاب دقيق مي

مسائل، معضالت ساخت و  گونهثر خواهد بود. در كنار اينؤم

در كالنشـهرها، از   سازهاي زيرزميني درون شهري خصوصاً

هـا و ايجـاد اخـتالل در     قبيل خطرات ناشي از گـودبرداري 

اطق شهري، مديريت شهري را و ترافيك در منعبور و مرور 

هـاي بسـياري مواجـه     ها همواره با چـالش  گونه پروژهدر اين

در اين خصوص نظر به اهميت موضوع و به جهت . نمايد مي

 Top-Down هاي فني و اجرايي بسـيار بـاال، روش   قابليت

هفــت هــاي زيرزمينــي  بــاال بــه پــايين) در ســاخت ســازه(

در  )ايسـتگاه  Y3 )4تـا   V3و  D3L7 ،G3، P3 ها ايستگاه

و شـماره   )A4-2(بيمه   ايستگاهچهار و مترو تهران  3خط 

متـروي تهـران مـورد     4در خط مهرآباد فرودگاه  3 و 2، 1

  .استفاده قرار گرفته است

 

ــا روش -2 ــار  يه ــداول حف ــرا يمت  يو اج

  مترو يرزمينيز هاي يستگاها

در بـزرگ و كـم عمـق     يرزمينـي ز يسـاخت فضـاها   يبرا 

متـرو)   يرزمينـي ز هـاي  يسـتگاه سسـت (ماننـد ا   هاي ينزم

وجود دارد كه در ادامه بـه اختصـار بـه     يمتعدد يها روش

  :دو روش از آنها پرداخته شده است يمعرف

هـاي حفروپـوش    روش روباز شـامل روش  -2-1

)Cover & Cut) و ترانشه بسته (Cut& Cover( 

محــل قابــل اســتفاده اســت كــه در  يروش در مــواقع يــنا

وجـود نداشـته    يسـطح  يهـا  سازه ،سازه زيرزمينياحداث 

در  ينباشـد. همچنـ   يرپـذ هـا امكان  سـازه  يبتخر ياباشد و 

آب، فاضـالب، بـرق، گـاز و     يها وجود شبكه يمناطق شهر

  آورد.   يروش به وجود م ينا يدر اجرا يمخابرات مشكالت

با توجه به عدم امكان مسدود كردن مورد مطالعه در پروژه 

 ييسرسـام آور جابجـا   يهـا  ينـه و هز نواحي اطراف يكفترا

 .نبوده استقابل كاربرد  يربناييو ز يشهر يساتسأت

  مقطع يا روش حفر چندمرحله -2-2

كـم   يلخصوص مقاطع بزرگ، به دلسست و ب هاي يندر زم

 يـك  يوارد شده، حفار يدر برابر بارها ينبودن مقاومت زم

رو ينـ اسـت. از ا  نـاممكن  يدشـوار و گـاه   ياربسـ  يا مرحله

 ي. حفـار يـرد گ يمقطع در مراحل مختلف انجـام مـ   يحفار

ــهچند ــ  يا مرحل ــث م ــود يباع ــردن    ش ــرل ك ــا كنت ــه ب ك

 هاي يناز افت فشار در زم ينمختلف زم طنقا يها ييجاجاب

از  ؛شـود  يريجلوگ يتا حد يناطراف و كاهش مقاومت زم

نگهدارنده مناسـب در هـر قسـمت،     يستمبا نصب س يطرف

  شود. يتر انجام م يمنا يبعد يها سمتق يحفار

كـه در  اي  مبتنـي بـر حفـر چندمرحلـه     روش ينتر معروف

كـاررد دارد،  بـا مقطـع بـزرگ    هاي زيرزمينـي   احداث سازه

ايـن  باشـد.   ي) مـ NATM( يشياتر يساز تونل يدروش جد

 ينزمـ  يبـاربر  يياز توانا ياستفاده حداكثربر مبناي روش 

 يطمحـ  يسـتايي ا خود يتصاز خا يريگ اطراف تونل و بهره

در  يروش از بـتن پاشـ   يـن . در اابداع شـده اسـت   رامونيپ

اسـتفاده   يرپـذ  نگهدارنده انعطـاف هاي  سازهو  يسطح حفار

انعطـاف   يتمختلف قابل هاي يتروش در موقع ينشود. ا يم
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 هـاي  يستگاهتونل، ا يضتعر يلاز قب ييها پروژه يدارد و برا

  باشد.   يممناسب هاي شهري  و ايستگاهمترو 

ــرا در ــتگاها ياج ــا يس ــيز يه ــرو و همچنــ  يرزمين  ينمت

ــتگاها ــا يس ــهر يه ــدام از روش ي،ش ــر ك ــا از ه ــر  يه حف

بزرگ بـودن   يلمقطع كه استفاده شود، به دل يا مرحلهچند

 هـاي  ينو قرار داشـتن در عمـق كـم در زمـ     يحفار يفضا

اطراف تونل در  يطمح يدارسازيپا يبرا يدبا ي،سست شهر

. نمـود اسـتفاده   ينزمـ  يتتثب شيروش پ يكز اجرا، ا ينح

روش  .باشــد يدو روش قابــل انجــام مــبــراي ايــن منظــور 

 يروش اجـرا و  )Forepolingبـا اسـتفاده از (   يحتسـل  يشپ

ــ ــتتثب يشپـ ــتفاده از ر يـ ــا اسـ ــببـ ــ يـ ــمع بتنـ    يو شـ

)Concrete Arc(.  

ــتفاده از روش  -2-2-1 ــذاري اس ــل گ ــرحائ  يچت

)Umbrella Method(  

 يـا ها و  كار، با استفاده از لوله ينهاك پشت سخ يحتسل پيش

بعنـوان   يمـي، تحك يـق بدون تزر ياو با  يفوالد يلگردهايم

 يـداري پا ينمأتـ  يشناخته شده است، كه بـرا  يروش چتر

 ينسطح زمـ  يها كار در تونل و كاهش نشست ينهسقف س

 يكــه خــاك دارا يروش در منــاطق يــنا از رود. يكــار مــب

نـرم و   يهـا  ماننـد خـاك   يسـت، ن يداريمساعد و پا يطشرا

 ييـر كه عمق تونل كم است و تغ يدر مناطق يژهوه سست ب

از  بعـد  شـود.  ياسـتفاده مـ   رود، يانتظار م ياديز يها شكل

سـقف و پشـت    يروش در بـاال  يـن قوس محافظ با ا ياجرا

حفـاظ بـا    يـن . اشـود  يآن آغاز م يردر ز يكار، حفار ينهس

در طـول قـوس    ي،فـوالد  يلگردهـاي م ياها  استفاده از لوله

هـا   لولـه  ياچتر اجرا شده و از داخل چال و  يكسقف مانند 

شـود. بعـد از    يانجام م يميتحك يقها تزردر خاك اطراف آن

مـش  و شـبكه   يتشاتكر پوشش موقت كه معموالً ي،حفار

گـردد. در   ياجـرا مـ   يياست، اجرا شده و سپس پوشش نها

داده شـده   شينما ياستفاده از روش چترشماره يك شكل 

  .است

ــندر ا ــزا  ي ــر اف ــالوه ب ــداريپا يشروش ع ــاك،  ي ــوده خ ت

شـده و بـه حـدود مجـاز      كنتـرل  يـز ن يسطح يها نشست

 ي،توان همزمان با حفـار  يحالت م ين. در اشوند يمحدود م

  تونل را برقرار نمود. ياز رو يهنقل يلتردد وساامكان 

تونـل   يبا توجه به آنكه، جبهه حفارمورد مطالعه در پروژه 

 يشـتيباني، پ يـات به تونـل جهـت عمل   ي، دسترسبودهفعال 

از تونـل حفـر شـده    ديگر عمليات و  يتحمل خاك، شاتكر

ـ پذيرفتصورت  يستگاهدرون ا برنامـه   يعلـت فشـردگ  ه . ب

بـه   يبانيپشـت  يراجرا، امكان مسدود كـردن مسـ   يبندزمان

. در روش اسـتفاده  نبـود  يرپذامكان تونل عمالً يجبهه حفار

در رونـد   يعاسـت جهـت تسـر    يـاز ن ي،چتر يحتسل يشاز پ

دسـتگاه   يبا استفاده همزمـان چنـد سـر    ها، يحتسل ياجرا

به سـرعت بـه    يتتثب يشپ ياجرا ياتعمل يق،و تزر يحفار

امر موجب مسدود شدن تونـل موجـود در    يناتمام برسد. ا

كـار   يباعث كند يتخواهد شد كه در نها يستگاهمحدوده ا

 يـق و تزر ي(حفـار  يسـتگاه ا ياجـرا  يپاك ييو تداخل اجرا

  شود. يتونل م يياجرا يپ) با اكيحتسل يشپ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخاك به روش چتريحتسليشپ  1شكل
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  )Concrete Arc( يو شمع بتن يبروش ر -2-2-2

از داخـل   ييهـا  يروش ابتدا با استفاده از حفر گالر يندر ا 

سـكو فـراهم    ينبـه طـرف   يامكـان دسترسـ   ،تونل موجـود 

گردند.  يم يرت قائم حفاربه صو ييها . سپس شمعشود يم

در قسـمت   يـب ها به شكل ر يها، گالر شمع يپس از حفار

 يشـود حفـار   يمـ  يضتعـر  يـت كـه در نها  يمقطع يفوقان

هـا و   هـا و شـمع   يـب ر يحفـار  يـل از تكم پـس گردند.  يم

گـردد.   يم يضتعر يا آنها، مقطع به صورت مرحله يزير بتن

 ينــو شــمع بت يــباســتفاده از روش ر 2شــماره  در شــكل

  .داده شده است يشنما

 يـي اجرا ياتعمل يهكل يي،روش اجرا ينبا توجه به آنكه در ا

در پشت تونل موجـود   يانسان يرويها با دست و ن يبحفر ر

تونـل   يـي اجرا يپدر كار اك يعمالً تداخل يرد،پذ يصورت م

الزم،  يهـا  يتوان با انجـام همـاهنگ   ينخواهد شد و م يجادا

  داشته باشند. يياجرا يتهمزمان فعال يپ،هر دو اك

  اي مزايا و معايب روش چندمرحله -2-2-3

اي در احــــداث  چندمرحلـــه روش  يـــاي مزامهمتـــرين  

  نمود: يانب يرتوان به صورت ز يرا مهاي زيرزميني  ايستگاه

  يكياختالل تراف يجادعدم ا -

و بنـد   يـد بـودن از ق  و آزاد يساتسأبه انحراف ت يازعدم ن -

  ينسطح زم

  نمود: يانب يرتوان به صورت ز يم يزوق را نروش ف يبمعا

حفر تونـل   يرتأث ،روشاين با توجه به كم بودن روباره در  -

نشسـت   يجـاد و ا يافتـه گسـترش   ينتواند تا سطح زمـ  يم

موجود  يها ساختمان يبرا ها معموالً نشست ينكه ا يد،نما

  باشد. يخطرساز م يندر سطح زم

قرار داشتن در عمق و  يحفار يبزرگ بودن فضا يلبه دل -

طرف و سسـت بـودن خـاك اطـراف آن از      يككم تونل از 

اطـراف تونـل در    يطمحـ  يدارسازيپا يبرا يد، بايگرطرف د

استفاده كرد كه  ينزم يتتثب يشروش پ يكاجرا، از  ينح

  را اضافه خواهد كرد. يستگاها ياجرا ينهامر هز ينا

 بودن زمان اجرا يطوالن -

 

ــ -3 ــدول يمعرفـ ــاجرا يوژروش و متـ  ييـ

    يينبه روش باال به پا يرزمينيز يها سازه

 يهــا در ســاخت ســازه يروش كــه بــه عنــوان انقالبــ ايــن

بـا   يالديمـ  70 هشود در ده يبزرگ محسوب م يرزمينيز

محاسـبات سـازه و در   و  يدر نحـوه طراحـ   ييراتيتغ يجادا

ــي   ــأمين برخ ــات ت ــزاتتجهو امكان ــاص ي ــاخت  ،خ در س

بـه منظـور    يالنو مـ  يسپار يرهامترو در شه هاي يستگاها

و كـاهش اخـتالل در    يـي اجرا يهـا  نـه يكاهش زمـان و هز 

ايـن   .مردم بكار گرفته شدروزمره  يو زندگ يشهر يكتراف

ــه  ــايمزا يــلدلروش ب ــاد  ي در  يــراخ يهــا آن در ســالزي

در متعـارف  روش سـاخت   يگزينجـا  بزرگ عمالً يها پروژه

روش مخـتص   ينا كاربرد است. يدهگرد يصنعت يكشورها

ــازه  ــاخت س ــيز يهــا س ــرج يرزمين ــد بــا   يهــا و ب بلن

سسـت كـه    هاي ينبوده و عمدتاً در زم يقعم هاي يرزمينز

از  يريســازه حفاظـت گـود جهـت جلــوگ    يبـه اجـرا   يـاز ن

ــزشر ــايد يـ ــار يوارهـ ــود دارد از اهم يحفـ  يـــتوجـ

  برخوردار است. يا العاده فوق
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كـه بـه عنـوان     يافراگميد هاييوارروش عموماً از د ينا در

سست) در ابتدا و قبـل از   هاي ين(در زم حفاظت گود يوارد

بــه عنــوان  ،شــوند ياحــداث مــ يگــودبردار يــاتآغــاز عمل

ــايد ــل يواره ــازه ز ياص ــيس ــ يرزمين ــتفاده م ــردد.  ياس گ

بـا   يگـودبردار  ياتعمل يقبل از اجرا يزن يداخل يها ستون

 يبتنـ  يها شمع مي،يافراگد هاي يستماز س يكياستفاده از 

اجـرا   يفـوالد  يـا  يسـاخته بتنـ   يشپ يها ستون يادرجا و 

تـراز   ينها از بـاالتر  و سپس نسبت به احداث سقف يدهگرد

 .گـردد  يهر سقف اقدام م يرز يبردارو خاك يينبه سمت پا

 يدائمـ  يهـا  روش سقف طبقـات بـه عنـوان سـازه     يندر ا

ــا  ــه ج ــتند ك ــدمهار يگزينهس ــا يبن ــ يه ــ يافق  يداخل

 يدر روش اجـرا  يمهاربند هاي يستمس يرسا ياها)  سترات(ا

Bottom-Up Method يوارهـاي مهار د يفهشوند و وظ يم 

از خاك پشـت و   يناش يجانب يسازه نگهبان در برابر بارها

  سربارها را برعهده دارند. يرسا

   يينمراحل انجام روش باال به پا يمعرف -3-1

شـوند، كـه در    يمـ حائل نصب  يوارهايابتدا د روش يندر ا

 يـافراگمي د يوارهايحائل د يوارهايد يناز موارد ا ياريبس

تـراز   يـر تا درسـت ز  يروش با خاكبردار ينهستند. ا يبتن

مـدت   يـن و در ا يابد يادامه م يرزمينيز يدال سقف سازها

ــ ــايد يلهبوس ــترات يواره ــل و اس ــا حائ ــاك در  يه آن، خ

قف شـود. سـپس دال سـ    يسـازه نگـه داشـته مـ     يها كناره

را در مـدت   ينگهدارنده قـو  يكشود، كه نقش  يساخته م

در دال  يدسترسـ  ي. بازشوهاكند يم يفاا يانجام خاكبردار

شـوند كـه امكـان كـار كـردن بـه        يم يهتعب يا گونهسقف ب

فـراهم   يرزمينيز يها هتا تراز دال كف در ساز يينسمت پا

سـاخته   يكنـار  يوارهايدال كف، د يلباشد. به محض تكم

. سـپس  شـوند  يحذف مـ  يجاًتدر يانيم يها استرات شده و

شـوند و   يموجود در دال سـقف پـر مـ    يدسترس يبازشوها

  .شود يم يحو تسط يزيخاكر ينمتعاقباً سطح زم

نشان داده شـده   4و  3مراحل اجرايي اين روش در اشكال 

 يـافراگمي د يـوار د يـك عموماً  يرزميني،حائل ز يوارداست. 

 .  شود ينصب م يخاكبردار ياست كه قبل از اجرا يبتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل اجرايي روش باال به پايين   3شكل 

 اجراي ديوارهاي حائل-1

و نصب  يخاكبردار -2

 يفوالد يهااسترات

يرزميني ساخت سازه ز -3  

 يردر ز يحفار يندادامه فرآ -4

يونتا تراز فونداسيانيسقف م  
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، خـاك  شـود  ميمشاهده  2-3همانطور كه در شكل شماره 

هـا   شـود. اسـترات   يحفر م يرزمينيز تراز سقف سازه يرتا ز

شـوند كـه بـه     يحائـل نصـب مـ    يوارهايحفاظت از د يبرا

دال سـقف  . باشـد  يهـا مـ   منظور نگه داشتن خاك در كناره

آن كـه بـه    يشـده رو  يـه تعب يدسترس يمراه با بازشوهاه

، اسـت  يينيپـا  يها به قسمت يامكان دسترس يجادمنظور ا

گـاه   يـه تك يـك  ينكـه شود. دال سقف عالوه بـر ا  يساخته م

كند، به عنوان  يم يجادا يخاكبردار ياتعمده در طول عمل

سـقف   يـر در ز يحفـار . كـاربرد دارد  يـز مانع انتقال صـدا ن 

بـه   ينـد آفر يـن شود.، و ا يدال ساخته م يتراز بعدتا  يانيم

. شـود  يـل دال كـف تكم  ينكهتا ا يابد يادامه م يينسمت پا

آالت  ينســازه و خــروج ماشــ يونفونداســ يــلپــس از تكم

رو به باال ساخته  يكنار يوارهاياز محل بازشوها، د يحفار

حـذف و پـس از آن    يـاني م يهـا  شود، در ادامه استرات يم

پـس از آنكـه سـازه    . شـوند  يدال پر م يرسدست يبازشوها

تـا تـراز اسـترات، قبـل از      يزيشد، خاكر يلتكم يرزمينيز

 يــلمرحلــه بــا تكم يــنشــود. ا يبــردن آن، انجــام مــ ينبــ

و در  يابـد  يادامـه مـ   يرزمينـي ز سـازه  يدر بـاال  يزيخاكر

 .شود يصاف كردن سطوح انجام م يتنها

  باال به پايين استفاده از روش يايمزا -3-2

  :عبارتند از روش ينااز استفاده  يلاص يايمزا برخي

 ي،كس حفـار اهش نشست خاك در محدوده اطراف باك -1

حفاظت گود  يوارد يو كاهش حركات جانب يتصلب يشافزا

و سـاخت سـازه    يگـودبردار  ينبـاال در حـ   ياربسـ  يمنيو ا

اسـتفاده از   يلدله سست ب هاي يندر زم خصوصاً يرزمينيز

  موقت.  هاي يمهاربند يسقف طبقات بجا

 يرهـا و سـا   سـاخت و نصـب اسـترات    يه،به ته يازعدم ن -2

حفاظــت گــود و كــاهش  يــوارد يمهاربنــد هــاي يســتمس

كـاهش خطـرات    ينموقـت و همچنـ   يمهاربند يها ينههز

  مونتاژ و دمونتاژ آنها

زمان بر  هاي ياتعمل يبه حداقل رساندن اجرا ياحذف  -3

 يـي اجرا يها بخش يهدر كلبعنوان قالب  يعيطب يبند قالب

  .ياتبخش از عمل ينا يها ينهزمان و هز يرو كاهش چشمگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گســترده مربــوط بــه  يمنــيا يــداتبــه تمه يــازعــدم ن -4

 يهـا  يـل نصـب نـرده و گـارد ر    يـل از قب يقعم هاي يحفار

  .يكس حفارمحافظ دور تا دور محدوده با

در طـول   يكـار  يفتجهـت سـه شـ    يزير امكان برنامه -5

 ياتعمل يهانجام كل يلدله دوران ساخت و در همه فصول ب

 قابل كنترل. يطيسقف طبقات و در مح يردر ز يياجرا

 يكارگـاه پـس از اجـرا    يزمساحت محوطه تجه يشافزا -6

 يـز فضا جهت تجه يتمحدود يلدله امر ب ينسقف اول كه ا

  برخوردار است. ييبسزا يتاز اهم يدر مناطق شهر كارگاه

سقف طبقات در اسرع وقت  يرز يامكان استفاده از فضا -7

بـه احـداث    يازساخت كه ن يندر ح يدهبعنوان انبار سرپوش

 يـز مربوطه در زمـان تجه  هاي ينهو هز يدهسرپوش يانبارها

  دهد. يكارگاه را كاهش م

ـ  يرزمينـي امكان كاهش زمان احـداث سـازه ز   -8  يـل دله ب

  يياجرا يها يتفعال يامكان همپوشان

 يســاتسأت يــياجرا يــاتدر شــروع عمل يعامكــان تســر -9

  . يو برق يكيمكان

و  يونسازه فونداسيلتكم -5

 بستن محل بازشوها

بستن محل بازشوها و  -6

يليتكم ياتانجام عمل  

 مراحل اجرايي روش باال به پايين   4شكل 
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ــرا   -10 ــان اج ــدت زم ــاهش م ــازه يك ــا س ــا   يه ــد ب بلن

همزمــان  يامكــان اجــرا يــلدله بــ يــقعم هــاي يــرزمينز

  .ينيو روزم يرزمينيز يها بخش

فاز كوتاه مـدت در زمـان    يها يباالزدگ يامكان كنترل -11

متنـاوب در   هاي يارگذارو ب يگودبردار يلدله ب يگودبردار

 ساخت. ينح

  ش باال به پايينرو يها يتمحدود -3-3

روش  يـن در اسـتفاده از ا  يـي اجرا هـاي  يتاز محدود برخي

  عبارتند از:

ـ   يـي و اجرا يكمبود تجـارب فنـ   -1  يـل دله در دسـترس ب

  با استفاده از اين روش اجرا شده يها پروژهمحدود بودن 

 يرزمينـي ز يهـا  ازهسـ  يكـاربرد در اجـرا   يـت عدم قابل -2

 يحفـار  يخاص يزاتبه تجه يازن يلدله كوچك و متوسط ب

  ها، گونه سازهينآالت در ا ينعملكرد ماش هاي يتو محدود

و  يـزات بـا تجه  يرزمينـي كارگاه ز ينب يجداشدگ يجادا -3

ه بـ  يدسترسـ  هـاي  يتمحـدود  يجادو ا ينيروزم يساتسأت

  موقت. ياستفاده از بازشوها يلدل

 يرزمينـي سـازه ز  يو اجرا يدر مراحل طراحلزوم دقت  -4

و فواصــل  يــتارتفــاع طبقــات، موقع يــلاز قب يدر مــوارد

الزم جهـت   يفضـا  يجـاد بـه منظـور ا   يوارهـا هـا و د  ستون

  آالت. يناز اختالل در عملكرد ماش يريجلوگ

ـ   سـقف  يردر تراز ز يحفار ياتعمل يكند -5  يـل دله هـا ب

آالت و  ينعملكــرد ماشــ يمحــدود بــرا يكــار يهــا جبهــه

  و انتقال خاك. يخاكبردار هاي ينههز يشافزا

ـ  يـاني م يها عمق و ابعاد ستون يشلزوم افزا -6 منظـور  ه ب

 يهـا  ينـه هز يشالزم در زمان سـاخت و افـزا   يباربر ينمأت

  بخش. يندر ا يياجرا

 يوارهـاي از حـد مجـاز در د   يشانحراف ب يجاداحتمال ا -7

  .يناجرا از سطح زم ينها در ح و ستون يطيمح

منظـور  ه بـ  يآالت خـاص حفـار   ينماشـ  يبه برخـ  يازن -8

  .يناز سطح زم يانيم يها وستون يطيمح يوارهايد ياجرا

مناسب در طول مدت  يهتهو يستملزوم كاربرد مداوم س -9

شـده توسـط    يدتول يسم يمنظور كنترل گازهاه ساخت ب

در  يگـودبردار  ياتآالت و گرد و غبار حاصل از عمل ينماش

  سقف. يرز يترازها

در تمـام مـدت    ييروشـنا  هـاي  يسـتم مداوم به س يازن -10

  روز و شب.  هاي يفتدر ش ياتعمل ياجرا

 يدنمنظور امكان باال كشـ ه الزم ب يداتتمه ينيب يشپ -11

شـده در   يـه تعب يبازشـوها  يـق از طر يآالت حفـار  ينماش

 سقف طبقات.

 

هـاي واقـع در    عمليات اجرايي ايسـتگاه  -4

  ي تهرانمترو 4و  3خطوط 

متــروي  4و  3ايســتگاه در خطــوط  14در مجمــوع تعــداد 

در خـط   يسـتگاه ا 5و  سـه در خط  يستگاها 9تهران شامل 

به شـرح جـدول شـماره يـك     بصورت طرح و ساخت  چهار

  توسط شركت بلندپايه احداث شده يا در حال احداث است.

(دو طبقـه)   U3(يـك طبقـه) و    W3در ادامه دو ايسـتگاه  

  گيرند. ار ميمورد بررسي قر

  

  

  

  

  

  

  

  

ايستگاه ساخته شده توسط شركت بلندپايهنمايي از دو  5شكل  
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 متروي تهران 4و  3هاي در محدوده شرح خدمات شركت بلندپايه در خطوط  ايستگاه   1جدول 

  روش اجرا  نوع كاربري نام  ايستگاه  خط رديف

1 3  A3  باال به پايين  قطار مسير طرفينسكو-طبقه2 خيابان جوانه  

2 3  D3L7  شمع و ريب - يزيرزمين خطوطبينتقاطعي چهارراه مولوي  

3 3  G3  شمع و ريب - زيرزميني  قطار مسير طرفينسكو-طبقه2 آهنراه  

4 3  P3  شمع و ريب - زيرزميني  قطار مسير طرفينسكو-طبقه2 چهارراه قصر  

5 3  U3  شمع و ريب - زيرزميني  طبقه) 1(آخرين طرح:طبقه2 پل مغان  

6 3  V3  شمع و ريب - زيرزميني  قطار سيرم طرفينسكو-طبقه2 ميدان نوبنياد  

7 3  W3  شمع و ريب - زيرزميني طبقه1 ميدان اقدسيه  

8 3  X3  شمع و ريب - زيرزميني  قطار مسير طرفينسكو-طبقه2 شهرك محالتي  

9 3  Y3  شمع و ريب - زيرزميني  قطار مسير طرفينسكو-طبقه2 مشهرك قائ  

10 3  W`3  شمع و ريب - زيرزميني  قطار يرمس طرفينسكو-طبقه2 نياوران  

11 4  A4-2  شمع و ريب - زيرزميني خطوطبينتبادلي بيمه  

12 4  S1 شمع و ريب - زيرزميني  اي جزيرهسكوي-طبقه2 فرودگاه مهرآباد1شماره  

13 4  S2  شمع و ريب - زيرزميني  قطار مسير طرفينسكو-طبقه2 فرودگاه مهرآباد2شماره  

14 4  S3 شمع و ريب - زيرزميني  قطار مسير طرفينسكو-طبقه2 فرودگاه مهرآباد3شماره  

 يك يستگاها اجراي روشي: مطالعه مورد -5

  )W3( ميدان اقدسيه طبقه

 يفضـاها و باشـد   يطبقـه مـ   يـك به صـورت   W3 ايستگاه

سـاختمان   يـك به صـورت   يتو سالن فروش بل يساتيسأت

 يشـده طراحـ   اسـتمالك  ينچند طبقه در كنار آن در زمـ 

  باشد. يتراز به شرح ذيل م شششده است و در 

ايســتگاه در  هـاي   : در ايـن تـراز ورودي  خـــيابان  تراز -1

برادران موحد دانـش جهـت    يدشه يابانشـمال و جنوب خ

. ن به داخل ايستگاه طراحي شده استورود و خروج مسافرا

هاي ايستگاه نيز در همين  هاي اضطراري و هواكش خروجي

برابـر   ايســتگاه مركز در خيابان ارتفـاع تراز. باشد مـي تراز

  .  باشد مي متر122/1557

متـر   4: ايـن طـــبقه بـه ارتــفاع     يســالن تجـار  تراز -2

پلكـان خـروج    يساتي،سأت يها داكت ي،تجار يشـامل فضا

باشد. تـراز ارتفـاعي    يآن م يهاو پاگرد يپله برق ي،اضطرار

  است. متر 164/1549برابر اين طبقه 

متـر   4/4: اين طــبقه به ارتـفاع يتسالن فروش بل تراز -3

 ياستر يها ها، اتاق يتو گ يتسالن فروش بل يشـامل فضا

بـه   يدسترسـ  ياه يمرتبط، گالر يو فضاها يتو فروش بل

پلكان خـروج   يساتي،سأت يها داكت ي،شمال يسكو و ورود

تفـاعي  باشد. تـراز ار  يآن م يهاو پاگرد يپله برق ي،اضطرار

  متر است. 064/1544 برابر اين طبقه

 يمتـر شــامل فضـا    4: اين طــبقه به ارتـفاع يفن تراز -4

هــا، پرســنل، انبار يهــا هواســاز چهــارم، اتــاق ي،اتــاق فنــ

 يرو سـا  يپلكـان خـروج اضـطرار    يسـاتي، سأت  يهـا  داكت

باشد. تراز ارتفـاعي ايـن طبقـه     يم يو خدمات يفن يفضاها

  است.متر  464/1539برابر 

پيـاده شـدن    و اين طــبقه سكوهاي سوار سكو: در تراز -5

 مسـافران در دو طــرف ريل قطار قرار دارد. در كنار سـكو 

 سيســاتي وأفــضاهاي ت  ســاير و L.P.Sفضـاهايي همچـن   

 ير،فـا  يركتـ  يـه تهو ير،فا ركتي اند. خدماتي سكو قرار گرفته

هاي  خروجي ي،و غرب يتونل شرق يمو ن يستگاها يهاهواساز

اضطراري، و آسانسور معـــلولين نيـز در ايـن طبقـه واقـع      

و در  متـر  064/1535 تـراز ارتفـاعي ايـن طبقـه     .انـد  شـده 

(در ساختمان  يتونل غرب يمو ن يستگاها يقسمت هواسازها

  باشد. ميمتر  864/1534برابر چند طبقه  يجنب

سـاير   هـا و  ايـن تـراز جهـت عبـور كابـل      :زير سكو تراز -6

متر اسـت   8/1باشد. ارتفاع اين تراز  سيساتي ميأتهاي  لوله

ر دسترسي دارد. طراحـي  يفا ركتي و L.P.Sبه فضاي زير  و

هاي سـطحي حاصـل از    اي است كه مانع نفوذ آب گونهآن ب

شستشوي سكوها بـه داخـل آن باشـد. تـراز ارتفـاع آن در      

    .باشد ميمتر  964/1532برابر  ايستگاه مركز
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ـ   از دسترسي ه سـالن فـروش بليـت از تـراز     سمت شـمال ب

آسانسور كه به تراز سكو نيز متصل دو استفاده از  خيابان با

دو پلـه برقـي بـه     و متـر  2يك پله ثابت به عـرض   است و

از سمت جنوب به  دسترسي .دشو مين ميأمتر تيك عرض 

 دوســالن فروش بليت نيز همـانند ضلع شـمالي از طريـق   

يك پله ثابت بـه   اط دارد وآسانسور كه به ترازسكو نيز ارتب

باشـد.   متـر مـي   يـك پله برقي به عـرض   دو متر و 2عرض 

و  يگالري به هسته مركـز  يكفروش بليت از طريق  سالن

به سكوي شمالي و جنوبي متصـل   يپله دسترس يها يگالر

 5/2پله ثابت به عرض مفيد  دوها  هريك از گالري در است.

 در حي شده اسـت. عرض يك متر طرا پله برقي با دو متر و

طـرف دو آسانسـور    هر در يستگاها يجنوب و يقسمت شمال

است كه تـراز   شده يها طراح يكنار ورود در ينمعلول يژهو

 چهـار  .كنـد  يبـه سـكو متصـل مـ     يمطور مستقرا ب يابانخ

ــه  و يدر دو ســمت شــمال يســتگاها ياضــطرار  دســتگاه پل

را  ياضـطرار  يها شده است كه خروج يسكو طراح يجنوب

 در كنـد.  يمـ  ينمأتـ  ياباناز سكو به سمت خ يمطور مستقب

از بـاغ   يدر قسـمت  يورود يوسـك ك يستگاها يشمال سمت

سـمت   يشـده اسـت. ورود   يطراح يابانمتروكه دركنار خ

بـرادران موحـد    يدشـه  يابانجنوب خ يربا يندر زم يجنوب

شـده   يطراحـ  يدانش نبش كوچه ندا، در ساختمان جـانب 

 بـا  .استآسانسور  ها و شامل پله يورود يها يوسكاست. ك

شـده   ينـي ب يشروش پـ  يسـتگاه و عمق ا يلتوجه به تراز ر

بـه روش   ينزمـ  يـر حفـر تونـل در ز   يسـتگاه ساخت ا يبرا

)NATM (كنـد و پـوش    يساخت سـاختمان جنبـ   يو برا

توان به صـورت زيـر    ساخت ايستگاه را مي مراحل. باشد يم

  :نمودخالصه 

  آنحفاري نيم تونل و تثبيت  -1

هاي پيشرو و حفـاري گـالري    ها و گالري حفاري دستك -2

  ريزي بتن

  ها حفاري شمع -3

  ها ريزي شمع بتن -4

  حفاري پاشنه ريب و ريب -5

  ريزي گالري سر شمع و بتن ريزي ريب و تير بتن -6

  خاكبرداري و تعريض ايستگاه (مرحله اول) -7

  خاكبرداري و تعريض ايستگاه (مرحله دوم) -8

  ريزي فونداسيون ايستگاه توربندي و بتنآرما -9

  ي ايستگاهيريزي ديوار نها آرماتوربندي و بتن -10

مانـده ديـوار و سـقف قوسـي و تكميـل      يزي باقير بتن -11

  سازه اصلي ايستگاه

 ريزي سكو بتن -12

در بصورت شـماتيك   10تا  6اين مراحل در اشكال  يتمام

 نشان داده شده است.مقطع و پالن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يك طبقه مراحل اجرايي ايستگاه   6 شكل 

W3 در مقطع 
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 در مقطع W3مراحل اجرايي ايستگاه يك طبقه  7شكل

 در پالن W3مراحل اجرايي ايستگاه يك طبقه  8شكل

هاي بخش اول و دومتكحفاري نيم تونل و دس-1  

هاي سري اولاحداث شمع و ريب-2  
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هاي سري دوماحداث شمع و ريب-3  

هاي سري سوماحداث شمع و ريب-4  

هاي بخش اول و دوماحداث باقيمانده ريب-5  

 در پالن W3مراحل اجرايي ايستگاه يك طبقه  9شكل

خاكبرداري و تعريض بخش اول-6
هاي بخش سوم و چهارمدستكحفاري نيم تونل و   

احداث سازه اصلي ايستگاه در بخش اول-7
هاي بخش سوم و چهارماحداث شمع و ريب  

خاكبرداري و تعريض بخش دوم-8
هاي بخش پنجم و ششمحفاري نيم تونل و دستك  
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 دو يسـتگاه ا يروش اجـرا : يمطالعه مورد -6

  )U3( پل مغانطبقه 

زمـين اسـت كـه در     دو طبقه در زيـر بصورت  U3 ايستگاه

  :راز به شرح ذيل طراحي گرديده استت چهار

هاي ايسـتگاه در غرب  خــيابان: در اين تراز ورودي تراز -1

خـروج   جهـت ورود و  يرازيشـ  يادص يدو شرق بزرگراه شه

 هـاي  ل ايستگاه طراحي شده است. خروجيمسافران به داخ

. اسـت  تـراز  همين در نيز ايستگاه هاي هواكش و اضطراري

 413/1472برابـر   ايســـتگاه  مركـز  در خيابان ارتفـاع تراز

  باشد.  ميمتر 

 5/6ســالن فروش بلــيت: اين طــبقه به ارتــفاع   تراز -2

 ) وTicket Hallمتر شـامل سـالن تـهيه و كنترل بليـت ( 

هـاي اداري و   ساز و كليه قسـمت فضاي هوا چهارهمچنين 

 157/1455 برابـر  باشد. تراز ارتفاعي اين طبقه خدماتي مي

  متر است.

پيـاده شـدن    و اين طــبقه سكوهاي سوار سكو: در تراز -3

مسـافران در دو طــرف ريل قطار قرار دارد. در كنار سـكو  

 تي وسيسـا أفــضاهاي ت  سـاير  و L.P.Sفضاهايي همچـون  

هـاي اضـطراري و    خروجـي  انـد.  خدماتي سكو قـرار گرفتـه  

انـد، ارتفـاع    آسانسور معــلولين نيز در اين طبقه واقع شده

برابـر   اسـت و تـراز ارتفـاعي ايـن طبقـه      متـر  5اين طبقه 

  باشد. ميمتر  157/1449

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سـاير   هـا و  ايـن تـراز جهـت عبـور كابـل      :زير سكو تراز -4

متر اسـت   8/1ز ارتفاع اين تراباشد.  سيساتي ميأهاي ت لوله

دسترسي دارد. طراحـي   يرفا ركتي و L.P.Sبه فضاي زير  و

هاي سـطحي حاصـل از    اي است كه مانع نفوذ آب آن بگونه

شستشوي سكوها بـه داخـل آن باشـد. تـراز ارتفـاع آن در      

توجـه بـه    باشـد. بـا   ميمتر  957/1446برابر ايستگاه  مركز

دسترسـي آن از دو   يجنـوب  -يشمال فرم ايستگاه كشيدگي

  .سمت شرق و غرب طراحي شده است

سـمت غـرب بـه سـالن فـروش بليـت از تـراز         از دسترسي

متر و دو پلـه   2استفاده از يك پله ثابت به عرض  خيابان با

از سـمت   دسترسـي  .شود مين ميأمتر تيك برقي به عرض 

ـ     از  يشرق به ســالن فروش بليت نيـز همــانند ضـلع غرب

آسانسور كه به تراز سكو نيـز ارتبـاط دارد و يـك     دوق طري

متـر   يـك پله برقي به عرض  دو متر و 2پله ثابت به عرض 

گـالري  دو از سالن فروش بليط از طريق  دسترسي. باشد مي

 متصل طراحي شده است. در هـر  يو غرب يكه سكوي شرق

دو  متـر و  3/2 پله ثابت به عـرض مفيـد   دوها  يك از گالري

 كيوسـك  عرض يك متـر طراحـي شـده اسـت.     با پله برقي

 يابـان پل مغـان، تقـاطع خ   يرز ياباندر تراز خ يغرب يورود

شــده و  يطراحــ يرازيشــ يادصــ يدمغــان و بزرگــراه شــه

 يادصـ  يدمجاور بزرگراه شه يريبا يندر زم يشرق يوسكك

  شده است.   يطراح يرازيش

احداث سازه اصلي ايستگاه در بخش دوم-9
هاي بخش پنجم و ششماحداث شمع و ريب  

 در پالن W3راحل اجرايي ايستگاه يك طبقهم  10شكل

 هاي سوم تا ششم بصورت مرحله به مرحلهخاكبرداري، تعريض و احداث سازه اصلي بخش-10
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توان بـه صـورت زيـر خالصـه      ساخت ايستگاه را مي مراحل

  :نمود

حفاري و اجـراي گـالري پيشـرو در تـراز بـاالي سـالن        -1

  فروش بليط

گالري دسترسـي در   دوحفاري گالري عرضي و حفاري  -2

  سأطرفين و يك گالري تداركاتي در ر

  هاي طرفين ريزي شمع حفاري و بتن -3

  ريزي ريب حفاري و بتن -4

  حفاري و اجراي شاتكريت بخش فوقاني -5

شـاتكريت تـا تـراز نصـب قيـود       ادامه حفاري و اجـراي  -6

  فشاري

  نصب قيود فشاري -7

  ها و كف ادامه حفاري و اجراي شاتكريت ديواره -8

  بند هاي آب اجراي ورق -9

  ريزي كف ايستگاه بتن -10

  ها ريزي ديوارها تا تراز زير استرات بتن -11

  ريزي دال مياني بتن -12

  ها برچيدن استرات -13

ه فوقاني تـا تـراز زيـر سـقف     ريزي ديوارهاي طبق بتن -14

  قوسي

تكميل پوشش نهايي بخش باقيمانده ديوارها و سـقف   -15

  ايستگاه

بصـورت شـماتيك    12 و 11اين مراحل در اشـكال   يتمام

  .نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) در مقطعU3مراحل اجرايي ايستگاه دو طبقه پل مغان (  11شكل
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  بندي ايستگاه قالب -7

و  بنـدي  قالـب در  ياجـرا  يهـا  روش ينتـر  از معمـول  يكي

، اسـتفاده از قالـب   مترو يها يستگاها يسقف قوس يزير بتن

 يـات ملع يمشابه اجرا كامالً ياتو با جزئ يستگاهيلغزنده ا

 يهـا  پـروژه  . درباشـد  يتونـل مـ   يها تونل با قالب ينينگال

ــمال ــط  يشـ ــرو 3خـ ــرفتن   يمتـ ــا در نظرگـ ــران بـ تهـ

 يزمـان  يتمحـدود  يـز ، و نيو مـال  يـي اجرا يهـا  يتمحدود

نظـر   هـا بـا مـد    پـروژه  يدست اجرا، در برخـ  در يها پروژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سـاخته   الرمدو يها جوانب مذكور از قالب يعجم يريقرارگ

و  يبنـد  قالـب  يـات عمل يها به منظور اجـرا  هشده در كارگا

استفاده شده است.  يستگاها يسازه اصل يها سقف يزير بتن

 يمدوالر ساخته شـده بـا توجـه بـه نـوع طراحـ       يها قالب

 كـامالً  يهـا، كـاركرد   قالـب  يريو نحوه قرارگ ياصل يشاس

مـورد   انلغزنده داشته و با حفظ راندم يها همسان با قالب

 13. شـكل شـماره   دنباشـ  يتر م به صرفه مقرون يارنظر بس

  دهد. نمايي از سيستم مورد اشاره را نمايش مي

 ) در مقطعU3مراحل اجرايي ايستگاه دو طبقه پل مغان (  12شكل
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  در پروژه يبازنگر -8

 ،يمشـكالت بـروز   يـل پـروژه، بـه دل   يمراحـل اجـرا   يط در

فعال  يكار يها پروژه بوجود آمد و جبهه يدر اجرا يا وقفه

در پيمانكار طرح و سـاخت پـروژه    شركت كرد. يداش پكاه

و  يدر سه بخش، طراحـ  يقيدق يابيفرصت بدست آمده ارز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منابع پروژه انجام داد تا ضمن شناخت بهتر و  ينمأاجرا و ت

 يشرا جهـت افـزا   ييراهكارهـا  ،پـروژه  يابعاد اجرا تر يقدق

در مـدت زمـان انجـام     يعدر هر بخش جهت تسر يور بهره

  ائه دهد.پروژه ار

  

  

  

 بندي طراحي شده در احداث ايستگاه مترونمايي از سيستم قالب  13شكل
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  در طرح و اجرا يبازنگر -8-1

شناخت بهتـر و  در فرصت بدست آمده براي مطالعه بيشتر، 

و حاصـل شـده   خاك در طـول پـروژه    يطاز شرا تري يقدق

و  يســهمقا يموجــود در طراحــ يطخــاك بــا شـرا  يتوضـع 

خـاك بدسـت    يواقعـ  يطبر اسـاس شـرا   لذا .يدكنترل گرد

 ينبتـوان در عـ   آن يانجام گرفت كه طـ  ييها يبررس آمده

 يسـاز  ينـه و به يقبا تدق يفيت،و ك يطراح يارهايحفظ مع

 همچنـين  را كـاهش داد.  يياجرا يينها هاي ينههزها،  سازه

  چند بخش انجام شده است: يدر قسمت اجرا بازنگر

ها و اسـتفاده از   در روش كار: با حذف استرات يبازنگر  -1

و حفر از  نگهبان يوارهاينگهدارنده د يستمدال سقف در س

در اجـرا ارائـه شـد كـه      يروش ي،باال به طرف مقاطع تحتان

روش ابتدا با  ينپروژه شد. در ا يسرعت اجرا يشباعث افزا

امكـان   ،از داخل تونـل موجـود   ييها گالري راستفاده از حف

 ييهـا  سپس شمع ؛شود يم سكو فراهم ينبه طرف يدسترس

هـا،   ع. پس از حفـاري شـم  گردند يبه صورت قائم حفاري م

كـه در   يمقطع يدر قسمت فوقان يبهاي به شكل ر گالري

 يـل گردنـد. پـس از تكم   يشود حفاري م يم يضتعر يتنها

ها، مقطع به صـورت  آن يزير نها و بت ها و شمع يبحفاري ر

  گردد. يم يضاي تعر مرحله

 14شـكل شـماره   اجرا در  يزمان يبمراحل روش كار و ترت

  شده است.نشان داده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ام 90، روز يفروش يطبليضتعرام30، روزيبرياجراام 20شمع، روز  ياجرا

،يفروش يطبل يهراد ياجرا

 ام 115روز 

تراز سكو،يضتعر
ام145روز  

سكو،  يوارو د يهرادياجرا
 ام 155روز 

پلتفرم سكو،  ياجرا

 ام 175روز 

يطبليواردياجرا

ام 185روز  ي،فروش  

 يطسقف بل ياجرا
 ام 200روز  ي،فروش

 مراحل روش اجراي بازنگري شده كه باعث افزايش سرعت اجرا گرديد؛  14شكل

 ام 250روز  ،يكيو مكان يبرق يساتسأت و اجرايام230، روزيو نازك كار، معماريام230روزLPSوهايورود ياجراترتيب به همين 
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  منابع ينمأدر ت يبازنگر -8-2

ي ييراتتغ ،منابع ينمأتانجام شده بر روي نحوه  يبازنگردر 

و اسـتفاده   يعدر جهت تسـر  يآالت و منابع انسان ينماش در

 .كاري بوجود آمـد مختلف  يها ها در جبهه يتاز ظرف ينهبه

 ينيب يشپاني ساختممصالح براي تأمين  يبندبرنامه زمانو 

 يانسـان  يرويآالت و ن ينماشميزان  2گرديد. جدول شماره 

در هـر جبهـه    هاي انجـام شـده   بعد از بازنگري را يازمورد ن

  .دهد نشان مي يكار

 بعد از انجام بازنگري در طرح و روش اجراي پروژه يازمورد ن يانسان يرويو ن ، تجهيزاتآالت ينماش   2 جدول

 حوزه اجرايي (جبهه كار) تجهيزات واحد مقدار  ماشين آالت  واحد  مقدار نيروي انساني تعداد

دستگاه  1 حفار 60  825كمپرسور دستگاه 5  بابكت

  سازه نگهبان

 ايستگاه

دستگاه  1 آرماتور بند  20  ژنراتور دستگاه 2 لودر

دستگاه  2 بتن ريز  10  پيكور دستگاه 30  كمپرسي

دستگاه  3 تأسيسات  10  شلنگ متر 1000  ميكسر

 پمپ بتن دستگاه 1 - -  - نيروي اجرا  5

 بچينگ نيم متري دستگاه 1 - -  - راننده  6

 باالبر دستگاه 30 - - - -  -

دستگاه  1 راننده  5  شات دستگاه 2 لودر

دستگاه  1 نيروي اجرا  1 عمليات تعريض  825كمپرسور دستگاه 1  بيل مكانيكي

دستگاه 3 -  -  خرك و داربست ستگاهد 1  كمپرسي

دستگاه  2 آرماتور بند  15  قالب ديوار مترمربع 300  ميكسر

سازه نهايي بليط 

  فروشي

 - -  - عايق كار  4
متناسب

 با قالب
 داربست و لوله  -

 پمپ بتن - - - -  - قالب بند  10

 - - - - -  - بتن ريز  5

دستگاه  2 آرماتور بند 15  يوارقالب د مترمربع 300  ميكسر

 سازه نهايي سكو
 - -  - عايق كار  4

متناسب

 با قالب
 داربست و لوله  -

 پمپ بتن - - - -  - قالب بند  10

 - - - - -  - بتن ريز  5

  يريگ يجهنت -9

سازي ذكر گرديد، شـركت   تونل  همانطور كه در مقاله روش

هـاي طراحـي، تـأمين و     بلندپايه بازنگري جامعي در حـوزه 

سازي ديدگاهي خروجـي   ه انجام داد تا با پيادهساخت پروژ

برداري شركت متـرو را تـأمين    هاي بهره محور بتواند اولويت

بـه سـطح    يابيدسـت  يگـذار  بـا هـدف  نمايد. بدين منظـور  

تهـران،   يمتـرو  4و  3خطوط  يديدر نقاط كل يريمسافرگ

 يفتعر ياتياز خطوط را در چند فاز عمل يبردار بهره يطشرا

از كل خط  يهاول يبردار شامل بهره ياتيعمل يا. فازهگرديد

 يبـردار  ، بهرهيرمس يابتدا و انتها يها يستگاهدر فاز اول با ا

 يـــلدر فـــاز دوم و تكم يريمســـافرگ يـــدينقـــاط كلاز 

ــاز ســوم  يهــا يســتگاها يردر ســا يريمســافرگ طــرح در ف

 يهـا  يسـتگاه راندمان سـاخت ا  يبازنگر ينا يجباشد. نتا يم

و در  يشدرصـد افـزا   110را تـا  پيمانكار  يخدمات قرارداد

سـاخت   يـات عمل يمنجر به كاهش مدت زمان اجرا يتنها

به نصف مدت زمان معمول مورد انتظار شده است.  يستگاها

 32طبقـه، از   دو يرزمينيز يستگاها يكمدت زمان ساخت 

 يمـاه طـ   18، بـه  1392 يـت لغا 1388 يهـا  سال يماه ط

 ينتـر  اسـت. عمـده   تـه يافكاهش  1394و  1393 يها سال

روش  ييـر ، تغاحـداث ايسـتگاه   زمـان كـاهش مـدت    يلدل

 يو سـكو و اجـرا   يطمقاطع سالن فروش بلـ  يحفار ياجرا

 .باشد يم ها يستگاها ييسازه نها
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  منابع و مراجع -10

تداركات و ساخت  ي،طراح يينها يمجموعه گزارش ها -1

ــا  ــمت ه ــوط  ييقس ــرو 4و3از خط ــركت   يمت ــران، ش ته

 يهاور طرح و توسعه بلندپامش ينمهندس

2- Puller, Malcolm; Deep Excavations: a 

practical manual, 2rd Edition, Thomas Telford, 

2003. 

3- Wong, R.W.M; "The construction of Deep 

and Complex Basements and Underground 

Structures within Extremely Difficult Urban 

Environment", Technology, Hong King, 

December 2002. 

4- Top –Down Construction, "Land Transport 

Authority", March, 2005. 
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  ؛يرشهقطار  يليخطوط ر يروسازهاي  روش يررسب

  رانته يرومت 4و  3خطوط  ريمس يروسازمطالعه موردي: روش اجراي 

  

2امير اميري ديبا، 1عليرضا ايرواني
  

  معاون طرح و برنامه شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايه 1

2
  كارشناس ارشد فني شركت بلندپايه 

  

 چكيده

ـ Slab Trackهاي اخير استفاده از مسير دالـي شـكل (   در سال آهن كيفيت خطوط راه يمنظور ارتقابه  دون باالسـت در  ) ب

. از مزاياي اصلي ايـن روسـازي نسـبت بـه روسـازي باالسـتي       گسترش يافته استآهن شهري)  (خصوصاً راهآهن  روسازي راه

شود در طـول   هاي كمتر نگهداري، افزايش دوره سرويس و افزايش ايمني اشاره نمود؛ بطوري كه برآورد مي توان به هزينه مي

باشـد،   درصد بيشتر از بسترهاي باالستي مي 10غم آنكه هزينه اوليه احداث بسترهاي بتني عليردوره عمر پنجاه سال پروژه 

 40كيلـومتر (  20 يروسـاز  ياتعملباشد.  ميبرابر هزينه بسترهاي بتني  18بسترهاي باالستي حدود تمام شده ليكن هزينه 

فرودگـاه   يرمسـ و  4غربي و شرقي خـط  هاي  بخش، 3خط  يشمالبخش دو سمت مسير) قطعاتي از در گذاري  ريلكيلومتر 

انجام يافته  يكوپالژ مدفون در دال بتنروسازي  يستمسبا استفاده از توسط شركت بلندپايه متروي تهران  4مهرآباد در خط 

 يـق دق يبرنامـه تـداركات   يبا اجـرا بوده و بصورت فشرده پروژه مذكور از هايي  در قسمت يروساز ياجرازماني برنامه است. 

نرخ پيشروي بيش از دو برابر ديگر پيمانكاران بدسـت آمـده اسـت. در ايـن مقالـه بررسـي اجمـالي از انـواع          يمانكارپتوسط 

  گردد. هاي مورد مطالعه ارائه مي هاي روسازي بدون باالست انجام شده و روش اجراي روسازي مسير پروژه روش

 

  

  تهران، روسازي خط ريلي، روسازي بدون باالست، متروي: كلمات كليدي



56 
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  مقدمه -1

 و باالسـتي  خطـوط  كلي دسته دو ريلي به خطوط روسازي

 و مسـير  شـرايط  حسـب  بر. شوند مي تقسيم باالست بدون

 بـرداري  بهـره  مفيد عمر دوره و اقتصادي - فني هاي بررسي

 بـا . كـرد  اسـتفاده  خطوط اين نوع دو هر از توان مي خط از

 تر، ساده لوژيتكنو و كمتر اوليه ساخت هاي هزينه به توجه

 اسـت  شهري بين آهن راه در باالستي روسازي كاربرد عمده

 مسـيرهاي  در كمتـر  ترافيـك  بـا  سنگين قطارهاي كه چرا

 شـهري،  خطـوط  روسـازي  جهت. دارند تردد طوالني نسبتاً

 از) فضـا  محـدوديت  داراي هـاي  مكـان  و( هـا  پـل  و ها تونل

  .]1شود [ مي استفاده باالست بدون روسازي

 اخيـر  هـاي  سال در آهن راه خطوط كيفيت ارتقاء رمنظو به

بدون باالسـت  ) Slab Track( شكل دالي مسير از استفاده

 اصـلي  اسـت. مزايـاي   يافتـه  گسـترش  آهن راه روسازي در

  از: عبارتندبتني  استفاده از دال با اجراي خط

 دو به خط سرويس دوره كمتر و افزايش نياز به نگهداري -

  الستيبا خطوط برابر سه يا

 در تصـادفات  بالقوه احتمال كاهش و بكاري آماده افزايش -

  نگهداري عمليات كمتر تداخل اثر

 سازه و وزن كمتر ارتفاع -

  قطار سرعت افزايش -

  صوتي آلودگي كاهش -

 در ايمني باالست و ارتقاء مصالح پرتاب خط بردن بين از -

  قطارها حركت مسير

 بسـتر  بـه  اعمالي يكياستات يا ديناميكي كوچكتر بارهاي -

  بتن بار پخش خاصيت از ناشي خاكي

 بيشـتر  مقاومـت  علـت  به خط از برداري بهره باالتر ايمني -

  خط عرضي و جانبي

 و مناسـب  كيفيـت  از ناشـي  ناقلـه  آالت فرسايش كاهش -

  خط سازه بادوام

 عنـوان  بـه  Eddy-Current ترمزهـاي  از آسـان  استفاده -

قابـل   جـويي  صـرفه  آن تبـع  بـا  و عـادي  گيـري  ترمز روش

   مالحظه در هزينه

 دوره عمر طول در طرح كل هزينه ارقام مقايسه به توجه با

 بتني بسترهاي احداث اوليه هزينه آنكه عليرغم ساله پنجاه

 در لـيكن  باشـد،  مـي  باالستي بسترهاي از بيشتر درصد 10

 بسـترهاي  در طـرح  هزينه پروژه عمر طول در و مدت دراز

 كه صورتي است به اقتصادي و صرفه به ونمقر بسيار بتني

 هزينـه  برابـر  18 حدود در تقريباً باالستي بسترهاي هزينه

  ].2باشد [ مي بتني بسترهاي

  

  تهران مترو 4و  3روسازي مسير خطوط  -2

ــز   ــالي و تــداركات و تجهي ــي، تــأمين م  20عمليــات اجراي

از در دو سـمت مسـير)   گـذاري   ريـل كيلومتر  40(كيلومتر 

متروي تهران در سال  4و  3و ريل گذاري خطوط  روسازي

آهن شهري تهران و حومه (متـرو)   توسط شركت راه 1388

ــك      ــه و ي ــركت بلندپاي ــكل از ش ــيومي متش ــه كنسرس ب

محدوده شرح خـدمات عمليـات   گذار واگذار گرديد.  سرمايه

حد فاصل  3نيمه شمالي خط روسازي و ريل گذاري شامل 

ميدان اول شـهرك قـائم در    ) تاT3ميدان هروي (ايستگاه 

حـد فاصـل    4خـط   5فـاز   )،Y3بزرگراه ارتـش (ايسـتگاه   

ايستگاه ميدان آزادي تا ايستگاه ارم سـبز، مسـير فرودگـاه    

 4هــاي غربــي و شــرقي خــط  و پايانــه 4مهرآبــاد در خــط 

هـاي مواصـالتي آنهـا     (اكباتان و شـهيد كالهـدوز) و تونـل   

  ).1باشد (شكل شماره  مي

  

  بدون باالست زي مسيرروساانواع  -3

كه خط بدون باالست نيز ناميده ) Slab Trackخط دالي (

شود، يك نوع سيستم روسـازي پيشـرفته اسـت كـه در      مي

السـير، خطـوط ريلـي سـبك و سـنگين       انواع خطوط سريع

مورد استفاده قرار گرفته و عملكرد مناسبي از خـود نشـان   

ن باالسـت،  هاي روسازي بدو داده است. از بين انواع سيستم

هاي بدون باالسـت بتنـي    براي خطوط قطار شهري سيستم

باشند. در خطوط اسلب تـراك بتنـي، يـك دال     مناسب مي

شود و وظيفه انتقـال بـار و    بتني جايگزين اليه باالستي مي

ــزايش      ــراي اف ــده دارد. ب ــر عه ــط را ب ــازه خ ــداري س پاي

پذيري دال و ارتجاعيت آنهـا، بسـته بـه نـوع دال از      انعطاف
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شود. در مقايسه  هاي االستيك استفاده مي گاه فنرها يا تكيه

همچـون   يبا خطـوط باالسـتي ايـن خطـوط داراي مزايـاي     

نگهداري كمتر، كاهش بـار مـرده و عـرض سـازه، افـزايش      

ــره ــرعت به ــر    س ــه دوره عم ــودن هزين ــايين ب ــرداري و پ ب

باشــند. در ادامــه چهــار نــوع سيســتم معمــول كــه در  مـي 

طـور اجمـالي   ب گيـرد،  ازي دالي مورد استفاده قرار مـي روس

  گردند. معرفي مي

 )STEDEFطرح استدف ( -3-1

ترين طرح بدون باالست كشور فرانسـه   اين سيستم معروف

باشد. طـرح اسـتدف    ) ميTGV(نظير خطوط سريع السير 

شامل دو سطح االستيسيته بـوده كـه اولـين سـطح آن بـا      

ـ  پدهاي واقع بين ريل و بلوك شـود.   مين مـي أهاي مسلح ت

هـاي پابنـدهاي االسـتيك (از نـوع پابنـد       ريل با بستن پيچ

شود. وظيفـه ايـن    ها قرار داده مي ارتجاعي نابال) روي بلوك

هاي بـاال و ارتعاشـات ناشـي از تمـاس      اليه جذب فركانس

چرخ و ريل است. بنابراين پد ريل قادر است از انتقـال ايـن   

اورس جلـوگيري كنـد. دومـين    هـاي تـر   ارتعاشات به بلوك

سطح االستسـيته در حقيقـت وظيفـه باالسـت در خطـوط      

دهـد. ايـن اليـه بـين بلـوك      مرسوم باالستي را انجـام مـي  

گيرد. ديواره پوشش دوم كـه   تراورس و بستر صلب قرار مي

گيرد، هـيچ   هاي بلوك تراورس را در بر مي به صورت چكمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نـدارد، امـا ايـن نكتـه مهـم       اثري روي فنريت عمودي خط

اي ديواره پوشـش بـه بلـوك بتنـي      است كه ساختار دندانه

ــواره    تحــت بارگــذاري اجــازه حركــت عمــودي بدهــد. دي

ثري در مقاومت جانبي خط و كم كـردن  ؤها، نقش م چكمه

 2شـماره  كنند. شكل  ها ايفا مي خصوص در قوسها ب شوك

يلومتر از دهد. تاكنون چند صد ك اين سيستم را نمايش مي

هـاي   در سراسر جهان نصب شده و طبق گـزارش  اين طرح

هـاي بسـيار كـم تعميـر و نگهـداري از       اعالم شده، هزينـه 

  مزاياي قابل توجه اين روش روسازي مسير است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (SONNEVILLE)طرح بلوكي سونويل  -3-2

توسـط راجـر    1963سيستم استدف وي اس بـي در سـال   

سيستم اوليه اسـتدف، ريـل روي    . دريافتسونويل توسعه 

، مسير فرودگاه مهرآباد و A4-4تا A4، از ايستگاه Y3تاT3مسيرهاي روسازي در شرح خدمات شركت بلندپايه: از ايستگاه   1شكل 

 وزايستگاه ميدان شهيد كالهد

 نمايي از روسازي با استفاده از طرح استدف   2شكل 
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يك تراورس بلوكي تركيبي (اتصال دو بلوك با نبشي) قرار 

هـا بـر روي    گرفت. در رابطه بـا سيسـتم سـونويل، ريـل     مي

گيرنـد.   قرار مي EVAاز مواد ميكروسلوالر  شكل Hپدهاي 

تر پد به سمت داخل خط قرار داده  تر و كوتاه قسمت باريك

در قســمت بيرونــي كــه  تــر آن شــود و ســمت عــريض مــي

گيـرد. ايـن شـكل     شود، قرار مـي  روهاي بيشتري وارد ميني

كنـد. پـدهاي زيـر     برداري پـد را زيـاد مـي    خاص عمر بهره

ها به شكل مستطيل ساده بوده و مقدار صداي توليـد   بلوك

كنند. پابنـد االسـتيك سـونويل     شده در تونل را محدود مي

ي مخصـوص  هـا  شامل رولـپالك پالسـتيكي، واشـر و پـيچ    

از سيسـتم سـونويل    يهاي نمونه 3شماره . در شكل دباش مي

گيـرد،   كه در برخي از شهرهاي اروپا مورد استفاده قرار مـي 

توان به بهبـود   مي طرحنشان داده شده است. از مزاياي اين 

ميرايي ارتعاشات، تدقيق هندسه خط (به علت اجراي خـط  

الكتريكـي بـين   با روش باال به پايين)، عدم انتقـال جريـان   

ها و عدم خوردگي فوالدها (به علت استفاده نشدن از  بلوك

 فلزي در اين نوع سيستم) اشاره كرد. ياجزا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Rheda MRTرهدا ام آرتي ( -3-3

اين سيستم در واقع ويـرايش اصـالح شـده سيسـتم رهـدا      

جهـت   1994باشـد و بـراي اولـين بـار در سـال       مي 2000

آهن شـهري   ارهاي سبك شهري (راهاستفاده در خطوط قط

ايي از اين سيستم در خطوط قطـار   نمونه. برلين) بكار رفت

سبك شهري ايران نظير خط يك تبريز، شـيراز و اصـفهان   

نيز مورد استفاده قرار گرفته است. اين خط در درون تونل، 

ها و تقاطعات و  ها و روگذرها، در محدوده سوزن بر روي پل

مهمتــرين از . اســتتفاده همســطح قابــل اســ  طــوط خ

  توان به موارد زير اشاره نمود: مياين سيستم هاي  ويژگي

طوط قطار براي خطوط زيرزميني در محدوده شهرها و خ -

 سبك شهري طراحي شده است؛

كيلومتر در ساعت در  135سرعت طرح در آن معموأل تا  -

 ؛شود نظر گرفته مي

ــا    - ــن خــط نيــز معمــوأل ت ــار محــوري طراحــي اي  180ب

 .استكيلونيوتن بدون تغيير در نوع سيستم قابل افزايش 

 2000هاي دو بلوكي مشابه رهدا  از تراورسسيستم در اين 

 2000شود. بعالوه در مقايسه با سيسـتم رهـدا    استفاده مي

، معموأل ارتفـاع دال  آهن بين شهري متداول است كه در راه

كاسـته  در آن كاهش داده شده و از ميزان آرماتورهـاي آن  

دي بلـوك  . در اين نوع روسـازي دو نـوع تـراورس    شود مي

هاي تراورس  . در نوع اول در زير بلوككاربرد بيشتري دارند

قطار  اي از آن در خط يك كنند كه نمونه اي تعبيه مي زائده

. در نـوع دوم نيـز از اجـراي    شهري اصفهان بكار رفته است

ه روسـازي  كننـد. بـا توجـه بـه اينكـ      اين زائده صرفنظر مي

. بدين لحـاظ  ار خوبي با سيستم جرم و فنر داردتطابق بسي

ايجاد خاصـيت االستيسـيته و ميرايـي ارتعـاش در صـورت      

هاي ارتجاعي به خـوبي   استفاده از خط رهدا ام آر تي و اليه

نمـايي از ايـن سيسـتم را     4شماره . شكل استقابل تأمين 

  دهد. در خط يك قطار شهري تبريز نمايش مي

  

  

  

  

  

  

  

  

هايي كه شباهت بيشتري به طرح اصـلي دارنـد در    تراورس

قطـار شـهري شـيراز مـورد اسـتفاده واقـع        يكپروژه خط 

ــد. شــده ــه 5شــماره در شــكل  ان ــن  نمون ــي از اجــراي اي اي

  به نمايش در آمده است.مذكور ها در پروژه  تراورس

يلسونوبا استفاده از طرحياز روساز يينما   3شكل 

 يكرهدا در خط  يروسازيستمس ياز اجرا نمايي  4شكل

 يزتبريقطار شهر
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  سيستم كوپالژ مدفون متروي تهران  -3-4

فون در دال بتني كـه در متـروي تهـران    سيستم كوپالژ مد

استفاده شده است شباهت زيادي به سيستم رهدا سنبرگ 

سال پيش در آلمان مورد استفاده قرار  20دارد كه بيش از 

هاي مونوبلـوك از نـوع    گرفته است. در اين سيستم تراورس

B58 متـري اجـرا شـده، سـپس      18هاي به صورت كوپالژ

گيرد. معضل اصلي استفاده مي ريزي انجام بندي و بتن قالب

از سيستم كوپالژ مدفون، عدم ارائـه يكپـارچگي الزم بـين    

هـاي مونوبلـوك    دليل استفاده از تراورسه دال و تراورس، ب

هـا از آرماتورهـاي    است. همچنين عليرغم اينكه در تراورس

تنيده استفاده شده، با توجه به مدفون شدن تـراورس   پيش

يير شـكل و ارائـه عملكـرد خمـش     در دال و عدم امكان تغ

ها بدون  تنيدگي تراورس توسط تراورس، عمالً سيستم پيش

كاربرد بوده و صرفاً تحميل هزينـه اضـافي را در پـي دارد.    

تهـران عملكـرد متوسـطي داشـته      ياين سيستم در متـرو 

انـد و يـا    ها دچار ترك خوردگي شـده  است و بعضاً تراورس

ــا دال   ــود ب ــارچگي خ ــترا يكپ ــن   داده از دس ــد. وزن اي ان

ها نيز منجر به افزايش قابـل توجـه وزن كوپالژهـا     تراورس

تجربـه پيمانكـار در ايـن پـروژه، منجـر بـه       . ]3[ دگـرد  مي

ــاي روش    ــي، بج ــدا ام آر ت ــتفاده از روش ره ــنهاد اس پيش

  تهران است. يمدفون در مترو

  

  مراحل اجراي روسازي مسير -4

 4غربـي خـط   به منظور اجراي عمليـات روسـازي قسـمت    

متروي تهران، سه رمپ دسترسي احداث گرديد كـه باعـث   

در عمليـات   )7(شكل شـماره  ايجاد شش جبهه كاري شد 

روسازي ايستگاه كالهدوز نيـز چهـار جبهـه كـاري وجـود      

). به منظور تسريع در عمليـات  8(شكل شماره داشته است 

، دوم)خـط  (مسـير  سمت دوم ريزي و انتقال تجهيزات  بتن

بـه كمـك پمـپ و     اول)خـط  (مسير سمت اول ي بتن ريز

شوت بتن، و انتقال تجهيزات نيـز بصـورت دسـتي صـورت     

ريـزي و   ، بـتن اولپذيرد. متعاقباً و پس از تكميـل خـط    مي

از طريـق خـط ريلـي و دسـتگاه      دومانتقال تجهيزات خط 

  شود.انجام مي اولدرزين در خط 

ـ    مراحل اجرايي روسازي مسير در سرفصـل  ه هـاي اصـلي ب

  باشد: شرح زير مي

 6گــذاري اوليــه در دو سـمت مســير در فواصــل   نشـانه  -1

 متري

 و ادوات روسازي در كل مسيرتوزيع مصالح ساختماني  -2

 قرارگيري ريل و تراورس در محل نصب و مونتاژ خط -3

  نصب، مونتاژ و كوپلينگ بـا اسـتفاده از براكـت و جـك     -4

 هيدروليك

 گذاري نهايي اجراي بيسيك مارك و نشانه -5

 تنظيم تراورس، ريل و ساير ادوات و متعلقات -6

 اجراي دال بتني نهايي (به روش مدفون) -7

 ساخته براي هر سمت مسير ساخت و نصب داكت پيش -8

 هاي زير داكت براي هر دو سمت مسير ريزي بخش بتن -9

 ها و تقاطعات اجراي سوييچ -10

 ها جوشكاري درز ريل -11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رهدا در خط يكبا سيستماز اجراي روسازي نمايي   5شكل 

 قطار شهري شيراز

اجراي روسازي با استفاده از سيستم كوپالژ  نمايي از  6شكل

 مدفون متروي تهران
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(حد فاصل ميدان آزادي تا شهرك اكباتان)متروي تهران4خط5مسير فازهاي دسترسي در روسازيرمپ   7 شكل

متروي تهران 4كالهدوز خط ايانهپهاي كاري در روسازيجبهه  8شكل

 نمايي از عمليات اجرايي روسازي مسير  9شكل
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  مشخصات فني طرح روسازي مسير -5

 11مقطع عرضي ريل، در شكل شماره  10در شكل شماره 

ادوات روسازي و در جدول شـماره يـك مشخصـات ادوات    

 نمايش داده شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 مشخصات ادوات روسازي   1جدول 

  وزن كل (كيلوگرم) تعداد آيتم شماره

  5/10 1 زينچه  1

  M222 588/0پيچ  2

  M222 3/0مهره  3

  144/0 2 22واشر تخت  4

  904/0 2 پابند فلزي  5

  (سانتيمترمكعب) 95/34 1 8ك شمارهگيج بال  6

  (سانتيمترمكعب) 02/38 1 10گيج بالك شماره  7

  T302 952/1راورسپيچ ت  8

  242/0 2 30واشر فنري  9

  (سانتيمترمكعب) 45/185 1 1پد الستيكي  10

  (سانتيمترمكعب) 8/879 1 2پد الستيكي  11

  396/0 2 رولپالك نايلوني  12

  782/0 2 فنر رولپالك نايلوني  13

  (سانتيمترمكعب) 14/6 2 درپوش پالستيكي  14

 يلمقطع عرضي ر  10شكل

 جزئيات ادوات روسازي  11شكل
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  سيركنترل كيفيت عمليات روسازي م -6

  بازرسي چشمي ادوات روسازي -6-1

در مورد قطعات بازرسي شده رعايـت  بايست  ميشرايط زير 

  :گردند

زير ريل چدني عاري از هـر گونـه عيـوب     فلزي صفحات -

هاي انقباضي، ترك، نقصان مـواد و   گري شامل حفره ريخته

  يا جدايش سرد و غيره باشند.

هـاي اكسـيدي    ريـزي، پوسـته   ها، ماسه كليه زوائد، پليسه -

  برطرف شوند.فلزي از روي قطعات بايست  مي

بايــد صــاف و مســتقيم بــوده و عــاري از فلــزي قطعــات  -

اعوجاج و انحناء باشند. پس از هر گونه رفع عيب، حـداكثر  

  ميليمتر باشد.يك انحراف مجاز نبايد بيش از 

گونـه تغييـر    بايد تميز و عـاري از هـر  ها  رولپالكسطوح  -

  هاي ناهمگون باشد. و يا برآمدگيرنگ، سوختگي 

انحنـاء در   ها بايد كامالً صاف بـوده و هيچگونـه   رولپالك -

  .قسمت كلگي و يا وسط نداشته باشد

  .دنعاري از هرگونه تخلخل باشها بايد  گيج بلك -

  هاي ادوات روسازي رواداري -6-2

بايسـت   مـي صفحات فلزي زير ريل پي وساختار ميكروسك -

 هاي كروي نوع درصد) با گرافيت 85ش از زمينه فريتي (بي

A .باشد  

توانـد پوشـش گـالوانيزه، صـمغي و يــا      پابنـد فنـري مـي    -

اي داشـته باشـد. وجـود پوشـش بـر روي       هـاي كـوره   رنگ

  .پابندها الزامي نيست

توجه به اينكه پابندها پس از شكل دهي تحت عمليات  با -

گيرنــد، ســاختار   تمپــر قــرار مــي   - حرارتــي كــوئينچ 

مارتنزيت تمپـر شـده خواهـد     كروسكوپي آنها به صورتمي

  بود.

، اسـتفاده از  ي تـراورس هـا  باتوجه به شرايط كاربرد پـيچ  -

ــراي انــدود نمــودن آنهــا در مقابــل   پــوش هــاي ســطحي ب

پوشش گالوانيزه گرم  شود. بهترين نوع خوردگي توصيه مي

  .است

ماده اوليه براي توليد رولـپالك، پلـي اتـيلن سـنگين بـا       -

ختي زياد اسـت. رولـپالك درون تـراورس بتنـي، تحـت      س

گيرد، از اينرو رولپالك  مي شرايط آب و هوايي متفاوت قرار

بايد مقاومت مكانيكي و خواص شيميايي خود را در درجـه  

  .هاي زياد و يا بسيار كم حفظ نمايد حرارت

شود و هر نيمه به  ها از قسمت سر به دو نيم مي رولپالك -

درجـه خـم    120 تر از قسمت سر تا زاويـه ميليم 50شعاع 

شود؛ تحت اين شرايط نبايـد هيچگونـه تركـي در آنهـا      مي

  مشاهده شود.

 24هــا  رولــپالك حــداقل اســتحكام كششــي مــورد نيــاز -

  درصد است. 50مگاپاسكال و حداقل درصد ازدياد طول 

هـا   هـاي نقشـه   بايد مطـابق بـا ابعـاد و انـدازه    ها  رولپالك -

هـايي كـه قـرار اسـت      پـيچ  رل رولپالك باكنترل شود. كنت

ها قرار گيـرد، نيـز بسـيار اهميـت دارد.      درون اين رولپالك

 25ها بايد به صورت كامالً چسبيده و روان تـا حـداقل    پيچ

كلگي پيچ درون رولپالك گـردش نمايـد و پـيچ     ميليمتري

درون رولپالك تحت ايـن شـرايط هيچگونـه لقـي نداشـته      

  .باشد

بايست مقاومت بااليي در برابر ارتعاشات  يمها  گيج بالك -

مقاومت بااليي در برابر عبور  ،اي و بارهاي ديناميكي و ضربه

برابر نيروهاي فشاري  تغيير شكل كم درو جريان الكتريكي 

  د.نباش داشته

 6ماده اوليه براي توليد گيج بالك كامپوزيتي پلي آميـد   -

ه از مـواد  ليـاف شيشـه اسـت و اسـتفاد    اتقـويتي بـا    66يا 

  نيست. بازيافتي براي توليد قطعه قابل قبول

مقاومـت كششـي   بايست حداقل  ميهاي تراورس  پيچدر  -

حداقل افـزايش طـول در   ، مربعنيوتن بر ميليمتر 500برابر 

برابـر  تـنش تسـليم   درصد و حداقل  20 نقطه شكست برابر

  باشد. مربعنيوتن بر ميليمتر 300

حفاظتي گالوانيزه داغ بـراي  بيني پوشش  بايد امكان پيش -

  .هاي تراورس نيز فراهم گردد پيچ

 برابر يكحداكثر پستي و بلندي مجاز سطوح در تراورس  -

حداكثر تغيير شكل جانبي ديـواره قالـب در    ،بوده ميليمتر

گردد و  ميليمتر محدود مي 3 طول تراورس (شكم دادن) به

  ]4[ ت.ميليمتر اس 3حداكثر رواداري عرض و ارتفاع قالب 
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  كنترل كيفيت جوشكاري -6-3

مرحله آخر در اجراي روسازي مسـير، جوشـكاري قطعـات    

باشــد. تمــام  مــي Alumina-Thermicهــا بــه روش  ريــل

قطعات جوشكاري شده بـا اسـتفاده از چهـار روش بازديـد     

بـرداري مـورد    چشمي، كنترل ابعادي، اولتراسونيك و نمونه

ديد چشـمي، قطعـات   در باز آزمايش و بررسي قرار گرفتند.

به منظور شناسايي هر گونه نقـص اعـم از تـرك، سـوراخ و     

شوند و در صورت وجود نقص قطعه جوش  غيره بررسي مي

هـاي ابعـادي    شده مردود است. در كنترل ابعـادي اخـتالف  

مشاهده شده در قطعات نبايد بيشتر از حد مجاز باشند. در 

مـورد  آزمايش اولتراسونيك تمام قطعـات توسـط دسـتگاه    

نمايـد. در مرحلـه    آزمايش قرار گرفته و تأييديه دريافت مي

قطعه جوشكاري شده يـك قطعـه بصـورت     100آخر از هر 

ــايش  ــختي،  تصــادفي انتخــاب شــده و تحــت آزم ــاي س ه

  گيرد. بارگذاري، تغييرشكل و تخلخل قرار مي

  كنترل كيفيت بتن  -6-4

هـاي   به منظور بررسـي كنتـرل كيفيـت و انجـام آزمـايش     

تلف مربوط به بتن، يـك آزمايشـگاه در كارگـاه توسـط     مخ

پيمانكار مستقر شده و بر تمام مراحل اجراي بـتن نظـارت   

داشت. نتايج نشان داد كه مقاومـت فشـاري حاصـل شـده     

درصد بيشتر از مقاومـت فشـاري مطلـوب     8بطور متوسط 

  بوده است.

  

  نامه زماني فشرده اجرا و تداركاتبر -7

ت زمـاني، برنامـه اجـراي روسـازي     به دليل وجود محـدودي 

، مسير فرودگاه مهرآباد و نيمـه شـمالي   4خط  5مسير فاز 

بـه مـوازات عمليـات    مترو تهران بصـورت فشـرده و    3خط 

ـ   ساختماني پروژه  30و  20، 20ترتيـب  ه تنظيم گرديـد (ب

هفته). با اجراي برنامـه تـداركاتي دقيـق توسـط پيمانكـار،      

، دو هفته زودتـر از موعـد   4 خط 5برداري از مسير فاز  بهره

  .محقق گرديد

آالت  برنامه تداركات مصالح ساختماني و تجهيزات و ماشين

نحـوي تنظـيم شـد تـا حـداكثر      ه مورد نياز اجراي مسير ب

تسريع در عمليات اجرا و نصب ممكن شـود. بـدين منظـور    

نيازهاي مصالح ساختماني بصورت روزانه، هفتگي و ماهانـه  

وي مـورد نيـاز مشـخص گرديـد و     بر اساس سـرعت پيشـر  

ــد.   ــر مبنــاي آن محاســبه گردي برنامــه زمــاني تــداركات ب

 4اي از جدول نيازهاي هفتگي در قسمت غربي خـط   نمونه

  نشان داده شده است. 2متروي تهران در جدول شماره 

ريزي نياز هفتگي مصالح ساختماني  اي از برنامه نمونه   2جدول 

 متروي تهران 4ط در عمليات روسازي قسمت غربي خ

 مصالح ساختمانيرديف
مقدار هفتگي مورد 

 نياز (تعداد)

 Base plate( 3500ورق فوالدي ( 1

 Side pad( 3500پدهاي نشيمن ( 2

3 Block gage (8, 10) 7000 

 Concrete traverse bolt(7000بولت ( 4

 T shape blot( 7000بولت ( 5

6 K form base plate 450 

7 Wooden traverse 410 

8 Basic mark 300 

به منظور عملياتي نمـودن برنامـه زمـاني فشـرده نيـاز بـه       

ــأمين ماشــين  باشــد.  آالت و تجهيــزات متناســب مــي   ت

آالت و تجهيزات بكار رفته در عمليات اجـرا و نصـب    ماشين

  نشان داده شده است. 3روسازي مسير در جدول شماره 

ورد نياز براي عملياتي نمودن يزات مو تجه آالت ينماش   3جدول 

 مترو تهران 4برنامه زماني فشرده روسازي قسمت غربي خط 

 تعداد (دستگاه) آالت و تجهيزات ماشينرديف

 2 جرثقيل كفي 1

 2 كاميون 2

 3 ويبراتور 3

 5 تراك ميكسر 4

 1  ميكسر ريلي 5

 2 دستگاه جابجايي ريل 6

 6 دستگاه نگهدارنده ريل 7

 3 كن ريل وراخدستگاه س 8

9 Bolt troller 4 

  

  وضعيت عملكرد -8

ريـزي فشـرده پيمانكـار در اجـراي      نتايج حاصـل از برنامـه  

نشان داده شده  4عمليات روسازي مسير در جدول شماره 

  است.  
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ررسي روش ر خطوط  ـب ـراي روسازي مسـي ـران 4و  3هاي روسازي خطوط ريلي قطاز شهـري؛ مطالعه موردي: روش اج روي ته   مـت

 

 وي تهرانمتر 4عملكرد پيمانكار مورد مطالعه در اجراي برنامه زماني فشرده در عمليات روسازي قسمت غربي خط    4جدول 

 واحد عمليات اجرايي

 حداكثر نرخ روزانه متوسط نرخ روزانه

پيمانكار مورد

 مطالعه
 ديگر پيمانكاران

پيمانكار مورد 

 مطالعه
 ديگر پيمانكاران

 82 168 4/45 9/84 متر مونتاژ ريل

 77 179 3/33 2/70 متر تنظيم ريل

 63 149 1/30 0/70 متر ريزي دال بتن

 89 152 7/35 2/64 ترم  پايهريزي  بتن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع و مراجع -9

وبسـايت شـركت مهندسـين    برگرفته از » روسازي خطوط ريلي«مقاله  - 1

  مشاور هگزا، 

 و حمل در بتني هاي روسازي بررسي«نامه كارشناسي ارشد با عنوان  پايان - 2

  ، نويسنده نامعلوم»ريزتب متروي به نگاهي با ريلي نقل

رونـد مطالعـات روسـازي خطـوط     «)؛ 1389( عليرضا، بابايي؛ ميثم، راد - 3

 يندوازدهمـ ، »تبريـز  قطار شهري 2 خط موردي ، مطالعهقطارهاي شهري

  يليتهران، انجمن حمل و نقل ر يلي،حمل و نقل ر يالملل ينب يشهما

)؛ 1394( زطرحرهسا -  شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلند پايه - 4

  »فرودگاه مهرآباد روسازي مشخصات فني استاندارد ادوات«گزارش 

 نمايي از روسازي اجرا شده   12شكل
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) و دستگاه حفاري NATMمقايسه روش حفاري اتريشي جديد (

  ) در احداث تونل متروTBMمكانيزه (

  

2امير اميري ديبا، 1آرش صادقي
  

1
  شركت بلندپايهمعاون مهندسي  

2
  بلندپايهفني شركت كارشناس ارشد  

  

 چكيده

سـازي   اي بين تونل ، مقايسهو تجربيات شركت بلندپايه در احداث تونل متروقبلي اساس مروري بر مطالعات  بر مقاله نيا در

هـاي   ) انجام شده است. در ابتـدا انـواع روش  TBM) و استفاده از دستگاه حفاري مكانيزه (NATMبه روش اتريشي جديد (

. نتايج تحقيق نشان از برتـري روش  گيرد قرار ميهاي دو روش مورد مقايسه  يژگيحفاري تونل بررسي شده و سپس برخي و

اي كه بر مبناي ارزيابي ريسك پروژه انجام گرفتـه   در مطالعه :داردمكانيزه  يحفار ينماشاتريشي جديد در مقايسه با روش 

 يدرصد بوده در حـال  49و  72 يببه ترتجديد  يشيشده در روش اتر بيني يشپ يهاول ينهبه زمان و هز يابياحتمال دستبود 

اسـت   يمعنـ  نابد ين. اباشند يدرصد م يكدرصد و كمتر از  7 يببه ترتمكانيزه  يحفار يناحتماالت در روش ماش ينكه ا

كه بـر مبنـاي روش   ديگر اي  . در مطالعهبسيار دشوار است TBMشده در روش  بيني يشپهزينه و خصوصاً  زمان تحققكه 

نيـز روش اتريشـي    صورت گرفته بـود  متروي تهران 6دمعياره براي انتخاب بهترين روش حفاري تونل خط گيري چن تصميم

تجربيات شـركت بلندپايـه در احـداث    عالوه بر اين،  .شده استانتخاب از ميان چهار روش مختلف بعنوان گزينه برتر جديد 

ريـزي دقيـق در اسـتفاده از منـابع      در صورت برنامـه  متروي تهران نشان داده است 4و  3كيلومتر تونل واقع در خطوط  17

هـاي   در پـروژه روش حفـاري مكـانيزه    برابر نـرخ پيشـروي   3تا هاي پيشروي  نرخبا استفاده از روش اتريشي جديد توان  مي

  بدست آورد.مشابه 

  

 

گيـري   يمريسـك، تصـم   )،TBM)، دسـتگاه حفـاري مكـانيزه (   NATMاتريشي جديـد ( روش تونل مترو، : كلمات كليدي

  چندمعياره
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  روـونل متـ) در احداث تTBM(يزهانـمكيارـاه حفـ) و دستگNATM(دـيجديـيشرـات يارـروش حف يسهمقا

 

  مقدمه -1

و مزاياي و اهميت  توسعه شهرهادليل ه هاي اخير بدر سال

يكـي از  بـه  سازي تونل ،هاي حمل و نقل زيرزميني سيستم

ــه   ــنايع در زمينـ ــاربردترين و رو بـــه رشـــدترين صـ پركـ

هاي عمراني تبـديل   مرتبط با پروژههاي ژئوتكنيكي  فعاليت

هـاي  هـا و فرآينـد  ش. ايـن صـنعت در قالـب رو   شده است

اسـت؛  ظهـور كـرده   اجرايي متعددي طي ساليان متمـادي  

، روش نسـبتاً  )Cut and cover( قديمي كند و پوش روش

ــاز   ــدرن جلوب ــنتي (م ، )Conventional open faceس

ــاري  روش ــاي حفـ ــي (ياترهـ ــي Austrianشـ ) و بلژيكـ

)Belgian( هاي اخيـر  هاي مدرن رايج دههو بسياري روش

ار هـاي حفـ  ي با بسياري از تجهيـزات و ماشـين  نظير حفار

ــل  ــوان تونــ ــت عنــ ــتحــ ــازي بــ ــپريه ســ   روش ســ

)Shield tunneling(ها و فرآينـدهاي  . در اين ميان، روش

 و بخصوص در كشورهاي در حال توسعهكماكان  ،ترقديمي

 تر هستند. رايج

توان بـه دو دسـته قـديمي و    ها را ميدر نگاه اول اين روش

كنـد و پـوش كـه    قـديمي  روش در . نمود بندي نوين طبقه

بـر خـالف    ،هـاي كـم عمـق كـاربرد دارد    براي اجراي تونل

ــياري از روش ــاره   بس ــه روب ــا تخلي ــروزي، ب ــج ام ــاي راي ه

خاكبرداري و ايجاد ترانشه، بـه تـراز تونـل دسترسـي پيـدا      

نظر تا سطح زمـين   كرده و پس از اجراي تونل، مقطع مورد

سـازي  هاي نـوين تونـل  وشخواهد شد. ر مجدداً خاكريزي

هايي است كه بر خالف روش قديمي كند شامل كليه روش

و پوش، دسترسي به تراز تونل از طريق حفاري زيرزميني و 

بدون حفاري ترانشه و استخراج روباره محقق خواهـد شـد.   

ســازي، مشــابه هــاي نــوين تونــلبـه لحــاظ اجرايــي، روش 

حاضر مقاله  .كاري هستندهاي كالسيك و رايج معدن روش

بطـور  سازي متمركـز خواهـد بـود.    تونلنوين هاي شبر رو

تواند در قالب دو گـروه  سازي ميهاي نوين تونلكلي روش

بنـدي  طبقه(كه البته محدود به اين دو گروه نيست) اصلي 

ــام روش   ــه ن ــروه اول ب ــود؛ گ ــل ش ــاز  تون ــو ب ــازي جل   س

)Open face tunneling(  ــه نــام روش  و گــروه دوم ب

در ادامه ). Closed face tunnelingسازي جلوبسته ( نلتو

پرداختـه   كلياين دو گروه بندي و ويژگي به معرفي، طبقه

شده و مقايسه تفصيلي بين روش حفـاري اتريشـي جديـد    

)NATM) و ماشين حفار تونل (TBMشود. ) انجام مي  

  

  هاي حفاري تونل روش -2

  روش جلو بازه سازي ب تونل -2-1

ي يـ اجراهـاي   اي از روشدستهعنوان جلو باز به بطور كلي، 

كـار از نگهدارنـده و    در جبهـه شـود كـه   تونل اطـالق مـي  

شـود. بـا   اسـتفاده نمـي   وع صفحات مكانيكيهايي از ن حائل

در صـورت   ،پذيري باالي اين الگـوي اجـرا  توجه به انعطاف

ضعيف بودن توده خاك اطراف و در نتيجه ناپايداري جبهه 

ــا ــار، ابزاره ــاومك ــر  ي مق ــوعي نظي ــازي متن ــگس و  نيلين

محـدوده  مهاربندها، در هر گام حفاري جهـت پايدارسـازي   

. الگوي اجـراي تونـل   گيرد ميمورد استفاده قرار  جبهه كار

ــ ــر     ب ــاخص زي ــه روش ش ــب س ــاز در قال ــو ب ه روش جل

  شود: بندي مي تقسيم

  )Conventional open face method) روش جلو باز سنتي (1

  )Open face shield methodباز بوسيله سپر ( ) روش جلو2

ــو) 3 ــل    روش جلـ ــار تونـ ــين حفـ ــيله ماشـ ــاز بوسـ   بـ

)Tunnel Boring Machine, TBM( بدون سپر  

  روش جلو باز سنتي -2-1-1

سـازي، حفـاري ناپيوسـته    مشخصه اصلي ايـن روشِ تونـل  

هاي اجرايي جهت نصب پوشـش  (مرحله به مرحله) در گام

باشـد. ايــن روش  ن دائمـي مــي محـافظ موقـت و پــس از آ  

روش بـتن پاششـي   يـا   NATMعمدتاً تحت عنـوان روش  

)Sprayed concrete method(  شــود.  شــناخته مــي

ترين پوشش محافظ موقت مورد استفاده در اين الگـو،   رايج

كابلي پيش تنيده  يا مهاربندو  )Nailing(سيستم نيلينگ 

)Anchor( زه اجـراي يـك سـا    سپسراه بتن پاششي و مبه

بـه نـام لتـيس     مشبك متشكل از تيرآهن و شبكه ميلگـرد 

)Lattice (باشـد. در ابتـدا كـاربرد    بهمراه بتن پاششي، مي

 هاي سخت و پايدار بـود روش جلو باز سنتي صرفاً در بافت

اما به تدريج با پيشرفت الگوهاي علمـي و صـنايع اجرايـي،    

در  هاي سست و ناپايـدار نيـز  استفاده از اين روش در بافت
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باشـد. شـايد بتـوان گفـت علـت اصـلي       حال گسترش مـي 

گســترش چشــمگير ايــن روش، تــأمين پايــداري تونــل بــا 

باشد. البته جابجايي زيـاد  پذيري باال مي هاي انعطافقابليت

پـذيري بـاالي    توده خاك اطراف تونل كه از اثرات انعطـاف 

هاي باشد، در نهايت بصورت جابجاييسيستم نگهدارنده مي

سته سطح زمين نظير فرونشست پديدار خواهد شـد و  ناخوا

هاي مجاور را بـا مشـكالت اساسـي    در نتيجه پايداري سازه

مواجه خواهد كرد. لذا استفاده از يـك پوشـش نگهدارنـده    

ها در راستاي حداقل كـردن  مناسب جهت كنترل جابجايي

رسد. در مـورد ابـزار حفـاري نيـز     ها، ضروري به نظر ميآن

سته به بافت خـاكي كـه حفـاري در آن انجـام     بايد گفت، ب

گـاوي و مـواد منفجـره    شود، انواع بيل، مته حفاري، كلهمي

باشد. نوع ابزار مورد استفاده در ايـن روش  قابل استفاده مي

با تغيير بافت خاك در هر مرحله از مراحـل حفـاري قابـل    

هاي كاربردي اين مهمترين مزيتاز تغيير است و اين يكي 

ــه بســياري از روشروش نســب هــاي حفــاري مكــانيزه ت ب

اي از يــك سيســتم نمونــهشــكل شــماره يــك باشــد.  مــي

ــده  ــراژ نگهدارن ــگ و انك ــي را در روش  نيلين ــتن پاشش و ب

  .دهد) نشان ميNATMحفاري گام به گام (

  

  

  

  

  

  

مشخص اسـت، محـدوده   شكل شماره يك همانگونه كه در 

خص تحـت  اي از جبهه كار تـا يـك فاصـله مشـ    مهار نشده

در تونل وجود دارد. اين فاصـله بـا    Round lengthعنوان 

توجه به شرايط مقـاومتي بافـت خـاك منطقـه و پايـداري      

چـه فاصـله مهـار نشـده      جبهه كار متغير خواهد بـود. هـر  

هــاي جبهــه كــار و در نتيجــه بيشــتر باشــد، تغييــر شــكل

سـازه نگهبـان   . فرونشست سطح زمين بيشـتر خواهـد بـود   

ل از اجـراي سـازه نگهبـان نهـايي (الينينـگ)      اوليه تـا قبـ  

خواهـد كـرد و حـداكثر زمـان ايـن       تأمينپايداري تونل را 

نيز به مشخصـات خـاك منطقـه و محـافظ      تأمين پايداري

  .اجرا شده بستگي دارد

  سپر يلهروش جلو باز بوس -2-1-2

هاي بين سالدر لندن روش سپري اولين بار ه سازي بتونل

ي با عبـور تونـل توسـط يـك سـازه      ميالد 1841تا  1825

معرفي شد.  Thamesسپري با مقطع مستطيلي از زير رود 

و سازه الينينـگ آن نيـز   شده تونل مذكور با دست حفاري 

مـيالدي در همـان    1869آجري بود. چندي بعـد در سـال   

منطقه و زير همان رود، تونل ديگـري بـا روش مشـابه امـا     

دليل شكل اسـتاتيك  ه اي، اجرا شد. بسپري با مقطع دايره

تـدريج  ه مطلوب مقطع دايره، استفاده از مقطع مستطيلي ب

تيـوب الينينـگ   اي بـا قطعـات   متوقف شد و مقاطع دايـره 

)Tubing( ـ  ابـزار تونـل   بعنوان اولين نمونه روش ه سـازي ب

 يفـه وظ. سپري نوين، جـايگزين مقـاطع مسـتطيلي شـدند    

اطـراف   ينشكل زمـ  ييرو تغ يزشاز ر يريسپر جلوگ ياصل

هاي حفاري در اين روش نيز بـر اسـاس   گام. باشد يتونل م

شود كـه  ن الينينگ تنظيم ميساخته بتطول قطعات پيش

متر متغيـر اسـت. محـل نصـب      2سانتيمتر تا  80از  عمدتاً

قالب تيوبي الينينگ در مجاورت سپر همچنين مراحل گام 

 2در شكل شـماره   به گام حفاري، الينينگ و تزريق گروت

  نشان داده شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درينگهدارنده مهاربند و بتن پاششيستماستفاده از س   1شكل 

 يبروش جلو باز سنتسازيتونل

سپر يلهتونل به روش جلو باز بوس يمراحل حفار   2شكل
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تخليـه خـاك و نصـب سـپر،     از پـس   ،در هر گـام حفـاري  

اندازي قالـب تيـوبي الينينـگ آزاد شـده و     ها براي راه جك

پس از نصب قالب الينينـگ جهـت نگهـداري قالـب حـين      

شـوند.  مـي ريزي، زيـر تيـوب الينينـگ نصـب     يات بتنلعم

ت بـه درون  بعالوه، بـراي جلـوگيري از جـاري شـدن گـرو     

اسـتفاده   بنـد الينينگ و زمـين اطـراف، از آب   فضاي خالي

هـاي آهنـي مملـو از گـريس     بندها از برسشود. اين آبمي

بندها حـين پيشـروي تونـل بصـورت     شوند. آبتشكيل مي

لغزان روي قطعات تيوب الينينگ در حركت خواهنـد بـود.   

در اين روش، جبهه كار ناپايدار توسط يك صفحه آهني كه 

  .شود، كنترل خواهد شدهاي نگهدارنده هدايت ميبا جك

  

  

  

  

  

  

  

  

روش جلو باز بوسيله ماشـين حفـار تونـل     -2-1-3

  بدون سپر

بـدون سـپر    TBMهاي حفـار كـه بـه    اين دسته از ماشين

هـاي  سـازي در محـيط  معروف هستند بطور كلي در تونـل 

ــفحه    ــد. ص ــاربرد دارن ــنگي ك ــار  س ــين حف ــه ماش   دماغ

)Cutting wheel( هاي هيدروليكي بـه سـطح   توسط جك

ها نيز نيـروي خـود را از   و جكتماس داده شده جبهه كار 

بـه  متصـل   )Gripperاي (طريق اتصال بـه قطعـات پنجـه   

دليـل سـنگي بـودن    ه كنند. در اين روش بزمين تأمين مي

شـود، سـطح   جنس مناطقي كه حفـاري در آن انجـام مـي   

شـيده شـده و تنهـا در    ديواره تونل غالباً با بتن پاششـي پو 

هـاي  دليل ضعف بافـت سـنگي ريـزش   ه برخي نواحي كه ب

، از سازه لتيس نيز عالوه بر بـتن  وجود داشته باشدموضعي 

شود. جزئيات يك ماشين حفـار بـدون   مي پاششي استفاده

  .استنمايش داده شده  4شكل شماره سپر در تونل در 

  

  

  

  

  

  

  روش جلو بستهه ب سازي تونل -2-2

 ازي به روش جلو بسته يك فرآيند پيوسـته حفـاري  ستونل

سيسـتم  ست كه جبهه كار نيـز بصـورت پيوسـته توسـط     ا

. بر خـالف روش جلـو بـاز، هـدف     شود ميمحافظ نگهداري 

هـاي تـوده خـاك، از    شكل اصلي در اين الگو كاهش تغيير

هـاي درون  بـاالخص در تونـل  ديواره تونل تا سطح زمـين،  

ــرو   ــل مت ــر تون ــر .اســتشــهري نظي ــاهش ميــزان تغيي  ك

اف تونل، در نهايت موجب افزايش هاي توده زمين اطر شكل

  . شد نگهبان تونل خواهد نيروي وارد به الينينگ و سازه

ــزوم اســتفاده از   شــايد بتــوان گفــت دو مســئله اساســي ل

 سازي قوت بخشـيده هاي جلو بسته را در فرآيند تونل روش

يطي كـه تـراز   وجود جريانات آب زيرزميني (شـرا ) 1 :است

ــايين  ــل پ ــراي تون ــد) و اج ــي باش ــراز آب زيرزمين ــر از ت   ت

  هايي با قطرهاي نسبتاً بزرگ.اجراي تونل) 2

و شـده  حفـار تونـل انجـام     روش غالباً توسـط ماشـين  اين 

محافظ و نگهدارنـده جبهـه در آن انـواع مختلفـي     سيستم 

حفـاري  از جملـه  هاي اجـراي متفـاوتي    رو روشاز اين .دارد

با محـافظ مكـانيكي    ه بوسيله ماشين حفار سپردارو بستجل

)Mechanical support   ــار ــت فشـ ــواي تحـ ــا هـ )، بـ

)Compressed air   ــين ــار زم ــده فش ــادل كنن ــا متع )، ب

)Earth pressure balance   و در نهايت با فشـار دوغـاب (

)Slurry pressureآيد ) بوجود مي.  

  ماشين حفار سپردار با محافظ مكانيكي -2-2-1

آالت حفار سپردار جلو بسته، كنتـرل و  سته از ماشيناين د

نگهداري جبهه كار را توسط صفحه حفار و صـرفاً بـا فشـار    

دهنـد. عملكـرد اجرايـي ايـن دسـته از      مكانيكي انجام مـي 

حفارها تقريباً مشابه سيستم جلو باز سپردار، با فرض وجود 

يك صفحه تحت فشار، جهت كنترل و محافظت جبهه كار 

وينزمينفاصله بيزيسپر و گروت ر يياجرا ياتجزئ   3شكل

 جلو بازيدر روش حفار ينينگال

حفار تونل بدون سپر درون تونل ينماش يك يياجرا ياتجزئ  4شكل
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الـف  -5شماره . جزئيات اجرايي اين حفار در شكل باشدمي

استفاده از اين گـروه حفارهـا جهـت    . استنشان داده شده 

هاي چسـبنده و بـاالتر از تـراز آب زيرزمينـي     كار در بافت

  است.مناسب 

ماشين حفار سپردار با سيستم محـافظتي   -2-2-2

  هواي فشرده

 دسته دوم حفارهاي سـپردار جلـو بسـته از هـواي فشـرده     

جهــت كنتــرل و نگهــداري محــدوده جبهــه كــار اســتفاده 

ي منـاطق در كنند. كاربرد اصلي ايـن گـروه از حفارهـا،     مي

تراز آب زيرزميني باالتر از تـراز كـار قـرار داشـته      است كه

اين روش جهت كنتـرل و   شرط الزم جهت كارا بودن باشد.

باشـد   مـي خاك منطقـه  پايين نگهداري جبهه، نفوذپذيري 

در غيـر اينصـورت سـطح    متر در روز)؛  10-6متر از (غالباً ك

جبهه كار بايد با استفاده از فيلتر مخصوص پوشانيده شـود.  

نشـان داده  ب -5شـكل  جزئيات اجرايي اين نـوع حفـار در   

  است.

ماشين حفار سپردار بـا سيسـتم متعـادل     -2-2-3

  ي فشار زمينكننده

 ينزمـ  سپردار با سيستم متعـادل كننـده   هاي حفارماشين

هاي نـرم كـاربرد دارنـد. ايـن حفارهـا،      نيز معموالً در زمين

فشار مورد نياز جهت كنتـرل و نگهـداري جبهـه كـار را از     

اي كـه وارد مخزنـي در دماغـه    طريق خـاك حفـاري شـده   

كننـد. البتـه بـه جهـت تـأمين      شود، تأمين مـي ماشين مي

شرايط و چسـبندگي الزم بـراي خـاك مـورد اسـتفاده در      

هـاي متعـددي   تـوان از افزودنـي  ن فشـار، مـي  مخزنِ تـأمي 

استفاده كرد. بعالوه ماشين حفار، متناسب با نرخ پيشـروي  

فشار مورد نياز مخزن را با كم و زياد كردن خـاك موجـود   

كند. در صورتيكه تـراز آب زيرزمينـي   در مخزن، تأمين مي

باالتر از تراز كار تونل قرار گرفتـه باشـد، بايـد در طراحـيِ     

نِ خاك، فشار هيدرواسـتاتيك آب زيرزمينـي در   طول مخز

نظر گرفته شود. در اين حالـت، طـول مخـزن بايـد جهـت      

كاهش فشار آب تا تراز فشار اتمسفر، به اندازه كـافي بلنـد   

ج نشـان  -5شـكل  باشد. جزئيات اين دست از حفارهـا در   

  داده شده است.

ماشين حفار سپردار با سيستم محـافظتي   -2-2-4

  دوغاب فشرده

ايـن ماشـين   ، نمايش داده شدهد -5شكل همانگونه كه در 

كه با تزريق دوغاب بِنتونيتي گرديده  اي طراحيگونهحفار ب

كار را كنترل و نگهداري خواهد كـرد. در   جبهه تحت فشار،

اين نمونه از ماشين حفار نيز توده خاك اطراف تونـل بايـد   

د بافـت  اي داشته باشد تا دوغاب وارنفوذپذيري تنظيم شده

خاك نشود. در غير اينصورت بايد از فيلترهـاي مخصوصـي   

شـار دوغــاب از  اسـتفاده كـرد. همچنـين، جهــت كنتـرل ف    

فشاري كه ارتباط بين دوغـاب و هـوا    مجاري تنظيم كننده

شود. شايد بتوان گفت تفاوت كنند استفاده ميرا برقرار مي

عمده اين ماشين حفار با انـواع دوم و سـوم كـه بـه نـوعي      

تلقـي  نيـز  مزيت اين نـوع حفـار نسـبت بـه دو نـوع قبـل       

هاي خاكي از برد آن در گستره وسيعي از بافترشود، كا مي

اي و هاي شني و ماسهنرم گرفته تا سخت نظير درشت دانه

  ]1[ .باشدمي سنگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

؛ فشرده ينگهبان هوا سيستم با-ب ؛مكانيكي محافظبا-الف:حفار تونل سپردار جلو بستهينانواع ماش يياجرا ياتجزئ   5شكل 

 نگهبان دوغاب فشرده سيستمبا-؛ دينمتعادل كننده فشار زمسيستمبا-ج
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  روـونل متـ) در احداث تTBM(يزهانـمكيارـاه حفـ) و دستگNATM(دـيجديـيشرـات يارـروش حف يسهمقا

 

  حفاري به روش اتريشي جديد -3

اي بـزرگ  هـ  در اجراي تونـل سازي  تونلروش  ينتر معروف

بنـا نهـاده   اي مقطع  اساس حفر چندمرحلهبر كه زيرزميني 

 .باشـد  يم )NATM( يشيسازي اتر تونل يدروش جدشده، 

 ينروش اسـتفاده حـداكثر از تـوان بـاربري زمـ      يناساس ا

 يطمحـ  يسـتايي ا خود يتاز خاص يريگ اطراف تونل و بهره

 )arching( يقوس زدگ يدهتونل با فعال كردن پد يرامونپ

ـ    ها و خـاك  تمام سنگاست.  ينزم  ييتوانـا  يشهـا كـم و ب

 .را دارنـد  ينمدت زمان مع يكبراي خودنگهداري در  يذات

ديـواره   درپاشـيده  از بـتن  جهت پايدارسازي روش  يندر ا

 .شود ياستفاده م يرپذ هاي انعطاف و نگهدارندهشده حفاري 

ــ   ــطح زم ــت س ــاندن نشس ــداقل رس ــه ح و در  ينجهــت ب

اتريشـي  از روش  توان ياي بزرگ م يرهدا هاي با مقطع تونل

در  ييهـا  يشـرفت پ يجهروش در نت . ايناستفاده كردجديد 

  .شده است يجادا يناندركنش زم يمنحن ينهزم

صـورت اسـت    ينبه ااتريشي جديد روش گيري  شكلروند 

استفاده از مالت به عنـوان   1920تا  1848هاي  كه در سال

له أمسـ  1948سال  در يچ. رابسويافتتونل رواج  نگهدارنده

شـكل تـوده سـنگ اطـراف تونـل را توسـط        ييـر كنترل تغ

مطـرح كـرد.    يسـتماتيك مهارهـاي س  همچنين و ينينگال

 يـك به عنـوان  را  يتاستفاده از شاتكر 1954برونر در سال 

واقـع  ( hepهاي فشـارنده   زمين و عنصر نگهدارنده در ءجز

از  يبخشــ 1960. مـولر در ســال  نمــود يعملــ يش)در اتـر 

 ييـر تغ گيـري  و اجـراي تونـل را بـه انـدازه     يطراحـ  آيندفر

ها در توده سنگ اختصـاص داد و آن را بـه    ها و تنش شكل

 در سـال  يچكـرد. رابسـو   يمعرفـ  يبخش اساس يكصورت 

سـازي   تونـل  يـد بـار از عنـوان روش جد   ينبراي اول 1962

هـا اسـتفاده نمـود و در سـال      از كنفـرانس  يكيدر  يشياتر

 يـا و بـه دن  يافتـه  يتاو عموم توسط NATMروش  1964

بـه   يتروش اسـتفاده از شـاتكر   يـن شناسانده شد. اساس ا

مـولر هـم در آن    نظريـات  بـوده كـه   يهعنوان نگهدارنده اول

  .شده بود دهگنجان

  سازي به روش اتريشي جديد تونل اصول -3-1

آن  يرامـوني تونـل، تـوده سـنگ پ    يـك  يباربر اصلي عنصر

 يـه حفـظ مقاومـت اول  اوليـه،  اصـول   از يكي بنابراين. است

  .  استامكان تا حد سنگ 

موجب  يرابه حداقل رسانده شود ز يدها با ييجابجا يا اتساع

  .  شود ميآوردن مقاومت  يينپا

نامناسـب   يطشرا ي،دو محور يا يتنش تك محور وضعيت

  از آن اجتناب گردد.  يدتونل بوده و با يبرا

كـه تـوده    يـد آ رل درتحـت كنتـ   يبه طرز يدها با تغيير شكل

حلقـه بـاربر حـول تونـل را بدهـد.       يك يلتشك يرامونسنگ پ

 ياتساع در سطح يلهرفتن مقاومت به وس دستكه از  يا گونهب

 و يمنـي كنترل، ا ينخوب ا يقابل قبول نگهداشته شود. با اجرا

سيسـتم  منظـور،   يـن به ا يدنرس براي .يابد يم يشاقتصاد افزا

  در زمان درست نصب گردد.   ستيبا يم يهاول نگهدارنده

سيسـتم  سنگ بـه اضـافه    يبيكتر يستمس ويژه زمان عامل

 زده شـود.  ينتخمـ  يكـاف دقـت  بـه   يـد با يه،اولنگهدارنده 

، يشگاهيآزما يها آزمون )الفعوامل عامل زمان به  تخمين

. دارد يبستگ توده سنگ يبند رده )ج، برجا يها آزمون )ب

اسـتنتاج   ييزمان پابرجاو  تغيير شكلنرخ عامل سه  ينا از

و  يـق سـاختمان تطب  ينتونـل در حـ   يشده و با رفتار واقع

  گردد.   ميكنترل 

سسـت شـدن   انتظار  ياو بوده  يادها ز تغيير شكل كه هرجا

سيستم از تماس كامل  يستبا ي، مموجود باشدتوده سنگ 

 ينـان با جدار تونـل در محـل برخـورد اطم    يهاولنگهدارنده 

نحـو   ينبه بهتر يتبا بكار گرفتن شاتكرامر  ين. ايدآحاصل 

  گردد.  يحاصل م

 يتصلب يو دارا با ضخامت كم يدبا يهاول سيستم نگهدارنده

آمده  يينپا يخمش يرو گشتاورهاينباشد، از ا يينپا يخمش

  رسد.  يدر اثر خمش به حداقل مشكست و وقوع 

 ي،فـوالد  يهـا  قـاب  ي،اضافمش با شبكه  ينگهدار افزايش

 يدآ يمهارها حاصل م يلم يامهارها  يمس ي،الدفو هاي يمس

  تر. يمضخالينينگ بتني نه با 
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 يجو زمـان نصـب، از نتـا   ظرفيت سيستم نگهدارنـده  نوع و 

   گردد. يم يينها تع تغيير شكل يريگ اندازه

 يا حلقه يا( يمضخ يا توان لوله يتونل را م استاتيكي نظر از

 يلتشـك نـگ  الينيو خـاك  و ) كه از تـوده سـنگ   يبعد دو

بــدون درز لولــه  يــك كــه آنجــا ازدر نظــر گرفــت.  يافتــه

را داراست، بستن همزمان كف  يداريپا يژگيو ينمساعدتر

 ينباشـد دارا  يمقاومت كاف يسنگ دارا يكهتونل در هنگام

  است.   يتاهم

 تعيـين  تونـل  كـف  موقـع  بـه  بسـتن  بـا  سـنگ  توده فتارر

ته شـدن  در طاق منجر بـه بسـ   يادز يها يشرويگردد. پ يم

نـاقص   يلمنجر به تشككه به نوبه خود شده كف ديرهنگام 

 يآن بروز گشـتاورها  يجهكه نت يدهگرد يهاولالينينگ لوله 

باشد كـه منجـر بـه     يدر جهت محور تونل م يبزرگ خمش

 يجانب يها يوارهد يدر پا ،در سنگ يادتمركز تنش ز يجادا

ــرا ينكامــل، بهتــر يشــانيپ حفــاريگــردد.  يمــ  يروش ب

تنش اسـت. هـر چنـد كـه در      يكنواخت يعتوز به يابيدست

ممكـن اسـت   ، مرحله به مرحلـه  يسست، حفار يها سنگ

  .  الزم باشد ساخت يندر ح يداريپاجهت تأمين 

عامل زمـان  به دليل تأثيرگذاري بر  يو نگهدار حفاري روند

از اهميت زيادي برخوردار  يداريپاتأمين  يبرا ،توده سنگ

زمان بستن كـف، طـول    ي،ره حفاردر طول دو تغييراست. 

سيسـتم نگهدارنـده   طاق، مقاومت و زمـان نصـب    يشرويپ

به كار  يدارسازيمجدد تنش و پا يعتوز يندآكنترل فر يبرا

  . شوند يگرفته م

تـنش بـتن و    يـري گ سازه تونـل، انـدازه   يمنيكنترل ا براي

ضـرورت دارد.  الينينـگ  سنگ و  ينتنش برخورد در مرز ب

  كند.  يم يداها همچنان ادامه پ ير شكلتغي يريگ اندازه

در تـوده   يـان پوشش و فشـار جر  يآب بر رو ايستايي فشار

  شود.   يآورده م يينمناسب پا يسنگ با زهكش

  اتريشي جديد روشمزاياي  -3-2

صـلب   يمـه قـوس ن  يـك  يجـاد ادر ايـن روش   يهدف اصل

هـاي   اسـتفاده از روش بـا   يبالفاصله پس از حفـار  يخارج

تـنش در   يمامـر موجـب تنظـ    يـن باشـد. ا  يمـ پايدارسازي 

مخـرب   يشـدگ  از سسـت و  يـده محدوده اطراف تونـل گرد 

اسـت كـه    يـزي همـان چ  ينآورد و ا يبه عمل م يريجلوگ

سازي متمايز  هاي تونل ديگر روشرا از روش اتريشي جديد 

بـار   ي،سـاز  تونـل متعارف  يها يوهدر ش اصوالً يراز سازد. مي

تحمـل   نـده نگهدار يزاتتجه لهيبوس تماماً يستبا يسنگ م

  باشد.  يم يادز يها ينهمستلزم صرف هز يزكار ن ينشود كه ا

سازي اتريشـي   هاي پايدارسازي كه در تونل روشمهمترين 

 و مهارهـا  يـل م يت،از: شـاتكر  نـد عبارترود  جديد بكار مـي 

   .يفوالد هاي قاب

هـاي   مهمتـرين سيسـتم  از  يكـي (شـاتكريت)   دهيبتن پاش

اتريشـي جديـد بـوده و    بـه روش   يساز ر تونلد ندهنگهدار

 يدنپوشان يبرا يعسر يامكان اجرادر آن  يتاهم يشترينب

 يابيآن دسـت  يگـر د يتباشد. مز يشده م يسطح تازه حفار

 5حـدود  ( در مدت زمـان كوتـاه   باال يمقاومت نسب يكبه 

همچنـين   شـاتكريت  باشد. يساعت م ششمگاپاسكال) در 

شده و  يشو فرسا يهوازدگ لمقابمحافظت سنگ در باعث 

تمركـز تـنش در اطـراف    منجر به كـاهش  ها  با بستن ترك

 يمـه نسيسـتم نگهدارنـده   به  يازن يتشاتكر گردد. ميتونل 

را  ياديز يشعاع تغيير شكل يراسازد، ز يصلب را برآورده م

    نمايد. يم يرپذامكان يبدون شكستگ

 اريسنگ فشرده شـده و بسـ   يها در توده يفوالد يها قاب

ثر ؤو مـ  يعسـر  يگـاه  يهخردشونده به كار گرفته شده و تك

  .  يندآ يسنگ به شمار م يبرا

 يا يـژه و يگـاه جانصب ميل مهارها در روش اتريشي جديـد  

 يتشــاتكر يــتآنهــا بــه همــان انــدازه اهم يــتدارد و اهم

در صـورت نصـب    يتمثـل شـاتكر   يزها ن يلم ينباشد. ا يم

گردنـد.   يوده سنگ مدر اطراف تباربر حلقه  يلموجب تشك

و مقاومـت كـرده    يشـعاع  تغيير شكلمهارها در برابر  يلم

شـكل  شـود و   مـي كنترل شـده   تغيير شكل يجادامنجر به 

مهارهـا از   يلم ين. همچنيدنما يتونل را حفظ م يكژئومتر

دهنـد،   يرا كاهش مـ  يو ناهمگون يناهمسان يرثأرو كه ت آن

اخته و تـر سـ   را مشـكل  يو لغزشـ  يصـفحات برشـ   يلتشك

سـنگ   يهـا  در توده يمقاومت ماندگار باال حت يجادسبب ا

  ]با تغييرات 2[گردد.  يم تخوردهبه شدت دس
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  مخاطرات روش اتريشي جديد -3-3

مخاطراتي كه در روش اتريشي جديد احتمال وقـوع دارنـد   

  عبارتند از:

  ريزش بدنه تونل به دليل عدم كفايت نگهدارنده  -

مي كه خـاك بـه دليـل فشـار     شكست در تاج تونل هنگا -

  يابد. باالي آب در تونل جريان مي

  شكست موضعي يا كلي در جبهه كار  -

تونل هنگامي كه تمام يـا بخشـي از    در محل بنچ خرابي -

  كند. آن بصورت طولي يا جانبي در داخل تونل ريزش مي

  خطر آبشستگي -

  شكست در الينينگ تونل قبل يا بعد از تكميل حلقه -

  به دليل حركت افقي پاي قوسشكست  -

  .]3[ ها شكست برشي در كناره ديواره گالري -

  

هاي حفـاري   دستگاه حفاري با استفاده از -4

 )TBM( مكانيزه

عليـرغم  ) TBM( هاي حفـاري مكـانيزه   استفاده از دستگاه

كـاري و سـرعت    هاي زياد آن شامل افزايش راندمان مزيت

انساني، افزايش  پيشروي، كاهش زمان پروژه، كاهش نيروي

شناسي مسير تونـل   تحت تأثير شرايط زمين ،ضريب ايمني

هـا و   ساير شرايط اجرايـي حـين كـار همـواره بـا چـالش       و

  ]4[. باشد مشكالتي روبرو مي

 TBMهايي كه در حفـاري بـا اسـتفاده از     مهمترين چالش

  وجود دارد عبارتند از:

ي و ساخته بتنـي نيـاز بـه منـابع كـاف      توليد قطعات پيش -

  ريزي دقيقي جهت تأمين نياز پيشروي ماشين دارد. برنامه

هاي سنگي سخت قدرت حفاري ماشين كاهش  در جبهه -

بــيش از حــد و هــاي  يافتـه و باعــث بوجــود آمــدن لــرزش 

  گردد. تيغه مي سائيدگي

  ريزش قطعات سنگي منجر به گيرپاژ ماشين گردد. -

ك بارگـذاري بـيش از حــد بـر روي سيســتم انتقـال خــا     -

  حفاري شده

 ئيدگيسـا  يشاز حد كه منجـر بـه افـزا    يشب يها لرزش -

  گردد. ياصل هاي ينگخصوصاً بلبر ينقطعات ماش

هاي شديد آب كه منجر به ريزش قطعـات بـزرگ    جريان -

  ]3شود. [ سنگي مي

ــان يســاز در تونــل ــر خــالف روش يزهمك ــا ب ــداول يه ، مت

 ياربس ر)احف ينماش ياروش ( ييرنسبت به تغ يريپذ انعطاف

روبـرو   ينبنـابرا  .ممكن اسـت  يرموارد غ يمحدود و در برخ

 ينماشـ  ينشـده و نامناسـب بـرا    ينيب يشپ يطشدن با شرا

همراه خواهد بود. تجربـه   ياديز يها انتخاب شده با چالش

 يهـا  دهد كه چـالش  ينشان م يراندر ا يزهمكان يساز تونل

 يمتخصـص بـرا   يـروي و ن ياز عدم تجربه كاف يعمده ناش

 يشناسـ  ينزمـ  يطحفار و عدم توجه به شرا ينماش يراهبر

بـوده اسـت. بخـش اول    حفـار   يها يندر انتخاب ماش يرانا

مختلـف و   يهـا  مان با كسب تجربه در تونـل زها هم چالش

 يهـا  رو به كاهش اسـت امـا چـالش    يفن يروهايموزش نآ

در  يكـه نقـش اساسـ    يرانا يشناس ينزم يتمرتبط با ماه

 .اسـت  يدارد همچنـان بـاق   يسـاز  تونل يها پروژه يتموفق

 يسـاز  مهـم باعـث شـده اسـت تـا تونـل       ينعدم توجه به ا

 يتـر  ييندر سطح پـا  ينسبت به حد جهان يراندر ا يزهمكان

و  رو يشپ ينزم رايطاز ش يآگاه ينقرار داشته باشد. بنابرا

 يندر مقابل حفر تونل از مهمتر يناز رفتار زم يحدرك صح

اسـت.   يـران در ا يزهمكان يحفار يتدر موفق يديعوامل كل

و  يمضر، مچاله شوندگ ي، نشت گازهايرزمينيهجوم آب ز

 يشناس ينمخاطرات زم ينترگسله مهم يها برخورد با زون

كـه اسـتفاده از    تاس يراندر ا يزهمكانحفاري در  يمهندس

  .]5[ را با چالش روبرو كرده است يتكنولوژاين 

 

جديـد   اتريشي هاي حفاري مقايسه روش -5

 مكانيزهماشين حفاري و 

هـاي دو   ها و محدوديت هاي پيشين برخي از ويژگي در قسمت

روش حفاري مورد بررسـي قـرار گرفـت. در ايـن قسـمت بـر       

اي  مقايسـه در ايران و كره جنوبي اساس دو مطالعه انجام شده 

د. مطالعه انجام شده در كـره جنـوبي   گرد بين اين دو انجام مي

هـاي دو روش بـوده و    و عـدم قطعيـت  يسك رارزيابي از منظر 

 يـري گ يمتصـم   روشمطالعه انجام شده در ايران با اسـتفاده از  

  ) بهترين روش را انتخاب نموده است.TOPSISياره (چند مع
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مقايسه روش حفـاري اتريشـي جديـد و     -5-1

  مكانيزه با استفاده از ارزيابي ريسك

در  2011در تحقيقي كه توسط كـيم و همكـاران در سـال    

ــه ارزيــابي ريســك در  كــره جنــوبي  انجــام شــده اســت، ب

هاي  از جنبه TBMو  NATMبه روش شهري سازي  تونل

ــابي كيفــي كمــي و كيفــي پرداختــه شــده اســت.   در ارزي

ــر اســاس هــاي موجــود در دو روش شناســايي و  ريســك ب

احتمـال وقــوع و تــأثير ريســك بــر هزينــه و زمــان پــروژه  

ريسك با اسـتفاده از   بي كميدر ارزيا .اند بندي شده اولويت

سازي مونت كارلو ميـزان درصـد دسـتيابي بـه      روش شبيه

 در ادامـه گـردد.   بيني شده محاسبه مـي  هزينه و زمان پيش

  ها ارائه شده است. نتيجه ارزيابي

  ارزيابي كيفي ريسك  -5-1-1

در ارزيابي كيفي ريسك احتمال وقـوع و ميـزان تـأثير هـر     

بـر اسـاس   و زمـان پـروژه)   (شامل افـزايش هزينـه   ريسك 

كم، متوسط و زياد مورد بررسـي قـرار    گيري اندازهمحدوده 

  گيرد (جدول شماره يك). مي

 ]3ها [ گيري ارزيابي كيفي ريسك محدود اندازه   1جدول 

بندي  درجه

 تأثير ريسك

  زياد متوسط  كم

1  2 3  4  5  

 يك روزافزايش زمان 
يك

  هفته
 يك سال شش ماه يك ماه

افزايش 

 هزينه (دالر)

100 

  هزار

يك

  ميليون

20 

  ميليون

30 

  ميليون

40 

  ميليون

احتمال وقوع 

  ريسك
%5 <  %25-5  

%75-

25  
%95-75 %95 >  

هاي شناسايي شده در حفـاري تونـل بـا اسـتفاده از      ريسك

نشان داده شده است. اين  2اين دو روش در جدول شماره 

د در صـورت رخـدا  ها در حقيقت وقايعي هستند كه  ريسك

  بر ميزان نرخ پيشروي و حفاري تونل تأثيرگذار هستند.

ميزان احتمال وقوع، افزايش هزينه و افزايش زمان پروژه بر 

  اند. ارزيابي شده 5تا  1گيري  اندازهاساس محدوده 
 

 ]3هاي شناسايي شده در دو روش اتريشي جديد و ماشين حفار [ ريسك   2جدول 

  شرح ريسك

TBM NATM  

احتمال 

  عوقو

افزايش 

  هزينه

افزايش 

  زمان

احتمال 

  وقوع

افزايش 

  هزينه

افزايش 

  زمان

 3 3 3 - - -  شكست تاج تونل ناشي از حركت خاك تحت تأثير فشار آب باال (اولين بار)

 3 3 2 - - -  شكست تاج تونل ناشي از حركت خاك تحت تأثير فشار آب باال (دومين بار)

 3 3 1 - - -  ت تأثير فشار آب باال (سومين بار)شكست تاج تونل ناشي از حركت خاك تح

از آن بصورتيبخشياكه تماميتونل هنگام)bench(شكست در محل بنچ 

  كند (اولين بار) يم يزشدر داخل تونل ر يجانب يا يطول
- - - 3 3 3 

ياياز آن بصورت طوليبخشياكه تماميشكست در محل بنچ تونل هنگام

  كند (دومين بار) يم يزشر در داخل تونل يجانب
- - - 2 3 3 

ياياز آن بصورت طوليبخشياكه تماميشكست در محل بنچ تونل هنگام

  كند (سومين بار) يم يزشدر داخل تونل ر يجانب
- - - 1 3 3 

شكست كامل در جبهه كار كه در آن پيشاني وبنچ به داخل تونل ريزش

  نمايد. مي
- - - 1 4 4 

ران ماهر بطوريكه قادر به پوشش چهار نوبت متوالي دركمبود تيم كارگ

  حفاري باشند.
- - - 3 3 4 

 3  2 - - -  سازي قالب تأخير در تهيه، نصب و آماده

 5 5 1 - - -  توقف حفاري به دليل جاري شدن آب در تونل

 4 4 2 4 4 2  هايي كه نگهدارنده موفق نباشد. نياز به منجمد نمودن زمين در محل
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  شرح ريسك

TBM NATM  

احتمال 

  عوقو

افزايش 

  هزينه

افزايش

  زمان

احتمال 

  وقوع

افزايش 

  هزينه

افزايش 

  زمان

هاي اطراف كه منجر به توقف حفاري گردد وبيش از اندازه ساختماننشست

  نياز به مطالعه و بررسي بيشتر باشد.
2 3 3 2 3 3 

 3 4 1 3 4 1  سوزي يا انفجار آتش

 - - - TBM(  2 2 4سازي ماشين حفاري تونل ( تأخير در تهيه، مونتاژ و آماده

 - - -  2 2  وارداتي گردد. هاي تغييرات نرخ ارز كه منجر به افزايش هزينه

 - - - 3 3 2  ريزش قطعات بزرگ سنگ و خاك كه منجر به گيرپاژ ماشين گردد.

 - - - 3 3 2  بارگذاري بيش از حد بر روي سيستم انتقال خاك حفاري شده

هاي بيش از حد كه منجر به افزايش سائيدگي قطعات ماشين خصوصاًلرزش

  هاي اصلي گردد. بلبرينگ
2 5 4 - - - 

 - - - 3 3 3  جابجايي بيش از اندازه و ريزش گوه خاك

هاي بيش ازهاي حفار كه منجر به تعداد توقفسائيدگي بيش از اندازه در تيغه

  ها گردد. انتظار براي تعويض تيغه
3 4 4 - - - 

 - - - 3 4 5  پتانسيل وجود جبهه كار متنوع و خاك آلوده

 3 3 2 - - -  دهنگهدارن يتعدم كفا يلبه دل يزشر

 3 3 3 - - -  عدم توانايي در كنترل فشار آب و جريان قوي آب

هاي ناپايدار تحتحفاري (مانند گروت) در زمين دشواري انجام عمليات پيش

  فشار زياد آب
2 3 3 2 3 3 

هاي قوي آب كه با شستشوي مصالح منجر يه افزايش نياز به مصالحجريان

  شود. پركننده مي
2 3 4 2 3 4 

 - - - - - -  گردد. شكست موضعي جبهه كار كه منجر به ريزش بخشي از آن در تونل مي

 4 3 3 3 3 3  بيني زمين شرايط غيرقابل پيش

تزريق در زمين به دليل كنترل يا محدود نمودن جريان آب نياز به پيش

  زيرزميني
3 3 3 1 3 3 

  ارزيابي كمي ريسك -5-1-2

سـازي   اسـتفاده از روش شـبيه   در ارزيابي كمي ريسـك بـا  

و اثـر ريسـك كـه    بر اساس توابع احتمال وقوع  ومونت كارل

كننــد،  حـدود احتمـال و اثــر هـر ريسـك را مشــخص مـي     

هاي تصادفي توليد شده و منجر به ايجـاد سـناريوهاي    داده

گـردد (بعنـوان    مختلف در زمان و هزينه نهايي پـروژه مـي  

دن توزيـع نرمـال   سناريو). سپس با بدست آور 1000مثال 

نتايج سناريوها، ميزان درصد دسـتيابي بـه زمـان و هزينـه     

گـردد (در پـروژه مـورد     مشخص مـي پروژه شده بيني  پيش

ميليـارد وون كـره جنـوبي     200مطالعه هزينه مبنـا برابـر   

و زمـان مبنـا در روش اتريشـي    ميليون دالر)  162(معادل 

روز  1800برابـر   TBMروز و در روش  1400جديد برابـر  

نتيجـه ارزيـابي كمـي     9تا  6شماره ل اشكادر  .بوده است)

  هاي پروژه نشان داده شده است. ريسك و عدم قطعيت
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 سازي مونت كارلو در روش اتريشي جديدنرمال بدست آمده هزينه پروژه از شبيهتوزيع  6شكل 

 TBMسازي مونت كارلو در روش توزيع نرمال بدست آمده هزينه پروژه از شبيه  7شكل
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  كنتايج تحليل ريس -5-1-3

تحقيقي كه كيم و همكاران انجام دادنـد در  حاصل از نتايج 

  نشان داده شده است. 3جدول شماره 

بيني شـده در روش   ميزان احتمال دستيابي به هزينه پيش

كمتـر از يـك    TBMدرصـد و در روش   49اتريشي جديد 

بينـي   درصد است. ميزان احتمال دستيابي بـه زمـان پـيش   

 TBMرصـد و در روش  د 72شده در روش اتريشي جديد 

  درصد است. 7برابر 

 ]3[ نتايج ارزيابي ريسك در تحقيق كيم و همكاران   3جدول 

  روش حفاري
  پروژه هاي تأثير عدم قطعيت

  زمان هزينه

  درصد 72  درصد 49  اتريشي جديد

TBM درصد 7  كمتر از يك درصد  

 ]3[سازي مونت كارلو در روش اتريشي جديد توزيع نرمال بدست آمده زمان پروژه از شبيه   8شكل 

 ]TBM ]3سازي مونت كارلو در روش مال بدست آمده زمان پروژه از شبيهتوزيع نر   9شكل 
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بر اساس هزينه و زمان نهايي پروژه كه  4در جدول شماره 

 90درصـد و   50بـا احتمـال   حقيق كيم و همكاران نتايج ت

  ]3است. [ نشان داده شدهآيد  بدست ميدرصد 

بيني هزينه و زمان نهايي پروژه بر اساس نتايج  پيش   4جدول 

 ]3[ تحقيق كيم و همكاران

  روش حفاري
 درصد50قطعيت به ميزان

 زمان هزينه

  روز 1360  ميليارد وون 200  اتريشي جديد

TBM 246 روز 1950  ميليارد وون  

 

  روش حفاري
 درصد90قطعيت به ميران

 زمان هزينه

  روز 1500  ميليارد وون 220  اتريشي جديد

TBM 275 روز 2110  ميليارد وون  

ــد و  - 2- 5 مقايســه روش حفــاري اتريشــي جدي

  گيري چندمعياره مكانيزه با استفاده از روش تصميم

انجـام   1393در سال و همكاران  ياروانشادندر تحقيقي كه 

ها با اسـتفاده   در تونل يانتخاب روش مناسب حفارشده به 

 آل ايـده  حل شباهت به راهگيري چندمعياره  تصميماز روش 

)TOPSIS   .ــت ــده اس ــه ش ــس از  در ) پرداخت ــق پ تحقي

بـا  آنهـا  وزن بنـدي معيارهـاي تأثيرگـذار،     شناسايي و گروه

ست آمده بد و توسط پرسشنامه ينمتخصصنظر استفاده از 

مطالعـه مـوردي    يبـرا  يحفـار  يهـا  ينهگز يبند يتاولوو 

  ت.اس يرفتهصورت پذ متروي تهران 6پروژه خط 

گــذار در انتخــاب نــوع روش عوامــل تأثير -5-2-1

  تونل يحفار

- x1 :  مقاومـت سـنگ،   ( يكيپارامترها و مخـاطرات ژئـوتكن

كـار و   يداري سينهناپا يرزميني،وجود خاك چسبنده، آب ز

  )ها و... يوارهد

- x2 :كف و  يبسطح مقطع، طول، ش( يهندس يپارامترها

  )تونل يرعمق تونل، وجود قوس در مس

- x3ــا ــاتيعمل ي: پارامتره ــه زمانب( ي ــبرنام ــا ي،دن  يفض

به  يت دسترسيموجود، قابل يزاتابعاد شفت، تجه ياتي،عمل

كارگر بـر بـودن، وجـود     يي،اجرا يريپذ كار و انعطاف ينهس

  ي)بحران يسازه ها

- x4سـهولت   يت،احتمال موفق يا يسكر( يريتي: عوامل مد

  ياز)منابع مورد ن ينتام

- x5سرو صـدا،   يه،تهو يمني،ا( يطيمح يستز ي: پارامترها

  )ها چشمه خشك شدن ي،لرزش، مخاطرات بهداشت

- x6ينـه هز يـه، اول يگـذار  يهسـرما ( ياقتصاد ي: پارامترها 

  نگهداري) و يرمتع ياتي،عمل يباني،پشت يستمس يزات،تجه

- x7ــت: موقع ــل   ي ــداث تون ــل اح ــ(و مح ــهر يطمح  ي،ش

  ين)سطح زم يها يتها، محدود به دهانه يدسترس

- x8ي)تجربه محل(موجود  ي: دانش و تكنولوژ  

- x9 ــتاندارها ــررات و اس ــوم ي: مق ــوان( يعم ــاكم،  ينق ح

 عمليـات،  الزامـات در طـول   يطـي، مح يسـت ز ياستاندارها

  )تونل يپوشش داخل

- x10يـا عبـور فاضـالب    ي،آبرسـان (پروژه  ي: هدف از اجرا 

  عمومي) اكتشفات معدن، حمل و نقل ي،شهر يساتسأت

مشـاور و  ( ينمتخصصـ از  نفـر  100بر اساس اخـذ نظـرات   

بـراي گـروه   يـر  ز يهـا  وزن سـازي  تونل ينهدر زميمانكار) پ

  ه است:حاصل شدمعيارها 

 ]6حفاري [وزن معيارهاي تأثيرگذار در انتخاب روش    5جدول 

  x1 x2 x3  x4  x5  معيار

  3/5  1/6  25/7  67/6  55/9 وزن

  

  x6  x7 x8  x9  x10  معيار

  21/5  62/4  98/5  35/7  38/7 وزن

عالوه بر در نظر گرفتن فاصله  ارزيابي انجام گرفته در روش

 آل يــدهآل، فاصـله آن از نقطــه ا  يــدهاز نقطـه ا  ينــهگز يـك 

كـه   يبـدان معنـ  شود.  يهم در نظر گرفته م بصورت منفي

آل  ايـده  حـل  فاصله از راه ينكمتر يدارا يدبا يانتخاب ينهگز

آل  يدهحل ا فاصله از راه يندورتر يحال دارا ينبوده و در ع

  .باشد يمنف

ــه روش تصــميم -5-2-2 ــابي ب گيــري  نتــايج ارزي

  چندمعياره

بـه   حفـاري  ينـه گز 4و  يـار مع 36در مطالعه انجـام شـده   

و  ي، رودهـدر، روسـ  انيزه حفـار دسـتگاه مكـ  انفجار،  يبترت

بر اساس نتيجـه تحليـل انجـام    در نظر گرفته شد.  يشياتر
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 يـاز امت يشـترين بـا ب  يكيپارامترها و مخاطرات ژئوتكنشده 

ــر ــارمع ينمهمت ــاب روش ي ــاري در انتخ ــ حف ــد،  يم باش

ــتموقع يارهــايمع ــا  ي ــل، پارامتره  يو محــل احــداث تون

 يارهـاي مع و يبعـد  اهميـت  در درجه ياتيو عمل ياقتصاد

 يطـي، مح يسـت ز ي،دانـش و تكنولـوژ   يريتي،مد ي،هندس

 يهـا  در رتبـه  يـب به ترت استاندارها هدف اجرا و مقررات و

 6براي مطالعه موردي خـط   يت. در نهايرندگ يقرار م يبعد

 ينـه گز ينتـر  به عنوان مناسـب  يشيروش اترمتروي تهران 

  .]6[ انتخاب شد يحفار

  گيري نتيجهبندي و  جمع -6

مترو  هاي يستگاهبزرگ همچون ا يرزمينيداث فضاهاي زاح

 يـن و سـطح مقطـع بـزرگ ا    ينبا توجه به سست بودن زم

اطـراف و در   يطدر محـ  ييراتـي تغ يجـاد باعـث ا  هـا،  يطمح

هاي  شده كه براي سازه يننشست در سطح زم يجه ايجادنت

 يسـتي به دنبال دارد. لذا با يمخاطرات يرسطحيو ز يسطح

تـا   يزهاي اطراف ن مكان ييرفضاها، تغ ينا ييدارعالوه بر پا

هنگـام حفـاري    و كنترل شوند. اصوالً بيني يشحد امكان پ

اي  اسـت كـه حفـاري بگونـه     ينبر ا يدر مناطق شهري سع

 ينرد كه نشست در سطح حداقل بـوده و كمتـر  يصورت پذ

  .]7[يد وارد آ يرسطحيو ز يهاي سطح به ساختمان يبآس

صورت گرفته از دو منظر متفـاوت   اي تحليل مقايسهدر دو 

گيـري چنـدمعياره، روش اتريشـي     ارزيابي ريسك و تصميم

) داراي TBMجديد در مقايسه با روش حفـاري مكـانيزه (  

  اولويت و برتري بوده است.

ارزيـابي  مـدل  بـر اسـاس   كه كيم و همكاران نتايج تحقيق 

دهـد كـه در حالـت     ريسك انجـام شـده اسـت نشـان مـي     

ــان  ــد 90اطمين ــي درص ــد ، در روش اتريش ــال جدي احتم

درصد  7درصد در هزينه نهايي پروژه و افزايش  10افزايش 

در زمان نهـايي پـروژه وجـود دارد؛ در حـالي كـه در روش      

درصـد در هزينـه نهـايي پـروژه و      38ماشين حفار افزايش 

در درصد در زمان نهايي پروژه ممكن است. لذا  17افزايش 

هـاي بيشـتري    عدم قطعيـت استفاده از روش ماشين حفار 

نســبت بــه روش اتريشــي جديــد وجــود داشــته و ريســك 

باالتري بهمراه دارد. در مدل توسـعه يافتـه توسـط كـيم و     

بينـي شـده در    همكاران تحقق زمان و هزينـه اوليـه پـيش   

دهـد؛   تـري را در دو روش نشـان مـي    پروژه، اختالف عميق

 بطــوري كــه احتمــال دســتيابي بــه زمــان و هزينــه اوليــه 

 49و  72به ترتيب جديد بيني شده در روش اتريشي  پيش

درصد بوده در حالي كـه ايـن احتمـاالت در روش ماشـين     

باشـند.   درصد و كمتر از يك درصـد مـي   7حفار به ترتيب 

اين بدين معني است كـه دسـتيابي بـه هزينـه و خصوصـاً      

ــيش ــان پ ــاً    زم ــار تقريب ــين حف ــده در روش ماش ــي ش بين

  غيرممكن است.

تحقيق روانشادنيا و همكاران كه بـا اسـتفاده از روش   نتايج 

گانـه معيارهـا    گيري چندمعياره و بر اساس گروه ده تصميم

هاي مختلف) بـه مقايسـه چهـار     معيار در حوزه 36(شامل 

متـروي تهـران    6گزينه حفـاري در مطالعـه مـوردي خـط     

داشته نشان از برتري روش اتريشي جديد نيز پرداخته بود، 

  است.

  

  منابع و مراجع -7

فرونشست  يدهپد سازي مدل«)، 1390( يرضاعل، يروانيا -1

و  يـداني م يشپا هاي استفاده از  داده سازي با از تونل يناش

نامه دوره كارشناسي ارشد مهندسـي   پايان، »سنجش از دور

، دانشـكده مهندسـي   ژئوتكنيـك گـرايش مهندسـي    عمران

  عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

ــ ؛رحمــان ،يفيشــر -2 و  يــابيارز«)، 1393( يمــانا، يتراب

 يهـا  يسـتگاه ا ياجـرا  و يمتداول حفـار  يها روش يسهمقا

، اولـين كنگـره ملـي مهندسـي سـاخت و      »مترو يرزمينيز

  هاي عمراني، گرگان ارزيابي پروژه

3- Young-Geun Kim, Joon-Shik Moon, Jai-

Beom Shim, Seung-Bok Lee, Chang-Rim 

Choi, Youn-Chul Chun (2011), "Comparative 

risk analysis of NATM and TBM for mixed-

face large-diameter urban tunneling", Journal 

of the Korea Society of underground tunnels, 

Vol. 13, No. 1, P. 19-32, January 2011 
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 يعتشـر  ينحـق شـناس و حسـ    يمهد يز؛پرو ،الدواهر -4

 يـات ها و مشـكالت در عمل  چالش يبررس«، )1390( يعلو

و  ييـ اجرا يبلنـد و راهكارهـا   يهـا  تونـل  يزهمكـان  يحفار

بحـران در صـنعت    يريتمـد  يشهمـا  يننخست ،»يريتيمد

 ينــي،زميرز يهــا و ســازه يــاتيح هــاي يانســاختمان، شــر

 يعــيطب يهــا نبحــرا يمهندسـ  ياصـفهان، مركــز پژوهشــ 

  سازان، شاخص

ــ -5 ــا؛حم ،يزارع ــطف يدرض ــر يمص ــع يفش  يدهزاده و س

در  يزهمكان يساز تونل يها چالش«، )1393 ( مقدم يخالص

تهـران،   يـران، سـنگ ا  يـك كنفـرانس مكان  ينپنجم ،»يرانا

  مدرس يتدانشگاه ترب يران،سنگ ا يكانجمن مكان

 يـري و فاطمه جزووز يشعبان ينشاه ي؛مهد ،ياروانشادن -6

هــا بــا  در تونــل يانتخــاب روش مناســب حفــار«، )1393(

، »TOPSISآل  يـده حـل ا  استفاده از روش شـباهت بـه راه  

 ياسـوج، عمـران،   يدر مهندس يننو يها يافته يمل يشهما

  ياسوج،واحد  يدانشگاه آزاد اسالم

 محمدرضا، ؛ منصورييدنو ،يانگنج؛ يدسع، حجازي راد -7

اي  هاي مناسب حفـاري چندمرحلـه   روش يبررس)، 1394(

 X7 يسـتگاه مطالعه مـوردي ا  قيعم يرزمينيز هاي يستگاها

تونـل و فضـاهاي    يمهندس يهنشرخط هفت متروي تهران، 

 ،  1394، تابستان 1، شماره 4، دوره يرزمينيز
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 ي؛يرزمينز يها در احداث سازه نيزم يازس مقاوم يها روش يررسب

  تهران يمترو 4و  3 وطخط هاي يستگاهو ا تونل يمطالعه مورد

  

2امير اميري ديبا، 1زهره عاشوري
  

1
  كارشناس بتن شركت بلندپايه 

2
  بلندپايه فني شركتكارشناس ارشد  

  

 چكيده

كه ارتفاع روبـاره كـم باشـد)     ي(خصوصاً زمان زمين يرز يفضا يدر اثر حفار يرزميني،زهاي  احداث سازه يها در اغلب پروژه

وقوع روانگرايي و زائل شدن مقاومـت خـاك   كه در صورت بيش از حد بودن نشست و يا  گردد يدچار نشست م ينسطح زم

در حـين  جلوگيري از بروز چنـين حـوادثي   منظور به  .داي گرد ديدگي جدي سازه و عناصر غيرسازه تواند منجر به آسيب مي

سـازي زمـين از    مقـاوم و گيـري   دقيق اندازه ابزارنصب از طريق نشست زمين كنترل دقيق  ،حفاري زيرزمينيانجام عمليات 

يمـي  تحك يقتزر(موسوم به فورپولينگ)، مايكروپايل و  گذاري چتريحائلهاي بهبود و تقويت زمين اعم از  انواع روشطريق 

تونـل و  احـداث  در نصـب ابـزار دقيـق و مقـاوم سـازي زمـين       در اين مقاله تجربيات شركت بلندپايه در زمينه  رود. بكار مي

  .گردد متروي تهران بررسي مي 4و  3 وطخطهاي  ايستگاه

  

  

  مترو تهرانگذاري چتري (فورپولينگ)، مايكروپايل، تزريق تحكيمي، ابزار دقيق،  حائل: كلمات كليدي



82 

ررسي روش ن در احداث سازه هاي مقاوم ـب ـازي زمـي گاهس ـونل و ايسـت ي؛ مطالعـه موردي ت روي تهـران 4و  3هاي خط  هاي زيرزميـن   مـت

 

  مقدمه -1

 از بسـياري  كوهسـتاني  سـاختار  و توپـوگرافي  بـه  با توجه

 مختلـف،  نقـاط  بـين  ارتفاع اختالف وجود و جهان مناطق

 عمراني هاي پروژه در اي عمده سهم تونل، و ساخت طراحي

دارد.  نيروگـاه  و سـد  آب، انتقـال  آهـن،  راه راهسازي، نظير

 آبـدار،  و متـورم  تكتـونيزه،  و ريزشـي،  سسـت  هـاي  زمين

  .آورندمي وجود به تونل حفر براي را مشكالت بيشترين

 و نـرم  هـاي  زمـين  در سـازي  تونل عديده مشكالت از يكي

تغيير  ايجاد سبب كه است تونل در جابجايي ديدهپ سست،

 تونـل  گـالري  در همگرايـي  و زمين سطح و تونل در شكل

 در فرو ريزش ضمن تونل كار سينه در شكل تغيير .شود مي

 افـزايش  و زمان رفتن هدر پيشروي، كندي هنگام حفاري،

هـاي   در اغلـب پـروژه   .]1داشـت [  خواهـد  پي در را هزينه

يرزميني، در اثر حفاري فضاي زيرزميني ز هاي احداث سازه

سـطح زمـين    زماني كه ارتفاع روباره كـم باشـد)   (خصوصاً

هـاي   گـردد. كنتـرل نشسـت در محـيط     دچار نشسـت مـي  

هـاي موجـود،    شهري با توجه به عبور و مـرور و سـاختمان  

ــا. باشــد مــي بــااليي داراي اهميــت  مطالعــات بــه توجــه ب

 هـاي  اليـه  ناسـايي ش و سـاختگاه  در شـده  انجام ژئوتكنيك

 تعيـين  پروژه ساختگاه ژئوتكنيكي مشخصات االرضي، تحت

 اعمـاق  در روانگرايـي  هـاي  تحليـل  انجام با سپس .گردد مي

 مـورد  سـاختگاه  روانگرايـي  پتانسـيل  محـل،  خاك مختلف

گيـرد. بـا وقـوع روانگرايـي و زائـل شـدن        مـي  قرار ارزيابي

سـيار  هـاي ب  مقاومت برشي خاك در اثر حفر تونل، نشسـت 

تواند منجر به  شود كه مي سطح زمين تحميل ميدر بزرگي 

اي و نهايتـاً   ديدگي جـدي سـازه و عناصـر غيرسـازه     آسيب

جلـوگيري از بـروز چنـين    منظور به . ]2[ دتخريب آن گرد

كنتـرل دقيـق    سـازي،  تونلانجام عمليات در حين حوادثي 

و گيـري   دقيـق انـدازه   ابـزار نصـب  از طريـق  نشست زمين 

هاي بهبـود و تقويـت    انواع روشسازي زمين از طريق  مقاوم

(موسـوم بـه فورپولينـگ)،     گذاري چتريحائلزمين اعم از 

در ايـن مقالـه    رود. بكـار مـي  يمي تحك يقتزرمايكروپايل و 

هـاي خـط    تجربيات شركت بلندپايه در اين زمينه در پروژه

  گردد. متروي تهران بررسي مي 4و  3

  گيري نشست نصب ابزار دقيق اندازه -2

شناسي و طبيعت پيچيده توده خاك  شرايط گوناگون زمين

سازي  بيني و مدل هاي مترو، پيش در اطراف تونل و ايستگاه

رفتــار تــوده خــاك را از ديــدگاه علمــي و نظــري مشــكل  

ثر بـر رفتـار تـوده خـاك و عـدم      ؤسازد. تعدد عوامل مـ  مي

جـاب  شناخت قطعي آنها لزوم ارزيابي رفتـار واقعـي آنـرا اي   

هـاي   كند. با ارزيابي رفتار توده خـاك در اطـراف سـازه    مي

هـاي نظـري طراحـي را بـا      بينـي  تـوان پـيش   زميني ميزير

ييـد  أواقعيت مقايسه، و پارامترهاي توده خاك را اصالح يا ت

كرد. به عبارت ديگـر سـنجش رفتـار تـوده خـاك اطـراف       

زميني، مكمل و تصحيح كننده طراحي نظري هاي زير سازه

رامترهـاي  گيري و ثبت پا اصطالحاً به مشاهده، اندازه است.

بـه هـر   و )، Monitoringسنجي (رفتاري توده خاك، رفتار

ــزار   وســـيله ــتفاده شـــود ابـ اي كـــه بـــدين منظـــور اسـ

)Instrument ــه ــراي   ) و بـ ــزار بـ ــتفاده از ابـ ــل اسـ عمـ

) گفتــــه Instrumentationبنــــدي (رفتارســـنجي، ابزار 

  شود.   مي

محل نصـب  اب ابزار مناسب، آرايش رفتارسنجي شامل انتخ

قيق، قرائت، پـردازش و  د ابزار دقيق، نصب و بكارگيري ابزار

ــا تفســير داده ــرا ه ــت. ب ــه   س ــراي برنام ــايج اج ــاس نت اس

زميني مانند توان پايداري و ايمني سازه زير سنجي ميرفتار

  هاي مترو را تحليل و ارزيابي نمود.  ايستگاه و تونل

جملـه مصـاديقي اسـت كـه در      اندركنش خاك و سـازه از 

زمينـي (ماننـد   هـاي زير  بسياري از موارد آن طراحان سـازه 

هـاي متـرو) پارامترهـاي قطعـي كـافي از       تونـل و ايسـتگاه  

باشند. به همين منظـور   مشخصات و رفتار خاك را دارا نمي

هـاي ژئوتكنيـك و    با انجام تعداد نسبتاً محـدودي آزمـايش  

بط طراحي، طرح خود را هاي مرت تعميم آن به تمام قسمت

بينـي نشـده ماننـد     دهند. اما به دليل مسائل پـيش  ارائه مي

زميني، بيني نشده خاك، سطح آب زير هاي پيش وجود اليه

هــاي متــرو،  هــا و تونــل وجــود قنــوات در مســير ايســتگاه

هاي آب و فاضالب و نشت آنهـا   سيسات شهري مانند لولهأت

وجــود مطالعــات  رغمرد ديگـر بعضــاً و عليـ  و بسـياري مــوا 

هـاي متـرو در    هـا و ايسـتگاه   ژئوتكنيك شاهد ريزش تونـل 
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اي  باشـيم. لـذا بـا توجـه بـه اجـراي مرحلـه        سطح شهر مي

هاي مترو، بررسي و استخراج رفتار واقعي  ها و ايستگاه تونل

آن بـا فرضـيات    ازه و انـدركنش آن بـا خـاك و مقايسـه    س

ي فرضـيات  طراحي اوليه يكي از مسائل بسيار مهم در بررس

طراحي، اصالح آنها و افزايش ايمنـي در خـالل انجـام كـار     

  باشد.   مي

  )D3L7ابزاربندي ايستگاه مولوي ( -2-1

 هاي معماري داراي طولي برابـر  بر اساس نقشه D3ايستگاه 

بوده و تـراز روي ريـل   متر  4/14متر و عرضي معادل  160

متري از سـطح زمـين واقـع شـده      1/17آن در عمق حدود 

و  3همسطح خطوط ستگاه در محل تقاطع غيرت. اين اياس

هـاي وليعصـر و    متروي تهران با يكديگر در زيـر خيابـان   7

ايستگاه خـاك از تـراز   اين مولوي واقع شده است. در محل 

روي سقف سكوها تـا سـطح خيابـان بـه طـور متوسـط در       

بنـدي عمـق ايـن     باشـد. لـذا از نظـر رده    متـر مـي   9حدود 

هـاي متوسـط عمـق قـرار خواهـد       يستگاهايستگاه در رده ا

  گرفت. 

متروي تهران و  7و  3موقعيت خطوط شماره يك در شكل 

نشـان داده شـده    L7و همچنـين   D3هـاي   محل ايستگاه

زمينـي و بـاكس   راست. سـاختمان ايسـتگاه بـه صـورت زي    

مستطيل شكل بوده و تنها داراي يك طبقـه بـراي سـكوي    

بطــور  L7تگاه باشــد. ســالن فــروش بلــيط ايســ قطــار مــي

نيز مورد اسـتفاده قـرار خواهـد     D3مشترك براي ايستگاه 

هاي جنبي مانند هواسازها و ركتيفاير نيـز در   گرفت. بخش

زمينـي سـاخته خواهنـد شـد.     رامتداد ايستگاه به صورت زي

هاي معماري ارائه شده، كف تحتـاني   همچنين مطابق نقشه

ر قـرار  تـ  متـر پـايين   22سازه از سطح طبيعي زمين حدود 

در  2 ايسـتگاه حـدود   هدرناحيـ  ريل، پروژه خط دارد. شيب

 سمت به ريل شيب جهت در پروفيل طولي، و باشد مي هزار

بـا توجـه بـه مالحظـات خـاص اجرايـي در       اسـت.   جنـوب 

از محـل ايسـتگاه،    TBMيعني عبور دستگاه  D3ايستگاه 

در ساخت سازه نگهبان اين ايستگاه از يك گالري تداركاتي 

هاي دسترسي در دو  س سازه نگهبان و يكسري گالريدر رأ

طرف در محل تقاطع سر شمع و ريب استفاده شده اسـت.  

هـا   هاي دسترسي امكان حفـاري شـمع   با استفاده از گالري

ريـزي و   ، بـتن آمـده و بـه دنبـال آن آرماتورگـذاري    فراهم 

هـا   ها در حال انجام است. پس از اجراي شـمع  اجراي شمع

  گيرد.  ورت ميها ص حفاري ريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متروي تهران 7و  3خطوط درL7وD3هايايستگاهموقعيت  1شكل
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طور موضعي هاي سست ب با توجه به اينكه امكان وجود اليه

در اليه خاك ساختگاه وجود دارد، حفاري و اجراي مقـاطع  

. گرديـد ها به صورت يكي در ميان در ايسـتگاه انجـام    ريب

، بـا عبـور دسـتگاه    هـا  پس از آرماتورگذاري و اجراي ريـب 

TBM اي خاك زيرين  خاكبرداري مرحله ،محل ايستگاه از

شود و تا رسيدن به تراز قوس پـاييني   سازه نگهبان آغاز مي

سازه اصلي ايستگاه ادامه خواهد يافت. پس از پايان يـافتن  

كليه مراحل فوق در طول ايسـتگاه، سـازه اصـلي ايسـتگاه     

  قابل اجرا خواهد بود. 

ــورد ــراي ركـ ــبـ ــورهاي ابـ ــق گيري داده از سنسـ زار دقيـ

ســنج،  ســنج ســطحي، فشار  نشســتســنج،   (همگرايــي

شـود و دسـتگاه ثبـات آن نيـز      سـنج) اسـتفاده مـي    كرنش

    باشد. ديتاالگر ديجيتالي مي

  سنج همگرايي -2-1-1

سنجي به يكي از دو روش نصب پين و اسـتفاده از   همگرايي

متر دقيق همگرايـي سـنجي يـا نصـب پـين و اسـتفاده از       

تـرين   شـود. يكـي از متـداول    انجام ميبرداري  دوربين نقشه

ــدازه ــايل ان ــاهاي زير  وس ــي در فض ــري همگراي ــگي ي زمين

 سنجي است.   ها، نوار همگرايي خصوص تونلب

و زمينـي  تغيير شكل ديواره فضـاهاي زير گيري  براي اندازه

هـاي   فت ايسـتگاه فاصـله دو نقطـه در ديـواره شـ    تغييرات 

D3L7 2شـماره   شكل. گرديد، دو پين در اين نقاط نصب 

  .دهد اصلي چنين سيستمي را نشان مي ياجزا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گيـرد. نـوار    گيري در بين اين دو نقطه قـرار مـي   ابزار اندازه

ها و دستگاه بـه پـين دوم وصـل     گيري به يكي از پين اندازه

شده، و سپس تحـت نيـروي كششـي ثابـت قرائـت انجـام       

رد نظر بـر  ) با آرايش موPinsها ( پيندر اين روش شود.  مي

كف فضاي زيرزميني نصب شـده   اًبعضروي سقف، ديواره و 

ــخص      ــاني مش ــاطع زم ــاط در مق ــن نق ــين اي ــله ب و فاص

ها در هـر مقطـع بسـته بـه      تعداد پينشود.  گيري مي اندازه

گيـري   باشد، دقـت انـدازه   پين مي 5يا  3اهميت آن منطقه 

  باشد. متر مي 1× 10-5در اين روش حدود 

پـين  از يك طرف به كمك يك هرزگرد به گيري  تر اندازهم

دوم متصل شده و پين اول و از طرف ديگر بدنه دستگاه به 

هـا   پـين محل نصب گيرد.  تحت نيروي كشش ثابت قرار مي

اي انتخاب شود كه جابجايي آنها تـا حـد امكـان     بايد بگونه

ها بـر   پينگوياي رفتار توده سنگ معرف آن باشد. از نصب 

هـاي سسـت، داخـل     بلـوك موضعي، هاي  روي خرد شدگي

  .شودبندي بايستي اجتناب  ها و سطوح اليه ها و شكاف درزه

ـ  هايي معمـوالً  همگرايي، چالهاي  پينبراي نصب  طـول  ه ب

متـر حفـر   ميلي 32قطـر حـداقل   ه متر و بـ سانتي 50تا  40

سپس داخل چال توسط مخلوط آب و سيمان (بـا   شود. مي

ده و سـپس  پـر شـ   )4/0نسبت وزني آب به سيمان حـدود  

 40تـا   30متـر قطـر و   يميل 22 ميخ مورد نظر (كه عمومـاً 

هـا   پـين شـود.   متر طول دارد) به داخل چال رانده ميسانتي

االمكان نزديك به سينه كار نصب شـده و از آنهـا    بايد حتي

  ابر پرتاب سنگ حفاظت به عمل آيد.در بر

 زمين سطحي سنج نشست -2-1-2

قطعـي زمـين در موقعيـت     اين ابزار جهت كنترل نشسـت 

هـاي دسترسـي    ها و يا گالري هاي تونل نزديك تاج و كناره

اي در سـطح   زيرزميني، نقاط نشـانه ثابـت و تحكـيم شـده    

هـا و كنتـرل مقـدار     گردد و با قرائت نشـانه  زمين نصب مي

نشست آن (ناشي از مقايسه رقوم روي نشانه با نقاط ثابـت  

روي تاج تونل) مقـدار  مبناي تعبيه شده در خارج از فضاي 

اي از اين سنسـور بـه همـراه     گردد. نمونه نشست تعيين مي

  .نشان داده شده است 3شماره دستگاه قرائت آن در شكل 

  

يك دستگاه متر همگرايي سنجي ياز اجزاشمايي    2شكل
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رهاي اصـلي مانيتورينـگ فضــاهاي   ايـن سنسـور از سنســو  

باشـد و از مزايـاي    سـاخت مـي  حين عمليات زميني در زير

در اليه هاي مختلف خاك  مهم امكان بررسي نشست زمين

بـرداري   تـوان بـا بررسـي نقشـه     رغم اينكه مـي علي .باشد مي

هاي سطحي زمين  محدوده تونل در سطح زمين، از نشست

هـاي   در اين ناحيه مطلع شد و يا اينكه بـا قرائـت سيسـتم   

سـنج از نشسـت خـاك در اطـراف سـازه نگهبـان        همگرايي

، امـا  نمـود  زمينـي اطـالع حاصـل   هـاي زير  ها و گالري تونل

رائـه اطالعـات دقيـق    هيچكدام از اين دو سيسـتم امكـان ا  

هــاي  هــا و گــالري مــابين تــاج تونــل نشســت در محــدوده

  زميني تا سطح زمين را ندارند.زير

هـاي   هاي كلي پس از آبشسـتگي در اليـه   فروريزشعمدتاً 

ها و قنوات  و تشكيل  ها، كانال خاك در اثر نشت آب از لوله

هـاي   هـاي خـاك و سـپس بـروز فروريـزش      حفرات در اليه

اي از اين نـوع حفـرات كـه در     افتد. نمونه موضعي اتفاق مي

 D3L7زميني مربـوط بـه ايسـتگاه    رعمليات زيحين انجام 

  .نشان داده شده است 4شماره در شكل گرديده مشاهده 

تواند از ديد نتايج تحليل ركوردهـاي   تمامي اين مراحل مي

نجي دور مانده و باعث فروريزش س برداري و همگرايي نقشه

سطح خيابان و معابر گردد. نظير اين اتفاق در چند ريـزش  

هاي ددر سطح تهران مشاهده گرديده است. همچنين ركور

توانـد بـه تـدقيق مطالعـات      ناشي از قرائـت ايـن ابـزار مـي    

  .ژئوتكنيك انجام شده كمك شاياني نمايد

 سنج فشار -2-1-3

گيـري فشـار موجـود در     ور اندازهها اصوالً به منظ سنجفشار

خاك و اطمينان از عدم تجاوز اين فشارها از مقادير در نظر 

شـوند. از   گرفته شده در مرحله طراحي در نظر گرفتـه مـي  

كــه اطالعــات ژئوتكنيــك در محــل ايســتگاه شــامل  آنجــا

، كمبود اطالعات در ايـن زمينـه   نيستهاي متعددي  گمانه

ك به كـل ايسـتگاه بـراي    باعث عموميت دادن اطالعات خا

ت فشود. اما بطـور خـاص شـ    هاي طراحي مي انجام فعاليت

هـاي   ، در كنار سـاختمان دسترسي به ايستگاه مورد مطالعه

برداري قرار داشـته و بـا توجـه بـه حساسـيت       در حال بهره

ها به صورت  وضعيت نشست اين ساختمانبود الزم  ،لهأمس

سـتقرار دسـتگاه   ن امر اهميـت ا دقيقي برداشت شوند كه اي

سـنج دو چنــدان   كنـار سيسـتم همگرايـي    سـنج را در فشار

همچنين نصـب ايـن دسـتگاه پـس از اجـراي سـازه        .نمود

نگهبان تونل، باعث تدقيق فرضيات طراحي و تعيين دقيـق  

  گرديد.هاي بعدي اجرا  فواصل سازه نگهبان در مرحله

  سنج كرنش -2-1-4

هاي  ها و تونل تگاهاستفاده از حجم باالي بتن در اجراي ايس

ــه و در    ــتن آرم ــا ب ــه صــورت مــش و شــاتكريت ي متــرو ب

هـاي   هـاي نگهبـان و سـازه    هاي مختلف مانند سازه قسمت

تـر وضـعيت بـتن     يد بر لزوم بررسـي دقيـق  أياصلي باعث ت

  .شود بندي ميهاي ابزار توسط سيستم

  

  

  

  

  

  

  

  

يك دستگاهيشمايي از اجزا   3شكل 

 سنج سطحي زميننشست

اد شده در اثر نشت آب از حفره ايجاز شمايي    4شكل

 لوله آبرساني شهري
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ن بررسي وضعيت كلي مقاطع در قسمت اجراي سازه نگهبا

هـا توسـط    شمعهاي سر هاي دسترسي و گالري تفتونل، ش

سـنج انجـام    سنج سطحي و يا همگرايي هاي نشست سيستم

  شود.   مي

ــا مطالعــات   بررســي وضــعيت فشــار خــاك و تطــابق آن ب

سـنج صـورت   وتكنيك و فرضـيات طراحـي توسـط فشار   ژئ

هاي انجام شـده بـراي انـدازه     گيرد. اما اينكه آيا طراحي مي

هـا تكـافوي بارگـذاري واقعـي      مش و شاتكريت اين قسمت

دهد يا خير و همچنين آيا بتن دقيقاً  موجود در محل را مي

هـاي طراحـي تهيـه و     مطابق با شرايط اشاره شده در نقشه

اي اسـت كـه توسـط هيچكـدام از      لهأاجرا شده اسـت، مسـ  

بـراي حـل ايـن     شـود.  سنسورهاي اشاره شده مانيتور نمـي 

سـنج در ايـن    مشكل به صورت موضعي سنسورهاي كرنش

شـود و از روي برداشـت كـرنش بـتن در      ها اجرا مـي  بخش

هـاي   هاي ادواري، ضعف طول زمان اجرا و بر اساس گزارش

احتمالي بتن به صورت موضعي مشخص شده و در صـورت  

ها اقـدام خواهـد    لزوم به ارائه طرح تقويت و يا اصالح نقشه

  گرديد.

  دقيق هايقرائت ابزار -2-1-5

زان جابجايي، همگرايـي نسـبي و همگرايـي    ميدقيق اعداد 

 سـنجي  هاي همگرايي مطلق نسبت به زمان قرائت براي پين

جـداول تفصـيلي ثبـت شــدند.    در  D3L7فت ايسـتگاه  شـ 

در ترازهاي متفاوت و در سنجي  هاي همگرايي جانمايي پين

  نشان داده شده است. 5شماره فت در شكل طول ش

 20شـامل   D3L7ايسـتگاه  در  سـنج  نشست 40تعداد كل 

سـنج در   نشسـت  20سنج در طول خيابان مولوي و  نشست

  ).6وليعصر نصب گرديد (شكل شماره  طول خيابان

، 7و  3با توجه به لزوم كنترل سازه تقاطعي مابين خطـوط  

ــايي  ــنج و  5جانم ــرنش س ــر   5ك ــل تي ــنج در مح فشارس

در باشـد،   مـي هـا   سرشمع كه محل انتقال بار ريب به شمع

ريـب در ايـن    10ده است. با توجه بـه وجـود   نظر گرفته ش

قسمت، اين سنسورها به صورت يك ريـب در ميـان نصـب    

فشارسـنج ديگـر    4سنج و  كرنش 4اند. محل نصب  گرديده

هاي سازه نگهبـان چهـار ريـب     در قسمت تحتاني تاج ريب

برخـي از نتـايج    8و  7باشد. در اشكال  مي D3اول ايستگاه 

  است.قرائت شده نشان داده شده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي همگرايي سنجي و جهت آنها (ب)هاي همگرايي سنجي (الف) و ارتفاع نصب پينجانمايي محل نصب پين   5شكل 

 الف

 ب
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D3L7هاي ايستگاه سنججانمايي محل نصب نشست  6شكل

گرايي نسبي (وسط) و نمودار جابجايي نسبت به زمان (باال)، نمودار هم  7شكل

 2-1هاي نمودار همگرايي مطلق (پايين) در پين
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  ها تفسير نتايج قرائت -2-1-6

خطاي انساني يكي از مسائلي اسـت كـه همـواره در بحـث     

تـوان بـا    باشـد و تنهـا مـي    هاي ابزار دقيق مطرح مي قرائت

راهكارهـايي ميـزان آن را محـدود نمـود. بـه همـين        اتخاذ

هاي انجام شده با مترهـاي همگرايـي سـنجي     منظور قرائت

سه بـار تكـرار شـده و ميـانگين آن نتـايج در نظـر گرفتـه        

شود. همچنين كاليبراسيون متر قبـل از قرائـت توسـط     مي

قاب كاليبراسيون و در نظرگيري اثرات تغيير دمـا بـر روي   

يح ركوردها نيز از جمله مواردي است كـه  طول متر و تصح

بـراي   گيرد. براي به حداقل رساندن خطاها مد نظر قرار مي

بـر   D3L7پايش تغييرات در حين عمليات احداث ايستگاه 

شده و بر هاي هفتگي تهيه  هاي روزانه گزارش اساس قرائت

ريزي  هاي انجام گرفته اقدامات ضروري برنامه اساس تحليل

هـاي انجـام شـده در     ن نمونه بر اساس قرائـت بعنوا شد. مي

رونـد تغييـر شـكل     1391و اوايل سـال   1390اواخر سال 

اول سـال  فت به شكل واگرايي بود و در سه ماهـه  دهانه ش

در  .هـا كـاهش داشـت    رشد واگرايي در اكثر دهانـه  1391

كاهش يافتـه  در اين دوره روند فزاينده همگرايي عين حال 

. مشـاهده گرديـد  ي نيـز  هاي جزئ اييو در بعضي موارد واگر

فت و هاي باالي ش گرچه نرخ رشد همگرايي براي تمام پين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د يرس در نزديكي سطح زمين بسيار زياد بوده اما به نظر مي

را انجـام   TBMفت تمام همگرايي خود بابـت عبـور   كه ش

سرعت تغييرات  7در خط  TBMبه دليل عبور  .داده باشد

 TBMر زياد بوده است و اين تغيـرات بـا عبـور    فشار بسيا

تكرار گرديد، امـا در وضـعيت تنظـيم گـزارش ايـن       3خط 

دوره تغييرات شديدي در نرخ فشار مشاهده نشده و حتـي  

در مواردي عالمت تغييرات فشار عكس گرديده است. ايـن  

تغييرات ناچيزي در فشار بيان كننده وضعيت تعادل نسبي 

به خاك بوده اسـت. امـا همچنـان بـا     هاي مربوط  در المان

توجه به موضوع امكـان عـدم پايـداري خـاك و همچنـين      

همگرايي شفت توصيه گرديد كه هرگونه عمليـات اجرايـي   

در شفت و سازه تقاطعي با مدتي تأخير نسبت به آن زمـان  

انجام گردد و همچنين نكات ايمني بـا حـداكثر اسـتاندارد    

  ]3[ رعايت گردد.

  

جود جهت بهبـود و تقويـت   هاي مو وشر -3

  زمين

هاي بهبود زمين جهت كنترل نشسـت   در حالت كلي روش

گروه كلـي   توان به سه در اثر حفر فضاهاي زيرزميني را مي

بندي نمود. گروه اول افزايش خصوصـيات مقـاومتي    تقسيم

 (پايين) D3L7كرنش سنجي ايستگاه(باال) وD3L7فشار سنجي در سازه تقاطعي و ايستگاه   8شكل 
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ــي   ــاي زيرزمين ــون فض ــاك پيرام ــزايش   ،خ ــروه دوم اف گ

 گــروه وخصوصــيات مقــاومتي بســتر و ســطح زمــين     

 .بود خواهد مناسب اجراي روش انتخاب  سوم

افزايش خصوصـيات مقـاومتي   : روه اولگ -3-1

 توده پيرامون فضاي زيرزميني

گــذاري هــاي حائــلروش حائــل گــذاري چتــري: روش -1

 وشي مكمل جهت بهبـود پايـداري سـينه   چتري به عنوان ر

رونـد.  كار، به حداقل رساندن نشست سطح زمين بكار مـي 

در شرايطي كه ارتفاع روباره نسبت بـه   عموالًها ماين روش

عرض تونل كم بوده و يا در شرايط زمـين سسـت بـه كـار     

گـذاري چتـري شـامل سـه روش     هاي حائـل رود. روشمي

، )Sub Horizontal Jet Grouting( تزريق افقي با فشار باال

و ) Injected Steel Pipe( هاي فـوالدي تزريـق شـده   لوله

باشــد. ايــن مــي) Pipe Roofing( گــذاري در ســقفلولـه 

ها در نحوه اجرا، تجهيزات و نوع مواد تقويـت كننـده   روش

متفاوت هستند. ولـي در اهـداف اوليـه و منطـق طراحـي،      

هاي چتري با توجه به نوع روش يكسان هستند. ابعاد روش

ــود  ــد بـ ــاوت خواهـ ــاً ؛متفـ ــه روش  خصوصـ ــاني كـ   زمـ

Pipe Roofing تفــاوت گيــرد،  اســتفاده قــرار مــي مــورد

هـا  ها در قطر و طـول فورپـول  واضحي نسبت به ساير روش

  .توان مشاهده نمودمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ري چتـري بـه طـور معمـول    گـذا هاي حائـل هدف از روش

افزايش پايـداري  ن و محدود كردن نشست سطح زميشامل 

  ]2[ باشد. مي كار فضاي زيرزميني سينه

ـ  تشـكيل  بـراي  فوالدي هاي لوله از اين روش در  اليـه  كي

 باالي خاك و سنگ توده و حفر حال در تونل بين تقويتي

 اسـتفاده  سـطحي  نشسـت  پتانسـيل  بـراي كـاهش   تونل،

  . گردد مي

بوده و براي  يمتحك يشهاي پ مجموعه روش يرز ينگفورپول

قبـل از   يف،سسـت و ضـع   هـاي  ينزمـ  يدارينگهداري و پا

 يبه عنـوان نگهدارنـده جـانب    يزكار و ن ينهحفاري كامل س

گـذاري در حفـاري    . روش لولـه گيـرد  يمورد استفاده قرار م

تونل در  يمات(متد چتري)، براي انجام تحك يتونل يشرفتهپ

سنگ بسـتر مـورد اسـتفاده قـرار      ينپائ يفيتبا ك قيمناط

  .يردگ يم

مخصوص مناطق پـر خطـر اسـت كـه پـس از       يكتكن اين

ي براي نگهدار يزمان كاف ين،حفاري، باتوجه به ساختار زم

مـورد  منطقـه   يدحفاري با رو، قبل ازينندارند. از ا يمو تحك

 يـه ال يكروش  ينشود. در ا يمتحك يشپ يانظر نگهداري و 

باالتر از سطح مقطع تونل قبل از حفاري  يشانيچتري در پ

چتـر   يـر در ز يشـتر ب يمنـي و حفـاري بـا سـرعت و ا    يجادا

  .شود ينگهدارنده انجام م

 يسـنگ  ي،اي، ماسـه سـنگ   هيـز هـاي وار  ينروش در زم ينا

هاي سست و  يندر زم يطور كلاي و ب هوازده و شن و ماسه

اسـتفاده از   ين. همچنـ يـرد گ يمورد استفاده قرار مـ  يفضع

 يـا دانـه   درشـت  يهـاي آبرفتـ   در نشسـت  ينگروش فورپول

  اند، مناسب است. كه درمعرض هوا بوده ييها سنگ

 سيستم كي توسط ابتدا درپولينگ ربراي انجام عمليات فو

 زواياي و مشخصات با رينگي هاي چال حفر به نسبت حفار

 اقـدام  هـا  چـال  اين در لوله همزمان و نصب شده محاسبه

 دو بـه  قـاب  اجـراي  نحـوه  بـه  توجـه  با روش گردد. اين مي

 :باشد مي اجرا قابل زير صورت

 وضــعيت بــه توجــه بــا حالــت ايــن در: پلكــاني روش

 10تـا   5 زاويـه  بـا  هايي چال حفاري به اقدام شناسي، زمين

 بـا  همزمـان  لولـه  نصـب  و بـاال  بـه  رو افق به درجه نسبت

 بـه  توجه با تزريق عمليات سپس و شود مي چال پيشروي

گيرد (شـكل شـماره    مي صورت كار محيط و ط منطقهشراي

10( 

چتريحائل گذاريروششماتيك طرح   9شكل 
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 محـل  عنوان به ضخامت يك حالت اين در: مستقيم روش

 امتداد در و زيموا صورت به ها چال حفر و مشخص حفاري

 عمليـات  ادامـه  و) 11شود (شكل شماره  انجام مي يكديگر

  باشد. مي اول روش مشابه

  

  

  

  

  

 ينـگ ر يرز يقاًدق يستبا يدست قاب م هر يحالت پلكان در

تا بـا انتقـال بـار در     يردهاي نصب شده در سقف قرارگ لوله

ييرر له سبب تغأمس ينكه ا يدسقف عمل نما تحكيم جهت

يـري  پس از قرارگ يمگردد و در حالت مستق يقاب م مقطع

در بـاالي   يشـرو كنسـول پ  يـك اول نسبت به استقرار  قاب

 يـن ا يـر ز يـري ها بـا قرارگ  قاب يهقاب اول اقدام و سپس بق

ل ياوا از يپلكان روش .گردند يسقف م تحكيم كنسول سبب

بـراي   يو در مواردي كه زمان كاف يافتتوسعه  1970سال 

قرار گرفت. اما  استفاده ، موردنداشت وجود يمتحك ياتعمل

 روش، در يـن توجه داشت كه در صـورت اسـتفاده از ا   يدبا

 . دريابـد  يمـ  يشافـزا  يمصالح مصـرف  يزانم ينينگزمان ال

عـادي   يـا  يممحـل حفـاري، حالـت مسـتق     يداريصورت پا

شود كه از نظر كـاهش مصـرف بـتن در زمـان      يم يشنهادپ

ابعـاد   يينرهاي مهم در تعفاكتو دارد. ينهبه حالت ينينگال

  عبارتند از: يقها و انجام تزر لوله يو طراح

  ينناهمگن بودن زم -1

  يشناس ينشاخص مقاومت زم -2

  يرزمينيآب ز يانمحل و جهت جر -3

  تنش توده سنگ -4

  روباره يزانم -5

  ]1[ يقدر محدوده تزر يشگاهيهاي آزما انجام تست -6

مشـتمل بـر حفـر    تزريق تحكيمي: مكـانيزم ايـن روش    -2

چال به صورت شعاعي پيرامون فضاي زيرزمينـي و تزريـق   

دوغاب به صورت پرفشار در اطراف فضاي زيرزمينـي بـوده   

كه به بهبـود تـوده در برگيرنـده تونـل كمـك نمـوده و در       

 .نتيجه باعث كاهش نشست در سطح زمين خواهد شد

هـاي تزريقـي: ايـن روش مشـابه روش      استفاده از داول -3

تحكيمي بوده با اين تفاوت كه فشار تزريـق در ايـن    تزريق

هـاي فـايبرگالس و يـا فـوالدي      روش كمتر بوده و از داول

ــوده اطــراف فضــاي زيرزمينــي اســتفاده   جهــت تقويــت ت

 .شود مي

گروه دوم: تقويت خصوصـيات مقـاومتي    -3-2

 بستر و سطح زمين

هـاي بـا قطـر كوچـك      يكروپايل به شمعامايكروپايل: م -1

گردد كه غالباً با تسـليح   متر) اطالق ميميلي 300از (كمتر 

باشـد.   فوالدي سبك و تزريق دوغـاب سـيمان همـراه مـي    

آنكه به عنوان يك المان بـاربر و مقـاوم    ميكروپايل عالوه بر

ـ   در برابر نشست عمـل مـي   دليـل تزريـق دوغـاب    ه كنـد، ب

ســيمان، ســبب بهبــود مشخصــات مكــانيكي (مقــاومتي و  

گـردد. مايكروپايـل مشـبك     ف نيـز مـي  رفتاري) خاك اطرا

باشد كه در هـر متـر طــول آن     شامل يك لوله فوالدي مي

ايجــاد شـده اسـت.     ميليمتـر  8عـدد سوراخ به قطــر   80

ها تا عمق مورد نظر در زمين كوبيده يا حفـاري   مايكروپايل

شوند، سپس عمليـات تزريـق دوغـاب توسـط پكـر بـه        مي

د. دوغـاب  گرد اال انجام ميپـايين به ب اي و از صورت مرحله

ـــزودني  ـــان، آب و اف ــامل سيم ــف  مصــرفي ش ــاي مختل ه

باشد. با توجه به عمق و جـنس زميــن دوغـاب تحـت      مـي

هـاي بـاربر،    شود. در مايكروپايل بارتزريق مي 25تا  5فشار 

  .گيرند انكرهاي فوالدي و فلنج درون مايكروپايل قرار مي

  

  

  

  

  

  

 ميله همراه به شده تزريق فوالدي لوله عرضي مقطع  12شكل

 مايكروپايلروش در فوالدي

در فورپولينگروش پلكاني   10شكل 

نگدر فورپولييمروش مستق   11شكل 
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بر چهـار مرحلـه حفـاري     يكروپايل مشتملاروش اجراي م

باشـد كـه    كوبي، تزريق و تسليح مـي  (در صورت نياز)، لوله

  .مراحل اجراي آن در زير تشريح شده است

يكروپايـل از  اهـاي م  در صورتيكه امكان كوبش لوله: حفاري

سازي، بتن مگر، اليه  ابتدا به داليل مختلف نظير وجود كف

سـبت بـه   بايسـت ن  متراكم خاك و غيره ميسر نباشـد، مـي  

انجام عمليـات حفـاري اقـدام نمـود. عمليـات حفـاري بـه        

) و يـا  Rotaryهاي مختلـف نظيـر حفـاري دورانـي (     روش

پـذيرد. حفــاري    ) صـورت مـي  D.T.Hاي ( ضـربه  -دوراني

بايست تا عمـقي كه امكان كوبش ميسـر گـردد، ادامـه     مي

يكروپايـل نيـز صـورت    ايابد. بعضاً حفاري در كـل ارتفـاع م  

  .گيرد مي

يكروپايـل در محـل   اهاي م به منظور استقرار لوله: كوبي ولهل

گـردد. بـراي    كوبي استفاده مـي  گمانه، غالباً از عمليات لوله

ــوك   ــه ن ــات از لول ــه اول عملي ــور در مرحل ــن منظ ــز  اي تي

پس از فـرو رفـتن لولـه اول،     شود و يكروپايل استفاده ميام

د و شـو  لوله دوم به لوله اول متصل گرديـده و كوبيـده مـي   

يابد. جهـت اتصـال    كوبش به همين منوال ادامه مي عمليات

هاي رزوه  ها به يكديگر عالوه بر استفاده از بوشن  كامل لوله

شوند. عمليات  ها به لبه بوشن نيز، جوش داده مي شده، لوله

ها ميسر باشد ادامـه   كوبش تا زماني كه امكان كوبيدن لوله

لولـه   كـوب،  لي لولـه ضـربه متـوا   30يابد و اگـر در ازاي   مي

متر فــرو نــرود، عمليــات كــوبش لولــه ســانتي10بيشــتر از 

گردد. در اين حالت تا تحقـق عمـق    مايكروپايل متوقف مي

هـاي مربـوط بـه     طراحي حفاري انجام شده و سـپس لولـه  

هــاي  گــردد. لولــه مايكروپايــل در درون گمانــه نصــب مــي

ا بـه  هـ  باشند. اين لولـه  مايكروپايل در قطعات دو متري مي

  شوند. ن و جوش به يكديگر متصل ميوسيله بوش

عمليات تزريق دوغاب سيمان بايسـتي بـا دقـت در    : تزريق

مجموعـه   بخش ساخت دوغاب و تزريق آن صـورت گيـرد.  

هاي تزريق از سه بخش ميكسر اوليه، ميكسر ثانويه  دستگاه

اختالط در ميكسر اوليـه از   گردد. و پمپ تزريق تشكيل مي

در و  )circulation( خش ســريع آب نــوع سيســتم چــر  

  .استاي  ثانويه از نوع پره ميكسر

اوليـه صـورت    هاي ميكسـر  ساخت دوغاب تزريق در همزن

گيرد. ابتدا آب به ميزان مورد نظر ريخته شده و سـپس   مي

متناسب با نسبت آب به سيمان مورد نيـاز، سـيمان بـه آن    

 30شود. زمان حداقل هـم زدن دوغـاب سـيمان     افزوده مي

. نسبت آب به سيمان مورد استفاده با توجـه بـه   استثانيه 

باشد. پس از آمـاده   مطلوب مي5/1تا  5/0شرايط زمين بين 

شدن دوغاب، جهـت نگهـداري، دوغـاب در داخـل همـزن      

هــاي تزريــق  ثانويــه ريختــه شــده و ســپس بوســيله پمــپ

گردد. به دليل اينكـه دوغـاب سـيمان     مخصوص تزريق مي

، جهـت  هاي خـاك نفـوذ كنـد    اد در اليهتحت فشار زي بايد

جداره بـه نـام    از يكسري شيلنگ دو تزريق دوغاب سيمان

بعـد از اينكـه بـه    شـود. پكرهـا    ) استفاده ميpacker( پكر

جـداره دوم آنهــا   ،پايــل فرسـتاده شــدند درون لولـه مايكرو 

بـه  ً شود كه با اين كـار پكـر كـامال    بوسيله پمپ هوا باد مي

مانع خروج دوغاب در حين تزريـق از   چسبد و لوله مي بدنه

مرحله اول بستن پكر براي بعنوان مثال  شود. باالي لوله مي

 متري گمانـه بـوده و   6در عمق متري  10تا  8مايكروپايل 

 4متري، پكر در عمـق   6پس از اتمام عمليات تزريق عمق 

شود و پس از اتمام تزريق در ايـن مرحلـه،    مي متري بسته

شود و نهايتاً پـس از تزريـق    ي بسته ميمتر 2پكر در عمق 

شـود و عمليـات    در اين مرحله، پكـر سـرچاهي بسـته مـي    

رسد. در صورتيكه نشتي دوغاب از سطح  تزريق به اتمام مي

هاي جانبي مشـاهده شـود، عمليـات تزريـق      يا مايكروپايل

در صورتي كه درون لوله مايكروپايل قبـل   گردد. متوقف مي

كثيف باشد بايد توسط فشار آب يا از تزريق دوغاب سيمان،

  هواي فشرده درون لوله تميز شود.  

يكروپايـل،  اگـام نهـايي در اجـراي م   : تسليح و نصب فلـنج 

يكروپايل اجاگذاري آرماتور تسليح در داخل لوله م عمليات

. آرمـاتور تسـليح   باشـد  مـي و نصب فلنج (در صورت نيـاز)  

نصـب  بايست قبل از گيرش سـيمان، در داخـل گمانـه     مي

يكروپايل اشود. فلنج كه به منظور ايجاد اتصال كامل بين م

يكروپايـل  او بتن فونداسيون و جلوگيري از برش پانچ سر م

بايست در آخرين مرحلـه   رود، مي در داخل بتن پي بكار مي

  به آرماتور تسليح ميكروپايل جوش شود.
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روش تزريق با فشار باال (جت گروتينگ): روش تزريـق   -2

باال در حفريات سطحي (بصورت عمودي) به منظور با فشار 

شود. در اين روش سـيال يـا    كنترل نشست به كار برده مي

مگاپاسـكال در   60تـا   40دوغاب با فشار بسيار باال حـدود  

شـود تـا   شود. فشار زياد تزريق سـبب مـي  خاك تزريق مي

هـم خـورده و ذرات خـاك بـا دوغـاب       ساختمان خاك بـر 

آورد كه محيطي همگن به وجود ميتزريقي مخلوط شده و 

شود. عمليات تزريق با فشار بـاال شـامل   سبب استحكام مي

باشـد. بـدين   دو بخش حفاري گمانه و تزريق داخل آن مي

متر حفر ميلي 150تا  100اي به قطر صورت كه ابتدا گمانه

نيـاز چـال، توسـط     شود. جهت دستيابي به عمق مـورد مي

يا ريـزش   فشرده، بنتونيت وهاي حفاري از آب، هواي روش

 شود. در صورت دستيابي به عمـق مـورد  سيال استفاده مي

نظر، ريزش سيال قطع شده و دوغاب با فشار باال از داخـل  

شود. به طوري كه راد عبور كرده و از طريق نازل تزريق مي

هـاي تزريـق بـا قطـري بـيش از قطـر گمانـه ايجـاد         ستون

ر گرفته كه پـس از آن متـه   شود. نازل در انتهاي راد قرا مي

  ).13شماره حفاري قرار دارد (شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همزمان با تزريق با فشار دوغـاب، راد حفـاري بـا چـرخش     

متر بـر دقيقـه بـه    سانتي 70تا  40كندي با سرعتي معادل 

 اجـراي  از اينمونـه  14شماره شود. شكل  عقب كشيده مي

يات سطحي را ر باال را در عملفشا با عمودي تزريق عمليات

  .دهدنشان مي

  

هاي اجرايـي   : استفاده از روشگروه سوم -3-3

  مناسب

تـوان بـه روش    هاي ساخت ايستگاه مترو مي از جمله روش

يك از اين  كند و پوش و روش ريب و شمع اشاره نمود. هر

توانـد   هـاي منطقـه مـي    يژگيوها با توجه به شرايط و  روش

رتي كـه از روش حفـر   اشـد. در صـو  داراي مزايا و معايبي ب

ــهچند ــراي ت مرحل ــت اج ــتفاده  أاي جه ــرو اس ــات مت سيس

هاي كنترل نشست، انتخاب سيسـتم   شود، يكي از روش مي

 ]2[ .باشد نگهداري موقت و گام پيشروي مناسب مي

  

) بـا  D3L7سازي ايسـتگاه مولـوي (   مقاوم -4

  مايكروپايلاستفاده از 

خـط   D3L7در طرح اوليه عمليات بهسازي سربار ايستگاه 

در تقاطع خيابان وليعصـر و مولـوي، آرايـش    مترو تهران  3

 30بـا زاويـه   متـري   1×5/1در يـك شـبكه   هـا   يكروپايلام

اسـاس   بينـي گرديـد. بـر    درجه نسبت به امتداد قائم پـيش 

هاي موجود ژئوتكنيكي از محل پروژه ميزان تزريـق   گزارش

 كيلوگرم سيمان در 150دوغاب جهت تثبيت ميكروپايل با 

ـ       هر گمانه پيش  دليـل ه بينـي شـده بـود. در حـين اجـرا ب

ــا آنچــه در گــزارش   تفــاوت هــايي در زمــين در مقايســه ب

هـايي   ژئوتكنيك اوليه ارائه شده بود خاك محل داراي اليـه 

با قابليت تزريق و خورند باال بوده است. اين امر باعث شـده  

بينـي شـده    كه عمالً ميزان سيمان مصـرفي از عـدد پـيش   

ــه ميــزان متوســط  كي 150 ــه ب ــوگرم در هــر گمان  1550ل

  برابر) تغيير پيدا كند. 10كيلوگرم در هر گمانه (بيش از 

اين امر عالوه بر باالبردن قيمت سـيمان مصـرفي، سـرعت    

. الزم به ذكر اسـت  ز به شدت تحت تأثير قرار داداجرا را ني

هاي كم دوغـاب نيـز بـه هـيچ      قطع عمليات تزريق در وزن

بيني شده  توانست در عملكرد پيش وده و ميوجه منطقي نب

ها خلل جدي بوجود آورد. لذا عمليات تزريق تـا   ميكروپايل

بينـي   اشباع شدن كامل و حصول حداكثر فشار تزريق پيش

  شده ادامه يافته است.

  

  

باالفشارباتزريقروشاجراي مختلف انواع   13شكل 
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تفــاوت خــاك در محــل در مقايســه بــا آنچــه در گــزارش  

بـود بـا   بينـي شـده    پـيش  SMژئوتكنيك به عنوان خـاك  

هـا در بخـش شـرقي ايسـتگاه      هـاي سرشـمع   اجراي گالري

اي بدون هيچگونه  هاي ضخيم ماسه آشكارتر شد. وجود اليه

گرديـد.  تزريـق  خورند قابل توجه باعث افزايش چسبندگي 

چند افزايش خورند تزريق باعث افزايش مصرف سيمان  هر

هاي  حال تزريق شدن عمليات اجرا شده است، با اينو كند 

جام شده روش بهسازي اوليه را از روش صرفاً ميكروپايـل  ان

به روش ميكروپايل و تزريق اصالحي تبـديل كـرده اسـت.    

اين امر باعث شـده كـه خـاك سـربار ايسـتگاه بـه لحـاظ        

مشخصات مكانيكي وضعيت بهتري هم از نظر پارامترهـاي  

پيدا  φو  cسختي و هم از نظر پارامترهاي گسيختگي مثل 

كند كه وجـود   وع از اين نظر اهميت پيدا ميكند. اين موض

هـاي   عوارض غير قابـل اجتنـاب زيـر سـطحي در محـدوده     

 16كـه اجـراي    روها باعث شـده  كناري و در مجاورت پياده

ها در هر رديف در طرفين مقطع عرضـي   از ميكروپايلعدد 

گمانـه در غـرب    8گمانـه در شـرق ايسـتگاه و     8ايستگاه (

ــود. ه  ــاممكن ش ــتگاه) ن ــال  ايس ــاورت كان ــين در مج مچن

وجـود آن   هـاي اوليـه   كه در مطالعـات و گـزارش  فاضالبي 

هاي مجاور به آن  كه اجراي گمانه معلوم نبود، باعث گرديد

نظر به موارد ذكر شـده اقـدام بـه    بطور كامل مقدور نباشد. 

. در گرديـد  طرح اصالحيمحاسبات و ارائه مطالعه بيشتر و 

خصوصيات زمين با توجه  فرض بهبودانجام شده محاسبات 

هـاي خـاك و كـاهش     به خورند قابل توجه تزريق در اليـه 

  ها مدنظر قرار گرفته است. تعداد ميكروپايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طرح اصالحي روش بهسازي -4-1

با توجه به وجود خاك با مشخصات مكانيكي نسبتاً ضـعيف  

متروي تهـران واقـع در تقـاطع خيابـان      3در محدوده خط 

ابان مولوي، طرح تثبيت و بهسـازي زمـين در   وليعصر و خي

محدوده ايـن ايسـتگاه بـه منظـور بهبـود شـرايط حفـاري        

 زيرزميني و پيشگيري از هر گونـه نشسـت احتمـالي ارائـه    

با توجـه بـه وجـود    در حين انجام عمليات بهسازي  .گرديد

هاي سطحي و زيرسطحي از يك سو  ها و معارض محدوديت

در مطالعات اوليـه ژئوتكنيـك   كه فاضالب و اكتشاف كانال 

كـه در  بر اين بـود  كه وجود آن ناشناخته مانده بود ، اقتضا 

طرح اوليـه اصـالح و تجديـد نظـر بعمـل آيـد. بـر اسـاس         

هـا در محـدوده    ها و كابل سونداژهاي انجام شده تراكم لوله

ها چنان زيـاد اسـت كـه امكـان حفـاري و اجـراي       رو پياده

ــلام ــدوده   يكروپاي ــن مح ــا در اي ــذا    ه ــدارد و ل ــود ن وج

اين محدوده حذف شدند. همچنـين كانـال    هاي يكروپايلام

هـا   يكروپايـل اباعث گرديد كه اجراي طول كامل مفاضالب 

مقدور نباشد. با توجه به خورند خوب تزريـق كـه در طـرح    

، اصـالح  دادبيني نشـده بـود ولـي در عمـل رخ      اوليه پيش

ه منظور د. بيمشخصات زمين در طرح اصالحي منظور گرد

چنـين تغييـر   نتيجه نهايي عمليـات بهسـازي و هم   ارزيابي

وضعيت زمـين بـا توجـه بـه رونـد اجـراي طـرح بهسـازي         

 انجـام  PLAXISافـزار   با استفاده از نرمهاي عددي  تحليل

هـاي قـائم و پوشـش     وجود شمع ها در تحليلگرفته است. 

موقت بر اساس مشخصـات اجـرا شـده و نيـز پارامترهـاي      

  اند.  در نظر گرفته شده شماره يكاس جدول خاك بر اس

 باال فشار با عمودي تزريقمختلفهايروشاجراينحوه  14شكل
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 هاي خاك در مجاورت تونل مشخصات اليه   1 جدول

ID Name Depth γunsat γsat υ E_ref c_ref φ 

  [ m ] [kN/m
3
] [kN/m

3
] [ - ] [kN/m

2
] [kN/m

2
] [ ° ] 

1 I 0 - 12 16.5 18.5 0.35 20000 20 16 

2 II 12 - 17.5 17 19 0.4 38000 10 36 

3 III 17.5 - 25 18.0 20.0 0.37 33000 20 33 

4 IIII 25 - 70 18.5 20.5 0.35 45000 45 26 

هـاي ديـواره    مشخصات فرض شده در تحليـل بـراي شـمع   

ــدول    ــت در ج ــش موق ــانبي و پوش ــماره ج ــراي  2ش و ب

  نشان داده شده است. 3ها در جدول شماره  مايكروپايل

 هاي كناري و پوشش موقت مشخصات فرض شده براي شمع   2 جدول

ID Name Type γunsat γsat Υ E_ref 

   [kN/m3] [kN/m3] [ - ] [kN/m2]

1 Pile Non-porous 24 24 0.2 24000 

  ها مايكروپايلمشخصات فرض شده براي    3 جدول

ID Name Type EA 

   [kN/m] 

1 micropile Plastic 2.67e5 

ي خـاك، مـدول   مدل رفتاري فـرض شـده در تحليـل بـرا    

كلمب است. به دليل عـدم وجـود آب زيرزمينـي در    -موهر

هـا در فضـاي تـنش كلـي انجـام       ، اين تحليـل  عمق تحليل

سطح آب با عمليات پمپاژ پايين آورده شده اسـت.   .اند شده

متر  11ترين مقطع ضخامت روباره خاك  با توجه به بحراني

ن تـوالي  ها با در نظر گرفت تحليلدر نظر گرفته شده است. 

  اند. ها و حفاري تونل انجام شده عمليات اجرايي ميكروپايل

ــد،     ــه باش ــام نگرفت ــازي انج ــه بهس ــورتيكه هيچگون در ص

ها حاكي از مقدار حداكثر جابجايي در تاج تونـل بـه    تحليل

هـا   باشند. با فرض اجراي ميكروپايـل  متر ميسانتي 9ميزان 

نـين  با الگـوي اصـالح شـده ايـن ميـزان جابجـايي و همچ      

هاي پيرامون تونل  نيروهاي وارده بر مقطع تونل و نيز تنش

تأثير قابل تـوجهي  نتايج نشاندهنده  گردند. دچار تقليل مي

هـا   . در اين تحليلبوده استها  ها و تنش در ميزان جابجايي

ها با مقدار نسبتاً كم نيروي پـس كشـيدگي بـه     ميكروپايل

شكل شماره  .اند تن تحت كشش قرار گرفته 5ميزان حدود 

جابجايي بر روي مقطع تونل را بـراي  توزيع اي از  نمونه 15

  دهد.  نشان ميها  حالت قبل و بعد از بهسازي با ميكروپايل

-هاي تـنش  هاي انجام شده تحليل با توجه به اينكه تحليل

تغييـر شـكل هسـتند ميــزان جابجـايي شـاخص خــوبي از      

ـ  تو و مـي  استهاي پيشنهادي   عملكرد روش ه عنـوان  انـد ب

 4شـماره  جـدول   كار رفته تلقـي گـردد.  معيار تأثير روش ب

ميزان تأثير روش اصالحي را بر روي جابجايي و نيز درصـد  

دهـد. همانگونـه كـه     ها را نشان مـي  تأثير اجراي اين روش

هاي كناري، با توجـه بـه    شود حذف ميكروپايل مشاهده مي

بيشـتر از  اينكه مشخصات زمين در اثر تزريق بهبود يافته ، 

آنچه كه در طرح اوليه ديده شده بود باعث افـزايش جـدي   

بـراي  درصد  31ها نشده است. ميزان اثربخشي  تغيير شكل

درصـد   30مناطقي كه كانال در آنها وجود نـدارد و حـدود   

براي مناطقي كه در آن كانال جديد وجود دارد بوده اسـت.  

ـ     ل قبـول اين مقادير با توجه به بهبود كلي ايجـاد شـده قاب

هاي عددي  هاي محاسبه شده در تحليل تغييرشكل. هستند

كارانه براي مشخصات مصـالح در نظـر    هاي محافظه با فرض

اند و هيچگونه گسيختگي يـا ريزشـي را نشـان     گرفته شده

هـا در   تغييرشـكل  درصدي 35الي  30دهند. لذا بهبود  نمي

  ]4[ دهند. واقع ايجاد ضريب اطمينان بيشتر را نشان مي

تأثير روش اصالحي بر روي جابجايي و نيز درصد    4جدول 

 ها تأثير اجراي اين روش

 عناوين

 حداكثر جابجائي تاج

 )mm( تونل

صد در

 بهبود

 - 7/90 قبل از بهسازي

  35  1/58  ( طرح اوليه )

 روش اصالحي در

 مقاطع بدون كانال

9/62  31 

روش اصالحي در 

  محدوده كانال جديد
2/63  30  
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در  گـذاري چتـري   استفاده از روش حائل -5

  تهران مترو 4و  3هاي خط  ها و ايستگاه تونل

هـاي   هاي صورت گرفته و تغيير شكل با توجه به ابزارگذاري

 4و   3خـط   يهاي اجراي مشاهده شده در برخي از محدوده

و  W3-X3 ،O3-Q3، A4-B4هـاي   تونـل (متروي تهـران  

سـازي   مقـاوم هـاي   تفاده از طـرح )، لزوم اسD3L7ايستگاه 

هـاي خـاك فوقـاني سـازه تونـل جهـت جلـوگيري از         اليه

  .هاي نامتعارف احساس گرديد گيري نشست شكل

ـ   -همچنين در محدوده چهارراه خيابان مولوي  ه وليعصـر ب

در محـور  بـرق  دليل وجود تأسيسات شهري شـامل كابـل   

انتهـاي  خيابان مولوي، وجود دو كانال مخابراتي در ابتـدا و  

تقاطع خيابان وليعصـرو وجـود لولـه آب در شـرق و غـرب      

خيابان وليعصر، وجود لوله گاز در قسـمت شـمالي تقـاطع،    

انجـام  كـريم در بخـش شـمالي تقـاطع      ال ربـاط وجود كانـ 

متر در طـول ايسـتگاه    34عمليات بر روي فضايي به طول 

D3L7  رو، در ايــن نــواحي طــرح    از اينــ نبــود.  ميســر

حائل گذاري استفاده از روش با هاي خاك  هسازي الي مقاوم

كه در ايـن مقالـه اجـراي     در دستور كار قرار گرفتچتري 

  گيرد. سازي در ايستگاه مذكور مورد بررسي قرار مي مقاوم

براي دسترسي به جبهه كاري و انجام عمليات فورپولينـگ  

كه در  شدوليعصر پيشنهاد  –متر محل چهارراه مولوي  34

اقيمانده يـك گـالري بـه صـورت عمـود بـر       متر ب 34مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كـف آن بـاالي   متر ( 5/3متر و ارتفاع  4ايستگاه و به عرض 

) سانتيمتر باالي سـقف ريـب   20و سقف آن  TBMمقطع 

حفاري و تحكيم گردد كه با ايجاد اين گالري دو سينه كـار  

و عمليـات فورپولينـگ بـا    گرديـد  جنوبي و شمالي فـراهم  

متـر در بـاالي    5/0متر و در صـورت نيـاز    يك بندي فاصله

  پذيرفت.ها صورت  سقف ريب

شـود   ته مـي متر در نظر گرف 15ها در دو طرف  طول گمانه

متـر باقيمانـده قابـل انجـام      34، متر عرض گـالري  4كه با 

ها و تزريق آنها بايـد فازبنـدي    در حفاري گمانه .خواهد بود

بنـدي   ها با فاصـله  صورت كه ابتدا گمانه رعايت شود. بدين

سـپس گمانـه   شـده و  دو متر از همديگر حفاري و تزريـق  

  گردد. هاي مرحله قبل حفاري و تزريق مي ديگر بين گمانه

حفاري در امتداد طولي تونل و با زاويه از قبل طراحي شده 

آرايـش آنهـا در طراحـي     هـا و  شود. فاصـله گمانـه   اجرا مي

ت بـه تهيـه   گردند. جهـت انجـام عمليـات نسـب     تعيين مي

، چكـش،  (DTH)اي دورانـي   هـاي حفـاري ضـربه    دسـتگاه 

سرمته، راد، كمپرسـور، مجموعـه تزريـق، پمـپ آب، لولـه      

تجهيـزات حفـاري و     تزريق، مانشت، مسدود كننده و ساير

  .تزريق اقدام گرديده است

گيـرد.   هاي با پوشش مانشت انجام مـي  تزريق از طريق لوله

در  نده در اين روش معمـوالً ها به عنوان مسلح كن خود لوله

ها  مانند. در صورت عدم كفايت لوله ها باقي مي داخل گمانه

 (چپ) و بعد از بهسازي (راست) يتوزيع جابجايي كل بر روي پوشش موقت تونل قبل از بهساز   15شكل 
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تـوان   هـا مـي   بعنوان مسلح كننده از ميلگرد در داخل لولـه 

هـا و عـدم    در صـورت ريزشـي بـودن گمانـه     .نموداستفاده 

گذاري ممكن است كه طـول لولـه گـذاري     موفقيت در لوله

مانـه حفـاري شـده تزريـق     كاهش يابد يا در يك مرحله، گ

گردد و گمانه با حفاري مجدد به عمق نهايي برسد. در هـر  

ــعيت     ــاك و وض ــوده خ ــعيت ت ــه وض ــه ب ــا توج ــورت ب ص

هـا، عمـق، طـول، زاويـه      بندي گمانـه  نفوذپذيري آن فاصله

  شيب، فشار تزريق و نسبت اختالط بهينه خواهد شد.

 تهيه لوله مطابق روش لوله مانشت بـوده و فقـط يـك متـر    

ــرار دوغــاب مشــبك   ــوگيري از ف ــه بخــاطر جل ابتــداي لول

گردد. يك متر ابتداي لولـه، بـين جـدار گمانـه و لولـه       نمي

شود تا نشت  توسط دوغاب سيمان و سيليكات سديم پر مي

در صورت نشت دوغاب از اطراف تونل  دوغاب كنترل گردد.

گيري با گچ و سيمان و سيليكات صورت  بايد عمليات نشت

صورت نياز غلظت دوغاب افزايش يا فشار تزريق  گيرد و در

كاهش يابد. با توجه به وضعيت نشت دوغاب ممكـن اسـت   

الزم باشد تا لوله را طي دو مرحله تزريق نمود. فشار تزريق 

  .بار باالتر رود 4نبايد از 

بعد از حفر گمانه و تميز شدن گمانه عمليـات نصـب لولـه    

جه به قطر گمانه نوع لوله پذيرد. ابتدا با تو مانشت انجام مي

ــماره    2( ــكل ش ــابق ش ــده و مط ــاب گردي ــنچ) انتخ  16اي

و توسـط غـالف مانشـت    گرفتـه  سازي لولـه انجـام    مشبك

سـازي در مقـاطعي كـه     گردد. عمليات مشـبك  پوشيده مي

  .گيرد احتياج به تزريق است انجام مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن بعد از اتمام عمليات حفاري گمانه و نصب لولـه و پركـرد  

قسـمت سـر گمانـه    حد فاصل بين جدار گمانـه و لولـه در   

سـيليكاتي و گيـرش آن، عمليـات     توسط دوغاب سـيماني 

گـردد. بـدين    بستن اتصاالت مورد نيـاز آغـاز مـي   تزريق با 

و شـده  ليتر آب به داخل ميكسـر ريختـه    200ترتيب ابتدا 

ساخته مـي شـود و    2به  1آب  بهدوغابي با نسبت سيمان 

فشار نهـايي تزريـق    .ل گمانه تزريق مي شوددوغاب به داخ

بار در نظر گرفته شده است. چنانچه پس از تزريـق سـه    4

درصد فشار نهايي  50ميكسر از دوغاب مورد اشاره فشار به 

تغييـر   1بـه   1در دوغـاب بـه   آب  بـه نرسد، نسبت سيمان 

يابـد و چنانچـه    تن ادامه مـي  يككند و تزريق تا ميزان  مي

درصد فشار نهايي رسيده باشد عمليـات   50 فشار گمانه به

تزريق بايد تا رسيدن به فشار نهـايي ادامـه يابـد و در غيـر     

اينصورت پكر از پـك خـارج شـده و گمانـه شستشـو داده      

شود و ادامه عمليات تزريـق بعـد از دو سـاعت گيـرش      مي

شود. چنانچه در حين تزريق فرار دوغـاب وجـود    شروع مي

ـ   درصـد وزنـي سـيمان     3ه انـدازه  داشته باشد به دوغـاب ب

تـوان   شود. بسته بـه شـرايط مـي    سيليكات سديم اضافه مي

تر نمود يا به آن ماسـه و سـاير مـواد     نسبت دوغاب را غليظ

افزودني اضافه كرد. ميزان و درصد مخلوط دوغـاب پـس از   

هاي اوليه تدقيق خواهد شد. دوغـاب در يـك    تزريق گمانه

پـوي سـيمان، همـزن و    ايستگاه تزريق كه شـامل محـل د  

هــاي مناســب و  ميكســر و پمــپ تزريــق اســت بــا غلظــت

شـكل  شـود.   هاي مورد نيـاز سـاخته مـي    همچنين افزودني

 19و  18و اشــكال نمــايي از مجموعــه تزريــق  17شــماره 

  ]4[ .دهد نشان مي رانمايي از انجام عمليات فورپولينگ 

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي حفاري شده جهت تحكيم تونلعمليات تزريق گمانه  17شكلروش آماده سازي لوله مانشت   16شكل 
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ـ  -6 ال فاضـالب شناسـايي   طرح بهسازي كان

 D3L7در ايستگاه  شده

 3در حين انجام عمليات احداث ايسـتگاه مولـوي در خـط    

كانـال فاضـالب در محـدوده محـور خيابـان      متروي تهران 

بينـي   شناسايي گرديد كه قـبالً در مطالعـات پـيش   وليعصر 

هـاي صـورت گرفتـه و     ها و گمانه حفاري چاهنشده بود. در 

هاي بخـش شـمالي ايسـتگاه     پايليكرواحفاري تعدادي از م

كه فضاي اطراف كانال خالي بـوده و خطـر   گرديد مشخص 

هـا،   نشست و بخصوص پس از انجام عمليات حفـاري ريـب  

خطر شكست كانال و ورود و نشت آب بـه داخـل ايسـتگاه    

گرديد كه در هـر دو متـر از طـول     وجود دارد. لذا پيشنهاد 

دد گمانـه حفـاري   ع سهايستگاه و در باالي كانال فاضالب 

اي بـه قطـر    گمانه، ايجاد حفـره  سهشده كه حاصل حفاري 

باشد. سپس با ريختن بتن سـبك   متر ميسانتي 30تقريبي 

با اسالمپ باال به درون حفره ايجـاد شـده توسـط ميكسـر     

عمليات پر كردن فضـاهاي خـالي اطـراف كانـال فاضـالب      

 صورت پذيرفت. به منظور پيشروي بهتر بتن ريختـه شـده،  

در مراحل انتهايي پر شدن هر حفره بصورت همزمـان يـك   

نيـز    1به  2ميكسر دوغاب سيمان با غلظت سيمان به آب 

  تزريق شد.

پس از پر كردن كليه حفرات، در فاصله بين حفرات ايجـاد  

اي حفـاري شـده و تزريـق     ريـزي شـده گمانـه    شده و بـتن 

مانـده و همچنـين   ردد تا فضاهاي خالي احتمـالي باقي گ مي

  ]4[. نفوذ بهتر دوغاب به اطراف و زير كانال صورت پذيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع و مراجع -7

روش  يبررسـ «)؛ 1393رفعتي، پرويز؛ خندان، محمـد (  -1

ــگفورپول ــتدرتثب ين ــ ي ــل در   ينزم ــاري تون ــت حف  جه

معماري، عمـران   يمل يشهما، »ريزشي و سست هاي زمين

 1393 يبهشتارد، يزتبر، شهري ينو توسعه نو

» ينزمـ  يـت موجود جهت بهبود و تقو يها روش« مقاله -2

ــون،    ــا فنـ ــي پويـ ــروه مهندسـ ــايت گـ ــه از وبسـ برگرفتـ

www.pooyafonoon.ir 

ــه    -3 شــركت مهندســين مشــاور طــرح و توســعه بلندپاي

و تحليــل سيســتم ابــزار دقيــق  قرائــت«، گـزارش  )1391(

متــروي  3از خــط  P3و شــافت ايســتگاه  D3L7ايســتگاه 

 »عمليات اجرايي تهران در زمان

مترو3خطW3-X3تونلعمليات فورپولينگ در   18شكل 

الي باالي كانال شناسايي شدهنمايي از فضاي بزرگ خ  20شكلمترو4خطA4-B4تونلعمليات فورپولينگ در   19شكل 
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ررسي روش ن در احداث سازه هاي مقاوم ـب ـازي زمـي گاهس ـونل و ايسـت ي؛ مطالعـه موردي ت روي تهـران 4و  3هاي خط  هاي زيرزميـن   مـت

 

)، 1390( شـركت فنــي و مهندسـي ســاروج پـي زمــين    -4

  D3L7 ايسـتگاه  سـقف  پايدارسازي مجدد تحليل«گزارش 

 اطـراف  بهسـازي  روش و حـاكم  جديـد  شـرايط  به توجه با

 و مولـوي  هـاي  خيابـان  تقـاطع  محـدوده  و فاضـالب  كانال

 »وليعصر
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ـامه ـايه  فصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قطار شهري؛هاي زيرزميني  سازهدر ي سيستم زهكشي اجرا

1متروي تهران 3مطالعه موردي محدوده شمالي خط 
  

  

  

 چكيده

بنـدي نمـود و يـا بـا      هاي گوناگون آب آنها را با روشبايست  ميهاي زيرزميني  به منظور جلوگيري از نفوذ آب به داخل سازه

 يهـاي زهكشـي بصـورت مـؤثر     طـرح هاي مترو  در تونلشد.  ياحداث يها آب مانع ورود آن به داخل سازه يتزهكشي و هدا

آهـن   راه يسـتگاه تهـران حـد فاصـل ا    يمتـرو  3خـط   يردر مسد. نماي آوري مي ها جمع محدوده سازههاي زيرزميني را از  آب

سطح بـاالتر  از آنها در  يتعداد يوجود دارد كه مجرا يرشته قنات و زهكش 40از  يشب V3 يستگاه) تا شمال اC3 يستگاه(ا

بـا   هـا  از قنـوات و زهكـش   ياز كـف تونـل واقـع شـده و تعـداد      يينيهم در عمق پا يقرار گرفته و تعداد يستگاهاز تونل و ا

قنات فوق، پنج رشته  40از . باشند يبه موازات خط مترو م ياداشته و  يتالق 3خط  يرمترو هم سطح بوده و با مس يها سازه

تـا   T3 يسـتگاه مترو از ا 3خط  يدر محدوده شمالكك، مهران زرتشت، كاظم آباد و حسين آباد هاي فرح آباد، با به نامقنات 

 ينـه سـه گز  V3تـا   U3 يستگاهتهران حد فاصل ا يمترو 3خط  يشمال يرمس يساز طرح خشكدر . قرار دارند V3 يستگاها

 يموضـع  يافقـ  يزهكش هاي يگالر احداث) 2، زهكش يها چاه يلهبوس يرزمينيبردن سطح آب ز يينپا) 1شامل  يشنهاديپ

گزينـه  پروژه، مطرح گرديد و با توجه به شرايط  يآب ثقل يهبصورت تخل يزهكش افق ياحداث گالر) 3و  با استفاده از پمپاژ

  گردد. زهكشي بررسي ميسيستم كاوي مباني طرح و اجراي ينه برتر انتخاب شد. در اين موردسوم به عنوان گز

  

  

    تهران يمتروتونل مترو، ايستگاه مترو، قنات، زهكشي، : كلمات كليدي

                                                   

گاه متروي تهـران (ايسـت   3هاي زيرزميني محدوده توسعه شمالي خط  گزارش طرح خشك سازي و دفع آببرگرفته از  1

U3  تاV3( هيرسا آب پارس ، شركت مهندسين مشاور) 1389اسفندماه( 
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  رانـته يروـمت 3خط  يـالـدوده شمـمحيمطالعه موردقطار شهـري؛يـرزمينـيزيهاسازهدريـزهكش يستمس يراـاج

 

  مقدمه -1

هاي زيرزمينـي در تهـران همـواره بـا مشـكل       احداث سازه

هاي زيرزميني مواجه بوده و در بسـياري از نقـاط شـهر     آب

ــ م ــر ســر راه عمليــات اجراي هــاي  ي ســازهشــكل دائمــي ب

هـاي   هاي موجود و نفوذي به سـازه  باشند. آب زيرزميني مي

واحـد نبـوده و بطـور     ي تهران داراي منشـأ ي متروزيرزمين

  بندي نمود:   توان آنها را بصورت زير طبقه كلي مي

كه تراز سطح آن باالتر از تراز خط پـروژه  آب زيرزميني  -1

 كند؛ نفوذ ميها  سازهاست و به داخل 

وارد زمـين  كه پس از نفـوذ بـه داخـل    هاي سطحي  آب -2

 شود؛ ميها  سازه

 ها و آبياري فضاي سبز  پساب فاضالب -3

هـاي   قنوات و مجاري قديمي آب در مجاورت سـازه آب  -4

 مترو  

شكسـتن  و پوسـيدگي  نشتي از شبكه شهري بر اثر آب  -5

 هاي انتقال آب لوله

هـاي   بـه داخـل سـازه   كـه  هاي سطحي  و آبها  سيالب -6

 كند. نفوذ ميزميني  زير

 هــاي منظــور جلــوگيري از نفــوذ آب بــه داخــل ســازه ه بــ

بندي نمود و  هاي گوناگون آب زيرزميني بايد آنها را با روش

هاي  آن به داخل سازهمانع ورود و هدايت آب يا با زهكشي 

هـاي   ثر آبؤهاي زهكشي بصورت بسيار م شد. طرحاحداثي 

نمايـد امـا    آوري مـي  هـا جمـع   زيرزميني را از محدوده سازه

را  تواند خاك را كامالً خشـك نمايـد و رطوبـت خـاك     نمي

بـين بـردن   بگيرد. مگر آنكه عامل تغذيـه از بـين بـرود. از    

هـا و   باشـد مـثالً پـارك    پذير نميعامل تغذيه هميشه امكان

فضاهاي سبز كه نيـاز بـه آبيـاري دارنـد و يـا نشـت آب از       

  هاي شبكه آب و فاضالب هميشه وجود دارد.   لوله

هاي  ، نگهداري و هزينهبا توجه به شرايط و مشكل تعميرات

و وجود افـراد  در تخليه به روش پمپاژ از يكسو  يياد اجرايز

هـاي افقـي (قنـات) از سـوي      با تجربه در امر اجراي گالري

 پـايين هـاي زيرزمينـي و    ديگر، روش ثقلي براي تخليه آب

آوردن سطح آب زيرزميني تا رقوم مورد نياز پيشنهاد شده 

 تـوان اميـدوار بـود كـه بـا احـداث       است. به اين ترتيب مي

ــالري ــز    گ ــه احــداث و تجهي ــاز ب ــدون ني ــش، ب ــاي زهك ه

ــتگاه ــازه   ايس ــه س ــوذ و ورود آب ب ــاژ از نف ــاي پمپ ــاي  ه ه

  زيرزميني جلوگيري نمود.  

هاي زهكش افقي، در صورتي كه در موقعيت، عمق و  گالري

ثير، أابعاد مناسب احداث شوند با توجه به محدوده شعاع تـ 

ــطح   مشــكل آب ــدن س ــاال آم ــوذي و خطــر ب ــاي نف آب  ه

  زيرزميني را مرتفع خواهد نمود. 

  

  هاي زيرزميني تهران وضعيت آب -2

تهـران در چنـد دهـه اخيـر     جنوب سطح آب زيرزميني در 

بطور چشمگيري در حال باال آمدن بوده است. عامل اصـلي  

ــي در تهــران نتيجــه   ــزايش ســطح آب زيرزمين ــه اف و رو ب

يـه  رو مستقيم ازدياد جمعيت، توسعه شهري و استفاده بـي 

ــع  ــتم جم ــتن سيس ــتفاده از   آب، نداش ــالب، اس آوري فاض

شناسـي و   هاي سـنتي جـذبي و شـرايط خـاص زمـين      چاه

  فيزيوگرافي دشت آبرفتي تهران است.  

هاي زيرزميني، ميزان تغذيـه   اساس محاسبات بيالن آب بر

 120هاي زيرزميني تهران حدوداً معـادل   طبيعي سفره آب

وه بـر آن هـر سـاله    مكعب در سـال اسـت. عـال   ميليون متر

هاي فاضـالب   مقدار زيادي آب از طريق شبكه شهري و چاه

پيوندد. اين ميزان تغذيه  هاي زيرزميني مي جذبي، به سفره

هـاي   كه عمدتاً تغذيه مصنوعي است رژيم هيـدروليكي آب 

  ورده است.   يني را مختل و مشكالتي را پديد آزيرزم

از  يرزمينـي ز يهـا  آب يانعباس آباد هجوم جر يها تپهدر 

تراوا و تجمـع آنهـا در پشـت تونـل و      ندرتاً يها يهال يقطر

تهران كه با انجـام   يآنها به داخل تونل مترو يجينفوذ تدر

هــا، انحــراف قنــوات و  ياحــداث زهكشــ يــلاز قب اقـداماتي 

پمپاژ (موقـت و دائـم) مشـكالت را در     هاي يستگاهاحداث ا

هـا مثـل    طـرح  يـن از ا يا زمـان اجـرا برطـرف نمـود (پـاره     

و بصورت طرح  يلتكم يدعباس آباد با يها تپه يها زهكش

 هـاي  يسـتگاه از نقـاط بـا احـداث ا    يا .) در پارهينددائم درآ

 يهـا  سـازه  يـات عمل ياجـرا  يرا بـرا  يطپمپاژ موقت، محـ 

ــ يــرخشــك نمــود. در چنــد ســال اخ يرزمينــيز علــت ه ب

شـدن مخـازن    يو خـال  يكاهش نـزوالت جـو   ي،خشكسال
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ـايه  امهفصلـن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

. يافـت  يشافـزا  يرزمينـي از منـابع آب ز  يبردار سدها، بهره

از منـابع   يبـردار  تهران بهره يآب شبكه شهر ينمأجهت ت

سال در مكعب متر يليونم 430 يزانتا م يرزمينيز يها آب

از  يعمـق بعضـ   ينكـه . با توجه به اشدداده  يشافزا 1380

متر  300غرب و شمال غرب تهران به نواحي ها در  چاه ينا

حفر  يرزمينيسطح آب ز يرمتر ز 100(حداقل  رسد يم يزن

ايـن   يرزمينـي آب از منـابع ز  يـزان م يـن اند) برداشت ا شده

  است: ردهآو يددو موضوع را بطور موقت پدنواحي 

  يرزمينيز يها جهت در حركت آب ييرتغ -1

  يرزمينيز يها آب يرهذخ يزانكاهش م -2

ن در صورت رفع بحـرا عمل آمده ه ب هاي يبا توجه به بررس

بـه رقـوم    يرزمينـي سطح آب زبرگشت  تمالاح يخشكسال

 يفضـع  يمركـز  ي) در نـواح 1379سابق (قبـل از   يبحران

قبـل احـداث    يانخطـوط انتقـال آب كـه سـال     يـرا اسـت. ز 

انتقال آب از مخـازن سـدها بـه     يبرا يكاف يتاند ظرف شده

 يشـهر  يآبرسان يها شبكه يگرتهران را نداشته و از طرف د

شده و حجـم   يدگيقدمت آنها دچار پوس با توجه به سن و

درصــد از حجــم آب  40 دتــا حــدو( ياز آب انتقــال يــاديز

 يهـا  هدر و هرز رفته و به آب يلهوس ين) بديشهر يمصرف

خطـوط انتقـال آب بمنظـور     يض. تعـو يونددپ يم يرزمينيز

 يدهخطوط پوسـ  يضو تعو يرتعم ي،حجم آب انتقال يشافزا

 يـادتري كـه قـدمت ز   يمركـز  يدر نـواح  شبكه (خصوصـاً 

احتمـال   يندارد. بنـابرا  يـاد ز ينـه به زمـان و هز  يازدارند) ن

از  يبـردار  بهـره  يـزان م يشو افـزا  يفكاهش برداشت ضـع 

بـه نظـر    يضـرور  يآتـ  يهـا  در سـال  يرزمينـي منابع آب ز

  رسد. يم

 يآور بـه جمـع   يطرح فاضالب تهـران كمـك بزرگـ    ياجرا

 قـبالً ور كـه  تهران خواهد نمـود. همـانط   يرزمينيز يها آب

تهـران از   يشـبكه آبرسـان   يمصـرف  يهـا  آب يهذكر شد كل

 يـن . ايونددپ يم يرزمينيز يها به آب يجذب يها چاه يقطر

باعــث بــاال آمــدن ســطح آب  ي،موضــوع عــالوه بــر آلــودگ

ـ  يم يرزمينيز  ينو زمـ  ينيكيژئـوتك  يطعلـت شـرا  ه شود. ب

كمتر محسوس اسـت   يشمال يموضوع در نواح ينا يشناس

  است.   ينو مشكل آفر يجد يموضوع نجنوب تهرا در يول

از  يبـردار  بـودن زمـان احـداث و بهـره     يبا توجه به طـوالن 

را  يسـتم س يـن توان اسـتفاده از ا  ينم ،فاضالب تهرانشبكه 

وارد نمـود. بـا شـروع     هـا  يزهكشـ  يدر محاسبات و طراحـ 

در جنـوب تهـران در    يرزمينيبحران باال آمدن سطح آب ز

 يزهكشـ  يها چاه يزاقدام به حفر و تجه 50اول دهه  يمهن

شـوش) و مرمـت    ي(زهكشـ  يرشـته زهكشـ   يكو احداث 

 يهـا  آوردن سـطح آب  پايينمنظور ه رشته قنات ب ينچند

 يحلقه چاه زهكش 150. هم اكنون حدود گرديد يرزمينيز

 ي،ر رشــته قنــات در جنــوب تهــران، شــهر 50از  يشو بــ

 120حـدود   انهيسـال  يـه آبـان بـا تخل   13 يآباد و كو دولت

را در مناطق مذكور  يرزمينيمترمكعب، سطح آب ز يليونم

 يمتـرو  3آورده اسـت. در محـدوده خـط     تحت كنترل در

آب  دفع يبرا يموضع يها زهكش ،بنا به ضرورت يزتهران ن

  : احداث شده است كه عبارتند از

آهـن بطـول    راه يـدان در م C3 يسـتگاه ا يزهكش موضع -

  .گردد يم يهپمپاز تخل يلهآن بوسمتر كه آب  500حدوداً 

بطـول   يريـه من يـدان در م F3 يسـتگاه ا يموضع يزهكش -

  .گردد يم يهپمپاز تخل بوسيلهمتر كه آب آن  650حدوداً 

 يبهشـت  يدشـه  يابـان در خ O3 يستگاها يزهكش موضع -

 يـه پمپاژ تخل يلهمتر كه فعالً آب آن بوس 600بطول حدوداً 

  خواهد بود. يت ثقلآب آن بصور يندهدر آ شود و يم

 يدشـه  -يعتيدر تقاطع شـر  P3 يستگاها يزهكش موضع -

  متر 150بطول حدوداً  يبهشت

 يرازيش يادص يددر بزرگراه شه T3-O3 يستگاهزهكش ا -

از آن  يمتــر كــه فعــالً آب استحصــال  530بطــول حــدوداً 

 ينـده شود و طبق طرح موجود در آ يم يهبصورت پمپاژ تخل

  .خواهد بود يبصورت ثقل

  

  شهر تهرانشناسي  و زمينمحدوده جغرافيايي  - 3

اي بين دو ناحيه كوهسـتاني و كـوير    منطقه تهران در پهنه

در دامنه جنوبي البرز گسترده شده است. از سـمت جنـوب   

هاي هموار شـهريار و ورامـين و در    و جنوب غربي به دشت

هاي البـرز محـدود شـده اسـت.      سمت شمال و شرق با كوه

ي جغرافيائي پهنه تهران هم در كوه و هـم  حد طبيعي فضا
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در دشـت بوســيله دو رودخانــه جـاجرود و كــرج مشــخص   

هاي البرز مركزي را در ديواره  شود. اين دو رودخانه كوه مي

شمالي تهران بطور عميقي بريده و به سـه قسـمت جـدا از    

است. كانون و سرچشمه هر دو رودخانـه از   هم تقسيم كرده

بوده كه ديزين و شمشـك در دو   كوهستان (خرسنگ كوه)

هـاي ايـن دو رودخانـه از     سوي دامنه آن قراردارنـد. شـاخه  

توچال، دماوند، شهرستانك، ميگون، آهار، گچسـر و ارنگـه   

هاي ورامين و شـهريار از آبرفـت    گيرند. دشت سرچشمه مي

اين دو رودخانه تشـكيل يافتـه و مـزارع و باغـات آنهـا بـه       

شـوند. ايـن دو رودخانـه در     يوسيله اين دو رود آبيـاري مـ  

نزديكي ورامين به يكديگر ملحـق شـده و بسـوي درياچـه     

فصلي واقع در كوير نمك در جنوب شـرقي تهـران جـاري    

  شوند. مي

گـردد  جنوبي از پهنه تهـران ترسـيم    - اگر مقطعي شمالي

  :شود ر مورفولوژي زمين مشاهده ميچهار ناحيه از نظ

ات البــرز (كوهســتان در بـاالترين حــد شــمالي، ارتفاعـ   -1

شميرانات) به صورت يك توده سنگي بسـيار رفيـع ديـواره    

دهد. بلندترين قلـه ايـن    شمالي فضاي تهران را تشكيل مي

متر مشرف به تمام فضاي شـهر   3933كوهستان، توچال با 

  باشد.  و منطقه تهران مي

ماهورهـاي   هاي البرز است كه بـه تپـه   منطقه دوم دامنه -2

هـاي كوهسـتاني ماننـد     شـود كـه دره   مي پايكوهي منتهي

هـا   اوين، دركه، نياوران، حصارك و سوهانك در ايـن دامنـه  

  اند. تشكيل يافته

اي است كه بخش اصـلي تهـران بـر     منطقه سوم منطقه -3

اي  هاي اين ناحيه شني و ماسـه  آن مستقر شده است، خاك

  باشد.   مي

ن هـاي همـوار شـهريار و ورامـي     چهارمين منطقه، دشت -4

هاي ريزدانه سيلتي و رسي پوشـيده شـده    است كه از خاك

  دهد.  هاي كشاورزي منطقه تهران را تشكيل مي و زمين

بنـدي   مقطع شمالي و جنوبي پهنـه تهـران را از نظـر پهنـه    

  :نج منطقه به شرح ذيل تقسيم نمودتوان به پ شيب مي

  درصد  15تا  10دامنه كوهستان شميرانات با شيب  -1

 5تا  3آباد با شيب متوسط  هاي عباس ش تا تپهاز تجري -2

  درصد 

 3-2آباد تا خيابان انقـالب بـا شـيب متوسـط      از عباس -3

  درصد 

  درصد  2از انقالب تا نزديكي  شهر ري با شيب  -4

درصد كـه   1از شهر ري تا ورامين با شيب بسيار ماليم  -5

  يابد.  تا كناره كوير ادامه مي

باعث ك و ساختار زمين آن شيب دشت تهـران، جنـس خا

هـاي سطحي و زيرزميني ايـن   شـده اسـت كه تمامـي آب

گـردد.   هاي جنوبي تهران جـاري مـي   ناحيه به سمت دشت

همين شرايط موجب توسعه كشاورزي و باغداري در نواحي 

جنــوب دشــت تهــران شــده اســت. آب قنــوات تهــران در  

 شود كه بـه  محدوده معيني از خطوط شيب دشت ظاهر مي

هـا در   همين دليل شهر تهران از آغاز پيدايش خود تا مدت

ــايين دســت مــادر چــاه قنــوات، در موضــع و خاســتگاه   پ

  نخستين خود باقيمانده بود.  

البـرز تـا كنـاره     هـاي  يهتهران كه از كوهپا يرسوبات آبرفت

ها  رودخانه يتتهران گسترش دارد حاصل فعال يجنوب يركو

باشد.  يالبرز م يها از كوه يافته يانجر يفصل هاي يالبو س

  عبارتند از: يدبه جد يمرسوبات از قد ينا

  تهران) A يهزار دره (سر يآبرفت يسازندها -

 يهـا  يلتسـ و  )Bnتهران ( لناهمگن شما يسازند آبرفت -

  )Bs( يزككهر يرس

  تهران) C يتهران (سر يسازند آبرفت -

  تهران) D ي(سر يكنون يها آبرفت -

  تهران) A يهزار دره (سر يسازند آبرفت -3-1

عباس آباد و  يطريه،ق ين،رسوبات كه در گستره كن، او ينا

 هـاي  سازند كـرج (تـوف   يگردنه قوچك گسترش دارند رو

اسـت همگـن بـا قلـوه      ييكنگلومرا نشينند، يسبز رنگ) م

از جـنس آهـك و    يمانيسـ  يهـا  و دانه يگسنگ، شن و ر

نبـود   يـا د . كمبووردندو رس كه كامالً بهم جوش خ يلتس

منـاطق   يبعضـ  يرا بـرا  يسـازند مشـكالت   يـن تخلخل در ا

از نظـر دفـع    يشازرگنده و شمال گ يطريه،ق يرنظ يمسكون

 يـن آورده اسـت. ا  يـد پد يجـذب  يسـنت  يـق فاضالب به طر
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 يبزرگـ  يالبيسـ  - يا رودخانـه  يگذار سازند حاصل رسوب

 يـان و از م يبه سمت جنوب شـرق  يبوده كه از شمال شرق

ــه قســمت جنــوب جــار ا يهــا كــوه ــوده يلبــرز ب ــد. از  ب ان

 1200(حـدود   يـاد سـازند، ضـخامت ز   ينبارز ا هاي يژگيو

ــهمتـــر) و همگـــن آن، ال ــ يبنـــد يـ و  يمانتهمـــنظم، سـ

 يخـوردگ  ينچـ  ي،كمبـود تخلخـل، هـوازدگ    ي،شدگ سخت

و در  يوسـن درجه)، سن آنها در قاعـده پل  90(تا  بارز ياربس

از  يشپـ  ياصـله زمـان  . در فاشدب يكواترنر م يقسمت فوقان

 يروهايناهمگن شمال تهران، ن يسازند آبرفت يگذار رسوب

جنـوب   - يشـمال شـرق   يـا  يجنوب يوارده در جهت شمال

 يآبرفت يو گسله سازندها يدشد يخوردگ ينسبب چ يغرب

ـ  - يبـا امتـداد شـرق    ييها ينچ يلهزار دره و تشك  - يغرب

زند در سـا  دموجو هاي ينچ يشترشده است. ب يجنوب شرق

 يدارا يشـمال  هـاي  يـال هزاردره نامتقـارن بـوده و    يآبرفت

كمتر و محور آنها  يبش يدارا يجنوب يها يالو  يادز يبش

  باشد. يالبرز كوه م يكناره جنوب يمواز

) Bnناهمگن شمال تهران ( يآبرفت سازند -3-2

  تهران) B ي(سر

خـود برجـا و بـه     يـه سازند امروزه به همان صـورت اول  اين

تهـران از جملـه در بـاغ     يـه بلنـد در كوهپا  يهـا  شكل تپه

 يمجـاده قـد   ي،بهشـت  يدشهرك غرب، دانشگاه شه يضي،ف

(از شمال به سمت جنوب تا عباس آباد) رخنمـون   يرانشم

سـازند   يـن . ارسـد  يمتر م 60دارد و ضخامت آن حدوداً به 

هـم   يو رس و گاه يگاست از قلوه سنگ، شن، ر يمخلوط

كه بطور نامتجانس همراه با رس  درشت پراكنده يها بلوك

 هـاي  يـان جر يرسـوبات در طـ   ينباشد. تجمع ا يو ماسه م

 ينكم عمر صـورت گرفتـه و بـه همـ     يدو شا يبزرگ و قو

كـم   يشـدگ  جور نشـده بـا سـخت    يها از نوع نهشته يلدل

به  يهال ييراتتغ وعلت ناهمگن بودن ه ب ينباشد. همچن يم

 ياربسـ  يكيكـان م مشخصـات خلل و فـرج   يخاك دارا يهال

مـواد   يسازند كـه حـاو   يناز ا ييها باشد. بخش ينامنظم م

از  ييداشته و مقاومت بـاال  ياديز يهستند چسبندگ يآهك

عبارتنـد از:  سـازند   يـن ا يهـا  يژگـي . ودهند يخود نشان م

 يبنـد  خـوب دانـه   ياست جور نشده (به عبارت كنگلومرايي

ز چنـد  هـا ا  قلـوه  يـر نشده)، سـخت و نـاهمگن، انـدازه متغ   

رنـگ   يلت،از ماسه و سـ ماتريسي متر تا چند متر در يسانت

 هـاي  يعدسـ  ي)، و داراي(خاكستر A يها از آبرفت تر يرهت

بوده و ضـخامت   يآنها كواترنر سن هستند. يلتيو س يرس

 يهـا  شود. وجـود قطعـه سـنگ    يآن به سمت جنوب كم م

سـازند و   يـن ا پـايين بزرگ و به شدت فرسوده در قسـمت  

از  ييها ها ممكن است نشانه قطعه يريكنواختيو غ يناهمگن

  سازند باشد. ينا يريندر بخش ز يخچالياثر محل 

  )Bs( يزككهر يرس هاي سيلت -3-2-1

سـرد   يآب و هـوا  يطشرا Bn سازند يگذار در زمان رسوب

 هـا  يالبسـ  يـن فراوان وجـود داشـته و ا   يجو هاي يزشو ر

 يا گسـترده  يستابتوانسته در فرونشست جنوب تهران ا يم

) يه(دور از كوهپا يزدانه ر يگذار دهند كه رسوب يلرا تشك

. شـد شـده با  يـزك كهر يرسـ  هـاي  يلتسـ  يلموجب تشك

بوده كـه در شـمال    Bnسازند  يمعادل جنوب ينهاا ينبنابرا

 يسـازند آبرفتـ   يهـا  مخـروط افكنـه   يدامنه جنـوب  يلهبوس

پوشــش  يلهبوســ يــزكو كهر ي) و در گســتره رCتهــران (

 يدهپوشـ  D يكنـون  يهـا  آبرفـت  يزاز رسوبات دانه ر ينازك

  .باشد  يم يكرم يباًرسوبات تقر ينشده و رنگ ا

  تهران) C يتهران (سر يسازند آبرفت -3-3

جـور   يا رودخانـه  يالبيس يها نهشته يسازند بطور كل ينا

شـده) و عمومـاً محصـول مخـروط      يبنـد  نشده (خوب دانه

 يش،تجــر يضــي،كــرج، جــاجرود، كــن، بــاغ ف يهــا افكنــه

كـواترنر و   يسـر  يـن . سـن ا باشـد  يسوهانك و فرحـزاد مـ  

از  اي هگسـترد  يرسـد كـه بخشـ    يمتر م 60ضخامت آن تا 

 يگـذار  سازند بنا شده است. رسوب ينا يشهر تهران بر رو

كـم   يدو شا يبزرگ و قو يها رودخانه يلهها بوس آبرفت ينا

لـوه  رسوبات همگن بوده و از ق ينعمر صورت گرفته است. ا

علـت داشـتن   ه شده و ب يلتشك يلتسنگ، شن، ماسه و س

 يبرخوردارنـد و در راسـتا   ينسـب  ياز چسبندگ يمواد آهك

 يـن شـوند. ا  يمـ  يبكم ش يلتيس يها يهبه ال يلتبد بجنو

 B يهـا  نهشـته  يبـر رو  يشدوره فرسا يكرسوبات بعد از 

 يبنـد  يـه سـخت نبـوده و ال   C يها اند. آبرفت رسوب نموده

 يـن شود كـه نشـانگر آن اسـت كـه ا     يم يدهها ددر آن يافق
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كوتـاه   يهـا  تراس يرا تحمل نكرده است ول ييزا سازند كوه

هـوازده و   يوجود قشرها ينشود. همچن يدر آن مشاهده م

ــرا يتــيالتر در  ييهــا دهنده توقــفهــا نشــان يــهال يــنا يب

 يصها در سه بخش تشخ آبرفت ينباشد. ا يم يگذار رسوب

 يـگ متشكل از قلوه، شن، ر يرين،ش زبخ) 1شوند:  يداده م

را در مجموعه دانه نشان  يكنواختيكه نوع  يرس يو مقدار

 20انـد (ضـخامت حـدود     گوشـه  يـز آنها ن يشتردهد و ب يم

گـرد شـده    يها متشكل از قلوه سنگ يانيبخش م) 2متر). 

در آن سـاخت   ياسـت كـه گـاه    يـزي ر يها بخش يو دارا

شـود. در   يمـ  يـده ) دCross Beddingمتقاطع ( يبند يهال

) بـه  Calliclicقسـمت قشـر آهـك دار سـخت (     ينا يباال

قسـمت   يـن شده است (ضخامت ا يلمتر تشك يمضخامت ن

متشـكل از   ييبخـش بـاال  ) 3). استتا هشت متر  نجپ ينب

متـر ضـخامت    يكتا  يمرس و خاك قرمز رنگ كه حدود ن

ـ   يرسوبات C يها آبرفت يدارد. بطور كل ه همگن بوده كـه ب

 يرينفوذپـذ  يها دارا قلوه يانسست م يمانداشتن س ليدل

ـ  يـره محل ذخ ينبهتر يلدل يناست و به هم يخوب ه آب، ب

 يلگســتره تهــران را تشــك يهــا در مخــروط افكنــه يــژهو

 يدارا يـز ن يكيمقاومـت مكـان   يدگاهاز د ين. همچندهد يم

 Cاست. خطوط مترو عموماً در سازند  ييباال مقاومت نسبتاً

كـه در   يكخط  يقسمت شمال ي. (به استثناديرنگ يقرار م

سازند  يناند) ضخامت متوسط ا حفر شده Bو  A يها يسر

آن ســازند  رويمتــر بــوده و  30 يبــاًمحــدوده تقر يــندر ا

به ضخامت متوسط حدود چهار متر قـرار   D يكواترنر كنون

خود از دو رخساره درشت دانه (در شمال و  Cدارند. سازند 

شده اسـت. خـط    يل(در جنوب) تشك نهيزدامركز شهر) و ر

  در رخساره نخست واقع شده است.متروي تهران  3

  تهران D يسر -)D( يكنون آبرفتهاي -3-4

تهران  يالبيو س يرسوبات رودخانه ا ينتر آبرفت جوان ينا

 يهـا  هـا در پادگانـه   يلهـا و مسـ   بوده و در بسـتر رودخانـه  

انـد.   ه شدهگذاشت يجوان برجا يها و مخروط افكنه يآبرفت

درشـت   يهـا  رسوبات در شمال تهـران عمـدتاً از دانـه    ينا

) و در جنـوب  يمان(قلوه سنگ و شن گرد شـده بـدون سـ   

انـد و   شـده  يلو رس تشـك  يلتس يزدانهتهران از رسوبات ر

باشـد. در اكثـر    يمتر م 10تا  4ضخامت متوسط آن حدود 

هـا و   ها دست خورده شده و با خـاك  خاك يننقاط تهران ا

جنـوب تهـران    هاي ياند. در حفار مخلوط شده يگرالح دمص

چهـار   ايهـ  ها، سـفال  كم عمق پل يها احداث شالوده يبرا

 يابـان خ يقسـمت جنـوب   يهزار سال قبـل و در خـاكبردار  

ــامخ ــ هــاي يعدســ ي ــك (ب ــا  2حــدود  يطــوله كوچ  3ت

 يـن ا دهـد  ي) ذغال مشـاهده شـده كـه نشـان مـ     يمترسانت

  تهران هستند. D يمتعلق به سر ريزدانه رسوبات

رسـوبات   يـدترين ) جدD يتهـران (سـر   يدجد يها آبرفت

 يهـا  يلهـا و مسـ   در كف رودخانـه  يگذار حاصل از رسوب

 يهـا  آب يموضع ييها نقاط سفره يدر برخ كه تهران است

هـا در منـاطق    سـفره  يـن دهنـد ا  يمـ  يلتشـك  يرزميني راز

ا حفر در آنه ييها و بعضاً چاه دارند از تهران وجود يگوناگون

قـرار   يبـردار  ههـا را مـورد بهـر    سـفره  ينشده است و آب ا

  .دهند يم

  

  هاي تهران) (گسلساخت  ينزم -4

در سـطح  به دليـل تـأثير    تهران يها گسلمطالعه وضعيت 

آب در  يـان امكـان وجـود جر   ينو همچن يرزمينيز يها آب

در طراحي زهكشي مـورد توجـه اسـت.     ،ها گسلاين محل 

مشـاهده شـده اسـت كـه سـطح آب       در تهـران  ييها نمونه

از چهل متـر اخـتالف    يشگسل ب پاييندر باال و  يرزمينيز

  سطح داشته است.

گسـل، شـناخته    92ساخت در تهران حدود  يناز لحاظ زم

زا (بـا   و لـرزه  يگسـل اصـل   12تعـداد   ينشده است كه از ا

ـ    8)، يلومترك 10از  يشب يدراز تـا   2 ينگسـل متوسـط (ب

دهـد   ينشان م يقاتهستند. تحق يفرع يه) و بقيلومترك 10

درصد در  7و  A يو در سر يهها در كوهپا درصد گسل 90

تهـران بـه شـدت     يهكوهپا يعنيتهران قرار دارند ( B ريس

ـ  يگـر شده اسـت). از طـرف د   يزهتكنون درصـد   70از  يشب

 يگـر باشند. به عبـارت د  يتهران از نوع معكوس م يها گسل

 - يروند شمال شـرق  يكتوان گفت كه دشت تهران در  يم

حـوزه   يـك به موازات رشته كوه البـرز تحـت    يجنوب غرب

ها و فرونشسـت موجـود در گسـتره     تپهاست.  يتنش فشار
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كه محور خـود آنهـا    ييها يسها و ناود يستهران سر، طاقد

 يمـواز  يـا اسـت، منطبـق    يبا امتداد رشته كوه البرز مـواز 

 يـك كتونت يـك از قرار گـرفتن   يفوق حاك يتهستند. وضع

شـكننده   يـك تكنون ينرم (رسـوبات دوران چهـارم) بـر رو   

 يهفرضـ  ينطبق ا . براست(سازند كرج)  يرينز يبستر سنگ

گسـل قـائم    يـك  يدر سطح بر رو يسيو ناود يسهر طاقد

موجود در سـطح شـهر تهـران     يها در عمق قراردارد. گسل

 يكم بوده كه سازندها يبا باال آمدگ ييها يشكستگ معموالً

  دهد. يقرار م يكديگرف را در تماس با مختل

ـ   و لرزه ياصل هاي گسل -4-1 از  يشزا (با طـول ب

   )يلومترك 10

از جنـوب   يلـومتر، ك 400حدود  طول: به فشم -مشا گسله

 شيبو  يغرب - يشرق امتداد، ينقزو يكشاهرود تا آب يغرب

گسل در كرتاسه  ينا. درجه 70تا  35 ينب يبه سمت شمال

نمـوده و   يـت دوبـاره فعال  يـز ن يوسـن در مكـرده و   يتفعال

  البرز رانده يكنار يها ينچ يارتفاعات البرز را بر رو

  .است

از غـرب   يلومتر،ك 75از  يشب طول: به شمال تهران يراندگ

، كـرج  -شمال بزرگراه تهـران   يلومتريك 2دره لشكرك تا 

گسـل   يـن ا .يبه سمت شمال شيبو  يغرب - يشرق امتداد

 يشـتر باشد كه در ب يفشم م -از گسل مشا يا احتماالً شاخه

 يهـا  آبرفـت  يسازند ائوسن كرج بر رو يجاها سبب راندگ

A  وBn .شده است  

 يـك به فاصله  يلومتر،ك 18طول حدود به  :ياورانن راندگي

تهــران و بــه مــوازات آن از  يشــمال ياز رانــدگ يلــومتريك

 امتـداد ، يهاقدسـ  يو شـمال  ياورانسعادت آباد و فرحزاد تا ن

  .  به سمت شمال شيبو  يغرب - يشرق

و در فاصـله   يلـومتر ك 13حدود  طول: به پايينتلو  راندگي

 امتـداد ، پـايين تلـو   يجنـوب روسـتا   يلومتريك يمو ن يك

حـدود  يب شو  يجنوب، جنوب شرق - يشمال، شمال غرب

 ي،جـاده آبعلـ   يبرش نمونه آن در كنـاره شـمال   .درجه 35

  ود است.شرق سرخه حصار موج يلومتريشش ك

در جنـوب و   يـه ارمن هـاي  يبلنـد  ينب يه: مرزگسل محمود

 يلدر شمال سبب تشـك  ياورانو ن يشتجر ين،فرونشست او

  فرونشست بوده است. ينا

ها در شمال تهرانپارس و  گسلاين  :و كوثر يانش يها گسل

ـ   يانقنات كوثر قرار داشته و احتماال گسل شـ   يادامـه غرب

ـ ادا نيز گسل كوثر و گسل كوثر  يـه گسـل محمود  يمه غرب

  باشد. يم

  

  تهران يرزمينيز يها مخازن آب -5

پوشـانده   Dو  A ،B ،C هـاي  يدشت تهران را رسوبات سر

تـوان آنـرا    يو مـ بـوده  اساساً ناتراوا  A ياست. رسوبات سر

 B ،C يهـا  يبعنوان سنگ كف در نظر گرفت. رسوبات سر

گ را پوشانده است. مصالح پوشاننده سن A يسر يرو Dو 

در شـمال   يهـا و دشـت آبرفتـ    افكنه وطهكف بصورت مخر

دانـه و در جنـوب تهـران شـامل      متشكل از مصالح درشـت 

مصـالح جـوان    ينباشد. ا ي) ميلتو س يدانه (رسيزمصالح ر

و  يـي تراوا يزانتهران هستند. م يرزمينيسنگ مخزن آب ز

فاضـالب   يهـا  جهت چاه يننها خوب و به همآ يريپذنفوذ

 يب. بـا توجـه بـه شـ    يدنما يعمل م يبه خوبدر آنها  يجذب

 يمصـرف  يهـا  طرف جنوب اسـت، آب ه كه ب ينزم يعموم

از نـزوالت،   يو بخش نفـوذ  يجذب يها چاه يقتهران از طر

ـ  يوستهپ يرزميني،ز يها به آب طـرف جنـوب حركـت    ه و ب

و  B ،C يها ي. در جنوب تهران جنس مصالح سريدنما يم

D يــزانم كــه قاعــدتاًدر آمــده  يزدانــهبصــورت مصــالح ر 

را نسبت به مصـالح   يبه مراتب كمتر ييو تراوا يريپذنفوذ

در  يرزمينيز يها آب ياندانه شمال دارد. سرعت جر درشت

مصالح دچار اختالل شده و باعث باال آمـدن   ينبرخورد به ا

شـود. در   يمـ  يـان و كاهش سرعت جر يرزمينيسطح آب ز

ــه ــا محــدوده تپ ــر  يه ــه رســوبات س ــاد ك ــاس آب  A يعب

هـا   يـه از ال يشود كه معـدود  يم هدارد، مشاهد يزدگ يرونب

محـل   يـن انتقـال آب هسـتند. در ا   يتو قابل ييتراوا يدارا

را بوجود آورده كه در آن  يسيخورده و تاقد ينچ A يسر

 ياز نواح ينفوذ يها است. آب يغرب - يها شرق يهامتداد ال

از آنجا كـه  و  يافته يانتراوا جر يها يهال ينا يقاز طر يغرب

زهكـش را بوجـود    ينتر ينيمترو پا احداث يبرا يگودبردار

شود. در زمـان احـداث    يآورد، آب در داخل گود ظاهر م يم
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بـه نحـو مناسـب از     كاري يقو عا يبا احداث زهكش يستيبا

كـه بعـدها بـا     يدگرد يم يرينفوذ آب به داخل تونل جلوگ

 يبـول مشكل تا حد قابـل ق  ينا يزهكش هاي ياحداث گالر

از مصـالح و در هـر    يهـر سـر   وايـي ترا يـزان . ميدرفع گرد

 يرسوبات در بعضـ  ينمتفاوت است. ا يرقسمت از طول مس

 يلبـوده كـه تشـك    يو رسـ  يآهكـ  يمانس يها دارا از محل

 ينگونه مصالح و همچنين. ادهد يدج و سخت را م هاي يهال

محـدود   يهـا  يـه بعنـوان ال  يلتيو س يرس يزدانهر يها يهال

جدا شدن مخـازن   اعثعمل كرده و ب يه آبخوان محلكنند

 يبضـــرا يهــا دارا  يــه ال يــن گردنــد. ا  يمــ  يرزمينــي ز

محـدود   يها يهبعنوان ال بوده و غالباً ينيپا يدروديناميكيه

 .كننـد  يدارنـد عمـل مـ    ينييپا ياربس ييكه تراوا يا كننده

)Leaky Confining Unitsــن) ا ــهال ي ــا ب ي ــتره در  يش

 غييـرات نطقه مورد مطالعه قرار دارد. تم يجنوب يها قسمت

ها باعـث   دانه ينب يمانيدر ضخامت، اندازه مصالح و مواد س

اسـت.   يـده منطقه گرد يدرولوژيكيه يتدر وضع يچيدگيپ

 ييراتـي و تغ يو مصنوع يعيطب هاي يدهبا توجه به اثرات پد

 يرزمينـي و ز يسـطح  يهـا  آب يـم هـا در رژ  يـده پد ينكه ا

و آنهـا را   يافتدست  منطقي حل به راه يدآورد، با يبوجود م

  منظور نمود. يدر طراح

و  يتوپـوگراف  يتوضع يلتهران به دل يشمال يها در قسمت

 يـر كـم در ز  يـي تراوا يتبا قابل يزدانهر يها يهقرار گرفتن ال

 ي،خـوردگ  ينها و چ يهال يبش ييردانه با تغ درشت هاي يهال

و  جــاديا ينفــوذ يهــا تجمــع آب يرا بــرا يمحــل مناســب

هـا غالبـاً    آبخوان يندهند. ا يرا م يمحل يها آبخوان يلتشك

شـده و پـس از    يـه تغذ ينفـوذ  ياو  يسطح يها آب توسط

 يهاست تخل يهيگردند. بد يم يهتخل ياشباع به آبخوان اصل

 هـاي  يهنشت آب از ال يقاز طر يمحل يها بخوانآ ينا يعاد

ـ  ياتملاز موارد، ع يا باشد. در پاره يم يرينز يتراوا  يعمران

 نهـا و آب آ يـد نما يم يجادامر اختالل ا يندر ا يو خاكبردار

گـردد.   يمـ  يـه تخل يگـر د يها به آبخوان يعيطبيربصورت غ

موارد، بخصوص در جنوب منطقـه   يعمل در بعض ينالبته ا

عمـل نمـوده و چنانچـه     يـز مورد مطالعه بطـور معكـوس ن  

ـ      يرينآبخوان ز ه تحت فشـار (محـدود) باشـد آب مخـزن ب

امر باعث باال آمـدن سـطح    ين. ايدنما يسمت باال حركت م

بـه   يحالـت خـاكبردار   يـن شود. در ا يم ييباالآزاد آبخوان 

 يها باعث ظاهر شدن آب در گـودبردار  منظور احداث سازه

  شود. ينفوذ آن به داخل سازه م يتاًو نها

ــطح آب  ــواندر ســ ــا آبخــ ــ يهــ ــاً يمحلــ   آزاد عمومــ

)Static Water Tableبه  يو بستگ يآن فصل ييراتغ) و ت

آب بـه   سـطح از فصـول، افـت    يدارد. در بعض يهتغذ يزانم

 كم عمـق موجـود در محـل كـامالً     يها است كه چاه يحد

  شود. يخشك م

 يـا و  يجـذب  يهـا  علت مجاورت با چـاه ه ب يمصنوع يهتغذ

 و ييـرات تغ يـدايش پمپاژ) باعث پ يها (چاه يمصنوع يهتخل

  شود. يم يرزمينيز بآدر سطح  يادز يها نوسان

نسـبتاً  تهران  يدهنده آبخوان اصل يلتشك يها ضخامت آب

ـ  يقـي دق يون بررسنو تاك يادز آن در  ييمنظـور شناسـا  ه ب

  .نشده استانجام محدوده مورد مطالعه 

  

  يدرولوژيو ه يسطح يها آب -6

ـ    يعمـوم  يبشـ به با توجه  يجو نزوالت ه دشـت تهـران ب

 يسـطح  يها العه آبمط ي. برايابد يم يانطرف جنوب جر

به مساحت  يا سطح شهر تهران محدوده هاي يالبو دفع س

مربع مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت.   يلومترك 700 يبيتقر

 يزانم يم،ريدر نظر بگ يليمترم 250را  ياگر متوسط بارندگ

مترمكعـب در سـال بـالغ خواهـد      يليونم 175ها به  باروان

در  يا يقـه دق 60مـدت   يـك را در  يبارنـدگ  يزاناگر م .شد

 20سـاله معـادل    25متـر بـا دوره برگشـت     1400ارتفـاع  

معـادل   يسـطح  يها باروان يزانم يريم،در نظر بگ يليمترم

قادر به دفـع   انمترمكعب خواهد شد. شهر تهر يليونم 14

و  هـا  يابـان و سـطح خ نبـوده  در كوتاه مـدت   يبارش ينچن

 يهـا  . كانـال گيـرد  يمنازل را در جنوب تهـران آب فـرا مـ   

آب در زمـان   يهنداشته و از عهده تخل يكافظرفيت موجود 

را بـا دوره   يبارنـدگ  يكه. در صـورت ينـد آ يبر نم يالبساين 

شـتر در  يمدت ب يو برا يشترارتفاع ب يساله برا 25برگشت 

  تر خواهد شد. يبحران وضع كامالً يريمنظر بگ
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هـا،   يلهـا، مسـ   رودخانـه  يـق از طر يسـطح  يها آب يهتخل

 شـود كـه   انجـام مـي  موجـود در شـهر    يها يا و جوه كانال

  آنها عبارتند از: ينمهمتر

 ي،كــارگر شــمال يهــا يابــانخ يهــا هــا و تونــل كانــال -1

. يزنـد ر يمـ  يروزآبادو نواب كه به نهر ف يجمالزاده، اسكندر

  تهران) ي(حوزه غرب

 17 يهـا  ر شـامل تونـل  يخواجه نص يها ها و تونل كانال -2

تونـل شـهرزاد بـه     يـق كـه از طر  يارو كانال شهرد يورشهر

  تهران) ي. (حوزه شرقيزدر يم يباروت كوب يلمس

آن كــه  يهــا ســوم و سرشــاخه يخروجــ يــام،حــوزه خ -3

ـ   يو شـمال  يمركـز  ينواح يسطح يها آب دو  ينتهـران (ب

حـافظ، وحـدت    يهـا  يابـان خ يرالذكر) را از مسـ  حوزه فوق

از  به جنـوب صـالح آبـاد منتقـل و     ييد رجايو شه ياسالم

 .يـد نما يكـن وارد مـ   يلآنجا با احداث خـط لولـه بـه مسـ    

  .رسد يتهران م يشمال يطرح تا نواح ينا يها سرشاخه

  عبارتند از: تهران يمترو 3خط  يرواقع در مس يها يلمس

 يـام حـوزه خ  يهـا  سرشـاخه  ،بـاختر ، مبـارك آبـاد   ،دارآباد

ــا سرشـــاخه ،(نوبخـــت) ــ يـــامحـــوزه خ يهـ ، )ي(مدرسـ

حـوزه   يهـا  سرشـاخه  ،)يعصـر (ول يامحوزه خ يها سرشاخه

، (كشــاورز) يــامحــوزه خ يهـا  سرشــاخه ،(زرتشــت) يـام خ

، (ســزاوار) در دســت احــداث يــامحــوزه خ يهــا سرشــاخه

، ث) در دسـت احـدا  يد(ابوسـع  يـام حـوزه خ  يهـا  سرشاخه

) در دسـت  يمختـار  يـا  ياسـر ( يـام حـوزه خ  يها سرشاخه

 ، در دسـت احـداث   يكانـال بهشـت   يهـا  سرشـاخه ، احداث

، در دسـت احـداث   2و  1كانال سجاد قطعـه   يها شاخهسر

  يارتونل بهمن، يروزآبادنهر ف

 ،دارآبـاد  يها ها و كانال يلذكر شده فوق، مس يها يلاز مس

 V3 يسـتگاه تـا ا  U3 يستگاها ياز ابتداباختر و  مبارك آباد

ــط  ــدوده خ ــرو 3در مح ــران مت ــراري ته ــه  ق ــد. نقش دادن

ــال ــا كان ــع يه ــا آب يآور جم ــييرزمز يه ــوط  ين و خط

تهـران در   يمتـرو  3فاضالب در محـدوده خـط    يآور جمع

  .شده استشكل شماره يك نشان داده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 متروي تهران 3هاي زيرزميني در محدوده خط آوري آبهاي جمعكانال  1شكل
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  منطقه يدروژئولوژيكيه يها يژگيو -7

 يژگـي و يرزمينـي ز يهـا  مـورد مطالعـه از نظـر آب    منطقه

  شود: يداشته كه بطور مختصر به آن اشاره م يخاص

در منطقـه مـورد نظـر بـه      يشناس يناز نظر ساختار زم -1

انتقـال را آب دارنـد و اكثـر     يـت و قابل ييتراوا ها يهندرت ال

 3خـط   يرمسـ  لبـوده و در طـو   يرمناطق بصورت نفوذناپذ

وجـود نـدارد و فقـط در     ينيزمزيرتهران سفره آب  يمترو

آب و فاضـالب مشـاهده شـده     يانباشتگ يرنفوذپذ هاي يهال

  است.

از چهل رشته قنات و زهكـش كـه    يشب يردر طول مس -2

 يـا هـا و   و پساب چـاه  يرنفوذپذ يها يهموجود در ال يها آب

ند وجـود  ده يمنطقه را انتقال م يفاضالب جذب يها يانبار

ـ  چاه يدارد كه در بعض  يعلـت مسـدود شـدن مجـار    ه ها ب

سطح آب مشـاهده   يقنوات باال آمدن موضع ياها و  زهكش

  شود. يم

 يمتـرو  3خـط   يردر طول كل مس يرزمينيح آب زسط -3

 ييـر متر متغ 25تا  ينسطح زم يمتر 2تهران باال بوده و از 

  .است

 ورتمتـرو بصـ   3خـط   يمدر حـر  يرزمينـي سـطح آب ز  -4

نبـوده و در طـول    يعمق ثـابت  ياو  يناز تراز خط زم يتابع

 همچـون   باشد و عمق سـطح آب بـه عوامـل    يم يرخط متغ

 يرنفوذپذ هاي يهال، ها و عملكرد آنها يشوجود قنوات و زهك

، باشـد  يها م ها و پساب آب كه انتقال دهنده زه ينزمير در ز

عـدم وجـود شـبكه    ير، مسـ  لسبز در طـو  يفضاها ياريآب

 يـع و نشت آب در شبكه توز يشكستگ، فاضالب يورآ جمع

 يحاصل از بارنـدگ  يها و دفع آب ينزوالت جو، آب تهران

  .اردد يبستگ يبه روش جذب

عمـدتاً از شـمال بـه     يرزمينـي ز يهـا  جهت حركت آب -5

  باشد. يجنوب م

 يابـان خ ينكـه با توجـه بـه ا  كه ها  دفع فاضالب و پساب -6

نقـاط طـول    يشترباشد در ب يخط القعر م تدر حال يعصرول

 يـن هـا بـه ا   دفع پساب يها يها و گالر فاضالب يخط انبار

  گردد.   يم يمنته يابانخ

  

 يمتــرو 3خــط  يرر مســقنــوات واقــع د -8

  تهران

آهـن   راه يسـتگاه تهران حد فاصل ا يمترو 3خط  يردر مس

ـ  V3 يسـتگاه ) تـا شـمال ا  C3 يستگاه(ا رشـته   40از  يشب

از آنهـا در   يتعـداد  يوجود دارد كه مجـرا  يقنات و زهكش

هـم در   يقرار گرفته و تعداد يستگاهسطح باالتر از تونل و ا

از قنـوات و   يو تعـداد تونل واقع شـده   كفاز  يينيعمق پا

 3خط  يرمترو هم سطح بوده و با مس يها ها با سازه زهكش

  باشند. يموازات خط مترو مه ب ياداشته و  يتالق

 يـل تهـران بـه شـرح ذ    يمترو 3خط  يرقنوات واقع در مس

  :باشد يم

، باكـك، فـرح آبـاد،    آبـاد  ينحس، آباد يمخلص، مبارك آباد

ــه، مج ــت يدي ــران زرتش ــي، مه ــام يعل ــتان ي،حم ، بهارس

 ي،ملـ  يمجلـس شـورا  ، باغ صـبا يرضا، حاج عل، الدوله ينام

ــ  ــد عل ــاج محم ــردار ي،ح ــار، آب س ــ، پامن ــات، الح ينع ي

بهجـت   ،سـفارت روس ، عباس آبـاد،  ناصرالملك، بهارالملك

، مخبرالدولـه  يسـي، مهرگـرد،  سفارت انگلآباد،  يوسف ،آباد

ـ  يلاسماعي، الملك گرج ينامآباد،  ير، نجفمع، سنگلج ، ادآب

آبـاد   يعلـ ، رسـتم آبـاد  ، گـرد  يمرتضـ ، خالزير، محمد آباد

، گلدسـته ، ناصـرآباد ، چهاردانگـه ، حسين آباد شريف، قاجار

  ، حسن آباد مستوفي،  فخرالدوله ،دوالب ي،ناصرشاطره، 

تـا   T3 يستگاهرشته قنات از ا پنجاز قنوات ذكر شده فوق، 

كـه   مترو قرار دارند 3خط شمالي در محدوده  V3 يستگاها

  :باشد يم يرشرح ز به مشخصات آنها

  قنات فرح آباد -8-1

ـ  ييقنات در شمال بزرگـراه بابـا   ينمادر چاه ا  65عمـق  ه ب

 14000قنات  ين، طول ااستمدفون  باشد كه فعالً يمتر م

متر بوده و مظهر آن در پادگان فـرح آبـاد در شـرق تهـران     

 يتهـا كالهدوز در ان يدشه يدانقرار دارد كه زمان احداث م

 ي(در خـاكبردار  يمتـر  4در عمـق حـدود    يابان پيروزيخ

 يده آب .يد) مشاهده گرديروزيپ يابانبه خ يگذر غرب يرز

  :است يرشرح زه قنات آن ب اين
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 دهي قنات فرح آباد وضعيت آب   1جدول 

 دهي قناتوضعيت آب  سال

 ليتر در ثانيه13  1349-1350

 ليتر در ثانيه48  1355-1356

 كخش  1376

 خشك  1381

 خشك  1387

بصـورت   يروبـي و ال يعلت عـدم نگهـدار  ه قنات فرح آباد ب

 باشـد.  يمـ  يمتروكه در آمده و در حال حاضر فاقـد آبـده  

ـ  ي تهـران متـرو  3فرح آبـاد در دو محـل خـط     قنات ه را ب

  يد:نما يقطع م يرز يبترت

  يمتر 50در عمق حدود  V3 يستگاهغرب ا در شمال -1

  يمتر 35در عمق حدود  T3 يستگاهدر جنوب ا -2

  قنات باكك -8-2

ـ  يين در شـمال بزرگـراه بابـا   آقنات باكك كه مادر چاه  ه ب

بـوده و   يـدا متر قرار دارد و بصـورت مـدفون و ناپ   60عمق 

باشـد و مظهـر آن در باغـات     يمتر م 2700قنات  ينطول ا

 دارد. قـرار  يزانجنـوب پـارك لـو    -نو  يرانشمال غرب شم

  :باشد يم يرگذشته به شرح ز يانلقنات در سا دهي آب

 دهي قنات باكك وضعيت آب   2جدول 

 دهي قناتوضعيت آب  سال

 ليتر در ثانيه8  1349-1350

 ليتر در ثانيه6  1355-1356

 ليتر در ثانيه14  1376

 .ثبت نشده استيدهتاكنون آمار آب 1376از سال 

ــات ــرو 3باكــك خــط  قن ــران در دو محــل  يمت قطــع ته

  :يدنما مي

 50در عمـق حـدود    V3 يسـتگاه جنـوب ا  يـا در شرق  -1

  يمتر

  يمتر 40در عمق حدود  U3 يستگاهدر جنوب ا -2

  قنات مهران زرتشت -8-3

ـ  متـر در   45عمـق  ه قنات مهران زرتشت كه مادر چاه آن ب

 .دارد بصورت مـدفون قـرار   ياييدر يروين يمارستانمحل ب

قنـات   نيـ مظهـر ا است و  متر 3000حدود  ين قناتطول ا

 يمسكون يها در محوطه خانه يعراق يدشه ياباندر شرق خ

  عبارتست از: قنات مهران زرتشت دهي . آبسپاه قرار دارد

 دهي قنات مهران زرتشت وضعيت آب   3جدول 

  دهي قنات وضعيت آب  سال

  ليتر در ثانيه 5/70  1349-1350

  ليتر در ثانيه 100  1355-1356

  ليتر در ثانيه 60  1376

  ليتر در ثانيه 80  1381

تهـران در   يمتـرو  3موازات خط ه قنات فعال بوده و ب اين

 T3تا  S3 هاي يستگاهدر حد فاصل ا يرازيش يادبزرگراه ص

 يقرار گرفتـه و امكـان دارد مجـار    يمتر 15تا  6در عمق 

حـد فاصـل    در .ينـد آن با تونل برخـورد نما  يفرع يا ياصل

  ندارد. يالقبا خط مترو ت V3تا  U3 هاي يستگاها

  قنات كاظم آباد  -8-4

ـ   ينمادر چاه ا متـر در محوطـه    30عمـق حـدود   ه قنـات ب

ــنا ــر آن در خ   يعص ــرار دارد و مظه ــاع ق ــانوزارت دف  ياب

قنـات   يـن ا .باشـد  يتاالر ساقدوش مـ  يكيپاسداران در نزد

  است: يرشرح زه قبل ب يها در سال يده فعال بوده و آب

 ان زرتشتدهي قنات مهر وضعيت آب   4جدول 

  دهي قنات وضعيت آب  سال

  ليتر در ثانيه 17  1349-1350

  ليتر در ثانيه 34  1355-1356

  ليتر در ثانيه 20  1375-1376

در  U3 يستگاهرا در شمال ا ي تهرانمترو 3قنات خط  ينا

  .يدنما يمتر قطع م 10عمق حدود 

  آباد ينقنات حس -8-5

 40مق آن حـدود  قنات در اراج واقع بوده و ع ينمادر چاه ا

قنـات   يـن آبـاد و طـول ا   ينو مظهـر آن در حسـ  است متر 

آن در  يدهـ  آب .باشـد  يبـوده و فعـال مـ    ترم 2400حدود 

موازات قنات باكـك و  ه بو باشد  يم يهدر ثان يترل 15حدود 

در  3خـط   يها قنات با تونل يرشده و مس واقع در شرق آن

از  3خـط  در ادامه  يبرخورد ندارد ول V3تا  U3حد فاصل 

V3  بهW3 با تونـل متـرو    يمتر 35تا  30 در عمق حدود

  برخورد خواهد داشت.

 3قنـوات موجـود در مسـير شـمالي خـط       2شكل شـماره  

  دهد. متروي تهران را نشان مي
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 3خط  يردر مس ياجرا شده قبل يها طرح -9

  تهران يمترو

تـا   T3 تگاهيسـ فاصـل ا  تهران حد يمترو 3خط  يردر مس

ــا مســائل آب  V3 يســتگاها ــا در برخــورد ب ــطح يه و  يس

آب و حـل مشـكالت    ينمأمنطقـه بـه منظـور تـ     يرزمينيز

آنهـا   ينكه مهمترآمده ها به اجرا در  از طرح يا پاره يياجرا

  :باشد يم يرشرح زه ب

ـ    ينمأجهت تـ  -1  33تعـداد   يآب شـرب شـهروندان تهران

 يهـا  ران شـماره آب تهـ  يرهدر مخازن ذخ يقحلقه چاه عم

اســت كــه مجمــوع شــده  يــزو تجه يحفــار 42و  41، 40

باشد. با توجـه   يم يهدر ثان يترل 1000 از يشآنها ب يده آب

ــ  يهــا مطالعــه ســفره آزاد آب در منطقــه مــورد ينكــهاه ب

سـفره   ينمحـدوده چنـد   ينوجود نداشته و در ا يرزمينيز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وجـود  ... و يه، آبخـوان اقدسـ  آبخوان ازگل يها نامه ب يمحل

آنها محدود بوده و در صورت كاركرد دائم  يلدارد كه پتانس

هـا بطـور    چاه يده و آب يدهگرد يهتخل فرهس يرهذخ ،ها چاه

هـا بصـورت    چـاه  يـن لـذا از ا  ،يابـد  يكاهش مقابل توجهي 

و  يـان از سـد لت  يكمبـود آب انتقـال   يها محدود و در زمان

 ،ها كرد چاهو در زمان كار گردد يم يبردار بهره ،رودخانه الر

داشـته و سـطح    ياديدر منطقه افت ز يرزمينيسطح آب ز

و در زمـان   گيـرد  يقـرار مـ   پـايين در سـطح   يرزمينيآب ز

بـاالتر   ياردر سـطح بسـ   يرزمينـي ها سـطح آب ز  توقف چاه

  باشد. يم

 يــادنوبن يــدانپاســداران و م يابــاندو حلقــه چــاه در خ -2

است كه شده  يزو تجه يبز حفارس يب فضاآ ينمأجهت ت

  .دشو يم ستفادهاز آنها ا يزدر فصل تابستان و پائ يشترب

 متروي تهران3قنوات موجود در مسير شمالي خط  2شكل
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در منطقـه اجـرا    يسـطح  يها آب يآور جمع يها كانال -3

 يستگاهاز ا يرازيش يادآن در بزرگراه ص يو شاخه اصلشده 

U3    كانـال   يـن به طرف جنوب احداث شـده اسـت عمـق ا

 يرازيشـ  يادرگـراه صـ  بز يـوژ متر از سطح و در رف 6حدود 

بـاختر در جنـوب    يلكانال به مسـ  ينا يتباشد و در نها يم

  .گردد يمتصل م Q3 يستگاها

 يطراح يطرح زهكش Q3 تا U3 يستگاهدر حد فاصل ا -4

بـه   S3تـا   T3 يسـتگاه در حد فاصل اآن از  يو قسمتشده 

  است.گرديده متر اجرا  530حدود طول 

 يمتـرو  يرزمينـي ز يهـا  در سـازه  يرزمينيز يها وجود آب

مشـهود بـوده كـه     ييـ اجرا يـات شروع عمل ياز ابتدا رانته

 يرفاضـالب در طـول مسـ    يها چاه ييابجاج يرنظ ياقدامات

 ينخطــوط متــرو و انحــراف قنــوات موجــود و همچنــ     

ــا يزهكشــ ــدد يه ــا يمتع ــردن ســطح آب  ينيجهــت پ ب

و  يدو و سه تهـران طراحـ   ،يكخطوط  يمدر حر يرزمينيز

مترو كه از  3در حال احداث خط  يهر ناحد .اجرا شده است

 ييو جنوب بزرگراه بابـا  يدر محدوده شمال يا لحاظ منطقه

چاه وجود دارنـد   يقرار دارند، تعداد يادنوبن يدانو اطراف م

بـا آب  و  يآور كه آب آنها در مخازن آب شرب منطقه جمع

شـرب شـهروندان    ببـه مصـرف آ   ،ها خانه يهاز تصف يانتقال

  .رسد يم

آب بـه   يـره تعـداد سـه مخـزن ذخ   مطالعه منطقه مورد در 

از آنهـا   يك در هروجود دارد و  R42و  R40،R41ي ها نام

هـا در مواقـع مـورد     چاه ينكه آب ا يچند حلقه چاه حفار

كـه از آب   يزمـان  .گـردد  يمـ  يآور مخازن جمع يندر ا يازن

 وضـعي شـود سـطح آب بصـورت م    يها اسـتفاده مـ   چاه ينا

مواقع سطح آب در منطقه مـذكور  ديگر در و  يدآ يم يينپا

شـبكه   يـك بـه   يـاز ن يتيوضـع ين وجـود چنـ   يـد. آ يباال م

جهت كنتـرل سـطح آب در منطقـه را دو چنـدان      يزهكش

ـ   يـك هر  يها تعداد چاه .سازد يم  يـر شـرح ز ه از مخـازن ب

  :باشند يم

 يلحلقه چـاه تشـك   13كه حدوداً از تعداد  R40مخزن  -1

 يابـان نارنجستان و خ ياباناطع خو مخزن آن در تق يدهگرد

ـ    يادنوبن يدانسوم در شمال م  يـن ا يقـرار دارد مجمـوع دب

  .استمترمكعب در ساعت  640ها حدود  چاه

و شـود   مي يهحلقه چاه تغذ 5كه از تعداد  R41مخزن  -2

نـور واقـع    يابـان در غرب پاسداران قرار دارد و در جنوب خ

 .است شده

و  يرازيشــ ياده صــكــه در شــرق بزرگــرا R42مخــزن  -3

 يهحلقه چاه تغذ 15از تعداد و جنوب شهرك نور قرار دارد 

 ترمكعـب م 2270شده  ياد يها چاه يمجموع دبو شود  يم

  .استدر ساعت 

در طـول   يرزمينـي ز يهـا  با توجه به مراتب فوق سطح آب

در  V3تـا   U3 هاي يستگاهفاصل ا تهران حد يمترو 3خط 

وجود داشته و از عمـق   ستگاهيتونل و ا يهسطح باالتر از راد

 يهـا  سـطح آب  قـرار دارد و  ينسـطح زمـ   يمتر 20تا  10

  :باشد يم يادينوسانات ز يبه سه علت دارا يرزمينيز

ــ  يدر فصـول بارنــدگ  -1 علــت نفــوذ ه (زمســتان و بهـار) ب

از خاك نفوذ كـرده   يحاصل از برف و باران تا عمق يها آب

و سـطح   يابـد  يمع متج يرنفوذناپذ يها يهو با برخورد به ال

  .گيرد يقرار م يدر سطح باالتر يرزمينيآب ز

برداشت آب از  يشعلت افزاه ب ييزدر فصل تابستان و پا -2

ســبز ســطح آب  يآب شــرب و فضــاها يهــا چــاه يــقطر

  .گيرد يتر قرار م ييندر سطح پا يادتريافت ز يرزمينيز

باعث بـاال بـودن    يردر طول مس يرر و بايوجود قنوات دا -3

  باشد. يم يرطح آب در طول مسس

  

  هاي پيشنهادي براي زهكشي   گزينه -10

متروي  3سازي مسير شمالي خط  طرح خشكدر مطالعات 

 يشـنهادي پ ينهگزسه  V3تا  U3تهران حد فاصل ايستگاه 

  :بوده است يلبه شرح ذ

 يهــا چــاه يلهبوســ يرزمينــيبــردن ســطح آب ز يينپــا -1

  زهكش

بـا اسـتفاده از    يموضع يقاف يزهكش يها ياحداث گالر -2

  پمپاژ

  يآب ثقل يهبصورت تخل يزهكش افق ياحداث گالر -3
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ــهگز -10-1 ــا ين ــطح آب   ييناول: پ ــردن س ب

  زهكش يها چاه يلهبوس يرزمينيز

اسـتفاده از   ،بـردن سـطح آب   يينجهـت پـا   ينـه گز يندر ا

شـده   ينـي ب يشها پ و پمپاژ آب از چاه يچاه زهكش يحفار

در آب در اثر پمپاژ چاه افـت سـطح    ينكهاه با توجه ب .است

ـ  تعداد چاهبايست  مي آيد، يچاه بوجود م يمحر  يحـد ه ها ب

داشـته و محـدوده    يهـا همپوشـان   چاه يرثأباشد كه شعاع ت

 يـن ثر هر چاه در اؤم يرثأت شعاع .يدمورد نظر را خشك نما

هـا از   فاصله چاه لذاشده و  ينيب يشمتر پ 50طقه حدود من

طول خط از جنوب  يمتر خواهد بود و برا يكصدهم حدود 

حلقه چاه مورد  23تعداد  V3 يستگاهتا شمال ا U يستگاها

  خواهد بود. يازن

 يحفــار يا ضـربه  يبـا دسـتگاه حفـار    يزهكشـ  يهـا  چـاه 

قـه چـاه   و عمق هر حل ينچا 22آنها  يو قطر حفارشوند  مي

در  يچاه لوله جـدار فـوالد   يبعد از حفار .باشد يمتر م 60

 14قطـر  ه بـ  يآن نصب خواهد شد. لوله جدار از نوع فوالد

در هـر چـاه    .باشـد  مي يليمترم 7ضخامت حدود ه بو  ينچا

متر لوله مشبك نصب خواهـد شـد.    50متر لوله كور و  10

 ينـي ب يشپ يهدر ثان يترل 30 يال 20هر چاه حدود  يده آب

 15قـدرت الكتروموتـور حـدود    با و الكتروپمپ شناور شده 

 يبـرا  يـاز ها نصب خواهد شد. برق مـورد ن  در چاه يلوواتك

تـوان   يباشد كه مـ  يولت م 380آمپر سه فاز  50حلقه چاه 

  گرفت. نظر آمپر در 100انشعاب  يكهر دو حلقه چاه 

ـ   يدوم: احداث گالر ينهگز -10-2  يزهكـش افق

  فاده از پمپاژبا است يموضع

 يـر شـرح ز ه ب يموضع يسه رشته زهكش افق ينهگز يندر ا

  :شده است ينيب يشپ

 يمتر گالر 480طول ه ب يزهكش اين: U3زهكش موضعي 

متـر و در   230كه در طرف غـرب   يستگاها يندر طرف يافق

شـرق بـه    يارتبـاط  يمتر گـالر  50متر و  200طرف شرق 

ـ  باشد و ضـلع جنـوب   يم يغرب يگالر  يـك  يسـتگاه ا يغرب

 يخواهـد شـد كـه آب استحصـال     يـه حلقه چـاه پمپـاژ تعب  

. عمـق  شـود  مـي  يهساعته پمپاژ و تخل 24بصورت  يزهكش

 يهـا  متـر خواهـد بـود تعـداد چـاه      30ها حـدود   چاه يلهم

حلقه چاه  يكو  يحلقه چاه زهكش 11بالغ بر  U3 يستگاها

 يـزان . مگردد يم يشنهادمتر پ 40پمپاژ كه عمق آن حدود 

ــالآب  ــدود  ياستحص ــش ح ــرل 50از آن زهك ــهدر ثان يت  ي

و در چـاه پمپـاژ دو دسـتگاه الكتروپمـپ     شـده   ينـي ب يشپ

 يـك نصـب خواهـد شـد كـه      يلـووات ك 30قدرت با  ورشنا

ـ   يك م وئكار دا يبرا دستگاه پشـتيبان  عنـوان  ه دسـتگاه ب

  .شود مي ينيب يشپ

 يمتر گـالر  450طول ه ب زهكش ينا: V3زهكش موضعي 

متـر و در   210كه در طرف غـرب   يستگاها ينفدر طر يافق

شـرق بـه    يارتبـاط  يمتر گـالر  50متر و  190طرف شرق 

ـ  باشد و ضـلع جنـوب   يم يغرب يگالر  يـك  يسـتگاه ا يغرب

 يخواهـد شـد كـه آب استحصـال     يـه حلقه چـاه پمپـاژ تعب  

. عمـق  شـود  مـي  يهساعته پمپاژ و تخل 24بصورت  يزهكش

 يهـا  تعـداد چـاه   .متـر خواهـد بـود    30ها حدود  چاه يلهم

حلقه چاه  يكو  يحلقه چاه زهكش 11بالغ بر  V3 يستگاها

  گردد. يم يشنهادمتر پ 40پمپاژ كه عمق آن حدود 

 يهدر ثان يترل 50ن زهكش حدود آاز  يآب استحصال يزانم

شود و در چاه پمپـاژ دو دسـتگاه الكتروپمـپ     يم ينيب يشپ

ك يـ نصـب خواهـد شـد كـه      يلـووات ك 30قدرت با شناور 

پشـتيبان  دسـتگاه بعنـوان    يـك  كـار دائـم و   يبرا دستگاه

  شود. مي ينيب يشپ

 1400طـول  ه ب زهكش ينا :U3V3تونل  يموضع زهكشي

 يناز ا يآب استحصال .متر در غرب تونل احداث خواهد شد

 U3 يستگاهحلقه چاه پمپاژ در شمال ا يك يهزهكش با تعب

هكـش  ز يـن ا يخواهد شد دب يهمتر تخل 40عمق حدود ه ب

شـود كـه جهـت     يمـ  ينـي ب يشپ يهدر ثان يترل يكصدحدود 

ــهتخل ــاژ يلهآب بوســ ي ــازن پمپ ــتگاه   ي ــه نصــب ســه دس ب

باشـد كـه دو    يوات مـ يلـو ك 30قدرت با الكتروپمپ شناور 

پشـتيبان  بعنـوان   يـك دسـتگاه  دستگاه جهت كار دائـم و  

  .شود مي ينيب يشپ

ـ  يسوم: احداث گالر ينهگز -10-3  يزهكش افق

  يآب ثقل يهبصورت تخل

زهكـش  ) 1 باشـد:  مي شامل سه قسمتافقي طول زهكش 

طـول  ه ب V3 يستگاهتا شمال ا U3 يستگاهاز جنوب ا ياصل
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متـر   400به طول حدود  يفرع يها زهكش) 2، متر 1700

كـه بصـورت دسـتك بـه      V3و  U3 هـاي  يستگاهدر شرق ا

 انتقـال  يمجـرا ) 3و  اتصال داده خواهد شد ياصل يزهكش

 يجهــت انتقـال آب استحصــال متـر   700 بـه طـول حــدود  

تــا كانــال  U3 يســتگاهاز جنــوب ا يزهكــش بصــورت ثقلــ

  .يرازيش ياددارآباد در بزگراه ص يسطح يها آب يآور جمع

ـ    30فاصله حدود ه ها ب چاه يلهم  110قطـر  ه متـر از هـم ب

 يگـذار  كـول و  يپس از حفار. خواهد شد يحفار يمترسانت

و جهـت   يگـذار  كـول  يـه بق از آنها پـر و  يتعداد ،ها يگالر

 يلـه تعـداد م  .خواهد شـد  ينگهدار يندهآ يراتو تعم يدبازد

مـورد   يها شود. كول يم ينيب يشحلقه پ 250ها حدود  چاه

مسلح  يگرد بتن ها از نوع كول چاه يلهجهت نصب در م يازن

  باشد. مي يمترسانت 100 يقطر داخله ب

 چهـار  يبشو  يمترسانت 110×160زهكشي به ابعاد  يگالر

تونل حـدود   يبش ينكهاه نظر ب خواهد شد. يحفاردر هزار 

 حـدود چهـار در   يزهكشـ  هـاي  يگالر يبچهار درصد و ش

تا  4عمق ه لذا در هر صد متر احداث دراپ ب ،باشد يهزار م

زهكـش كـول    هـاي  يدر گـالر  خواهد بود. يازمتر مورد ن 5

نصـب   يمترسـانت  90×140ابعاد ه ب يمسلح تخم مرغ يبتن

 يقطر داخلـ ه مسلح ب يها كول بتن چاه يلهدر م هد شد.خوا

  نصب خواهد شد. يمترسانت 100

ــ U3-V3 يزهكــش موضــع متــر در غــرب  200طــول ه ب

 يزهكـش اصـل   يبا مشخصـات فنـ   V3و  U3 يها يستگاها

ـ  يسـتگاه چاه جنوب ا يلهم .اجرا خواهد شد عنـوان چـاه   ه ب

الً زهكش فعـ  ينا يشود و آب استحصال يم ينيب يشپمپاژ پ

اگـر زهكـش    ينـده خواهد شـد و در آ  يهپمپاژ تخل يقاز طر

بـا   يكهدر صورت .ساخته شود جزء آن خواهد بود يسراسرت

 يسـتگاه كامـل ا  يخشك سـاز  يزهكش موضع يناحداث ا

ـ   يست با احداث دستكا نشود الزم يسرم  ،ياز زهكـش غرب

  ساخته شود. يزن يشرق يزهكش فرع

  ينه برترو انتخاب گز ها بررسي گزينه -10-4

و تونل حد فاصل  ها يستگاها يتتوجه به موقع : بااول ينهگز

هـا   چـاه  يزو تجه يقرار دارد و حفار يكه در محدوده نظام

 يداخـل چـاه و انشـعاب بـرق و تابلوهـا      يـزات تجهنياز به 

و ضـمناً  براي هر چـاه خواهـد داشـت    جداگانه  يريگ اندازه

باشد، م أتو يالتبا مشكممكن است دائم از آنها  يبردار بهره

  .نگرديد يشنهادنبوده و پ يعمل ينهگز ينا يلذا اجرا

 يقآب از طر يعلت پمپاز دائمه ب ينهگز يندر ا :دوم ينهگز

و تونـل   هـا  يسـتگاه زمان ساخت ا يبراتنها  ژ،پمپا يها چاه

 3از خـط   يبـردار  زمان بهره يحد فاصل مناسب بوده و برا

  شود. ينم يشنهادمترو پ

دوم  ينـه شده گز يلتكم يقتدر حقاين گزينه  :سوم ينهگز

چـاه پمپـاژ    يپمپاژ حـذف و بجـا   يها كه در آن چاهاست 

 يآور كانـال جمـع   تـا  U3 يسـتگاه انتقال از جنوب ا يگالر

و بـه  شـده اسـت    ينـي ب يشمبارك آباد پـ  يسطح يها آب

  عنوان گزينه برتر انتخاب گرديد.

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقطع زهكش در اطراف تونل مترو  4شكل
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ـايه  امهفصلـن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394 پاييز � 11شماره �مهـن

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اطراف ايستگاه مترومقطع زهكش در  5شكل

 جزئيات چاه پمپاژ  6شكل

120كول   14تيرآهن نمره  

متر 2به طول   

آوري كانال جمع

هاي سطحي در آب

برداريحال بهره  
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  رانـته يروـمت 3خط  يـالـدوده شمـمحيمطالعه موردقطار شهـري؛يـرزمينـيزيهاسازهدريـزهكش يستمس يراـاج

 

متروي تهران نشان داده شده اسـت.  3محدوده شمال خط هـاي زيرزمينـي در    وضـعيت آب  9تـا   7در اشكال شـماره  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع و مراجع -11

طـرح خشـك   «هـاي   شـه گزارش مطالعات مرحلـه اول و نق 

خط  يمحدوده توسعه شمال يرزمينيز يها دفع آبسازي و  

 ين، شركت مهندسـ »)V3تا  U3 يستگاهتهران (ا يمترو 3

): مشاور تخصصي 1389اسفندماه ( آب پارس يرسامشاور ه

  شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايه

متروي تهران 3هاي زيرزميني محدوده شمال خط وضعيت آب  9شكل

متروي تهران 3هاي زيرزميني محدوده شمال خط وضعيت آب  8شكل

متروي تهران 3هاي زيرزميني محدوده شمال خط وضعيت آب  7شكل
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1
, Zohreh Ashoori

2
 

1 
Head of Concrete and Geotechnical Department, Boland Payeh Co. 

2 
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Abstract 

For construction of some parts of line 3 and 4 in Tehran Metro including 17km of tunneling, 16 

stations, 3 T-junctions and 40km of pavements, about 500,000m3
 of structural concrete and 

530,000m
2
 of shotcrete for stabilizing was required. For this amount of concrete, five different mix 

designs with two strength class of 210 and 250kg/cm2
 (cylinder) were developed. In this study 

calculation method and construction consideration of five mix design including two mix designs 

for lining and stations, two mix designs for pavement and one mix design for shotcrete is reviewed. 

 

 

Keywords: Concrete Mix Design, Shotcrete, Tehran Metro 
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Abstract 

Design and construction of 12km of tunnel in line 3 and 2km of tunnel in line 4 is carried out by 

Boland Payeh Company with application of NATM. During construction period and after an 

interval in execution operations, the contractor implemented a comprehensive review of design, 

procurement and construction of project to achieve tight schedule of project completion favored by 

the Client. The review process was compromised of revising in conventional designs, planning fast 

track schedule especially in procurement area and application of integrated construction method. 

The results showed a 120% increase in efficiency of operations and duration of tunnel construction 

was reduced up to half of ordinary durations. Monthly equal rate of tunneling in two recent years 

was 61m in each working face and weekly average performance of each set of tunnel formwork 

was 29m of lining. In this study, experiences of Boland Payeh Co. in construction of tunnels in line 

3 and 4 in Tehran Metro are reviewed. 

 

 

Keywords: Tunneling, NATM, Tehran Metro 
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Abstract 

Design and construction of 14 stations of Tehran Metro (including 9 stations in line 3 and 5 stations 

in line 4 in) is carried out by Boland Payeh Company using Concrete arc and top-down methods. 

During construction period and after an interval in execution operations, the contractor 

implemented a comprehensive review of design, procurement and construction of project to 

achieve tight schedule of project completion favored by the Client. For this purpose, operation of 

stations was defined in three phases: 1) completion of first and final station and overall operation of 

line, 2) operation of important stations and 3) operation of remaining stations. The results showed a 

110% increase in efficiency of operations and duration of station construction was reduced up to 

half of ordinary durations. Construction duration of two-storey station was reduced from 32 months 

to 18 months. The main reasons of reduction in completion duration were changing excavation 

method of ticket hall and passenger platform and also construction method of station final 

structure. In this study, experiences of Boland Payeh Co. in construction of stations in line 3 and 4 

in Tehran Metro are reviewed.  

 

 

Keywords: Underground Stations, Top-Down Method, Concrete Arc Method, Tehran Metro 
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Abstract 

For improving quality of railways in recent years, application of slab track in pavement is extended 

(especially in urban railways). Slab track system has advantages of lower O&M cost, longer service 

period and more safety over ballast pavements. It is estimated that in 50 years of project lifecycle, 

although capital investment for slab track is 10% higher than ballast pavement but overall costs of 

ballast pavement is 18 times of slab track costs. Pavement of 40km of railway in some parts of line 

3 and 4 in Tehran Metro is carried out by Boland Payeh Company. Schedule of some parts in this 

project was fast track and the contractor has achieved double of normal advance rates by using 

precise procurement planning.. 
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Abstract 

In this paper based on recent studies and also experiences of Boland Payeh Company in 

construction of subway tunnels, a comparison between two methods of New Austrian Tunneling 

Method (NATM) and Tunnel Boring Machines (TBM) is made. Results show that NATM is more 

reliable in many cases: a comparison based on risk study showed that For NATM the risk analysis 

found that there is a 72% confidence in completing the project within the estimated time and a 49% 

confidence in completing the project at or under the estimated cost. For the TBM method, the risk 

analysis found there is a 7% confidence in completing the project within the estimated time and a 

<1% confidence in completing the project at or under the estimated cost. In other words, achieving 

estimated time and cost in TBM is very difficult. In another study based on application of multi 

criteria decision making system for selecting best tunneling method in Line 6 of Tehran Metro, 

NATM was the best option among four different methods. In addition, experiences of Boland 

Payeh Co. in construction of 17km tunnels in line 3 and 4 of Tehran Metro showed that with 

precise planning for using resources, advance rates of NATM can be raised as 3 times of TBM 

rates in similar projects. 
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Abstract 

In construction of underground structures as a result of underground excavation (especially when 

height of overlying is low) ground settlement is occurred; and if the settlement level is over the 

limits or by occurrence of liquefaction and removing soil strength, serious damages can incur to 

structural and non-structural elements. In order to prevent these incidents during underground 

excavation, settlement control by using instrumentation and ground stabilizing methods such as 

forepoling, micropiles and consolidation grouting are applied. In this study, similar experiences of 

Boland Payeh Co. in construction of tunnels and stations of line 3 and 4 in Tehran Metro are 

reviewed. 
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1
 

  

 

Abstract 

In order to prevent infiltration of water into underground structures, water sealing and 

implementing drainage system is necessary. In subway tunnels, drainage systems are effectively 

collecting water from around the underground structures. In the path of line 3 in Tehran Metro 

from south (C3 Station) to north (V3 Station), there are more than 40 aqueducts. The water levels 

of some of these aqueducts are higher than tunnel and station levels, some are lower and some are 

at the same level with tunnels and stations. Five aqueducts are located in northern parts of Line 3 in 

Tehran Metro and for its drainage system three alternatives were reviewed: 1) lowering 

underground water levels by using drainage wells, 2) implementing horizontal drainage galleries by 

using pumping system and 3) implementing horizontal drainage galleries with gravity discharging. 

By regarding conditions of project, the third alternative was selected. This study reviews principles 

of design and implementation of drainage system. 
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1
 Retrieved from report of Hirsa Ab Pars Consulting Engineering Co. (2011), "drainage system of 

underground water within northern parts of line 3 in Tehran Metro (Station U3 to V3)" 


