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 مقدمه ●

اهمیت راه در توسعه و پیشرفت یک کشور بر هیچکس پوشیده نیست. به همین منظور در رشته مهندسی 

نقشه برداری، در درسی به نام راهسازی به ابعاد مختلف این موضوع به تفصیل پرداخته میشود. با اهتمام دکتر 

رسی، بازدید منحصر به فردی از عباس عابدینی، استاد گرانقدر این درس و در راستای مشاهده کاربرد مباحث د

 شمال به میزبانی انجمن شرکتهای راهسازی ایران انجام گرفت که گزارش آن در ادامه خواهد آمد. -آزادراه تهران

 شمال : -پروژه آزادراه تهران ●

شمال به منظور تامین ارتباط مطمئن، سریع و ارزان بین منطقهی شمالی و -پروژهی آزادراه تهران

کشور و سهولت ارتباط با کشورهای همسایه شمالی در حال اجراست. مسیر آزادراه از تقاطع مرکزی 

غیر همسطح با بزرگراه شهید همت و بزرگراه آزادگان شروع و در امتداد دره کن پس از گذشتن از 

حاشیهی روستای سولقان به تدریج از منطقهی کوهستانی توچال عبور کرده و در دامنههای شمالی آن 

در منطقهی دوآب شهرستتانک قرار میگیرد. از آن پس، مسیر به موازات جاده چالوس امتداد مییابد و 

در دره سرهنگ وارد تونل البرز شده و در پل زنگوله خارج میشود، سپس با عبور از ارتفاعات البرز به 

-ربندی چالوسموازات جاده چالوس تا شهر چالوس امتداد یافته و با یک تقاطع غیر همسطع به کم

 تنکابن وارد میشود .

 
 

 

 



 

 ویژگیها و مزایا : ●

 صرفه جوییهای ملی و عمومی شامل سوخت، استهالک، زمان، تصادفات و ... ✓

 اشتغال زایی ✓

توسعه صنعت توریسم و صنایع کشاورزی و تبدیلی با توجه به پتانسیل باالی موجود در  ✓

 منطقهی شمال

 چهار فصل سال  ایجاد راه ارتباطی سریع و ایمن برای ✓

 کوتاه شدن مسیر عبوری در مقایسه با جاده موجود  ✓

 افزایش ظرفیت عبوری نسبت به راه فعلی ✓

 کاهش زمان سفر ✓

 کاهش آلودگی ناشی از بهبود وضعیت ترافیک ✓

 

 مناطق پروژه: ●

 منطقه تقسیم شده است. 4پروژهی آزادراه به 

 : 1ی  منطقه

کیلومتر است که در حال حاضر پیمانکاران  32طول  این منطقه حد فاصل تهران تا شهرستانک و به

کیلومتر  60متعددی در آن مشغول فعالیت هستند. اجرای این منطقه به تنهایی طول مسیر را حدود 

 کاهش میدهد.

 : 2ی  منطقه

کیلومتر است و در این منطقه تونل البرز  22این منطقه حد فاصل شهرستانک تا پل زنگوله و به طول 

متر که طوالنی ترین تونل پروژه است قرار دارد. این تونل گچسر را به پل زنگوله متصل  6380به طول 

 میکند.

 : 3ی  منطقه

کیلومتر است که به موازات  49این منطقه حد فاصل بین پل زنگوله تا سه راهی دشت نظیر و به طول 

 جاده چالوس امتداد مییابد.

 : 4ی  منطقه

کیلومتر است که در حال حاضر این  21چالوس و به طول تقریبی این منطقه حد فاصل دشت نظیر تا 

 منطقه اجرا شده و از آن بهره برداری شده است.

 



آزادراه که عملیات تکمیلی و اجرایی این قطعه از راه را به عهده دارند آغاز گردید.  1بازدید از منطقه 

کیلومتر میباشد.  6+700است که به طول  موقعیت اجرای عملیات این شرکت حد فاصل بزرگراه همت تا سولقان

انجام خواهد گرفت شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی،  پورناماجرای باقیمانده عملیات که توسط شرکت 

دستگاه پل بزرگ به دهانه های مختلف، اجرای حفاری و الینینگ تونلها، اجرای دیوارسازی، تحکیم و  7اجرای 

 اه اخذ عوارض و سایر عملیات اجرایی میباشد.تثبیت ترانشهها، ساختمان ایستگ

متر است و از دیگر تونلها با اجرای  690طوالنی ترین تونل قطعات تحت عملیات این شرکت به طول 

 میباشد. 140و  100، 80میتوان اشاره کرد. دهانه پلهای این فاز از پروژه  double arcمنحصر به فرد، تونلی با 

( است که این  monitoringتونلها امروزه مطرح میشود مانتورینگ)  یکی از موارد مهمی که در

تجهیزات تونل میبایست اثرات لرزهای ناشی از فعالیت زمین، بارهای دینامیکی پیشبینی شده و غیر منتظره 

ناشی از حمل و نقل را پایش کند. برای پایش تونل تارگتهایی نصب میشوند که با قرائت دورهای تارگتها حرکت 

و تغییر شکل بررسی و پایش تونل صورت میگیرد. نقشهبردار عالوه بر نظارت بر اجرای صحیح تونل در مورد 

 اجرای مانیتورین نیز نقش مهمی برعهده دارد.

 

  

 

                

  1تونل در دست احداث قطعه  _1تصویر                                          

 



مهم این قطعه از کل پروژه تونل تالون است که از عملیاتهای اجرایی اصلی شرکت یکی از دیگر بخشهای 

 میباشد. مشخصات فنی این تونل به شرح زیر است: ناودیس راه

 کیلومتر  5طول تونلهای رفت و برگشت: هر کدام حدود  

 متر  9و  12عرض و ارتفاع مقطع تونل های اصلی:  

 تونل اکتشافی و تونل اصلی دستک های تهویه و اضطراری بین 

 دستک های دسترسی بین تونل های اصلی

در اجرای تونلها و کنترل مسیر و ارتفاع روسازی توسط دستگاه و اعمال شیب طولی و عرضی صحیح، 

نقاط کنترل در دیواره تونل قرار دارند و سیم سنسور نیز بین این نقاط قرار داده میشود که دستگاه بر اساس آن 

کند. ایجاد نقاط کنترل و اجرای سطح رویه توسط نقشه بردار صورت میگیرد و در صورت وجود خطا نیز عمل می

اطالع داده میشود تا توسط دستگاه رفع گردد. همچنین نقشه بردار باید ارتفاع خط پروژه آکس مسیر را به 

و در هنگام اجرای سطح رویه  طرفین انتقال دهد و نقاط کنترل را برای هدایت دستگاه رویه سازی پیاده کند

 امتداد مسیر را با توتال استیشن و شیب عرضی را با ترازیابی دیجیتال کنترل نماید.

 

 

 دستگاه روسازی بتنی _2تصویر                                                    

 

 

 

 



 

 بود. آبادراهان پارسشرکت  از دیگر مکانهایی که مورد بازدید قرار گرفت کارگاه سنگ شکن و بچینگ

به علت اینکه برداشت مصالح از کف رودخانه جوابگوی نیاز پروژه نبود، مصالح حاصل از خاکبرداری تحت 

آزمایشهای جذب آب و دانه بندی و دیگر آزمایشها قرار گرفته و به این نتیجه رسیدند که میتوان از ترانشهای که 

ن مصالح استفاده کنند. طرح انفجار نیز باید به گونهای صورت میگرفت در مسیر پروژه این شرکت است به عنوا

 سانتی متر باشد تا در دهانه قیف گیر نکند. 50-40تا دانهبندی در حد 

توپوگرافی مناطق در دست احداث این آزادراه با شیب بسیار همراه است و منطقهای کوهستانی محسوب 

ا و تونلهای بسیاری احداث شود. شرایط زمین شناسی منطقه نیز میشود که سبب شده تا در این آزادراه پله

ایجاب میکند تا در بسیاری از مناطق کنار جاده که از دامنههای پرشیب کوها میگذرد؛ روی سنگهایی که بخاطر 

 جاده تخریب شدند و در معرض هوا قرار گرفتهاند مش و شاتکریت به منظور استحکام انجام شود. 

کیب خاک و تسمه های فوالدی گالوانیزه بدست می آید. نیروهای رانشی در خاکریز به خاک مسلح از تر

وسیله اصطکاک به تسمه ها منتقل شده و با نیروی کششی ایجاد شده در تسمه ها متعادل می گردد. پوسته 

مواد هایی از بتن پیش ساخته، نمای خارجی خاکریز را تشکیل داده به عالوه از ریزش موضعی و شستشوی 

 خاکی جلوگیری می نماید. به همین خاطر از خاک مسلح نیز در بسیاری از مناطق جاده استفاده شده.

متاسفانه خاک سست منطقه در برخی موارد سب رانش شده و باعث شده تا برای ادامه عملیات واریانت 

 دیگری طراحی شود و ادامه مسیر ایمنتر گردد. 
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