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  :چکیده

تواند ها میهاي نرم، همواره توأم با مخاطراتی است که نادیده گرفتن آنسازي در نواحی شهري و در زمینتونل

ترین این هاي سطحی از مهمو تأثیر آن بر سازه عواقب ناخوشایندي در بر داشته باشد. مسأله نشست سطح زمین

هاي مربوطه کنترل نامهبایستی با آیینهاي روي زمین میمخاطرات است که به منظور جلوگیري از خسارت بر سازه

ها، به خصوص هاي نرم ارزیابی دقیق اثرات گسترده آن بر روي سازهخزش در خاك شود. با توجه به اهمیت اثر پدیده

با استفاده از مدل رفتاري خزش خاك نرم در در این پژوهش،  .هاي زیرزمینی مثل تونل، امري ضروري استسازه

هاي ایجاد شده در تغییر شکلافزار پلکسیس به بررسی اثر خزش بر روي سازه تونل حفاري شده در خاك نرم و نرم

مقایسه  .بدون در نظر گرفتن خزش سنجیده شده است ،تفاوت آن با تغییرات حاصلو آن پرداخته شده محیط اطراف 

 خط متروي تونلمقطعی از  در شده نصب هايدقیق ابزار از حاصل هايداده با عددي سازينتایج بدست آمده از مدل

 در هانشست مقدار با مشابه ،محل در اولیه روزهاي در زمین سطح هايشکل تغییر مشخص نمود که تهران هفت

 تا کندمی پیدا افزایش هانشست روند زمان گذشت با اما باشدمی شونده سخت خاك و کلمب موهر رفتاري هايمدل

 به امر این .گیردمی قرار خزش خاك نرم رفتاري مدل با شده انجام مدلسازي نتایج راستاي در تغییرات این که جایی

 هايتنش اثر در زمان گذشت با که باشدمی تونل حفر محل اطراف خاك توده در نرم خاك هايالیه وجود دلیل

 نشست مقدار شده انجام سازيمدل در .دهدمی انجام خزشی هاينشست تونل حفر از ناشی تنش تغییرات و موجود

 سازيمدل نرم خاك خزش رفتاري مدل با که هاییخاك براي سال یک از پس پلکسیس افزارنرم در آمده دست به

 با مقایسه در و باشدمی کلمبموهر رفتاري مدل از آمده بدست هاينشست از بیشتر برابر 4 الی 3 تقریبا اند شده

 بدست نتایج به توجه با و رسدمی نیز برابر 4 از بیش به مقدار این نقاط بعضی در شونده سخت خاكمدل رفتاري 

 مدت بلند هاينشست بررسی توانایی شونده سخت خاك و کلمبموهر رفتاري هايمدل که شودمی مشاهده آمده

 باید و کرد اعتماد هاآن نتایج به توان مین باشد واقع نرم هايخاك در شده حفر تونل که شرایطی در و ندارند را تونل

  .گردد لحاظ ها طراحی در و شود محاسبه دقیق طور به مدت بلند هاي نشست

  خاك نرم خزش، سازه زیرزمینی، تونل، مدل رفتاري خزش: هاواژه کلید
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  (در صورت لزوم) فهرست عالئم اختصاري

  

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

f� 
 تماسی نیروی تانژانت مؤلفھ
 خاک ذرات

t����� اولیھ تحکیم زمان 
σ� عمودی تنش 
e نسبت تخلخل 
υ حجم مخصوص 
σ� تنش متوسط 
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  مقدمه 1-1

این امر موجب باال رفتن کیفیت  ؛هاي اخیر و پیشرفت تکنولوزژي روبرو بوده استجهان با رشد جمعیت در سال

به موارد فوق، باشد. با توجه هاي جامعه میهاي گسترده در مناطق مختلف براي برطرف نمودن نیاززندگی و ساخت و سازه

هاي زیرزمینی رو به افزایش است و به دلیل اینکه روزانه جمعیت انبوهی به طور مستقیم یا غیر رفته رفته میل به ساخت سازه

بینی نحوي عملکرد ها و پیشکنند، بررسی رفتار این سازهگذر و ... استفاده میهایی همانند تونل، مترو، زیرمستقیم از سازه

سر تاپیشرفت علم سبب شده که مهندسین در سر باشد.اي برخوردار میهاي بحرانی از اهمیت ویژهتشخیص حالتها و آن

انجام دهند که بسته به شرایط  را هاي مختلفی این کارهاي گوناگون و به روشها و سخت افزارجهان بتوانند با نرم افزار

تواند ، فاصله از بافت شهري، شرایط اقتصادي، شرایط سیاسی و ... میهمچون تراکم جمعیتی منطقه، نوع زمین محل پروژه

  متفاوت باشد.

-هایی است که در اثر نشست خاكاند، تنشها با آن مواجههایی که مهندسین براي ساخت این گونه سازهیکی از چالش

اکی ها، بررسی رفتار خدر اثر این نشست گیري از بروز مشکالتشود. از این رو براي پیشها بر آن وارد میهاي اطراف سازه

هاي زیرزمینی یکی از ما در درون آن بنا شده، امري ضروري است. دلیل بررسی رفتار خاك در هنگام ساخت سازه يکه سازه

اي در این زمینه بر روي هاي اخیر مقاالت بسیاري را به خود اختصاص داده و تحقیقات گستردهمباحثی بوده که در سال

  هاي مختلف صورت گرفته است.خاك

  طرح مسئله 1-2

اي برخوردار است و به همین دلیل تحقیقات تونل از اهمیت بسیار ویژهطور که گفته شد موضوع نشست سازه همان

هاي اخیر انجام شده است اما در اکثر این مقاالت و تحقیقات به بررسی رفتار آنی سازه بسیاري بر روي این موضوع در دهه

-اي در خاكهاي کم عمق با مقطع دایرهپایداري تونل 1977در سال  2و پاتز 1اتکینسن .اندخاك (مستقل از زمان) پرداخته در

- و همکاران تغییر شکل خاك اطراف تونل و تأثیر آن بر لوله 3اَتول .)1977(اتکینسن و پاتز،  هاي چسبنده را بررسی نمودند

 .)1986(اتول و همکاران، قرار دادند  1986هاي اطراف تونل را موضوع تحقیقات خود در سال هاي عبوري و سازه

هاي آنی تونل انجام داده اند نیز تحقیقات دیگري را بر روي تغییر شکل 8و بوبت 7و چو 6سلبی، 5و پوالس 4النگاناتن

این در صورتی است که رفتار خاك امري وابسته به زمان  .)2002چو و بوبت،  ؛1999سلبی،  ؛1998النگاناتن و پوالس، (
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هاي خاك و بر روي نشست یبسزای تأثیرخزش در خاك است که  يهاي بسیار مهم تابع زمان، پدیدهاست. یکی از پدیده

ر مورد توجه م اهمیت باالي آن کمتغرزمینی نظیر تونل علیهاي زیرهاي سازهساخته شده دارد که در طراحی يسازه نتیجتاً

آن بر نشست و تغییرات تنش و  تأثیرگیرد و میزان قرار گرفته است. در این پژوهش رفتار خزشی خاك مورد مطالعه قرار می

  .شودتونل بررسی می يرنش سازهک

  هاخزش در تونل 1-3

نشست را به همراه  يهاي مترو به دلیل نزدیکی به سطح زمین و قرار گیري در رسوبات منفصل شهري پدیدهحفر تونل

شود که این بخشی از محیط (خاك) حذف شده و باعث ایجاد دگرگونی در وضعیت تنش منطقه می ،دارد. بعد از حفر تونل

ها ها، خیابانها، پلهاي سطحی مانند ساختماننشست را به دنبال دارد. این پدیده باعث ایجاد تغییر شکل در سازه يامر پدیده

هاي تاریخی و غیره بررسی و برآورد دقیقی از ها، ابنیههاي مترو از مجاورت ساختمانبا توجه به عبور تونلشود. و معابر می

سیستم نگهداري امري ضروري بوده که  میزان نشست زمین جهت تعیین گام پیشروي، زمان نصب سیستم نگهداري و طراحی

  .کندتوجه کارشناسان را به این مسئله معطوف می

  تحقیق يهپیشین 1-4

هاي نروژ، فرانتیسک هاول به بررسی رفتار خزشی خاك NTNUدانشجوي دکتراي ژئوتکنیک دانشگاه  2004در سال 

هاي رسی رس به کار رفته در سد خاکی ترلیکو واقع در کشور جمهوري چک پرداخت. هاول در ابتدا مشخصات خاك

ي بررسی نموده و ادومترها را با استفاده از نتایج آزمایش تحکیم سه محوري و موجود در محل و رفتار تنش کرنش زمان آن

هاي افزار ژئوتکنیکی المان محدود پلکسیس با مدلسازي عددي نمونهسپس با معرفی مدل رفتاري خزشی خاك نرم در نرم

با یکدیگر مقایسه ي عددي هالسازيهاي آزمایشگاهی و مدها را ارزیابی نموده است. نتایج آزمونخاك، رفتار بلند مدت آن

سازي شده و با در نظر افزار پلکسیس شبیهگردید و براي صحت سنجی رفتار خزشی خاك، مدلی از سد خاکی ترلیکو در نرم

هاي اندازه مدت سد با تغییر شکلهاي بلندهاي رسی موجود، تغییر شکلگرفتن مدل رفتاري خزش خاك نرم براي خاك

هاي خزشی سازه با مدل عددي آن بوده تطابق تغییر شکل يدهنده نل مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشاگیري شده در مح

هاي رس طبیعی به علت ساختار این نوع خاك با افزایش هاي آزمایشگاهی بر روي خاكهمچنین با توجه به نتایج آزمون

  کاهش پیدا خواهد کرد. ∗λتنش مؤثر عمودي ضریب تراکم اصالح شده 

هاي خزشی را نشان و تحکیم سه محوره مقاومت باالي خاك منطقه در برابر رفتار ادومترسازي، آزمایش نتایج مدل 

زدگی در شیب پایین دست بدنه آن مشاهده مقداري باال ،هاي نقاط مختلف سدگیري نشستداده بود اما با توجه به اندازه

هاي مواد معدنی قبل از ساخت سد و همچنین تغییر شکل ،هاي خزشی خاك ناحیهر را تغییر شکلگردید. هاول علت این ام

  .)2004(هاول، هاي زیرزمینی، بیان نمود موجود در منطقه هنگام تماس با آب
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-گوستافنسن و تیان، دو دانشجوي کارشناسی ارشد زئوتکنیک دانشگاه چالمرز سوئد به بررسی ویژگی 2011در سال 

، خزش )SSC( 9خزش خاك نرم يخزشی با یکدیگر پرداختند. مدل رفتاري پیشرفته يهاي رفتاري پیشرفتهمدل هاي

ها در سازي رفتار آنمورد و با شبیه )SAC-n( 11پیوسته براي خاك رس با ساختار ناهمگنو خزش نا )ACM( 10ناهمگن

سازي عددي یک خاکریز و با مدل CRS 12 نشده و هاي متعدد از قبیل تحکیم سه محوره زهکشیآزمایشگاه و آزمایش

ساخته شده  13گاه در منطقه لیال ملوسائوتکنیک سوئد براي احداث یک فرودتوسط مؤسسه ژ 1945آزمایشگاهی که در سال 

  مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفتند.  افزار پلکسیسدر نرم بود

با در نظر گرفتن سه مشخصه مهم  n-SACنتایج بدست آمده از این تحقیقات از لحاظ تئوري مدل رفتاري پیشرفته 

رسد اما براي هاي نرم به نظر میرس نرم یعنی وابستگی به زمان، ناهمگنی و ساختار بهترین انتخاب براي بررسی رفتار خاك

باشد، هاي آزمایشگاهی بسیار مشکل میمونزاك که بدست آوردن آن از آبینی رفتار خاك در این مدل چندین پارامتر خپیش

  نیاز است.

ترین مدل براي بینی دقیق مقاومت برشی زهکشی نشده خاك نسبت به دو مدل دیگر مناسببه دلیل پیش ACMمدل 

مدت بیشتري را افقی کوتاه هايهاي انجام شده این مدل جابجاییسازيهاي عمیق خواهد بود. عالوه بر این در شبیهحفاري

 ACMهاي افقی اهمیت داشته باشد مدل رفتاري کند. بنابراین زمانی که بررسی تغییر شکلبینی میپیش SSCنسبت به مدل 

  هاي قابل قبولی را ارائه خواهد داد.جواب

ا دو مدل دیگر خواهد سازي عددي خاك نرم، در مقایسه بترین مدل براي مدلمناسب SSCبه طور کلی مدل رفتاري   

-هاي ساده آزمایشگاهی و نزدیک بودن جوابهاي ورودي مورد نیاز با استفاده از آزمونبود. علت این امر بدست آمدن داده

  .)2011، گوستافنسن و تیان( هاي خاکریز مورد مطالعه بوده استهاي این مدل با نشست

نامه خود به بررسی یک مدل رفتاري نروژ در پایان NTNUیکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه  2014در سال 

علی حاجی اشرفی دانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه هاي نرم پرداخته است. محمدخزشی بر روي خاك

NTNU محدود بوده و سختی اولیه برشی باعث غیر خطی شدن  هاي خاكتغییرات االستیک المان يبا توجه به اینکه بازه

در پژوهش خود به بررسی و معرفی یک مدل رفتاري  ،منحی تنش کرنش بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی خواهد شد

واقع در شهر بوستون امریکا،  MIT-MDPWافزار پلکسیس پرداخته است و با مقایسه نتایج ابزار دقیق سد خزشی در نرم

سازي هاي افقی سد مدلسازي مقدار نشستسازي عددي را صحت سنجی نموده است. براي بهینهبدست آمده از مدلنتایج 

هاي رفتاري خزشی سازي خاك آن استفاده نمود؛ برخالف سایر مدلبراي مدل CS-SSCشده، حاجی اشرفی از مدل رفتاري 
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هاي آزمایشگاهی مثل آزمایش که به راحتی از نتایج آزمونو ... این مدل رفتاري میزان سختی برشی SSC ، ACMاز قبیل 

افزار پلکسیس نمود. مقایسه سه محوري یا برش مستقیم قابل تعیین است را جایگزین ضریب پواسون در مقادیر ورودي نرم

با دقت باالیی  CS-SSCسازي با مقادیر بدست آمده از نتایج ابزار دقیق در سد مورد مطالعه نشان داد که مدل نتایج مدل

بینی خواهد کرد و مشاهده گردید که هر چه میزان سختی برشی خاك بیشتر باشد هاي افقی خاك را پیشمیزان تغییر شکل

  .)2014حاجی اشرفی، ( ها کمتر خواهد بودمقدار این جابجایی

هاي اخیر مقاالت الهاي زیرزمینی یکی از مباحثی بوده است که در سبررسی رفتار خاك در هنگام ساخت سازه 

بسیاري را به خود اختصاص داده است و محققان بسیاري در این ضمینه به تحقیق و پژوهش پرداخته اند اما در اکثر این 

هاي اخیر با توجه به مشخص شدن اهمیت در سال. سازه (مستقل از زمان) مورد بررسی قرار گرفته استمقاالت رفتار آنی

هاي نرم مطالعاتی در این زمینه بر روي ها در خاكبه وجود آمده در پیرامون محل حفر تونلهاي زمان در وقوع نشست

  ها انجام شده است.هاي خزشی تونلنشست

کانادا توسط ونگ، وونگ، لی و کیاوو انجام  16ایالت آلبرتا 15در کالگري 14مطالعاتی بر روي تونل شفرد 2010در سال 

هاي ثبت شده گیريآنالیز المان محدود نشست سطح زمین در باالي محل حفر تونل را با اندازهها آن ،شد. در این تحقیقات

نشست با استفاده از ابزار دقیق در محل مقایسه کرده و دریافتند که با توجه به رسی بودن خاك محل احداث تونل معموالً این 

 تأثیرسازي خاك و تونل به بررسی ها با شبیهین دلیل آنباشند به هممدت میمدت و بلندهاي کوتاهها شامل نشستنشست

  خزش بر نشست سطح زمین در اطراف تونل پرداختند. 

 يبینی شده، مقدار پیشتونل ها در محل احداثنشست يمقادیر ثبت شده وسازي شده هاي شبیهنتایج مدلبا مقایسه 

هاي بسیار زیاد نشست تأثیرها به . آننمود گیريچشم تیتغییرا تونل، نشست در مراحل مختلف حفاري و بعد از ساخت

هاي خزشی ها نشستخزشی رس در تعیین مقدار نشست بلند مدت در محیط اطراف تونل پی بردند. بر اساس تحقیقات آن

(ونگ درصد از سهم نشست کل زمین در باالي تونل را در بر گرفته که با توجه به مقدار آن غیر قابل چشم پوشی است  5/67

  .)2010و همکاران، 

مدت در تونل مترو در شانگهاي چین را مورد هاي بلندوو، ژو، شن و چاي اثر خروج آب بر نشست 2011در سال 

-مدت یا همان نشستهاي زیرزمینی بر میزان نشست در بلندخروج آب تأثیرها بررسی آنمطالعات بررسی قرار دادند. هدف 

 هاي خزشی سطح زمین با افزایش زائل شدن آب هاي خزشی سطح زمین بوده است. نتایج این تحقیقات نشان داد که نشست
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Abstract: Tunneling in soft ground at urban areas, is always fraught with risks, and 

ignoring them can cause unpleasant consequences, among which is the problem of ground 

settlement is and its impact on the surface structures. Therefore these structures should be 

checked with relevant codes in order to prevent damages. Considering the importance of 

creep in soft soil, accurate assessment of its extensive effects on structures, particularly on 

underground structures such as tunnels, is essential. In this study, the impact of creep on 

the excavated tunnel structure in soft soil and created deformations in the surrounding area 

is evaluated by a creep behavior model and PLAXIS software, and the differences without 

considering the creep phenomenon is noted. Comparison of the results of numerical 

modeling with data examined by delicate instruments at a section of Tehran metro line 7, 

showed that deformations of the earth's surface in the early days at the site, were similar to 

the amounts of Mohr-Coulomb and hardening soil model, but over time, the pace of these 

settlements will increase to the point that confirms the results of modeling carried out by 

soft soil creep behavior model. This due to the existence of soft soil layers in the area 

around the tunnel, and as time goes, more creep settlement will be caused by the tensions 

and stress changes while excavation of the tunnel. The settlement amounts obtained by the 

PLAXIS software after one year for the soils that had been modeled with aid of soft soil 

creep model was approximately 3 to 4 times greater than the values obtained from Mohr-

Coulomb behavior model, And compared to hardening soil behavior model, those reach to 

more than 4 times, in some areas. According to the results, it is observed that behavioral 

models of Mohr-Coulomb and hardening soil lack the ability of modeling the long-term 

settlements of tunnel accurately and when the drilled tunnel is located in soft soil, their 

results cannot be trusted and long-term settlements must be measured precisely and 

considered in the designs. 
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