پلهای مهم

ایستگاهها

با توجه به وضعیت اقلیمی محور و زیباییهای طبیعی مســیر ،ضرورت طراحی و احداث ایســتگاههای مســافری و عملیاتی متناســب با
کارکرد هر ایستگاه و حفظ زیبایی محیط پیرامون آن در دستور کار قرار گرفت .این ایستگاه ها براساس معماری زمینه گرا با فن آوری و
مصالح نوین وظیفه خدمت رسانی به هموطنان و مسافران عزیز محور قزوین  -رشت را بر عهده دارند .همچنین ساختمان ایستگاه
ها بنحوی طراحی شده اند که در زیبایی طبیعت بی نظیر منطقه مشارکت داشته و در چشم انداز منطقه خدشه ای وارد نشود.

پل شاهرود
پل بزرگ شــاهرود به طول  595متر در محدوده شــهر
لوشــان بــر روی رودخانــه شــاهرود واقــع شــده اســت.
از مهمتریــن ویژگــی ایــن پــل عــاوه بــر طراحــی زیبــای
آن ،عــدم اســتفاده از روشهــای پیــش تنیدگــی و پس
کشــیدگی و عــدم بکارگیــری کابــل در ســازه اســت کــه
هزینههای ســاخت کاهش یافته اســت .این پل دارای
 17دهانــه 8 ،آرک بتنــی و  16پایه بتنی اســت .در احداث
ایــن پــل مهندســین مشــاور پــارس طراحی و مشــاوره
و شــرکت ســداد عملیــات اجرایــی را بــه عهــده داشــته
است.

اسفند 1397

پل کیلومتر 55
یكــی از پــل های خــاص مســیر در کیلومتــر  55+095بر
روی آزادراه ،رودخانــه مالعلــی و جــاده قدیــم قزویــن
– رشــت در مســیری قوســی واقــع شــده اســت .طــول
ایــن پــل  550متــر و عــرض آن  11.70متــر بــرای راه آهــن
دو خطه همســطح طراحی شــده اســت .این پــل دارای
 9دهانــه کــه طــول بزرگترین دهانــه آن  100متــر و  10پایه
بــا طول تجمعــی  182متر تشــکیل شــده اســت .ارتفاع
بلندتریــن پایــه آن  27متر اســت .در اجرای این پل 33
عدد شــمع با قطر  2متر و  19عدد شــمع با قطر  1.5متر
و عمق متوسط حفاری  20.5متر مجموعا  1066متر طول
شــمع درجا اجرا شــده اســت  .در اجرای شــمع ها ،پایه
هــا ،عرشــه فلــزی و دال بتنــی این پــل  1400تــن میلگرد
و  14200مترمکعــب بتــن و  4300تــن ورق در عرشــه فلزی
اســتفاده شــده اســت .در احداث این پل مهندســین
مشــاور هرازراه طراحی و مشــاوره و شرکت استراتوس
عملیات اجرایی را به عهده داشته است.

حمل و نقل ریلی یک روش طرفدار محیط زیســت و توســعه پایداروسبز است ،معماری ایستگاههای راه آهن باید
بیانگــر این سرشــت باشــد .معماری زمینهگرای ایســتگاههای ایــن محور ضمن تعامل بــا زیبایی بینظیر طبیعت
مسیر ،آسایش و رفاه مسافرین را با بکارگیری سیستمها ،مصالح ،تجهیزات و تکنولوژی نوین تامین مینماید .این
ساختمانها به عنوان آثاری ماندگار ،کمترین مصرف انرژی برای گرمایش ،سرمایش و روشنایی همچنین کمترین
آلودگی برای محیط زیست را دارا می باشند.
مشخصات ایستگاه ها

پل سد منجیل (سفیدرود)
پــل بــزرگ ســد منجیل(ســفیدرود) بــه طــول  1430متــر
طوالنیتریــن پــل ریلــی كشــور و ایــن محــور اســت کــه
نهــای نیــروگاه بــادی منجیــل
از انتهــای محــدوده زمی 
آغــاز شــده و بــا عبور از حاشــیه مخزن ســد ســفید رود
و گــذر از بلــوار منجیل و مســیرهای آزادراه راه قزوین –
رشــت وارد تونل شــماره  4میشود .ساختار این پل به
صورت بتنی با عرشــه فلزی کامپوزیت و با روش نصب
پیشــرانی و جرثقیل میباشد .در احداث این پل از فن
آوری روســازی بــدون باالســت اســتفاده شــده اســت.
ایــن پل شــامل  30دهانه میباشــد .در احداث این پل
مهندســین مشــاور پارس طراحی و مشــاوره و شــرکت
بین المللی خلخال دشــت عملیات اجرایی را به عهده
داشته است.

نامایستگاه

نوعایستگاه

زیربنای
ساختمان
(مترمربع)

مساحتمحوطه
(مترمربع)

نامپیمانکار

نام مشاور

رشت

تشکیالتی

27200

622000

صالح کاران سپاهان

سینام

امامزاده هاشم

درجه دو

1500

100000

ماگما

سینام

رستم آباد

درجه دو

1970

120000

ماگما

سینام

رودبار

توقفگاه

875

5300

مسکن و عمران قدس رضوی

پاسیلو

منجیل

درجه دو

3430

95000

آماده مناقصه

سینام

لوشان

درجه دو

2400

95000

ماگما

سینام

شیرین سو

عالئمی

900

4800

آماده مناقصه

سینام

افتتاح راه آهن قزوین-رشت

کریــدور سب ــز

از خــزر تا خلیجهمیشهفــارس

Winter 2019

Inauguration Ceremony of

Qazvin - Rasht Railway

Greenfrom
Corridor
Caspian See to
Ever Persian Gulf

مقدمه
ل و نقل و ترانزیت بعنوان فرصتی اقتصادی محســوب
از دیرباز موقعیت اســتراتژیك برخی كشــورها در زمینه حم 
یشــد .ترانزیــت عــاوه بر اثرات بســیار مهم اقتصادی برای كشــورهای مبــداء ،مقصد و واقع در مســیر ،به تحكیم
م
روابط بین كشــورها و ثبات امنیت بین الملل كمكی شــایان میكند .با این دیدگاه توســعه و تكمیل شــبكه حمل
و نقل عالوه بر رفع نیازهای ترابری داخلی ،دسترســی به بنادر و پشــتیبانی از بخشهای صنایع ،معادن و كشاورزی
میتوانــد گرهگشــای كریدورهــای حمل و نقل بین المللی نیز باشــد .امروزه كریدورهای موجود در كشــورها نقشــی
تعیین كننده درحجم مبادالت و ترانزیت كاال و مســافر داشــته و که پیامدهای مؤثر و مثبت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی را در پی دارد.
كشــور جمهــوری اســامی ایــران با وســعتی بالــغ بر یك میلیون و ششــصد و چهل و هشــت هــزار كیلومتــر مربع از
شمال با كشورهای تركمنستان ،آذربایجان ،ارمنستان ،از غرب با تركیه و عراق و از شرق با كشورهای افغانستان و
پاكســتان همســایه اســت .دستیابی ایران در شــمال به دریاچه خزر و در جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و به
یشــود همواره در صحنه حمل و نقل بین المللی به عنوان پل
تبع آن دســتیابی به آبهای اقیانوس هند باعث م 
ارتباطی شــرق به غرب آســیا و همچنین گذرگاه دو قاره اروپا و آســیا مطرح باشد .وجود راههای باستانی همچون راه
ابریشم ،راه مروارید ،راهشاهی و جاده ادویه مصداق این ادعا است.
بدیــن منظــور و با هدف افزایش ســهم ایران در بازار ترانزیت منطقه ،توســعه شــبکه ریلی کشــور تــا بندرچابهار در
جنوب شرقی ،بوشهر در جنوب ،مرز خسروی در غرب و احداث راهآهن خواف – هرات و راه آهن زاهدان – مشهد،
راه اندازی محور دو خطه میانه  -بستان آباد -تبریز و بهره برداری از پروژه راه آهن قزوین -رشت -انزلی و آستارا نیز
نقشی مهم و حیاتی در تکمیل کریدورهای ریلی شمال – جنوب و شرق به غرب خواهد داشت.
مشخصات کلی طرح

کوهین

بازدید و تعمیر

880

100000

ماگما

سینام

طول

 164كیلومتر

دستجرد

عالئمی

300

4800

هرازراه

استراتوس

شهرهای اصلی محور

قزوین  -لوشان  -منجیل  -رودبار -رستم آباد -امامزاده هاشم -رشت

تعداد قطعات

 8قطعه

مهندسان مشاور

هرازراه ،پارس ،پاسیلو ،ایران استن ،سینام

پیمانكاران

استراتوس ،تیراژ ،سداد ،خلخال دشت ،مسكن و عمران قدس رضوی ،طوس عامر ،متاراه ،صنیع آوین،
پاسارگاد عمران مراغه ،شركت خدمات مهندسی خط و ابنیه ،ماگما ،صالح كاران سپاهان ،ریبار

ایستگاههای مهم

 7ایستگاه :كوهین ،لوشان ،منجیل ،رودبار ،رستم آباد ،امامزاده هاشم ،رشت

هزینه کل طرح

 18500میلیارد ریال و ارزش روز  50هزار میلیارد ریال

ایستگاه راه آهن رشت

ایســتگاه راه آهــن رشــت در زمینــی به مســاحت 62هکتار و ســطح زیربنــای  27200متر مربع در  5کیلومتری جنوب شــهر رشــت
احــداث شــده اســت .طرح ســاختمان اصلی ایســتگاه برگرفتــه از امواج دریــا و حجم آن یک موج دریا اســت .معمــاری تاثیرگذار
این ایســتگاه در خاورمیانه بینظیر اســت .رواق بتن نمایان آن برگرفته از معماری اصیل ایرانی میباشــد ،رنگها و فرمها با دقت
و حساســیت انتخاب و عناصر متعدد معماری بومی با شــکلی نوین بکار گرفته شــدهاند .سازه آن ترکیبی است از پی شمعی
عمیق ،اسکلت مستحکم بتن آرمه و پوشش سبک سازه فضایی (فلزی) تا در برابر حوادث پایدار بماند .ساختمان مسافری
در دو طبقه با مساحت حدود  8500متر مربع ،کلیه امکانات رفاهی مسافرین از قبیل نمازخانه ،رستوران و کافه تریا ،کافی نت،
بانک ،غرفههای فروشــگاهی ،فروش بلیت ،رزرو تاکس ـیوهتل و ســایر موارد خدماتی را تامین مینماید .بخش اداری مربوط به
ایستگاه در طبقه اول واقع شده است.

اهداف مهم
پل کیلومتر 62
ایــن پــل در قطعــه  2ب کیلومتــر  62.5بــر روی آزادراه
و رودخانــه مالعلــی بــه طــول  501متــر شــامل  2دهانــه
65متری و  4دهانه  35متری شاریو و  7دهانه  33متری
دال مســلح احــداث شــده اســت .عــرض پــل 11.30متر،
عــرض عبــور 10.70متر و ارتفــاع بلندترین پایــه  39.5متر
و کوتاهتریــن پایــه  21.20متر اســت .در احــداث این پل
مهندســین مشــاور هرازراه طراحی و مشاوره و شرکت
تیراژ عملیات اجرایی را به عهده داشته است.

پل کیلومتر 126
ایــن پــل به طول  510متر از روی رودخانه ســفید رود در
منطقه رســتم آباد محور قزوین – رشت با  17دهانه 30
متری و  112شمع  30متری به قطر  120سانتی متر احداث
شده اســت .کلیه شمع ها با استفاده از دستگاه حفار
 SR50بــا شــرایط ســخت اجــرا شــده انــد .این پــل با 68
دســتگاه تیــر بتنــی پیش تنیــده و پس تنیــده به طول
 30متر بر عرشــه نصب شــده که هر تیر از  5غالف کابل
مجموعا  60رشته کابل
 12رشته ای به قطر  14میلی متر،
ً
برخوردار اســت .در احداث این پل مهندســین مشاور
پاســیلو طراحــی و مشــاوره و شــرکت ســاختمانی و راه
ســازی طوس عامر عملیات اجرایی را به عهده داشــته
است.

پل کیلومتر 139
ایــن پل بــه طول  630متــر در منطقه عوارضــی امامزاده
هاشــم ،از روی آزادراه قزوین – رشت و سفیدرود عبور
میکنــد .ایــن پــل دارای  21دهانــه بــوده کــه دو دهانــه
روی آزادراه  45متــری بــا تیــر فلــزی ،دو دهانــه  30متــری
دیگــر نیــز تیر فلــزی و بقیــه دهانه ها  30متــری بصورت
بتنــی احداث شــده اند .در احداث این پل مهندســین
مشــاور پاسیلو طراحی و مشــاوره و شرکت ساختمانی
و راه ســازی طــوس عامــر عملیــات اجرایــی را بــه عهده
داشته است.

اتصال استان گیالن به شبكه ریلی كشور و بهره مندی مردم ،صنایع و کارخانجات این استان از مواهب راه آهن
احداث بخشی مهم از كریدور ریلی شمال  -جنوب در داخل كشور

مساحت ایستگاه رشت

ساختمان اصلی
ساختمانهای جنبی و تأسیساتی
ساختمان عالئم و ارتباطات
سایبان سکوهای مسافری

بهبود شبكه ترابری در استان گیالن و افزایش ایمنی سفر

 8460مترمربع
 730مترمربع
 1558مترمربع
 6840مترمربع

رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه و کمک به صنعت گردشگری و توریسم

مزایای کمی طرح

ابنیه فنی

گالری

 12دستگاه

 3.4کیلومتر

ایستگاه راه آهن

 9ایستگاه

39455مترمربع

پل بزرگ

 45دستگاه

 8419متر

قطعه  /3ب
طول 11/7 :کیلومتر
از کیلومتر  86/8تا 98/5

ایستگاه
منجیل
KM 99+265

100

95

N

آس

115

تارا

220

185

215

180

175

طول 23/8 :کیلومتر
از کیلومتر  113/2تا 137

90

140
قطعه  /4ب

65

85

170

165

ایستگاه
لوشان
KM 79+910

80

70

احجام طرح
نوع عملیات

مقدار

نوع عملیات

مقدار

خاكبرداری ترانشه

 10میلیون متر مكعب

تراورس

 418.4هزار عدد

خاكریزی

12میلیون متر مكعب

باالست

 628هزار متر مکعب

بتن ریزی و بنایی

 1.5میلیون مترمكعب

ریل

 30هزارتن

55
ایستگاه
شیرین سو
KM 49+620

35

قطعه  /2الف
طول 14/3 :کیلومتر
از کیلومتر  40/4تا 54/7

30

ایستگاه
کوهین
KM 29+350

ایستگاه
دستجرد
KM 13+600

15
مشخصات فنی
طول خطوط ( کیلومتر )

تونل واریانت
تونــل واریانــت بــه طــول ( 1990بــا احتســاب گالــری
 2050متــر) در کیلومتــر  60قطعــه  2ب بــه عنــوان
بلندتریــن تونل مســیر و بصــورت دو خطه در زمین
كنگلومرایی و رس ســیلتی واقع شــده است .حجم
حفــاری تونــل 463960متــر مکعــب ،حجــم ریــزش
 126605متــر مکعــب 4650 ،تــن قــاب 3500 ،تــن
آرماتــور 7214532 ،متــر مکعــب شــاتکریت 126605 ،
متــر مکعــب بتــن و 1339تــن مش بندی اســت .در
احداث این تونل مهندســین مشاور هرازراه طراحی
و مشاوره و شرکت تیراژ عملیات اجرایی را به عهده
داشته است.

تونل شماره 3
ایــن تونــل در قطعــه  4الــف بــه طــول  582متــر در
کیلومتر  110.5محور راه آهن قزوین – رشــت احداث
شــده اســت .وجود ســفره هــای آب زیر زمینــی ،الیه
هــای مختلــف تــوده ســنگ (شــیل ،زغــال ســنگ،
ماســه ســنگ ،مــارن ،آماســی و )...و ریــزش ســقف
بی شــمار و غیــر متعارف بدلیل زمین لــرزه و آماس
و تــورم غیــر متعــارف جنــس توده ســنگ ســینه کار
عملیــات اجرایــی ایــن تونــل را دشــوار کرده بــود .در
احداث این تونل مهندسین مشاور پاسیلو طراحی
و مشــاوره و شرکت مســکن و عمران قدس رضوی
عملیات اجرایی را به عهده داشته است.

45

13

0

160

تونل کوهین
تونل کوهین در قطعه اول راه آهن قزوین  -رشــت،
از نظــر موقعیــت جغرافیایــی در بخشــی از منطقــه
کوهســتانی کوهین واقع شــده و بصورت دوخطه و
بطول  1525متر در زمین كنگلومرایی و رس ســیلتی
واقع شده است و به روش heading and benching
در دو نیم مقطع حفاری شــده اســت  .حجم حفاری
تونــل  192،660متــر مکعــب ،حجــم ریــزش  19000متــر
مکعــب ،حجم پوکــه چینی  14000متــر مکعب ،حجم
خشکه چینی  1600متر مکعب 182 ،تن مهاری2550 ،
تــن قــاب 957 ،تن مــش 2000 ،تن آرماتــور  21000 ،متر
مکعــب شــاتکریت و  55000متــر مکعــب بتــن مــی
باشــد .در احداث این تونل مهندســین مشاور هراز
راه طراحی و مشــاوره و شــرکت استراتوس عملیات
اجرایی را به عهده داشته است.

25

طول 17 :کیلومتر
از کیلومتر  164تا 181

طول 27 :کیلومتر
از کیلومتر  137تا 164

145

1700

20

رشت
قطعه  /5الف

قطعه 6

13
5

KM 158+034.00

ایستگاه
پیر بازار
KM 205+550

ایستگاه
امامزاده هاشم
KM 158+610

KM 96+000.00

شمال

طول 6 :کیلومتر
از کیلومتر  198تا 204

210

205

0

KM 122+650.00

195

ایستگاه
رشت
KM 183+500

KM 158+000.00
KM 146+400.00

قطعه 8

0
11

190

12

KM 107+679.00
KM 108+000.00

125

200
ایستگاه
انزلی
KM 220+000

ایستگاه
رستمآباد
KM 123+235

165

50

KM 67+433.33
KM 74+754.00

طول 14/7 :کیلومتر
از کیلومتر  98/5تا 113/2

بندر انزلی
=KM 226+064.00
KM 205+168

قطعه  /4الف

در حین ساخت

زمان بهره برداری

طول 15/5 :کیلومتر
از کیلومتر  54/7تا 70/2

60

105

20
میلیون لیتر

157
میلیارد ریال

352
میلیارد ریال

اشتغالزایی (نفر )

قطعه  /2ب

KM 58+850.00

راه آهن قزوین  -رشــت از ایســتگاه ســیاه چشــمه واقع در شمال غرب شــهر قزوین و قبل از شهر تاكستان از خط
آهن اصلی تهران  -تبریز منشعب شده و با گذر از محدوده كوهین  -شیرین سو به سمت لوشان و منجیل ادامه
مسیر داده و پس از گذشتن از محدوده رودبار با عبور از منطقه امامزاده هاشم به ایستگاه راه آهن رشت منتهی
یشــود .این محور در ادامه از یک مســیر به بندر انزلی و از مســیر دیگر به شــهر آســتارا در ایران و ســپس به شهر
م
آســتارا در كشــور جمهوری آذربایجان متصل خواهد شد .وجود تونل ها و پلهای متعدد بزرگ و زیبا در این محور،
مسیر راه آهن قزوین -رشت را به یکی از زیباترین مسیرهای ریلی کشور تبدیل کرده است .عملیات روسازی این
محور از نوع باالســتی بوده و برای اولین بار در پروژههای ریلی از دالخط درجا در پلهای منجیل و شــاهرود و تونل
کوهین استفاده شد .همچنین ارتباطات بین ایستگاهی در این محور از طریق دو رشته فیبر نوری (  48تار نوری)،
ســامانه  SDHمدل  TPS4010Pکه از دســتاورد مهندســان ایرانی اســت ،سیســتم رادیویی  DMRو نصب  9دستگاه
دکل و آنتنهای مربوطه برقرار شده است.

تونل

 53دستگاه

 22کیلومتر

پل تیپ

 635دستگاه

 2056متر

طول 16/6 :کیلومتر
از کیلومتر  70/2تا 86/8

=KM 37+293.28
KM 44+600.00

شرح مسیر و معرفی طرح

نوع

تعداد

متراژ کلی

نوع

تعداد

متراژ کلی

قطعه  /3الف

صرفه جویی
سوخت (سالیانه)

كاهش
آلودگی زیست
محیطی (سالیانه)

كاهش
سوانح و تلفات
(سالیانه)

تونلهای مهم

خط اصلی  ،164خط دوم  ،42خطوط ایستگاهی ،45جمعا 251

سرعت (بر ساعت)

مسافری 160:كیلومتر ،باری 120 :كیلومتر

حداكثر شیب و فرازها

خط اصلی  ،164خط دوم  ،42خطوط ایستگاهی ،45جمعا 251

سرعت (بر ساعت)

 30در هزار

حداقل شعاع قوس

مناطق كوهستانی  500متر – سایر مناطق  1500متر

نوع روسازی

خط  CWRباالستی

نوع ریل

ریل  60E1گرید R260

تروارس

تراورس بتنی  B70با پابند وسلو14 SKL

سوزن

 39دستگاه شعاع صد و نود 122 ،دستگاه شعاع سیصد

پیشبینی ترافیك

مسافری سال اول بهرهبرداری  1.4میلیون نفر  -در سال بیستم
بهرهبرداری  2.8میلیون نفر
باری سال اول بهرهبرداری  5.1میلیون تن  -در سال بیستم
بهرهبرداری  7میلیون تن

10
ایستگاه
سیاه چشمه
KM 0+000

5

KM 0+000.00

قطعه 1

قزوین

طول 40/4 :کیلومتر
از کیلومتر  0تا 40/4

تونل شماره 5
ایــن تونــل بــه طــول  1014متــر در قطعــه  4الــف بــه
شــکل  Sدر کیلومتــر  111.5از محــور راه آهــن قزوین
– رشــت واقع شــده اســت .ابتدا قوســی راست گرد
و ســپس مســتقیم و در ادامه قوس چپ گرد دارد.
واحدهــای تشــکیل دهنــده تونل در دهانــه ورودی
شــامل ماســه ســنگ شــیلی و میکروکنگلومــرا و
در قســمت خروجــی ماســه آهگی اســت .همچنین
تــوده های بســیار هوازده به همــراه ژیپس بین الیه
هــای ذغالــی و رســوبات آواری تخریبــی نیــز در تونل
دیده شــده اســت .در احداث این تونل مهندسین
مشــاور پاسیلو طراحی و مشــاوره و شرکت مسکن
و عمــران قــدس رضوی عملیات اجرایــی را به عهده
داشته است.

تونل  10قطعه /4ب
تونل شــماره  10به طول  637متر در منطقه ســیاهرود جنب ســد تاریک احداث شده است .عملیات اجرایی
این تونل به دلیل مجاورت با سد تاریک ،عبور تونل انحراف آب از زیر بستر تونل راه آهن و همچنین جنس
مصالــح (شــیل و لجــن) و رانشــی بــودن منطقه در شــرایط خــاص به روش شــیت پایل در بدنــه و کف بندی
فلزی پس از حدود  4سال حفاری تونل انجام شد .در احداث این تونل مهندسین مشاور پاسیلو طراحی و
مشاوره و شرکت طوس عامر عملیات اجرایی را به عهده داشته است.

