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خالصه

حاکیازآن هاي گذشته ات زلزلهگزارشاما  هایسطحی،دربرابرامواجدینامیکیازدرجۀایمنیباالتریبرخوردار هستند،زیرزمینی نسبتبهسازههایسازهاگرچه 

در این مقاله تاثیر پارامترهاي مختلف بر روي عملکرد  .هادربرابرامواجدینامیکیمصوننبودهوبروزآسیبو خسارتدرآنهاکامالًمحتمالستاستکهاینسازه

. گرددمطالعه پارامتري، با انتخاب یک پارامتر و تغییر دیگر پارامترها انجام شده، و در نهایت نتایج مقایسه می. اي تونل ، تحقیق شده استلرزه

وارده،  پارامترهاي بررسی شده شامل شتاب. مقادیر پارامتر مبنا، بر اساس میانگین مقادیر مورد نظر براي هر پارامتر مورد بررسی انتخاب شده است

اي و نیروها و دهد از اینکه چگونه تغییر هر پارامتر، بر رفتار لرزهبررسی پارامتري صورت گرفته، روندي را نتیجه می. باشندعمق تونل و قطر تونل می

ابجایی تونل، با روندي شود، با افزایش عمق تونل، جاز نتایج بدست آمده مشاهده می. هاي ناشی از شتاب وارده، تاثیر خواهد گذاشتتغییر شکل

در بررسی نیروهاي ایجاد شده بر تونل، افزایش قطر تونل، افزایش قابل توجهی را در مقادیر نیروي . یابدمشابه کاهش و نیروهاي وارده افزایش می

دیده خواهد شد که نشان از تشدید  ، افزایش ناگهانی در نیروها 5/0نکته قابل توجه در آن است که با  افزایش شتاب به . دهدایجاد شده گزارش می

. هاي باالتر است و با افزایش عمق و قطر تونل حساسیت و آسیب پذیري تونل نسبت به افزایش شتاب بیشتر خواهد شداي تونل در شتابرفتار لرزه

  .این زمینه خواهد بود هاي بیشتري مورد نیاز است که نیازمند تحقیقات بیشتري دربراي بررسی پارامترهاي موثر دیگر، مدلسازي

  ايهاي مدفون، تونل، زلزله، آنالیز حساسیت، رفتار لرزهسازه: کلمات کلیدي 

  

  مقدمه  .1

. دردنیاییکهجمعیتآنروبهافزایشاست،استفادهازفضاهایزیرزمینیبیتردیدیکیازمفیدترین ابزارهابرایحفظوبهبودکیفیتزندگیاست

 همچنینطراحی،محاسبهواجرایبناهایزیرزمینیاز

درسالهایاخیر،باتوسعهوتکرارخساراتلرزهایسازههایزیرزمینی،تحلیلوطراحیلرزهایسازه .جملهمشکلترینودرعینحالمهمترینمباحثمهندسیراهوساختماناست

کوبهدر -بهخصوصدرزلزلهبزرگاوزاکا. هایزیرزمینیموردتوجهبیشتروبیشترقرارگرفتهاست

  .ند،کهاولینموردازصدمه ناشیاززلزلهشدیدبهامکاناتمدرنزیرزمینیمیباشد،برخیازایستگاههایمترووتونلهادچارصدمهشدیدشد1995سال

براساساطالعاتثبتشده،سازه هایزیرزمینی نسبتبهسازه هایسطحی،دربرابرامواجدینامیکیازدرجۀایمنیباالتریبرخوردار هستند،زیراسازه 

هایزیرزمینیدرگیریکاملیبامحیطدر  هایسطحیفقطدرسطحتحتانیخودبهزمیناتصالدارندو بهصورتآزادمرتعشمی شوند، ولیسازه

  . برگیرندهداشتهوبنابرایندربرابرلرزشمقاوم ترند

اولیندلیالیناست . درمقابلمقاومتنسبیفضاهایزیرزمینیدربرابربارهایلرزه ایدودلیلوجود داردکهاهمیتتحلیللرزه ایسازه هایزیرزمینیراآشکارمی سازد

بنابراین،اهمیت . ایه هایزیربناییآنکشور محسوبمی شوندوهزینۀزیادیبرایاحداثاینفضاهاصرفمی شودکهسازه هایزیرزمینیدرهرکشورجزوپروژه هایملیوسرم
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ثانیاًهیچعلتموجهیوجود نداردکهبهصرفمقاومتنسبیفضاهایزیرزمینیدربرابربارهایلرزه اي،بدونبررسی لرزه . اینپروژه هایکدلیلبرایانجامتحلیللرزه ایآنهامی باشد

.متآنبرایزلزله ایکههنوزرخندادهاستاطمینان داشتاییکسازهزیرزمینی،ازمقاو

  

  هاي مدفوناي سازهرفتار لرزه  .2

  

شود این است که خاك در مقایسه با سازه زیر زمینی صلب است و لذا تغییر شکل  هاي مدفون انجام می مهمترین فرضی که براي تحلیل رفتار سازه

با توجه به اینکه معموال در اثر زلزله تغییر . کند هماهنگ با زمین اطرافش حرکت می شود و سازه میحاصل از زلزله در خاك به فضاي زیر زمینی منتقل 

شود لذا امکان مقاوم سازي سیستم جهت مقابله با این تغییر شکلها بسیار دشوار بوده و در  شکلهاي مختلفی در جهات مختلف بصورت تصادفی ایجاد می

دهد و لذا معموال در  از طرفی صلبیت بیش از حد سازه زیر زمینی تنها آسیب پذیري آن را در برابر زلزله افزایش می. بسیاري موارد امکان پذیر نیست

هاي زیر زمینی الزم است که سیستم به صورت انعطاف پذیر و داراي قطعات شکل پذیر طراحی شود به شرطی که پایداري استاتیکی آن به  طراحی سازه

  .مخاطره نیفتد

توانند باعث افزایش  این عوامل می. الزم است به مسایلی نظیر امکان تشدید و اثر اندر کنش سازه با محیط اطراف نیز توجه نمود همچنین

سازه در سازههاي زیر زمینی اثرات مهمی دارد، اما اگر سازه طوري طراحی گردد که سیستم از جنبش -اندر کنش خاك . اي گردند جنبشهاي لرزه

شود اثر اندر کنش با  سعی می ،در بسیاري از معیارهاي طراحی فضاهاي زیر زمینی. یابد کند، آنگاه اثر اندر کنش به حداقل کاهش میزمین تبعیت 

طراحی سیستم به نحوي که سیستم از جنبشهاي زمین تبعیت کند، خنثی شود اما اگر فضاي زیر زمینی در خاك خیلی سست احداث شده باشد، اثر 

عامل دیگري که در رفتار فضاهاي زیر زمینی در برابر ارتعاش حاصل از زمین لرزه حائز اهمیت .باشد و باید مورد توجه قرار گیرد ا زیاد میاندرکنش نسبت

چهطول توانند با زوایاي مختلفی برخورد کنند و هر  اي به سازههاي خطی نظیر تونلها می امواج لرزه.باشد است زاویه برخورد امواج با جدار تونل می

زاویه برخورد موج با تونل اثر .یابد ، دامنه تغییر مکان زمین کاهش می)به واسطه کاهش زاویه برخورد موج با تونل(تحت تاثیر قرار گرفته تونل بیشتر باشد

  .قابل توجهی در مقادیر انحنا و خمیدگی تونل و در نتیجه در تغییر شکل تونل هنگام وقوع زلزله دارد

  

  زمینبرایسازه هاي زیرزمینیبیشینهشتاب  .3

اگرشتابسطحی . سنجیدهمی شود) g(ازمعیارهایمهمدرطراحیوعلتاصلیآسیبها، بیشینهشتابسطحزمیندرهنگامزلزلهاستکهبراساس ضریبی از شتابجاذبهزمین

آسیب هاي خفیف به تونل هستیم و در صورتی که باشد شاهد 0.4gتا  0.2gاگر این شتاب بین . باشد آسیبی به تونل وارد نمی شود 0.2gبیشینه تا 

  .]1[بیشتر شود صدمات وخسارات شدیدتري را شاهد خواهیم بود 0.4gشتاب از 

سازههایزیرزمینی دربرابرزلزلهنسبتبهسازههایسطحیآسیبپذیري کمتریدارندولیسازههایایمنومقاومینیستندولذا 

دتونلهایبایدخاطرنشانکرد کهموارددیگریچونانفجار، کارباماشینهایحفرتونل درمور. برایطراحیوساختآنهاهمبایددقتبیشتریمبذول شود

  .هاخواهد شدتماممقطعویااینکهدیگرانواعماشینهاموجبشدت یاکمشدناثرزمینلرزههابررویتونل

  جزییات مدلسازي  .4

رفتاري خاك، مقدمه دستیابی به نتایج تعریف صحیح مدل هندسی، مشخصات مصالح و هدف از مدلسازي و همچنین انتخاب روش تحلیل و مدل 

هاي اجرایی معتبر، مورد استفاده قرار ها، گزارشات و نمونهنامهالزم به ذکر است که در تعیین مشخصات تونل و خاك از آیین. صحیح و قابل استناد است

  .گرفته است

مطالعه پارامتري، با انتخاب یک پارامتر و تغییر دیگر . شده استاي تونل ، تحقیق تاثیر پارامترهاي مختلف بر روي عملکرد لرزه مقالهدر این 

مقادیر پارامتر مبنا، بر اساس میانگین مقادیر مورد نظر براي هر پارامتر مورد بررسی انتخاب شده . گرددپارامترها انجام شده، و در نهایت نتایج مقایسه می

.است



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٣

تاثیر هر پارامتر با تغییر مقادیر آن از مبنا مورد بررسی قرار گرفته،  در . باشندر تونلمیطی شده شامل شتاب وارده، عمق و قپارامترهاي بررس

دهد از اینکه چگونه تغییر هر پارامتر، بر رفتار بررسی پارامتري صورت گرفته، روندي را نتیجه می. حالیکه دیگر پارامترها ثابت در نظر گرفته شده است

  .هاي ناشی از شتاب وارده، تاثیر خواهد گذاشتاي و نیروها و تغییر شکللرزه

ي باال و پایین تعیین شده و میانگین این محدوده براي هر یک از پارامترهاي مورد بررسی، با توجه به اصول طراحی و شرایط اجرایی، محدوده

مقادیر مبنا با توجه به . ، آمده است 1د بررسی در جدول ي مقادیر و مقدار مبنا پارامترهاي مورمحدوده. به عنوان مقدار مبنا در نظر گرفته شده است

. ها در نظر گرفته شده استشرایط غالب خصوصیات خاك و مشخصات تونل

  

محدوده مقادیر و مقدار پایه پارامترهاي مورد بررسی- 1جدول 

واحدمحدوده مقادیرمقدار پایهپارامتر مورد بررسی

– g0.1 0.3شتاب 0.5 g�	/		��

- 2010عمق تونل 30�

– 63قطر تونل 9�

  

هاي انجام شده، مدل رفتاري خاك، خاك با توجه به مطالب بیان شده و مزایا و کاربردهاي مدل رفتاري خاك سخت شونده، در مدلسازي

پژوهش قابلیت بررسی روانگرایی را داشته  اي انتخاب شده است که ادامهنوع خاك ماسه و به گونه).2.4جدول (شود سخت شونده در نظر گرفته می

جهت در دسترس نبودن امکانات آزمایشگاهی، مشخصات سخت شونده خاك از منابع معتبر استخراج  .لذا میزان ریزدانه خاك محدود شده است. باشد

  ].18،19،20[باشد و مقاالت معتبر می PLAXISافزاري هاي گروه نرممنابع مورد استفاده، بولتن. گرددمی

  

مشخصات خاك در مدلسازي عددي  - 2جدول 

��E���E��E��∁φ

�	174.8مشخصات + 45.0	� + 41.5	� + 5134

��������/����/����/����/����/��واحد

  

هاي متداول و اجرایی شده است که به نمونهاي انتخاب ابعاد تونل به گونه. متر در نظر گرفته شده است 4/0ضخامت پوشش آن همچنین 

  . ، ارائه شده است3مشخصات پوشش تونل جهت تعریف در مدلسازي عددي در جدول . نزدیک باشد

  

  متر 4/0مشخصات پوشش بتنی تونل به ضخامت  -3جدول 

���		(��/��/�)��		(��/�)�		(��/��)

0.151.07	� + 58.0	� + 62.2	� + 7

  

گردد که خطوط اي انتخاب   میابعاد مدل  به گونه. متر عرض فرض شده است 120متر عمق و  75ابعاد محیط خاك اطراف تونل برابر با 

ها و کرنش هادر صورتی که کانتورهاي تنش. ها در مدل به مرزهاي مدل منتهی نشده و از آن فاصله قابل توجهی داشته باشدها و کرنشمیزان تنش تنش

  .اي را از نتایج بدست آمده، انتظار داشتتوان خطاي قابل توجهدر مدل به مرزهاي مدل منتهی شود،  می

  

  نتایج استخراج  .5
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10 0.1 g 25.53 5.86 510 62 93

10 0.3 g 88.05 22.43 638 67 99

10 0.5 g 171.50 40.10 815 147 208

20 0.1 g 23.05 5.51 972 110 151

20 0.3 g 80.00 21.79 1160 118 164

20 0.5 g 153.52 39.24 1410 185 273

30 0.1 g 19.90 4.89 1420 149 200

30 0.3 g 70.17 20.22 1640 154 224

30 0.5 g 134.60 37.16 1960 222 319

Axial Force

(KN/m)

Shear Force

(KN/m)

Bending Moment

(KN.m/m)

Depth

(m)
Accelleration

Horizontal

 Displacment (mm)

Vertical

Displacment (mm)

آن، با توجه به پارامترهاي طراحی در نظر گرفته شده و محدوده تغییرات . یابدها تعمیم میپس از ساخت مدل پایه و اطمینان از صحت نتایج، مدل

سپس نتایج هر مدل که شامل مقادیر حداکثر تغییر شکل، نیروي محوري، نیروي برشی و لنگر خمشی ایجاد شده در پوشش . گرددمدلسازي ها انجام می

  . گرددتونل تحت شتاب وارد شده، استخراج می

  

  

  مقایسه جابجایی جانبی و نشست پوششش دیوار خاك مسلح-3جدول 

  نوع مسلح کننده  )میلیمتر(جابجایی جانبی   )میلیمتر(نشست 

  ژئوگرید معمول  83/4  74/2

  سامانه ژئوگرید شاخک دار  11/3  43/2

  )بهبود رفتار(درصد کاهش جابجایی   36  12

  

  

  اي تونلتاثیر عمق تونل بر رفتار لرزه  .5

گردد که با افزایش عمق تونل، جابجایی افقی با بررسی نتایج مشاهده می.  است، ارائه شده 4اي تونل، در جدول نتایج تاثیر تغییر عمق تونل بر رفتار لرزه

 20متر، جابجایی افقی و عمودي پوشش تونل در حدود  30به  10با افزایش عمق از . یابدو عمودي تونل ناشی از شتاب وارده، با روندي مشابه کاهش می

  .هاي وارده بر تونل توضیح دادسربار خاك و افزایش تنش توان با اثراین موضوع را می. درصد کاهش خواهد یافت

-می با افزایش عمق استقرار تونل، نیروي محوري وارد بر آن، تا سه برابر و در نیروهاي برشی و خمشی ایجاد شده، مقادیر تا دو برابر افزایش

، 3/0به  1/0ردد با تغییر شتاب از گنکته دیگر آنکه مشاهده می. استتر نکته قابل توجه در آن است که این افزایش در نیروي محوري قابل توجه  .یابد

ها دیده خواهد ، افزایش ناگهانی در این تالش 5/0اما با افزایش شتاب به . در هر عمق نیروي برشی و لنگر خمشی ایجاد شده تغییر زیادي نخواهد کرد

  .نماید، را تائید مییشتر شود صدمات وخسارات شدیدتري را شاهد خواهیم بودب 0.4gدر صورتی که شتاب از  این موضوع صحت این ادعا که. شد

  

  )قطر پایه(نتایج تحلیل شبه استاتیکی تونل تحت افزایش شتاب و عمق متغیر   - 4جدول 
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  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٥

3 0.1 g 22.70 5.84 515 109 89

3 0.3 g 76.35 20.89 591 115 89

3 0.5 g 146.39 36.81 719 198 144

6 0.1 g 23.05 5.51 972 110 151

6 0.3 g 80.00 21.79 1160 118 164

6 0.5 g 153.52 39.24 1410 202 273

9 0.1 g 22.93 4.95 1400 79 141

9 0.3 g 81.53 22.22 1710 83 146

9 0.5 g 162.12 42.74 2130 162 298

Axial Force

(KN/m)

Shear Force

(KN/m)

Bending Moment

(KN.m/m)

Diameter

(m)
Accelleration

Horizontal

 Displacment (mm)

Vertical

Displacment (mm)

10 6 572 584 60 137 122

20 6 566 612 45 68 81

30 6 576 660 38 49 59

20 3 545 530 40 81 62

20 6 566 612 45 68 81

20 9 607 763 52 104 124

Axial Force

(KN/m)

Shear Force

(KN/m)

Bending Moment

(KN.m/m)

Depth

(m)

Diameter

(m)

Horizontal

 Displacment (mm)

Vertical

Displacment (mm)

هاي کم، با گردد که در شتاببا بررسی نتایج مشاهده می.  ، ارائه شده است5اي آن، در جدول نتایج بدست آمده از تاثیر تغییر قطر تونل بر رفتار لرزه

گرانش، جابجایی افقی و عمودي پوشش  5/0اما در  شتاب . تغییر استافزایش قطر تونل، جابجایی افقی و عمودي تونل ناشی از شتاب وارده، تقریبا بی

،تونل تاثیر بیشتري را بیشتر شودهاي در شتاب در این جا نیز این موضوع صحت این ادعا که .خواهد کرد  درصد افزایش را تجربه 20تونل در حدود 

  . نمایدناشی از شتاب وارده تحمل خواهد نمود را تائید می

نکته قابل توجه . دهددر بررسی نیروهاي ایجاد شده بر تونل، افزایش قطر تونل، افزایش قابل توجهی را در مقادیر نیروي محوري گزارش می

متر، به  9اما با افزایش قطر به . متر، نیروي برشی و لنگر خمشی ایجاد شده روند افزایشی را تجربه خواهد نمود 6به   3در آن است که با افزایش قطر از 

، در هر عمق نیروي برشی و  3/0به  1/0شتاب از همانند  تاثیر تغییر عمق، در اینجا نیز با تغییر .ها کاهش خواهد یافتصورت ناگهانی مقادیر این تالش

ها دیده خواهد شد که نشان از تشدید رفتار ، افزایش ناگهانی در این تالش 5/0اما با افزایش شتاب به . لنگر خمشی ایجاد شده تغییر زیادي نخواهد کرد

  . هاي باالتر استاي تونل در شتابلرزه

)عمق پایه(تونل تحت افزایش شتاب و قطر متغیر نتایج تحلیل شبه استاتیکی   - 5جدول 
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بیشتر شود صدمات  4/0باشد شاهدآسیب هاي خفیف به تونل هستیم و در صورتی که شتاب از  4/0تا  2/0اگر این شتاب بین همانگونه که اشاره شد، 

هاي قبل بیان گردید که با در قسمت. شودمی، تحقیق در ادامه این موضوعبا توجه به اهمیت این موضوع، .بودوخسارات شدیدتري را شاهد خواهیم 

  .ها خواهیم بود، شاهد تغییرات قابل توجهی در نیروهاي وارده و جابجایی 5/0افزایش شتاب به 

با افزایش عمق تاثیر افزایش شتاب . ها خواهد شدبرابري در جابجایی7تا  5گردد که افزایش شتاب موجب تغییرات با بررسی نتایج مشاهده می

درصد خواهد  40همچنین افزایش قطر موجب افزایش تاثیر افزایش شتاب تا . درصد افزایش خواهد یافت 10بر جابجایی بخصوص جابجایی عمودي، تا 

نکته قابل توجه آن است که با افزایش . ها و لنگرهاي ایجاد شده خواهد شددرصدي در نیرو 120تا  40، موجب افزایش  5/0تا  1/0افزایش شتاب از .شد

  .ارائه شده است2و1ل و شک  6خالصه این نتایج در جدول . عمق و قطر تونل حساسیت و آسیب پذیري تونل نسبت به افزایش شتاب بیشتر خواهد شد

  

  اد شده نسبت به افزایش شتابآنالیز حساسیت و درصد افزایش جابجایی و نیروهاي ایج  - 6جدول 



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٦

  

  

  

  

  آنالیز حساسیت و درصد افزایش جابجایی نسبت به افزایش شتاب -1شکل 

  

  

  

  

  

  

  آنالیز حساسیت و درصد افزایش نیروهاي ایجاد شده نسبت به افزایش شتاب -2شکل 

  گیريجمع بندي و نتیجه  .8



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٧

با افزایش عمق تونل، جابجایی افقی و عمودي تونل ناشی از شتاب وارده، با روندي مشابه در حدود شود، میهمانگونه که در نتایج بدست آمده مشاهده 

با افزایش عمق استقرار تونل، .هاي وارده بر تونل توضیح دادتوان با اثر سربار خاك و افزایش تنشدرصد کاهش خواهد یافت که این موضوع را می 20

نکته قابل توجه در آن است که این . یابدا سه برابر و در نیروهاي برشی و خمشی ایجاد شده، مقادیر تا دو برابر افزایش مینیروي محوري وارد بر آن، ت

  . ها دیده خواهد شد، افزایش ناگهانی در این تالش 5/0همچنین  با افزایش شتاب به . تر استافزایش در نیروي محوري قابل توجه

تغییر هاي کم، با افزایش قطر تونل، جابجایی افقی و عمودي تونل ناشی از شتاب وارده، تقریبا بیگردد که در شتاببا بررسی نتایج مشاهده می

در بررسی نیروهاي ایجاد شده . درصد افزایش را تجربه خواهد کرد 20گرانش، جابجایی افقی و عمودي پوشش تونل در حدود  5/0اما در  شتاب . است

 6به   3نکته قابل توجه در آن است که با افزایش قطر از . دهدتونل، افزایش قابل توجهی را در مقادیر نیروي محوري گزارش می بر تونل، افزایش قطر

ها متر، به صورت ناگهانی مقادیر این تالش 9اما با افزایش قطر به . متر، نیروي برشی و لنگر خمشی ایجاد شده روند افزایشی را تجربه خواهد نمود

  .خواهد یافت کاهش

اما با . ، در هر عمق نیروي برشی و لنگر خمشی ایجاد شده تغییر زیادي نخواهد کرد 3/0به  1/0همانند  تاثییر تغییر عمق، در اینجا نیز با تغییر شتاب از 

.هاي باالتر استدر شتاب اي تونلها دیده خواهد شد که نشان از تشدید رفتار لرزه، افزایش ناگهانی در این تالش 5/0افزایش شتاب به 

با افزایش عمق تاثیر افزایش شتاب بر . ها خواهد شدبرابري در جابجایی 7تا  5گردد که افزایش شتاب موجب تغییرات با بررسی نتایج مشاهده می

درصد خواهد  40ش شتاب تا همچنین افزایش قطر موجب افزایش تاثیر افزای. درصد افزایش خواهد یافت 10جابجایی بخصوص جابجایی عمودي، تا 

  .شد

نکته قابل توجه آن است که با افزایش . درصدي در نیروها و لنگرهاي ایجاد شده خواهد شد 120تا  40، موجب افزایش  5/0تا  1/0افزایش شتاب از 

هاي بیشتري موثر دیگر، مدلسازي براي بررسی پارامترهاي. عمق و قطر تونل حساسیت و آسیب پذیري تونل نسبت به افزایش شتاب بیشتر خواهد شد

  .مورد نیاز است که نیازمند تحقیقات بیشتري در این زمینه خواهد بود
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