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 انیانشجود ییاست. به منظور آشنا یتونل یسازه ها یبرا ینیرزمیز یاز انواع نقشه بردار یکیتونل  ینقشه بردار

 استاد ینیمهندس عابد یبا تالش و اهتمام و هماهنگ ،ینیرزمیز یدر تونل و پروژه ها ینقشه بردار یتهایفعال با

 پروژه از یدیبازد ،یو اطالعات مکان ینقشه بردار یدانشکده مهندس یانجمن علم یگرانقدر دانشکده و همکار

 است انجام گرفت که گزارش آن در ادامه آمده یرفسنجان یااهلل هاشم تیاقع در بزرگراه آو اریاسفند-تونل آرش

 معرفی پروژه :

نیایش و گالری اصالح کانال ولنجک در بخش شمالی شهر تهران و در  _اسفندیار  _ی تونل و زیرگذر آرش پروژه

بلوار آفریقا ، بلوار اسفندیار ، خیابان ولیعصر ی خیابان آرش شرقی ، بزرگراه مدرس ، خیابان آرش غربی ، محدوده

و بزرگراه نیایش واقع شده است . با اجرای این پروژه امکان دسترسی از شرق بزرگراه مدرس به منتهی الیه شرقی 

اکنون دارای عملکرد های آرش شرقی و غربی همگردد . خیابانبزرگراه نیایش در تقاطع بلوار اسفندیار فراهم می

ر ی تونل و زیر گذپروژه است ولی با اجرای این طرح ، به یک معبر با عملکرد چندگانه تبدیل خواهد شد .محلی 

 شهرداری تهران قرار دارد . 3نیایش در منطقه  _اسفندیار  _آرش 

 

 موقعیت جغرافیایی پروژه -1  شکل

 

 



 :باشد یم ریپروژه به شرح ز نیا شناسنامه

  کارفرما : معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 

  مجری طرح : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 

 مشاور کارفرما : شرکت مهندسین مشاور سیویار 

  )موسسه حرا _پیمانکار طرح و ساخت پروژه : قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص 

 عمران راهور مشاور همکار پیمانکار طرح و ساخت : مهندسین مشاور پژوهش 

 پردازیم :ها میه مختصرا به معرفی آنکاین پروژه در مقاطع مختلفی صورت گرفته 

 مقطع تونل دو طبقه مدرس : .1

 

 

 مقطع تونل دو طبقه  -2  شکل

 

 مشخصات مقطع :

 ( 3روباره کم )متر 

  : متر 12.2عرض 

  : متر  13ارتفاع 

  شکل مقطع به صورت دوطبقه 

  متر 54طول مقطع 



 

 

 اجرای تونل دو طبقه -3  شکل

 
 

 مقطع تونل سه خطه تعریض شده )ولیعصر(: .2

 

 

 مقطع تونل سه خطه -4  شکل

 



 

 مشخصات مقطع :

  : متر 20عرض 

  : 11.6ارتفاع  

  متر 350طول مقطع 

 

 

 

 اجرای تونل سه طبقه -5  شکل
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ولیعصر : 2+1مقطع تونل  .3

 

 

 2+1مقطع تونل  -6  شکل

 

 مشخصات مقطع :

  متر( 12.4روباره کم )تقریبی 

  عرض زیاد و ارتفاع کم 

  متر 50طول مقطع 

 به دلیل عرض زیاد و ارتفاع کم ، این مقطع بدین صورت حفاری شده است .



 

 خطه 2+1اجرای تونل  -7  شکل

 

 متر 709تونل دو خطه به طول  .4

 

 

 اجرای تونل دو خطه -8  شکل

 

 متر  125خطه به طول  2.5تونل  .5

 



 

 خطه 2.5اجرای تونل  -9  شکل

 متر 162تونل یک خطه به طول  .6

 

 باشد.متر می 936ولنجک همچنین طول گالری 

 



 

  اجرای گالری ولنجک -10  شکل

 

 



 

 دانشجویان و مجریان طرح هنگام بازدید از تونل -11  شکل


