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 خالصھ

وزه با توجھ بھ گسترش روز افزون محیط ھای شھری، افزایش تراکم سازه ھای امر
سطحی و کمبود فضاھای الزم برای حمل و نقل درون شھری، نیاز بھ اجرای سازه 
ھای زیرزمینی در محیط ھای شھری بیشتر از گذشتھ احساس می شود. از آنجا کھ 

، اجرای فضاھای زیرزمینی اکثرا� شھرھا در زمین ھای نرم و آبرفتی قرار دارند
در زمین ھای شھری ھمواره توأم با خطراتی است کھ عمده ترین آنھا مسألھ 
نشست سطح زمین و تأثیر آن بر سازه ھای اطراف می باشد. بنابراین اجرای 
بھینھ و تأمین ایمنی فضاھای زیرزمینی در ھنگام ساخت و پایداری دراز مدت 

سط طراحان سازه ھای زیرزمینی مورد توجھ از جملھ عواملی است کھ باید تو
مقطع مانند ایستگاه  قرار گیرد. در این خصوص ساخت فضاھای زیرزمینی بزرگ

  و از اھمیت خاصی برخوردار می باشد.ھای خطوط متر

پیش  بھ روش مترو خط ھفت تھراناز  X7 زیرزمینی ستگاهیا در این مقالھ، اجرای
بدین منظور تحلیل عددی سھ  ار می گیرد.مورد بررسی قر نگھدارنده طاق بتنی

با مدل نمودن تمامی مراحل  PLAXIS 3-D TUNNELبعدی با استفاده از نرم افزار 
حفاری بھ روش پیش نگھدارنده طاق بتنی و در نظر گرفتن ھندسھ ایستگاه و 
مشخصات دقیق خاک انجام شده است.  نھایتا منحنی ھای نشست تھیھ شده و با 

برخی روابط  ی و نیزکنار یھا یگالراظر با فرض حفاری بھ روش نشست ھای متن
  تجربی موجود در این زمینھ مقایسھ گردیده است.

بررسی نتایج حاصل در زمینھ پایداری و نیز تغییر شکل ھای سطحی ناشی از 
حفاری ایستگاه نشان می دھد کھ با توجھ بھ معیارھای موجود، روش حفاری پیش 

  مناسب تر خواھد بود. X7برای اجرای ایستگاه  نگھدارنده طاق بتنی

 
نشست سطحی، تحلیل عددی سھ بعدی، روش مترو، ایستگاه زیرزمینی ، PLAXIS 3-D TUNNELکلمات کلیدي: 

  پیش نگھدارنده طاق بتنی،
 
 

  مقدمھ  .1

 
حفر تونل در مناطق شھری باعث حذف توده ای از خاک و ایجاد تغییرات قابل توجھی 

نش ھای اطراف آن می گردد. این دست خوردگی خاک باعث ایجاد پدیده در وضعیت ت
نشست در سطح زمین می گردد. در نتیجھ باید میزان این جابھ جایی ھای سطحی زمین 
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در حین حفاری فضای مورد نظر و ھمچنین در پایان حفاری برآورد شده و از ایجاد 
 خسارات محتمل جلوگیری بعمل آید.

حفاری تأثیر زیادی در بھ حداقل رساندن نشست ھای سطحی انتخاب روش صحیح   
داشتھ، ولی در عین حال تصمیمی پیچیده بوده کھ مستلزم در نظر گرفتن بسیاری از 
یک روش  ترو،  ھای م ستگاه  برای ای شد.  می با طی  صادی و محی نی، اقت ھای ف فاکتور

ش شامل تعدادی حفاری وجود ندارد و معموال دو یا چند روش اجرایی می باشد. ھر رو
تر،  شکالت کم شتن م بر دا عالوه  کھ  ست  نھ ا شی بھی جھ رو ست. در نتی عی ا شکالت طبی م

 ایمنی فضای زیرزمینی و پایداری دراز مدت آن را تأمین کند.
مطرح  ھای برای ساخت ایستگاه ھای مترو روش ھای متفاوتی وجود دارد کھ روش

در روش اتریشی با توجھ بھ  شده برگرفتھ از روش حفر چند مرحلھ ای می باشد.
مقطع ایستگاه ، ترتیب و توالی گام ھا و نواحی حفاری ، جزئیات اجرا متفاوت 
است. اصل کلی این روش بھ این صورت است کھ حفاری در امتداد ایستگاه در جبھھ 
ھا و زمان ھای مختلف انجام شده و ستونی از خاک بھ صورت موقت پایداری قسمت 

 می کند. حفر شده را تأمین
در بحث برآورد نشست با استفاده از روش ھای تجربی، روابط متعددی ارائھ 

می باشد  peckشده است. از جملھ پرکاربردترین آنھا، رابطھ نمائی پیشنھادی توسط 
منحنی توزیع نشست در سطح زمین و در باالی تونل را توسط کھ در آن می توان 

استفاده از اندازه گیری ھای صحرایی منحنی توزیع نرمال (منحنی گوس) و با 
 :[1] ) برآورد نمود1رابطھ ( مطابق

S(x) = Smax . exp (-x2 / 2i2) (1) 
ماکزیمم نشست   Smaxاز خط مرکزی تونل،  xنشست در فاصلھ  S(x)در این رابطھ 

 فاصلھ نقطھ عطف گودی نشست تا خط مرکزی تونل است. iممکن در محور تونل و 
پیش نگھدارنده طاق بتنی و ا مدل سازی عددی دو روش حفاری در این تحقیق  ب

منتخب از لحاظ پایداری فضای  روش ،x7گالری ھای کناری در شرایط ایستگاه 
  ایستگاه و نشست مجاز ارائھ شده است .

 
 

 x7مشخصات ایستگاه   .2

 
جنوبی تشکیل شده است کھ _و شمالی غربی_شرقیخط ھفت مترو تھران از دو امتداد 

غربی از شھرک امیر المؤمنین شروع و تا  بزرگراه نواب ادامھ می _تداد شرقیام
جنوبی در مسیر اتوبان چمران ادامھ یافتھ و تا میدان _یابد. سپس امتداد شمالی

ایستگاه دارد. خط ھفت از  25کیلومتر طول و  7/26کاج امتداد می یابد. این خط  
می کند و با آنھا نقطھ برخورد دارد. کلیھ خطوط مترو از شبکھ ریلی تھران عبور 

ھمچنین این خط یکی از مراکز عمده شھری را کامال پوشش می دھد و در مرز یکی 
دیگر از مراکز شھری قرار دارد. این خط عموما از بزرگراه ھای شھر می گذرد و 
این یکی از مزایای آن می باشد. ایستگاه مورد مطالعھ در شمال تقاطع پاکنژاد و 

. مطالعات ژئوتکنیکی این مسیر در نقاط مناسب از طول داردر دادمان  قرار بلوا
حلقھ چاه دستی بھ منظور بررسی ھای  11حلقھ گمانھ اکتشافی و  29مسیر، با حفر 

را در شکل  x7موقعیت ایستگاه  .]2[صحرایی و تست ھای آزمایشگاھی  انجام شده است
 ) مشاھده می کنید.1(
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  بر روی نقشھ تھران  X7ایستگاه موقعیت ): 1شکل (

 روش گالری ھای کناری -روش پیش نگھدارنده طاق بتنی  .3
 

در شھرھای بزرگ با توجھ بھ مشکالت جابجایی تأسیسات و ترافیک و عدم امکان بستن 
ھایی برای اجرای سازه ھای زیرزمینی از ر اصلی، ھمواره طراحان در پی روش معاب

ست خوردگی در سطح زمین بوده اند. یکی از روش ھایی زیر زمین ھمراه با کمترین د
کھ امروزه جھت اجرای سازه ھای زیرزمینی و ایستگاه ھای مترو با استقبال باالیی 

در این روش المان ھای مواجھ است، روش سیستم پیش نگھدارنده طاق بتنی می باشد.
فضای  بتنی مسلح زیرزمینی شامل شمع ھا و طاق ھای قوسی(ریب)، در اطراف

زیرزمینی مورد نظر، پیش از حفاری بھ منظور نگھداری زمین در حین حفاری اجرا 
و نیز روش استفاده از ] 3[ این طرح بر اساس ایده دال بتنی در سقف تونلشود. می

مراحل تشکیل دھنده روش پیش نگھدارنده طاق  ارایھ شده است.] 4[ ریب در اطراف تونل
 بتنی عبارتند از:

 یک تونل با مقطعی کوچک در طول فضای زیرزمینی اجرا می شود.ابتدا   -1
گالری ھای دسترسی کوچکی بھ فواصل معین بھ صورت عرضی در دو طرف، در فضای  -2

 زیرزمینی مورد نظر حفاری می گردد.
از انتھای گالری ھای دسترسی عرضی ایجاد شده، دو گالری جانبی بھ موازات  -3

 لی برابر با فضای زیرزمینی اصلی حفاری می شود.تونل میانی اولیھ و با طو
 شمع ھا از درون این گالری ھای جانبی با فواصل معینی اجرا می شوند. -4
از باالی شمع ھا یک مقطع نعل اسبی کھ ھمان ریب می باشد اجرا می شود.دو شمع  -5

 مقابل توسط یک طاق نگھدارنده بھ ھم متصل شده و این طاق نگھدارنده شرایطی
 برای حفاری ایمن را برای ما فراھم می سازد.
 : ]5[) مشاھده می شود 2مراحل شماتیک اجرایی این روش در شکل(

 

 [5]): مراحل اجرای روش پیش نگھدارنده طاق بتنی 2شکل(
  

در حفاری بھ روش گالری ھای کناری، مقطع مورد نظر بھ قسمت ھای مختلفی 
در جبھھ ھای مختلف انجام می شود. در  تقسیم شده و حفاری در امتداد ایستگاه
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ده را تأمین می کند. سپس این روش حفاری، ستونی از خاک نقش پایداری فضای حفر ش
بھ تدریج و با مراحل زمانی مختلف بدنھ اصلی ایستگاه ساختھ شده و ھمچنین تکیھ 
گاه ھای موقت وقسمت ھای باقیمانده خاک تخریب گشتھ و احداث بدنھ ایستگاه 

الیھ با حمایت  نگھداری اولیھ تکمیل می شود. الزم بھ ذکر است کھ در این روش 
) شماتیک تقریبی این روش 3شکل( .صورت می گیرد ھمراه راک بولتشاتکریت مسلح بھ 
 ].6[را نشان می دھد 

 

 ]6[): روش گالری ھای کناری 3شکل (          

 تعیین ھندسھ ایستگاه  .4

 
دو روش پیش نگھدارنده طاق بتنی و  x7برای شبیھ سازی بحث حفاری در ایستگاه 

تنی متشکل از: بپیش نگھدارنده طاق روش گالری ھای کناری انتخاب گردید. روش 
فضای داخل ایستگاه، گالری دسترسی اصلی، گالری دسترسی فرعی(دستک)، طاق 

) 4بتنی(ریب)، گالری جانبی(سر شمع)، و شمع ھا می باشد.  ھمانگونھ کھ در شکل(
دیده می شود اجزای تشکیل دھنده و ابعاد مقاطع حفر شده در روش پیش نگھدارنده 

 داده شده است.بتنی نشان 
 متر می باشد. 3ھمچنین فاصلھ شمع و ریب ھا از ھم 

 

 
 

  ): ابعاد مقاطع حفر شده در روش پیش نگھدارنده بتنی4شکل(
  

) 5فضای مورد نظر جھت حفر ایستگاه، بھ روش گالری کناری مطابق شکل(
 در نظر گرفتھ شده است.

 

 

  ی): ھندسھ حفر فضای ایستگاه بھ روش گالری کنار5شکل(

متر می  19متر و روباره  80متر و ارتفاع آن  240عرض شبکھ اجزا محدود 
گرھی برای مش  15متر لحاظ شده است.المان ھای مثلثی  100باشد.ھمچنین عمق مدل 

بھ عنوان بار سازه ای در دو سمت مدل و  kpa 50بار سر بندی استفاده شده است.
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) 6لحاظ شده است کھ در شکل (بھ عنوان بار ترافیکی در وسط مدل  kpa 20بار 
 مشاھده می کنید.

  

  ): نمونھ مدل بھ ھمراه مش بندی آن6شکل(
  

 

 X7مشخصات ژئوتکنیکی الیھ ھای خاک در محل ایستگاه   .5

 
 1لوگ گمانھ ماشینی و  3طبق گزارشات مطالعات ژئوتکنیک صورت گرفتھ بر اساس 

بھ صورت سھ الیھ تقریبا مجزا   چاھک دستی حفر شده در محل ایستگاه، الیھ بندی خاک
می باشد. بھ منظور مدل سازی رفتار خاک بر اساس توصیھ ھای نرم افزار از مدل 
رفتاری خاک سخت شونده کھ مطابقت خوبی با مسائل حفاری در خاک نرم دارد 

. تحقیقات اخیر نیز استفاده از این مدل رفتاری در مسائل [7] استفاده شده است
می کند. پارامتر ھای ژئوتکنیکی  مورد استفاده در نرم افزار  حفاری را تأیید

 ) عبارتند از:1مطابق جدول(
 

 ژئوتکنیکی الیھ ھای خاک محل ایستگاهپارامترھاي  - 1جدول 
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 انجام تحلیل ھا  .6

 
مدل سازی حفاری ھا، ابتدا ھندسھ و ابعاد مسئلھ مشخص گردید. بعد برای شروع 

از آن با اعمال شرایط مرزی مناسب و اعمال شرایط تنش ھای اولیھ مدل، بحث 
 حفاری فضای ایستگاه آغاز گردید.

فضای حفاری از المان در روش گالری ھای کناری بھ منظور مدل سازی پوشش 
متر برای حائل ھای داخلی  25/0متر برای قسمت ھای خارجی و 35/0تیر با ضخامت 

) پارامتر ھای مربوطھ بھ ھمراه مشخصات پوشش تونل 2استفاده گردید.  درجدول (
 برای گالری دسترسی اصلی در روش پیش نگھدارنده طاق بتنی ارائھ شده است.
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  تونل پوششپارامترھاي  - 2جدول 

 مشخصات
ضریب 
 پواسون

ᶹ 

ضخامت 
 معادل
d(m) 

 وزن حجمی
 

W(kN/m/m) 

 سختی خمشی
 

EI(kNm2/m) 

سختی 
 محوری

 
EA(kN/m) 

 

 نوع المان

حائل ھای 
2/0 خارجی  35/0  5/8  104˟5/7  106˟35/7  االستیک 

حائل ھای 
 داخلی 

2/0  25/0  5/8  104˟73/2  106˟25/5  االستیک 

گالری دسترسی 
 اصلی 

2/0  25/0  6 104˟6/2  106˟5  االستیک 

  
در دو روش  حفاری ھا با توجھ بھ مراحل مذکور در باال انجام شده است و 

نھایتا با در نظر گرفتن دو مقطع یکی در آغاز حفاری و دیگری در اواسط حفاری 
) محیط کلی در حفاری دو روش 7مقایسھ ای بین روش ھا صورت گرفتھ است. در شکل (

 مشاھده شده است.

 
  

  ): فضای حفر شده ایستگاه بھ دو روش پیش نگھدارنده طاق بتنی و گالری کناری7شکل (
  
 

 تحلیل و بررسی نتایج خروجی  .7

 
بعد از انجام تحلیل، نتایج نشست سطحی و نشست تاج تونل در روش ھای مورد نظر 
در دو مقطع در نظر گرفتھ شده، مقایسھ شده است. ھمچنین برای ما دیدن پروفیل 

شست سھ بعدی و ھمچنین نقاط حساسی کھ در آنالیز ما دارای تمرکز تنش بوده اند ن
از اھمیت ویژه ای برخوردار است. انتخاب روش بھینھ از لحاظ پایداری فضای مورد 
نظر، عدم ایجاد مشکل برای سازه ھای اطراف و عدم ایجاد خسارت بھ تاسیسات زیر 

 زمینی حائز اھمیت بوده است.
 الف)  در مقطع ابتدایی حفاری در دو روش مقایسھ شده است .-8در شکل (

 

 

  الف) : پروفیل عرضی نشست سطحی در مقطع ابتدای حفاری- 8شکل (
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ب) پروفیل عرضی نشست سطحی در مقطعی در اواسط حفاری -8ھمچنین در شکل( 
 بین دو روش مقایسھ شده است.

 

 

  واسط حفاریب) : پروفیل عرضی نشست سطحی در مقطع ا- 8شکل (

در مقطع ابتدایی حفاری در دو روش ایستگاه) (لف) نشست تاج تونل1-9در شکل (
 مقایسھ شده است .

 

  

  در مقطع ابتدایی حفاریتاج تونل(ایستگاه)  عرضی الف) : نشست- 9شکل (

 
در مقطعی در اواسط حفاری نشست تاج تونل(ایستگاه) ب) -9ھمچنین در شکل( 

 ست.بین دو روش مقایسھ شده ا
 

 

  در مقطعی در اواسط حفارینشست عرضی تاج تونل(ایستگاه) ب):  - 9شکل( 
  

 ) نشست سھ بعدی در ھر دو روش مشاھده می شود.10در شکل (
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 نشست سھ بعدی در دو روش حفاری متفاوت) : 10شکل (

 
 
 

 گیرينتیجھ  .8

 
ھا در  از آنجا کھ یکی از عوامل مھم در ناپایداری تونل، وقوع تغییر شکل -

امتداد جبھھ کار است، استفاده از مدل سھ بعدی قابلیت بسار باالتری از مدل دو 
 بعدی خواھد داشت.

با توجھ بھ تحلیل ھای انجام شده می توان بھ اھمیت نوع الگوی حفاری و  -
 ترتیب حفاری فضای زیر زمینی(ایستگاه) پی برد.

با توجھ بھ شرایط ھندسی د کھ نشان می دھ x7بررسی ھای انجام شده در ایستگاه  -
الیھ ھای خاک اثر حفر فضای ایستگاه در ھر دو روش بر ساختمان  ھای اطراف و تونل

 بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است.
، سیستم پیش نگھدارنده طاق بتنی عالوه بر تامین در مطالعات انجام شده -

و سطح خیابان در پایداری فضای زیر زمینی، نشست قابل قبولی در تاج تونل 
 مقایسھ با روش روش گالری ھای کناری داشتھ است .
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