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هخالص  

در این تحقيق براي طراحی حائل تونل از سيستم نگهداری مركب استفاده شده است 

های فوالدی مي باشد، برای مدل کردن این سيستم كه ترکيبی از شاتکریت و قاب

ظر ، آنرا به صورت سيستم مرکب یا کامپوزیت در نFLAC3Dنگهداری در نرم افزار 

توسط آقایان کارانزا تورس و دایدرس برای  2009گرفته و از روش نوینی که در سال 

 FLAC3Dریت و قاب فوالدی ارائه شده و با نرم افزار های نگهداری مرکب شاتکسيستم

شود. ابتدا دو سيستم نگهداری را به یک سيستم مرکب همخوانی دارد، استفاده می

 کنيم. رهای مقاومتی و مکانيکی آنرا محاسبه میتبدیل کرده و خصوصيات و پارامت

بر اساس روش عددی تفاضل محدود است كه علت استفاده  FLAC3Dنرم افزار سه بعدی 

از این نرم افزار به خاطر وضعيت ساختاری سنگ های منطقه و همچنين وجود گسل ها 

که توده  و درزه های فراوان موجود در منطقه می باشد. این وضعيت باعث شده است

سنگ اطراف تونل بسيار بلوکی و خرد شده باشد و به علت خرد شدگی زیاد، توده 

 سنگ بصورت همگن و پيوسته در نظر گرفته می شود. 

سازي حائل تونل، المان ساختاری الینر انتخاب شد که عالوه بر خصوصيات برای مدل

توان براي آن در می المان پوسته، خصوصيات اندرکنش بين توده سنگ و حائل را نيز

های لغزش کامل و بدون لغزش کاربرد زیادی نظر گرفت، این خاصيت برای بررسی حالت

 دارد. 
 

، سيستم نگهداری مرکب، اندرکنش بين تحليل پايداری، تفاضل محدودکلمات کليدي: 

 توده سنگ و حائل.

 

 

  مقدمه .1

 

فرش در استان مرکزي مي ت -واریانت حذف گردنه نقره کمر بخشي از محور فرعي آشتيان

باشد. با توجه به عبور این محور از منطقه کوهستاني و دارا بودن قوسهاي افقي با 

شعاع کم و شيب هاي تند، براي حرکت روان و ایمن وسایل نقليه، احداث این واریانت 

به همراه تونل آن در دستور کار وزارت راه و ترابري قرار گرفت. در مرحله امکان 

و اوليه طراحي یک پروژه اطالعات جامع بسيار کمي در رابطه با خواص ژئوتکنيکي پذیري 

باشد. از هاي درجا و همچنين مشخصات آب شناختي در دسترس ميهاي سنگي، مقدار تنشتوده

تواند بسيار مفيد باشد. براي هاي سنگي مياینرو استفاده از طبقه بندي مهندسي توده

توان از یک یا چند نوع طبقه بندي شخصات یک توده سنگي ميکسب تصویري از ترکيب و م

هاي اوليه از ملزومات سيستم بطور همزمان استفاده نمود تا در طي آن ارزیابي

هاي سنگي هایي از خواص مقاومتي و تغيير شکل پذیري تودهنگهداري و همچنين ارزیابي

 بدست آید.

 

 شناسي عمومي و مهندسياطالعات زمين .2

هاي زمين شناسي که به شناسایي هاي مکانيک سنگي بر پایه دادهتمامي تحليلچارچوب 

پردازند، قرار دارد. اهميت این هاي ساختاري و خواص مصالح ميها، ناپيوستگينوع سنگ

ها به حدي است که چنانچه اطالعات زمين شناسي ناکافي یا غلط باشد، حتي دقيق داده

تواند بي معني و غلط از کار در انيک سنگي نيز ميهاي مکترین و علمي ترین تحليل

 آید. 

                                                           
 سنگ مکانيککارشناس ارشد  1
  استادیار دانشگاه اراک 2

mailto:abolghasemi.alireza@yahoo.com
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باشد. بر اساس گزارش مطالعات متر مي750هاي ورودي و خروجي طول تونل با احتساب گالري

 توان به سه ناحيه تقسيم بندي زمين شناسي، تونل مذکور را مي

نيکي ط تکتوسنگي است که به دالیل شرایکرد. ناحيه اول شامل سنگهاي آهکي و ماسه

 بصورت برش درآمده و همچنين محدوده گسلها است، ناحيه دوم شامل
هاي یک نواخت است، و ناحيه سوم مربوط به منطقه آبرفتي در سنگهاي شيلي با ضخامت

محدوده دهانه ورودي است. ناحيه مورد مطالعه در این مقاله، ناحيه یک تونل 

  [1(. ]1باشد )شکل د، ميکمر، جائيکه بيشترین روباره وجود دارنقره

 
 مقطع طولي ناحيه يک تونل نقره کمر  :(1) شکل

 

 موقعيت جغرافيائي گردنه نقره کمر 

غربي شهرستان تفرش قرار دارد. موقعيت کيلومتري جنوب 5/5گردنه نقره کمر در 

دقيقه عرض  38درجه  34 دقيقه تا 37درجه  34جغرافيائي تونل گردنه نقره کمر بين مدار 

(. 2دقيقه طول شرقي واقع شده است )شکل  55درجه  49دقيقه تا  50درجه  49شمالي و 

 2383متر و در دهانه خروجي تونل  2415ارتفاع خط پروژه در ابتداي گالري ورودي تونل 

سير در داخل تونل به صورت یک طرفه و در مباشد. شيب طولي متر از سطح دریاي آزاد مي

  [1% به طرف دهانه خروجي تونل است. ] 086/3حدود 

 

 [ 1(: موقعيت جغرافيائي تونل گردنه نقره کمر ]2شکل )

 آب و هوا منطقه 

آب و هواي منطقه با توجه به شرایط اقليمي در ردیف مناطق نيمه صحرایي سرد قرار 

 سطح دریاي آزاد قرار دارد  متري از 2500دارد. گردنه نقره کمر در ارتفاع 
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و نزوالت جوي در این منطقه معموال به صورت بارش برف مي باشد. متوسط ميزان بارندگي 

باشد. درجه حرارت ساليانه ميد درص 63ليمتر و متوسط رطوبت نسبي مي 460در این منطقه 

 [ 1رجه سانتيگراد متغير است. ]د 44تا  -30بين 

  iiiزمين شناسي ساختماني

قه مورد بررسي در اثر عملکرد چندین فاز کوهزایي تا حد زیادي دچار تغييرات منط

هاي بعمل آمده خوردگي شده است. با توجه به بررسيخوردگي و گسلساختاري از جمله چين

هایي از نوع معکوس و عادي وجود دارد کمر گسلگردد که در محدوده تونل نقرهمالحظه مي

 دگي نسبتًا زیاد رسوبات سنگي محل تونل شده است. که عملکرد آنها باعث خردش

 
 [ 1ها ](: تصويري از وضعيت درزه3شکل )

با توجه به آمار بارندگي و موقعيت گردنه نقره کمر و مشخصات تکتونيکي محل تونل، 

 25ي ال10به احتمال قوي جریان آب در تونل وجود خواهد داشت که مقدار آن در حدود 

هاي نفوذي در تونل به حدي نخواهد بود گردد. البته وجود آبليتر در دقيقه برآورد مي

 [ 1که حفاري تونل را به مخاطره بياندازد. ]

 هاي مسير تونل نقره کمر ارزشيابي سنگ

هاي صحرایي انجام شده از ناحيه یک، مشخص شد که با توجه به مطالعات و برداشت

داراي مقاومت فشاري تک محوري نسبتا خوبي هستند، بطوریکه مقاومت هاي ماسه سنگي الیه

قدار مگردد. براي تعيين مگا پاسکال برآورد مي 100الي  50تک محوري آنها در حدود 

RQD ها در یک هاي ماسه سنگي مترکشي انجام شد. تعداد درزهبه طریق صحرایي، در قسمت

براي   RQDارقام فوق، مقدار  گرفتندر نظر عدد بود که با  28الي  25متر طول ما بين 

 درصد برآورد مي شود 33الي  23توده سنگ در حد 

 

 سنگ اطراف تونل  طبقه بندي ژئومکانيکي توده .3

هاي سنگي در محدودة تونل سه نوع طبقه بندي به منظور ارزیابي مهندسي توده

 ژئومکانيکي متداول مورد استفاده قرار گرفته است. 

  RMRivطبقه بندي 

باشد که توسط بنياوسکي ارایه مي RMRهاي طبقه بندي متداول، طبقه بندي یکي از سيستم

ها در نقاط مختلف جهان شده است و چندین بار با توجه به تجارب حاصل از اجراي تونل

اصالح  1989مورد تجدید نظر و بازبيني قرار گرفت، آخرین بار این طبقه بندي در سال 

در جدول  RMRه بندي سنگ محدودة تونل بر اساس طبق از ارزیابي توده شد. نتایج حاصل

 ( ارائه شده است. 1)

بندي (: طبقه1جدول )
89RMR  توده سنگ ناحيه يک تونل 

 شاخصعدد هاتوصيف شاخص توده آهک و ماسه سنگ

 MPa 7  50 – 100 مقاومت سنگ سالم
RQD % 50 – 25 % 8 
 10 متر  2/0 – 6/0 هاهفاصله درز

 ميليمتر 5تا 1بازشدگي  وضعيت سطوح درزه

 )امتياز دهي برحسب جزئيات(

11 

 7 مرطوب  وضعيت آب

 -5 (Fair)متوسط  هاشرایط جهت درزه

Fair rock RMR = 38 

                                                           
3 - Structual geology 

6 - Rock Mass Rating 
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بدست آمد و مشخص شد که توده سنگ  38برابر  RMRبا بررسي و تحليل موارد، مقدار 

 هاي ضعيف تا متوسط قرار دارد. سنگدر رده رد نظر مو

  Qvاندیس کيفي تونل سازي در سنگ یا طبقه بندي 

بر اساس ارزیابي تعداد زیادي  1974بارتن و همکاران از انجمن ژئوتکنيک نروژ در سال 

هاي زیرزميني در منطقه اسکاندیناوي، اندیس کيفي تونل هاي کار شده سازهاز پروژه

هاي سنگي و ملزومات سيستم نگهداري اي تعيين مشخصات توده( را برQسازي در سنگ )

( 1تونل، پيشنهاد نمودند. با قرار دادن امتياز مربوط به هر کدام از عوامل رابطه )

 بدست مي آید.  Qکه به رابطه بارتون موسوم است مقدار عدد 

)1(
SRF

J

J

J

J

RQD
Q w

a

r

n



 
ه شد، که نتایج ناحيه یک محاسبکمر در سنگ اطراف تونل نقرهبراي توده Qمقادیر 

بدست آمد که مشخص شد  1/1برابر  Qمقدار ( نشان داده شده است. 2حاصله در جدول )

 گيرند. هاي ضعيف قرار ميونل نقره کمر در رده سنگتهاي موجود در مسير توده سنگ

 توده سنگ ناحيه يک تونل نقره کمر  Q(: طبقه بندي 2جدول )

توده آهک و ماسه 

 سنگ

 امتياز  هاتوصيف شاخص

RQD % 35 % 35 

تعداد دسته 

 (Jn)ها درزه
سه دسته درزه + یک 

 رندم
12 

وضعيت سطوح 

 (Jr)ها درزه

 5/1 اي و زبرصفحه

شرایط فرسایش 

 (Ja)ها درزه
ها کمي دیواره درزه

 تغيير کرده 

2 

)5/(متوسط  (Jw)وضعيت آب  mlitq  5/0 

 1 (Medium stress)متوسط   (SRF)وضعيت تنش 

Poor rock Q = 1.1 
 

 ( GSIشاخص مقاومت زمين شناسي منطقه )

هاي سخت و هم براي هوک و براون شاخص مقاومت زمين شناسي را هم براي سنگ 1997در سال 

 هاي ضعيف معرفي کردند. از این شاخص به منظور سنگ

( 2آنها جهت تعيين این شاخص رابطه )شود، طبقه بندي زمين شناسي توده سنگ استفاده مي

 را ارائه نمودند. 

)2(5'23' 89 RMRGSIRMR

براي تخمين مقدار   
89'RMR  با توجه به مقدار

89RMR  و با در نظر گرفتن شرایط توده

مربوط  در حالت خشک( و همچنين عدم در نظر گرفتن امتياز15سنگ در حالت خشک )امتياز 

ها، مقدار به جهت داري درزه
89'RMR  تعيين و سپس مقدارGSI گردد. منطقه محاسبه مي

توده سنگ ناحيه یک تونل نقره کمر با استفاده از روش فوق  GSIبراي محاسبه مقدار 

 داریم: 

465'

51'85'

89

898989





GSIRMRGSI

RMRRMRRMR
 

 مي شود. براي توده سنگ ناحيه یک در نظر گرفته  46پس مقدار 

 تعيين معيار شکست و خصوصيات ژئومکانيکي  .4

کمر، مشخصات ژئومکانيکي توده سنگ اطراف تونل مورد به منظور تحليل مقاطع تونل نقره

توان از روابط همبستگي موجود با طبقه بندي نياز است. براي تعيين این مشخصات مي

 27حي آهکي و ماسه سنگي در نوا هاي سنگي استفاده کرد. وزن مخصوص توده سنگيتوده

 [ 1] بدست آمد.کيلونيوتن بر مترمکعب 

ین معيار بر پایه ابراون است.  -معيار انتخابي براي توده سنگ مورد نظر، معيار هوک

هاي تحقيقات آقاي هوک بر روي سنگ بکر و تحقيقات آقاي براون بر روي توده سنگ

ویژه رفتار پس از  ه سنگ بهدار بوجود آمده است. انتخاب مدل رفتاري توددرزه

هاي گسيختگي آن ابزار عمل در تحليل پایداري تونل بویژه در رابطه با کاربرد تکنيک

 باشد. طراحي مانند روش محدودسازي همگرایي و نيز مدلسازي عددي مي

 ( 2002معيار شکست هوک و براون )

 [ 23گرفتند. ] GSI با RMRهوک و همکاران تصميم به تغيير استفاده از  2002در سال 

                                                           
7 - Rock quality index  
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D   پارامتري است که به درجه دست خوردگي توده سنگ به علت تخریب ناشي از آتش کاري

اد هوک براي و آزاد شدن تنش بستگي دارد. مقدار این پارامتر با توجه به پيشنه

 [ 2انتخاب شده است. ] 5/0سنگ ضعيف  هاي مکانيزه یا دستي در تودهحفاري

دار و خرد شده هستند و هایي که شدیدا درزهوده سنگتبراون براي  -مالک شکست هوک 

توان آنها را همگن و ایزوتروپ فرض کرد، قابل استفاده است. به عبارت دیگر خواص مي

 [ 13یکسان هستند. ] این مواد در تمام جهات

 هاي رفتاري پس از گسيختگي توده سنگ مدل

هاي رفتاري پس از گسيختگي ممکن، هوک و براون از جمله اولين براي در نظر گرفتن مدل

هایي با پالستيک کامل براي توده سنگ –اند که به وضوح فرض االستيک محققيني بوده

اند. به عبارت دیگر دانسته و رد کردهکيفيت ژئوتکنيکي متوسط تا باال را نامناسب 

این فرض هنگاميکه مقاومت نهایي حاصل شده و بيشترین کرنش محتمل است دیگر صحيح 

باشد. بر پایۀ این استدالل و رویکرد بيان شده توسط کارنزا تارس و فيرهارست، نمي

پالستيک کامل استفاده  -يک مدل رفتاري االست 30GSI هایي بانباید براي توده سنگ

 [ 22، 15،21شود. ]

( براي توده سنگ مورد مطالعه مدل رفتاري پس از گسيختگي 1پس با توجه به نمودار )

 نرم شوندگي انتخاب مي شود.  -کرنش 

  
بر اساس نظريه متفاوت  GSIهايي با هاي رفتاري پس از گسيختگي براي توده سنگ(: مدل1نمودار )

 [ 22هوک و براون ]

 معيار گسيختگي پيک و پسماند 

معيار گسيختگي پسماند با تغيير مقدار کيفيت ژئوتکنيکي
peakGSI  به کيفيت ژئوتکنيکي

پسماند 
resGSI آید. براي محاسبه پارامترهاي پسماند از روشي استفاده شد که بدست مي

بداعي و بر پایه تحليل رويتقریبا ا
resRMR  مي باشد. در این روش با در نظر گرفتن

توده سنگ به صورت گسيخته و داراي رفتار پالستيک و با توجه به شرایط توده سنگ در 

این حالت، به صورت تحليلي و با دقت بر امتياز دهي بر حسب جزئيات، مقدار
resRMR 

سنگ را محاسبه شده و سپس از روي آن مقدار  توده
resGSI توان با بدست آمد. اکنون مي

ارامترهاي پيک، پارامترهاي پسماندپهاي مورد استفاده براي استفاده از فرمول
resres ms , 

 یف کنند. عرتبراون را  -ند هوک اي که معيار گسيختگي پسمارا نيز حساب کرد، به گونه

22527'  resres

basic

resres

basicres GSIRMRGSIRMRRMR  

( آورده شده 3راون درشرایط پيک و پسماند در جدول )ب -ثابتهاي معيار هوک  مقادیر

 .ميباشد در شرایط پيک و پسماند یکسان (D)است. فاکتور صدمه دیدگي 

 هاي معيار هوک و براون (: ثابت3جدول )
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 پالستيک االستيک

D 5/0 D 5/0 

im 10 
im 10 

bm 764/0 
brm

 
244/0 

s 0007/0 
rs

 
00003/0 

a 508/0 
ra 538/0 

 

اند تعيين شد، رفتار سنگ همچنان به طور حتي پس از آنکه معيار گسيختگي پيک و پسم

افت )معموالً  کامل معلوم نيست. مدول االستيک یانگ و نسبت پواسون همراه با مدول

ا کرنش کامل ب -وابسته به تنش محدود کننده( و زاویۀ اتساع براي تعيين رفتار تنش

 بينشي براي درک و مدلسازي رفتار حفاري مورد نياز است. 

 ت ژئومکانيکي توده سنگ محاسبه خصوصيا

توده  انند چسبندگي و زاویه اصطکاک داخليمهاي مقاومتي توده سنگ جهت تعيين پارامتر

هاي متعددي وجود دارد که یکي از آنها استفاده از طبقه بندي مهندسي توده سنگ، روش

 ( 4سنگ است. )جدول 

 RMR [11 ](: پارامترهاي مقاومتي توده سنگ بر اساس 4جدول )

89RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20> 

 <4/0< 3/0– 4/0 2/0- 3/0 1/0- 2/0 1/0 (MPa)چسبندگي 
 <15 15–25 25–35 45–35 > 45 داخلي زاویه اصطکاک

 

باشد مقدار چسبندگي و زاویه اصطکاک مي 38توده سنگ که برابر  RMRبا توجه به مقدار 

 آمد: توده سنگ بدست 
24&)(190  KPaC  

)(پذیري توده سنگ مدول تغيير شکل mE 

هاي زیادي از آنجا که تعيين این پارامتر در محل خيلي مشکل و گران است، لذا کوشش

هاي توده سنگ هایي جهت تخمين مقدار آن بر پایه طبقه بنديبه کار برده شده تا روش

پذیري توده ابطۀ تجربي براي محاسبۀ مدول تغيير شکل[ یک ر23ارائه شود. در مرجع ]

)(سنگ  mE از مقاومت فشاري غير محصور نمونۀ سنگ بکر)( ci  و مقدار شاخص مقاومت زمين

 پيشنهاد داده اند:  (GSI)شناختي 








 









 40

10

10.
100

.
2

1100

GSI

ci
mci

D
EMpaIf


 )7(   

 اطراف تونل برابر است با: ( مدول یانگ توده سنگ 7براساس رابطه )

)(16.5)(75 GPaEMPa mci 
  

 مدول افت و زاویۀ اتساع توده سنگ 

سنگ پيک  توده سنگ بر اساس کيفيت توده )M(هاي زیر براي برآورد مدول افت رابطه

)( peakGSI  داده شده و تراز تنش محصور کننده بر اساس مقاومت فشاري توده سنگ، با

ci

peakS .  .پيشنهاد شده است 

)8(.EM 

  )9(
.

0046.01.0
.

1

307680.03


















ci

peak

GSI

ci

peak S
e

S
for

Peak









 

3.01036.1 6

3    

)(548.1 GPaM    
هاي زغال سنگ هاي نمونهاي و با تفسير مجدد آزمایشدر طي مطالعه viآلجانو و آالنسا

مدل نشان دادند که پارامتر زاویۀ اتساع نيز وابسته به تنش محدود کننده بوده و یک 

 [ 20توانا براي تعيين آن با ميزان صحت خوبي پيشنهاد کردند: ]

7525
1000

1255



 GSIfor

GSI
 )10(   

)5.2( است درجه 5/2 مقدار زاویۀ اتساع توده سنگ اطراف تونل نقره کمر برابر . 

 ه سنگ اطراف تونل هاي مهندسي تودژگي(: ديگر وي5جدول )

   100  (m) ارتفاع روباره یا عمق

                                                           
vi - Alejano & Alonso 
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)/( )( وزن حجمي سنگ 3mKN 

27 

)/( )'(خرد شده وزن حجمي سنگ 3mKN20 

 C (KPa)  100)'(چسبندگي پسماند  C (KPa)  190)(چسبندگي 

)(مقدار تنش درجا  oP (MPa)  7/2  مدول برشي)(G (GPa) 064/2 

 K (GPa) 44/3)(بالک  مدول 25/0 ضریب پواسون

زاویه اصطکاک داخلي  درجه   24)(زاویه اصطکاک داخلي 

 )'(پسماند

 درجه  15

مقاومت فشاري تکمحوري سنگ بکر 

)( ci  

(MPa)   75  )( res

ci
 

(MPa)  50 

 طراحي سيستم نگهداري تونل نقره کمر  .5

تحليلي فرم بسته  تجربي و با توجه به شکل هندسي مقطع تونل، فرضيات معمول روشهاي

نقض شده و این روشها دقت الزم براي تحليل همگرایي را ندارند. به همين دليل براي 

هاي دي استفاده شده است. با این حال از نتایج تحليلهاي عدتحليل نهایي از روش

تجربي به منظور معيار مقایسه و براي پيش بيني حدودي نوع سيستم نگهداري و پيش فرض 

 هاي طراحي استفاده مي شود. 

هاي مبتني بر فرضيات محيط پيوسته دانست، اما وجود توان روشهاي فوق را ميکليه روش

هاي سنگي روي تواند پایداري تونل را از طریق لغزش گوهسنگ ميها در تودهدرزهدسته

یکدیگر دچار خطر نماید. به همين دليل و با وجود آنکه فرض محيط پيوسته مبناي 

هاي اوليه و نهایي در مقابل لغزش طراحي بوده است، بدیهي است که در موارد الزم پوشش

 هاي سنگي تقویت شوند. گوه

هاي اوليه و نهایي ر مؤثر در طراحي، تقسيم بار وارده بين پوششیکي از فرضيات بسيا

 است. در طراحي تونل مذکور کليه بارهاي ناشي از حفاري به پوشش اوليه 

هایي مانند خزش در پوشش داده شده و فرض بر این بوده است که قبل از بروز پدیده

اوليه براساس کليه آئين اوليه و رهایي در توده سنگي، پوشش نهایي اجرا گردد. پوشش 

هاي معمول در مقابل بار زلزله طراحي نشده است و فرض بر این است که نيروهاي نامه

 گردد. ناشي از زلزله توسط پوشش نهایي تحمل مي
با توجه به عدم دقت پارامترهاي ژئوتکنيکي بکار گرفته شده در تحليل که هر چند 

باشد، زمين شناسي مهندسي و آزمایشات الزم ميهاي زمين شناسي، براساس بهترین دانسته

باید مدل اندازه گيري ابزار دقيق در حين اجرا براي این تونل ارائه شود و اصرار 

بر این است که با استفاده از نتایج اندازه گيري، طراحي پوشش اوليه در زمان اجرا 

 دقيق و اصالح گردد. 
  هاي تجربيروش

  RMRفاده از روش طبقه بندي تخمين نگهداري تونل با است -1

بندي ژئومکانيکي خود براي تخمين مقدار حائل و روش حفاري بينياویسکي بر اساس طبقه

 ( را پيشنهاد داده است. براساس همين 6متر، جدول ) 10تونل به قطر 

متر  5/1تا  1اي حفر شود و پله قسمت فوقاني جدول تونل نقره کمر باید به صورت پله

 متر 10. فاصله سيستم نگهداري دائم تا جبهه کار تونل حداکثر جلوتر باشد

تا  1متر و به فاصله  5تا  4هاي منظم به طول باشد. براي تونل مذکور شبکه پيچ سنگ

شود. همچنين براي تونل ها همراه با تور فلزي پيشنهاد ميمتر در تاج و دیواره 5/1

ميليمتر در  100ميليمتر در تاج و  150تا  100فوق حائل مرکب از شاتکریت به ضخامت 

شود. متر از هم، پيشنهاد مي 5/1ها و قابهاي سبک تا متوسط فوالدي به فاصله دیواره

[19 ] 

متر بر  10هاي با دهانه فعال (: دستورالعمل انتخاب سيستم نگهداري براي تونل6جدول )

  RMRاساس شاخص 

 شاخص

RMR 
 سيستم حفاري

 20پيچ سنگ به قطر

يمتر و همراه ميل

با تزریق دوغاب 

 سيمان 

بتن پاشيده 

 )شاتکریت(
 قابهاي فوالدي

 100تا81
متر  3هاي تمام مقطع با ماشين

 پيشروي در هر نوبت

در حالت کلي نيازي به نصب سيستم نگهداري نيست و 

 در بعضي موارد پيچ سنگهاي منفرد

 80تا 61

ماشينهاي تمام مقصع با پيشروي 

ر نوبت به متر در ه 5/1تا1

متري از جبهه کار  20فاصله 

 سيستم نگهداري دائم نصب شود

به طور موضعي در 

تاج تونل پيچ 

 3سنگهایي به طول 
متر و به فاصله 

گاه  متر و 5/2

 فلزي  همراه باتوري

در موارد لزوم 

ميليمتر در  50

 قسمت تاج

 

 الزم نيست
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 60تا 41

اي حفرشود و تونل به صورت پله

متر  3تا  5/1ني پله قسمت فوقا

جلوتر باشد. پس از هر نوبت 

نگهداري موقت  آتشباري سيستم

متري از  10نصب شود به فاصله 

نگهداري نصب کار سيستمجبهه

 شود.

شبکه پنج سنگهاي 

متر  4منظم به طول 

 2تا5/1و فاصله 
متر در قسمت تاج و 

دیواره در قسمت 

تاج همراه شبکه 

 فلزي 

 100تا 50

 ميليمتر در

 30تاج و  قسمت

ميليمتر در 

 ها دیواره

 

 الزم نيست

 40تا 21

اي حفر شود و تونل به صورت پله

متر 5/1تا1پله قسمت فوقاني

جلوتر باشد. فاصله سيستم 

نگهداري دائم تا جبهه کار 

 متر 10حداکثر 

هاي شبکه پيچ سنگ

تا  4منظم به طول 

متر و به فاصله  5

متر در تاج  5/1تا1

ها همراه ودیواره

 با تور فلزي 

 150تا  100

ميليمتر در 

 100تاج و 

ميليمتر در 

 ها دیواره

قابهاي سبک 

تا متوسط 

فوالدي به 

 5/1فاصله 
متر در موارد 

 لزوم

کمتر 

 20از 

به طور گالریهاي چندگانه حفر 

شود که فاصله جبهه کار آنها 

متر باشد. همراه با 5/1تا 5/0

حفاري، سيستم نگهداري نيز نصب 

اري فاصله پس از آتشبشود. بال

 عمليات بتن پاشي انجام  گيرد

شبکه منظم پيچ 

تا  5سنگها به طول 

متر و به فاصله  6

متر در  5/1تا 1

ها با تاج و دیواره

 توري فلزي 

 20تا 15

سانتيمتر در 

 15تاج و 

سانتيمتر در 

 5ها و دیواره 
سانتيمتر در 

 جبهه کار 

قابهاي متوسط 

تا سنگين به 

 75فاصله 

انتيمتر س

همراه با 

 هاي فلزيالرده

 

 ( Qتخمين سيستم نگهداري تونل با استفاده از روش بارتن ) -2

( را جهت نگهداري 7و پارامترهاي مربوط به آن جدول ) Qبارتن با توجه به مقدار 

( بر اساس بعد معادل 2هاي زیرزميني ارائه کرد. البته اول باید از روي نمودار )سازه

( 11شود. براي تعيين بعد معادل از رابطه )سيستم نگهداري تعيين ، رده Qو شاخص 

 استفاده مي شود:

)11(
ESR

قطرتونل
De 

در آن كه
eD  بعد معادل وESRvii نسبت نگهداري تونل مي باشد.  = نسبت نگهداري تونل

آهن برابر یک پيشنهاد شده هاي اصلي راه یا راهبراي اغلب کارهاي عمراني مثل تونل

 [ 19است. ]

 
 [ 32(: تعيين رده سيستم نگهداري ]2نمودار )

متر در نظر گرفته مي شود. رده سيستم  12بعد معادل براي تونل نقره کمر برابر 

تعيين شده و سيستم نگهداري شامل مهاربندي تزریقي بدون کشش با  23برابر  نگهداري

اتکریت مسلح شده با مش. براي شسانتيمتر  10-15م، به اضافه همتر از  5/1 -1فاسله 

 تونل نقره کمر بر اساس روش بارتن پيشنهاد شد. 

 [ 3( ]Q>1<4هاي با کيفيت سست )(: سيستم نگهداري پيشنهادي براي سنگ7جدول )

n, RQD/J n/JrJ )(mDe رده
 سيستم نگهداري 

21 5/12≤   75/0≥ 1/2–5/6 B(tg) 1 m + S 2 –3cm 

21 5/12>   75/0> 1/2–5/6 S2.5-5 cm 

21 75 /0< 1/2–5/6 B(utg) 1 m 

22 30 >   0/1< 5/4–5/11 B(utg) 1 m + 1 cm 

                                                           
vii- Excavation Support Ratio  



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

    9 
 

 

22 10 ≥   0/1< 5/4–5/11 S2.5-7.5 cm 

22 30 >   0/1≥ 5/4–5/11 B(utg) lm + S(mr) 2.5-5m 

22 30≤ 5/4–5/11 B(utg) 1m 

23  15> B(utg)1-1.5m+S(mr)10-15cm 

23  15< B(utg)1-1.5m+S(mr) 5-10cm 

24  18- 46 B(utg)1-1.5m+S(mr)15-30cm 

24  30> B(utg)1-1.5m+S(mr)10-15cm 

Sbمهاربندي موضعي =      Sشاتکریت =       (mr)شاتکریت مسلح شده با توري =      cimمش بافته شده =  

Srميلگرد یا آرماتور =      Bمهاربندي سيستماتيک =      (utg)بلت تزریقي غير کششي =      (tg)بلت کششي = 
 

هاي هاي تجربي و با درنظر گرفتن طراحيدر نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از روش

نل که پاسخگوي نياز تونل نبود، به صورت پيش فرض براي تونل فوق یک قبلي حائل تو

هاي فوالدي سانتيمتر شاتکریت بعالوه قاب 25سيستم حائل مرکب در نظر گرفته شد که از 

متر، تشکيل شده است. همچنين براي قسمت فوقاني تونل 5/1داري با فاصله IPB-160از نوع 

گرفته  ميليمتر درنظر 20متر و قطر 3به طول  × هاي تزریقي با الگوي منظمپيچ سنگ

 باشد. مي Aو فوالد استفاده شده از نوع فوالد نرمه  B300شد. بتن مورد استفاده 

 (: خصوصيات بتن 8جدول )

 
concc 

c 
)(ACIEc

 cuf 

MPa30 بتن
 

0.2 GPa2.23
 

2/300 cmKg 

MPa28 شاتکریت
 

0.2 GPa5.20
 

2/280 cmKg
 

cuf باشد. وزن مخصوص روزه نمونه استاندارد طبق استاندارد اروپا مي 28: مقاومت 

3/2400براي بتن آرمه برابر  mKg  .است 

 (: خصوصيات فوالد 9جدول )

yfتنش تسليمي s sE  

2/2400 cmKg 0.3 GPa205 3/7850 mKg 

مبناي طراحي براي فوالد و بتن عدد حاصل از اعمال ضریب تقليل در مقاومت مشخصه 

شود. ضریب مي د که در آیين نامه بتن ایران به آن مقاومت مشخصه طرح گفتهباشمي

تقليل فوالد و بتن براي جبران عدم اطمينان از کيفيت مصالح مورد استفاده، نحوه 

  شود. مقدارصحيح اجرا و درستي ابعاد و قطعات اعمال مي

و ضریب تقليل مقاومت  6.0Cضریب تقليل مقاومت فشاري بتن در آیين نامه ایران 

 [ 16، 14، 5، 4، 3باشد. ]مي 85.0Sکششي فوالد 

)(204 MPafff ydydSy   

)(8.16 MPafff cdcdcc  

 

 کنترل پایداري با روش کرنش مجاز )روش ساکورایي( 

براي سنگ اطراف تونل بایستي مقدار تراز هشدار خطر براي بررسي پایداري توده

گيري شده )مانند کرنش بحراني( مقایسه گردد. سنگ تعيين و با پارامتر اندازهتوده

اگر مقدار اندازه گيري شده از سطح هشدار خطر کمتر باشد، توده سنگ و سازه پایدار 

( را بين کرنش بحراني و 14( و )13( و )12هاي )و همکارانش رابطه viiiباشد. ساکورایيمي

هاي مختلف با استفاده از آزمایشات انجام شده، ارائه یري سنگپذمدول تغيير شکل

 [ 8اند. ]کرده

                                            Iتراز هشدار خطر  )12(
                                                                

85.0log25.0log  Ec 
                    IIتراز هشدار خطر  )13(

                                                                                      
22.1log25.0log  Ec 

                                         IIIتراز هشدار خطر  )14(
                                                                      

59.1log25.0log  Ec 

c=  کرنش بحراني در حالت اعمال تنش وE = حسب  مدول تغيير شکل پذیري توده سنگ بر

)/( 2cmKgf 033.1)/(1)/( باشد.مي 22 cmKgcmKgf   

ران هاي مهندسي عمرا به عنوان مبناي طراحي تونل IIساکورایي تراز هشدار خطر 

 برابر است با: فوق رده است. کرنش بحراني توده سنگ براساس روش پيشنهاد ک

                                                           
viii- Sakurai  
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)/(53303)(5160 2cmKgfMPaE    

003965.0 c   

تر است ها در معرض تنش سه محوري قرار دارد و معقولبطور کلي توده سنگ اطراف تونل

یي و که براي تحليل پایداري مکانيکي از کرنش برشي ماکزیمم استفاده شود. ساکورا

( را براي محاسبه کرنش برشي بحراني از کرنش نرمال 15رابطه ) 1996همکارانش در سال 

 پيشنهاد کردند. 

  )15(.1 cc v    

 مي باشد.= کرنش برشي بحراني  c= نسبت پواسون و  كه در آن 

 سه حالت در را بحراني برشي کرنش رامقد توانفوق مي رابطه در مقادیر جایگذاري با

 مدول بيشينه مقدار از کاراین راي. بکرد محاسبه محصورنشده فشارتحت  و محوري

 بدست حالت ترینبحراني و برشي کرنش مجاز مقدار کمترین تاشود مي استفاده االستيسيته

 . آید

  %496.000496.0003965.025.1  cc   

)(ميزان جابجایي مجاز  ru  و جابجایي برشي مجاز)( shu  توده سنگ اطراف تونل نقره کمر

 برابر است با: 

)(38.2 cmRu cr    

)(9.2 cmRu csh    

  (LDP)پروفيل تغيير مکان طولي 

زمين  ixبراي تعيين زمان مناسب براي نصب سيستم نگهداري از پروفيل تغيير شکل طولي

هاي شعاعي بيشينه در مرز تونل به پيش از آنکه شود. بخشي از تغيير مکانه مياستفاد

ها در افتد. براي تعيين ميزان جابجایيسينه کار از یک نقطه معين بگذرد اتفاق مي

جبهه کار تونل نقره کمر، پروفيل تغيير مکان طولي زمين با توجه به رابطه کارانزا 

 [ 21شود. ]( مالحظه مي3نمودار ) رسم شد که در( 61)رابطه  xتورس

)16(1

7.1

10.1

/

max




























RX

r

r e
u

u
 

ru  مقدار جابجایي در فاصلهX ،
maxru  ،مقدار جابجایي حداکثرX  فاصله از جبهه کار

 دهد. شعاع تونل را نشان مي Rتونل و 

 
 براي تونل نقره کمر  LDP(: منحني 3نمودار )

سنگ و بيشترین مقدار جابجایي مجاز براي حائل ه به مقدار جابجایي مجاز تودهبا توج

تونل و با توجه به پروفيل تغيير شکل طولي زمين، حداکثر فاصله نصب حائل با جبهه 

حداکثر مقدار جابجایي قابل قبول قبل از نصب حائل برابر است آید. يکار تونل بدست م

  با:

)(7962.0&)(38.2 sup cmucmur    

)(58.1)8.038.2( cmuuu rtruetrue    

)(5)(58.1 mXcmur    

 باشد. متر مي 5حداکثر فاصله نصب حائل تا جبهه کار تونل حدود 
 

 تحليل پایداری تونل نقره کمر به کمک روش عددی تفاضل محدود  .6

                                                           
ix- Longitudinal Deformation Profile 
x- Carranza Torres  
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باشد که رفتار عددي تقسيم سازه به قطعات کوچکي به نام المان مي هاي تحليلاصل روش

از طریق  هاشود. ارتباط المانگرفته مي ثابت در نظرو المان مشخص  مواد در هر

 د.نشوها تعریف مياین گره بوسيله هاشود و المانکننده آنها برقرار مي هاي محصورگره

تغيير شکل  و تعيين ميزانگره ها با بررسي اثر نيرو و بارگذاري در  ي عدديدر روشها

ها و جابجایي سایر یابي، تغيير شکلهاي درونشو جابجایي آنها، با استفاده از رو

 شود. مي نقاط محيط تعيين

  مرحله زیر طي گردد: 4هاي عددي باید در استفاده از روش

  طراحي مدل الف(

  تهيه اطالعات ورودي و وارد کردن آنها به برنامه مورد نظر ب(

 هاي تحليل مناسب بر اساس رفتار واقعي سازهانتخاب روش ج(

  تعبير و تفسير نتایج د(

استفاده  FLAC3Dxiسازی و تحليل پایداری از نرم افزار سه بعدی جهت مدل تحقيقدر این 

سنگ باشد. با توجه به اینکه تودهشده است که بر اساس روش عددی تفاضل محدود می

اطراف تونل بسيار بلوکی و خردشده است و بصورت همگن و پيوسته در نظر گرفته شده، 

باشد. همچنين این نرم افزار بر ستفاده از این نرم افزار برای تحليل مناسب میپس ا

هاي بزرگ می سازي تغيير شکلپایه یک طرح محاسباتی الگرانژي استوار است که مناسب مدل

 باشد. 
ها برابر یک گرادیان تنش در سه جهت اصلی برای مدل تعریف شده است. البته نسبت تنش

ها و ایجاد تعادل در مدل، تونل به صورت بعد از اعمال تنش. (K=1)در نظر گرفته شد 

متر از طول تونل حفر شد. بعلت وجود ناپایداری در  6مرحله به مرحله و در هر مرحله 

اوليه مشاهده شد و همچنين پيروی از روشهای  هاي کف تونل )آماس( که در اجرای مدل

تقسيم شده که در هر مرحله اول قسمت قسمت  2نوین تونل سازي، سطح مقطع تونل به 

 شود. باالیی تونل حفر و بعد از رسيدن به تعادل، قسمت پائينی آن حفر می

 تعيين نوع و خصوصيات المان ساختاری حائل تونل 

با توجه به اینکه سيستم نگهداری طراحی شده برای تونل سيستم ترکيبی شاتکریت و 

، FLAC3Dکردن این سيستم نگهداری در نرم افزار مي باشد، برای مدل  xiiهای فوالدیقاب

در نظر گرفته و از روش نوینی که در سال  xiiiآنرا به صورت سيستم مرکب یا کامپوزیت

های نگهداری مرکب شاتکریت و برای سيستم xvدایدرس و xivتوسط آقایان کارانزا تورس 2009

شود. )شكل ستفاده میا ،همخوانی دارد FLAC3Dقاب فوالدی ارائه شده و با نرم افزار 

( ابتدا دو سيستم نگهداری را به یک سيستم مرکب تبدیل کرده و خصوصيات و 4

 کنيم. پارامترهای مقاومتی و مکانيکی آنرا محاسبه می

 
 [ 18های فوالدی ](: سيستم ترکيبی شاتکريت و قاب4شکل )

 های فوالدی داریم: برای قاب

)17(
1

.
2

st

stst
st

AE
D


  

)18(
1

.
2

st

stst
st

IE
K


  

                                                           
xi- Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions 

xii- Steel Sets or Steel Ribs or Steel Arch 
xiii- Composite Supports 
xiv- Carranza Torres  
xv- Diederichs 
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)(در آن  كه stD  و ضریب تراکم پذیری قابهای فوالدی)( stK  ضریب انعطاف پذیری قابهای

)(و فوالدی  stA  و سطح مقطع عرضی هر قاب فوالدی)( stI و ممان اینرسی هر قاب فوالدی )( st 

 . ضریب پواسون فوالد مي باشد
45 10561&104.12232  stst KD  

 برای شاتکریت داریم: 

)19(. shsh tsA   

)20(
12

. 3

sh
sh

ts
I   

)21(
1

.
2

sh

shsh
sh

AE
D




)22(
1

.
2

sh

shsh
sh

IE
K


  

)(كه در آن  shD  و ضریب تراکم پذیری شاتکریت)( shK  و ضریب انعطاف پذیری شاتکریت

)( shA  و سطح مقطع عرضی شاتکریت بر حسب متر مربع)( shI  و ممان اینرسی شاتکریت)( sh 

 مي باشد. ضریب پواسون شاتکریت 

69

3

107.41&108

10953125.1&375.0



 

shsh

shsh

KD

IA
  

)(ع معادل فرض کرده و ضخامت این مقطعاکنون برای سيستم نگهداری مرکب یک مقط eqt  و

)(مدول یانگ آن  eqE شود: محاسبه مي 

61031.47  shsteq KKK  

91022324.9  shsteq DDD
  

)23(
12

eq

eq

eq
D

K
t   

 )24(
. eq

eq

eq
tb

D
E 

 
)(8.24&)(248.0 GPaEmt eqeq 
 

های تم نگهداری مرکب باید دانسيته هرکدام از سيستمبرای محاسبه دانسيته معادل سيس

يستم نگهداری سمقطع  شان ضرب و سپس مجموع شان را بر سطحنگهداری را در سطح مقطع

 مرکب تقسيم نمود. 
3/2420 mKgeq  
  

)الینر( انتخاب شد که عالوه بر  xviسازي حائل تونل، المان ساختاری پوششبرای مدل

توان براي نش بين توده سنگ و حائل را نيز می، خصوصيات اندرکxviiخصوصيات المان پوسته

 xixو بدون لغزش xviiiهای لغزش کاملآن در نظر گرفت، این خاصيت برای بررسی حالت

های سازی سيستمتوان برای مدلکاربرد زیادی دارد. بنابراین از این نوع المان می

 [ 9نگهدارنده شاتکریت و الینينگ بهره گرفت. ]

 شده است.  ( آورده10توان در نظر گرفت در جدول )وع المان میخصوصياتی که برای این ن

 خصوصيات المان ساختاری پوشش : (10) جدول

2420)/( دانسيته  3mKg 
310 سختی برشی  /107 mN 

8.24)( ضخامت  cm  چسبندگی

 برشی

0 

ضریب 

 پواسون

مدول  0.25

  االستيسيته

)(8.24 GPa 

ترکيبی  سختی فنر

 نرمال 

310 /107 mN 

                                                           
xvi- Liner Structural Elements  
xvii- Shell Structural Elements  
xviii- Full Slip  
xix- No Slip  
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 اجراي مدل و تفسير نتایج بعد از اعمال حائل به مدل 

اکنون بعد از اعمال سيستم نگهداری به مدل، نوبت اجرای مدل و تفسير نتایج است. 

 6روند نصب سيستم نگهداری مانند روند حفاری مرحله به مرحله بوده و در هر مرحله 

متر  6شود. سيستم نگهداری با فاصله بندی میمتر از تونل بعد از حفر و اجرا، حائل 

از جبهه کار تونل نصب شده و در هر مرحله اول نصب حائل برای نيمه باالیی مقطع تونل 

)تاج تونل( انجام شده و بعد از اجرا و رسيدن به تعادل، حائل نيمه پایينی تونل 

 شود. )کف و دیواره( نصب می
 

 
 ننده و ميزان جابجايی حائل ک نامتعادل نيروهاي(: 4نمودار )

ها و سرعت نقاط گرهی و نيروهای ( که مربوط به تاریخچه جابجایی5( و)4نمودارهای )

اي نامتعادل کننده هستند، بيانگر حالت تعادل در مدل مي باشند. حالت تعادل، نشانه

( 4ر )همچنين با توجه به نمودااست.  مدل در پالستيک جریانعدم وجود  از اطمينان براي

های با توجه به شکل متر می باشد. 00856/0حداکثر جابجایی سيستم نگهداری مدل برابر 

متر و  02/0( حداکثر جابجایی توده سنگ با اعمال سيستم نگهداری برابر 6( و )5)

 درصد می باشد.  6/0الی  4/0برشی برابر  حداکثر کرنش

 
 در سقف تونل نقطه گرهی واقع  3(: تاريخچه سرعت در 5نمودار )
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 ها پس از نصب سيستم نگهداری(: کانتور جابجايی5شکل )

 

 
  (: کانتور افزايش کرنش برشی پس از نصب حائل6شکل )

( نشان از 11كليه نتایج بدست آمده از اجراي مدل با اعمال سيستم نگهداري )جدول 

 پایداری مدل دارد. پس سيستم نگهداری نصب شده، برای پایداری تونل 

های اعمالی را دارد. در مورد مناسب بوده و مقاومت کافی برای مقابله با تنش

بدست  جابجایی سيستم نگهداری که در حد بحرانی است، جای نگرانی نيست زیرا اعداد

باشد. نگهداری نمیسازي داراي مقداري خطا هستند و نماینده کل سيستمآمده از مدل

 . ی باعث باال رفتن مقدار جابجایی بدست آمده شوداي از سيستم نگهدارممكن است نقطه

 (: نتايج حاصل از مدل با اعمال سيستم نگهداري 1جدول )

)(حداکثر جابجایی   ru   حداکثر کرنش برشی)( C حداکثر جابجایی حائل 

 متر 00856/0 رصدد 6/0 - 4/0 متر 02/0 مدل 
 متر 008/0 درصد  496/0 متر  0238/0 بحرانی یا مجاز

 

 محاسبه ضریب اطمينان

سازی و تحليل پایداری تونل نياز به محاسبه ضریب ایمنی اکنون برای تکميل روند مدل

توسط نرم که محاسبه ضریب ایمنی بصورت مستقيم  باشد. البته باید توجه داشتمدل می

برای المان باشد. ولمب فعال و امکانپذیر میک -فتاری موهرفقط برای مدل رافزار، 

ساختاری پوشش مدل فوق، خصوصيات اندرکنش بين سازه و نگهدارنده در حالت بدون لغزش 

 در نظر گرفته شده است. 

( که مربوط به جابجایی و سرعت نقاط گرهی و نيروهای نامتعادل 7( و )6نمودارهاي )

م جابجایی سيست باشند. همچنين حداکثرتعادل در مدل میکننده هستند، بيانگر حالت 

 (.7متر می باشد )نمودار  0586/0نگهداری برابر 
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 (: تاريخچه سرعت در نقاط گرهی 6نمودار )

 

 (: نيروهاي نامتعادل کننده 7نمودار )

 

 (: نمايش المان سيستم نگهداری نصب شده 7شکل )

که حکایت از ، (7)شكل  بدست آمد 35/1 حدود فوق ضریب اطمينانیمدل در پایان برای 

 مناسب بودن سيستم نگهداری طراحی شده برای تونل نقره کمر دارد. 
  

 نتيجه و جمع بندي  .7

 شود: در ادامه نتایج بدست آمده از انجام این مقاله به صورت موردی بيان می

ي قرار شناسهاي زمينداده هاي مکانيک سنگي بر پایهچهارچوب تمامي تحليل -ش

شناسي ناکافي یا غلط ها به حدي است که اگر اطالعات زميندارد. اهميت این داده

تواند بي معني هاي مکانيک سنگي نيز ميترین تحليلترین و علميباشد، حتي دقيق

 و غلط از کار در آید. پس باید در تهيه اطالعات زمين شناسي بسيار دقت کرد. 
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ه طراحی یک پروژه اطالعات جامع بسيار کمی در در مرحله امکان پذیری و اولي -2

های سنگی در دسترس می باشد. از اینرو استفاده از طبقه بندی رابطه با توده

 های سنگی می تواند بسيار مفيد باشد. مهندسی توده

همواره باید روشهاي تحليل عددي را به موازات و همراه روشهاي دیگر،  -3

استفاده این روشها به  از برد و اي به کارمخصوصا روشهاي تجربي یا مشاهده

 کرد. صورت جداگانه جدا خودداري 

 FLAC3Dهای بزرگ، نرم افزار های بزرگ یا کرنشدر صورت وجود جابجایی -4

 مناسبترین نرم افزار است. 

 قبل از استفاده از روش تحليل عددي باید شرایط واقعي رفتار سازه و -5

پس با توجه به طبيعت هر ، سآن را مشخص کرد هاي احتمالي احتماال نوع گسيختگي

  .انتخاب نمودترین روش را براي تحليل هاي عددي، مناسبیک از روش

استفاده از سيستم نگهداري مركب شاتكریت و قاب فوالدي به عنوان سيستم  -6

نگهداري اوليه تونل ها مناسب است و مقاومت باالیي دارد همچنين از نظر اجراي 

 شده و هم سرعت پيشروي تونل را باال مي برد. هم راحت اجرا 

های آناليز برگشتی و هزینه شود با توجه به بهبود و توسعه روشپيشنهاد می -7

های برجا و مستقيم، جهت بسيار پایين این روش در مقایسه با هزینه آزمایش

ه صورت دقيق و مرحله به مرحله در طول زمان های توده سنگ بتعيين پارامتر

های پروژه، از روش آناليز برگشتی استفاده شود که موجب کاهش هزینه اجرای

 شود. اجرای سازه هم می

 

 قدرداني .8

در پایان از مدیر عامل محترم شرکت مهندسين مشاور فرادید و جناب مهندس گلشني و 

جناب مهندس اسماعيلي بدليل فراهم آوردن امکان حضور در کارگاه و در اختيار قرار 

 ش مطالعات تونل نقره کمر، صميمانه تشکر و قدرداني مي شود. دادن گزار
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