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 خالصه

مناطق شهری به علت تمرکز جمعيت باال و جهت تسهيل در حمل و نقل نيازمند  ه

ین گونه مناطق به استفاده از سيستمهای زیر سطحی مانند تونلها هستند. در ا

جنس خاک غالبًا از نوع نرم و ضعيف بوده و حفاری تونل نياز به بررسی دقيق 

تر کنترل پایداری تحت اثر بارهای اعمال شده به آن دارد.حفر تونل می تواند 

منجر به تاثيرات نامطلوبی روی سازه های سطحی و زیرسطحی شود که در نزدیکی 

ين روی نشست سطح زمين در این مقاله مورد تونل واقع است. اثرات شيب سطح زم

مطالعه قرار گرفته است. جهت برآورده ساختن این هدف از تونل شهری متروی 

تهران بهره گرفته شده است. جهت بررسی این رفتار، یک مطالعه پارامتریک با 

زوایای مختلف سطح زمين صورت پذیرفته است. تحليلهای انجام گرفته نشان 

شيب سطح زمين بر ميزان نشستهای بوقوع پيوسته در سطح زمين و  دهنده نقش مهم

اطراف تونل هستند. در ادامه جهت بررسی اثرات این شيب روی اندرکنش سازه و 

 تونل به مطالعه وجود سازه روی تونل پرداخته شده است.

 

 ؛PLAXISتونل؛ –تونل سطحی؛ زمین نرم؛ اندرکنش سازه کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

ونل سازی در مناطق شهری بخصوص جهت استفاده در حمل و نقل عمومی ت

با  مان  ست. همز ته ا فزایش یاف ير ا سالهای اخ توجهی در  بل  طور قا ب

جود  به و يرات  لت تغي به ع نل  له تو نی از جم های زیرزمي فاری بنا ح

آمده در خاک، تعادل اوليه محيط اطراف تونل به هم می خورد که این 

به ایجاد نشستهای سطحی و زیر سطحی و جابجایی  امر می تواند منجر

. جابجایی های قائم به وقوع نل گرددهای افقی در محيط اطراف تو

های  خاک  ها در  که تونل مانی  صًا ز نل، خصو فاری تو ثر ح سته در ا پيو

نرم و فشرده شونده قرار دارند، می تواند قابل توجه باشد. بررسی 

ه اجرای سازه های زیر سطحی می بسياری از محققان نشان داده است ک

 Bernat and)تواند به عنوان مهمترین چالش مهندسی عمران به شمار آید 

Cambou, 1998; Liu et al., 2008; Attewell and Christian, 1982; Chiles and Delfiner, 1999) ساخت .

تونلها باید بدون خرابی سازه های قرار گرفته روی محل حفاری و یا 

های زیر سطحی به انجام برسد. خالصه ای از مرورهای به عمل سازه 
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 ۱

آمده توسط محققان روی جابجایی های قائم سطح زمين به واسطه حفر 

 ,.Phoon and Kulhawy, (1999), , Baecher and Christian (2003) and Baker et alتونلل توسلط 

العله تلاثير به مط ۱33۳در سال  Liao et alبه انجام رسيده است.  (2006)

حفاری تونل روی سازه موجود سطحی در خاک الیه بندی شده پرداختند. 

آنها نشان دادند که وجود ساختمانی که دچار نشست غير یکنواخت شده 

است تحت اثر حفاری تونل موجب بحرانی نمودن طرح و اجرای تونل می 

د شود. در این حالت باید نوع سيستم حفار و نوع پوشش به صورتی باش

 ,Christakosکه از نشستهای بيشتر سطح زمين جللوگيری بله عملل آیلد  

(. نشستهای غيریکنواخت به وقوع پيوسته سازه می تواند به عللت 1999

قوع  به و يز  سطحی ن یر  های ز یه  یا ال مين  سطح ز بودن  شيب دار 

بپيونللدد. بللا ایجللاد نشسللت هللای ناهمسللان در سللازه، تنشللهای 

ساز ضای  بين اع نواختی  ند روی غيریک می توا که  ید  می آ جود  ه بو

که  ست  حالی ا ین در  ید. ا جاد نما شکل ای سازه م سب  کرد منا عمل

مطالعات چندانی روی تاثير شيب زمين در محاسبات نشست یا جابجایی 

ست.  شده ا جام ن مين ان مق ز مين و در ع سطح ز قائم  قی و  های اف

ته به همانطور که می دانيم شيب سطح زمين هميشه افقی نبوده و بس

نوع زمين، نوع گسل موجود، جنس خاک و تاریخچه تنش متحمل خود می 

تواند زوایای مختلفی را به خود بگيرد. به وجود آمدن شيب موجب از 

بين رفتن تقارن در مقطع مورد مطالعه می شود و موجب ایجاد نيروها 

و به طبع آن تغييرمکانهای نا همگونی در اطراف تونل و سطح زمين 

حی شود می ها طرا با آن که  هایی  که نيرو شود  می  جب  ضوع مو ین مو . ا

سازه نگهبان تونل و نشست سطح زمين سنجيده می شود تغييرنماید. در 

تار  مين روی رف سطح ز لف  شيبهای مخت تاثير  سی  به برر عه  ین مطال ا

اندرکنش تونل و سازه با سختی و فواصل مختلف سازه نسبت به تونل 

ه ای بين این حاالت با وضعيت بدون شيب پرداخته می شود. و مقایس

سطح زمين انجام شده و نشان داده می شود که تا شيب تا چه ميزان 

 روی این رفتار موثر خواهد بود.

 

 انتخاب کد نرم افزاری و مدل رفتاري خاك .۱

 مدل کد نرم افزار -0-1

 

یک برنامه کامپيوتری با اجلزای محلدود سله  PLAXIS 3D Tunnelبرنامه 

دی است که برای انجام تغييرشکل و تحليل پایداری در مورد انواع بع

گيرد. این برنامله مختلف تونل در خاک و سنگ مورد استفاده قرار می

کند که کلاربر را قلادر از یک سطح مشترک گرافيکی ساده استفاده می

سازد به سرعت یک شبکه صحيح اجزای محدود سه بعدی بر اسلا  سلطح می

های خاصی در مورد کراری ایجاد کند. این برنامه ویژگیمقطع هندسی ت

NATM تلوان آن را بلرای انلواع های محلاف  دارد. املا ملیو تونل

 ,PLAXIS Manual  دیگر نيز مورد اسلتفاده قلرار دادساختارهای هندسی 

2005). 

اي است  گونهكرنش به -در خالل یك گسيختگي، روند تغييرات ميدان تنش

ها معيار گسيختگي را ارضاء  ي از این ميدان، تنشكه اگر در نقاط

هاي خميري در آن نواحي زیاد شده و عمالً در كل توده،  نمایند، كرنش

(. در PLAXIS Manual, 2005شود  اي به نام ناحيه خميري ایجاد مي ناحيه

هاي خميري متفاوت است و هر  طول یك مكانيزم لغزش، ميزان كرنش

برشي افزوده شود، به واسطه سخت شوندگي  هاي مقدار كه تغيير شكل
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برشي، مقدار پارامترهاي برشي نيز افزوده شده كه این به معناي 

ظهور تدریجي ضریب اصطكاك و یا سایر پارامترهاي مقاومتي به واسطه 

(. Potts and Zdravkor, 1999; Cording and Hansmire, 1975ایجاد كرنش خميري است  

انتخاب مدل رفتاري كه بتواند به خوبي این  با توجه به این رفتار

 سازي نماید، ضروري است. شرایط را مدل

كند كه  اي ارائه مي هاي رفتاري پيشرفته ، مدلPLAXISنرم افزار 

 تواند رفتار وابسته به تنش خاك را مدل كند.  مي

كرنش سهمي، به همراه یك كرنش سخت  -مدل سخت شونده، رفتار تنش

دهد. سطح تسليم كالهي ا از خود نشان ميشونده، در برش ر
1،

در مدل  

كار برده سخت شونده براي محاسبه كردن رفتار خميري خاك در فشار به

كرنش سهمي و سطح تسليم كالهي براي  -شود. در این مدل، رفتار تنش مي

دست آوردن توصيف قابل قبولي از رفتار واقعي خاك، با هم تركيب به

های مهم مدل سخت شونده، عدم اعمال نرم شوندگي شوند. از محدودیت مي

 PLAXIS هاي بزرگ، ناهمسانگردي و خزش است در حالت تغيير مكان

Manual, 2005). 

 
 توصيف مختصري از مدل سخت شونده 0-۱

خميري است كه سخت شوندگي برشي و  -مدل سخت شونده، یك مدل ارتجاعي

-ح تسليم كالهي و بهسخت شوندگي حجمي را توسط قانون متحد براي سط
وسيله قانون جریان غير متحد براي سطح تسليم انحرافي

۱
ادغام  

سطح تسليم مدل سخت شونده را  1. شکل (PLAXIS Manual, 2005 كند مي

 دهد. نشان مي

 
 (PLAXIS Manual, 2005 سطح تسليم مدل سخت شونده  -1شکل

 

 :(Schweiger, 2002 شود صورت زیر خالصه ميمشخصات اصلي این مدل به

 وابستگي تواني سختي  0سختي وابسته به تنش بر طبق قانون توان -1

 به تنش(

رابطه سهمي بين كرنش و تنش انحرافي براي مسير تنش در آزمایش  -۱

 سه محوري 

 بارگذاري مجدد -تفكيك بارگذاري اوليه نسبت به باربرداري -0

                                                 
1
 Cap yield surface 

2
 Deviatoric 

3 Power law 
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 كلمب -گسيختگي بر طبق معيار مور -4

 مصالح پارامترهای-3

به روش المان محدود  سازی¬در مدل د،گردی ذکر سوم فصل در که طور¬همان   

 حاصلل کلرنش–تنش دانيدارد، چرا که م یمهم ارينقش بس یانتخاب مدل رفتار

ي از ستگ لتحل تار یادیز یواب مدل رف قان  دارد. یبه  ير محق هه اخ در دو د

های اجزای محدود مختلفی تالش در جهت مدل سازی تونل با استفاده از روش

 Shahrour and Ghorbanbeigi, 1994; Dias andانجام دادند که از آن ميان می تلوان بله 

Kastner, 2000; Mroueh and Shahrour, 2003; Meguid and Rowe, 2006  .با توجه به  اشاره نمود

 در شلده ذکلر مطالب و ها¬تونل یحفار یبرا PLAXIS 3D یراهنما های¬هيتوص

است  ینکته ضرور نی. اما توجه به ادگردی انتخاب شونده¬سخت مدل سوم فصل

 است. یداریکوتاه مدت پا طیعمل مدل سخت شونده شرا طهيکه ح

سازی به روش المان محدود انتخاب ملدل رفتلاری نقلش بسليار در مدل

کرنش حاصل از تحليل وابستگی زیلادی –مهمی دارد، چرا که ميدان تنش

 به مدل رفتاری دارد.

ها مدل سخت برای حفاری تونل PLAXIS 3Dهای راهنمای ا توجه به توصيهب

 .شونده انتخاب گردید

 مشخصات فيزیکی خاک -1جدول

Cref 
KN/m

2 
ϕ 

 درجه

ѱ 

 درجه

υur Eref50 
KN/m

2
 

Erefoed 
KN/m

2
 

Erefur 
KN/m

2
 

Rinter 

0.25 40 10 0.2 5.67E4 5.67E4 1.7E5 0.7 

 

 توسط خاکتعيين مدول ارتجاعی م -۱جدول 

(متر  عمق  E
ref

50 

KN/m
2
 

E
ref

oed 

KN/m
2
 

E
ref

ur 

KN/m
2
 

۱-3  2E4 2E4 6E4 

7-۱  4E4 4E4 1.2E5 

عمق بيش 

متر 7از   

5.67E4 5.67E4 1.7E5 

ضخامت  نل  حيط تو ناری م های ک برای دیوار نل  شش تو تر  053پو ميليم

انتخاب گردید. پارامترهای مکانيکی مورد استفاده برای پوشش تونل 

باشد که مقدار مدول باشد. الزم به یادآوری می( می0-4شرح جدول  به 

KN/mارتجاعی بتن در اینجا برابر  
2

)13
6

 ۱0 .فرض شده است 

 پارامترهای مکانيکی در نظر گرفته شده برای پوشش تونل -0جدول 

 EI شرح
KN/m 

EA  
KN/m 

پوشش تونل به ضخامت 

 سانتيمتر 05

8.218E4 8.05E6 

سختی کلی ساختمان از طریق قضيه محورهای موازی در مکانيک جامدات 

سانتيمتری  15وسيله یک دال گردد. هر طبقه از ساختمان بهمحاسبه می

عالوه یک دال  مربوط و در کل، محاسبات ساختمان، با تعداد طبقات به

به پی( انجام گرفته است. ساختمان استفاده شده در آناليزهای این 

باشد. پارامترهای ملورد اسلتفاده بلرای سلاختمان طبقه می 4تحقيق 
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 باشد.می 4شرح جدول طبقه به4

 

 

 

 مشخصات ساختمان مدل شده  -4جدول

 

 ساختمان

 سازه معادل

( )structEI
 

2kNm
m   

( )structEA
 

 kN
m 

w 

kN m
m   

 3.989E8 1.725E7 40 چهار طبقه

 شود. در نظر گرفته مي ۱5/3ضریب پواسون براي المان تير مدل كننده بارگذاري برابر 

 

 تحليل و ارزیابی .4

 

مش بندی اجزای محدود انجام گرفته در این تحقیق از نوع مش بندی متوسط بوده است؛  ابتتته ایتن نتوع متش بنتدی در       

در این تحقیق به دو قسم؛ در غیتا  ستازه ست،حو  و در     (. تحلیل های انجام گرفته2اطراف تونل ریزتر شده اس؛ )شکل

 صورت وجود سازه س،حو مورد تحلیل قرار گرفته اس؛.

 

 شبکه اجزای محدود مناسب برای تحليل تونل-۱شکل

 تغییرمکان های افقی سطح زمین فاقد هرگونه سازه -5-1

های افقی به وقوع پيوسته در  های زیر نشان دهنده ميزان جابجایی شکل

شيب سطحی در  نل  کز تو تری از مر تا  شش م صفر  مين   سطح ز  11های 

نل  تار تو مين روی رف سطحی ز شيب  يزان  تاثير م سه  هت مقای جه(. ج در

ها در زوایای مختلف را در کنار هم در یک شکل  پرفيل عرضی جابجایی

ارائه شده است. ميزان جابجایی با تغييرات زاویه سطح زمين تغيير 

شود، حداقل تغييرشکلها در سطح  ه در شکل دیده میمی کند. همانطور ک

درجه است. این افزایش  11زمين صاف بوده و حداکثر مقدار در شيب 

توان به علت افزایش سربار ایجاد شده با زیاد شدن  ها را می جابجایی

توان افزایش  زاویه سطح زمين، دانست. دليل دیگر این پدیده را می

از ایجاد شيب سطح زمين دانست. حال با ناهمسانی بوجود آمده ناشی 

دقت در پرفيل سمت چپ تونل دیده می شود که با کاهش ميزان سربار 

ميزان جابجایی های افقی در سطح زمين کاهش می یابد؛ این موضوع در 
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شکل بصورت کاهش تغييرمکانهای افقی سطح زمين با افزایش شيب زمين 

ر این حالت در سطح زمين قابل مشاهده است. تنها استثنای موجود د

 افقی است.

  

 متری از آکس تونل  در غياب سازه(6تغييرمکانهای افقی در مقطع  -0شکل 

 وجود سازه روی سطح زمینتغییرمکان های افقی  -5-2

های ایجاد شده درصورت وجود سازه سطحی به شيب سطح  ميزان تغييرمکان

ونلهای عميق کمتر زمين وابسته است. البته این ميزان نسبت به ت

يزان  که م شود  می  یده  مين د سطح ز لف  شيبهای مخت سه  با مقای ست.  ا

درجه، بدون 13تغييرمکانهای افقی صورت گرفته اطراف تونل تا شيب 

درجه مقدار  11تا  13تغيير باقی می ماند؛ ولی با افزایش شيب از 

بين  بد. در  می یا فزایش  سی ا صورت محسو به  قی   های اف جایی  جاب

درجه کمترین  13های افقی زاویه  درجه، تغييرمکان 13و  1، 3ای زوای

 مقدار و سطح افقی زمين حداکثر مقدار را دارد.
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 متری از آکس تونل  در صورت حضور سازه(6تغييرمکان افقی در مقطع  -0شکل 

 سطح زمین فاقد هرگونه سازه نشست سطح زمین -5-3

ن را می توان در سه قسمت سمت های ایجاد شده در سطح زمي ميزان نشست

 راست تونل، سمت چپ تونل و قسمت ميانی مورد بررسی قرار داد. 

در قسمت سمت چپ، رفتار تونل در زوایای مختلف تقریبًا یکسان بوده 

 است.

در قسمت ميانی، ميزان نشستهای صورت گرفته با افزایش زاویه شيب 

درجه تا  13از شيب  درجه ميزان نشست کاهش یافته ولی 13از صفر تا 

 درجه این ميزان نشستها افزایش می یابد.  11

 11در قسمت سمت راست، ميزان نشستها با افزایش زاویه از صفر تا 

درجه افزایش می یابد. دليل این افزایش نشست را می توان به علت 

ناهمسانی ایجاد شده به واسطه شيب سطح زمين دانست. با افزایش شيب 

يزا مين م شتر میسطح ز یدار بي خاک ناپا چار  ن  توده د مين  که ه شود 

 نشستهای بيشتری نسبت به حالت سطح افقی زمين خواهد شد.
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 نشست سطح زمين در شيبهای مختلف سطح زمين  در غياب سازه( -4شکل 

 وجود سازه روی سطح زمیندر صورت نشست سطح زمین سطح زمین  -5-4

توان  حالت بدون سازه، می در صورت وجود سازه روی سطح زمين مانند

 مطالعه را به سه دسته تقسيم نمود:

های بوقوع پيوسته در سمت چپ، با افزایش ميزان  سمت چپ: ميزان نشست

 یابد. ها افزایش می شيب سطح زمين، ميزان نشست

ست يزان نش يانی: م سمت م تا  ق صفر  شيب از  فزایش  با ا جه،  ۱ها  در

درجه با کاهش نشست  1تا  ۱از افزایش می یابد ولی با افزایش شيب 

شيب از  شدن  یاد  با ز ست،  جه ا ست  11تا  1موا فزایش نش با ا جه  در

درجه 13تا  1و  1تا  ۱مواجه هستيم. ميزان تغييرات نشست در حالت 

 حداکثر مقدار را به خود می گيرد. 

 11سمت راست: در این قسمت با زیاد شدن زاویه سطح زمين از صفر تا 

نشست سطح زمين مواجه هستيم که مشابه حالت بدون  درجه با افزایش

 وجود سربار سازه روی سطح زمين هست.

همانطور که گفته شد، بيشترین تفاوت بوجود آمده در حالت وجود و 

سازه، قسمت ميانی و سمت  -عدم وجود سازه در رفتار اندرکنش تونل

 چپ تونل است.

 
 در صورت حضور سازه( های قائم سطح زمين تونل سطحی  نشست -5شکل 
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ها و تأسيسات حفاری تونل در مناطق شهری با توجه به اینکه از زیر ساختمان

کند از اهميت بسيار باالیی برخوردار است، چرا که تغيير درون شهری عبور می

ها های مختلف زمين باعث صدمات جبران ناپذیری به این قسمتهای زیاد در قسمتمکان

ها از اهميت زیادی برخوردار است، به همين دليل شود و کنترل این فرونشستمی

شود، چرا که در موارد سازی احسا  میها در تونلگيرینياز به استفاده از اندازه

کند و باعث ایمنی هرچه بيشتر زیادی از وقوع اتفاقات بسيار خطرناک جلوگيری می

 گردد.های اطرافش میبرای خود تونل و سازه

ميزان تغييرمکان به وقوع پيوسته در اطراف تونل با افزایش شيب زمين افزایش 

می یابد. این مسئله در هر دو قسمت ابتدای دهانه تونل و قسمت انتهایی آن دیده 

این افزایش تغييرمکان هم در محل قرار گيری تونل و هم در سطح زمين  می شود.

 دیده می شود.
درجه تغيير چندانی در ميزان  5يير شيب سطح زمين تا تغ ،وجود سازهدر صورت 

تغييرمکانهای افقی پرفيل عرضی خاک بوجود نمی آورد؛ ولی با افزایش شيب سطح 

 زمين ميزان تغييرمکانها افزایش می یابد.

درجه است.  15حداقل تغييرشکلها در سطح زمين صاف بوده و حداکثر مقدار در شيب 

توان به علت افزایش سربار ایجاد شده با زیاد شدن  می ها را این افزایش جابجایی

افزایش ناهمسانی بوجود آمده ناشی از ایجاد شيب  و نيز به دليل زاویه سطح زمين

 سطح زمين دانست.
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