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 چکیده

 
های گسترده ی امروزی شهر محسوب می شوند و در شهر هر زیر ساخت ها و تاسیسات شهری از اجزا مهم

ستون در  امروزه زیرساخت ها و تاسیسات به عنوان پایه و به عنوان شریان های حیاتی شهر شناخته می شوند.

سعه فرایند توسعه شهرها و ایجاد شهرهای جدید مطرح بوده و در صورت استفاده بهینه از آن می توان تو

اشیم. تر زیست محیطی داشته ب شهرها را در ابعاد مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و از همه مهم

ی شهری اتخاذ یک رویکرد مناسب برای توسعه و بهبود زیرساخت ها و سیستم خدمات رسان در همین راستا

هری احداث تونل مشترک تاسیسات شاست. که همسو با هریک از مولفه های توسعه پایدار است،ضروری 

عضاً ب گانه آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات وهای پنجزیر ساخت .اقدامی در جهت توسعه پایدار شهری است

ندهی نظام گیرند که نقش موثری در ساماسیستم فاضالب در داخل تونل تاسیسات مشترک شهری قرار می

ی بصری و های زیر ساختی، تامین ایمنی، افزایش زیبایهای شهری، صرفه جویی در هزینهمدیریت زیر ساخت

ی مزایا و نشهر مشهد،  به بررسدر این مقاله با تاکید بر کالکاهش میزان آلودگی بصری موجود خواهد داشت.

-وصیفیموانع احداث تونل مشترک تاسیسات پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقبق ت

انه در جهت احداث تونل مشترک تاسیسات راه حلی مدبرتحلیلی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که 

ت و یک انتخاب مطلوب و به صرفه در امر خدماتجمیع خدمات شهری و سهولت در تعمیر و نگهداری آنها   

خارجی  در این راستا با کسب تجربه و تبادل اطالعات با گروه های متخصص داخلی و رسانی شهری است.

.می توان مراحل پیشرفت را سریع تر طی کرد  

 

تاسیسات،تونل مشترک،شهر مشهد،شبکه زیرزمینی،خدمات شهری های كلیدی:واژه  
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مقدمه -1  

های توسعه یافتگی شهرها و امروزه موضوع خدمات رسانی شهری یکی از مهمترین شاخصه       

های خدمات شهری در رود. از همین رو از قرن نوزدهم میالدی به بعد شبکهکشورهای جهان به شمار می

اروپایی  ها که در بسیاری از شهرهایاند. این شبکهاروپا با هدف مشخص کردن مرز شهرها ایجاد شده

اند، شامل خطوط برق و مخابرات و خطوط انتقال آب و گاز است. این فضای زیرزمینی شهرها را پر کرده

های مختلف شهر هدایت هایی به بخشخطوط در کشورهای پیشرفته همگی در زیر زمین و از داخل تونل

فصول مختلف شاهد شخم شوند و به صورت هوایی قابل مشاهده نیستند. به همین دلیل است که در می

 های خدماتی نیستیم.های گاه و بیگاه شرکتخوردن آسفالت خیابان و کنده کاری

تونل مشترک تاسیسات در واقع  این تونل های زیرزمینی تونل مشترک تاسیسات شهری نامیده می شوند.

بهسازی زیر ساخت  شهری از جمله زیر ساختهای عظیم و نوین در دنیا می باشد که برای یکپارچه کردن و

های اساسی هر شهر از قبیل شبکه های برق، مخابرات، آب و فاضالب و غیره به کار می رود و ایمنی بهره 

برداری از سیستم را به طرز قابل توجهی افزایش داده و در عین حال باعث سهولت در نگهداری و بهره 

 برداری می شود.

شوند، اما در همین های حیاتی یک شهر محسوب میشریانگرچه ملزومات و تاسیسات خدماتی به عنوان 

های حیاتی شهر هایها و شریانگذارند، این رگها زائر و مسافر به آن قدم میشهر مشهد که ساالنه میلیون

شاید بتوان  .گیرندهای خدماتی مختلف مورد استفاده قرار میترین شکل خود از سوی شرکتدر ابتدایی

ها و عادت کردن کاریتوجهی به دانش روز و موازیدالیل مختلفی چون نبود بودجه، بیبرای این موضوع 

سازی این خطوط شاید های کالن در زمینه استقرار و پیادهریزیاما عدم برنامه، به شرایط موجود را نام برد

کردن تاسیسات شهری و اولین دلیلی باشد که بتوان به آن اشاره کرد. این در حالی است که به دنبال به روز 

همراهی با دانش روز، شهرداری مشهد مطالعات طرحی را در دست اقدام دارد که به موجب آن تونل 

برداری مشترک انرژی در این کالنشهر مذهبی برای انتقال خطوط آب، برق، گاز و تلفن احداث و به بهره

ه راحتی قابل کنترل بوده و در شرایط خاص شوند که ببرسد. در نتیجه تاسیسات زیربنائی به نحوی اجرا می

های شهری، شوند.حذف کامل حفاریهای گسترده، جنگ و ... مدیریت میسوزیو بحرانی نظیر زلزله، آتش

توجه به اصل زیباشناسی و از بین رفتن خطوط تاسیسات به صورت هوایی و عیب یابی شبکه در اسرع 

های ست و ضروری است برای دستیابی به این اهداف همه دستگاهترین نتایج احداث این تونل اوقت از مهم

 ها به همکاری با شهرداری آیند.اجرایی و سازمان

 



 

 

مبانی نظری -2  

تعریف تونل تاسیسات شهری: -1-2  

استفاده از زیرزمین را به عنوان روشی برای بهبود الگوی ، معمار و شهرساز فرانسوی،اوژن هنارد       

معمار  میالدی مطرح کرد. ایدة تفکیک عمودی عملکردهای شهری را بعدها ٠7قرن شهری در آغاز 

تونل  (٠83122رباطی،عتابینی استفاده کرد.)فرانسوی دیگری به نام ادوراد اتوجان،پدر شهرسازی زیرزمی

از جمله زیر ساختهای عظیم و نوین در دنیا می باشد که برای یکپارچه کردن و مشترک تاسیسات شهری 

ازی زیر ساخت های اساسی هر شهر از قبیل شبکه های برق، مخابرات، آب و فاضالب و غیره به کار بهس

در می رود و ایمنی بهره برداری از سیستم را به طرز قابل توجهی افزایش داده و در عین حال باعث سهولت 

 (1تا3،ص.ص3122روزبهانی،ابراهیمیان،.)نگهداری و بهره برداری می شود

و بر  310٠کشور ما علیرغم تصویب قانون احداث تونل های مشترک تاسیسات شهری در سال  در       

این قانون که دولت را موظف به احداث این سازه در شهر های جدید و توسعه ی شهر های  3اساس ماده 

 .تدوین و تصویب شد 3121آیین نامه اجرایی آن در سال (1831:7نبوی شقاقی،)موجود کرده است

 
 مزایای تونل مشترک تاسیسات: -2-2

تونل های تاسیسات گام موثری در ایجاد شهر های جدید پایدار و یا به پایداری رساندن شهر های        

حاضر دارند. در واقع هدف اصلی توسعه پایدار، باال بردن سطح کیفی زندگی انسان ها و برقراری تعامل 

اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی( می باشد. برای تحقق این میان هریک از مولفه های خود)اجتماعی، 

اهداف در امر توسعه پایدار شهری، به بررسی مزایای تونل مشترک تاسیسات شهری  در  ابعاد مولفه های 

 ( 0831:7نبوی شقاقی،ی، می پردازیم.)توسعه پایدار شهر

مزایای تونل 
مشترک 

تاسیسات در 
8 ابعاد

اجتماعی

کالبدی و 
فیزیکی

زیست 
محیطی

اقتصادی



    

 

 

 

 
مزایای تونل های تاسیسات ابعاد نمودار-1شکل  

 

 
 مولفه اجتماعی : -1-2-2

ان تر به افزایش کیفیت زندگی ،دسترسی آس اف اجتماعی توسعه پایدار ،باید برایباتوجه به اهد       

خدمات و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی که  از آرمان های پایداری می باشد تالش شود. تونل 

خابی انتجتماعی توسعه پایدار مشترک تاسیسات شهری در امر خدمات رسانی برای رسیدن به اهداف ا

(0831:7نبوی شقاقی،شایسته است.)  

 
 مولفه اقتصادی: -2-2-2

برآورد مقدار هزینه های احداث تونل مشترک تاسیسات در مقایسه با روش دفنی تاسیسات حاکی از        

گذاری در  برابر هزینه های سرمایه 1.0الی  1این است که هزینه های سرمایه گذاری در احداث تونل  

روش دفنی است لیکن هزینه های بعدی برای تونل مشترک کاهش و برای روش دفنی افزایش می یابد. 

عالوه بر این با احداث این تونل هزینه های حفظ و نگهداری برای هرکدام از شرکت های ذینفع کمتر 

نظر اقتصادی روش  خواهد شد و این عاملی برای جذب مشارکت آن ها است. بنابرین در دراز مدت از

 (هماننصب تاسیسات در تونل مقرون به صرفه خواهد بود.)

 

 مولفه كالبدی و فیزیکی: -3-2-2

سیستم های پایدار قادرند که در طول زمان با تغییرات سازگار باشند، از بین نروند و از بین برنده سایر        

اساسی شامل بقای فیزیکی طوالنی و قابلیت  بعد ٠سیستم ها نباشند. مفهوم زیرساخت های پایدار دارای 

سازگاری با کالبد شهر می باشد. در مورد نخست شایان ذکر است که عمر شبکه های موجود که به روش 

دفنی، تاسیسات مورد بهره برداری قرار می گیرند خیلی کوتاهتر از عمر تاسیسات در روش تونل مشترک 

ات زیرزمینی از آسیب ها و سوانح احتمالی طبیعی که موجب است. همچنین امکان حفاظت فیزیکی تاسیس

ناپایداری کالبدی می شود بیشتر است. عالوه بر این، ناسازگاری شبکه های موجود)تاسیسات دفنی( با کالبد 

شهر و آسیب هایی که از این شبکه ها به کالبد شهر وارد می آورند موجب فرسودگی بافت شهر می شود. 

 (1831:7)نبوی شقاقی،

 



 

 

 مولفه زیست محیطی : -4-2-2

پایداری زیست محیطی اصلی ترین محور در توسعه پایدار شهری می باشد. استفاده از تونل مشترک به        

دلیل کاهش اثرات سوء زیست محیطی، کاهش آلودگی های صوتی، بهبود چشم انداز و منظر ، کاهش 

توسعه پایدار در این بخش می باشد. با احداث این تونل، آب ترافیک شهری و... بهترین راه برای دستیابی به 

رسانی در محیطی پاک و به دور از آلوذگی ها صورت گرفته و سیستم های دفع فاضالب شهری و شبکه 

جمع آوری آب های سطحی به آلودگی منابع خاک و منابع زیرزمینی منجر نخواهد شد. همچنین با انتقال 

خل تونل، عوارض زیان آور آن از بین رفته و حریم این خطوط در طول مسیر خطوط فشار قوی برق از دا

 ( همانانتقال آزاد سازی خواهد شد.)

 
برخی معایب احداث تونل مشترک: -3-2  

 هزینه باالی اولیه 

 دشواری هماهنگی و تشریک مساعی ارگان های تاسیساتی مرتبط 

 طراحی پیچیده 

 (183122روزبهانی،ابراهیمیان،مدیریت و امنیت و حفاظت از تونل) 

 

 

-2-4 دالیل لزوم استفاده از تونل مشترک تاسیسات در كالنشهرها  

 امکان حمالت تروریستی به تاسیسات اصلی 

 افزایش تقاضای عمومی برای افزایش کیفیت و مسائل زیست محیطی 

 چندرسانه ای(-افزایش کاربرد سیستم های مخابراتی)تلفن 

  انرژی)برق و آب( که ناشی از افزایش جمعیت و افزایش مصرف استرشد بی رویه در مصرف. 

  ترافیک شهری به دلیل وجود انواع و اقسام تاسیسات زیربنایی در سطح شهر و پراکنده بودن

 (183122روزبهانی،ابراهیمیان،آنها)

   در شرایط خاص و بحرانی نظیر زلزله، مدیریت نشدن تاسیسات  و دن بونقابل کنترل

 بخصوص در یک کالنشهر مذهبیهای گسترده، جنگ و ... سوزیآتش

 



    

 

 

 تجارب موفق احداث تونل مشترک تاسیسات -5-2

اتی و به بررسی ها نشان می دهند که در موارد زیر نمونه های موفقی از تونل مشترک تاسیسات، عملی       

وط به و برخی مرب این بین چند مورد از تجارب موفق مربوط به کالنشهر تهرانمرحله اجرا رسیده اند. در 

شده است8 ور راهکار گزینی بیانسایر کشورها می باشد که به منظ  

 )آغاز شده  :3:2این تونل که ساخت آن از سال  8 تونل های مشترک تاسیسات شهری توکیو)ژاپن

متری زمین توسط راه و ترابری ژاپن در  17یک تونل تاسیساتی ضد زلزله است که در عمق بیش از 

، خطوط تلفن و زیر خیابان های توکیو ساخته شده است.تاسیسات این تونل شامل کابل های برق

 لوله های گاز و فاضالب است.

 

 
 اتاق كنترل و نظارت تونل تاسیسات مشترک توكیو ژاپن تصویری از -2شکل

 )تونل مشترک تاسیسات واشنگتن)آمریکا 

 

 

 تصویری از تونل تاسیساتی واشنگتن -3شکل

 



 

 

 )٠77 حدود هزینه با 3:0٠ سال در تونلاین  ساخت8 تونل مشترک تاسیسات شهر هلسینکی)فنالند 

، تونل تحت بازسازی گسترده قرار ٠772 سال در. شد تکمیل 3:2٠ سال در آغاز و یورو میلیون

 گرفت. 

 

 

 ترسیمی از طرز قرار گیری تاسیسات در داخل تونل تاسیساتی فنالند -4شکل

 

  تونل مشترک تاسیسات شهر برمن)آلمان(8 این شهر از نظر سطح معابر پیاده و دوچرخه و خیابان ها

تقریبا کامل است و هیچ تعمیر یا آشفتگی دیده نمی شود.وجود تونل تاسیسات در این شهر باعث 

.شبکه های تاسیسات در زیر پیاده روها و محل عبور شده است که آسیبی به سطح معابر نرسد

 چرخه ها قرار گرفته است. دو

 در ایاالت متحده 8 )آمریکا(تونل مشترک تاسیساتی درکانزاس سیتی و اماها و شیکاگو و دس موینس

اصالح و تکمیل شد، عبور خطوط انتقال  3:11که در سال  3:31بر طبق قانون مصوب سال 

پترولیوم حمل مشترک و تاسیسات شامل گاز طبیعی، آب، برق، تلفن، کابل تلویزیون، آب شور، 

محصوالت مرتبط با پترولیوم و خطوط با مالکیت خصوصی، اجازه عبور از زیر بزرگراه ها را در 

 .ایاالت آمریکا دارند

 )تونل مشترک تاسیسات فرودگاه امام خمینی)ره 

 تونل مشترک تاسیساتی فرهنگستان جمهوری اسالمی ایران 

  اسالمی ایرانتونل مشترک تاسیسات بانک مرکزی جمهوری 

 صدر)تهران( بزرگراه تاسیساتی تونل 



    

 

 

 تونل برق فشار قوی شرکت برق منطقه ای تهران 

 

 بدنه تحقیق -3

شهر مشهد و تاریخچه استفاده از تونل تاسیسات مشترک -1-3   

 پس شهر از لحاظ جمعیت دومین کالن که  ترین مرکز شهری در منطقه شرق ایران است بزرگ مشهد       

 اسالمی یکشورها دیگر و ایران سراسر از زائر میلیون بیست از بیش پذیرای ساالنه و می باشد تهران از

 در را مشهد که ای)تونل مشترک تاسیسات( شبکه چنین از برداری بهره و احداث رو همین از. است جهان

.، بسیار کارآمد خواهد بودکند می ممتاز جهانی عرصه  

غ شد. بر این های ذیربط ابالبه دولت و دستگاه تونل مشترک تاسیسات بود که قانون اصالحیه  :0در سال 

؛ چند شهر بزرگ کشور قرار گرفت و کارها آغاز شد های شهرداریاساس، احداث تونل انرژی جزو برنامه

و  21ال از س .ها پیوستع آنقم و تهران پیشتاز حضور در این ماجرا بودند و پنج سال بعد مشهد هم به جم

هار صورت جدی با یک خبر در بچیز بههای اولیه آن که بگذریم، در مشهد همهمطالعات طرح و زیرسازی

"شوداولین تونل انرژی مشهد در بافت پیرامون اطراف حرم مطهر رضوی اجرا می"شروع شد؛ 20  

از سوی شرکت عمران و  20اردیبهشت سال پس از این خبر بود که عملیات اجرایی تونل مشترک انرژی از

د.طور رسمی آغاز شسازان ثامن بهمسکن  

 

 
ماكت تونل مشترک تاسیسات -5شکل  

 
:نمونه های اجرا شده در مشهد -2-3  

و  اعتبارات ملی نیازمند که شده شهری های این روزها تاخیرهای طوالنی مدت جزو الینفک پروژه       

  شروع از دهه دو گذشت از پس اکنون هم که انرژی تونل پروژه مانند هاست؛ هماهنگی دیگر دستگاه

http://www.akpipe.com/upload_images/images_medium/DSCN2511_0_47579.jpg


 

 

ه نمونه های زیر پروژه هایی است که در مشهد اجرا شد.است مانده باقی اول مرحله در آن اجرایی عملیات

 است که البته همه ی آنها به اتمام نرسیده است.

 تونل تاسیسات انرژی هر چهار قطاع اطراف  احداث تونل درپیرامون حرم آغاز شد. 20اردیبهشت

متر، قطاع 177هزار و قطاع یک حد فاصل خیابان امیر تا شیرازی به طول اد، دحرم را پوشش می

متر، قطاع سوم حد فاصل طبرسی 377هزار و 1دوم در حد فاصل خیابان شیرازی تا طبرسی به طول 

ارم حد فاصل خیابان نواب تا بازار رضا)ع( به متر و قطاع چه٠77هزار و 1تا نواب صفوی به طول 

مراحل ساخت این تونل در بولوار امیرالمومنین)ع(  درصد صد،هم اکنون متر17هزار و  ٠طول 

 احداث طرح همچنین دارد، قرار خدماتی های اجرایی شده است و در مرحله واگذاری به شرکت

 خیابان نیز و طبرسی خیابان تا امیر دانمی حدفاصل سه قطاع در شارستان خیابان در انرژی تونل

دی تا حرم مطهر رضوی در حال نهایی شدن است و آزا خیابان حدفاصل یک شعاعی، قطاع

 فرسوده بافت بازسازی و نوسازی طرح مجری سازمان سخنگوی )مقدمات آن در دست اجراست.

 (رضوی مطهر حرم پیرامون

  بهمن و  ٠٠تاکنون حدود سه کیلومتر تونل انرژی در مسیرهای نیروگاه برق مشهد تا بلوار همچنین

تونل حدود چهار کیلومترهمچنین  مشهد اجرا شده است.منطقه الماس شرق تا صد متری فجر 

عملیات این پروژه ها در مسیر فلسطین تا ، در حال اجرا استشهر مشهد  در مناطق مختلفانرژی 

معاون طرح و توسعه شرکت برق  )و چهار راه شهدا تا میدان شهدای مشهد اجرا می شود.بلوار سجاد 

 (منطقه ای خراسان

 

 

 قسمتی از تونل در حال ساخت -6شکل                                     

 

 



    

 

 

 برداری آماده بهره هم  ای خراساناز سوی شرکت برق منطقه یک تونل و کانال انرژی الکتریکی

کیلوولت سپاد به پست برق 31٠ کیلومتر، پست برق0/1این تونل و کانال به طول است. گردید

متر اجرا شده و مابقی 37از این مسیر یک کیلومتر تونل در عمق .کندبوعلی را به هم متصل می

از شده و اکنون آغ 3120از سال عملیات اجرایی این تونل.کانال اجرا گردیده است صورتمسیر به

 (های شرکت برقطرح پست به گزارش شهرآرا، مجری)برداری است، آماده بهره

 

مزایای احداث تونل مشترک تاسیسات در مشهد: -3-3  

ا د چرشو می مطرح ضرورت یک عنوان به مشهد در ویژه به شهرها کالن تمام در ها تونل این احداث       

اما .ستا ناپذیر اجتناب شهری نوسازی و توسعه در الزم های زیرساختکه اجرای این تاسیسات به عنوان 

 ذکر مهمترین مزایا8

 تواند می انرژی انتقال های عالوه بر استفاده به عنوان کانال زیرزمینی مشترک تاسیسات های تونل 

 مورد نیز امدادی های بالیای طبیعی در انتقال مصدومان، مواد غذایی و کمک و بحران مواقع در

 .قرار گیرد استفاده

 در فشار اختالف کمترین ایجاد با و راحتی به آن داخل هوای ها دلیل جنس خاص این تونل به 

ابتدا و انتهای تونل قابل جریان یافتن است و از این نظر نیز در مصرف انرژی موتورهای تهویه 

 خواهد شد.زیادی  جویی صرفه

 نیاز  صورت در حتی و فاضالب های کانال گاز، انتقال مسیرهای در استفاده برای ها این نوع تونل

 است. صرفه به مقرون و مناسب نیز شهری قطار های برای احداث تونل

 های خدماتیریزی دقیق در اجرای پروژهایجاد هماهنگی و برنامه 

 ه خدماتی آسان و پشتیبانی خدماترائا 

 های متعددرفع مشکالت ترافیکی ناشی از حفاری 

  ها بدون نیاز به حفر مجدد ترانشهها و کابلتعمیر و تعویض لولهسهولت 

 امکان حفاظت فیزیکی تاسیسات از صدمات احتمالی 

 متر و جنسمیلی 277هزار و٠ای به قطر این تونل با لوله GRP  تا هشت ریشتر در مقابل زلزله

 .مقاوم است

  فرعی یا اصلی معابر دائم های کاری آلودگی صوتی و محیطی حاصل از حفاری و کندهپایان 

 شهر



 

 

 و خاص شرایط در و باشد کنترل قابل راحتی به که نحوی به زیربنایی تاسیسات اجرا شدن 

 .شود مدیریت...  و جنگ گسترده، های سوزی زلزله، آتش نظیر بحرانی

 بصری زیبایی افزایش 

 ساختی زیر های هزینه در جویی صرفه 

 موجود بصری آلودگی میزان کاهش 

 مداربسته تصویری سیستم نصب امکان 

 ات زیرزمینیتاسیس بر بهتر نظارت و کنترل حریق، در اطفای و تهویه 

  بودن این تونل هاقابلیت انعطاف 

 قد تمام صورت به ایستادن وامکان رطوبت بدون فضای خنک، کامال هوای 

 با اهداف پدافند غیرعامل احداث تونل ها هم راستا بودن 

 درمواقع بحرانتر  دسترسی راحت 

  سرشکن شدن هزینه های احداث و بهره برداری میان سازمان های استفاده کننده و قابل مشاهده

 تاسیساتبودن 

  سرعت دسترسی اورژانس به محل حادثه بعد از حوادثی چون زلزله ، طوفان ، سیل و… 

 وری بهره افزایش  

 ها با هادی مسی کابل های دیگر،در روشدر روش تونل) هایی با هادی آلومینیومیاستفاده از کابل

 (.مراتب قیمت باالتری داردشود که بهاستفاده می

 

 :موانع احداث تونل مشترک تاسیسات در مشهد مقدس -4-3

 شرکت های خدماتی استقبال چندانی از اجرای تونل )های خدماتیرنگ مالی شرکتحضور کم

 (انرژی در مشهد نداشته اند.

 

  گیر کرده است! خدماتی های انرژی مشهد پشت مانع اعتبار و ناهمراهی دستگاهتونل مشترک 

 ،و تاسیسات موجود در سطح شهر  1و  1، ٠تداخل بین این شبکه و خطوط قطارشهری یک

 سطحی های همچون خطوط اصلی آب، گاز و دفع آب

 مسیر در اراضی  صرف هزینه هایی غیر از احداث برای تملک 

 بافت نوسازی به که کشورهایی همه در)تاسیسات تونل احداث در دولتی های خالء کمک 

که  شهری در ولی دهد می اختصاص ای منابع مالی ویژه دولت، کنند، می اقدام شهرها فرسوده



    

 

 

 های ساالنه پذیرای حجم میلیونی زائران و مسافران از سراسر جهان اسالم است، خالء کمک

 (.دارد تامل جای دولت مالی

 

 جمع بندی: -4

عمیر احداث تونل مشترک تاسیسات راه حلی مدبرانه در جهت تجمیع خدمات شهری و سهولت در ت       

  و نگهداری آنها است و توفیق اجرای آن در گرو همکاری و هماهنگی همه جانبه سازمان های خدماتی

سات تونل مشترک تاسیمختلفی همچون آب و فاضالب، مخابرات، برق، گاز و شهرداری ها است.احداث 

ک های شهری عالوه بر بخشیدن زیبایی بصری به شهر باعث می شود که دیگر شهروندان شاهد ترافی

تاسیسات  سنگین شهری ناشی از کندن خیابان های سطح شهر برای تعمیر زیرساخت ها نخواهند بود. تونل

الوه ی شهری عهده دار گردد که عمشترک می تواند نقش عمده ای در سامان بخشیدن به  نظام زیرساختها

واقع اضطرار به بر ارائه پاسخ مناسب و مطلوب بر کلیه نیازهای تخصصی و فنی و تاسیساتی مرتبط، در م

 عنوان پناهگاه و مسیر اصلی دسترسی برای نجات جان شهروندان، خدمات رسانی می نماید.

ود نرسیده اما که هنوز آنطور که باید به منزلت خنهایتاً اگرچه بحث تونل مشترک در ایران بحثی است        

سال دارد که در این راستا با کسب تجربه و تبادل اطالعات با گروه های  17در جهان قدمتی بیش از 

ات مشترک، متخصص داخلی و خارجی می توان مراحل پیشرفت را سریع تر طی کرد. با اجرای تونل تاسیس

اسی از ری با رویکرد توسعه پایدار و مدیریت بحران در شرایط حستمهیدات الزم مربوط به مدیریت شه

ات قبیل زلزله و جنگ تا حد زیادی پوشش داده می شود که این از مهمترین مزایای احداث این تاسیس

هره وری و خواهد بود. افزایش طول عمر تاسیسات، سهولت توسعه و افزایش ظرفیت تاسیسات، آسانی ب

حجم  هری ، افزایش ایمنی و حفاظت از تاسیسات، ساماندهی تاسیسات، کاهشنگهداری از تاسیسات ش

تاسیسات  حفاری های تاسیسات و بهبود مسائل محیط زیستی و اجتماعی نیز از دیگر مزایای احداث تونل

تونل  مشترک است. در مقابل اصلی ترین مانع تحقق آن، کمبود منابع مالی و عدم نقشینه شدن بحث

ک در  اذهان مدیران شهری است.تاسیسات مشتر  



 

 

ل به توسعه امید است با عنایت به مزایای زیاد احداث تونل تاسیسات مشترک، توفیقات الزم در زمینه نی

 پایدار شهری برداشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

منابع -5  

  ، آثار محیط زیستی احداث تونل مشترک تاسیسات شهری)مطالعه  3122رباطی،عتابی،مریم،فریده،

 تهران(٠٠موردی8منطقه 

 بکارگیری سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری جهت مدیریت 3122، روزبهانی،ابراهیمیان،عباس،علی،

 ، تهرانو بهسازی زیرساخت ها)مطالعه موردی8تونل مشترک تاسیسات شهری(

 جایگاه زیرساخت ها در توسعه پایدار شهری و ایجاد شهرهای 31:7، نبوی شقاقی،مصطفی،

 ث تونل مشترک تاسیسات شهری(،نورجدید)با تاکید بر احدا


