
بی اغلو –امین سالگرد افتتاح تونل قدیمی کاراکاي 141شرکت انجمن تونل ایران در جشن 
)Karakoy-Beyoglu(

در جشن ) TRA(رئیس هیات مدیره انجمن تونل ایران به دعوت آقاي اسماعیل کارتال رئیس انجمن راه ترکیه 
جمعه (2016انویه ژ22این مراسم در تاریخ . بی اغلو شرکت نمود–چهل و یکمین سالگرد افتتاح تونل کاراکاي 

کشور از آسیاي میانه، اروپا، حوزه بالکان 11در شهر استانبول با حضور روساي انجمنهاي تونل ) 1394بهمن 2
زاري در این مراسم انجمن تونل راه ترکیه پیشنهاد کاندیداتوري خود را براي برگ. و امریکاي جنوبی برگزار شد

WTC(2019مجمع عمومی  مطرح نمود و حمایت Colors of Tunnelsدر شهر استانبول با عنوان ) 2019
.کشورهاي عضو را خواهان بود

جوالي 30ساخت این تونل از . متر است573بی اغلو، یک تونل کوتاه قدیمی ریلی به طول –تونل کاراکاي 
. متر است9/4متر و ارتفاع آن 7/6عرض تونل . اح شده استافتت1875ژانویه سال 17شروع شد و در 1871

متر نسبت به ورودي باالتر قرار 55/61کند بطوریکه قسمت خروجی تونل درصد تغییر می15تا 2شیب تونل از 
این تونل داراي دو خط ریلی است، علیرغم کوتاه بودن طول تونل نقش بسزائی در حل معضل . گرفته است

دقیقه 5/1زمان طی دو ایستگاه حدود . دار استمراکز بسیار شلوغ و پرجمعیت استانبول را عهدهترافیک یکی از
.باشدزمان انتظار براي آمدن قطار و سوارشدن میدقیقه هم در مجموع 2طول میکشد و 



زي در شهر استانبول، دو بازدید دیگر عالوه بر اهاي تونلسانجمن راه ترکیه، براي نشان دادن توانمندي و ظرفیت
.بی اغلو در برنامه یکروزه خود گنجانده بود–تونل کوتاه ریلی کاراکاي 

) Avrasya(بازدید از تونل در حال احداث اوراسیا -1
تونل اوراسیا مکمل دیگر مسیرهاي اتصال دو بخش اروپایی و آسیایی استانبول در زیر تنگه بسفر 

با تکمیل این تونل، استانبول چهار گذرگاه میان دو قاره اروپا و آسیا خواهد داشت شامل پل . باشدمی
هم در حال احداث سلطان محمد فاتح، پل بسفر، تونل مرمره و تونل اوراسیا البته پل سوم تنگه بسفر 

.در می آیداست و تونل سوم زیر تنگه هم در حال طراحی و احتماالً از سال آینده به اجرا 

کند، این خیابان جزء کیلومتر گزلی چشمه را به گزتپه متصل می6/14پروژه آزادراه اوراسیا به طول 
ه تونلی دو طبقه زیر کف تنگه بسفر کیلومتر از این پروژ4/5. باشدترین خیابانهاي استانبول میپرترافیک
متر بصورت کند و 610و ) NATM(متر بصورت ناتم 1005و TBMمتر آن با دستگاه 3340است که 

Cut(پوش  & Cover (حفاري شده است.

. باشدها میگذاري در زیرساختاداره کل سرمایه–کارفرماي این طرح وزارت حمل و نقل ترکیه 
ترکیه با شرکت مهندسی و ساخت کره جنوبی Yapi Merkeziار، مشارکت شرکت گذار و پیمانکسرمایه

.کنندپروژه را اجراء میBOTاست که بصورت 

ساختار مالی و اجرایی تونل اوراسیا



)یک میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون دالر(میلیارد دالر 245/1گذاري در این پروژه میزان سرمایه
ماه 55زمان ساخت آن .دالر آن وام بانکی و مابقی سرمایه گذاري دو شرکت سازنده استمیلیون960که 

برداري از تونل براي بازگشت دوره بهره) ATAS(گذار براساس پیشنهاد شرکت سرمایه. بینی شده استپیش
ي در گذارماه برآورد شده است و پس از آن تونل به اداره کل سرمایه5سال و 24سرمایه و سود 

.شودهاي وزارت راه ترکیه واگذار میزیرساخت

:تاریخهاي کلیدي این ابرپروژه عبارتند از

المللیبرگزاري مناقصه بین2008جون 30

زنیمراسم کلنگ2011فوریه 26

نامه مالیامضاء موافقت2012دسامبر 11

تنفیذ قرارداد2013ژانویه 30

شروع کار 2014آوریل 19

.پایان برسدبه عملیات احداث تونل 2016تا پایان سال میالدي قرار است 

.کنددقیقه کاهش پیدا می15اي گزلی چشمه تا گزتپه به با اجراي این پروژه مسافت یکصد دقیقه



و مقایسه آن بعد از احداث تونل اوراسیاچشمه به گزتپهمسیر فعلی اتصال گزلی



)ماکت محوطه کارگاه(مقطع تونل دو طبقه اوراسیادر بخش آسیایی   اجراي تونل به روش کند وپوش

در بخش آسیاییTBMمحل اتصال کند و پوش و تکمیل دك باالیی تونل وشروع دك پایین

عبور از تونل مرمره- 2

هالکالی این تونل بخشی از خط ریلی. کندکیلومتر، از تنگه بسفر عبور می6/13به طولتونل مرمره
)Halkali (ز ببه گ)Gebze ( باشدکیلومتر می76به طول.

تامین کننده مالی این پروژه . ساخته شده استمرمره توسط کنسرسیومی از شرکتهاي ترك و ژاپنیتونل 
.بوده است) EBI(گذار اروپا و بانک سرمایه) Jica(میلیارد دالر هزینه در برداشته است، جایکا 3که بیش از 

برداري از نخستین فاز آن که هرهبا حضور چشمگیر ژاپنیها کلید خورد و تا زمان ب2004پروژه مرمره از سال 
برداري برسد به بهره2009قرار بود پروژه در سال . سال بطول انجامید9کیلومتري بود 6/13احداث تونل 



سال پیش در 8000لیکن با برخورد به یک تپه باستانی مربوط به دوره بیزانس و آثار باستانی مربوط به 
اکتبر سال 20سال متوقف شد و نخستین فاز آن در 4ژه به مدت پرو،حفاري ایستگاه بخش اروپاییزمان 
.همزمان با نودمین سالگرد استقرار جمهوري ترکیه افتتاح شد2013

بخشی که در محدوده تنگه بسفر قرار گرفته است، بروش . تونل مرمره با دو روش متفاوت حفاري شده است
باشد، مابقی تونل در دو طرف کیلومتر می4/1احداث شده است و طول آن ) Immersed tube(غرقابی 

حفر شده و به تونل غرقابی که در کف تنگه جایگذاري ) TBM(بخش آسیایی و اروپایی به روش مکانیزه 
قطعه 2متري، 135قطعه آن 8قطعه است که 11بخش غرقابی تونل شامل . شده متصل گردیده است

متري از 60باشد که در تن می18000ن قطعات بالغ بر وز. باشدمتري می110متري و یک قطعه 5/98
.اندقرار گرفته) متر بستر دریا6/4متر ارتفاع آب و 55(سطح آب 

تاکنون رفت وساي جمهور چندین کشور افتتاح شد،که فاز نخست این پروژه با حضور ر2013اکتبر 20از 
Ayrilik(و آمد قطارها بین ایستگاههاي آیریلیک چشمه سی  Cesmesi ( و گزلی چشمه)Kezli

Cesme ( شوندمسافر جابجا می120000ادامه دارد و هر روز بطور متوسط.

.ز هنوز نامشخص استبگ–کیلومتري هالکالی 76ولی تکمیل خط 

*پروژه مرمره



Immersed tunnel alignment and the placement of prefabricated tubes*

**Number 1 shows tunnel excavated by TBM, number 2 shows immersed tunnel
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