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ھای سطحی واقع پذیری و کالس ریسک سازهتعیین اندیس آسیب 

 ھای دوقلوی خط یک قطار شھری تبریز در مسیر تونل
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 خالصھ

- یکی از مسائلی کھ ھمواره تونلسازی در مناطق شھری را با چالش مواجھ می
-ھای سطحی میقابل توجھ حین حفاری تونل و ایجاد مشکل برای سازه سازد نشست

ھای خط یک ھای سطحی تونلزهپذیری ساباشد. در این مقالھ کالس ریسک آسیب
برداری (با احتساب اند در حین بھرهحفاری شده EPBمتروی تبریز کھ با روش 

ھای موجود در سیستم نگھداری) تخمین زده شده است. بدین منظور ابتدا سازه
بندی شده و بر ) طبقھIVپذیری (مسیر مقطع مورد بررسی بر اساس اندیس آسیب

تری نسبت در حالت بحرانی 43و  33، 32ھای شماره سازه بندی،مبنای این طبقھ
-ھا با استفاده از نرماند. سپس میزان نشست آنھا قرار گرفتھبھ سایر سازه

عددی در  محاسبھ شده است. بر اساس نتایج مدل Plaxis 3Dافزار المان محدود 
و  7/14، 5/35ھا بھ ترتیب برابر میزان نشست برای ساختمان ،طع بحرانیمق

پذیری و میزان متر بدست آمد. در نھایت با توجھ بھ اندیس آسیبمیلی 5/30
  تعیین گردید.ھا پذیری ساختمانھا، کالس ریسک آسیبنشست ساختمان

  
ھا، نرم پذیری، کالس ریسک، نشست سازه، اندیس آسیبEPBکلمات کلیدی: حفاری 

  Plaxis 3Dافزار المان محدود 

  
  

 مقدمھ .1
  

- ھای خدماتروزافزون جمعیت در مناطق شھری، نیاز بھ توسعھ سیستم بھ دلیل رشد
شود. در ھمین سازی بیشتر احساس میرسانی از قبیل حمل و نقل، تاسیسات و ذخیره

عمق شھری توجھ خاصی پیدا کرده است. سازگاری با محیط ھای کمراستا حفر تونل
ھای استراتژیک، سرعت فادهزیست و محیط شھری، مقاومت زیاد در برابر زلزلھ، است

باشد کھ باعث توسعھ آن و حجم باالی انتقال مسافر برخی از مزایای قطار شھری می
ھا بھ ناچار از زیر در جوامع امروزی شده است. در اکثر موارد مسیر تونل

نماید کھ در بعضی موارد فاصلھ بین جداره تونل و پی ھای متعددی عبور میساختمان
ھا و ر کم بوده و در اکثر موارد حفاری تونل باعث ایجاد جابجاییساختمان بسیا

شود. ھا میھایی در سطح زمین و در نتیجھ وارد آمدن آسیب بھ ساختمانتغییر شکل
از اینرو در این تحقیق بھ دلیل اھمیت موضوع عبور از بافت فرسوده شھری و تا 

خط یک  12و  11ھای شماره اهحد امکان تقلیل خسارات وارده، محدوده ما بین ایستگ
- ھا و سازهقطار شھری تبریز کھ دارای بافت فرسوده و سنتی بوده و شامل ساختمان

باشد مورد مطالعھ و تحقیق قرار ھائی با قدمت زیاد و عدم استحکام کافی می
ھای مسیر پروژه و ھا و سازهگرفتھ است. ھدف اصلی از این تحقیق بررسی ساختمان

ھای موجود در مسیر باشد. برای این منظور ابتدا سازهھای پر خطر میهشناسایی ساز
بندی شده و سپس میزان ) طبقھIV( 2پذیریمورد بررسی بر اساس اندیس آسیب مقطع

محاسبھ  Plaxis 3Dبا استفاده از نرم افزار المان محدود مورد نظر ھای نشست سازه
پذیری ھا، کالس ریسک آسیبنشست سازهپذیری و و در نھایت با توجھ بھ اندیس آسیب

 ھا بدست آمد.سازه
  
  
  
  
  

                                                           
  کارشناش ارشد مھندسی استخراج معدن  1

2 Vulnerability Index 



 

 ھا در اثر نشست سطح زمینبررسی آسیب وارد بر سازه .2
  

ھای زیرزمینی توسعھ سیستم حمل و نقل شھرھا اغلب نیاز بھ حفر تونل و دیگر سازه
شود. باید بھ طور دقیق این دارد کھ ناگزیر این عملیات منجر بھ حرکت زمین می

- مطلب بررسی شود کھ آیا مقدار این نشست در حدی است کھ باعث صدمھ زدن بھ سازه
  ھای مجاور شود. برای ارزیابی این مطلب 

بایست میزان نشست ناشی از عملیات تونلسازی تخمین زده شده و با توجھ بھ نوع می
ھا نبینی آسیب وارده بھ ساختماسازه میزان صدمات احتمالی تشخیص داده شود. پیش

ھا در در اثر حرکت زمین ناشی از حفاری، یکی از مالحظات مھم در طراحی تونل
ھا یا باید یک سیستم نگھداری مستحکم طراحی مناطق متراکم شھری است. در طراحی

ھای مجاور جلوگیری کند شود کھ از تغییر شکل زمین و در پی آن از آسیب بھ سازه
تر و ھزینھ تعمیر صدمات وارد بر ھداری سختو یا یک تعادلی بین ھزینھ سیستم نگ

ھا در اثر ساختمانھای متنوع زیادی در ارتباط با صدمات ھا برقرار شود. روشسازه
ھا بر اساس حرکت ناشی از نشست سازه حرکت زمین وجود دارد. تعدادی از این روش

ی سازه باشند و در تغییر شکل ناشی از حفر یک تونل از سختدر اثر وزن خود می
ھا سعی دارند بر مدھای مختلف تغییر شکل تمرکز صرف نظر شده است. دیگر روش

ھای تئوریکی ھا ناتوان ھستند. روشکنند، ولی در ارائھ تاثیر مناسب روی سازه
بخشند. از جملھ این ھا را بھبود میجدیدی وجود دارد کھ تا حدودی نقایص این روش

شده توسط رانکین اشاره کرد کھ در این مقالھ نیز توان بھ روش ارائھ ھا، میروش
 .]1[ھا استفاده شده استاز این روش برای طبقھ بندی سازه

  
  

 ھافرایند ارزیابی ریسک آسیب برای ساختمان .3
  

ھا در اثر تونلسازی عمدتأ شامل دو فرایند ارزیابی ریسک آسیب برای ساختمان
 : ]2[باشند گروه فعالیت می

ھا : کھ شامل بررسی شرایط ساختمانBCS(1ھا (شرایط ساختمانالف) برداشت 
باشد. برای بیان قبل از ساخت تونل، در طول ساخت تونل و بعد از ساخت تونل می

آوری شده در طول ھای جمع) کھ از تحلیل دادهIVپذیری (پذیری از اندیس آسیبآسیب
شود.این رد، استفاده میگیھای مھندسی انجام میبا توجھ بھ قضاوت BCSفعالیت 

   آورده شده است: 1ھا برای ھر ساختمان مجزا در جدول فعالیت
  

  ]2[پذیرینحوه محاسبھ اندیس آسیب - 1جدول 

  )Ivپذیری(محاسبھ اندیس آسیب
  ای ساختمانرفتار سازه الف)

مقدار   اندیس  ویژگی
  فرضی

    6  اجزاء افقی سازه .1

    6  . اجزاء قائم سازه2

منبع  - ھافونداسیون. 3
  اطالعات

4  
  

    6  . نوع نوسازی4

    3  . وجود طبقات زیرزمین5

                                              
  مجموع قسمت الف

  

  گیری و موقعیت ساختمانب) جھت
مقدار   اندیس  ویژگی

  فرضی

    10  گیریجھت .1

    15  . تاثیر گروه ساختمان2

نسبت . موقعیت ساختمان 3
  بھ تونل

1  
  

                                      
  مجموع امتیاز قسمت ب

  

  ج) رفتار کاربری ساختمان

مقدار   اندیس  ویژگی
  فرضی

                                                           
1 Building Condition Survey 



 

    10  . نوع استفاده ساختمان1

                                       
  مجموع امتیاز قسمت ج

  

  د) خصوصیات معماری ساختمان
مقدار   اندیس  ویژگی

  فرضی

    12  تاریخی- . میراث فرھنگی1

. دیوارھای غیر باربر 2
  داخلی

4  
  

    4  . نمای خارجی3

                                        
  مجموع امتیاز قسمت د

  

  ه) وضعیت ساختمان
مقدار   اندیس  ویژگی

  فرضی

    8  . شرایط ظاھری کلی1

. عالئم نشست در نواحی 2
  مجاور

4  
  

    8  ھاوضعیت ترک. 3

                                        
  مجموع امتیاز قسمت ه

  

 

: کھ این مرحلھ شامل تخمین BRA(1ھا (ب) ارزیابی آسیب وارد بر ساختمان
بینی ھا بر اساس پیشپذیری ساختمانھای منتظره بالقوه و تعیین کالس آسیبآسیب

- بندی ریسک آسیبطبقھ 2باشد. در جدول ھا میپذیری ساختمانھا و اندیس آسیبنشست
 پذیری آورده شده است.پذیری توسط رانکین بر اساس اندیس آسیب

  

  ]2[پذیریبندی آسیب رانکین با استفاده از اندیس آسیبطبقھ - 2جدول 
  
  

کالس 
  آسیب

  ھاپذیری ساختماناندیس آسیب
قابل چشم 

  پوشی
  شدید  متوسط  کم  پایین

0˂Iv˂20 20˂Iv˂40 40˂Iv˂60 60˂Iv˂80 80˂Iv˂100 
 پارامتر کنترل

Smax 

(mm) 

Smax 

(mm) 

Smax 

(mm) 

Smax 

(mm) 

Smax 

(mm) 

1  ˂10  8˂  6.7˂  5.7˂  5˂  

2  10-50  8-40  6.7-33  5.7-28.5  5-25  
3  50-75  40-60  33-50  28.5-43  25-37.5  
4  ˃75  60˃  50˃  43˃  37.5˃  

 
) Smaxپذیری و میزان نشست (اساس اندیس آسیبدر این جدول برای ھر ساختمان بر 

 آید.محاسبھ شده یک کالس ریسک آسیب بدست می
  
  

 اطالعات مسیر پروژه خط یک قطار شھری تبریز .4
  

باشد. بخش ایستگاه می 18کیلومتر شامل  17.2خط یک متروی تبریز بھ طول تقریبی 

ایستگاه در این قسمت در  11نماید و تعداد تونل عمیق از زیر مرکز شھر عبور می
از میدان  EPBو بھ روش  TBMھای باز اجرا خواھد شد. این بخش توسط دستگاه شفت

بھمن، خیابان امام خمیني،  29گلي و ھاي ائلگلي آغاز و از طریق بلوارائل
شود. از نظر ميخیابان شھید سرگرد محققي، باغ گلستان، بھ کوي اللھ ختم 

تشکیالت و طبقات زمین شناسي آذربایجان، شامل طبقات رسوبي، لیتولوژي اکثر 
باشند. مھمترین این طبقات کھ در اکثر نقاط تشکیالت آتشفشاني و تبخیري مي

ھاي قرمز، سنگآذربایجان رخنمون دارند عبارتند از: طبقات آھکي، مارني، ماسھ
  گچ و نمک و ھمچنین ھاي آذرین و رسوبات تبخیري شامل طبقات ھاي آواري، سنگسنگ
 . ]3[باشند ھاي نازکي از زغال ميھاي شیل و رگھالیھ

بھ دلیل اھمیت موضوع عبور از بافت فرسوده شھری و تا حد در این مقالھ 

خط یک  12و  11ھای شماره امکان تقلیل خسارات وارده، محدوده ما بین ایستگاه
- ھا و سازهده و شامل ساختمانقطار شھری تبریز کھ دارای بافت فرسوده و سنتی بو

                                                           
1 Building Risk Assessment 



 

باشد مورد مطالعھ و تحقیق قرار ھائی با قدمت زیاد و عدم استحکام کافی می
تبریز، تعداد شھری قطار یک خط در راستای مطالعات ژئوتکنیک مسیر  گرفتھ است. 

 11ھای ماشینی بوسیلھ دستگاه حفاری دورانی در حد فاصل ایستگاه پنج حلقھ گمانھ
، MBH8 ،MBH9متر در نقاط معرفی شده با مشخصات  40بھ عمق حداکثر  12و 

MBH10 ،FBH14  وFBH15 ھا ھمراه با مسیر تونل 1شکل  دراست.  حفر گردیده
طور کھ ھا مشخص شده است. ھمانپذیری آنھای مورد نظر و طبقھ اندیس آسیبساختمان

دارای بیشترین اندیس   43و  33، 32 ،31، 23، 20 ھای شمارهشود، ساختمانمشاھده می
 . ]4[ باشند کھ با رنگ قرمز مشخص شده است.می

  

 
 ]4[ ھای مسیر خط یک متروی تبریزپذیری ساختماناندیس آسیب -1شکل 

 
 

 پذیری  ھا و تعیین کالس ریسک آسیببندی ساختمانطبقھ .5
  

ھا اطالعات فنی آنھای مسیر شناسایی و با توجھ بھ اھمیت موضوع، ابتدا ساختمان
افزار پذیری استخراج گردیده است، سپس توسط نرمبھ منظور تعیین اندیس آسیب

ھای مسیر صورت گرفتھ است. شکل محاسبات نشست روی ساختمان  Plaxis 3Dالمان محدود 

ھا ای از مدل اجزاء محدود ساختھ شده و موقعیت قرارگیری ساختماننمونھ 2شماره 
 دھد. را نشان می Plaxis 3Dافزار ت نشست توسط نرمبھ منظور محاسبا

 
 ھاای از مدل اجزاء محدود مربوط بھ محاسبھ نشست ساختماننمونھ -2شکل

 

ھایی کھ بھ طور مستقیم آوری اطالعات فنی کلیھ ساختمانپس از بررسی و جمع
پذیری کھ یا غیر مستقیم تحت پروسھ حفاری تونل قرار دارند، بر اساس اندیس آسیب

 د.شدنبندی باشد، طبقھھا میپذیری ساختمانبیان کننده قابلیت آسیب
ھا، ھا و میزان نشست آنپذیری ساختماندر مرحلھ آخر با ترکیب اندیس آسیب

- پذیری برای ھر ساختمان و سازه موجود در طول مسیر بر اساس طبقھکالس ریسک آسیب
  تعیین گردید. 3بندی رانکین مطابق جدول 

 
 
 



 

  پذیریھا با استفاده از اندیس آسیبکالس آسیب ساختمان - 3جدول 
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
پذیری برای تمام ھای انجام شده و تعیین کالس ریسک آسیبدر نھایت با بررسی

ھای خط یک متروی تبریز، مشخص گردید کھ ساختمان 12تا  11ھای ایستگاه ساختمان

ھا در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. و نسبت بھ سایر ساختمان 43و  33، 32شماره 

بندی با توجھ بھ طبقھ 3 و 2ھا در کالس آسیب گرفتن این ساختمانبا توجھ بھ قرار 

نوع آسیب ظاھری بوده و احتمال آسیب کم  33برای ساختمان شماره ، 4رانکین جدول

نوع آسیب کاربردی بوده و احتمال آسیب  43و  32ھای شماره و برای ساختمان است
 .سطحی بھ ساختمان و خطوط لولھ صلب وجود دارد.

  
  ]2[بندی کالس آسیب رانکینطبقھ - 4جدول

کالس 
  آسیب

  شرح نوع آسیب  شدت آسیب  نوع آسیب

پارامتر 
  کنترلی

Smax 

(mm)  
  ˂10  آسیب سطحی و قابل صرف نظر کردن  ناچیز  ظاھری  1

  کم  ظاھری  2
احتمال آسیب سطحی(ظاھری) کھ با 
توجھ بھ اھمیت ساختمان قابل صرف 

  نظر کردن است
50 -10  

  متوسط  کاربردی  3
احتمال آسیب سطحی بھ ساختمانھا و 

  50- 75  خطوط لولھ صلب

  باال  تعمیرپذیری  4
احتمال آسیب سطحی بھ ساختمانھا و 
خطوط لولھ صلب و آسیب بھ دیگر 

  خطوط لولھ
75˃  

  
ھا بیشتر باشد، باید اگر گسترش نشست در این مواقع از حد ظرفیت ساختمان

تغییراتی در عملیات اجراء و یا انجام فرایندھای کنترل نشست مانند تزریق و یا 

ھا با توجھ بھ ھای کنترل نشست ساختمانبعضی از روش 5تحکیم صورت گیرد. در جدول 
  ارائھ شده است. ھاآن کالس آسیب

  

شماره 
 ساختمان

 اندیس 
-آسیب
 پذیری

نشست 
ماکزیمم 
 (میلیمتر)

کالس 
 آسیب

1 40 5 1 

2 5/48 3 1 

3 5/34 5/2 1 

4 5/28 3 1 

5 38 3 1 

6 37 4 1 

7 41 5/5 1 

8 38 2 1 

9 44 2/4 1 

10 54 6 1 

11 5/38 4 1 

12 43 1 1 

13 52 6/3 1 

14 61 5 1 

16 41 3 1 

17 41 0 1 

18 52 1 1 

20 82 2/2 1 

21 37 2 1 

22 32 2 1 

23 84 2 1 

25 5/51 3 1 

26 56 1 1 

 

شماره 
 ساختمان

 اندیس 
-آسیب
 پذیری

نشست 
ماکزیمم 
 (میلیمتر)

کالس 
 آسیب

27 33 2 1 

28 45 3 1 

29 45 4/3 1 

30 32 6 1 

31 85 5/4 1 

32 5/88 5/35 3 

33 83 7/14 2 

34 51 2 1 

35 56 4/3 1 

36 56 5/4 1 

37 56 2/1 1 

38 56 5/1 1 

39 47 5/0 1 

40 53 1 1 

41 5/52 5/2 1 

42 70 2 1 

43 87 5/30 3 

44 37 2/2 1 

45 68 1 1 

46 43 6/0 1 

47 48 1 1 

48 45 4/1 1 

49 45 1 1 

50 45 0 1 

 



 

  ]5[ھاھای کنترل نشست ساختمانروش - 5جدول
  اقدامات کنترلی نشست  کالس آسیب

1  
سیستم نظارت ویژه و اقدامات تحکیمی قبل از عبور 

TBM 

2  
سیستم نظارت ویژه و اقدامات تحکیمی قبل و در حین 

  TBMعملیات حفاری 

4 -3  
ساختمانی کھ نیاز بھ سیستم مانیتورینگ نور و 

  ھرگونھ اقدام تحکیمی دارد
  
  

 گیرینتیجھ .6
  

ھا در ھنگام چنین شدت صدمھ وارده بھ ساختمانمیزان گستردگی حرکت زمین و ھم
ھای شھری باید ارزیابی شود. در کشورھای مختلف اجرای عملیات تونلسازی در محیط

ھا بر اساس ھای مجاز سطح زمین در زیر ساختماناستانداردھای گوناگونی برای نشست
ده است. و نیز ھا و ... ارائھ شھا و نوع خاک زیر آنھا، کاربری آننوع ساختمان

ھایی است کھ برای ارزیابی آسیب ترین روشپذیری، از مھماینکھ روش اندیس آسیب
ھا استفاده شده است. با توجھ بھ اھمیت موضوع عبور دستگاه وارده بر ساختمان

خط یک  12و  11ھای حفاری از زیر بافت فرسوده شھری در مسیر حد فاصل ایستگاه
ایجاد اطمینان خاطر بیشتر برای عبور ایمن از این  قطار شھری تبریز و در جھت
ھای موجود در این مسیر ھای مسیر و ھمچنین نشست سازهمحدوده، پایداری ساختمان
  مورد بررسی قرار گرفت. 

ھای مسیر، مشخص با توجھ بھ تعیین کالس ریسک ساختمانبرای حصول این مھم، 

ھا در معرض آسیب بھ سایر ساختماننسبت  43و  33، 32ھای شماره شد کھ ساختمان

 2در کالس  33بندی آسیب رانکین ساختمان شماره بیشتری قرار دارند و طبق کالس

قرار  3درکالس  43و  32ھای شماره بوده و ساختمان کھ نوع آسیب ظاھری قرار دارد
بندی مربوط بھ زمان قبل از البتھ این کالسباشد. داشتھ و نوع آسیب کاربردی می

توان این روش را در حین باشد کھ میھای مورد نظر میسیدن دستگاه حفاری بھ سازهر
نیز برای مشخص شدن میزان آسیب وارد  حفاری حفاری دستگاه و بعد از عبور دستگاه

- ھای اندازهھا و تغییر مکانھا بکار برد. اگر در طول ساخت، تغییر شکلبر سازه
شود از ھا استخراج میو مانیتورینگ سازه گیری شده کھ از عملیات نشست سنجی

مقادیر مجاز تخطی کنند، اتخاذ تدابیر و راه کارھایی جھت جلوگیری از تغییرات 
  باشد.اتفاق افتاده امری ضروری می
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