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  برداری درمترو دستورالعمل نقشهو وروشها اصول

METRO SURVEYING PIRINCIPAL 

                                                         امک صادقی خانقاهیسمهندس 

  برداری از دانشگاه تاکستان نقشه کارشناس

  چکیده

به  بویژه مترو را احساس کرده، و برداری زیرزمینی نقشهمورد  در کمبود یک دستورالعمل واحد و علمی ، سال ها  اینجانب بعد از  

  ،اقدام نمودم در قالب یک مقاله بوده تدوین مجموعه قوانین و استانداردهایی  که  حاصل تجربیات و مشقت های بنده و همکاران

 .هلعمل نقشه برداری تمرکز شدراعنوان یک دستو به پژوهش و ارائه مطلب دراین خصوص لیکن دراین مقاله برمطالعه، بررسی،

  :بطورمختصرعبارتند از ذکرشده، مواردی که دراین مقاله

 بررسی شبکه مختصاتی  )۱

 .روش کار در فازهای کاری )۲

 .توجه به هندسه اجرایی تونل و مسیر آن )۳

 ارائه موضوعات و روابط ریاضی  )۴

 .رو و زیرزمین توجه به استانداردهای نقشه برداری و تولید شبکه، )۵

 .ادوات مورد استفاده در حال حاضر و بررسی آن اجرایی و روشهای )۶

 .مواردی که دارای اشکال است برایارائه راهکار  )۷

 .و مترو  GISارتباط  )۸

 .قوانین حاکم بر کار اجرا )۹

  .ایران میباشد له به عنوان یک دستورالعمل نقشه برداری برای مترو اوبطور کلی ارائه این مق
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  :مقدمه 

ــونی، ا   ــر کنـ ــل و      در عصـ ــت نقـ ــد جهـ ــزاری کارآمـ ــوان ابـ ــه عنـ ــرو بـ ــوط متـ ــاه خطـ ــت جایگـ همیـ

ــوثر در         ــاملی مـ ــزار، عـ ــن ابـ ــوده و ایـ ــکار بـ ــرهن و آشـ ــان مبـ ــر همگـ ــهری   بـ ــافرین شـ ــال مسـ انتقـ

ــد      ــی باشـ ــهری مـ ــادفات شـ ــوا و تصـ ــودگی هـ ــک، آلـ ــاهش ترافیـ ــت کـ ــر،   . جهـ ــارت دیگـ ــه عبـ بـ

و کــــاهش فرین خطـــوط متــــرو نــــه تنهــــا باعــــث صــــرفه جــــویی در زمــــان نقــــل و انتقــــال مســــا 

ــردد    ــی گـ ــردد مـ ــای تـ ــه هـ ــادی       هزینـ ــیار زیـ ــد بسـ ــا حـ ــوان تـ ــی تـ ــتفاده از آن، مـ ــا اسـ ــه بـ بلکـ

  .مشکالت مربوط به ترددهای شهری را سامان دهی نمود

  :بحث 

در اين راستا، عوامل تخصصي فراواني دركنار يكديگر به فعاليت پرداخته تا بتوانند پروژه مترو  را به بهره  

ي از شاخه هاي تخصصي كارآمد كه در اجراي پروژه مترو داراي نقش بسزايي مي باشد، يك. برداري رسانند

در واقع، به منظور هدايت عمليات اجرايي مترو در راستاي طرح هندسي و در زير . مهندسي نقشه برداري است

  .ن نقشه برداري كمك گرفته مي شودزمين، از متخصصا

موضوعاتی چون نوع شبکه  در عمليات اجرايي مترو دارا مي باشد،از آنجا كه اين وظيفه خطير، نقش كليدي 

همچنین نوع نقشه برداری و تعیین ترانسفورماسیون در حال حاضر ومختصات در ایران 

Transformation)( العمل یک دستور به وانو راهکارهایی ارائه میشود که بت مربوطه بحث گردیده

  .رسید
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اجرایی نقشه برداری و همچنین فازهای کاری در  و مراحل متداول شها؛ با توجه به رودستورالعملاین در

انواع قوس ها و  وپیاده سازی ودر عین حال مسائل کنترلی .اجرای تونل به مراحل کار اشاره شده است

  .های محاسباتی و فرمولهای مربوطه اشاره شده  روش

اصول هندسي و فني حاكم بر اين نوع نقشه برداري از قوانين نقشه برداري عمومي تبعيت نموده و تنها تمامي 

در تكنيك هاي اجرايي نقشه برداري بنا به ماهيت خاص خود داراي وجوه تمايزي نسبت به نقشه برداري رو 

وانيم در طي يك دستورالعمل به هر حال، آنچه كه مورد توجه قرار مي گيرد اين است که بت. زميني مي باشد

نقشه برداري، كليه مراحل الزم جهت نقشه برداري زير زميني را بررسي نموده و در خصوص هر يك به 

  .استانداردها و روشهاي مطابق با اصول و ضوابط هندسي مورد نياز اين پروژه، بپردازيم

  ابزار و وسائل مورد نياز جهت انجام عمليات نقشه برداري در مترو 

واضح است كه در خصوص هر نوع كار نقشه برداري مي بايست از ابزار و وسايل مورد نياز آن كاركه در    

در پروژه  .ه نمود حد دقت هاي مورد نياز بوده و يا به عبارتي ديگر دقت هاي مورد نياز را تامين نمايد، استفاد

اما آنچه كه بيش از هر چيز . تفاده قرار مي گيردمترو ابزار متنوع و مختلفي از نقطه نظر نقشه برداري مورد اس

توتال استيشن ها نيز داراي انواع . در نقشه برداري پروژه مترو الزم بوده ، دستگاه توتال استيشن مي باشد

 دستورالعمل که در این مختلفي است كه هر يك داراي دقت خاص و كاربري مرتبط با دقت خود مي باشد

ايجاد  استانداردهای و همچنین مورد توجه قرارگرفته رها و همچنین بررسی خطاهاها و حداکث ارائه حداقل

 تشکیل شبکهدر و همچنینمطرح شده  در داخل محدوده كارگاه و ساختمان آنها نقاط بنچ مارك

  .است معرفی شدهضوابط مشخص و استانداردها  مسطحاتی و ارتفاعی
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که در تمام وجود دارد،دستورالعمل راه حل های مهمی در مورد اجراییات وتمام مسائل موجود در این  

و تونل های شهری و غیرشهری مورد رجوع و توجه میباشد   مراحل نقشه برداری زیرزمینی اعم از مترو

  .اساس کار قرار گیرد که می تواند

ادهای وتعیین دGIS  مسائل قابل مطرح شدن در بانک اطالعاتی،   ...و موارد مهمی در مورد کارگاه ها

  .در این دستورالعمل مطرح  شده است مکانی و توصیفی

های زیرزمینی بویژه مترو روشهای سرشکنی مختلف همراه با شروطی از ریاضیات  در تمامی پروژه

  .بندد مطرح میشود که همواره بحث کنترل ونطارت را اساسی تر کرده و راه را بر خطا می

  نتیجه گیری

و بطور خالصه برداری شده  ور العمل  برای نقشهایجاد یک استاندارد و دستدر تمامی این مقاله سعی در 

اجمالی وکوتاه از قسمتهایی از این دستورالعمل ارائه شود  ه مطالبی اشاره شد که یک معرفیدر اینجا ب

  .  تا بتواند در قالب یک معرفی در آید

 منابع •

 ۱۳۸۷سال  )سازمان برنامه و بودجه ۱۱۹(  نشریه شماره  -

 ۱۳۸۷سال  )سازمان برنامه و بودجه(ابنیه فنی راه  -
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