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خالصه

- اي وارد بر سازهبارهاي لرزه. لرزه صورت گرفته استهاي زیرزمینی در مقابل زمیناخیر مطالعات فراوانی براي آشنایی با رفتار سازه ر چند دههد

ها منظور سازگاري با این تغییرشکلها به شده به سازه از طریق توده مجاور مشخص و سازههاي تحمیلهاي زیرزمینی عموماً با توجه به تغییرشکل

- ها در مقابل زلزله دارند و به همین دلیل تحت اثر زلزله تغییرشکلهاي زیرزمینی مقاومت بیشتري نسبت به سایر سازهعموماً  سازه. شوندطراحی می

وقوع زلزله، در مواردي است که گسل مقطع هاي زیر زمینی در اثر مطالعات نشان داده است که بیشترین خرابی سازه. هاي کمتري خواهند داشت

ها تحت اثر بررسی رفتار این قبیل سازه. آیندهاي اصلی جوامع مدرن به حساب میهاي زیرزمینی جز زیرساختسازه. ها را قطع کرده باشدآن

هاي زیرزمینی و عوامل سی رفتار سازهبه همین منظور برر. اي برخوردار استبارهاي دینامیکی بخصوص در مناطق مستعد زلزله از اهمیت ویژه

  .ها موضوع مهم و اصلی تحقیق حاضر خواهد بودآسیب زننده به این سازه

  

هاي زیرزمینی، زلزله، تونل، عوامل آسیب زننده، گسلسازه: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

از کاربردهاي . گیرندراي مقاصد گوناگونی مورد استفاده قرار میباشند که بهاي زیرسطحی در جوامع مدرن میتسهیالت زیرزمینی بخش مهمی از سازه

بایست گیرند میخیز قرار میهایی که در مناطق لرزهسازه .ها اشاره کردآهن و جادهتوان به مواردي همچون تونل، مترو، راههاي زیرزمینی میمهم سازه

باشد، اما قوانین زیادي بر هاي زیادي میهرچند ماهیت زلزله داراي پیچیدگی. ابرجا بماندبر بارهاي استاتیکی تحت بارهاي ناشی از زلزله نیز پعالوه

انواع امواج ایجاد شده و اثر ساختگاه، تأثیر فاصله محل زلزله از سازه جز مهمترین مسائل در این  .باشدي طبیعی حاکم میهاي مختلف این پدیدهجنبه

  .باشدزمینه می

  ايار امواج لرزهو انتش زلزله   .2

  

اي هنگام ارتعاش امواج لرزه . میشودزلزلهکانونازدورهايهسازباعث تحریکوگرددهمنتقلزمیندرامواجبصورتزلزله،درشدهآزادانرژي

ز یک مصالح به مصالح دیگر انکسار عبارت است از انحراف یا خمش مسیر پرتویک موج زلزله ناشی از عبور آن ا. دهددر درون زمین، انکسار رخ می

هاي مختلف زمین و غیر همگن بودن مصالح تشکیل دهنده، انتشار امواج به علت خصوصیات متفاوت الیه. که داراي خواص ارتجاعی مختلف هستند

نوعدوکننده بهایجادکرنشسبحبروهستنداالستیکامواجنوعاززلزلهامواج. باشداي در درون زمین همراه با انکسار و انعکاس امواج میلرزه

                                               
  دانشجوي کارشناسی ارشد زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز 1
  شجوي کارشناسی ارشد راه و ترابري دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهراندان 2
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رسند پس به محل ثبت میSو سپس امواج  Pابتدا امواج . گردندمیتقسیم)ریلیوالوامواجمانند(سطحیو)برشیوفشاريامواجمانند(حجمی

  .]1[1، شکل باشندهمچنین امواج رایلی داراي دامنه بیشتري می. شونداز آن امواج سطحی ثبت می

  
  انواع مختلف موج بر روي یک شتاب نگاشت -1شکل

  

  

  تأثیر امواج زلزله  .3

- بندي میهاي حلقوي طبقههاي خمشی و تغییرشکلهاي محوري، تغییرشکلهاي زیرزمینی در برخورد با امواج زلزله به سه دسته تغییرشکلپاسخ سازه

هایی در هاي فشاري و کششی، تغییرشکلکه در اثر ایجاد تنش شودینی ایجاد میزیرزم هايهاي محوري از برخورد امواج فشاري با سازهتغییرشکل .شود

هاي هاي محوري در سازهو موجب تغییرشکل کندامواج فشاري اولین موجی از امواج زلزله است که سازه را متأثر می. آیدطول سازه به وجود می

- درصورتیکه این امواج در راستاي طولی سازه منتشر شوند، با ایجاد تنش. شودایجاد میSهاي خمشی در اثر امواج برشی تغییرشکل .شودزیرزمینی می

شود که امواج زلزله به طور عمود یا نزدیک به عمود با محور هاي حلقوي زمانی ایجاد میتغییرشکل. کنندهاي جدي به سازه وارد میهاي برشی آسیب

  .]2[2کنند، شکلبا سازه ایجاد تنش برشی میاین امواج در برخورد  .طولی سازه برخورد کنند

تونلبهبرخورديموجطولاندازهچههر. گرددمیتشدیدسبب پدیدهارتعاش،مولدفرکانسبهسازهارتعاشفرکانسبودننزدیک

موجبتواندمیتونلقطربرابردواتموجطولکهبطوريوجود دارد،نوسانتقویتامکان،)تونلقطربرابر4تاحداکثر(باشدتونلقطرنزدیک به

  .گرددبه تونلهاییآسیب

کهتعداديآنخصوصبه- سازهنوساندفعاتتعداد .باشدزیاد میتنشهايسیکلتعدادوکمهايفرکانسدارايزلزلهپدیدةعمومًا

باعثهانوسانزیادتعدادودوام.باشدمیتونلارده بهوهايآسیبمیزانرفتنباالدرمهمیبسیارعامل-کندمیغیرخطیواردمحدودةراسازه

.]3[گرددمیتونلاطرافدربزرگهايتغییرشکلموجبپدیدهاینوشودمی (Fatigue)خستگیپدیده

ثیرأت، پوششدیدگیآسیبوارتعاشولرزش، خاكریزشوزمین، شکستسستهايكبلولغزش، تونلبامتقاطعهايگسلحرکت              

  .]4[ها در هنگام زلزله هستنداز جمله عوامل آسیب زننده به تونل لغزشزمینوروانگراییمثلزلزلهازناشیعوامل
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  ايهاي تونل تحت اثر امواج لرزهشکلتغییر –2شکل 

  

    

  اثر ساختگاه  .4

پس از رسیدن . باشدیک کننده سازه، تأثیر ساختگاه بر رکورد منتقل شده از سنگ بستر به سطح زمین مییکی دیگر از مسایل مهم در مورد رکورد تحر

بندي خاك محل سایت دچار تغییر اساسی شده و سپس در تراز امواج به محل سنگ بستر سایت مورد نظر، رکورد زلزله با توجه به خصوصیات الیه

ي گسل رکوردها داراي بیشینه شتاب زیادي خواهند بود و با افزایش فاصله از محل در محدوده ناحیه .گرددزمین و در محل پی سازه به آن اعمال می

هاي داراي در مورد سازه. هاي متعددي مشاهده شده استاي در زلزلههاي سازهتأثیر ساختگاه بر خرابی. گسل، مقدار رکورد کاهش خواهد یافت

همچنین طول زیاد و استقرار کامل در یک یا چند . نیکی، پارامترهاي الزم به منظور لحاظ کردن این اثر تعیین گردداهمیت، باید براساس مطالعات ژئوتک

که ساختگاه در صورتی.هاي زیرزمینی دارندي سازهاي در طراحی و مقاومت در برابر زلزلهالیه از خاك و سنگ از جمله مواردي هستند که نقش عمده

گاهی ممکن است که یک زلزله در میدان دور و در . ازه داراي پریود بزرگ باشد، تأثیر ساختگاه بسیار قابل مالحظه خواهد بودداراي خاك نرم و س

  .]1[یک زلزله نزدیک گسل ایجاد نمایدیک ساختگاه نرم براي یک سازه داراي پریود بزرگ، حتی خرابی بیشتري در مقایسه با 

پذیرند در عوض در صورت زیاد بودن فاصله بین محل هاي با پریود کم تأثیر زیادي از زلزله میسازه هاي کوتاهدر حالت کلی در مسافت

همچنین مقدار طیف پاسخ بر روي خاك نرم در پریودهاي باال بیشتر از . پذیرنداي میهاي با پریود بزرگ تأثیر قابل مالحظهگسل تا ساختگاه، سازه

در زلزله حوزه نزدیک حرکت ورودي به : با مقایسه پارامترهاي زلزله حوزه نزدیک و دور خواهیم داشت که. شدبامقدار طیف بر روي خاك سخت می

سه با زلزله حوزه دور، بیشتر است و همچنین سرعت قائم در زلزله حوزه نزدیک در مقایاثر مؤلفه . صورت یک پالس داراي پریود و دامنه بزرگ است

  .باشدبرابر در مقایسه با زلزله حوزه دور، بیشتر می 10ا حدود مربوط به زلزله حوزه نزدیک ت
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نزدیک،  -ماهیت نیروي ناشی از حرکت گسل. شوند باید براي شرایط متناظر طراحی شوندهاي فعال واقع میهایی که در حاشیه گسلسازه

نزدیک غالبا منجر به پاسخ بیشتري در  -ت کلی، حرکت گسلدر حال.گردداي بوده و انرژي زیادي به سازه وارد میصورت تک موج ضربهمعموال به

هاي داراي فرکانس بسیار پایین در رکورد پالس. باشدبیشتر می) هاها، پلنظیر برج( هاي با پریود بلند نزدیک بر سازه - تأثیر حرکت گسل. گرددسازه می

گردند؛ در نتیجه تحلیلها به صورت ناگهانی در سازه منتشر میتک موج نماید و اینشتاب، منجر به رکوردهاي جابجایی بدون رفت و برگشت می

ها یک پارامتر مؤثر بر برخالف رکوردهاي معمولی که پریود غالب آن. دهند، نتایج درستی بدست نمی)در صورت عدم لحاظ این اثر( طیف پاسخ 

  .]1[باشدکننده پاسخ میآن با پریود سازه، تعیین نزدیک مدت زمان پالس حرکت و نسبت - باشد، در حرکت گسلپاسخ سازه می

  

  

  گسیختگی زمین و روانگرایی         .5

  

زلزلهازناشیارتعاشاتدلیلبههموزلزلهوقوعهنگامزمین درگسیختگیواسطهبهتواندمیهمزلزلهبرابردرزیرزمینیهايسازهپذیريآسیب

آسیببهگزارشات مربوطازبسیاري .باشدمیروانگراییولغزشزمینگسلش،شاملعمدتازلزلهوقوعهنگامزمین درگسیختگی .دهدروي

  .اندبودههاهاي تونلمدخلدرلغزشایجادواسطهبهزلزله،اثردرزیرزمینیفضاهاي

صدماتتواندمیباشد،شدهاحداثسیلتوماسهبااليدرصدسست دارايرسوباتدرزمینیزیرفضايچنانچهبخصوصنیزروانگرایی

شدهدیدهکنندمیعبورمنفصلرسوباتازشهري کهنواحیدرمتروتونلهايبارابطهدربیشترآسیبهااین.نمایدواردزمینیزیربه فضايرازیادي

  .]3[است

  

  هاهاي خرابی تونلمدل  .6

  

  تونلمقطعشکلتغییر.1

هارزهدبازشدنیا  تركآمدنوجودبه.2

هادیوارهیاسقفازریزش.3

گسلباتقاطعمحلدرتونلمحورجاییجابه.4

آیدمیوجودبهتونلسطحبابرخورددرفشاريامواجانعکاساثردرکههادیوارهوسقفشدنايپوسته.5

[4]هستندسطحیهايآسیبنوعازهاآسیبنوعاینالبتهکهتونلخروجیووروديدرآسیب.6

  

  

  زمینیزیرههايسازوتونلهارويگسلشزاناشیصدماتکاهشهايروش  .7

  

باکهشودمیسعیلذانیست؛اقتصادينمایند،مقاومتبرابر گسلشدربتوانندکهايگونهبهزمینیزیرهايسازهسایریاهاتونلطراحیمعموال

فعالنواحیدربخصوصعملاین .آیدعملبهآنها ممانعتباهاتونلبرخوردازژئوفیزیکیوشناسیزمینهايروشباهاگسلمحل دقیقتعیین

  .استمشکلدارندطولمترصدهاحداقلکهتونلهانظیرخطیهايمورد سازهدرساختیزمین

گسلباتونلبرخوردمحلدرکهشودمیسعیتونلدر مقطعجابجاییمقداريقبولبامعموالنباشدمقدورگسلازدوريامکانچنانچه

باتوانمیمنظوربدین .شودگرفتهنظرسریع دربازسازيبراينیزامکاناتیودهدکاهشممکنحداقلبهراصدماتگردد تاتعبیهاتصاالتی

  . نمودمتمرکزخاصیقسمتهايدرراصدماتتونلدرعمديضعفنقاطازاستفاده

برخوردمحلدرموردایندر. باشدمیبا گسلتقاطعمحلدرمقطعسطحافزایشها،تونلدرگسلشازناشیصدماتدیگر کاهشروش            

چنانچه. کنندمیپرریزهسنگباراقسمت اضافیوگیرندمینظردربزرگترگسلشاثربرانتظارقابلجابجائیبا اندازهرامقطعسطحگسلوتونل

  .]3[تاسشدهانجامآنجلسمتروي لوسخطمورددرعملاین.استنظرموردمفیدمقطعسطحبابرابرمقطع حاصلهسطحافتداتفاقگسلش
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                     هاي زیرزمینیمطالعه موردي اثر زلزله روي سازه.         8

               

  مترو لس آنجلس) الف

پسهاتونلبتنیپوشش.بود ر حال استفادهدنورتریجزلزلهدر 1994سالطولدرآنازقسمتیاست،شدهساختهمرحلهچنددرکهآنجلسمترو لس

هیچ  وارد آورده بود باعثهاساختمانوهابزرگراه، پلآب،هايلولهبههاییآسیبحالیکهدرنورتریج  زلزله .ماندباقینخوردهدستوسالمزلزلهاز

  .]2[نشدمتروگونه خسارتی به سیستم

  ژاپنسازه زیرزمینی در کوبه،) ب

کهايزلزلهاولین.داردقرارکشورهاترینهپیشرفتزمرهدرتونلسازيدیدگاهازرواینازاست،شدهاحداثبسیاريتونلهايژاپنکشوردر

آنازپس .آمدواردآسیبتونل100زابیش  بهزلزلهایندر .بود1923سالدر (Kanto)کانتو زلزلهنمودواردتونلهابهراصدمات زیادي

(Izu-Oshima-Kinkai)کینکایی -اوشیما-ایزو 1978نیگاتا و 1964 (Nigata)و  1978(Kita-Izu)ایزو -کیتا1963هايزلزلهاثربرمجددا

  .]3[ده استشزلزله زده گزارش هايناحیهدرموجودهايتونلازبسیاريدرشدیديصدمات

در طراحی ).ŽNakamura et al., 1996( ستگاه مترو دایکایی در کوبه ژاپن شدیباعث خرابی عمده در انامبو  - گوکنهیو1995زلزله 

علت .زمینی مدرن بر اثر وقوع زلزله بوداولین خرابی یک سازه زیر خرابی اینبود و گرفته نشده اي در نظروابط خاص لرزهض 1962ایستگاه در سال

.]2[متر بود 5/2نشست پوشش خاك روي آن به اندازه که همراه با فروریختن دال بتنی سقف و هاي میانی ایستگاه بود، فروریختن ستونخرابی 

  

  ترکیه، Boluتونل) پ

ها با چندین این تونل. اندساخته شده )NATM(آنکارا با روش استرالیایی - در قسمتی ازمسیر استانبول واقع در منطقه کوهستانی Boluهاي دوقلو تونل

 300لی هر دو تونل کوجع 1999در اثر زلزله .کنندتقاطع پیدا می (North Anatolian Fault Zone)گسل فرعی موازي با گسل نورس آناتولین 

  .]5[با وجود در نظر گرفتن مالحظات الزم، فرو ریختاي رس نا مرغوب بود،نه ورودي شرقی که پوشیده از الیهمتر از دها

  هاي زیرزمینی در تایوانهساز) ت

اي از خرابی دیده نشده بود هاي انجام شده هیچ نشانهدر بازرسی .ثیر قرار گرفتندچی چی در مرکز تایوان تحت تأ 1999چندین تونل بزرگراهی در زلزله 

متر  4بدلیل جابجایی پو عبور کرده بود،یک تونل که از مسیر گسل چلونگ .ترین آسیب در ورودي تونل بدلیل ناپایداري شیروانی بوده استاصلی

  .[3]نشده استکیلومتري صفحه گسل واقع شده، 100هیچ گزارشی مبنی بر آسیب مترو تایپه که در .گسل بسته شد

  فرانسیسکوسان  نآهراهتونل) ث

بامتر120حدوددر هایشدهانهازیکیدروداردطولمتر1920ود حددرتونلاین.استشدهساخته1880تا1876سالزمانیفاصلهدرتونلاین

یکازمدت بیشبهتونلآناثردرشد کهگسیختهگسلسمتدودرتونلفرانسیسکو اینزلزله سانازپس. کندمیبرخوردآندریسسانگسل

 5/4تا  5/2بین زلزله گسلایندر. شودبازسازيجابجایی متر 5/1بابایدتونلکهشدندمتوجهمهندسان  مطالعاتانجامازپس.شدمسدودسال

.[2]شدجابجا



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

  

  

  گیرينتیجه  .9

  :توان به شکل زیر بیان کردهاي زیرزمینی را میخالصه نتایج مشاهده شده از اثر زلزله روي سازه

.هاي روي زمین متحمل می شوندکمتري به نسبت سازه هاي زیرزمینی آسیبسازه.1

  .هرچه سازه در عمق باشد ایمن تر خواهد بودبه عبارت دیگر آسیب کمتري دیده شده، با افزایش عمق سربار .2

  .کنندساخته شده در بستر سنگی تحمل می هايساخته شده در بستر خاك آسیب بیشتري در مقایسه با سازه هايسازه.3

سیب وارده ناشی از تکان خوردن سازه آراف از ریزي بین جداره و محیط اطتوان با دوغابتر بوده و میهاي با پوشش بتنی ایمنسازه.4

  .کاست

  .کانون زلزله قرار دارند از ثیر مقدار بزرگی و فاصلهپارامتر تحت تأ 2رعت بوده که این نرخ آسیب وابسته به حداکثر شتاب زمین و س.5

، که تغییر شکل شی از خستگی شدهباعث شکست نا زیرا.در هنگام وقوع زلزله از اهمیت زیادي برخوردار استتحریک زلزله مدت زمان .6

  .شودهاي بزرگ را ناشی می

  .شودطر تونل باشد حرکت زمین تشدید میبرابر ق 4تا 1اگر طول موج .7

  .هاي شیروانی قرار دارندأثیر ناپایداريهاي ورودي تونل بیشتر تحت تآسیب.8

  مراجع  .10

  

اولین کنفرانس ملی بهسازي و مقاوم ،"تاریخچه زمانی حرکت زمین و پاسخ سازه اثر ساختگاه و فاصله بر شکل"،)1385(.پورمحمدرضا تابش. 1
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