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 مقدمه

 

ریزش یا گسیختگی سقف 

بته عنتوان یكتی از امروزه صنعت حمل و نقل ریلی به علت مقرون به صرفه بودن و آالیندگی کمتر محیط زیستت 

فت فنی راهكارهای اساسی برای جابجایی و انتقال بار و مسافر در دنیا به شمار می رود. در این میان علی رغم پیشر

و تكنولوژیكی و به وجود آمدن خطوط مغناطیسی ، خطوط ریلی به خاطر اقتصادی و سهل الوصول بودن و همچنین 

ایمنی  مواره مد نظر قرار گرفته است.از دیگر دالیل گرایش به این سیستمقابلیت اجرای آسان نسبت به انواع دیگر ه

 باالی بار و مسافر می باشد.

ه در هر نقطه از این مقطع به حالت بكر و دست نختورد ضای زیر زمینی در دل سنگ ایجاد گرددفپیش از اینكه یک 

شود الیه حفر می نل در داخل توده ی سنگمانند یک تو باشد . هنگامی که یک فضای زیر زمینیدر حال تعادل می

 اولیه نخواهد بود زیرا : تونل دیگر به حالت توده سنگهای همجوار آن

اند .سنگهای سقف تونل تكیه گاه زیرین خود را از دست داده-1

 قرار نخواهند داشتت و بنتابراین در ستنگهای محیطتی از باال تحت بار داده کف تونل ( دیگرسنگهای تحتانی )-2

زمان ایستایی بته ختواس ستنگ و  و زمان ریزش سنگها یعنی به سمت داخل پیدا خواهد شد تغییر شكل مایل بهت

دارد . شرایط محلی

رد متو را در انتقال از یک حالت تعادلی به حالت تعادلی دیگر عبارت از عملی است که رفتار توده ی سنگ نگهداری

 از بته منظتور جلتوگیری ای طراحی اقتصادی و ایمنی سیستم نگهداریبر . این علم زمینه الزم دهدمطالعه قرار می

 حفت  تعتادل اولیته راه برای ترینجانبی را فراهم می آورد . ساده هایو یا دیواره کف –

 ه گون نحوی که امكان هر حفاری به بالفاصله بعد از نگهداری محكم یعبارت است از قرار دادن یک وسیله ساختمان
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در برابتر تغییتر  وسایل نگهداری قابل انعطاف کته تواناز سنگهای جانبی سلب گردد.از سوی دیگر می تغییر شكل

 کنند به کار گرفت .جابجایی را به طور مداوم فراهم می و امكانمقاومت نشان نداده  سنگهای جانبی شكل

هر کدام یک حالتت جدیتد تعتادلی بترای  جود دارد کههای نگهداری وما بین این دو حد انواع بیشماری از سیستم

 سیستتم تعیتین بهتترین روش"از : عبارت خواهتد بتود سیستم نگهداری کند . بنابراین مسئلهسیستم ایجاد می

 نگهداری از نظر ایمنی و اقتصادی"

کنتد . یتین میتونل را تع و نوع پوشش روش ساخت روابط عملی و اجرایی تونل شرایط زمین از نظر زمین شناسان

 . دوام را انتخاب کند با هزینه کمتر برای نگهداری و بیشترین پوشش تونل ترینترین و ایمنیباید مطمئن طراحی

بته پایتان  ای نزدیتکمختلف خطوط در حال کار مترو که در آینده در این مجموعه سعی شده است تا با قسمتهای 

 آشنا شویم . رسدمی

توجته  خطوط مترو، با و نگهداری فعالیتهای بخش پشتیبانی تا در کنار آشنایی با وده استسعی بر آن ب در این دوره

 روشهای علمتی و عملتی به بررسی و پرتردد خطوط پر سرعت ضریب ایمنی مجموعه جلوگیری از کاهش به اهمیت

 جهت کنترل عوامل تخریبی در روسازی پرداخته شود .
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 درباره مترو.  1



dssdsdsds 

 
8

 

 پیشگفتار

 یرهایمس ریمحاسن مترو، جدا بودن آن از سا نیتراز مهم یكیرا دارد.  یادیمسافران ز ییجاجابه تقابلی رومت

 ز دوشرا ا یمترو بار قتیو در حق خوردیگره نم یشهر کیمسافران مترو با تراف کیتراف بیترت نیا بهاست. یشهر

 .بردیم نیزم ریو به ز داردیشهر بر م یهاابانیخ

برق کار کنند، کامل از خطوط  یبا انرژ یمنطقه شهر کیدر »داشته باشند:  تیچند خصوص دیو بامتر خطوط

 «زمان به مقصد برسانند. نیمستقل باشند و مسافران را در کمتر گرید یكیتراف

و در  شودیرد م نیزم ری. اما معموال در مرکز شهرها از زنیزم ریرد شود و هم از ز نیزم یاز رو تواندیهم م مترو

 .نیزم یحومه از رو

رار قبزرگ  یدر شهرها ینقل شهروحمل ستمیس هیمترو پا شود،یجا مکه با مترو جابه یمسافر یحجم باال لیدل به

 .شودیمترو استفاده م یرسانخدمات لیتكم یبرا یمانند اتوبوس و تاکس گرینقل دوحمل یهاستمیو از س ردیگیم

 یاز شهرها یاریروزها در بس نیجهان سرعت گرفته است. ا یخطوط مترو در شهرها جادیگذشته ا یهاسال یط در

تفاده مرحله از مترو اس کیکه آغاز کنند، باالخره در  یالهیخود را با هر وس یجهان شهروندان سفر درون شهر

 .کنندیم
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 مترو در جهان شتازانیپ.  1-1

 افتتاح یالدیم 1863انگلستان است که در سال  تختیپاجهان متعلق به شهر لندن،  یمترو ستمیس نیتریمیقد

 جهان است. یمترو نیترعیحال وس نیشد. مترو لندن در ع

 کرد. فرانسه، ژاپن و آلمان اشاره كا،آمری به توانیخطوط مترو م یراه انداز نهیدر زم شرفتهیپ یکشورها از

ا باست که  ورکیویدر جهان متعلق به مترو ن یشهر یخط مترو نیتریو طوالن نیکه بزرگتر ستیهمه در حال نیا

وم حال دو س نیهمتا است. در ع یدر جهان ب ر،یمس 26و دارا بودن  لومتریک 1355و طول  ستگاهیا 462داشتن 

 .کنندیم یگزند ورکیویدر شهر ن کنندیاز مترو استفاده م كایکه در آمر یمردم

 هستند. سپاریو و مترو قاره اروپا مترو مسك یمتروها نیترشلوغ نیهمچن

ل خطوط شهر در جهان در حال حاضر مترو دارند و طو 162آمده است،  ایپدیكیو ینترنتیکه در دانشنامه ا گونهآن

 یستمیس نیچن جادیشهر هم ا 25در بر دارد.  ستگاهیاست و هفت هزار ا لومتریجهان در حدود هشت هزار ک یمترو

 را در دستور کار دارند.

 

 رانیدر ا ومتر.  2-1

هر تهران آن در ش ییاجرا اتعملی1356 سال در وآغاز شد  1350از سال  رانیمترو در ا یبر رو یکار مطالعات نیاول

وره دها متوقف شد. همزمان با خاتمه جنگ و آغاز سال اتیعمل نیا یلیوقوع جنگ تحم لیگرفته شد. اما بدل یپ

 كهیرد، بطودنبال کر رانیدر تهران و جند شهر بزرگ ا ار یپر شتاب روند زنی متروساخت  اتیعمل ران،یدر ا یسازندگ

 د.ابر شهر تهران بكاه کیتراف ازدحام ریاز بار نفسگ یریچشمگ زانمی به سال گذشته مترو توانسته 10ظرف 

 به سرعت دنبال شد. زیمشهد، اصفهان و تبر راز،یخطوط مترو در ش یراه انداز اتیمدت عمل نیهم یط
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مسافر  ریغ یبرا رومت.  3-1

ه شهرها هم هستند ک یاما برخ شودیمسافر استفاده م ییجاجابه یجهان از مترو برا یدر اغلب شهرها هرچند

 شده است. ینامه و بسته طراح یمسافر، که برا ینه برا شانیمترو

ه پست را ب تگاهسیکه چند ا شدیم یلیپست لندن شامل خطوط ر ینیرزمیز ستمیشهرها لندن است. س نیاز ا یكی

 فعال بود. 2003شد و تا سال  یاندازراه 1927خط در سال  نی. اکردندیهم متصل م

 

 جان پناه ؛متروِ.  4-1

 یترودر م هی. روسخورندیمترو به درد زمان جنگ هم م هایتونل .شودیجا ختم نم نیمترو به هم یهاتونل کاربرد

ر دهوا هستند تا  هیآب و تهو ستمیرا احداث کرده که مجهز به س یمخف یهاپترزبورگ تونلدو شهر مسكو و سن

 یو عكسبردار شودیمحسوب م یمترو جزو اماکن نظام ستمیس هیروس در.رندیزمان خطر مردم بتوانند در آن پناه گ

 در آن ممنوع است.

 

 مترو یهاستگاهیا.  5-1

در  ماجرا نیملت است. ا کی کیو تكنولوژ یجتماعا ،یاقتصاد یهاشرفتیاز پ ینیتریمترو معموال و یهاستگاهیا

 .خوردیبه چشم م شتریسابق ب یچون شورو یکشور

ن جهان هستند که ساالنه گردشگرا یمترو یهاگاهستیا نیباتریپترزبورگ جزو زمسكو و سن یمترو یهاستگاهیا

 ییهایبراق و کاش تیگران یهااز سنگ دهیپوش یدارند با کف نیمرمر یوارهای. دکنندیرا به خود جلب م یادیز

 پرزرق و برق.

مردم به  انیآورده شد، آوردن هنر به م هیدر روس ینینچنیا یهاستگاهیساخت ا یکه برا یاهیاول لیدل هرچند
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مردم به استفاده از  بیهم پشت آن نهفته بود و آن ترغ یگرید لیمحدود کردن آن به ثروتمندان بود، اما دل یجا

 مترو بود. 

که از  ی. مردمدهد یرا در منظر مسافران قرار م یاسالم - یرانیا یاز معمار یجلوه ا زنی تهران در مترو یها تگاهسیا

 یقیقاد یها حک شده براو ستون وارهاید یکه بر رو ینقوش دنیبا د شوندیم هاستگاهیا نیشلوغ وارد ا یابانهایخ

 .دکنن یرا تجربه م یزیآرام و دل انگ یحال و هوا

هرها شاز  یاری. بسکنندیرا هم به خود جلب م یشتریمسافران ب باتر،یز یمترو یهاستگاهینشان داده که ا تجربه

 ینقل عموموحمل یهاستمیمردم به استفاده از س بیترغ یدر آنها رواج دارد برا یشخص یهانیکه استفاده از ماش

 اند.آورده یمترو رو یهاستگاهیا یباسازیبه ز

 

 کندیچگونه کار م مترو.  6-1

ط ل خطو. اگر در طوشودیسوم به آن منتقل م لیر قیاغلب از طر روین نی. ارودیم شیپ تهیسیالكتر یرویبا ن مترو

 .شودیواگن هم استفاده م یبرق باال یهامیمترو تونل کم باشد از س

از راه  وهستند که کامال خودکار  ییقطارهاامروزه  یدارند و حت اجیکار کردن احت یبرا یمترو به خدمه اندک یقطارها

 آن را به عهده دارد. تیراننده در واگن اول مترو سكان هدا کیحال معموالً  نی. با اشوندیدور کنترل م
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 دالیل ساخت مترو.  7-1

 مستئله آشتفتگیاز طرفتی  ی خود افزایش وسایل نقلیه را به دنبتال دارد ،افزایش روز افزون مسافرتهای شهری که به نوبه

 شهری و از طرف دیگر آلودگی بیش از حد هوای شهر را سبب گشته است .

،ایتن شتهر با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت تبریز وضعیت سیستمهای خدماتی از قبیل تلفن و سیستمهای حمل و نقلی 

ا تبریز جابج که روزانه صد ها هزار  نفر در نیز از زیانهای فوق در امان نبوده است . آمارهای موجود بیانگر این واقعیت هستند

 %4سرویس  اتوبوس، %20ها به میزان ، تاکسی%13ها معادل کل افراد ، مینی بوس %23شوند که از این تعداد شرکت واحد می

 هستند . %28شوند و کل افرادی که توسط اتومبیل شخصی جابجا می %12، موتورها 

 گتذارد ، زیانهتای زیستتی ترافیک در تبریز از طریق تصادفات ، تاخیر سفرها بته جتای میعالوه بر خساراتی که ناهنجار 

محیطی حاصل از آن نیز خطری است جدی که هنوز به طور کامل توسط کارشناسان به مردم شناسانده نشده است . بته هتر 

اند وجتود را به عنوان یک راه حل برگزیدهاند و آنها مترو حال آن چه مسلم است این است که تمام این مشكالت مواجه بوده

ه بتدالیلی که در زیر مطرح خواهد شد و همچنین مطالبی که در باال به آن اشاره شد باعث ساخت مترو شتد کته روز بته روز 

 رسد .تری میمرحله جدی

 گردد.ترافیک سنگین شهری که با راههای زیر زمینی مترو این مشكل حل می -1 

 میلیون ساعت در روز (  3میلیونی تهران ،  2برای جمعیت ساعت برای هر نفر ) 15ود اتالف وقت حد -2

ای بته وجتود موتور مترو برقی است و به دلیل توانایی متخصصین ایرانی در به هم بستن و تعمیر آن، هیچ گونه وابستگی -3 

 نمی آورد .

 آلودگی محیط کمتر است .به دلیل برقی بودن مترو ، -4

 گردد.علت دقیق بودن زمان حرکت و توقف مترو ، وجود آن باعث افزایش وقت شناسی می به -5

 کند .لیتر سوخت جلوگیری می %7کند و به ازای هر نفر از اسراف مترو سوختی مصرف نمی -6
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 ی احداث مترو درجهان :تاریخچه.  8-1

Under Ground باشد یک سیستم حمتل و یا مترو معروف می راه آهن زیر زمینی که در بسیاری از نقاط جهان به

ر نقل سریع السیر زیرزمینی یا رو باز است که از طریق چندین ایستگاه امكان جابجایی مستافران را در داختل شته

 سازد .فراهم می

سكه شدند که کالمتری کنده می 10مبتكر مترو در جهان آندوه فالدنژ فرانسوی است .طبق نقشه او خیابانها تا عمق  

امتیتاز ایجتاد کرد . بعد از او فرانسوی دیگری به نام دوبا که به آمریكا مهاجرت کترده بتود ،از زیر خیابانها عبور می

د میالدی در لندن بكار رفت ولی بته علتت دو 1863متروی نیویورک را بدست آورد . اولین قطار زیرزمینی در سال 

اولین متروی پاریس ساخته شتد . امتا جنتگ  1900د . در سال شناشی از سوخت ذغال سنگ هوای تونل آلوده می

ایش جهانی ساخت آن را متوقف کرد و تا پس از جنگ جهانی دوم چندان توسعه نیافت . اما بعد از آن به دنبال پیتد

ر تحوالت صنعتی و دگرگونی های تكنولوژی در امر حفاری پیشرفت مترو آغاز شد . در نگاهی به متروهای موجود د

ترین و متتروی ترین ، متتروی نیویتورک طتوالنییتابیم کته متتروی لنتدن قتدیمیهرهای بزرگ جهتان در میش

 اند .مسكوزیباترین و پرمسافرترین متروهای جهان
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شنايي با آ . 2

 مكان کارآموزی
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 تبریزنقشه کلی خطوط متروی 



dssdsdsds 

 
16

تبریزموقعیت جغرافیایی .  1-2

است. این شهر تبریز قرار گرفته ٔ شرق جلگه الیه مشرق و جنوبو در منتهی تبریز در غرب استان آذربایجان شرقی

، از سمت شترق باباباغیزنی و های گوشرق به کوه، از سمت شمالعون بن علیچین و های پكهاز سمت شمال به کوه

است.محدود شده کوه سهندرشتههای پایان و از سمت جنوب به دامنه ٔ به گردنه 

زارهای و شتوره دشتت تبریتزهای هموار تبریز از سمت شمال، جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمین

استت. ارتفتاع کوهی درآمدهبین ٔ نسبتاً بزرگ یا یک جلگه  ٔ محدود شده و به شكل یک چاله  چای(رود )آجیتلخه

زعفرانیه متغیر بتوده و شتیب عمتومی  ٔ متر در محله  1561تا  مرندراهی متر در سه 1348این شهر از سطح دریا از 

 219 اردبیتلای بتین ایتن شتهر تتا های تبریز به سمت مرکز شهر و سپس به سمت مغرب است مسافت جادهزمین

 کیلومتر است. 599 تهرانکیلومتر و تا  308 ارومیهکیلومتر، تا  280 زنجانکیلومتر، تا 

 

 آن  و آب و هوای تبریز.  2-2

های سترد استت. سترمای زمستتانی، های گترم و خشتک و زمستتانخشک با تابستتان استپیآب و هوای تبریز 

ها خشتک و گترم است. آب و هوای این شهر در تابستتانتأثیرپذیرفته از ارتفاع باال و توپوگرافی کوهستانی منطقه

میانگین گرددهای زیادی در پیرامون شهر تعدیل میو وجود باغ سهنداست؛ اگرچه حرارت به دلیل نزدیكی به کوه 

 ٔ درجته  -2٫5ماه )سردترین متاه ستال( گراد، در دیسانتی ٔ درجه  25٫4ترین ماه سال( دمای تبریز در تیرماه )گرم

 11٫9دما  ٔ  گراد و میانگین ساالنهسانتی ٔ درجه  14٫1گراد و در مهرماه سانتی ٔ  رجهد 10٫5ماه گراد، در فروردینسانتی

تر شهرهای ایتران بستیار انتدک و در حتدود تبریز مانند بیش ٔ  گراد است. میانگین بارندگی سالیانهسانتی ٔ درجه 

ز بوده و به ندرت بتارش ر  یمتر در سال است. معموالً در طول فصل تابستان، میزان بارندگی بسیار ناچمیلی 330٫1

 دهدمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
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تبریز   تاریخچه متروی.  3-2

مان شهر در آن ز نیبرگشته و ا شیصدا پ کیاز  شیبه ب زیدر تبر یقطار شهر نیاستفاده از شكل نخست نهیشیپ

ه ک زیشهردار تبر نینخست ،یمسافران بود. قاسم خان وال ییجاجابه یتراموا کشور برا نینخست یاندازشاهد راه

هان ارد جو زیرا ن زیتبر خواستیآن روز اروپا م هبا جامع ییآشنا لیبود به دل ریس-سن یمدرسه نظام لیالتحصفارغ

ر سال درا  زی، تراموا تبر1827در سال  شیتراموا در اتر نینخست سیسال پس از تأس 74 یرو و نیمدرن کند، از ا

« تراموا»ا نام ب ییاروپا یگرفتن از کشورها تیبا عار سیبدو تأس که در هینقل لهیوس نیا .به کار انداخت یالدیم 1901

حل استقرار م دانیشد و م دهینام« قونقا»، 1288در  یتزار روهاین یاز سو جانیآغاز به کار کرد، پس از اشغال آذربا

مردم را در  ،زیتبرسال در  40به مدت  1320تا  1280تراموا از  ای« قونقا»شود.  یم دهینام یآن تا امروز قونقا باش

ها بودند سباقونقا،  ایتراموا  یهامحرکه واگن یروی. نکردیجا مجابه یشهر تا قونقا باش نیآهن اراه ستگاهیفاصله ا

 آوردندیبه حرکت درم لیر یکه واگن را رو

تبریز در توسط نمایندگان  1369موضوع مطالعه و احداث قطار شهری تبریز، برای نخستین بار در دی ماه سال 

مسئوالن قرار  مطرح گردید و در نهایت قرار شد، احداث قطار شهری تبریز در برنامه کاری مجلس شورای اسالمی

گیرد. سپس طی حكمی از سوی استاندار وقت، مسئول مطالعات و مجری قطار شهری تبریز انتخاب شده و در محل 

شهرداری مستقر گردید. امّا به دلیل عدم امكان استفاده از بودجه شهرداری و نیز عدم وجود منابع دیگر برای تأمین 

مجدداً موضوع احداث قطارشهری تبریز قوت  1375اند. در سال های احداث قطار شهری، موضوع مسكوت مهزینه

انجام شده و مقرر شد که اطالعات مربوط به « اشكودا»گرفته و مذاکراتی توسط استاندار وقت با شرکت اتریشی 

های الزم کارشناسی را های اصلی شهر به نمایندگان شرکت مذکور تحویل داده شود که بررسیحجم ترافیک خیابان

 گیری طرح قطار شهری تبریز به حالت رکود بازگشتمابین مجدداً پیجام دهند؛ ولی به علت مسائل سیاسی فیان

 1384و عملیات اجرایی نیز از  1380است که مطالعات آن در  شهر تبریزدر  ترامواو  قطارشهریمترو تبریز مجموعه 

مطرح شده بود  1369 در تبریزدر  متروخشی از آن گشایش یافت. پیشنهاد نخستین احداث ب 1394آغاز شده و در 

 100خط حومه( به طول کلی  1خط اصلی و  4خط )شامل  5منتفی ماند. مترو تبریز از  1379که بنا به دالیلی، تا 

کیلومتر خواهد بود که مطالعات آن از  50کلی  درازابه  تراموااست بخشی از این مجموعه شامل کیلومتر تشكیل شده

تا  گلیایستگاه متروی ایلاز  کیلومتر 11به طول  متروی تبریز 1خط  2و  1در حال حاضر فاز آغاز شده است. 1394

 برداری است. در حال بهره ایستگاه میدان ساعت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
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تبریز   کلیات  متروی.  4-2

واگذار نمتود. مشتاور « سبزینه راه»مطالعات جامع ترافیكی شهر تبریز را به مشاور  شهرداری تبریز، 1379در سال 

قطتار شتهری برختوردار  سنجی به این نتیجه رسید که سه کریدور مسافرخیز از ظرفیتتمذکور در مطالعات امكان

ونقتل ریلتی در است. با توجّه به رشد روزافزون سفرهای درون شهری در تبریز و ضرورت استفاده از ستامانه حمل

مسیر،  4راستای کاهش مشكالت ترافیكی، مطالعات خطوط قطارشهری تبریز انجام و شبكه قطارشهری تبریز شامل 

 طراحی گردید سهندعالوه مسیر حومه به ایستگاه به  63کیلومتر و  60جمعاً به طول 

تتا  گلیایستتگاه ائتل، در حد فاصل 1خط اندازی فاز نخست با راه 1394شهریور  5متروی تبریز به صورت رسمی از 

ایستتگاه برداری رسید. فاز دوم این خط نیز در حد فاصل ایستگاه استاد شتهریار تتا به بهره ایستگاه استاد شهریار

  اندازی شد.راه 1395بهمن  28در  میدان ساعت

این ستازمان از  ٔ هیئت مدیره است. اندازی شدهخورشیدی تأسیس و راه 1380در سال « سازمان قطار شهری تبریز»

نفتر  3، مدیر ستازمان قطتار شتهری، معتاون عمرانتی استتاندار و شهردارالبدل شامل نفر اصلی و یک نفر علی 5

است. شورای سازمان قطار شهری تبریز نیز متشكل از استاندار، شتهردار و یتک نفتر نظر تشكیل پیدا کردهصاحب

  ، مدیرعامل این سازمان است.«ق پشمینه آذرمحمدصاد»باشد. در حال حاضر کارشناس می

  .استکیلومتر تشكیل شده 100متروی تبریز از پنج خط )شامل چهار خط اصلی و یک خط حومه( به طول 

خیابتان بهمتن،  29و  حمید باکریآغاز واز طریق بلوار  گلیایلایستگاه از میدان  18کیلومتر با  17٬2: به طول 1خط 

 تونلکیلومتر به صورت  8شود. حدود ختم می کوی اللهو خیابان خیام به  باغ گلستان، چهارراه محققی، امام خمینی

 متری انجام گرفته است. 25تا  16در عمق حدود  دستگاه حفاری تونلحفاری آن با دو  عمیق طراحی شده و عملیات

)کارخانه کود آلی( شروع شده،  قراملکهای ایستگاه از محدوده زمین 20کیلومتر شامل  22٬4: به طول حدود 2خط 

از طریق خیابان وحدت و میدان قراملک )اولین ایستگاه( و پس از عبور از زیر خیابان آخونی، خیابان قدس، سته راه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B2_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%A9
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و در ادامه به سمت سه راهی امین، میدان دانشسرا، وارد خیابان عباسی شده و تا میدان شهید فهمیده امتداد یافته 

 یابد.، میدان استاد معین و در نهایت در میدان بسیج خاتمه میولیعصر

از  آغتاز وبتا عبتور المللی شهید مدنی تبریتزفرودگاه بینایستگاه از  14کیلومتر و شامل  15: به طول حدود 3خط 

های پایانه بزرگ اتوبوس، از طریق میدان دانشسرا و خیابان ارتش به خیابان انقالب اسالمیو  میدان بزرگ آذربایجان

 شود.ختم می بزرگراه شهید کسائیواقع در  بین شهری تبریز

شود شروع می میدان آذربایجانایستگاه به شكل حلقوی از  18کیلومتر شامل  15٬4و به طول  تراموا: به شكل 4خط 

رسد. این ختط سته می بزرگراه پاسدارانبه  بزرگراه کمربندی تبریزاز طریق  آبرسانو بعد از عبور از میدان جهاد و 

 دهد.خط دیگر را به هم ارتباط می

مشتترک بتوده و بتا عبتور از مقابتل کارخانته  ستگاهیا یدارا کیبا خط  18 ستگاهیسهند: در محل ا-زیتبر 5خط 

تراموا انجام خواهد  قیاز طر ریمس نیمسافران در ا یی. جابجاافتی)شهر( ادامه خواهد به سمت سهند  یتراکتورساز

 دانیتم ستتگاهیو ا یگللیتا ستتگاهیدر حد فاصل ا 1از خط  یدر حال حاضر تنها بخش رهایمس نیا انیگرفت. از م

                                                                                                                               است. یبردارساعت در حال بهره

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B3_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B4_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نظر گرفته  متر در 100واگن، شامل سه واگن موتوردار و دو واگن تریلر، با طول  5قطارهای متروی تبریز با آرایش 

شده است. مشخصات متر احداث  100شده که طول سكوهای سوار و پیاده شدن مسافرین نیز به همان طول 

های متروی تبریز به شرح زیر است:واگن

نفر 214نفر نشسته. جمعاً  42نفر ایستاده، 172 ظرفیت مسافر هر واگن

نفر در هر متر مربع 5نفر به ازای 1070ظرفیت مسافر قطار

درب8تعداد درب هر واگن

تن12٬5حداکثر بار محوری

متر50هحداقل شعاع قوس افقی در توقفگا

متر2000حداقل شعاع قوس افقی در مسیر

متر20طول هر واگن

مترمیلی2600عرض واگن

مترمیلی3700ارتفاع واگن

مترمیلی1100ارتفاع کف

درصد4٬8حداکثر شیب خط

متر بر مجذور ثانیه 1حداکثر شتاب در هنگام حرکت

کیلومتر در ساعت80حداکثر سرعت قطار

32ت متوسطسرع

تجهیزات سازمان قطار شهری تبریز شامل سیستمهای 

کیلومتر در ساعت

ocsباشد.، مخابرات، پستهای برق، مكانیک و تأسیسات می

 سیستم سیگنالینگ: این سیستم شامل تجهیزات کنار خط و نصب شتده درonboard  قطتار بتوده کته از

تجهیزات کنار خط را بر عهده دارد و اطالعات ختط از طریق کابل کشیهای انجام شده هماهنگی بین قطار و 

گردد. از مزایای مهم این سیستتم جلتوگیری از برختورد طریق کابل کشی به مرکز کنترل فرمان منتقل می

قطارها و کاهش سرفاصله زمانی حرکت قطارها و اطمینان خاطر مسافر و پرسنل از وجود یک سیستتم 
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 باشد.ار میایمن و قابل اعتماد جهت هدایت قط

 سیستمocs  برق باالسری(: سیستم(ocs باشد. نوع سیستم دار میوظیفه انتقال مصرف برق قطارها را عهده

باشتد. حتداکثر کشتش در ایتن ای بوده و دارای دوسیم حمال و دو سیم کنتاکت میشبكه باالسری زنجیره

باشد. حداکثر تتوان انتقتال می باشد. ولتاژ شبكه باالسری د دهانه پانتوگراف v 1500DCمی /100Nسیمها 

باشد. فاصله حمایتهای ستقفی تونتل در ستقف آمپر می 2770درجه سانتیگراد 20باالسری در  انرژی شبكه

باشتد. تیتش شتبكه بترای متر می 50برای زیگزاگ حداکثر  ر و فاصله سیستم head spanمت 25حداکثر 

متتر و در  4/4است. حداکثر ارتفاع در مسیر تتونلی از ستطح ریتل طراحی شده 80km/hحداکثر سرعت 

 باشد.سیستم مخابرات: این سیستم شامل پانزده، زیرسیستم به شرح ذیل می باشد.متر می5مسرهای روباز 

1)SDH  سیستم اعتالن 5 دوربین مداربسته( شبكه 4( شبكه تلفن3( شبكه ارتباط رادیویی 2شبكه انتقال )

منبتع ( سیستم 9( سیستم ضبط صدا 8( سیستم توزیع ساعت 7مسافران  دانش اطالعاتتم ( سیس6عمومی 

( سیستم حفاظت و ایمنتی محلتی و 12 سامانه اعالم حریق( 11آوری کرایه ( سیستم جمع10 تغذیه بدون وقفه

 ( سیستم اسكادا15( سیستم کامپیوتری محلی و گسترده 14 سیستم مدیریت ساختمان( 13مرکزی 

 شود. پستهای تأمین می 20به  132سیستم برق: برق مصرفی قطار شهری تبریز از طریق پستهای اختصاصی

تأمین کننده بترق باالستری و نهایتتاً بترق  RSباشد. پستهای می LPS و پستهای RSبرق شامل پستهای 

 باشد.برداری میتأمین کننده روشنایی قطار و تونل و ساختمان بهره LPSکششی قطار بوده و پستهای 

 ،بوده و  …و پله برقیسیستم مكانیک و تأسیسات: شامل سیستمهای تهویه و هواساز، اطفاء حریق، آسانسور

ها هستت. سیستتم اطفتاء حریتق جهتت سیستم تهویه جهت تأمین هوای مناسب داخل تونل و ایستتگاه

ور نیز جهت رفتاه باشد. سیستمهای پله برقی و آسانسو آتش در موارد احتمالی می جلوگیری از انتشار دود

گیرد.حال مسافران بویژه سالمندان و معلولین مورد استفاده قرار می

.سیستتم تغذیته انترژی قطارهتای بهمن 29ایستگاه به طرف  ایستگاه شهریارطار متروی تبریز در حال خروج از ق

 استاز شرکت زیمنس آلمان خریداری شدهVDC 1500متروی تبریز از نوع شبكه باال سری با ولتاژ 

باشد و قابلیت حرکت قطارها بدون نیاز به دخالت راهبتر قطارها می کنترل حرکتیدار سیستم سیگنالینگ که عهده

HEAD WAY استت. دو دقیقه )حداکثر زمان انتظار مسافر در ایستگاه( طراحی شده )راننده قطار( را دارند برای

 قطارها از طریق مرکز کنترل و فرمان قابل کنترل و هدایت خواهد بودتوسط این سیستم حرکت و توقف کلیه 

قابتل مشتاهده  LCDهای بر روی پانلاطالعات کلیه تجهیزات نصب شده در مترو در اتاق مرکز کنترل و فرمان

((در شتبكه بترق قطارهتا Regenerationباشد. جهت صرفه جویی در مصرف انرژی امكان برگشتت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DB%B2%DB%B9_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C


dssdsdsds 

 
22

است. تمهیدات الزم در صورت قطع برق در یكی از پستهای بترق تغذیته پیش بینی شده ٪30 حداکثر تا میزان

ها جهت جلوگیری از وقوع اختالل در حرکت قطارهتا و جتذب های تغذیه کننده ایستگاهکننده قطارها و پست

  است.مسافر در نظر گرفته شده

های مهتم متتروی تبریتز استت. استتفاده از قطتار ساز( یكی از ویژگی)شبیه سیموالتورمجهز بودن به سیستم 

یل قرارگرفتن در محیط مجازی از هزینه اشتغال خطتوط ریلتی و سازی شده برای آموزش راهبران، به دلشبیه

مصرف سوخت برای مقاصد آموزشی، کم کرده و بتا ارتقتای ستطح آمتوزش راهبتران، بخشتی از تاخیرهتا در 

شتود. متتروی تبریتز بتا وری ناوگتان منجتر مییابد و در نتیجه به افتزایش بهترهاندازی قطارها کاهش میراه

متروی دو  آموزش کارکنانكان، عالوه بر آموزش تخصصی و فنی پرسنل قطار شهری تبریز، برخورداری از این ام

  دهد.خود قرار می را نیز در دستور کار شیرازو  اصفهانشهر 

(کارخانه تولید قطعات بتنیprecast yard در زمینی به مساحت )است. سطح متر مربع احداث شده 9000

 متر مربع وسعت 20800باشد و قسمت دپو در حدود متر مربع می 5200کل زیربنای بخشهای مختلف حدود 

 است.كیل شدهاین کارخانه از ساختمانها و تجهیزات و تأسیسات زیر تش دارد.

 ( موتور خانه و پست برق1

 ایستگاه تولید بتن( 2

 ( سالن تولید قطعات پیش ساخته3 

 ( در محوطه بیرونیsegmentsای برای انبار کردن قطعات)های دروازهثقیل( جر4

 ( گاریهای ریلی5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%AA%D9%86
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 پوند بر ساعت برای 4400 دستگاه دیگ بخار دوگانه سوز به ظرفیت بخاردهی 2از موتورخانه و پست برق

دستگاه  2و هوای فشردهمترمكعب بر دقیقه برای تأمین  15دستگاه کمپرسور هوا به ظرفیت  3تأمین بخار و

 استتشكیل یافته وات 400کیلووات به 20کیلووات برای تبدیل خط ورودی  500کیلو واتی و100ترانس 

 تنی سیمان و 200عدد سیلوی 6شامل قسمت تولید بتن با ظرفیت دیگ نیم متر مكعب و بچینگ پالنت 

محوطه دپوی مصالح )شن و ماسه( پشت بچینگ در موتورخانه مجزا برای گرمایش مصالح دپو شده پشت 

قرار گرفته بر  bucketکنند و ه بر روی ریل حرکت میباشد. بتن پیش ساخته توسط گاریهایی کبچینگ می

( segmentsشوند. همچنین بتن عمل آوری شده در قالبها )روی آن، به محوطه داخل سالن تولید حمل می

باشند قرار گرفته به خارج های سه تایی بر روی گاریهای ریلی که مختص حمل قطعات به بیرون میدر دسته

 .شونداز سالن منتقل می

 متر مربع در چهار دهانه و همچنین چهار 5200به مساحت تقریبی سالن تولید قطعات پیش ساخته 

باشد. هر رینگ شامل نگ قالب( جهت تولید سگمنت میری 12قالب ) 72تن بوده و شامل  10 جرثقیل سقفی

1 –A  6الی A- میA شود. عملیات عمل آوری بتن یا کلید استفاده می Keyبه عنوان  1باشد که قطعه 

 گردد.( انجام میsteam curingتوسط بخار )

ده در تن قطعات حمل ش 25ای های دروازهجرثقیلای:انبار روباز و دو دستگاه جرثقیل دروازه

 ر حدودکند. مساحت انبار قطعات دهای سه تایی را برداشته و در محوطه بیرونی سالن تولید انبار میدسته

 36فرانسه آغاز گردید و در اولین روز  CBEشرکت  ٔ  باشد که قابلیت توسعه نمایندهمترمكعب می 20800

 رینگ بتن ریزی گردید. 6سگمنت ویا 

( گاریهای ریلیTROLLEYجهت ب )

ساخته شده در بچینگ پالنت توسط گاریهایی که 

بتن  ارگیری و تخلیه بتن و همچنین حمل سگمنتی به خارج از سالن تولید

Bucket است به وسیله دستگاه حمل بتن روی آن قرار گرفته

شوندبتن ریخته شده توسط چادرهای مخصوس کِشنده بر روی ریل حرکت کرده و به داخل سالن تولید حمل می

( در روز بعد segmentگردد. بتن پیش ساخته )انده شده و سپس عملیات عمل آوری بتن توسط بخار آغاز میپوش

( از قالب جدا گشته ودر قسمتی از سالن برای بیرون بردن به قسمت دپو قطعات clampتوسط گیرنده مخصوس )

است که تعداد کل رینگ رسیده 8950یابند.عملیات بتن ریزی تا به حال تولید تجمعی کارخانه به ذخیره انتقال می

 است.ماندهقیرینگ با 2292باشد و با توجه به مقدار تولید شده، رینگ می 11242رینگ مورد نیاز پروژه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C
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 است.رینگ در روز طراحی گردیده 12شایان ذکر است که کارخانه با هدف تولید 

از  متروی تبریز 4خط آن در تشكیل خواهد داد که مراحل مطالعاتی  تراموابخشی از مجموعه قطار شهری تبریز را  

کیلومتر استفاده  50آغاز شده است. از تراموا برای جابجایی مسافران در سه مسیر زیر به طول کلی  1394سال 

خواهد شد:

 این مسیر به صورت متروی تبریز 4خط :U- کیلومتر از  16شكل، در دو مسیر رفت و برگشت و به طول

به یوسف  آبرسانو  نصف راهبا عبور از  بزرگراه آزادی )کمربندی(آغاز شده و در امتداد  میدان آذربایجان

 شود.آباد ختم می

 شهر جدید سهندو  تبریز: حد فاصل متروی تبریز 5خط. 

 میدان ساعتحد فاصل میدان راه آهن تا. 

امضا شد، مقرر شد،  1393اسفند  7در « اشلیگل»و شرکت آلمانی  شهرداری تبریزای که میان تفاهم نامه بر اساس

های تجهیزاتی و عمرانی پروژه تراموای تبریز با برخورداری از و نظارت عالی بر جنبه مدیریت، انتقال تكنولوژی

شود. همچنین بر اساس این تفاهم نامه قرار شد پروژه از لحاظ مالی، توسط گروه استانداردهای اروپایی انجام می

  مالی ایرانی همكار شرکت اشلیگل آلمان حمایت شود.

و  زیکارخانه ماشین ساطرف قرارداد موظف شده تا در زمان ساخت، تكنولوژی آن را به طبق این تفاهم نامه، شرکت 

توسط  ه صنعتی سهنددانشگاگسترش صنایع ریلی تبریز انتقال دهد. همچنین انتقال دانش مربوط به این سیستم به 

 میلیون یورو برآورد شده است. 100مترو، در حدود  4این شرکت صورت خواهد گرفت. هزینه احداث تراموا در خط 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B4_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B4_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%B1%D8%A7%D9%87_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%B1%D8%A7%D9%87_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DB%B5_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
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ی متروی تبریزهاویژگی.  4-2

مار ها به عنوان رکورد دار کارهای عمرانی در استان و کشور به شکار ساخت خط یک مترو تبریز در بعضی بخش

 جملهآید، از می

 باشد.یطبقه بزرگترین ایستگاه مترو کشور ایران م 21بزرگترین ایستگاه متروی ایران: ایستگاه الله با 

 شهرداری تبریز: پروژه دپوی الله به عنوان بزرگترین مناقصه عمران شهری  1389بزرگترین مناقصه سال

 میلیارد ریال 330به ارزش  استان آذربایجان شرقیدر  1389سال 

سومین خطوط میان مترو کالنشهرهای کشور پس از تهران و کرج 

های مترو کشورگذاری در کشور ایران: سگمنت گذاری تونل سریعترین رکورد در سگمنت

 

 ؛ ها و تونلتاسیسات ایستگاه.  5-2

 شامل :

 برق رسانی و روشنایی -1

تهویه -2

جمع آوری و دفع فاضالب و آبهای سطحی  -3

اطفاء حریق -4

سیستم آبرسانی -5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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ارزيابي  .3

 هایبخش

 با مترو مرتبط
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 ایمنی  . 1-3

 45 لیمسیرهای باز است و مسافرتهای ری تونلها بیشتر از ایمنی درو محدودیت ورود ، سطوح تقاطع بعلت فقدان

 ای است .هتر از سفرهای جادایمن برابر

خت و ویژگی زیر سا سطوح ترافیكی، قابلیت دسترسی، ) طول اساسی چهار گروه تونل را در 689 در تحقیقی که

 نای مشخصبرمب Bتونل را در گروه  307و  A تونل در گروه 272 گرفتن قرار ریل ( تقسیم بندی کرده بودند ، توصیه

نل در تو 26برای  کردند .بررسی می Cرا در گروه  تونل 84 ممكنه بهسازی هزینه و فوائد بایستمدیران می نبود

 بهتر ، یشنایکه شامل : رو، توصیه شده بود چندین روش بهسازی متر دارند3000 طولی بیش از که اغلب آنها D گروه

بعضی از  پیاه رو بود . پیوسته و در مواردی تعبیه تاسیسات مخابراتی اضطراری ، هایعالئمی برای خروجیتهویه ،

زی وقوع آتش سو کندمتروی ما را تهدید می اکنون در حال اجرا است . اما بیشترین خطری که ها همتوصیه این

 کنیم ؛ آن ارائه می اقداماتی جهت پیشگیری که است

 اقدامات پیشگیرانه 

 .  باشندو اطفاء حریق می ملزم به گذراندن آموزشهای ایمنی و غرفه داران پیمانكار پرسنل -1

سه  عیتوض ایستگاه بهترین ها و داکت هواسازها و فضای معماریغرفه ایستگاه باید با توجه به موقعیت پرسنل -2

 تشكیل دهند . هوا ساز را

 موجتود برطبق دستتور العمتل آتش سوزی حریق در مواقع قطار و گسترش حرکات پیستونی از برای جلوگیری -3

 تدابیری اندیشه شود . 

و فعتال  تشتخیص صتحیح Fire man box سیستم امور ایستگاهها در زمینه جهت پرسنل آموزشهای مستمر -4

 موقع هواسازها . نمودن به

 یافراد متفرقه در محتل جلتوگیر حادثه از ورود ر ایستگاه در محلد نشانی و پرسنل ایمنی تا زمان حضور آتش -5

 تغییرات نگردد. باقیمانده دستخوش کرده تا وضعیت

 موجود خودداری شود .  کابل برق در فضاهای از دستكاری-6
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( تهویه  2-3

هتت که ج لكتریكیالكتریكی و قطارها و افراد هستند ، انرژی ا اتعموما تجهیز در سیستم مترو منابع تولید حرارت

 شود .و روشنائی و غیره مصرف می دستگاهها و کارکردن قطارها حرکت

یرون به ب به صورت جزئی یا تماما گرما ممكن استگردد ،رها می و تونل هابه داخل ایستگاه در نهایت به صورت گرما

 . و تونل باشد  کف ایستگاه، ، سقف دیوارها تواند توسطو این دفع می دفع شود

 جابجتائی تهویته طبیعتی ) و یا بوسیله حرارت هوای بیرون باشد حرارت فضای داخل بیش از درجه وقتی که درجه

 دودکش (  هوا مشابه عمل هایشفت از طریق طبیعی هوا

توستط  هتای فتوق بایستتیعالوه بر روش گرما به بیرون دفع بیشتر، پیستونی حرکت قطار باشد ی اثرو یا بوسیله 

تر از هتوای داختل خنتک که هوای بیترون روشهای مذکور در مواقعی کاربرد دارد مكانیكی انجام شود تمام تهویه

 دفتع گرمتا و مجددا نیاز بته داخل نباشد درجه حرارت بیرون کمتر از چنانچه درجه حرارت . و تونل است ایستگاه

رجته نشتد د موثر واقع دفع کامل گرما ور درروشهای مذک سرد کننده استفاده نمود و اگر باید از دستگاههای باشد ،

مقدار گرمایی وارد شتده  وقتی حاصل می شود که تعادل گرمایی به افزایش خواهد کرد . حرارت محیط داخل شروع

اب نمتود سرمائی و تهویه بتوان حس اینكه بار گرمائی ، به هر حال قبل از برابر مقدار گرمای دفع شده باشد به داخل

و روشتهای  شترایط محتیط داختل رهای دینامیكی کلیه پارامترها را تشخیص داد . پارامترهایی کتهرفتا است الزم

 و سترمائی و گرمتائی مراحل هر سیستتم آنها را اصوال فیمابین و همچنین روابط دهدرا تحت تاثیر قرار می طراحی

 مورد توجه دارد ؛  تهویه سه عامل

 نترل ک -3 تحلیل  تجزیه و -2  طراحی معیار -1 

استتفاده های میان تتونلی هواسازی و ایستگاهها و هواکش تامین شرایط مناسب دمایی و رطوبتی از در تونل جهت

 گردد. می
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 ( سیستم نگهداری :3-3

 استتفاده شتده های اصلی از ستگمنتنگهداری تونل انگلیسی برای مناسب زمین شناسی در قسمت بدلیل شرایط

 بلت (  از راک است ) بدون استفاده

برای داالنهای میتانبر یتا  انجام شد اما توسط سگمنت قسمت انگلیسی های اصلی تونلهایگر چه که نگهداری بخش

 از نگهداری فلزی استفاده شد .  رهایی فشار (plslon RELIEF Ducts) مجراهای

 

 ؛ ( روشهای حفاری تونل4-3

 ی و یا نعل اسب boxهای به شكل اتریشی یا ایرانی روشتحت عنوان  خاکبرداری ، ماشین آالت روش استفاده از -1

 باشد . دارا می بتنی را اجزای و نصب همزمان خاکبرداری، زوکور که قابلیت حفاری استفاده از دستگاه -2

حفتاری در ایتن  باشد ،می با شیب مالیم Rampو رمش  shaft ها به تونل از دو طریق شفت عمومیکلیه دسترسی

توستط کتارگر انجتام  ی دستتبوسیله باشد وسقف می های کار وگوشه و ریگالز لودر به روش کندن باکاری  مقطع

 شود . می

 مرحله انجام می شود ؛  6 تونلهای ایرانی در

 مرحله اول ؛ قسمت فوقانی 

 مرحله دوم ؛ قسمت تحتانی 

 مرحله سوم ؛ آرماتورگذاری 

 مرحله چهارم ؛ قالب بندی فلزی 

 ؛ بتن ریزی  مرحله پنجم

 کف جهت تاسیسات شهری و خود مترو  داکتهای مرحله ششم ؛
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شتود . حفتاری در ماشتین حفتار انجام می متری 20در عمق  عملیات حفر تونل حفار نیز روشهای حفاری با ماشین

 است وهای سنگین جزو ماشین تن 120با وزن حدود  شود. بیل حفاردهنده آن انجام می و جكهای حرکت توسط بیل

 کنند ( درجه دوران می 360زاویه  که هر یک تحت) ؛ زیر تشكیل شده است از قسمتهای اساسی

 ( بیل حفار Boomجک بوم ) -1

 (Dipperجكهای دیپر )  -2

 (Travelجكهای حرکت طولی و انتقالی )  -3

( Backetباکت )-3

 

 ( آبكشی 5-3

 تتوانهیچگتاه نمی باشتدهتا میقنات زیرزمینی و له آبهایمسئ و حفاری یكی از مهمترین مشكالت در خاکبرداری

ایتن  بترای نمود ، مورد نظر هدایت هایرا به محل روشهای مناسب آب باید با استفاده از را گرفت و جلوی نفوذ آب

 ایبهترتیب آ شود و به اینباشد کار گذاشته میمی باالی آنها سورا  زهكشی که هایایستگاه لوله منظور در اطراف

 ردقنات وجود دا هایی کهشود . در محلمتصل می فاضالب شهری ها بهلوله ریزند و اینها میلوله زیرزمینی به داخل

 دهند . تغییر می مسیر آن را باشد قنات دارای آب کنند و اگرکور می مترو باشد آنرا اگر قنات
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 ( سیستم روشنایی ؛6-3

تونل  و روشنایی در ایستگاهها استفاده کرد لذا توانتونل از نورطبیعی نمی ی وزیرزمین در ایستگاههای بدلیل آنكه

 شود ؛ تقسیم می عادی و اضطراری برخوردار بوده و به دو سیستم اهمیت زیادی از

ل تونل از ورودی ایستگاه تا داخ و بطور کلی زیر سكوهاعمومی ،فنی ،الف ( روشنایی عادی ؛ در کلیه اماکن تجاری ،

 شده است . این نوع روشنایی استفاده میانی تونل از هایتا هواکش نقطه ایستگاهها ترینو پایین

 تجهیزات سیستم روشنایی عادی ؛

– هاتقسیم و ترمینال جعبه -3های انتقال دهنده برق ها و کابلسیم  -2تابلوی برق  -1  امین تت ها و المپهایقاب  4

 روشنائی . کننده

 بته منظتور هتدایت روشنایی روشنائی عادی جهت تامین از این سیستم در زمان قطع برق ؛ راریب( روشنائی اضط

 شود .استفاده می در حد محدود مسافرین به قطار و یا سوار شدن هااز ایستگاه مسافرین به خارج

از  ر (دائم و پایتدا ائیروشن) بدون فوت وقت مواقع اضطراری باشد تا درمی زیر بار شرایط عادی نیز این روشنایی در

 اضطراری ؛ بهره برداری شود .تجهیزات سیستم روشنایی این سیستم

نرمتال و  دستتگاه شتارژ باطریهتا در حالتت -2 باطریخانته مستقر در مورد نیاز های تامین کننده جریانباطری -1

بته ختود را بته  DCورودی  کته اینورتر ؛ دستتگاهی -3نماید . اینورتو را تامین می ورودی به DCتغذیه  همچنین

 نماید . تبدیل میمتناوب  AC خروجی

 

 ( هوای فشرده 7-3

قترار دارنتد و بته  سطح خیابتان داخل تونل به هایی جهت تخلیه هوایدو ایستگاه هواکش حدفاصل میان در تونل

 شوند .معرفی می Ve2, Ve1 نامهای
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 ( ژئوتكنیک 8-3 

هتای واحتد که جهت آشنایی با فعالیت مطالعات گوناگونی است ت مختلف ومسئول انجام آزمایشا واحد ژئوتكنیک

 گردد.مورد نحوه کاراین واحد ارائه می شرح مختصری در ژئوتكنیک

 

 های زمین شناسی : بررسی1-8-3

خصوصتیات  تهران وتعیتین مطالعه آبرفتی ترکیب و تنوع زمین شناسی ، شناخت الیه بندی ، هدف از بررسی های 

 باشد .ساخت بتن می ی اجزاءدهنده سازه مترو نیز تا حدودی تشكیل و مكانیكی آن به عنوان شالوده یفیزیك

ا بتو ایستتگاهها  تونلها راهگشای مجریان احداث تا به منظور شده است مترو از بدو تشكیل بر آن واحد ژئوتكنیک 

ری( کمک ماشین حفار و یا روش مقنی گ بهناسی )های مدون ، اقدام به حفاریهای شو تهیه دستورالعمل ریزی برنامه

 بنماید .

شود تهیه می چاهها بخش کنترل گردیده و الگ صحرایی خاک زیر نظر زمین شناسان عملیات حفاری و نمونه گیری

جهتت  آزمایشتگاه مرکتزی اند پس از بسته بندی بهاخذ شده  لیتولوژیكی های خاک عمدتا در محل تغییرات.نمونه

 با جمتع آوری ( ژئوتكنیكی و زمین شناسی یابد ، الگ ) ستونخاک انتقال می و مكانیک آزمایشات شیمیاییانجام 

گزارش  ی تكمیلگردد. در مرحلهتهیه می آزمایشگاهی و نیز تابع آزمایشات محل پروژه اطالعات حفاری در مجموع

و  بتا استتناد بته آزمایشتات های خاکهالی طرح تفسیر ژئوتكنیكی موقعیت زمین شناسی شرح عملیات شناسایی

 شود .گیری و پیشنهادات الزم ارائه مینتیجه سپس
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 : بررسی های ژئوتكنیكی :2-8-3 

ورد م شناخت خاک زمین ها و... بهشیب ایستایی ترانشهمقاومت مجاز ،، به منظور برآورد پارامترهای مكانیكی خاک 

 گردد:شرح ذیل انجام می موارد فوق به شناسایی طالعات الزم جهتم باشد لذانیاز می در هر پروژه استفاده
 

 الف( انجام بررسی های اولیه

 –ستطح بتاربر  –حداکثر ارتفاع ی مربوطه )و مشخصات سازه شناخت اولیه از زمین منطقه دراین مرحله با توجه به

 گردد. عیین و درمحل مشخص میبررسی ت های شناسایی جهتمیزان بارهای وارده و...(موقعیت و عمق گمانه

 ب( عملیات حفاری 

 روش دستی و ماشینی در محل انجام گردیده و 2های شناسایی عملیات حفاری به تعداد گمانه عمق و پس از تعیین

نیز در  پارامترهای فیزیكی و مكانیكی خاک گردد. جهت تعیینآن مشخص می ی الیه بندیو جنس خاک و نحوه نوع

آیتد. بعتد از به عمتل می گیرینمونه شناسایی نیز درون چاههای زمایشات صحرایی و همچنین ازسری آ محل یک

 مشخص گردید ، گروه نقشه برداری بترای ی الیه بندی آنو نحوه نوع و جنس خاک و بعد از این که عملیات حفاری

 نو نیتز مكتا د از آنجا عبور کندمترو بای مسیرهایی که کنند کهشروع به کار می نقشه تونلهای مترو، مشخص کردن

وط شدن نقشته مربت کارها و آماده و بعد از اتمام این کشندآن را می و نقشه مربوط به کندمشخص می ایستگاهها را

 . شودبعدی توضیح داده می آن است که در بخش مترو و ایستگاههای احداث تونلهای کار بعدی ،
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 های نقشه برداری :بررسی3-8-3

در  نفتر 2حتداکثر  نفر که 25و به تدریج  با تعداد چند نفر آغاز به کار نمود 1365قشه برداری در اوایل سال گروه ن 

گاهها کار سرپرستی و نظارت نقشه برداری نقشه بردار که باشد به کار ادامه داده و با استخدام سه مهندسکارگاه می

 خاصی گرفت . به عهده گرفتند نظم را

 شود :برداری به شرح ذیل خالصه می وظایف واحد نقشه 

 نقشه برداری . مسائل ی مسیرها و کارهای اجرایی در ارتباط باکلیه و کنترل محاسبات نقاط زمینی کنترل -1

کارگاهها . برداری عملیات نقشه کنترل کلیه -2

مشاورین نقشه برداری . تعیین و اظهار نظر در مورد صالحیت-3

نقشه برداری . کتهای مشاورشر کنترل کیفی کارهای ارجاعی به -4

ها .ی نقشهتهیه یاظهار نظر درباره-5

کارهای اجرایی آینده . نقشه برداری جهت تهیه برنامه -6

ژئوتكنیک.میكروژئولوژی در ارتباط با مسائل  تحقیق و اجرای عملیات-7

نقشه برداری .  هایتعرفه یو تهیه برآورد-8
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 TBMروشهای حفاری تونل توسط  9-3

 

 :SMو ماشین پشتیبان  TBMماشین حفاری  اساسی در خصوس : مفاهیم1-9-3

مهندسی عمران شروع به  تونل سازی بود ، صنعت بخشی از عملیات و مكانیزه کردن هدف آن تسهیل در تالشی که 

و  های مكتانیزهعمتل از سیستتم های تولیتدی درتهیه و ساخت دستگاهها و ماشین آالتی نمود که همانند ماشین

های ختود را توستعه محصوالت و ساخته گذشته ، این صنعت به طور مداوم سال 25وماتیک بهره گیرند. در طول ات

ها از های تونل سازی دواراند و ایتن ماشتینماشین های آنها را گسترش داده است به طور کلی ،داده و دامنه فعالیت

رنده و یا طریق دهانه ب ها ازنل سازی دواراند و این ماشینبا کل مقطع تو و یا چر  و مته بران خود دهانه برنده طریق

توستط  مقطتع تونتل را ایتن ستطح و یا با بخشتی از بران خود با کل مقطع تونل در مواجهه می باشند چر  و مته

 و مستمر و یا به صورت افزایشتی ماشین به طور مرتب حفاری، ینمایند در طول مرحلهمناسب حفاری می تجهیزات

 های نرم ( هدفبرای خاک) SMهای سخت( و ماشین برای کار در صخره) TBM رود . ماشینت جلو پیش میبه سم

 باشند . مراقبت همواره تحت کنند و باید عوامل زیرواحدی را دنبال می

 های زیرین خاکالیه روند حفاری و اتوماتیک از تضمین و مراقبت سیستماتیک - 

 ی حفاری در جبهه برای نیروی کار و کارگرانسپر و پشتیبان ( ثر)فراهم کردن پشتیبانی مو -

 ها سگمنت بستن سریع مربوط به تثبیت و استحكام تونل در طول عملیات -

 حفاری  حاصل از و ضایعات هانخاله انتقال -

بته  ربتوطدارد م دیگری کته وجتود . محدودیت باشدمی SMپشتیبان  پیرامون ماشین بیشتر بحث در این گزارش

ایتن متوارد  باشد کهکمتر از سه متر ( می عموما با قطری) Pipe jacking,Micro tunneling آوری موسوم بهفن

را دارا  که در این گزارش سر و کاری بتا آنهتا نتداریم ولتی اهمیتت ختود به رغم این اصلی است که آوریهمان فن

 باشند .می
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 ر است :به قرار زی SMماشین  های اصلی سازهبخش

 برشی (  گردد.)سپر و یا متهحفاری می خاک توسط ابزارهای مخصوصی ی آنجلویی ماشین ، که به وسیله قسمت-

جلو رونده  موتورهای محرک برای حرکت سیستم هدایت به جلو به همراه-

ها و حرکت در قوس کنترل برای کنترل کردن در مواقع انحراف مكانیزم-

یتا  بخش تفكیتک کننتده به از مابین ماشین و ضایعات حاصل از حفاری هانخاله قلو ن حمل سیستم تخلیه برای-

و حمل  مستقل تخلیه بر روی یک سیستم مستقیما

بتا  متثالختاک ؛ و ارتقاء سطح کیفتی جهت بهبود امكان اتاقک کار برای ایجاد) تاسیسات پشتی ) بخش عقبی (-

های اولیه کار بررسی و تحلیل در ی یا تزریقی ( و یا جهت استفادهها ، بتن پاششاستفاده از پیچ و مهره کردن سنگ

  ( سپر پشتیبان TAILانتهائی  های پشتیبانی عقبه ) بخشتاسیسات پشتیبانی در محدوده بخش-

گردد.خاک ایجاد می نهایی که در بخش عقبه پشتیبانی منتهی بود و بین آستر )پوشش تونل(و الیه زیرین تزریق-

پتیش  جنس بتتن ازبتنی ) هایبخش بنا شده و از سپر پشتیبان در داخل عقبه ) پوشش ( پشتیبانی کهبخش آستر 

 قترار متصل گردنتد نیازمنتد به همدیگر به صورت داخلی باشد که قبل از این کهیک تن می با وزن تقریبا ساخته (

از  های حاصل از حفتاریو نخاله الحباشد . پشت سپر محاف  ، مصوسیله یک بازوی محرک می گیری در محلشان به

مپتاژ از پو یتا  ، تسمه نقالههای قطور(در تونلبا توجه به نوع مصالح ( یا با وسایل حمل و نقل ریلی ) طریق کامیون )

ی لودهزیر بنا و شا باشد کهبخشی از سیستم ها می یابند . قسمت پشتیبان یا عقبه،انتقال می ها به بیرونطریق لوله

قطعات  محل موقت نگهداریتامین برق ، تجهیزات حمل و نقل ، تهویه ، از قبیل الزم را با توجه به مسایلی زمینیزیر

 4-2بخش  آبی ) تعریف SMهای ماشین سازد . درمی و حفاظتی فراهم عملیات پشتیبانی و وسایل مصالح تزریقی ،

برای  هاشیننظر مشخصات فنی این ما گردد ازدر منطقه آماده مینیز  مورد نیاز را برابر ایجاد فشار مایعرا ببینید ( ،

 ها مناسب نیستند .یتمامی نیازمند
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 به قرار زیرند: محدود کننده بخشی از عوامل 

: ماشین  در بیشتر مواقعانطباق پذیریSM فنی زمین  براساس اطالعات مشخصات زمینی که تا حد امكان با

 های تونتل ستازی وگتردد. رونتد رو بته رشتد استتفاده از ماشتینش میاند گزینجمع آوری شده شناسی

که  هایی شده استپیدایش ماشین منجر به، های مختلف استخراجها و روشهای مستمر در تكنیکپیشرفت

کم آنها  و حتی انعطاف پذیری خواهیم کرد را در محل کار Heterenousهای امكان نفوذ بیشتر در زیر خاک

 ایش داده است .نیز افز را

: ماشین  نصبSM ختاطر  این امر بیشتتر بته آورد کهنصب و حمل و نقل به بار می های باالیی را برایهزینه

صتورت تكته  ماشین باید به باشد اینو صدها متر است ، می بر چند صد تن به ترتیب بالغ و طولش که وزن

 ت کار و فضای زیادی اس ماشین هم نیازمند کردنحمل گردد. مونتاژ  تكه و قطعات کوچكتر به محل مورد نظر

: و هتایی بتا طتول بتیش از دتنها حفر تونل کار با این دستگاه های نسبتا زیادبه خاطر هزینهسرمایه گذاری

 دارد . کیلومتر توجیه اقتصادی

: سفارش دادن ماشین زمان تحویلSM مچون شكل ریزی خوبی انجام گرفته و مسائلی هباید از قبل با برنامه

ر باید مدنظر قتراتا یک سال( ماه 6بین های انتظار طوالنی مدت در تحویل )و زمان محصول آن و پیكر بندی

 گیرد .

و عنوان یک اصتل ، د به باشندسپردار می روندهای نرم به کار میو خاک هاکه در زمین SMهای تمامی انواع ماشین

 وجود دارد . ثبات استحكام و بدون های کمزمین در در عملیات حفاری تونل روش قابل اجرا

  الف( حفاری با سپر محاف  :

های ستینه پتوش ی سكوها و زرهتوان به وسیلهمی را ندارد و ثبات الزم مواد در برابر حفاری استحكام در حالتی که

 هتایبته صتوتر بخش و حفاری مرحله به مرحلته شود کهاستفاده می شوند از این روش بیشتر در مواقعی محافظت

 مستقل اجرا گردد. 
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 مته برشی ، دیسک (:بسته ) ب( حفاری توسط سپر حفاظتی جلویی کامال

 رمنافتذ وارد ستپ حفاری از طریتق رود . مصالح و مواد حاصل ازهای تمم ر  به کار میحفاری این روش بیشتر برای

شده از آب و حتتی  اشباع خاک کامال هایی بانشوند . در هنگام حفاری در زمیشده و سپس به سمت عقب حمل می

شتده  های حفتاریمحل تا از پر شدن فشار مخالفی ) برعكسی ( باید ایجاد گردد، زیرزمینیآبهای  زیر سطح سفره

باشد به عمل آید . اگر کیفیت خاک مربوطه باال نمی ممانعت ی مقابلدر جبهه خاک مایع (و روان ) توسط خاک سیال

 اتتانجام گیترد  تزریق یا انجماد ویبراتور فشرده شده و عملیات شده و به وسیله باید مالت ریزی ر سطحیزی ،خاک

هتای روش داشته باشد . در مقایسه با انطباق کامل SMماشین  های فنیو ویژگی و زمین با مشخصات وضعیت خاک

ین به میزان متوسط پیشرفت روزانه باالتری) منجر ب SMبا  حفاری مكانیكی، (ا انفجاری سوراخكاریمرسوم حفاری )

نماید . پارازیتت و گرد و غبار کمتری ایجاد می بیشتری داشته و مداومت به عالوه کار استمرار گرددمیمتر ( 40تا  10

 آیتد . نیمتر  عرضتیبیشتری فراهم می و پشتیبانی ها و ارتعاشات نیز کمتر بودهو لرزش و سرو صدای آزار دهنده

 تلترانس یدر حتوزه SMمشروط بر این که ماشتین ، دقت بیشتری برخوردار است ازپروفیل عرضی () مقطعسطح 

 اش پیش رانده شود . عملكردی
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 های سپردار :: انواع ماشین2-9-3

ها را این ماشتین یکه تمایز بین سه نوع عمده کنیمسعی می SMبهتری از مشخصات کاری ماشین  به منظور درک 

 ههوا تعبیه شتده کت هایقفل، از ابتدای ماشین تا اتاقک فرمان SMبرای بخش جلویی ماشین فشار هوا:کنیم . بیان

 50 تتا 30از  حداکثر نماید . این روش فقط برای اعماق آبتامین می کافی برای نگهداشتن مایع جاری را فشار هوای

خامت و خاک در بتاالی آب بایتد ضت های زمینعالوه الیه امكان پذیر است . به بار دارند 5تا  3متر که میزان فشار 

دیگتر متورد  TBMهای داشته باشد . ایتن نتوع از ماشتین های هوا را در سطح زمیندمنده برای نگهداشتن کافی

جتایگزین  نماینتداز عامل فشار هوا استفاده می های توانمندتر و چند کاره کهگیرند و غالبا ماشینقرار نمی استفاده

 اند . شده آن

 های پشتیبان آبكی ) سیال (:ماشین-

شار ف تحت فشار افزایشی ، که باعث ایجاد مخلوط مایع در این حالت زمین و خاک ناپایدار در بخش جلویی به وسیله

بنتونیت  برای مثال سوسپانسیون) گردد.صافی مابین زمین و مایع پشتیبانو حفاظت می گردد پشتیبانیمی معكوس

 زیترین هتای الیتهنفوذ پذیری ختاک  کند . در ارتباط با میزانزمین محافظت می در از نفوذ و ناپدید شدن را مایع(

 ورودی و خروجتی هتایپمش ی کنترل سترعتتواند به وسیلهفشار نیز می متفاوت باشد ، تواندمی تراکم و سرعت،

ی وستیله سوسپانسیون بته حاصل از حفاری و مایعگیرد . مواد انجام می مته برشی دوار تنظیم گردد.حفاری توسط

 گیرد . دو ماده انجام می تفكیک نهایی و در نهایت هااز طریق لوله هیدرولیكی انتقال
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-EPB- های تعادل فشار خاک : ماشین 

 یتک به کار رفته و مایع پشتیبان عنوان بخشی از حفاری شده به خاکبنتونیت ، هیدرولیكی سوسپانسیون به جای

 آب باشتد . اگتر میتزان هموژن ، نرم و چسبنده خاکی دارد که روش نیاز به نماید . اینمی آبكی ایجاد زمین و خاک

) بنتونیتت  موجود نباشتد ، بایتد بته صتورت مصتنوعی دانه بندی خاک در توزیع و یا اگر ذرات ریز خیلی کم بوده

بایتد متدنظر  هادفن زبالته مقاصد و اهداف مصالح برای محیطی پلیمرها و کف( اضافه گردد. در این مواقع سازگاری،

هتای مختلتف مستتمر در روش هایپیشترفت های تونتل ستازی وماشین روبه رشد و کاربرد قرار گیرند . استفاده

 کته مخلتوطی از نامتجتانس های بستیارزیر خاک که قابلیت نفوذ در هایی گردیده استاستخراج ، منتج به ماشین

 های ناپایدار دارند.صخره و های نرمخاک
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 : محیط پیرامون پروژه :3-9-2

قتع هتا در شتهرهایی وادر حال رشد بوده و بسیاری از پروژه با سرعت زیادی تقاضا و نیاز جهانی برای قطار شهری 

فتر ح که تونل از میتان آن باشد . از آنجائی که زمینینمی حد کافی مناسب به اند که شرایط خاک و زمین آنهاشده 

امكان سنجی ، بخشی از بررسی هتای اولیته ،  ای در مطالعاتکننده است لذا نقش تعیین مهمترین موضوع گرددمی

و  تجهیتزات، های مصتالحهای کلتی و نیتز هزینتهروش ساخت ، میزان پیشرفت تخمینی ، هزینته طراحی ، اتخاذ

 کند . مربوطه ایفا می مخاطرات

 از نظر فنی پرمخاطره است . این مساله بیشتر به ختاطر دالئتل زیتر یش از گذشتهب ساخت و احداث تونل هم اینک

مزاحمتت بیشتتری  سه بانده مقطع بزرگتر ؛ برای مثال بزرگراههای های با سطحسمت تونل است.تمایل و گرایش به

ها سطح زمین ) مترو ( کمتری در نزدیكیover burdenروباری )) ها اغلب بانماید .تونلمی برای قطار شهری ایجاد

پیامتدهای  شوند و در نتیجتهو ساز ساخته می های فاضالب( و زیر مناطق پرساختسیستم ها ،آهنراه، زیرگذرها ،

 آورد .حاصل از شكست ، صدمات بیشتری به بار می

متل و نقتل های حباشد ) شبكه حمل و نقل جدید و یا ارتقتای شتبكهپروژه بزرگتر می ها اغلب بخشی از یکتونل 

های پروژه ، تغییراتتی در برنامته های دیگربخش با برنامه زمان بندی قدیمی ( و فشار و اضطراب ناشی از هماهنگی

و صدمات محتدود و نتاچیز  تنها تاثیراتآورد .درحواشی و پیرامون محل احداث تونل ،به وجود می پیش بینی شده

 مانیبه خاطر قرار داشتن کارگاه عملیات ساخت .و غبار ،سرو صدا ( گردباشد ) نشست زمین ،و تحمل می قابل اغماض

 شود .روبرو می مختلف با محدودیت تجهیزات در باالی سطح زمین ، غالبا کاربرد و به کارگیری

ها پتس های متمادی مورد استفاده قرار گرفته تا ستالها ، برای دههتراکم خاک زیرزمینی که اگر نگوئیم برای تونل 

 گیرد .زاستفاده از تونل همواره مورد استفاده قرار میا

و غیره  قوس مسیر و حداکثر شیب مجاز حداقل قطر، حداقل شعاع و عوامل درخواست شده نظیر به خاطر پارامترها

 گردد. عمال غیر ممكن می اجرای تونل نشده ، های نامعلوم و موانع گزارش، گذرگاههای فرعی و تقاطع
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 و طبقه بندی توده سنگ ؛  TBM کارکرد 4-9-3

 گیرند؛ ارزیابی قرار می زیر مورد تحت تاثیر مواد TBMخالصه روشهای طبقه بندی کارکرد  

 فشاری تک محوری  مقاومت -1

ای مقاومت بار نقطه -2

3-50I

UCS

(Fبار تیغه ) -4

ها و بافت توده سنگ جهت داری و امتداد درزه-5

50Iناهمسانی  -6

درزه  فاصله داری-7

خصوصیات درزه ) زبری ، پرشدگی ( -8

 پذیرد؛ حفاری در مترو به دو طریق انجام می به طور کلی

 (zokorشیلد ) با مارک  از ماشین حفاری استفاده -1

(NATMایرانی ( ) –اتریش اتریشی ) از روش جدید استفاده -2
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 ( استفاده از ماشین حفار شیلد ؛5-9-3

ال با سطح سفره آب زیرزمینی و مرکز و هم چنین مناطقی که از درزه تهران درخیابانهای شلوغ اجرای قسمتی برای 

 روش به شرح زیر است : ساختمان این از این روش استفاده شده است . مراحل اساسی بوده

 حفر گودال  -1

ماشین حفار  ساختمان محفظه جاگذاری -2

ماشین حفار  وسوار کردن پائین بودن-3

پیش روی کار پایدار کردن تونل دوغاب ریختن  به موازات فاری تونل و استخراج آنح -4

 باشد .میدان امام خمینی ( میکارگاره قورخانه ) کارگاههایی که به این روش حفاری شده است از جمله

 شود .استفاده نمی زیرزمینی در حال حاضر از این ماشین در حفاری 

 

 تریشی :استفاده از روش ا(  6-9-3

قتوس  خاک روی قستمت بتاالی متری 16الی  7سازه باالی آب زیرزمینی و یک پوشش  برای مواردی که این روش 

و در  شتودبتن پاشتیده می داخلی تونل بخاطر جلوگیری از ریزش خاک تهران به جدار نعل اسب مقطع تونل فوقانی

 جلتوگیری از ب آرمتاتور مشتبک و فتوالدی جهتتشود . قدم بعدی نصتمی رطوبت و هوا جلوگیری اثر آن از نفوذ

رسد سانتی متر می 10الی  2بتون پاش  شود وقطر اینشروع می بعد از آنكه عمل بتن پاشی باشدبعدی می هایریزش

 ود .تونل نصب می ش بر جداره کوتاه و بلندی داشته اگر احتمال ریزش وجود شودانجام می قالب بندی در پایان عمل

 باشد . متروی تهران می 3در پرونده خط  دردشت شد کارگاهرگاههایی که به این روش حفاری میاز جمله کا



dssdsdsds 

 
44

Zokor( ماشین حفار 7-9-3

 کنندیعبور م از زیر ساختمانها مسیرهایی که پررفت و آمد متروی تهران در خیابانهای قسمتی از پروژه برای اجرای 

 ر برده شده است .و مناطق با سطح حفره زیرزمینی باال به کا

های سست و در زمین کاربرد این ماشین حفاری و از جمله خصوصیات کارخانه شیلد فرانسه بوده این ماشین ساخت

 باشد .متر را دارا می 9این ماشین که قطر حفاری برابر  باشدمی غیر سنگی

که در مرکز آن یک بیل  ستباشد و از یک رینگ فلزی تشكیل شده احفار ماشین می قسمت جلویی ماشین قسمت

 دارد ، نصب شده است .  در دو جهت عمودی را قابلیت دوران مكانیكی که

نقالته بته انتهتای  تسمه بوسیله خراشنده زمین را برعهده دارد خاک را کنده و خاک سست شده این بیل که حكم

 به داخل تونل طراحی شده است تازه طوری منظور جلوگیری از ریزش خاک شود رینگ مذبور بهدستگاه هدایت می

قسمت میانی ماشین از یک  بتنی دیواره تونل تعبیه شده است هایمحل برای نصب سكمنت که در انتهای این رینگ

شده استت و ایتن تستمه نقالته از  پشت ماشین تشكیل به قسمت حفاری شده است تسمه نقاله برای هدایت خاک

ت و خاک را بعد از عبور دادن از قستم شودمی ین تونل قرار دارد شروعکف پائ ارتفاع آن در سطح جلوی ماشین که

نیاز  ه بهواگن با توج 3الی  2ماشین از دو قطار  انتهایی رساند قسمتمتر می 6الی  5ارتفاع  و موتور ماشین به حفار

کند و قابلیتت می حرکت وصل شده است در دو انتهای قطار بوسیله دو موتور که باشد کهخاک می تن 35 با ظرفیت

 دهند. قطار می مخالف را به حرکت در هر دو جهت

 ینبر روی ا می شود و بدین منظور داخل تونل هم استفاده به های بتنی پیش ساختهاین قطارها برای انتقال سكمنت

 ست ا اضافه شده کمای از دایره های به شكلواگنی برای حمل سكمنت های حمل خاک،بر واگن قطارها عالوه

کنند . ایستگاه مذبور طول واگن به یک جهت تخلیه می حول محور خود را با چرخیدن واگنهای مذبور محموله خاک

غیتر  خود ایستگاه قطارها برخالف شودشبكه برق سراسری تامین می و برق مذبور از کندکار می کیلووات 20با برق 

و با  است تشكیل شده بتنی پیش ساخته از قطعات تونل پوشش داخل بوده است برقی و سوخت آنها نفت سیاه
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ای استت یتک مقطع تونل دایره با توجه به اینكه متر تقلیل یافته است .  15,8به  قطر داخل تونل نصب این قطعات

ایتن قطعتات  شوند ابعاداست که بوسیله پیچ و مهره محكم می و یک کلید تشكیل شده قطعه 5کامل تونل از  حلقه

که بعد از اینكته دیتوار  ریزی تعبیه شده است سگمنتها یک سورا  برای بتن باشد بروی هر یک ازر میمت 5 تقریبا

 و زمین طبیعی بوسیله بتنی که از طریق این سوراخها فضاهای موجود بین این قطعات متشكل شد پیش ساخته تونل

 است .  نشان داده شدهو جزئیات این قطعات در زیر  نمای کلی شودپر می شودمی با فشار تزریق
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خطوط  مدیریت پشتیبانی و نگهداری 10-3

 

 معرفی شرح وظایف این مدیریت( 3-10-1

 رییس تعمیر و نگهداری خطوط ریلی :-

مطالعه و بررسی نقشه ها ، کاتالوگ ها و کسب آگاهی از مشخصات و دستورالعمل های فنتی تجهیتزات ، خطتوط و 

 ماشین آالت

 مه های مدیریت متبوع و اهتمام در تحقق آنهاآگاهی از اهداف و برنا

 التآبرنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای دوره ای ، بازرسی فنی عملیات تعمیر و نگهداری ، نصب تجهیزات و ماشین 

نیازو  تهیه و تدوین برنامه های تعمیرات ، ساخت ، مرمت و بازسازی ، پیش بینی قطعات و ماشین آالت و مصالح مورد

 در جهت تامین آنهااقدام 

ه بهینه از برنامه ریزی و بكارگیری منابع انسانی ، مادی و فیزیكی و اهتمام در جهت جلوگیری از اتالف آنها ، استفاد

 امكانات و ظرفیت های موجود

 فراهم آوردن ترتیبات الزم جهت آموزش حین کار و ضمن خدمت کارکنان

 مشارکت در انجام امور محوله فراهم آوردن ترتیبات الزم جهت ارتقای روحیه

 فراهم آوردن تجهیزات الزم جهت برقراری شرایط ایمنی و نظارت بر حسن اجرای ضوابط

 ایجاد هماهنگی بین گروههای تحت سرپرستی

 بازدیدهای فنی از تجهیزات و ادوات ، نظارت بر حسن انجام عملیات تعمیر ، تعویض ، نصب ونگهداری

 بت کارینظارت بر تهیه و تنظیم نو

 نظارت برحسن اجرای مقررات و نظام اداری

 نظارت برحسن اجرای قرارداد با پیمانكاران ، بررسی ،تایید و امضای صورت وضعیتها

 دریافت و بررسی لیست نواقص و معایب از واحد سرپرستی و اقدامات الزم
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 سرپرست تعمیر و نگهداری خطوط ریلی :-

ها و کسب آگاهی از مشخصات و دستورالعمل های فنتی تجهیتزات ، خطتوط و مطالعه و بررسی نقشه ها ، کاتالوگ 

 ماشین آالت

 آگاهی از اهداف و برنامه های مدیریت متبوع و اهتمام در تحقق آنها

 همكاری دربرنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای دوره ای ، بازرسی فنی عملیات تعمیر و نگهداری ، نصتب تجهیتزات

 قطعات و ماشین آالت

ا ، مكاری در برنامه ریزی و بكارگیری منابع انسانی ، مادی و فیزیكی و اهتمام در جهتت جلتوگیری از اتتالف آنهته

 استفاده بهینه از امكانات و ظرفیت های موجود

 همكاری در فراهم آوردن ترتیبات الزم جهت آموزش حین کار و ضمن خدمت کارکنان

 رقراری شرایط ایمنی و نظارت بر حسن اجرای ضوابطهمكاری در فراهم آوردن تجهیزات الزم جهت ب

 سرکشی و بازدید از تجهیزات و فعالیتهای حوزه و هدایت و راهنمایی گروهها

 نظارت بر حسن انجام عملیات

 نظارت برحسن اجرای قرارداد با پیمانكاران ، بررسی ،تایید و امضای صورت وضعیتها

 مخابرات و وسایل نقلیه در مواقع تعمیرات و نوسازی هماهنگی با واحد فرمان ، انرژی ، عالیم و

 دریافت و بررسی لیست نواقص و معایب از واحدها و ارایه به مافوق

بررسی مشكالت و نارسایی های حوزه و حل و فصل مشكالت ، ارایه طرح ها وپیشنهادات و اهتمام در جهت بهبتود 

 ایی در واحدامور جاری و ارتقای کمی و کیفی سطح بهره وری و کار

 بررسی درخواست های تدارکاتی و پشتیبانی واحدهای تحت نظر و اهتمام در جهت تامین آنها

 تهیه گزارشات و آمارهای الزم و ارایه به مافوق

 همكاری در تجهیز و سامان دهی گروههای تحت نظر در مواقع اضطراری و بروز حوادث

  تهیه و ارائه مقاالت در سمینارها و مجامع علمی
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 مسئول تعمیر و نگهداری خطوط ریلی :-

مطالعه و بررسی نقشه ها ، کاتالوگ ها و کسب آگاهی از مشخصات و دستورالعمل های فنتی تجهیتزات ، خطتوط و 

 ماشین آالت

 برنامه ریزی بازدید های فنی و سرکشی روزانه

 نظارت بر حسن انجام آزمایشات ، مطالعه وضعیت کنونی با وضعیت پروژه

 بر حسن انجام کار و تكمیل چک لیست های بازدید و بازرسی نظارت

 نظارت بر حسن انجام تعمیرات و تعویض

 نظارت بر حسن انجام کار پیمانكار و ارائه به مقام مافوق جهت طی مراحل و پرداخت نهایی

 نظارت بر حسن انجام کار در حوزه تحت سرپرستی

 ق با دستورالعملنظارت بر حسن انجام کار و رعایت مقررات منطب

 هماهنگی با واحد فرمان ، انرژی ، عالیم و مخابرات و وسایل نقلیه در مواقع تعمیرات و نوسازی

 براورد و پیش بینی لوازم مورد نیاز

 تقسیم کار بین کارکنان واحد تحت سرپرستی
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 کاردان مكانیک ناظر تعمیر و نگهداری خطوط:-

و کسب آگاهی از مشخصات و دستورالعمل های فنتی تجهیتزات ، خطتوط و مطالعه و بررسی نقشه ها ، کاتالوگ ها 

 ماشین آالت

 بازدید و تشخیص عیوب فنی خطوط ریلی و متعلقات و تكمیل چک لیست های مربوط به آنها و گزارش نواقص

 نظارت و مشارکت در عملیات تعمیر و بازسازی بر اساس دستورالعمل ها و استاندارد های فنی

 ترل کارهای انجام شده توسط پیمانكاران و ارائه گزارش به مافوقنظارت و کن

بر  نظارت و مشارکت در انجام آزمایشات فنی خطوط به منظور عیب یابی و حصول اطمینان از سالمت خطوط ریلی

 اساس چک لیست ها و گزارشات فنی

 انجام آزمایشات الزم بر روی قسمت های تعمیر و یا تعویض شده

 یلها و کنترل وضعیت کنونی و حصول اطمینان از صحت کارکرد آنهاکنترل سایش ر

 لیست قطعات و لوازم یدکی تهیه

 مراقبت و نظارت بر مصرف صحیح قطعات یدکی و مواد مصرفی

 مراقبت ، نگهداری و استفاده صحیح از ابزار ، ادوات و قطعات

 راهنمایی و هدایت کارگران در انجام وظایف

 هت ارائه به مافوقتهیه آمار و گزارش ج
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 تكنسین تعمیرات و نگهداری:-

 مسئولیت برنامه ریزی ، سرپرستی و آموزش و نظارت بر کارکرد تعمیرکاران

 مسئولیت برنامه ریزی و سرپرستی تعمیرات کلی و موردی ماشین آالت راهسازی و ساختمانی

 مسئولیت اعزام گروههای تعمیراتی

 اتیمسئولیت هماهنگی ماشین آالت تعمیر

 مسئولیت تایید فاکتورها به منظور پرداخت

 تنظیم لیست مصرف روزانه اجناس واقالم وقطعات

 نگهداری ، نظارت و بهره برداری حداکثر از ماشین آالت و لوازم و پیشنهاد تعویض و نوسازی

 نظارت و کنترل کارهای تعمیراتی توسط تعمیرگاه های طرف قرارداد

 ماشین آالت نظارت بر کارهای سرویس کاری

 

 متصدی توزیع ، کنترل و هماهنگی :-

یوه جهت ش بازدید از محل و کارگاهها و تشخیص فنی وسیله مورد نیاز با توجه به مشخصات فنی کار و ارائه نظر در

 انجام کار

 انجام هماهنگی با واحد تعمیرات در جهت استفاده مطلوب از ماشین آ الت و نیروی انسانی

 رکرد ناشین و نیروی ا نسانینظارت بر میزان کا

 کنترل و نظارت بر کار ماشین آالت ساختمانی پیمانكاری طرف قرارداد

 توزیع ماشین آالت راهسازی در کارگاهها به حوزه اجرایی

هماهنگی مستمر با واحدهای اجرایی
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 های سازمانیتچار 3-10-2
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 و نگهداری(آشنایی با نحوه و روند برآورد میزان هزینه تعمیر 3-10-3

در دست شرکت های تعتاونی فنتی و مهندستی  تبریزخدمات تعمیر ، نگهداری ، بهسازی و بازسازی خطوط متروی 

 به عنوان کارفرما و ناظر خدمات پیمانكاران می باشد. تبریزبوده و شرکت متروی 

ار و ت و شرح خدمات پیمانكبر این اساس در ابتدا به آشنایی با برخی مفاهیم کلی پرداخته و سپس به بررسی تعهدا

 می پردازیم .نگهداری خطوط ریلی در بخش تعمیر و  دستگاه نظارت و همچنین کارفرما

 

 پیمان و شرایط عمومی پیمان :

رفرمتا بر اساس قراردادی که بین پیمانكار و کارفرما منعقد می شود پیمانكار موظف به انجام کتار متورد پیمتان و کا

که  ارهای انجام شده می گردد.به این ترتیب مراد از پیمان مجموعه اسناد و مدارکی استموظف به پرداخت هزینه ک

دارک متکارفرما و پیمانكار با امضای آنها خود را ملزم به انجام تعهدات ذکر شده می نماینتد.یكی از ایتن استناد و 

كتار بتا کارفرمتا ، مشتاور و پیمانشرایط عمومی پیمان است که در آن وظایف ، مسئولیت ها و سایر موارد در رابطه 

 مشخص گردیده است .

 شرایط خصوصی پیمان : شرایط خاصی است که به منظور تكمیل شرایط عمومی برای این پیمان و با توجه به وضعیت

ض و ماهیت آن تنظیم شده است . موارد مندرج در شرایط خصوصی به هیچ گاه نمی تواند موارد شرایط عمومی را نق

 کند.
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 ضرایب پیمان:

–  ضریب باالسری  1

–  ضریب تجهیز کارگاه)مبلغ علی الحساب برای فراهم سازی امكانات و متفاوت در هر قرارداد(  2

 ضریب ارتفاع که در کارهای ابنیه منظور می گردد – 3

–  ضریب منطقه ) بر اساس نزدیكی و دسترسی به مصالح(  4

–  ضریب مینوس و پولوس   5

–  ار ضریب صعوبت ک  6

7 - ... 

 قیمت پایه کار :

یمتت منظور قیمتی است که با توجه به مقادیر اقالم کار و قیمت های واحد فهرست بهای پایه بدون اعمال ضرایب ق 

 بدست می آید.

 : مدت پیمان

 مدتی است که پیمانكار تعهد می کند در طی آن کارگاه را تجهیز و عملیات مورد پیمان را اجرا می کند. 

 كار : پیمان 

شخص خقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر استاس استناد و 

 مدارک پیمان به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانكار در حكم پیمانكار می باشند .
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 کارفرما :

ه پیمان بوده و عملیات موضوع پیمان را بر اساس استناد و عبارتست از شخصیت حقوقی که طرف دیگر امضا کنند 

 اشد.بمدارک پیمان به پیمانكار واگذار کرده است . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما در حكم کارفرما می 

 ضریب پیشنهادی :

 زنده و یا برنتدهضریب پیشنهادی یا ضریب قرارداد درصد تخفیف یا اضافه ای است که بر اساس پیشنهادشرکت سا 

 کار به قیمت مبنا اعمال می گردد.

 صورت وضعیت : 

رفرمتا مقدار کارکرد هر دوره یک ماهه پیمانكار یا مشاور است که در فرم های مخصوس درج و به تایید نمایندگان کا

یید پس و دستگاه نظارت رسیده و جهت دریافت وجه به کارفرما تحویل می گردد. مبلغ صورت وضعیت در صورت تا

 از کسر کسورات قانونی پرداخت می گردد.
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 : دستگاه نظارت

حدود و وظایف : 

كتار فرد یا گروه حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما برای نظارت بر حسن اجرای عملیات انتختاب و بته پیمان   -

نظارت اقدام نماید معرفی می گردد به دستگاه نظارت معروف است . کارفرما می تواند مستقیما نسبت به انجام

ناظر مقیم : 

عامل نظارت اعم از کارشناس ارشد و کارشناس و کاردان است که در محل کار به صورت دائتم حضتور داشتته و  -

ینتده اجرای عملیات را پیگیری و مورد ارزیابی قرار می دهد . از وظایف ناظر مقیم تهیه صورت وضعیت در معیت نما

ایی و شده از نظر کمی وکیفی ، درخواست صدور دستور کار ، درخواست تهیه جزئیات اجر پیمانكار و تایید کار انجام

تنظیم صورت مجلس انجام کار است .

ذیحسابی :

ی آن مشرف به همه مستائل متال نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هر وزارتخانه یا اداره دولتی است که -

 ستگاه اجرایی توسط وی انجام می گیرد.بوده و کلیه پرداختها و دریافت های د
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 حال به بررسی شرح خدمات و تعهدات در بخش تعمیرات و نگهداری می پردازیم:

 خدمات تعمیر ونگهداری شبكه خطوط و سوزن ها :

– که طبق شترح ختدمات و تعهتدات اجترا توستط  خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری جاری خطوط و سوزن ها  1

 .پیمانكار می باشد

– خدمات بهسازی و بازسازی خطوط و سوزن ها به صورت دوره ای یا مقطعی ، طبق تشخیص دستتگاه نظتارت و   2

 کارفرما و پیشنهاد پیمانكار و به صورت توافقی
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 تعهدات پیمانكار

–  آماده سازی شبكه و سوزن برای بهره برداری ناوگان با سرعت مقرر  1

–  سه خطمسئولیت حف  سالمت و ایمنی و هند  2

 تامین اکیش تعمیر و نگهداری – 3

–  تامین ماشین آالت و تجهیزات  4

–  تهیه و ارسال فهرست مصالح و قطعات جهت تعویض  5

–  تهیه و ارسال گزارشات فنی و کیفی ماهیانه خطوط و سوزن  6

–  پرداخت حقوق پرسنل  7

 تامین شابلون های کنترل – 8

–  طعات ماشین آالتتهیه و تامین کلیه مواد مصرفی و ق  9

 پرداخت مبالغ آب و برق و تلفن – 10

پیمانكار در صورت عدم کیفیت خدمات تعمیر و نگهداری و پدید آمدن سوانحی همچون خروج از خط مستئول  – 11

 می باشد.

 شرح خدمات فنی پیمانكار

 بازرسی های فنی پیمانكار به دو صورت اتفاقی و مقطعی و همچنین دوره ای می باشد.

–  خدمات بازرسی فنی و کنترل و تهیه گزارشات فنی  1

–  خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری جاری خطوط و سوزن  2
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 بخشی از تعهدات کارفرما

–  پرداخت به موقع صورت وضعیت های ماهیانه به دستگاه نظارت  1

–  اسكان پرسنل پیمانكار  2

 تامین قطعات و مصالح مورد نیاز پیمانكار – 3

–  نمودن زمان الزم جهت تعمیرات فراهم  4

... 

 شرح خدمات دستگاه نظارت

–  نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری جاری مستمر خطوط و سوزن  1

–  بازرسی فنی از خدمات فنی ، اجرای پیمانكار و تهیه گزارش کیفیت  2

 بررسی معایب و صدور دستور کار به پیمانكار – 3

–  تجهیزات و ارسال گزارش به کارفرما بررسی نیروی انسانی ،  4

–  بررسی کیفی خطوط و سوزن ها و دستور تقلیل سرعت تا رفع نقص  5

–  رسیدگی به صورت وضعیت های ماهیانه و مقدار عملیات اجرایی در بخش بهسازی یا بازسازی  6

–  سوزن ها می باشد. اساس و مبنای رسیدگی حف  کیفیت خط و بهره برداری با سرعت مقرر از شبكه خطوط و  7

 ناظر مقیم در محل به عنوان نماینده کارفرما محسوب می شود. – 8
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 خدمات بازرسی فنی خطوط و سوزن 

–  کنترل و بازرسی هندسه خطوط وسوزن )سایش ، اضافه عرض خط ، دور ، تراز ،...(  1

 بستر ، قطعات ، ...( کنترل و بازرسی فنی مصالح روسازی خطوط و سوزن )جوش ، اتصاالت ، سپر ، - 2

 اعالم معایب و نواقص و درخواست تجهیزات به کارفرما - 3

–  اعالم کاهش سرعت در مواقع لزوم  4

–  حذف تقلیل سرعت پس از برطرف شدن عیب حاصله  5

–  تعمیرات ماشین و سوزن به همراه ناظر کارفرما  6
 

 

 خدمات تعمیرات و نگهداری شبكه خطوط و سوزن

–  ات اتصال و محكم نمودن پیچهای اتصال )آچارکشی یا تعویض(بررسی ادو  1

–  بررسی تراورس و تعویض آن در صورت لزوم  2

 بررسی زیرکوبی و اجرای مجدد در صورت لزوم – 3

–  بررسی کیفی باالست  4

–  دیلم کاری به منظور تنظیم راستای افقی و قائم سوزن  5

–  انجام تعمیرات کامل سوزن  6

–  ترل استحكام قطعات متعلقه سوزنبررسی و کن  7

 تمیزی صفحات لغزنده سوزن – 8

–  ترمیم جوش  9

 سنگ زنی – 10

 حذف و برش جوش -11

 تامین نیروی انسانی جهت خدمات تعمیرات – 12

 

عملیتات  بر اساس بررسی های شرکت های پیمانكاری رقم پیشنهادی ارائه شده و بتر استاس توافقتات و تعهتدات

 صورت می گیرد. بهسازی و بازسازی
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 تنظیم شده است: برای دستگاه نظارت مقیمدر این بخش نمونه ای از گزارش فعالیت روزانه 

شماره :

روز : تاریخ :

- 0C   -  0
C

تعداد ردیف تعداد ردیف

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21

مقدار ردیف مقدار ردیف 1
11 1 2
12 2 3
13 3 4
14 4 5
15 5 6
16 6 7

سرپرست کارگاه : 

تاریخ و امضاء 

10

11

5

6

7

8

9

 مشکالت اجرایی و پیشنهادات 
پیمانکار :

 نظارت : 

نام و نام خانوادگی : مدیر 

پروژه

نام و نام خانوادگی :
نظارت پیمانكار

تاریخ و امضاء تاریخ و امضاء

میلگرد نمره12و 10)تن( میلگرد

ماسه شسته)تن( ماسه شسته
سیمان)تن( سیمان

شن نخودی)تن( شن نخودی
شن بادامی)تن( شن بادامی

مصالح وارده مصالح پای کار فعالیت روزهای آتی ردیف

شرح شرح

نيسان وانت كمپرسي سرويسكار
دستگاه پيش گرمايش تعميركار - مكانيك
سيلو سيمان 120 تني تداركات

جمع جمع

ويبراتور بتن نگهبان
پمپ بتن  برق كار وجوشكار

كمپرسي 10 چرخ اپراتور بچينگ
تراكتور راننده

بيل مكانيكي كارگر فني
تريلي كمپرسي كارگرساده

جرثقيل ريلي و الستيكي آبدارچي

بچينگ اكيپ درزانبساط
لودر آرماتوربند
گريدر قالب بند و بتن كار

وانت و خودروسواري كمك نقشه بردار 4
تراك ميكسر سركارگر

موتور جوش سيار امور اداري 3
تانكرآب و سوخت نقشه بردار

بابكت مهندس اجرا 2
ديزل ژنراتور دفترفني

كانكس مدير پروژه 1
كانتينر رئيس كارگاه

گزارش پیشرفت کار روزانه کارگاه روسازی )ایستگاه 12 تا 18 (

وضعیت هوا :
  کارفرما : سازمان قطار شهری تبریزوحومه

دستگاه نظارت : مهنتتتدسین مشتتتاور ریل بندر

ماشین آالت و تجهیزات مقدار شرح فعالیت  ردیف
نوع شغل

روز : 7:30 - 18:00 ساعت کارکرد کارگاه : حداقل : حداکثر :  دمای هوا : پیمانکار : شرکت آذرپینار

 

 برگ گزارش ماهیانه نیز به همین ترتیب تنظیم و مورد بررسی قرار می گیرد.
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  دستورالعمل عمومی بهره برداری و تعمیر و نگهداری خطوط و نقاط تالقی (4-10-3

 ن های مندرج در بازرسی هفتگی مورد آزمایش قرار گیرند.خطوط و سوز -1

 رئیس مسئول در صورت وجود نقص دستور توقف تردد و یا کاهش سرعت را اعالم نماید.

 در پاره ای موارد اصالح تغییرات مربوط به خمش و یا تغییر شكل ریل می باشد.

–  یه گزارش بازرسیو ته بازرسی ماهیانه نقاط تالقی مندرج در برنامه بازرسی  2

 اتروغن کاری ماهیانه نقاط تالقی ، گریس کاری صفحات لغزشی زیر زبانه های سوزن و روغن کاری لوالهای قطع -3

–  بازرسی قسمت های آسیب پذیر توسط اپراتور ها و ارائه گزارش  4

 

 برنامه بازرسی خطوط
–  دبازرسی اشكاالت وضعیت کناره مسیر و رفع سریع اشكاالت موجو  1

–  بازرسی ارتفاع سطوح خطوط  2

 بازرسی میزان شیب عرضی خط – 3

–  بازرسی شكستگی های احتمالی ریل  4

–  بازرسی گاباری  5

–  بازرسی اتصاالت وصله خور مربوط به مهره های لق  6

–  بازرسی بست ها از قبیل مهره های لق  7

 بازرسی تراورس ها – 8

–  بازرسی عملیات زیرکوبی  9

 پروفیل باالستبازرسی  -10

 بازرسی نبود موانع خارجی در مسیر – 11

 بازرسی فرسودگی و خوردگی خطوط – 12

 بازرسی اتصاالت و مفاصل صفحات از نظر خمش و یا تغییر حالت – 13

 بازرسی نصب صحیح گارد ریل ها – 14
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 برنامه بازرسی نقاط تالقی
–  نظارت بر دستگاه معكوس کننده  1

–  وزن ها در وضعیت مربوطهبازرسی زبانه س  2

 بازرسی پیچ و مهره های تراورس -3

–  میان زبانه سوزن ها و ریل ثابت و صفحات لغزشی زیر سوزن بازرسی و تمیز کردن فضای  4

 بازرس زبانه سوزنها در هنگام تجهیز سیستم روی صفحات لغزشی زیرتیغه سوزن-5

–  غه ای بازرسی از نظر فرسودگی غیر عادی نوک سوزن قوربا  6

–  بازرسی اندازه های :  7

 اتصال جلویی ریل ثابت سوزن -

 نوک زبانه سوزن -

 پاشنه زبانه سوزن -

 میان نقاط تالقی -

 اتصال عقبی سوزن قورباغه ای  -

 فاصله میان ریل ها و ریل های سوزنی -

 فاصله میان ریل و ریل ایمنی -

 فاصله میان ریل سوزنی و ریل ایمنی -

 ورفتگی ها و حفره ها از نظر زیرکوبیبازرسی فر – 8

–  بازرسی و روغن کاری صفحات زیر تیغه سوزن ها و زبانه سوزن  9

 

 روغن کاری سوزن ها
 ابتدا باید از تمیز بودن سطح قبل از روغن کاری اطمینان حاصل نمود.

 روغنكاری سطوح لغزشی زیر ریل و قطعات متحرک زبانه سوزن-

های مكانیكی زبانه سوزن روغنكاری سطوح لغزشی در قفل-

روغنكاری پین محور روی اهرم سوزن-

روغنكاری بست پین روی زبانه های مفصل دار سوزن-

صفحات یاتاقانی نباید روغنكاری شود.-
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 گزارش بازرسی –نقاط تالقی خطوط 

 موارد نیازمند به تنظیم به شرح زیر است :

 دستگاه معكوس کننده 1–

–  زبانه ها ، صفحات لغزشی زیر تیغه سوزن ، اتصاالت  2

 زبانه های تغییر شكل یافته – 3

–  پیچ و مهره های لق  4

–  سوزنریل های ثابت   5

–  تقاطع ، ریل های شاخک دار  6

–  عرض خط  7

 انحراف عمودی – 8

–  شیب عرضی خط  9

 تراورس ها – 10

 زیرکوبی  – 11

 شكستگی ریل  – 12

 روغنكاری سطوح لغزشی زیر تیغه سوزن - 13

 تمیز کردن فضای بین زبانه ها – 14

 تكمیل تاج بستر باالست – 15

 ساب زدن زبانه ها – 16

 ن ریل های ثابت سوزنساب زد – 17

 ساب زدن نوک سوزن قورباغه ای – 18

 ساب زدن ریل ها  – 19

 جوش کاری تكمیلی زبانه ها – 20

 جوش کاری تكمیلی ریل های ثابت سوزن - 21

 جوش کاری تكمیلی نوک سوزن قورباغه ای - 22

 جوش کاری تكمیلی ریل های شاخک دار - 23

 جوش کاری تكمیلی ریل ها - 24

 

 

  تبریز -

 شماره محل تالقی  -

 مشخصات  -

 مسیر تک خطه و... -

 شعاع قوس  -

 شماره نقشه  -

 حظات مال -

 تاریخ بازرسی  -

 مسئول بازرسی  -

 تاریخ بازرسی  -

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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شرح وظايف    . 4

 پیمانكار عوامل

http://ariyanaz.mihanblog.com/post/24
http://ariyanaz.mihanblog.com/post/24
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 مدیریت فنی : . 1-4

 کنترل پروژه : . 4-1-1

 دریافت اطالعات و مشخصات و برنامه زمانی برجها و محوطه پروژه و کنترل و گزارش پیشرفت پروژه 

 

 دفتر فنی :  . 4-1-2

ع پروژ به هائی که در بدو شرواعم از نقشهها و ثبت شماره و تاریخ ابالغ آنها در پرونده نقشه های پروژهمطالعه نقشه

ریخ این گردد که ثبت و نگه داری تاپیمانكار ابالغ می شود و یا نقشه هایی که بعداً توسط مهندسین مشاور ابالغ می

باشد.ها در تنظیم تأخیرات مجاز پروژه ضروری میچنین نقشه

بل اجترا احیاناً غیر قا -اشتباهات -کمبودهاها اعم از ها باید دقّت بیشتری نموده و نقاط ضعف نقشهمطالعه نقشهدر 

بته  بودن آنها و یا هر اشتباه دیگری که ممكن است درنقشه ها پیش بیاید مشخص کرده و آنها را یادداشت نمتوده و

 د.در صورت امكان پیشنهاد اجرائی آنها را هم ارائه دهنمهندسین مشاور و دستگاه نظارت منعكس نمایند البتّه 

 های مورد نیاز پروژه و اجرای مسائل مربوط به آنها تنظیم پرونده

 شود و تهیه آنها.هائی که شروع به اجرا میهای برای اجرا( نقشه قسمتپرونده شاپ درایوینگ )نقشه

 ا و یادداشت موارد مورد نیاز.های وارده از کارفرما و مطالعه دقیق آنهپرونده نامه

 های صادره به کارفرا و همكاری در تهیه و ارسال آنها با رئیس کارگاه.پرونده نامه

 های وارده از مهندسین مشاور و مطالعه دقیق آنها یادداشت موارد مربوطه .پرونده نامه

 ا با رئیس کارگاه.های صادره به مهندسین مشاور و همكاری در تنظیم و ارسال آنهپرونده نامه

 پرونده دستور کارها و تنظیم و به تصویب رسانیدن آنها با همكاری رئیس کارگاه.

 پرونده صورتجلسه ها )و تنظیم و به تصویب رسانیدن آنها (با همكاری رئیس کارگاه.

 پرونده تأخیرات پروژه و تنظیم موارد مربوطه به این مورد.
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 تمام شده با نر  پیمان(. ها )قیمتپرونده کلیم و کنترل قیمت

 پرونده گزارشات روزانه کارگاه )پروژه( و تهیه آنها.

 پرونده گزارشات هفتگی و ماهیانه پروژه و تهیه آنها.

 های ازبیلت)عین ساحت( و تهیه آنها.پرونده نقشه

 پرونده قیمت جدیدها و آنالیز بها و تنظیم آنها و به تصویب رساندن آنها.

 های ابالغی.قرارداد و نقشه هایبایگانی نسخه

 های موقت و تهیّه ماهیانه آنها به طور منظّم.پرونده صورت وضعیّت

رای پرونده صورت وضعیّت قطعی و تهیه صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده و به اتمام رسیده و بایگانی آنها بت

 صورت وضعیت قطعی نهائی.

مصالح و داشتن لیست آنها و داشتن قیمت خرید و حمتل ودپتو کتردن پرونده مصالح پای کار و به روز نگه داشتن 

 مصالح یعنی قیمت تمام شده مصالح.

 پرونده کنترل پروژه و همكاری در کنترل پروژه.

 ها؛ تعدیل موقت و قطعی.پرونده تعدیل صورت وضعیّت

 ها.ها با توجه به اهمیّت بخشنامهپرونده بخشنامه

 وری اسناد مربوط به آن.آپرونده تحویل موقّت و جمع
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 نظارت و کنترل امور اجرایی : . 4-1-3

دیریت منظارت بر نحو انجام کارهای اجرایی و یاد آوری وتذکر اشكاالت و کنترل کیفی کار پیمانكاران و  -الف

 اجرایی طی بازدید و ازطریق آزمایش نمونه های بتن وکنترل مضاعف جوش 

 رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی پیمانكاران از مدیریت اجرایی و کنترل کمی کارهای اجرایی توسط -ب

 ارسال آنها به مدیریت مالی جهت پرداخت 

ت معاون کنترل و رسیدگی گزارش کار روزانه و هفتگی پروژه و تایید و ارسال آن به دفتر مدیر عامل محترم و -ج

 عمران و مسكن بنیاد . 

نی و فشخصات ن اسناد مناقصه و استعالم دعوت از پیمانكاران ابالغ نقشه ها و متهیه برآورد کارها و آماده کرد -د

 تهیه قراردادهای انجام کار با پیمانكارن جزء 
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 مدیریت اجرایی : . 2-4

نها و ررسی آبدریافت نقشه های اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مكانیكی و برق بلوک های پروژه و مطالعه و     .1

 الت و ایرادات و کمبود های احتمالی و مجدداً دریافت نقشه اصالح شده اعالم اشكا

  بلوک هر برای مجری و مسئول تعیین    .2

 یا اکیش امانی و پشتیبانی مجری بلوک  و پیمانكار اختیارگزاردن در و معرفی    .3

  مربوطه مجری ای و پیمانكار به بلوک پای در آنها تحویل و کار اجرای(  برق ، آب)  نیازمندیهای و مصالح تامین    .4

  بلوکها مجریان به پروژه مدیر از ابالغی زمانی و کاری برنامه براساس الزم های العمل دستور و کار دستور صدور    .5

 و ها لوکب مجریان به الزم نكات تذکر و یادآوری و راهنمایی و اجرایی امور انجام نحو بر کنترل و نظارت    .6

  پیمانكار کارگاه نسرپرستا

 روزانه ارک گزارش تهیه و ها بلوک مجریان طریق از امانی های اکیش و پیمانكاران روزانه کار گزارش دریافت    .7

 ارش کار هفتگی جهت اعالم و ارسال به دفتر مدیر عامل محترم بنیاد گز همینطور و پروژه کلی

  راییاج مختلف عوامل بین هماهنگی ایجاد و پیگیری    .8

  اجرایی کار و مصالح مقادیر متره تهیه    .9

 در خواست تهیه و خرید مصالح براساس برنامه زمانبندی و متره    .10

 بررسی و اصالح برنامه زمانبندی پیمانكاران به توجه به برنامه زمانی کلی    .11

اخل نها به دآخت اسكلت در کارخانه و حمل پیگیری کلیه کارهای اجرایی اعم از فعالیتهای داخل کارگاه و یا سا.  12

 کارگاه 

 بازدید از ساخت و کنترل کیفیت جوش در محل کارخانه و پیگیری انجام آن    .13

 در خواست مصالح و پیمانكار و نیروی انسانی جهت تكمیل پروژه    .14



dssdsdsds 

 
69

 مدیر پروژه : .  3-4

 ، محوطه ، ریمعما ، سازه)  اجرایی و فنی های نقشه و زمانی کلی برنامه و طرح دریافت با پروژه گرفتن تحویل    .1

 (  برقی و مكانیكی تاسیسات

  کارگاه تجهیز و بودجه دریافت    .2

 كارگیری کارکنان اعم از اداری ، مالی ، پشتیبانی ، فنی ، اجرایی ب و استخدام    .3

  پشتیبانی و نظارت و کنترل ، سازماندهی ، ریزی طرح ، ریزی برنامه شامل(  مدیریت)  پروژه هدایت و اداره    .4

 (  تدارکاتی و اجرایی ، فنی ، مالی ، اداری)  پروژه امور انجام بر نظارت و هماهنگی    .5

  ها هزینه مدیریت و کنترل    .6

 (  پشتیبانی)  تجهیزات و مصالح خرید و تهیه    .7

  امور پیشرفت کیفیت و پیمانكاران بر نظارت    .8

  مهندسین و مشاورین با هماهنگی    .9

 کنترل دقیق و بموقع عملكرد همكاران و پیمانكاران   .10

 ارائه گزارش بموقع از پیشرفت کار    .11

 پیگیری انجام امور اجرایی و پشتیبانی و فنی براساس برنامه زمانبندی مصوب   .12

 آماده سازی و تحویل پروژه   .13
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وژه :  دفتر مدیر پر.  4-4

  کارکنان غیاب و حضور آمار لیست دریافت    .1

  االک و مصالح فروشندگان و مشاورین ، پیمانكاران و پروژه مختلف قسمتهای گزارشات و ها نامه دریافت    .2

  مختلف قسمتهای به پروژه مدیر دستورات ابالغ    .3

  مكاتبات و مدارک و اسناد بایگانی و مكاتبات انجام    .4

  کنندگان مراجعه کنترل و دفتر اداره    .5

  پروژه مدیریت دفتر نیازمندیها درخواست    .6

  اتاق در کارکنان ازدحام از جلوگیری    .7

 ایجاد آرامش و نظم دفتر     .8

  دفتر اموال و وسایل از مواظبت و نگهداری    .9

 برقراری ارتباطات مدیر پروژه و تشكیل جلسات    .10
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  انباردار و کمک انبارداران : .  5-4 

اخل انبار د در موجود اقالم سایر و تجهیزات ، وسایل ، مصالح ، ساختمان لحاظ از انبار نگهداری و گرفتن تحویل    .1

 و داخل محوطه پروژه 

 مقدار و دهروا تجهیزات و مصالح و اجناس کل مقدار هرلحظه و زمان هر در بطوریكه انبار دفتر نگهداری و ثبت    .2

 .  باشد هماهنگ و یكسان کارتكس با آن آمار و شود داده نشان آن در مستند بصورت موجودی و مصرفی

د امورین خری، ابزار آالت ، تجهیزات و ماشین آالت ارسالی و یا خریداری شده توسط م وسایل ، مصالح دریافت    .3

  سی فنی و کیفی و ثبت مشخصات آن در دفتر انبارو صدور رسید انبار پس از رویت بازدید شمارش و کارشنا

ژه طی فرم ف در ساخت پرومصر و استفاده برای آالت ماشین و تجهیزات ، آالت ابزار ، وسایل ، مصالح تحویل    .4

 درخواست مربوط و با تاییدی و امضای مسئولین مجاز پروژه 

   پروژه انبار در آنها نگهداری و دریافت و مدت کوتاه بصورت وسایل و اقالم از برخی موقت تحویل    .5

ر تر مدیگزارش ورود خروج مصالح ، وسایل و تجهیزات و ماشین آالت در پایان روز به سرپرست اجرایی و دف    .6

 پروژه 
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  : شرح وظایف عوامل نگهبانی پروژه.  6-4

 ماشین و اتتجهیز ، وسایل ، مصالح و نبارا ، تاسیسات ، ساختمانها کلیه از مستمر و دائم حراست و نگهبانی    .1

ورت گشت موجود در داخل و در کنار سایت پروژه ) کارگاه ( توسط حداقل یكی از عوامل نگهبانی بص کار پای آالت

 زنی در داخل محوطه و پیرامون داخلی پروژه و یک نفر در داخل کیوسک نگهبان 

ایر مراجعه س و فروشان مصالح و پیمانكاران و بنیاد کارکنان از عما پروژه کارکنان خروج و ورود ثبت و کنترل    .2

 کنندگان توسط عوامل نگهبانی مستقر در کیوسک درب ورودی پروژه 

 عوامل طتوس پیمانكاران و بنیاد آالت ماشین و تجهیزات ، وسایل ، مصالح کلیه خروج و ورود ثبت و کنترل    .3

  پروژه ورودی درب کیوسک در مستقر نگهبانی

 دی و اطراف ساختمانها در هنگام تاریكی شب ورو درب نورافكن و چراغها نگهداشتن روشن    .4

  پروژه ورودی درب از غیر به محلهایی از اشخاس و کارکنان خروج و ورود از جلوگیری    .5

  پروژه داخل در اغتشاش و درگیری و نظمی بی ازهرگونه جلوگیری    .6

ایر اقالم در وج مصالح و ماشین آالت و سخر و ورود و پیمانكار و خودی کارکنان تردد و نگهبانی وقایع گزارش    .7

 فرم مربوط به مسئولین پروژه عالوه بر ثبت آنها در دفتر مخصوس نگهبانی 

  است شده داده توضیح قبالً که صورتی به روزه شبانه طول در اضطراری موارد گزارش    .8
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  ی :مدیر ادار.  7-4

  اداری امور انجام بر نظارت و کنترل    .1

 صدور دستورات الزم در خصوس انجام مكاتبات و بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک     .2

  کارکنان حضور بر نظارت و کنترل    .3

 دبیر خانه : .  8-4

  مدارک و اسناد ها نامه صدور و دریافت    .1

  بایگانی و نگهداری    .2

  مكاتبات کردن آماده و تایش    .3

 و برنامه ها و سایر اسناد و مدارک  دستورات تحویل و ابالغ    .4

 کارگزینی : .  9-4

  قرارداد عقد و مصاحبه ، آگهی درج طریق از پروژه نیاز مورد انسانی نیروی تامین    .1

  انسانی نیروی سوابق نگهداری و پرونده تشكیل    .2

  کارکنان کاری اضافه و عادی کارکرد لیست تهیه و غیاب و حضور رآما نگهداری    .3

  آن پرداخت و دریافت پیگیری و ماهیانه حقوق لیست تهیه    .4

  آنها مطالبات ونگهداری ثبت و کارکنان های نیازمندی تامین    .5

  شده تعیین مسئولیت و سمت و سازمان جدول براساس کارکنان بكارگیری حكم صدور    .6

  کارکنان استحقاقی تامین    .7

 کارکنان  وظایف شرح و حكم ابالغ    .8

 کارکنان تشویق و تنبیه دستورات اجرای    .9

 ایجاد روابط انسانی    .10 
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خدمات :  .  10-4

ای ذغنان و نظافت ساختمانها موقت پروژه و جمع آوری و رفع زباله اداره آبدارخانه و تامین غذای روزانه کارک -1

 نگهبانان 

 تامین وسیله ایاب و ذهاب کارکنان به داخل شهر و داخل پروژه  -2

  

 امور داخلی : .  11-4

  هکارگا داخل تجهیزات و وسایل ، انبار و ساختمانها ، کارگاه محل از روزی شبانه حراست و نگهبان    .1

  کارکنان و افراد ، کاال ، مصالح خروج و ورود کنترل    .2

آن نگهداری و تعمیر و کارگاه از حراست برای مانع ایجاد و کشی فنس    .3
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 تشكرات .  5

 

آقای مهندس متین پور ) استاد راهنما (.1

سازمان قطار شهری تبریز و حومه.2

شرکت فنی مهندسی آذر پینار .3

بندر-مهندسین مشاور ریل.4

آقای مهندس محمد زاده ) مدیر عامل شرکت آذر پینار ( .5

سرپرست مستقیم ( –اللی ) مدیر دفتر فنی آقای مهندس ج.6

آقای مهندس زکی ) سرپرست پروژه ( .7

آقای مهندس راحت حق ) مسئول اجزا ( .8

آقای مهندس عزتی ) مسئول دفتر فنی (.9

مهندس نوری ) مسئول نقشه برداری (.10

آقای مهندس فتحی ) مهندس دفتر فنی ( .11

( مشاورمهندس سلمانی )همراه و   .12

امی همیشگی (خانواده عزیم ) ح .13
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