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 خالصه

شوند، یا به صورت زهکشي شده و هایي که در زیر سطح آب زیرزميني حفر ميتونل 

شوند. طراحی پوشش تونل های واقع در بند)زهکشی نشده( طراحي ميیا به صورت آب

زیر سطح آب زیرزمينی، نيازمند مشخص بودن توزیع تنش کل، موثر وفشار آب 

حفره ای در اطراف تونل وهمچنين نيروهای محوری، ممان خمشی و تنش های وارد 

 تمام فشاربر پوشش ميباشد. در شرایط زهکشی نشده، پوشش می بایست 

زیرزمينی را تحمل کند در صورتی که در شرایط هيدرواستاتيک ناشی از آب 

زهکشی شده، فشار وارد بر پوشش ، تابع شرایط زهکشی ميباشد.در این مقاله با 

استفاده از شبيه سازی عددی، تاثير شرایط زهکشی کامل، زهکشی از کف تونل و 

زهکشی نشده در بار های وارد بر پوشش و توزیع تنش و جابجایی در زمين اطراف 

 نشست در سطح زمين ارزیابی گردیده است.و 

 

 
 ، توزیع تنش ، فشار منفذیکلمات کلیدي: تونل ، پوشش بتنی ، شرایط زهکشی 

 

 

  مقدمه .1

 

، امروزه با توسعه حمل و نقل و کمبود فضا در سطح زمين و ضرورت حفظ محيط زیست

انتقال آب و ... ی ها، تونلی راهها، تونلحداث سازه های زیرزمينی نظير: متروا

ز این رو مطالعه و بررسی عوامل ت. اروند فزاینده ای به خود گرفته اس

ز جمله این ت. ابسيار حائز اهميت اس هاتونلتاثيرگذار در حفر و نگهداری 

به . باشدیم هاتونلاثير بار ناشی از آبهای زیرزمينی بر پوشش بتنی ، تعوامل

یی که در زیر سطح آب زیر زمينی قرار دارند ناشی هاتونلار وارد بر ، بطور کلی

 [.1]باشدیماز وزن زمين باالی آن و بار ناشی از آب زیرزمينی 

شوند، یا به صورت زهکشي و یا هایي که در زیر سطح آب زیرزميني حفر ميتونل

 یطراح یهاشوند. انتخاب هر کدام از روشبند )زهکش نشونده( طراحي ميبه صورت آب

 ینسب یتونل، سخت یباال ینيرزمیاز جمله : ارتفاع آب ز یر شده به عوامل مختلفذک

 یآب و... بستگ انیشبکه جر عیتوز نگ،ينیال –نيزم ینسب یرینفوذپذ نيو همچن

از آن است که  یصورت گرفته توسط افراد مختلف حاک یهایدارد. مطالعات و بررس

زهکش نشونده  یهازهکش شونده کمتر از تونل یهاتونل یبار وارده بر پوشش بتن

زهکش شونده به مراتب کمتر  یهامربوط به تونل یها نهیهز ني. همچنباشدیم

آبرو و ...(،  یهاها )مثل تونلخاص تونل یکاربر ليبه دل یدر موارد ی. ولباشدیم

امکان استفاده از  یشناس نيخاص زم طیشرا ایو  ینيرزمیضرورت حفظ سطح آب ز

                                                 
 (تهران)پلی تکنيک دانشگاه صنعتی اميرکبير  دانشکده معدن و متالورژی،دانشيار  1
 مکانيک سنگ دانشجوی کارشناسی ارشد  2
 مکانيک سنگ دانشجوی کارشناسی ارشد  3
 مهندسی عمران دانشجوی کارشناسی  4
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 یحالت زهکش نشونده طراح یتونل را برا دیزهکش شونده وجود ندارد و با یهاتونل

 [.2کرد ]

تواند چندین شود ميسنگ یا خاك اطراف تونلي كه حفاري ميوجود آب در توده

( قبل از حفاري fPوجود فشار آب )      شود:اثر داشته باشد كه به صورت زیر خالصه مي

،  1هاي اصلي ها كاهش پيدا كند و یا به عبارتي تنششود تنشباعث مي
2  و

3 

تغيير یابند. لذا اگر دایره موهر در حالت جدید  fP3و fP1 fP2به 

شود كه اثر فشار آب باعث كاهش مقاومت سنگ و یا خاك خواهد شد رسم شود مالحظه مي

 [.3نشان داده شده است] 1که در شکل 

 

 
 [.3تاثیر فشار آب منفذي در تغییرات تنش]  – 1شکل 

 

شود كه عبارتي باعث مي شود )یا بهحفاري تونل باعث توليد یك سينك فشار مي

فشار آب منفذي در اطراف فضاي حفاري شده صفر شود(. ایجاد سينك فشار باعث 

شود كه تغييراتي در گرادیان فشار آب منفذي به وجود آید. تغييرات گرادیان مي

سنگ و یا نفوذپذیري خاك است. فشار آب منفذي وابسته به نفوذپذیري معادل توده

تر كردن اعث افزایش تنش موثر و در نتيجه تمایل به مقاومكاهش آب زیرزميني ب

اي حفاري شده تغييرات فشار آب منفذي به صورت پله یسنگ دارد. در اطراف فضاتوده

نشان دادند كه تمركز تنش االستيك در سنگ بكر و توزیع   1یو ش یتورنایاست. د

عث شود كه سنگ یا خاك تواند باسنگ ميهاي اطراف تودهدر ناپيوستگي فذيفشار من

نرم  یهانيكه در زم ییهابه مقاومت نهایي برسد. این حالت اغلب در اطراف تونل

 [.4گردد ]شوند مالحظه ميساخته شده مي

وجود فشار آب باعث اثرات نامطلوب بر پایداري سينه كار خواهد شد لذا 

ریان آب باید در طراحي فضاهاي زیرزميني به این مورد توجه خاصي شود. ج

شود كه در سطح زمين هاي سطحي باعث ميزیرزميني به داخل فضاي حفاري شده در تونل

هاي سطحي خطرناك خواهد بود و یا حتي نشست به وجود آید كه اثر آن بر روي سازه

 [.5دد]تواند باعث ناپایدار شدن فضاي زیرزميني گرمي

بتدایي حفاري باعث در نهایت باید گفت كه فشار آب ممكن است در مراحل ا

پایداري جزئي فضاي زیرزميني شود ولي در نهایت باعث كاهش پایداري خواهد شد. 

سنگ، نتيجتًا تاثير آب در پایداري فضاهاي زیرزميني وابسته به مقاومت توده

 وذپذیري سنگ است.آب و نف شاربزرگي ف ها،مانيها و جنس سشدگي سنگطبيعت سيمان

شود كه محاسبات مربوط به ناسي و حضور آب موجب ميشپيچيدگي شرایط زمين

توان با استفاده از تر گردد. پيچيدگي زمين را ميبارهاي وارد بر الینينگ پيچيده

شناسي خيلي دقيق مشخص كرد و از این آزمایشات برجا، آزمایشگاهي و مطالعات زمين

شناسي در بارهاي هاي زمينها كاست؛ لذا نقش پيچيدگيطریق از مقدار عدم قطعيت

وارد بر الینينگ به راحتي قابل محاسبه خواهد بود. تاثير حضور آب به دليل 

توان و فيزیكي كه روي سنگ، خاك و الینينگ دارد، را نمي ییاثرات متفاوت شيميا

به سادگي در محاسبات بارهاي وارد بر الینينگ در نظر گرفت. در این مقاله فقط 

بارهاي وارد بر الینينگ بررسي شده است و اثرات عواملي آب بر روي  یکيمکان راث

و   2ریز و یا اثر آن در مواردي چون آماسسنگ، شستن مواد دانهچون تخریب توده

 [.1در نظر گرفته نشده است]  3یمچاله شوندگ

مقاله با استفاده از نرم افزار نیدر ا
DFlac2

 یهاطيمح یساز هيشب یکه برا 

 ليتحل تيقابل یدارا نيشده است و همچن هيبر اساس روش تفاضل محدود ته وستهيپ

 یکيمکان درويرفتار ه باشد،یم وستهيپ یهاطيدر مح یکيدرولهي – یکيمکان 4همبسته

 طیشرا ريقرار گرفته وتاث یرساشباع مورد بر طيکم عمق واقع در مح یهاتونل

                                                 
1 Detournay and chey (1998) 
2 Swelling 
3 Squeezing 
4 Coupled analysis 

1
3fp1fp3 3

1

1
3fp1fp3 3

1
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و  نگينیدر ال ییتنش و جابجا عیتوز نگ،ينیوارد بر ال یدر بار ها یمختلف زهکش

بر اساس  یمدل ساز شده است. یابیارز نيطور نشست در سطح زم نياطراف و هم نيزم

قرار دارد صورت  نياز سطح زم یمتر 30که در عمق  یفرض یحاصل از تونل یداده ها

 گرفته است.

 

 

 هندسه مدل و مشخصات مصالح ،یساز هیشب اتیفرض .2

 

  از متری  30مدل مورد بررسی یک تونل دایروی واقع در محيط اشباع، در عمق

 . باشدیمزمين  سطح

 يمی از تونل بهه منظهور کهاهش ، نبه دليل متقارن بودن مقطع دایروی تونل

 ی شد. مدل سازعمليات محاسباتی 

 گونه آبی از مرزههای کنهاری و مرزهای کناری مدل نفوذ ناپذیر بوده و هيچ

 .شودینمبه بيرون منتقل پایينی 

 یی افقی در امتداد مرزهای قائم و از جابجایی قهائم در امتهداد از جابجا

 مرز افقی پایينی، ممانعت به عمل آمده است. 

  هاليتحلدر تمامی( شرایط تنش هيدرو استاتيک ،K=1 و شرایط کهرنش صهفحه )

 ای فرض شده است.

  متر فرض گردیده است.2شعاع حفاری تونل 

 اصهله د. فباشهیممتر  30متر و عرض  60ه مدل مورد نظر دارای ارتفاع هندس

 برابر بزرگتر از قطر تونل است. 4-5بين تونل حفاری شده و مرزهای مدل،

 نيهمکلی هيدرو استاتيک، متناسب با عمق تونل و چگالی اشباع محيط و ش تن 

 شودیمفشار منفذی به مرز سمت راست مدل اعمال  طور

  سنگ اطراف، االستو پالستيک فرض شده و از مهدل رفتهاری مهوهررفتار توده-

 ی استفاده شده است.مدل سازکولمب در 

 شتاب ثقلی برابر
2s

m 10  شودیمبه مدل اعمال. 

فرض گردیده  1به صورت پایا ،شرایط جریان آب زیرزمينی برای تمامی مراحل تحليل

 است.

 وهندسه تونل نشان داده شده است. یشبکه مش بند،  2در شکل 

 

 
 .[1]لو هندسه تون یشبکه مش بند – 2شکل 

 

                                                 
1   Steady state 
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 آورده شده است. 1مشخصات توده سنگ مدل شده در جدول 

 

 

 

 .[1]مشخصات توده سنگ اطراف تونل -1جدول 

 MPa 0.3 مقاومت فشاری توده سنگ

 MPa 0.081 چسبندگی

33   زاویه اصطکاک  

) نفوذپذیری توده سنگ
rK) 

s
cm4105  

 50 MPa (Eمدول تغييرشکل پذیری )

 0.44 ضریب پواسون

 MPa 138.8 مدول بالک

 MPa 17.36 مدول برشی

 اشباع توده سنگدانسيته 
33000

m
kg 

 0.5 تخلخل

 

 است. دهیذکر گرد 2در جدول  زيتونل ن یپوشش بتن یکيمشخصات مکان

 

 .[1]تونلمشخصات لحاظ شده برای پوشش بتنی  -2جدول 

 20 GPa  (Eمدول االستيک )

 0.2 ضریب پواسون

 m 0.3 ضخامت

1025.2 43 گشتاور دوم سطح m 

 MPa 35 مقاومت فشاری بتن

) پوششنفوذپذیری 
cK) 

s
cm4105  

 

 یساز هیروند شب .3

 

ی هاتنشمراحل شبيه سازی عددی تونل با مشخصات مذکور به این صورت است که ابتدا 

مرزی تکيه گاهی ذکر شده به مدل اعمال  طیو شراشار آب حفره ای اوليه ، فاوليه

سپس حفاری کامل تونل با حذف المان  رسدیمبه تعادل  هاتنشو مدل تحت این  شودیم

های داخلی هندسه تونل انجام ميشود و در ادامه، پوشش تونل که با استفاده از 

المان سازه ای شبيه سازی شده است، نصب ميشود. دراین مرحله هر کدام از شرایط 

ر زهکشی کامل، زهکشی از کف تونل و زهکشی نشده را به مدل اعمال ميکنيم و د

و نتایج  رديگیميدروليکی قرار ه-ل مجموعه تحت تحليل همبسته مکانيکیانتها ک

نش موثر و فشار آب حفره ای در زمين ، تتحليل در قالب تغييرات توزیع تنش کل

ی ایجاد شده در پوشش تونل و همچنين هاتنشمان خمشی و ، ماطراف، نيروی محوری

 .شودیمده  ارائه نشست در سطح زمين برای هرکدام از شرایط زهکشی ذکرش

 

 یمختلف زهکش طیشرا یانجام شده برا یها لیتحل جینتا .4

 

 یکامل، زهکش یزهکش طیهر سه شرا یاطراف تونل برا یفشار منفذ عیتوز ،3در شکل 

 چينشده ه یحالت زهکش ینشده نشان داده شده است. برا یاز کف تونل و زهکش

داشت و فشار در اطراف  مياطراف تونل نخواه یدر فشار منفذ یرييگونه تغ

 طیشرا یبرا یول .          باشدیم هياول یتونل برابر با فشار منفذ

از کف تونل،  یزهکش طیشرا یاطراف تونل صفر و برا یکامل فشار منفذ یزهکش

 .باشديتنها در کف تونل برابر صفر م یمقدار فشار منفذ

 یموثر و فشار منفذ یو مماس یکل، تنش شعاع یو مماس یتنش شعاع عیتوز

 نشان داده شده است.  6و 5، 4در اشکال  یمختلف زهکش طیهر کدام از شرا یبرا
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حالت  یتونل برا وارهیدر د یو مماس یتنش موثر شعاع ریکه مقاد شودیمالحظه م

مقدار  ی. به عبارتباشدیاز کف م ینشده و زهکش یاز حالت زهکش شتريکامل ب یزهکش

 طیشرا ریاز سا شتريکامل ب یتحمل کند درحالت زهکش تواندیکه توده سنگ م یتنش

 .باشديم یزهکش

 

 
 اطراف تونل یکنتور فشار منفذ – 3شکل 

 

 
 کامل( یاطراف تونل )زهکش یتنش و فشار منفذ عیتوز – 4شکل 

 

 
 از کف( یاطراف تونل )زهکش یتنش و فشار منفذ عیتوز – 5شکل 
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 نشده( یاطراف تونل )زهکش یتنش و فشار منفذ عیتوز – 6شکل 

 

 یساز هياستخراج شده از شب یو گشتاور خمش یمحور یرويدر ادامه با توجه به ن

با  یوارد بر پوشش بتن یو فشار شعاع یمماس ای یتنش فشار ریمقاد ،یعدد

 .گرددیمحاسبه م 2و  1استفاده از روابط 
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 Nی وارد بر پوشش،فشار شعاع Pتنش محوری یا فشاری وارد بر پوشش، t ،که

 Iفاصله از سطح خارجی الینينگ تا تار خنثی،  c ،گشتاور خمشی Mنيروی محوری، 

فاصله داری  bشعاع خارجی تونل،  R،مساحت جانبی الینينگ A،گشتاور دوم سطح

 د. شویمدر نظر گرفته  m 1الینينگ که به دليل آناليز کرنش صفحه ای برابر با 
 طیشرا یبرا یوارد بر پوشش بتن یو فشار شعاع یتنش فشار  8و 7در اشکال

 از سقف تا کف تونل نشان داده شده است. ،یمختلف زهکش

 

 
 وارد بر پوشش از سقف تا کف تونل یفشار شعاع – 7شکل 

 

   %24 بایوارد بر پوشش تقر ینشده فشار شعاع یزهکش طیکه در شرا شوديمالحظه م

. باشديل مناز کف تو یزهکش طیاز شرا شتريب   %17کامل و  یزهکش طیشرا شترازيب

در کف تونل  یاز کف تونل، فشار شعاع یکامل و زهکش یزهکش طیشرا یبرا نيهمچن

 یزهکش طیشرا یوارد بر پوشش برا یو درسقف تونل مقدار فشار شعاع کسانی بایتقر

 .باشديم   KPa 200مقدار و در حدود  را نیکامل کمتر
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 وارد بر پوشش از سقف تا کف تونل یتنش فشار – 8شکل 

 

در سقف و کف تونل  یکه مقدار تنش فشار شوديمالحظه م،  8با توجه به شکل 

که علت  باشدياز کف م ینشده و زهکش یزهکش طیاز شرا شتريکامل ب یزهکش طیدر شرا

 باشديکامل  م یزهکش طیدر شرا شترياز تنش موثر ب یشترناشيامر تمرکز تنش ب نیا

بر پوشش در  اردو یتونل مقدار تنش فشار وارهیو با حرکت به سمت د جیبه تدر یول

نشده  یزهکش طینسبت به شرا  %70کامل حدود  یزهکش طیشرا یتونل، برا وارهید

 .ابدییکاهش م

 طیهر سه شرا یبرا نياز سقف تونل تا سطح زم یفشار منفذ عیتوز ،9در شکل 

سمت  هب نيبا حرکت از سطح زم شودیمالحظه م ذکر شده نشان داده شده است. یزهکش

 شیافزا کيدرواستاتيبه صورت ه ینشده، فشار آب حفره ا یزهکش طیتاج تونل در شرا

 ن،ينصف عمق تونل از سطح زم یبیکامل در فاصله تقر یزهکش طیدر شرا یول ابديم

 .کندیم دايپ یکرده و روند کاهش رييتغ یفشار آب حفره ا عیتوز یالگو

 

 
 نیاز سقف تونل تا سطح زم یفشار منفذ عیتوز – 9شکل 

 

 نینشست در سطح زم یابیارز .5

 

 ريتاث نيزم یدروژئولوژيه طیموجود و شرا یهاتنش یحفر تونل بر رو یبه طور کل

 یها وارهید زيکار و ن نهيدر س ییباعث همگرا یعيطب طیشرا رييتغ نیگذاشته و ا

 یخاص یهازميبا مکان یها در محل حفارشکل رييتغ نی. واضح است که اشودیتونل م

شکل در سطح  رييتغ جادیو باعث ا افتهی شگستر نيموجود تا سطح زم طیبر حسب شرا
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 شیافزا ،یباعث کاهش فشار آب حفره ا یزهکش اتيعمل نيخواهد شد. همچن زين نيزم

 نينشست در سطح زم ریمقاد ،10. در شکل شودینشست م شیافزا جهيتنش موثر و در نت

 یزهکش طیکه در شرا دهدینشان م جیارائه شده است. نتا یمختلف زهکش طیشرا یبرا

. افتدیاتفاق م ،درست در باالی تاج تونل نيدر سطح زم  cm 1درحدود  ینشده، نشست

تونل  یدر باال cm 3.5  بایتقر زانيبه م یکامل نشست یزهکش طیشرا یبرا یول

از  شترياز کف تونل ب یزهکش طیشرا ینشست برا ریمقاد نيداشت. همچن ميخواه

 .باشدیم  cm 2.5کامل و در حدود  یزهکش طینشده و کمتر از شرا یزهکش طیشرا

 

 
 نینشست در سطح زم – 10شکل 

 
 

 

 یریگ جهینت .6

 

در این مقاله بعد از ارائه کلياتی در ارتباط با آب زیرزمينی و بارهای ناشی 

که برای شبيه   dFlac2، با استفاده از نرم افزار هاتونلاز آن بر پوشش بتنی 

ی پيوسته بر اساس روش تفاضل محدود تهيه شده است و همچنين دارای هاطيمحسازی 

باشد،رفتار ی پيوسته میهاطيمحهيدروليکی در  –قابليت تحليل همبسته مکانيکی 

هيدرو مکانيکی تونل فرضی واقع در زیر سطح آب زیرزمينی  مورد بررسب قرار گرفت 

ی نشده در بار های وارد بر وتاثير شرایط زهکشی کامل، زهکشی از کف تونل و زهکش

پوشش،توزیع تنش و فشار منفذی در الینينگ و زمين اطراف و همچنين نشست در سطح 

 ی گردید.ابیارززمين 

 خالصه کرد: ریبه شرح ز توانیرا م قيتحق نیحاصل از ا جیاهم نتا

 ( وجود فشار آبfPقبل از حفاري باعث مي )د و یا نها كاهش پيدا كنشود تنش

،  1هههاي اصههلي بههه عبههارتي تنش
2  و

3  بههه
fP1 ،

fP2  و
fP3 

 .باعث كاهش مقاومت سنگ و یا خاك خواهد شد ،در نتيجه آنكه  تغيير یابند

  مقادیر تنش موثر شعاعی و مماسی در دیواره تونل برای حالت زهکشهی

ه عبارتی د. بباشیمکامل بيشتر از حالت زهکشی نشده و زهکشی از کف 

شی کامهل  تواندیممقدار تنشی که توده سنگ  تحمل کنهد درحالهت زهک

 باشد.بيشتر از سایر شرایط زهکشی می

  بيشهتراز   %24تقریبها در شرایط زهکشی نشده فشار شعاعی وارد بهر پوشهش

 باشد.ل مینبيشتر از شرایط زهکشی از کف تو  %17شرایط زهکشی کامل و 

  مقدار تنش فشاری در سقف و کف تونل در شرایط زهکشی کامل بيشتر از شرایط

سهمت باشد ولی بهه تهدریج و بها حرکهت بهه زهکشی نشده و زهکشی از کف می
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دیواره تونل مقدار تنش فشاری وارد بر پوشش در دیواره تونل، برای شرایط 

 نسبت به شرایط زهکشی نشده کاهش ميابد. %70زهکشی کامل حدود 

 1حدود شستی در، ندر شرایط زهکشی نشده cm افتهدیمسطح زمهين اتفهاق  در .

در بهاالی   cm 3.5   نشستی به ميهزان تقریبها  کاملولی برای شرایط زهکشی 

 .تونل خواهيم داشت
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