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 خالصھ

با توجھ بھ گسترش زیرساخت ھای عمرانی بھ خصوص حمل و نقل عمومی زیر 
زمینی و تالقی این نواحی با سازه ھای مجاور و بخصوص پی ھای عمیق، 
محققین را بر آن داشتھ کھ مطالعات گسترده ای در مورد تاثیر حفاری 
بر رفتار گروه شمع مجاور محدوده ی حفاری انجام دھند. در این 

ا بھره گیری از مدل سازی عددی بھ روش اجزاء محدود در نرم مطالعھ ب
پارامترھای تغییر اقدام بھ بررسی تاثیر  Plaxisالمان محدود افزار 
ظرفیت باربری و کاھش  مانند مدول یانگ و ضریب پوآسون، درخاکی 

 گروه شمع شده است.ھمچنین مقایسھ ی تاثیر این دو پارامتر در 
 

 تونل، تونل شھری، گروه شمع، ظرفیت باربری.- خاک- شمع کلمات کلیدي: اندرکنش
  
  

 مقدمھ  .1
ھای عمیق کھ بھ صورت شمع اجرا ھای بلند با پیھای اخیر، استفاده از سازهدر سال

باشد شوند، در مناطق در حال توسعھ شھری بھ صورت چشمگیری در حال افزایش میمی

شھری متراکم بھ دلیل عدم فضای کافی نقل عمومی در مناطق وحمل خطوطھمچنین  ].1[
برداری را، بھ ھای در حال بھرهھا در مجاورت ساختماندر سطح زمین، حفاری تونل

 مطالعات محدودیتاکنون و از طرفی  پوشی تبدیل کرده است.موضوعی غیر قابل چشم

]. اختالالت 2[ تاثیر حفاری بر رفتار گروه شمع مجاور انجام شده استدر مورد 
تناب ناپذیر بر روی زمین و سازه ھای زیرزمینی پیرامونی بر اثر حفاری تونل اج

 ]. اخیرا� 1ممکن است باعث تغییرات چشمگیری در قالب نشست و تغییر شکل شود [
پروژه ھای مختلفی توسط محققین در مورد تاثیر حفاری بر رفتار شمع ھایی کھ در 

کھ این مطالعات بر مبنای  شده استنزدیکی حفره ی تونل قرار گرفتھ اند، انجام 
مشاھدات میدانی، مدل سازی ھای عددی و مطالعات آزمایشگاھی پایھ ریزی می شود 

 .]4و 3[
ھیچ روش ساده ای برای بررسی تاثیر تونل زنی بر روی شمع با در نظر  معموال�   

روش ھای مورد استفاده برای آنالیز  اماوجود ندارد،  4گرفتن تاثیر جداره
 ند؛ گروه اول، تحلیلتونل، تا بھ حال بھ دو گروه تقسیم می شو-خاک-اندرکنش شمع

 مورد زنی تونل طی در کامل صورت بھ را اطراف خاک و شمع رفتار کھ بعدی سھ کامال� 
 خاک، غیرھمگنی خاک و شرایط مرزی-در این روش اندرکنش شمع د،دھ می قرار بررسی

، روش دو مرحلھ ای گروه دوم]. 8و  7، 6، 5[ بھ صورت کامل در نظر گرفتھ می شود
نام دارد؛ در این روش ابتدا حرکات آزاد زمین تحت تاثیر تونل زنی توسط روش 
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ساده ی آنالیزی تخمین زده می شود. پس از آن، حرکات تخمین زده شده برای زمین، 
برای محاسبھ ی  3و روش تفاضل محدود 2مرزی، روش المان 1توسط روش اجزاء محدود

 ].12و  11، 10، 9[ تاثیر داده می شودپاسخ شمع، برای آنالیز شمع 
  
  

 مدل سازی عددی  .2
بھ بررسی تاثیر حفاری تونل متروی شھری بر روی گروه شمع مجاور  مطالعھدر این 

ی سازی عددپرداختھ شده است. برای این منظور از مدل در محیط ھای خاکی متفاوت 
اثر حفاری مقدار کاھش ظرفیت باربری در  و بھ روش اجزای محدود استفاده شد

و ضریب  4بررسی مقدار تاثیر ھر یک از پارامترھای مدول یانگھمچنین تونل، 
برای مدل سازی از یک الگوی ثابت با مشخصات  .مورد مقایسھ قرار گرفت 5پوآسون

از آن با تغییر در پارامترھای مورد ذکر شده در زیر استفاده شده است و پس 
پارامترھای ژئوتکنیکی در نظر  .رفتمطالعھ، تاثیر آنھا مورد بررسی قرار گ

ھمچنین خصوصیات  می باشد. 1 جدولبھ شرح خاک الیھ ھای مختلف گرفتھ شده برای 

در نظر گرفتھ  2تونل مطابق جدول  6سازه ای برای مدل سازی شمع، سرشمع و الینینگ
 شد.

  
  

 درنظر گرفتھ شده برای الیھ ھای مختلف خاک *پارامترھای ژئوتکنیکی -  1 جدول

  الیھ بندی خاک
عمق 
  الیھ

C  φ  Em t υ  Rinter  
  )kN/m2(  )kN/m3(  (درجھ)  )kN/m2(  (متر)

الیھ (
  )اول

خاک 
  دستی

3  15  25  104×2  20  3/0  01/0  

الیھ (
  )دوم

بخش 
  آبرفتی

23  50  35  104×5/6  21  3/0  3/0  

الیھ (
  )سوم

بخش 
  سنگی

10  110  40  104×125  26  3/0   -  

بھ ترتیب  Rinterو  C ،φ ،Em ،t ،υنمایھ ھای بھ کار رفتھ  *
ضریب ، وزن مخصوصمدول شکل پذیری، چسبندگی، زاویھ اصطکاک داخلی، 

  باشند. میتوده خاک و ضریب اندرکنش پواسون 
  
  

 درنظر گرفتھ شده برای مدل سازی شمع، سرشمع و الینینگ تونل *مشخصات سازه ای -  2 جدول

عضو سازه 
  ای

E  EI  EA  w d  
υ  

)MPa(  )kNm2/m(  )kN/m(  )kN/m/m(  )m(  
  2/0  5/0  12  725/1×107  591/3×105  34500  سرشمع
  2/0  02/1  84/18  679/6×106  810/5×105  32500  شمع

  15/0  2/0  8/4  9/6×106  301/2×104  34500  الینینگ
کششی ، - سختی فشاری EAمدول االستیک،  Eنمایھ ھای بھ کار رفتھ  *
EI  ،سختی خمشیw  ،وزن در واحد طولd  ضخامت وυ  ضریب پوآسون می

  باشد.

 

                                                             
1 Finite Element Method (FEM) 
2 Boundary Element Method (BEM) 
3 Finite Difference Method (FDM) 
4 Elastic Modulus 
5 Poisson's Ratio 
6 Tunnel Lining 
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 ]5نمای کلی جایگیری گروه شمع و تونل [ -  1 شکل

 

با توجھ بھ این کھ مدل سازی انجام شده در محیط نرم افزاری المان محدود   
و در این نرم افزار المان شمع برای مدل سازی وجود ندارد، صورت گرفت  1کسیسل� پِ 

رابطھ ھای موجود برای تبدیل مدول یانگ شمع بھ مدول یانگ  استفاده ازلذا با 
، ردیف )S1( راستای عمود بر صفحھ تیر، با اعمال فاصلھ ی مرکز تا مرکز شمع در

مدل  )1( مطابق فرمولمعادل و با ضخامتی برابر با قطر شمع،  ھای شمع با یک تیرِ 

 .]13[ دش

)1(                      ����� �
������

�

���
� = ���������� 

فاصلھ ی مرکز تا  ��قطر شمع و  �����مدول یانگ شمع،  �����در این رابطھ   

متر در 3برابر با  مطالعھ مرکز شمع ھا در امتداد یک ردیف می باشد کھ در این
 .نظر گرفتھ شد

متر و قطر تونل  10در محاسبات برابر با ) ZTunnel( تونل میزان روباره  

)DTunnel ( میزان کاھش  ،در کلیھ ی حاالت بررسیدر نظر گرفتھ شد؛ متر  7برابر با
(میزان تغییر حجم در مقطع تونل پس از حفاری بھ مقطع تونل قبل حجم تونل زنی 

 .اعمال شد درصد2برابر با از حفاری) 
محل قرار گیری تونل و نوک شمع ھای گروه شمع در الیھ ی دوم خاک (بخش  چون  

تغییرات اعمالی بر روی برای بررسی کاھش ظرفیت باربری، آبرفتی) می باشد، لذا 
در مدول ایجاد شده تغییرات  .صورت گرفتمنطقھ  در بخش آبرفتیخصوصیات خاک 

االستیک خاک در الیھ مدول  برابرِ  2و  1، 0.5، 0.25االستیک خاک بھ ترتیب با ضرایب 

کیلونیوتن بر متر  130000و  65000، 32500، 16250کھ بھ ترتیب دارای مقادیر ی دوم 
در حاالت مختلف مربوط ھمپنین . قرار داده شد مورد تغییر) می باشد، kN/m2مربع (

 .در نظر گرفتھ شد 0.4و  0.3، 0.2برابر با  یضرایببھ بررسی تاثیر ضریب پوآسون، 
 ی خصوصیات، ھمھ ھای انجام شده آزمون از الزم بھ ذکر است کھ در ھر سری

مورد  ،تنھا یکی از پارامترھاو ثابت در نظر گرفتھ شد  ژئوتکنیکی و سازه ای،
 .تغییر قرار داده شد

(مدول االستیک و ضریب با توجھ بھ این کھ خصوصیات ژئوتکنیکی اغلب خاک ھا 
می باشد؛ لذا دامنھ ی در نظر گرفتھ شده، بیشتر  مذکوری ھادر محدوده پوآسون) 

 .شامل می شودانواع خاک ھا را 
و عرض بھینھ برای جلوگیری از  منظور یافتن عمقھ ببرای شروع مدلسازی   

 ؛خطاھای احتمالی، از آنالیز حساسیت در دو راستای طولی و عرضی استفاده شد

، ھمچنین برای دقت محاسبات، بدست آمدمتر  150×40محدوده ای با ابعاد  درنتیجھ
مرزھای  ریزتری استفاده شد. 2ش بندیدر محدوده ی نزدیک بھ تونل و سرشمع، از مِ 

 شکل( د شد، مقی� رز پایینی مدل در راستای عمودیو م افقیجانبی مدل در راستای 

2(. 
 

                                                             
1 Plaxis 
2 Mesh 
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 پلکسیسبھ روش اجزاء محدود در نرم افزار  مدلسازیبندی برای  مش – 2 شکل

  
  

 
  محاسبھ ی کاھش ظرفیت باربری در حالت پایھ 3 شکل

 

(نیرویی کھ با اعمال آن نیرو، نشستی بھ ظرفیت باربری محاسبھ ی برای   

) ]14[ % قطر شمع در یکی از شمع ھای موجود در گروه اتفاق می افتد10میزان 
بدون اعمال  ،عگروه شم رفیت باربریِ ظ، 1نشست-ابتدا با استفاده از منحنی بار

باشد. پس ر است کھ شمع محدود کننده، شمع میانی می ذک شایان. حفاری بدست آمد
محاسبھ شده و  بریبارری گروه شمع، با اعمال ظرفیت از محاسبھ ی ظرفیت بارب

% 10ن، نشستی برابر با کھ در آشد مقدار باری اقدام بھ یافتن کاھش پلھ ای آن، 

 .باشد )سانتی متر10قطر شمع (

متری از مرکز  27و  21، 16، 12، 9، 7، 6، 5در فواصل  فوق با انجام محاسبات  
متری از  10در فاصلھ ی  3 شکلبا توجھ بھ  د.مبدست آ 3 شکلتونل نموداری مطابق 

در  درصد5) کاھشی بھ میزان S3متری از بِر تونل ( 5/6مرکز تونل و یا در فاصلھ ی 
مشخص گردید، نتایج بدست آمده از روی ربری گروه شمع مشاھده می شود. ظرفیت با

باید مورد توجھ طراحان  ،باربری در مورد محل حفاری تونلمیزان کاھش ظرفیت 
 قرار بگیرد.

بررسی با بررسی محیط مدل شده برای خاک با مدول ھای یانگ متفاوت و   

می توان مشاھده کرد کھ با افزایش مدول  4 شکلھمزمان آنھا در نموداری مطابق 
یانگ خاک، حساسیت خاک در مورد کاھش ظرفیت باربری بیشتر می شود و در فواصل 

افزایش در کاھش ظرفیت باربری  ،برابر 4نزدیک بھ منطقھ ی حفاری تا حدود 
 مشاھده می شود.

                                                             
1 Load-Settlement Curve 
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 کاھش ظرفیت باربری در اثر تغییر مدول یانگ خاک 4 شکل

 
  

و  الیھ ی دوم خاکو ایجاد تغییر در ضریب پوآسون پایھ با بررسی محیط   
مشاھده می شود کھ بر خالف مدول یانگ، با افزایش در میزان  ،بررسی ھمزمان آنھا

. با )5 شکل( ضریب پوآسون، کاھش در ظرفیت باربری گروه شمع مشاھده می شود

کھ ایجاد تغییر در مدول یانگ تاثیر  ، مشاھده می شود 5 شکلو  4 شکلمقایسھ ی 
 بسیار چشمگیری در کاھش ظرفیت باربری گروه شمع دارد.

  
  

 
 کاھش ظرفیت باربری در اثر تغییر ضریب پوآسون 5 شکل

  

 نتیجھ گیری  .3
تاثیر حفاری تونل متروی شھری بر رفتار  در مورد نتایج بدست آمدهبا توجھ بھ 

کھ  نشان داده می شودگروه شمع بھ خصوص تغییرات ایجاد شده در ظرفیت باربری، 
تاثیر بسزایی در کاھش ظرفیت باربری گروه شمع دارد؛ بھ  ،محل قرار گیری تونل

درصد رشد پیدا می کند. عالوه  20الی طوری کھ در برخی حاالت این کاھش تا مرز با
بر تاثیر فاصلھ ی محدوده ی حفاری بر رفتار گروه شمع، پارامترھای خاکی و سازه 

، رات مدول یانگ و ضریب پوآسونتغییبررسی  ؛ ھمچنینای نیز حائز اھمیت می باشد
چشم گیرتر از تغییرات در ضریب  ،کھ تاثیر تغییرات در مدول یانگنشان می دھد 

 آسون خاک می باشد.پو
  

 مراجع  .4
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