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 خالصه

پارامترهای بسيار زیادی در ميزان ارتعاشات ایجاد شده در اثر حرکت قطارهای 

زیر زمينی دخيل هستند که آگاهی از اینکه هر یک از آنها چگونه بر ماهيت 

رتعاشات تأثير گذارند، در پيش بينی و کاهش این ارتعاشات بسيار موثر این ا

است .  در این تحقيق با استفاده از مدل سازی عددی، تأثير عمق سطح آب زیر 

زمينی بر ارتعاشات حاصل از حرکت قطارهای مترو در ساختار زمين شناسی مشهد 

با استفاده از کد  به طور دقيق مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور

به مدلسازی تونل مترو و محيط پيرامونی آن پرداخته شده است.  UDECمحاسباتی 

با انجام یک سری تحليلهای پارامتریک مشاهده شده است که با وجود تأثير 

قابل توجه عمق سطح آب زیرزمينی بر ارتعاشات ایجاد شده، رابطه منظم و 

  .قانون مندی در این رابطه وجود ندارد

 

 .UDECارتعاشات مترو، تحلیل دینامیکی، سطح آب زیر زمینی ، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

یکی از مهمترین نکات قابل توجه در زمان بهره برداری ازخطوط مترو، 

آلودگی های زیست محيطی ناشی ازارتعاشات و نوفه های حاصل از حرکت مترو و 

در خاک های سست و ساختمان های قدیمی همچنين مخاطرات ژئوتکنيکی این ارتعاشات 

. ارتعاشات و لرزشهای زمين (Chua et al., 1995, Ru¨ cker and Said., 1994)و فرسوده می باشد 

در اثر عبور قطارهای مترو در خاک های سست ، پتانسيل بروز پدیده ی نشست را در 

ژئوتکنيکی گردد این خاک ها باال می برد که خود می تواند منجر به بروز مشکالت 

(Chua et al., 1992, Von et al., 1991, Tade et al., 1996, Sheng et al., 2006 از سوی دیگر به دليل .)

متناوب بودن عبور قطارها ، علی رغم پایين بودن ميزان کرنش های ایجاد شده در 

ته محيط ، می تواند در دراز مدت سبب ایجاد پدیده خستگی در مصالح ساختمانی گش

و پتانسيل خطر را باال ببرد. از دیدگاه تأثير ارتعاشات بر زندگی بشر نيز ، 

حضور ارتعاشات متناوب در محيط ، سالمت روحی افراد را به خطر انداخته ، منجر 

به افسردگی و خستگی طوالنی می شود . ارتعاشات ایجاد شده ناشی از حرکت قطارهای 

 1ـ Hz ۱33ی از این ارتعاشات در محدوده و اصوات ناش 90Hz-1مترو در محدوده 

آزردگی ناشی از این ارتعاشات زمانی  (Gupta, S.et al., 2007, Nateghi, 2011)قراردارند 

اتفاق می افتد که ارتعاشات به مقدار کمی از محدوده آستانه احساس تجاوز 

پایين  نمایند. آن حدی از ارتعاشات که باعث آزردگی و رنجش انسان می گرددبسيار

 ,.USDTR)تر از حدی است که باعث تخریب و آسيب دیدگی ساختمان های معمول گردد. 

پارامترهای بسيار زیادی در ميزان ارتعاشات ایجاد شده در اثر حرکت  (.2006

                                                 
 (B Nazanin 9pt)ل عنوان شغلي نويسنده او1
 (B Nazanin 9pt)دومعنوان شغلي نويسنده 2
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قطارهای زیر زمينی دخيل هستند ، از جمله نوع و شرایط ریل ، سرعت قطار ، نوع 

 ,.USDTR)خاک محل ، عمق بستر سنگی و... سازه تونل، جنس و خواص ژئوتکنيکی 

. پارامترهای بسيار زیاد و در ميزان ارتعاشات ایجاد شده در اثر حرکت (2006

قطارهای زیر زمينی دخيل هستند از جمله نوع و شرایط ریل ، سرعت قطار ، نوع 

 ,.USDTR)سازه تونل ، جنس و خواص ژئوتکنيکی خاک محل ، عمق بستر سنگی و ... 

 ,.Elhabre., 2000, Sheng et al)که محققان متعددی روی این موضوع مطالعه نموده اند (2006

2006, Karlstro And Bostro., 2006) 

به علت تنوع و گستردگی زیاد در هندسه و سایر پارامترهای مؤثر در این  

قضيه استفاده از روش های تحليلی که با اعمال مفروضات ساده کننده ای به حل 

ه می پردازد بسيار دشوار بوده و نيز بسته به ميزان مفروضات ساده کننده مسأل

ای که برای هندسه و سایر پارامترهای مسأله لحاظ شده اند خطای نتایج حاصله 

باال خواهد بود. با دقت در نتایج حاصل از مطالعات زمين شناسی انجام شده در 

مق سطح آب زیر زمينی در اکثر طول مسير متروی شهر مشهد ، مشاهده می گردد که ع

نقاط طول مسير بسيار کم است، همچنين با توجه به تغييرات عمق سطح آب در طی 

فصول مختلف سال ، الزم است که اثرات این متغير بر ميزان ارتعاشات منتقل شده 

 به سطح زمين در حين عبور قطار، مورد ارزیابی قرار گيرد .

ل سازی عددی ، تأثير عمق سطح آب زیر در این تحقيق با استفاده از مد

زمينی بر ارتعاشات حاصل از حرکت قطارهای مترو در ساختار زمين شناسی مشهد به 

طور دقيق مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ، از نرم افزار ژئوتکنيکی 

UDEC  که یک نرام افزار اجزا محدود دو بعدی می باشند استفاده گردیده و در آن

تونل ،بار قطار و خاک اطراف تونل و سایر جزئيات در حالت دو بعدی و به صورت ، 

 کرنش مسطح شبيه سازی شده است. 

 

این راهنما به منظور استفاده مولفين مقاالت کامل براي نوشتن مقاالت فارسي 

مطابق الگوي استاندارد و واحد این کنگره تهيه شده است. رعایت این ضوابط براي 

ين محترم اجباري است. توجه نمایيد که متن حاضر نيز با رعایت همين همه مولف

)البته  ضوابط تهيه شده است و ميتواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيرد

 .پس از حذف عالئم و توضيحات راهنماي اضافي(

در محيط   Word 2007از نرم افزار  ضروری استمقاالت فارسي  برای نگارش

Windows XP از فونتشوداستفاده .(B Zar 10pt)و فاصله خطوطsingle  در تهيه متن اصلي

ميليمتر از  03مقاله استفاده گردد. متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه 

از باال و پایين تهيه گردد. عنوان هر  ميليمتر03از چپ و  ميليمتر ۱2راست و 

و خط خالي از بخش قبلي  دوفاصله شماره بخش و با  با،  (B Titr 10pt)بخش با فونت 

، بجز اولين پاراگراف همه پاراگرافها اولين خط نوشته شود.یک خط خالی از متن 

 ميليمتر فرورفتگی داشته باشد. 13بصورت هماهنگ  بعد از متن،

 

 

 معرفی پروژه قطار شهری مشهد .۱

 

ر را کيلومتر ، جنوب غربی شه 11قطار شهری مشهد بطول تقریبی  0مسير خط 

با عبور از بخش مرکزی شهر و به شمال شرقی شهر متصل می نماید . عمق تونل در 

متر می باشد . شمایی از مسير  6متر از سطح زمين و قطر تونل  1۱طول مسير حدود 

 ( نمایش داده شده است . 1متروی شهر مشهد در شکل )

رشات اطالعات مربوط به مشخصات زمين شناسی مسير مترو بر مبنای گزا

ژئوتکنيک شرکت قرب قائم )مجری طرح (تأمين شده است . براساس بررسی های انجام 

گرفته می توان از دیدگاه زمين شناسی ، مسير متروی شهر مشهد را می توان بطور 

کل به دو ساختار زمين شناسی متفاوت تقسيم بندی کرد. بخش اول ، مربوط به نيمه 

ه های ریزدانه رسی و سليتی در الیه های فوقانی  شمالی مسير بوده که متشکل از الی

بخش دوم مربوط به نيمه جنوبی مسير می باشد که سنگ بستر  متشکل از مارن های 

 نيمه قرمز رنگ و الی سنگ و آهکی است در عمق بسيار کمی قرار دارد . 
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: شمایی از مسیر متروی شهر مشهد 1شکل شماره   

 

 
 مدل سازی عددی  .0

 

، تعيين  UDECدر یک مدل سازی عددی با استفاده از نرم افزار  گام اول

ابعاد مدل مورد نظر می باشد، بدیهی است که برای حصول نتایج با دقت باال الزم 

است که تونل و سایر اجزاء سازه ای و نيز توده سنگ تا فاصله بی نهایت از تونل 

ناليزها بر روی مدل مورد در مدل وارد گردد. ولی از آنجا که انجام محاسبات و آ

نظر با استفاده از کامپيوتر انجام می گيرد، لذا به علت محدودیت در توانایی و 

سرعت کامپيوتر باید توده سنگ  اطراف تونل را تا محدوده ی معينی در مدل وارد 

کرده و تأثير فضای خارج از این محدوده را از طریق شرایط مرزی در مدل اعمال 

 مشاهده کرد. ۱دل سازی بوجود آمده را می توان در شکل کنيم. نمونه م

 

 
 : شمای مدل سازی در نرم افزار 2شکل شماره 

 

در مرحله بعد با استفاده از ابزار موجود در نرم افزار، به ترسيم هندسه 

مقطع مورد نظر در حالت تنش صفحه ای می پردازیم بدین منظور با استفاده از 

دوده کلی خاک و نيز مرز بين الیه های خاک را ترسيم می مح Geometry lineابزار 

کنيم. همچنين با استفاده از ابزار رسم تونل در محل مورد نظر تونلی به قطر 
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سانتی متر ترسيم مينمایيم  03متر و در کف تونل نيز یک الیه بتنی به ضخامت  5.2

المان های فصل . نرم افزار به طور خودکار در مرز مشترک توده سنگ و تونل از 

مشترک استفاده می نماید .در مطالعات دیناميکی عالوه برشرایط مرزی استاتيکی ، 

بازتاب ارتعاشات در اثر برخورد با مرزهای مدل نيز مطرح می گردد. برای رفع 

این مشکل ، عالوه بر دور کردن تکيه گاه ها می توان از المان های مرزی جاذب 

استفاده نمود . مرزهای جاذب با استفاده از  Boundary Viscousارتعاش یا همان 

تعدادی ميراگرکه در کنار فنرهای تکيه گاه های استاتيکی قرار می گيرند، مدل 

 می شوند. 

پس از اتمام مراحل ترسيمی مدل مشخصات توده سنگ و نيز مصالح پوشش تونل و 

ص می دهيم . در نيز الیه ی بتنی کف تونل را تعریف و به هر یک از آنها اختصا

این تحقيق از معيار موهر کلمب صفحه ای به عنوان معيار گسيختگی توده سنگ 

 استفاده گردید. 

در این نرم افزار ایجاد مش بندی اجزاء محدوده به طور اتوماتيک ایجاد می 

می باشد ولی  گردد و محل قرارگيری و ابعاد دقيق جزء ها توسط کاربر قابل تعریف

زایش تمرکز یا توسعه اجزاء در محل های مورد نظر ، مش بندی می توان با اف

براساس هندسه و شرایط تابع  UDECمطلوبی ایجاد نمود. همچنين نرم افزار 

بارگذاری ، بازه های زمانی انجام آناليز دینامينکی را به گونه ای تعيين می 

 نماید که ضابطه گذردهی امواج در تحليل ارضا گردد. 

استفاده قرار مورد  0المان های مثلثی با ميزان مش بندی  در این تحقيق

گرفت و نيز برای تعيين حد بهينه ابعاد المان ها به طوری که هم جواب های به 

دست آمده از دقت قابل قبولی برخوردار بوده و نيز زمان انجام آناليز 

کامپيوتری به حداقل ممکن کاهش یابد، بدین صورت عمل شد که مدل با چهار وضعيت 

زمين ارزیابی گردید . مشاهده شد که جواب مش بندی ، آناليز و ارتعاشات سطحی 

های بدست آمده با المان های بسيار ریز و ریز ، بسيار نزدیک به هم بوده و از 

 آن پس با ریزتر کردن المان ها تغيير چندانی در نتایج ایجاد نگردید. 

 
 : المان بندی مدل در حالت ریز 3شکل شماره 

 

وضعيت سطح آب زیر زمينی و تنش های در آخرین مرحله از ساخت مدل عددی ، 

موثر اوليه در خاک را تعریف می نمایيم . بدین منظور با ترسيم سطح آب زیر 

زمينی و انجام آناليز فشار آب ، یک توزیع هيدرواستاتيکی برای فشار حفره ای 

 Initialدر زیر سطح آب زیر زمينی ایجاد می گردد. همچنين با استفاده از ابزار 

stress   تنش های موجود در مدل که مربوط به قبل از انجام حفاری تونل و بارگذاری

 مدل می باشد محاسبه می شود. 

 

 

 تحليل نتایج .4

 

از آنجا که قصد داریم مدل ایجاد شده تا حد امکان به شرایط واقعی 

پروژه شبيه باشد لذا الزم است که قبل از انجام آناليز دیناميکی ، شرایط 

در زمين ، در اثر حفاری تونل مترو را در مدل اعمال کنيم ، به ایجاد شده 

عبارت دیگر حفاری تونل در زمين باعث ایجاد یک سری تغيير شکل ها و تنش 

ها در محيط اطراف تونل می شود که لحاظ نمودن آنها در مدل دیناميکی منجر 

دو فاز  به حصول نتایجی واقعی تر می شود . بنابراین در بخش آناليز مدل ،

محاسباتی تعریف خواهيم نمود. فاز اول ، آناليز االستوپالستيک مربوط به 

حفاری و نصب پوشش بتنی تونل و فاز دوم، آناليز دیناميکی مربوط به زمان 

 عبور قطار ازداخل تونل می باشد . 
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در این تحقيق از نگاشت ارتعاشی که در مجاورت ریل در نزدیکی یکی از 

متروی تهران )ایستگاه حسن آباد( اندازه گيری شده ، پس ایستگاه های خط 

از پردازش و تصحيح ، نگاشت حاصل به عنوان بار دیناميکی ورودی در تحليل 

دیناميکی استفاده شده است . قابل ذکر است که در زمان انجام این تحقيق 

پروژه قطار شهری مشهد در مراحل اوليه اجرایی قرار داد و اطالعات دقيقی 

يرامون نوع واگن ها ، سيستم ریل و بستر زیرین ریل در دسترس نمی باشد و پ

با وجود تفاوت های احتمالی بين مشخصات اجرایی این دو پروژه استفاده از 

این نگاشت ارتعاشی نسبت به سایر روش های تقریبی از دقت باالتری برخوردار 

ث ایجاد ارتعاش در است . در واقع در این روش تمامی مکانيزم هایی که باع

حين عبور قطار می شوند از قبيل سرعت قطار ، درزهای ریل ، زبری سطح ریل 

و چرخ ها ، شکل هندسی ریل و چرخ ها ، ضربات ناشی از ترمز گرفتن قطار و 

غيره ، در نگاشت ثبت شده دخيل هستند لذا استفاده از این نگاشت ارتعاشی 

زمين ، نسبت به روش های دیگر از دقت به عنوان بار ورودی تحليل دیناميکی 

باالتری برخوردار بوده و شرایط واقعی تر برای ارزیابی ارتعاشات و تحليل 

ثانيه می باشد در  81/۱3دیناميکی فراهم می کند . این نگاشت که به مدت 

 ( نمایش داده شده است . 8شکل )

 

 
یل در حین عبور : سطح ارتعاشات اندازه گیری شده در تراز ر 4شکل شماره 

 قطار در ایستگاه حسن آباد 

 

فاز اول ـ حفاری تونل : در این فاز نوع آناليز را از نوع پالستيک 

(plastic انتخاب نموده و با غير فعال نمودن کالسترهای مربوط به داخل فضای )

تونل عمليات حفاری تونل را شبيه سازی می نمایيم . همچنين با کليک بر 

تونل آن را فعال نموده و نيز فشار آب حفره ای در داخل  روی پوشش بتنی

تونل را صفر کرده و مجددًا یک آناليز فشار آب حفره ای انجام می دهيم . 

در واقع دراین مرحله ، عمليات حفاری تونل ، نصب پوشش بتنی، و اجرای دال 

 بتنی کف تونل شبيه سازی می گردد. 

حين عبور قطار : از آنجا که در فاز دوم ـ آناليز دیناميکی مدل در 

این تحقيق تغيير مکان های ایجاد شده در مدل مربوط با آناليز دیناميکی 

برای ما مهم است لذا قبل از شروع آناليز فاز دوم ، کليه تغيير مکان های 

ایجاد شده در مدل در حين حفاری تونل را صفر می کنيم ، هر چند تغييرات 

های موجود در مدل در حين فاز اول ، کماکان در ایجاد شده در وضعيت تنش 

مدل باقی خواهند ماند . بدین ترتيب کليه تغيير مکان های ایحاد شده در 

پایان آناليز مدل مربوط به فاز دوم خواهد بود همچنين در این مرحله ، 

ثانيه می باشد به مدل اعمال  81/۱3تابع بار دیناميکی قطار را که به مدت 

 می گردد. 

با اتمام تعریف فازدوم ، مدل آماده ی تحليل می باشد . قبل از شروع 

آناليز چندین نقطه از مدل را برخروجی گرفتن در آن نقاط انتخاب می کنيم 

 نمایش داده شده است .  ۱. این نقاط در شکل 
 

 

 بررسی تأثير عمق سطح آب زیرزمينی بر ارتعاشات ایجاد شده در سطح زمين   .5

 

(که عمق سطح آب زیرزمينی در زمان انجام آزمایش NIاه خيابان آب )در ایستگ

متر بوده است ، آناليز دیناميکی مربوط به عبور قطار با  8.8های زمين شناسی 
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را به ازای اعماق مختلف سطح آب زیر زمينی تکرار نمودیم .  13( km/hسرعت )

ین ایستگاه در پيوست مشخصات الیه های زمين شناسی و نيز وضعيت آب زیر زمينی ا

( ارتعاشات سطح زمين در فواصل مختلف از محور ریل رابه 2ارائه شده است . شکل )

ازای اعمال مختلف سطح آب زیر زمينی نمایش می دهد . قابل ذکر است که در این 

 متری از سطح زمين قرار دارد .  ۱0مدل، تونل در عمق 

ن به ازای اعماق مختلف سطح آب زیر زمینی : تغییرات میزان ارتعاشات سطح زمی 5شکل  

 فاصله از محور ریل در سطح زمین ( -xکیلومتر در ساعت ) 08)سرعت قطار = 

 

 

فاصله از محور ریل در سطح زمين می باشد. این نقاط در  xدر نمودار فوق 

نيز نمایش داده شده اند . محور افقی عمق سطح آب زیر زمينی و محور قائم  ۱شکل 

و بر حسب دسی بل می باشد  PMSات ایجاد شده در سطح زمين بر مبنای سرعت ارتعاش

. با دقت در نتایج بدست آمده مشاهده می شود که هيچ روند منظم و قانونمندی 

بين ارتعاشات سطح زمين و عمق سطح آب زیر زمينی وجود ندارد . ارتعاشات در 

متر بوده ،  1/0زیر زمينی متری از محور ریل ، زمانی که عمق سطح آب  03فاصله 

دسی بل ارزیابی شده است. با پایين رفتن سطح آب ، ارتعاشات در این نقطه  ۳/25

متری  03متری، ارتعاشات در فاصله  2/11رو به افزایش نهاده به طوری که در عمق 

دسی بل  ۳/25متر بوده ،  1/0از محور ریل ، زمانی که عمق سطح آب زیرزمينی 

ت . با پایين رفتن سطح آب ، ارتعاشات در این نقطه رو به ارزیابی شده اس

متری از  03متری، ارتعاشات در فاصله  2/11افزایش نهاده به طوری که در عمق 

دسی بل رسيده است . با افزایش بيشتر عمق سطح آب زیر زمينی  62/60محور ریل به 

 ، مجددًا از ميزان ارتعاشات سطح زمين کاسته شده است . 

 

 

 نتيجه گيری و پيشنهادات .6

 

با وجود تأثير قابل توجه عمق سطح آب زیر زمينی بر ارتعاشات ایجاد 

شده ، رابطه منظم و قانون مندی در این رابطه وجود ندارد . لذا در 

ارزیابی دقيق ارتعاشات سطح زمين در حين عبور قطارهای زیر زمينی مترو ، 

و به طور موردی در مدل سازی عددی الزم است که آب زیر زمينی به طور دقيق 

 اعمال شده و تأثير آن مورد ارزیابی قرار گيرد .
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