
 به نام خدا

 مترو  6خط پروژه  ،درس نقشه برداری مهندسی کاربردیگزارش اردوی بازدید 

 23/09/1396به تاریخ درس نقشه برداری مهندسی کاربردی    دانشجویان  در این گزارش شرح مفصلی از بازدید  

شش مت   ستگاه دولت آباد واقع در خط  شرکت  از ای ، ارائه  برگزار گردید الملل نیب ریساب رو تهران که با همکاری 

ست.    صل می      6خط  شده ا شمال غرب و شرق را به    27 کیلومتر، 31.2کند با طول  متروی تهران که جنوب 

ستگاه،   ضطراری از طوالنی  26هواکش میانه تونلی،  25ای شهری تهران محسوب می   پله ا شود که این   ترین خط 

نام گرفت این خط  توسعه جنوبی  ید که تحت عنوان ت که در طرح جدآباد تا کن ادامه خواهد داش خط از دولت

شت که این طرح حدود       سنی)ع( ادامه خواهد دا ضرت عبدالعظیم ح کیلومتر به طول تونل و حدود   6تا حرم ح

 ایستگاه به تعداد ایستگاه ها اضافه خواهد کرد. 4

( و TBMاری تمام مقطع )کیلومتر آن توسط حفاری مکانیزه و به وسیله ماشین های حف    10.7برای مسیر تونل  

شی برای حفاری تونل )    20.5حدود  سط روش جدید اتری ست.این نکته    NATMکیلومتر آن تو شده ا ( کنده 

 ایستگاه تقاطعی با سایر ایستگاه ها دارد. 6الزم به ذکراست که این خط مترو 

 در ادامه به معرفی هر یک از اجزای کادر اجرایی و تفکیک بخش ها میپردازیم:

 معرفی کادر اجرایی:

 



قسمت)با احتساب توسعه جنوبی( تقسیم میشود که در ادامه به معرفی و توضیح هر یک از این          4مسیر مترو به  

 موارد خواهیم پرداخت:

 قطعه جنوبی:-1

ست که در این بخش اندازه کل             شده ا شهر به عهده گرفته  شرکت آهاب و بانک  سیوم   سر سط کن این قطعه تو

ست و  کی 15.8تونل  ستگاه دارد که   13لومتر ا کیلومتر  5.1( و TBMکیلومتر آن توسط حفاری مکانیزه)  10.7ای

( صورت گرفته است که از ایستگاه دولت  آباد تا ایستگاه پارک مریم مقدس      NATMآن توسط حفاری دستی)  

 ادامه دارد.

 

 

 قطعه میانی:-2

شهر        سایر بین الملل و بانک  سیوم  سر سط کن ست که در این بخش اندازه کل     این قطعه تو شده ا به عهده گرفته 

 ایستگاه از ایستگاه پارک الله تا ایستگاه یادگار امام است. 5کیلومتر است که شامل  7.1تونل

 



 

 قطعه شمالی:-3

ست که در این بخش اندازه کل تونل         شده ا شهر به عهده گرفته  سیوم چیلکو و بانک  سر  8.3این قطعه توسط کن

 ایستگاه از ایستگاه شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی تا ایستگاه سولقان ادامه دارد. 7ست که شامل کیلومتر ا

 

 

 قطعه توسعه جنوبی:-4

ست که در این بخش اندازه کل            شده ا شهر به عهده گرفته  سابیر بین الملل و بانک  سرسیوم  این قطعه توسط کن

شامل     6تونل  ست که  ستگ    4کیلومتر ا ستگاه از ای سنی)ع( تا بلوار     ای ضرت عبدالعظیم ح اه درب جنوبی حرم ح

 بسیج ادامه دارد.

 

 



با استفاده از    TBMاکنون به بررسی امور نقشه برداری مربوط به قسمت توسعه جنوبی و نحوه هدایت دستگاه      

 پیمایشات و تجهیزات نقشه برداری خواهیم رفت:

 

نصب پیچ پیالر در ورودی دستگاه است تا     TBMاولین قدم برای هدایت حفاری با استفاده از دستگاه    -1

 بتوان هدایت صحیحی را به دستگاه معرفی کرد.پیچ پیالر به عنوان مبنای نقاط کنترل کاربرد دارد.

 

ی(  جنوب قدم بعدی ایجاد نقاط مبنایی شبببکه کنترل اسببت. برای این قسببمت از طرح )قسببمت توسببعه -2

نقطه کنترل در نظر گرفته شببده اسببت.این نقاط به گونه ای طراحی شببده اسببت که برای هر  40حدود 

 نقطه کنترل الزم است. 2نقطه کنترل و ما بین هر دو ایستگاه حداقل  3ایستگاه حداقل 



 

و داده های ابر نقاط اسببت که با  GPSقدم بعدی برای ایجاد شبببکه نقاط کنترل جمع آوری اطالعات  -3

شه برداری و پردازش داده های     سازمان نق شده   Leica Geo Officeدر نرم افزار  GPSنقاط  تلفیق 

 و راه مناسبی برای تهیه و ایحاد نقاط کنترل مناسب وتهیه نقشه از کل مسیر را به ما نشان میدهد.

 

 کوبی مسیر است. توسعه جنوبی و میخقدم بعدی پیاده سازی مسیر طرح  -4

 



قدم پنجم کنترل نقاط نقشه برداری با استفاده از عملیات زمینی است که با استفاده از مشاهدات طول و       -5

 زاویه و پیمایش باز برای این طرح انجام شده است.

 

های مختلف مسیر از لحاظ هندسه طراحی است که با استفاده از نرم افزار   طرح هایقدم بعدی طراحی  -6

AutoCAD .انجام میشود 

 

 روفیل طولی مسیر توسعه جنوبی است.قدم بعدی پروفیل برداری کل مسیر و تدقیق پ -7



 

شت عوارض   -8 ست.در این          1:500قدم بعدی بردا شهری ا ستر  شه کادا ستگاه ها و تدقیق نق در اطرا ف ای

ی امقایسهه برداشت انجام شده است ک 1:500مرحله بین نقشه ی وضع موجود شهری)کاداستر( و نقشه 

 شود و با تو جه به این نکته مالحظاتی در طرح ایجاد خواهد شد. انجام می

 

است که با توجه به اندازه دستگاه و مقطع نقشه روی      TBMقدم بعدی اجرای کرادر در شفت ورودی   -9

آماده ورود به تونل جهت حفاری و کنده کاری          TBMزمین پیاده میشبببود و در این مرحله دسبببتگاه     

 است.



 

قدم بعدی تهیه ی نقشبببه با فرمت های مختلف جهت اسبببتفاده در نرم افزار هایی هم ون             -10

ArcGIS  وGoogle Earth     است که مسیر یابی نقشه مترو بر روی عکس های ماهواره ای و الیه بندی

 را برای ما ممکن میسازد.

 

ستگاه      -11 ستم برای هدایت د سی ستفاده از       TBMقدم بعدی که در این طرح از این  شد ا ستفاده  ا

شرکت     ستگاه  سیر           VTMد ست و م شده ا شور و یک آلتو تلفیق  ستگاه با یک مینی من ست که این د ا

  VTM  حرکت دستگاه را معلوم میکند.برای شروع کار الزم است که در ابتدا تجهیزات سخت افزاری    

 نصب کرد. TBMرا در دستگاه 



 

ودر صببورت لزوم کالیبره کردن دوربین اسببت.   VMTقدم بعدی تسببت کالیبراسببیون دوربین  -12

صورت خودکار به آلتو و         VMTبرای  ستفاده میکنند که به  شن های دوار و موتور دار ا ستی از توتال ا

 مینی منشور نشانه روی کند.

 

ساخت و قرائت پیالرهای جدید برای   -13 سمت       VMTقدم بعدی  ساس ق ست.بر ا شکالت    ا م

ست. به      یکی از مشکالت عمده در داخل تونل  کارهای زیر زمینی برای امور نقشه برداری کمبود فضا ا

همین منظور برای سبباخت پیالرهای جدید ترابراک های بابتی را بر روی سببقف یا دیواره تونل ایجاد   

 میکنند که پیمایش ها با بستن توتال استیشن بر روی این ترابراک ها صورت بگیرد.



 

میرسببد که با توجه به مالحظات مختلف مسببیر   VTMر اکنون نوبت به اسببتفاده از نرم افزا -14

 را مشخص میکند تا دستگاه در مسیر صحیح تونل حرکت کند. TBMحرکت دستگاه 

 

ستگاه  نکته: سو بر         VTMعملکرد د شن  موتور دار در میان آلتو که در یک  ستی ست که توتال ا صورت ا به این 

شده بر روی ترابراک بابت قرار دارد بر      شور قرار گرفته  سوی دیگر مینی من روی ترابراک بابت قرار گرفته و در 

 یدهند.آلتو و مینی منشور نشانه روی کرده  و موقعیت دستگاه را بر روی صفحه به اپراتور نمایش م



 

 

بعد از این مرحله نوبت پیمایشات داخل تونل میرسد که برای کنترل دقت و مسیر صحیح تونل  -15

 به کار میرود.

 



شت کرد تا       -16 شه برداری باید مقطع تونل را بردا ستفاده از روش های نق بعد از اتمام عملیات با ا

ادامه به معرفی چند نمونه از این      بتوان میزان دقت و تطابق عملیات اجرا شبببده را برآورد کرد که در      

 روش ها میپردازیم:

 برداشت مقاطع با استفاده از وسایل ساده 

o روش تقاطع 

o روش قطبی 

o روش افست 

 برداشت مقاطع با دوربین های نقشه برداری 

o استقرار در آکس تونل 

o روش مختصاتی 

 روش فتوگرامتری برد کوتاه 

 روش لیزر اسکنر 

 امروزه بسیار مورد توجه بوده و دقیق ترین روش موجود میباشد.نکته:روش اسکنرهای لیزری 

 

مترو داشببتیم در ابتدا    6در گزارشببی که از کارگاه ایسببتگاه دولت آباد ایتسببگاه آغازین قسببمت جنوبی خط    

توضببیحاتی در مورد نحوه حفاری و چگونگی انجام کار و تهویه و ایسببتگاه های این خط داده شببد که در باال   

 ز این موارد بیان شد.مختصری ا



( و Segmentبعد از ارائه توضبببیحات سبببراا کارگاه سببباخت تجهیزات و قطعات بتنی از جمله سبببگمنت) 

 ( و بتن های کف مترو رفتیم که در زیر به تشرح و وظایف هر یک از این قطعات میپردازیم:Keyکلید)

 گویند.(:بتن ریزی نهایی بعد از حفاری تونل را الینینگ میLiningخط کشی)

 

 استفاده میشود. Lining(:قطعات پیش ساخته بتنی که برای Segmentسگمنت)

 

 بتن را در قالب های فوالدی از پیش ساخته میریزند. Segmentبرای تهیه ی 



 

(:عملیات الینینگ به صورت دوار و به شکل رینگ اجرا میشود. سگمنت ها برای تشکیل یک رینگ       Keyکلید)

شوند اما   صل کرده و در حقیقت به عنوان یک تمام کننده به    تولید می سگمنت ها را به هم مت قطعه نهایی که این 

( نام دارد. کلید کوچکتر از سگمنت است و همیشه جای بابتی در رینگ ندارد و درحقیقت  Keyکار میرود کلید)

 چینش آن مسیر انحنای تونل را مشخص میکند.

 

 ی فوالدی از پیش ساخته شده میریزند.برای تهیه ی کلید بتن را در قالب ها



 

 

 البته بتن های کف تونل نیز در کارگاه تولید و سپس استفاده میشوند.

 

قبل از ورود به تونل خاک را به صببورت الیه الیه و پلکانی ایجاد میکنند که در ادامه به تشببریح این موضببوع    

 خواهیم پرداخت:

 با شیب نزدیک به قائم را میگویند. (:برش زمین به طور عمودی یاTrenchترانشه)



 

(:یکی از راه های جلوگیری از ریزش دیواره اطراف ترانشه،ایجاد پله هایی در کنار دیوار میباشد که Bermeبرم)

 برم نامیده میشود.

را در برگیرد به وسببیله ی روش نیلینگ که  Portalو یا  Aditدیواره های قبل از ورود به تونل که قرار اسببت 

 برای تحکیم دیواره گود برداری شده با فرو کردن میخ هایی در دیوار و بستن رزوه ها به صفحه انجام میشود.

 

اینک نوبت به کارهای نقشببه برداری داخل تونل و چگونگی هدایت دسببتگاه ها و مشببکالت داخل تونل برای   

 که در ادامه به شرح آن میپردازیم:انجام عملیات مختلف میرسد 

 مشکالت داخل تونل:



کمبود نور:برای رفع این مشکل در صورت استفاده از دوربین های مکانیکی از جعبه های روشنایی استفاده کرد        

و یا برای نشبانه روی به ایسبتگاه ها از تارگت های نورانی اسبتفاده میشبود و برای انجام عملیات ترازیابی بهتر      

 ز تراز یاب های دیجیتال استفاده شود.است ا

 

ستن دوربین بر           ستن ترابراک های بابت جهت ب شکل از ب سازه های زیر زمینی:برای رفع این م ضا در  کمبود ف

 روی سقف یا دیواره های تونل انجام میشود و برای بستن رفلکتور پیچ ها را روی دیوار کار میگذارند.

 

 شود. درون مترو از لوله های عظیم استفاده می برای زهکشی آب ایجاد شده نکته:



 

اسببتفاده میشببود و یا با اسببتفاده از موتور جت به همراه انتقال    Shaftنکته:برای تهویه هوای دورن تونل یا از 

 دهنده های هوا این امر امکان پذیر میباشد.

 

  



 گردد.ه ارائه میپروژاز  دیطرح هنگام بازد انیو مجر انیدانشجودر ادامه تصاویری از 

 

 



 

بزرگوار جناب دکار  استتاادستتا آ با توحتت تام تی   ی   4ایستتاگاه مارو دو آ اباد در نیایآ ب د از بازدید از 

شه    س د. این بازدید در قا ب درس نق شجویان ورودی     برداری  ابدینی به پایان ر سی کاربردی برای دان   94میند

دانشیده فنی دانشگاه تیران تدارک دیده شده بود. بدین جیآ  میانیبرداری و اطال ام  دانشیده میندسی نقشه

ورودی از استتتااد  زیز جناب دکار  ابدینی که با  فر فراوانن مناستتت ام و           از جانب ت امی دانشتتتجویان این    

ب ر  سا گردد. از  فر و ه یاری شرکآ   برگزاری این بازدید را تسی ل ن ودند تشیر می   های الزم برای ه اهنگی

ه        ا   تتل   ب ن   فرا ن ز بستتت تتار                ن ز جیتتآ  نی  ید بتتازدیتتد از کتتارگتتاه     تتاتی   را  ستتتتازی شتتترا

 سپاسگزاری .  

 


