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درس آموخته های مهندسی و اجرایی 
خط شش مترو تهران

کنترل پروژهروش های حفاری و 
ارزیابی و کنترل ارتعاشات

دپو و پارکینگطراحی 

صادق طریق ازلی 
محمد سیدکاظمی

پیمان یوسفی مجیر
(مترو)شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 

با همکاری مهندسین مشاور رهساز طرح
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تهرانمترویمترو در شبکه خطوط 6موقعیت خط 
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متروتهران6معرفی خط

o کیلومتر31/2طول کل تونل
o10/7کیلومتر(TBM ) کیلومتر20/5و(NATM)
o27ایستگاه
o28هواکش میان تونلی
o3 پست برقHVS

o6ایستگاه تقاطعی با سایر خطوط

o6توسعه جنوبی خط
o کیلومتر5/7طول کل تونل
o4ایستگاه
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مترو تهران6در خط ایستگاه ها ساخت روش های

This is a sample text.

Insert your desired text here.

F ریبروش شمع و

This is a sample text.

Insert your desired text here.

01

02

03

F روشNATM

Fروش کند و پوش
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Length: 31.2 Km

▪ NATM Part: 21 Km

▪ TBM Part: 10.7 Km

Scale

5 km

مترو تهران6در خط تونلساخت روش های
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شناسیشرایط آب زیرزمینی و زمین 

نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 

تاثیرات زیست محیطی

اهیتجهیز کارگاه و ترافیک کارگ

نشست زمین

زمان ساخت

هزینه ساخت
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شناسیشرایط آب زیرزمینی و زمین 
Groundwater

            

Water ingress during 
construction

                  

Water ingress during 
operation

                         

 
TBM

 

 
NATM

 
unfavourable

       

favourable

     

much service water
                         

little impact
          

sintering
                           

no sintering
                         

نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 

زیرزمینی،آب تراز سطح در زیر 
استمناسبتر روش مکانیزه 
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تاثیرات زیست محیطی

نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 

Environment
            

Noise
            

exhaust gas
               

 
TBM

 
NATM

little impact
            

noise protection
              

extraction
 

pollution
            

vibration
    

little impact
            

night-time blasting 

ban  / Noting in soil
                      

                       

unfavourable

       

favourable

     
T B M

N A T M
حفاری مکانیزه اثرات زیست

محیطی کمتری به همراه دارد 
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نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 

اهیتجهیز کارگاه و ترافیک کارگ Site installation
             

Space requirement
             

Temporary muck 
disposal site

                     

 
TBM

 
NATM

2 construction sites
               

small disposal site
               

1 construction site
         

depot for segmental 
lining

               

neutra
l
     

neutra
l
     

چندین 
کارگاه

یک کارگاه
دپو برای 
سگمنت

چندین فضای
تخلیه

T B M

N A T M
ی نیاز برای تجهیزکارگاه مکانیزه بطورکل

به فضای کارگاهی کمتری می باشد
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نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 

زمان ساخت
Construction time

         

 
TBM

 
NATM

neutra
l
     

neutra
l
     

T B M

N A T M

ر از حفاری بطور کلی نرخ پیشروی روزانه در تونل مکانیزه بیشت
بهه ولی در حفاری سنتی، می توان با افزایش ج. سنتی است

کاری، زمان ساخت را کاهش داد
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نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 

زمان ساخت

زمان تجهیز و شروع حفاری

T B MN A T M

↓زمان کمتر ↑زمان بیشتر

↑زمان بیشتردوره حفاریزمان  ↓زمان کمتر

↑زمان بیشترکامل کردن الینینگزمان  ↓زمان کمتر
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نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 

زمان ساخت
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نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 
هزینه ساخت

Construction cost
          

 
TBM

 
NATM

high
   

low
     

unfavourable

       

favourable

     

                  
            

 

                      
   

 

high
   

low
     

T B M

N A T M

رمایه هزینه ساخت تونل مکانیزه علی رغم اینکه به س
ور گذاری اولیه باالتری نیاز دارد ولی در نهایت بط
قابل توجهی کمتر از حفاری سنتی می باشد
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نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 
نشست زمین

Settlements
          

 
TBM

 
NATM

not relevant
                  

not relevant
                          

NATM                   
            

neutra
l

     

neutra
l

     

Tتقابل کنترل اس B M

N A T M
نترل حفاری مکانیزه با فشار جبهه کار توانایی ک
نشست سطح زمین را دارا می باشد
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نلتومعیارهای موثر بر انتخاب روش ساخت 
نشست زمین

Step I Step II Step III Step IV

EPBمهمترین هدف در تونلسازی با 

به حداقل رساندن نشست های 
ه سطحی و جلوگیری از آسیب ساز

های سطحی و زیرسطحی است
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مترو تهران6خطمعرفی قطعات مختلف 
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1

2
حفاری و تحکیم
بخش تحتانی

حفاری و تحکیم
بخش فوقانی

ریزیبتن آرماتوربندی
سقفدیواره و 

زی و بتن ریآرماتوربندی
3(کفالینینگ)رادیه

4

در این پروژهNATMتونلمراحل ساخت 
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NATMتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در قطعات مختلف 

LSMدر این پروژه، روش ▪ (Linear Scheduling Method) به منظور برنامه ریزی، اجرا و پایش وضععیت پیشعرفت
.  استفاده شده استNATMتونلفعالیت های

.مورد استفاده قرار گرفته استNATMبرای ساخت بخش تونل دسترسی 36با توجه به زمانبندی این پروژه، ▪
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قطعه شمالی-NATMتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در قطعات مختلف 
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 م  ه 
صفح  
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قطعه شمالی( LSM)برنامه زمانبندی خطی 
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قطعه میانی-NATMتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در قطعات مختلف 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

شماره 
صفحه 

میانیقطعه 
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قطعه میانی( LSM)برنامه زمانبندی خطی 
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قطعه جنوبی-NATMتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در قطعات مختلف 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

 م  ه 
صفح  



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

شماره 
صفحه 

قطعه جنوبی( LSM)برنامه زمانبندی خطی 
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قطعه جنوبی-مکانیزهتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در 
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حفاری ماهانه مورد 
نیاز  متر307

قطعه جنوبی-مکانیزهتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در 

از شروع TBMپیشروی ماهیانه دستگاه 
1394پروژه تا دیماه 
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1 2

3 4

TBM 
Performance

قطعه جنوبی-مکانیزهتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در 
تحلیل داده های حفاری 

و تشخیص عیب

انشفت پشتیبجابجایی 

آنالیز توزیع زمانی 
ل فعالیتها و تشخیص عام

تاخیرات

تغییر تیم مدیریتی 
پیمانکار و مشاور
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و فعالیت هاارزیابی توزیع زمانی 
ارحفماشین بهره وریبرآورد ضریب 

قطعه جنوبی-مکانیزهتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در 
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قطعه جنوبی-مکانیزهتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در 
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قطعه جنوبی-مکانیزهتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در 

1394اسفند ماه  1395اردیبهشت 
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قطعه جنوبی-مکانیزهتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در 

از شروع TBMپیشروی ماهیانه دستگاه 
1395پروژه تا پایان سال 
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قطعه جنوبی-مکانیزهتونلمدیریت زمان و برنامه ریزی در 

ایستگاه  شهدابه TBMورود ماشین 
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مترو تهران6مدیریت زمان و برنامه ریزی در خط

نرخ های هفتگعی 
حفاری و الینینگ
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آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

38

مترو تهران6در خطالینینگحفاری و رکوردهای



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

ارزیابی و کنترل ارتعاشات 
در خط شش مترو تهران 

39



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

ناشی از ارتعاش ایجاد شده توسط مترو مشکالت 

40



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

تولید امواج ارتعاشی در محل تماس چرخ قطار با ریل•

تونلبتنیانتقال ارتعاش به پابند، روسازی و پوشش •

تروخاکی زمین اطراف تونل م/انتشار امواج در محیط سنگی•

رسیدن بخشی از امواج به ساختمانهای اطراف•

انتشار امواج در داخل ساختمان تا طبقات باالتر•

مانهاساخت/ تجهیزات / ایجاد مزاحمت احتمالی برای ساکنین •

تولید امواج ارتعاشی در محل
تماس چرخ قطار با ریل

ه انتقال ارتعاش ب
پابند، روسازی و

نلپوشش بتنی تو

انتشار امواج در محیط
خاکی زمین /سنگی

اطراف تونل مترو

رسیدن بخشی از امواج 
به ساختمانهای اطراف

انتشار امواج در داخل 
الترساختمان تا طبقات با

اهمیت و ضرورت کاهش ارتعاشات 

41

ارتعاشیمطالعاتانجاملزوم
فرسودهشهریبافتزیریامجاورتازعبور

حساسهایساختمانزیریامجاورتازعبور

برداریبهرهحالدرخطوطدرمردمیشکایاتوجود

بهرهحالدرخطوطدرارتعاشکاهشتمهیداتتوجهقابلهزینه
برداری



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

درصد4متر، فراز 12متر، فاصله تاج ریل از سطح زمین 350قوس به شعاع •

ارجاع شدهساکنین ساختمانهای مجاور خط رسما به مراجع قضایی شکایات •

سال16عمر با  DCو  ACناوگان از نوع •

42

یعتی شر-محدوده شمالی خط یک در قوس میرداماد -جاد شده در اثر ارتعاشات نمونه مشکالت ای



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

متر282مسیر جنوبی شعاع قوس  متر، در 252شعاع قوس در مسیر شمالی •

درصد4متر، فراز 12تاج ریل از سطح زمین فاصله •

به بهره برداریساکنین شکایات •

سال10عمر با  DCو  ACناوگان از نوع •
43

ش چوب ترا–در قوس طرشت دو خط غربی محدوده -جاد شده در اثر ارتعاشات نمونه مشکالت ای



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

44

ارکان ارتعاشات ریلی



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

45

منابع تولید ارتعاشات



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

46

یچیدهپبسیارساختماندرارتعاشبهانسانپاسخ•
.ستنیتوضیحقابلارتعاشاندازهباتنهاواست

کتحرماننددیداریمواردنویز،مانندهاییپدیده•
کدامهر...وروزشبانهزمانآویزان،اجسام
.دارندارتعاشبهافرادپاسخدرنقشی

بیششارتعامعموالپایینفرکانسباارتعاشهایدر•
باارتعاشهایدرواستدهندهآزارنویزاز

وضعیتمعموال(هرتز60باالی)باالترفرکانسهای
.استبرعکس

دریافت کننده ارتعاشات



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

دریافت کننده ارتعاشات

47



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

48

استانداردها و دستورالعمل های بررسی ارتعاش و اثرات آن



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

49

استانداردها و دستورالعمل های بررسی ارتعاش و اثرات آن



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

استانداردها و دستورالعمل های بررسی ارتعاش و اثرات آن

50



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

51

استانداردها و دستورالعمل های بررسی ارتعاش و اثرات آن



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

52

FTAبررسی ارتعاشات و اثرات آن براساس استاندارد 

ارتعاش موجود>ارتعاش مجاز   •

وrmsاساسبرپذیرشمعیارهای•
(بلدسی)سرعتسطح

ارتعاشبررسیمدلهایتمامدر•
،(Source)ارتعاشمنبعگانهسه

و(Path)ارتعاشانتشارمسیر
مد(Receiver)ارتعاشگیرنده

دموجوارتعاشوگرفتهقرارنظر
عاملسهاینازتابعیصورتبه

.شودمیتعیین



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

(  Screening)تعیین محدوده 

.در صورتی که در محدوده های تعیین شده ساکنین یا تجهیزات حساس به ارتعاش وجود نداشته باشد، نیازی به ادامه بررسی ارتعاش نیست•

.نیاز به هیچ اطالعاتی از مشخصات ارتعاش یا زمین شناسی محدوده نیست•

(General Assessment)ارزیابی عمومی 

به صورت تابعی با این اطالعات ابتدا سطح ارتعاش. تنها با اطالعات کلی سطح سرعت ارتعاش و نویز سر و کار دارد و محتوای فرکانسی را در نظر نمی گیرد•
.از فاصله از منبع ایجاد ارتعاش تعیین می شود و سپس با اعمال فاکتورهای مربوط به منبع، مسیر و گیرنده تدقیق می شود

آنالیز تفصیلی

یر تعیین شده و با با آزمایش و در فرکانسهای مختلف فاکتورهای منبع و مس. تمامی ابزارهای دسترس را برای پیش بینی دقیق اثرات ارتعاش به کار می گیرد•
.تمامی مراحل محتوای فرکانسی ارتعاش را در نظر دارد. اعمال فاکتورهای گیرنده تدقیق می شود

.نجام شودخب ادر صورتی که هر یک از آنالیزها نیاز به تمهیدات کاهش ارتعاش را نشان دهد، آنالیز تفصیلی باید برای تصمیم نهایی در مورد تمهید منت❖

53

.بررسی ارتعاش عموما یک فرایند سه مرحله ای است•

FTAمراحل بررسی ارتعاش براساس استاندارد 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

54

FTAارتعاش مجاز براساس استاندارد 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

55

FTAارتعاش مجاز براساس استاندارد 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

ومحدوده تاثیر خط متر

بردالشواهدیکهصورتیدر-تبصره
یامردمشکایاتمانندارتعاشاتتشدید
امهنگدراندازهازبیشارتعاشاتسابقه

باشد،داشتهوجودعمرانیفعالیتهای
.شودضرب1/5دربایدجدولاینفواصل

تعیین محدوده تاثیر –غربال گری 

56



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

گریغربالمحدوده

کلیارزیابیبراینهاییمحدوده

57

غربال گری و تعیین محدوده تاثیر در قطعه جنوبی



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

گریغربالمحدوده

کلیارزیابیبراینهاییمحدوده

غربال گری و تعیین محدوده تاثیر در قطعه میانی

58



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

گریغربالمحدوده

کلیارزیابیبراینهاییمحدوده

غربال گری و تعیین محدوده تاثیر در قطعه شمالی

59



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

.iزمینسطحرویارتعاشسطحبرایمبنامنحنیانتخاب
.شودمیتعیینمبنامنحنیازاستفادهباارتعاشمنبعازتابعیصورتبهزمینسطحرویارتعاشکلیمقدار•

.iiارتعاشگیرندهومسیرمنبع،فاکتورهایاعمال
...ومانساختدرارتعاشگیرندهمحلساختمان،نوعانتشار،مسیرخط،وقطاروضعیتقطار،سرعتمانندعواملیکردنلحاظجهتمناسبفاکتورهای•

شدهمقایسه(.G.Aروشبهمربوط)ارتعاشمجازمقادیرباارتعاشاین.شودمیمحاسبهنظرموردگیرندهمحلدرارتعاشوشدهاعمال

.iiiروشمجازارتعاشباشدهمحاسبهارتعاشمقایسهGeneral Assessment)
.داشتنخواهدوجودارتعاشازناشیمنفیاثراتباشد،مجازمقدارازکمترشدهمحاسبهارتعاشکهصورتیدر•

قابلمحدودهدرارتعاشیمنفیاثراتکهداردوجوداحتمالاینهمچنانباشد،مجازمقدارازبیشبلدسی5تا0بینشدهمحاسبهارتعاشکهصورتیدر•
.دادخواهدنشانراامراینتفصیلیآنالیز.باشدقبول

تصمیمبرایدبایتفصیلیآنالیزوداشتهوجوداحتماالارتعاشمنفیاثراتباشد،مجازمقدارازبیشبیشتر،یابلدسی5شدهمحاسبهارتعاشکهصورتیدر•
.گرددانجامارتعاشکاهشتمهیداتمورددرنهایی

60

(General Assessment)انجام ارزیابی عمومی اثرات ارتعاش مراحل 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

دسی بل72

61

50سرعتبرایهامنحنیاین• mph(80حدود km/h)برو
وتعمیردارایهایسیستمازمتعددگیریهایاندازهاساس

عاشارتمیزانباالیحدعموماوشدهترسیممناسبنگهداری
(استکارانهمحافظه)دهدمینشانرا

نبدی.شودمیاستفادهمیانیمنحنیازمتروخطوطبرای•
ارتعاش،عمنبتاگیرندهقطریفاصلهشدنمشخصباکهترتیب
.گرددمیمشخصنظرموردنقطهدرمبناارتعاشسطح

خط،از(متری20حدود)فوتی60فاصلهبرایمثالعنوانبه•
بهتوجهبا.شودمیمحاسبهبلدسی72مبناارتعاشمقدار

میها،منحنیاینبودنکارانهمحافظهنیزواحتمالینوسانات
67دودهمحدرفاصلهایندرمبناارتعاشکهگرفتنتیجهتوان

.داردقراربلدسی72تا

انتخاب منحنی مبنا و محاسبه ارتعاش مبنا–ارزیابی عمومی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

فاکتورهایعمدهگروهسه•
طمربوفاکتورهایشاملاصالحی

فاکتورهایارتعاش،منبعبه
وارتعاشانتشارمسیربهمربوط
.دشونمیاعمالارتعاشگیرنده

ارتعاشاساسبرنیزانتهادر•
اعمالازپس)شدهمحاسبه

نویز،(اصالحیفاکتورهای
قدارمباوشدهمحاسبهنیزحاصله

.شدخواهدمقایسهمجاز

62

فاکتورهای اصالحی –ارزیابی عمومی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

63

سرعت)سرعتاصالحاولردیف•
50مبنامنحنیمبنای mphبود

رقطابهمربوطاصالحدومردیف•

خطبهمربوطاصالحسومردیف•

کاهشتمهیداتاثرچهارمردیف•
ارتعاش

دادهنشانعددچهارمقایسه❖
نگهداریوتعمیراهمیتشده،

وتعمیر.دهدمینشانرامناسب
ازبیشبرابردومناسبنگهداری

کاهشپابندهایازاستفاده
.استموثرارتعاش

(فاکتورهای منبع ارتعاش)فاکتورهای اصالحی –ارزیابی عمومی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

قلردیف اول اصالح نوع سازه سیستم حمل و ن•

واج ردیف دوم اصالح مربوط به محیط انتشار ام•
شامل شرایط زمین شناسـی و میـزان کـاهش 

ارتعاش در انتقال به پی ساختمان

م کاهش ارتعاش با افزایش وزن سـازه سیسـت❖
حمل و نقل

تشدید در شرایط خاصـی کـه ممکـن اسـت ❖
بخشهایی از تهران جزء این شرایط باشد

اثـر کاهش ارتعاش در انتقال به پی ساختمان و❖
وزن ساختمان در این کاهش

(فاکتورهای مسیر انتشارارتعاش)فاکتورهای اصالحی –ارزیابی عمومی 

64



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

65

ساختماندرارتعاشتشدید❖
کف،درتشدیدعلتبه

طبقاتسقفودیوارها

بحثبهخاصتوجهبهنیاز❖
االیب)باالفرکانسهایدرنویز

درامراین.(هرتز60
نقلوحملسیستمهای
.استمحتملزیرزمینی

(فاکتورهای مسیر انتشارارتعاش)فاکتورهای اصالحی –ارزیابی عمومی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

.iبررسی ارتعاشات موجود

اس، همواره ضروری نیست اما در برخی موارد اطالعات ارزشمندی به دست می دهد؛  مانند مستندسازی ارتعاش در ساختمانهای حس•
ارتعاش حاصل از خط ریل موجود و تعیین میزان و مشخصات ارتعاش موجود در محدوده یک کریدور 

.iiپیش بینی میزان و اثرات ارتعاش آتی

.iiiمشخص کردن تمهیدات کاهش ارتعاش

بر اساس فرکانس غالب و مشخصات روسازی•

66

(Detailed Analysis)مراحل انجام آنالیز تفصیلی اثرات ارتعاش 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

.i ت دهدوضعیت موجود می تواند شرایط مرجعی از حالتی که ارتعاش یک مشکل نیست به دسگیری ارتعاش اوقات اندازه برخی.

.iiاندازه گیریهای دقیق می تواند نیاز به آزمایشهای پیچیده انتشار را حذف کند.

.iii توجه فراتر رود، آن سایت باید به لحاظ انتشار موثر امواج مورد( حد احساس شدن توسط انسان)دسی بل 65ارتعاش موجود از اگر
.ویژه قرار گیرد

.ivرفته شود اگر ارتعاش حاصل از منبع ریلی موجود بیش از ارتعاش پروژه باشد، احتماال پروژه اثر ارتعاشی که الزم باشد در نظر گ
.ندارد؛ هر چند از معیار حداکثر ارتعاش عدول شود

67

مثالهایی از اطالعات ارزشمند حاصل بررسی ارتعاشات موجود



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

68

پیش بینی میزان و اثرات ارتعاش آتی



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

The estimate of force density can be

based on previous measurements

or a special test program can be

designed to measure the force

density at an existing facility

LF = Lv - TMline
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پیش بینی میزان و اثرات ارتعاش آتی



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

vibration propagation characteristics of a site as a function

of both distance from the source and frequency.

line-source transfer mobilities are used to normalize measured vibration velocity levels from train passbys and obtain force density. 
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پیش بینی میزان و اثرات ارتعاش آتی



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

vibration propagation characteristics of a site as a function of both distance from the source and frequency 
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پیش بینی میزان و اثرات ارتعاش آتی



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

ده     آ          ک  وش       م ن د   خش   تع ش د  
.    و         1/3  دن            و  د  لح ظ و تج  ی 

.1Coupling Loss

.2Transmission Through Buildings
1 to 2 dB for each floor 

.3Floor Resonance
wood-frame residential structure, amplification of 

6dB in the 15- to 20-Hz range

Reinforced-concrete slab floors, amplification of 

6dB in the 20- to 30- Hz range 
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پیش بینی میزان و اثرات ارتعاش آتی



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

.iش  تعتول    بع   وث تم    ت :

د        تع   ت  ج د   ث        ك     ی
. ی  ود  تع شتول    بعد  وچك   

.iiش  تع             وث تم    ت :

  تع ش هگ     تول    بع    تع ش        
.     م   

.iiiع ش  ت    هد        وث تم    ت:

گ    هد   تع ش ث    ش   ك     
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تمیهدات کاهش ارتعاش



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

i–   (ق   ) صالح و  ل    ل

      تعل ق" صالح ط  حی و گ   صوص •

چ        تج  ی•

چ خ  و  ل صالح •

   ش      ق    د   ح وده   تع ش    د•

ii–               صالح  و 

(CWR)  ل     جو ك      ه طو ل •

  ل  ی  گ •

  تج  ی  ص             ل         •

تثب     ك              ه آ  •

iii–   و ج             ول    

           /       ل   •

ت  و س      •

                ی( /         و        ی)د ل       و  •

     ع  ش              پذ               س     ع         بع     ع     ش               -
           .

   خ        الح ث      .          ع        ؤ     ص                 ذ               -
   ع                                 ؤ      100    ش     س                      

               ثب     (    20   )                         .    20   15    ش         
.         ع       ش   ب
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تمیهدات کاهش ارتعاش در منبع ارتعاش



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

سیستم تعلیق"واگن خصوصااصالح طراحی •

چرخه ای ارتجاعی•

چرخپروفیلاصالح •

قطار در محدوده ارتعاش زیادسرعت کاهش•

75

اصالح وسیله نقلیه–تمیهدات کاهش ارتعاش در منبع ارتعاش 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

(CWR)جوشکاری شده طویل ریل های •

ریلزنیسنگ •

یارتجاعخاصیتپابندهای ریل مستقیم با •

اصالح روسازی–تمیهدات کاهش ارتعاش در منبع ارتعاش 
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شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

پد زیر پابند/ پد زیر ریل •

(Pandrol)پابند ونگارد •

تراورسزیر پد•

ستیباالزیر الیه پد( / بتنیزیر روسازی پد)شناور دالهای•

77

الیه های ارتجاعی/ جداسازی –تمیهدات کاهش ارتعاش در منبع ارتعاش 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

i–ساخت مانع در مسیر انتشار ارتعاش

.برابر طول موج رایلی پروژه است1/2عمق بهینه حدود •

ii–خاک تثبیت شده با ستونهای آهک

ت با توجه به عدم کاربرد آن در عموم پروژه های مترویی، توضیحا✓
.بیشتر به منابع مربوطه ارجاع داده می شود
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تمیهدات کاهش ارتعاش در مسیر ارتعاش



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

تعاشارکهباشندداشتهوجودساختمانمعدودیتعدادکهزمانی•
ادهاستفروشاینازتوانمیباشدداشتهنامطلوباثرآنهابر

.نمود

اهتکیه گدارایصلبجسمیکعنوانبهساختمانروشایندر•
.می شودگرفتهنظردر( دمپرو)فنرتعدادیروی

ازکهگرددطراحیبگونه ایبایدسیستمطبیعیفرکانس•
.باشدکوچکترنیزارتعاشفرکانسپایین ترین

شتربیتوضیحاتمترویی،هایپروژهعمومدرآنکاربردعدمبهتوجهبا✓
.شودمیدادهارجاعمربوطهمنابعبه
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تمیهدات کاهش ارتعاش در گیرنده ارتعاش



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

اتوسکپارکمحدودهجزبهفوقجدولاساسبر-
سایردر(B6سمتبهA6ایستگاهمحدوده)

آنالیزهایبایدمحدودهدرمسیربخشهای
.شودانجامارتعاشی

الزمارتعاشیآنالیزتوسکاپارکمحدودهدر-
نهمیدرمحدودهایندرارتعاشبررسیونیست

.یابدمیپایانمرحله
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تعیین محدوده تاثیر در خط شش مترو تهران



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران
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(General Assessment)پایه و جداول ارزیابی عمومی نمودار 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

82

خوببا فرض تعمیر و نگهداری E6محاسبه میزان ارتعاش در نزدیکی ایستگاه نمونه 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

83

متوسطبا فرض تعمیر و نگهداری E6محاسبه میزان ارتعاش در نزدیکی ایستگاه نمونه 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

84

بدبا فرض تعمیر و نگهداری E6محاسبه میزان ارتعاش در نزدیکی ایستگاه نمونه 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

85

بخش جنوبی–نتایج محاسبات ارتعاش براساس ارزیابی عمومی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

مجموع سه قطعه

متر3404–دال شناور 

متر710–پد زیر پابند 

متر1210–پد ناحیه انتقال 

متر5324

متر4114{
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شمالی-بخش میانی –نتایج محاسبات ارتعاش براساس ارزیابی عمومی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

87

مطالعاتبعدیمرحلهآزمایشاتپیشنهادازاینمونه



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

88

مطالعات آنالیز تفصیلی قطعات جنوبی، میانی و شمالی



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

89

SIتعیین مقادیر مجاز ارتعاش در حالتهای مختلف با واحد –مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

90

SIتعیین مقادیر مجاز ارتعاش در حالتهای مختلف با واحد –مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

91

FD(Force Density  )تعیین –مطالعات آنالیز تفصیلی 
محل نصب سنسورها–( به سمت هفت تیر)مفتح  خط یک نزدیکی ایستگاه در 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

92

FD(Force Density  )تعیین –مطالعات آنالیز تفصیلی 
محل نصب سنسورها–( به سمت هفت تیر)مفتح  خط یک نزدیکی ایستگاه در 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

93

پیشنهادی حاصله از مطالعاتFD(Force Density )–مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران
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مطالعات FDبا 6حاصل از مطالعات خط FD(Force Density )مقایسه –مطالعات آنالیز تفصیلی 
(مورد استفاده در اکثر مطالعات ارتعاش کشور)پیشین 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

Hospital – Tehran Heart Center 
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در نقاط مختلفTM(Transfer Mobility )تعیین –مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

Payambar Street 
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در نقاط مختلفTM(Transfer Mobility )تعیین –مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

Koohsar Boulevard 
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در نقاط مختلفSSC(Soil Structure Coupling )تعیین –مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

Hospital – Tehran Heart Center 

Theoretical amplification curves 
for different types of floors 
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قلببیمارستاندرA(Amplification)تعیین–تفصیلیآنالیزمطالعات



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

Hospital – Tehran Heart Center 

99

دهتعیین میزان ارتعاش و تمهیدات ارتعاشی در نظر گرفته ش–مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

Payambar Street 

100

دهتعیین میزان ارتعاش و تمهیدات ارتعاشی در نظر گرفته ش–مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

(متر300)C6ایستگاهازقبل•

(متر300)Q2I6ایستگاهازقبل•

(متر500)J6ایستگاهازقبل•

(متر660)K6وJ6فاصلحد•

(متر450)L6ایستگاهازقبل•
(متر240)L6ایستگاهازبعد•

کلیارزیابیبراینهاییمحدوده•

101

تمهیدات ارتعاشی در قطعه جنوبی–مطالعات آنالیز تفصیلی 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

(متر150)اسپیناسهتلمحدوده•

(متر70)آریابیمارستانمحدوده•

(متر250)شریعتیبیمارستان•

(متر100)R6ایستگاهازقبل•

(متر200)پاسشهرکمحدوده•

کلیارزیابیبراینهاییمحدوده•

میانیقطعهدرارتعاشیتمهیدات–تفصیلیآنالیزمطالعات

102



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

(متر200)مرزدارانانتهای•

(متر250)اصفهانیشرفیومرزدارانتقاطع•

(متر1220)کاشانی–حکیمفاصلحد-پیامبرخیابان•

(متر50)Z6ایستگاهازبعد•

(متر103)OPGشهرکمحدوده•

کلیارزیابیبراینهاییمحدوده•

103

شمالیقطعهدرارتعاشیتمهیدات–تفصیلیآنالیزمطالعات



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

104

طراحی دپو و پارکینگ–رئوس مطالب •

پارکینگودپوتعریف•

ریشهقطارخطوطپارکینگودپوخصوصیات•

پارکینگودپوطراحی•

دپودرقطارحرکتسازیشبیه•

تهرانمتروی6خطتجربه•



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

105

تعریف دپو و پارکینگ•

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

Oxford Dictionary: A place where buses, trains, or other vehicles are
housed and maintained and from which they are dispatched for
service.

رمسیبهارسالنیزونگهداریوتعمیرخدماتشبانه،منظورپارکبهقطارهاتوقفمحل
.روزطولدراصلی

نگهداریوتعمیراولیهخدماتوقطارهاتوقففقط:پارکینگ
نگهداریوتعمیرجامعخدماتوقطارهاپارک:دپو



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

106

شهریقطارخطوطپارکینگودپوخصوصیات•

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

ناوگانبرایشدهتعریفنگهداریوتعمیرنظامبهوابسته•
مشابههایناوگانباخطوطمجموعهیاخطیکبهصرفاًرسانیخدمات•
تعمیرنظامبهتوجهباتعمیراتسطوحازیکهربرایاختصاصیفضاهایتعریف•

نگهداریو
فضاهاجامعمدیریت•
دپومحدودهدرمتعددمانورهای•
ازغیربه(هاواگنجداسازیعدم)واحدصورتبهقطارهابهدهیخدمات•

اساسیوسنگینتعمیرات



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

107

پارکینگودپوطراحی•

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

تجهیزات✓
معماری✓
سازه✓
ریلیخطوطآرایش✓
سازیمحوطه✓
مکانیکوبرقتأسیسات✓
مشترکفصل✓



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

108

تجهیزات-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

ناوگانمشخصاتکاملتعریف✓
:نگهداریوتعمیرهایسرویستعریف✓

روزانهبازدید▪
ماهانهسبکتعمیرات▪
ساالنهسبکتعمیرات▪
(سالهسه)سنگینتعمیرات▪
(ساله6تا5)بازسازی▪

(ابعاد)نگهداریوتعمیرتجهیزاتفنیمشخصاتتعریف✓
نیازموردتجهیزاتمقادیرلیستتهیه✓
ریلفضاهایبینارتباطونیازموردمانورهاتعریف✓
نیازموردافرادلیستوسازمانیچارتارائه✓



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

109

تجهیزات-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

110

تجهیزات-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

ردیف
نام استانداردکد استاندارد

1VDV 823
Recommendations on the Design of Depots for LRVsand 
Tramcars

2VDV 824Recommendations on the Design of Metro Depots

3VDV 860
Recommendation on the Equipment and Machines Needed for 
the Vehicle Maintenance in Depots and Workshops

4VDV 861Carswash

5VDV 886Guidelines for Rolling Stock Maintencance

6DIN 31051Grundlagen der Instandhaltung

7EN 50126Reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

111

تجهیزات-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

112

تجهیزات-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

113

معماری-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

هیزاتتجمطالعاتبهتوجهباناوگانمختصوعمومیابعادکاملتعریف✓
:ساختمانمشخصاتتعریف✓

سقفوکفدیوار،مصالح▪
هاساختماندرداخلیارتباطات▪

هاساختمانمعماریهایپالنومقاطعارائه✓
شدهارائهسازمانیچارتبهتوجهباعمومیفضاهایتعریف✓

کارکنانوپرسنلبرایتجهیزاتیفضایسازیمناسب



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

114

معماری-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

115

معماری-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

116

سازه-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

تجهیزاتومعماریمطالعاتبهتوجهباایسازههایالمانتعریف✓
تیرهاابعاد▪
هاستونابعاد▪
هاپینوعوابعاد▪

اتصاالتتعریف✓
مختلفهایالمانبرایایسازهبارگذاریتعریف✓
ساختهاینقشهارائهوسازهطرح✓



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

117

خطوطآرایش-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

پارکینگودپوطراحیدرعاملمهمترین✓
هاساختمانجانماییکنندهتعیین✓
زمینابعادکنندهمشخص✓
دپوداخلدرقطارهامناسبحرکتازاطمینان✓
استفادهموردسوزننوعکنندهتعیین✓
استفادهموردخطوططولتعیین✓
(دپویتظرف)کردنگهداریدپودرمیتوانکهقطاریتعدادکنندهتعیین✓



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

118

خطوطآرایش-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

119

خطوطآرایش-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

120

خطوطآرایش-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

121

سازیمحوطه-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

دپومحدودهدرایجادهنقلیهوسایلعبورامکان✓
فتگیگرآبازاجتنابمنظوربهدپوداخلدرمؤثرزهکشیسیستمسازیپیاده✓
...وذرزیرگپیرامونی،دیوارضامن،حائل،دیوارنظیرفنیابنیهاجرایوطراحی✓
دپوداخلدرخاکیعملیاتمیزانکنندهتعیین✓
دپومحدودهحفاظتسیستمکنندهتعیین✓



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

122

سازیمحوطه-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

123

سازیمحوطه-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران

124

مکانیکوبرقتأسیسات-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

مختلففضاهایدرسرمایشوگرمایشهایسامانهسازیپیادهوطراحی✓
مختلففضاهایدربرقیهایسیستمسازیپیادهوطراحی✓

وان به طور کلی تجهیزات مرتبط با تعمیر و نگهداری ناوگان به عن
اویژه تجهیزات ویژه و تأسیسات مرتبط با طرح ساختمان تأسیسات ن

.نامیده می شود



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران
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مشترکفصل-پارکینگودپوطراحی

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 
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شـشمـین
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آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران
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Work)سازیشبیه-پارکینگودپوطراحی Flow)

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

پایانهدرهاگلوگاهوجودعدموناوگانسیرازاطمینان✓
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آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران
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Work)سازیشبیه Flow)

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 



شـشمـین
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آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران
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تهرانمتروی6خطتجربه

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

:آباددولتدپوی✓
(واگن406)واگنههفتقطاررام58ظرفیت▪
تعمیراتیسطوحتمامبرگیرندهدر▪
(واگنهزاردو)9و6،7،8خطوطاساسیتعمیراتظرفیت▪
شدهاستمالکزمینهکتار44▪
ریلیخطوطکیلومتر20ازبیش▪
ساختمانیفضایمربعمترهزار102▪
رفتنگنظردرباتهرانمترویدرباراولینبرایدقیقهدوهدویتأمینامکان▪

دپوبهخروجیوورودیمسیرسه
ارتفاعیسطحدودردپوسازیپیاده▪
پیرامونیدیوارکیلومتر3ازبیش▪



شـشمـین
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آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران
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تهرانمتروی6خطتجربه

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 
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آهـــنراهمهنـــدســـی
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تهرانمتروی6خطتجربه

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 
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آهـــنراهمهنـــدســـی
1398ماهخردادایران-تهران
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تهرانمتروی6خطتجربه

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 

:شمالیپارکینگ✓
واگنههفتقطاررام8ظرفیت▪
کوهسارمحدودهدرزمینهکتار3▪
فضامحدودیتعلتبهخاصراهیسههایسوزنازاستفاده▪
روزانهبازدیدامکان▪
زمینسطحازمتر30ارتفاعباحائلدیوارهایازاستفاده▪



شـشمـین
درــراخیهـایپیـشرفتالمـللیبیـنکنفرانـس

آهـــنراهمهنـــدســـی
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تهرانمتروی6خطتجربه

تعریف دپو و پارکینگ

خصوصیات دپو و پارکینگ
خطوط قطار شهری

طراحی دپو و پارکینگ

شبیه سازی حرکت قطار
در دپو

متروی تهران6تجربه خط 


