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 خالصه

ها به دليل ارزیابی دقيق رفتار لرزه ای سازه های زیرزمينی نظير تونل 

های به تحليل نيازمند خاک وسازه، رفتار پيچيده دیناميکی خاک و اندرکنش

سازی استفاده از آناليز دیناميکی غيرخطی در شبيه باشد.دیناميکی غيرخطی می

تنها با وجود تاریخچه زمانی شتاب مناسب )سازگار  ای واقعی سازه،پاسخ لرزه

یکی از عواملی که ما را در  با شرایط خاک محلی سایت( امکان پذیر است.

می کند در نظر   م وقوع زلزله نزدیکرساندن به پاسخهای واقعی سازه هنگا

گرفتن اثر مولفه قائم زلزله در سایت مورد نظر است که در بسياری از مواقع 

در این مقاله  کند.می        های نزدیک گسل اهميت زیادی پيدا نظير زلزله

 ABAQUS 6-11-1سعی بر این است که با بهره گيری از نرم افزار المان محدود 

سازی شده و دو آناليز تاریخچه زمانی روی آن صورت تونل مدل سيستم خاک و

گيرد، به طوریکه یکبار از اثر مولفه قائم زلزله صرفنظر گردد و بار دیگر 

ای بين نيروهای به وجود آمده روی پوشش تونل در این اثر لحاظ شود و مقایسه

  دو حالت انجام شود.

 
 ندرکنش خاک و سازه، غیرخطی، تونل، ازلزله مولفه قائمکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

به علت عدم  (BART)تا قبل از اجرای متروی سریع السير منطقه سانفرانسيسکو 

های ای تونللرزه وجود اطالعات اجرایی مناسب پيشرفت محدودی در اصول طراحی

همچنين کارهای تحقيقاتی محدودی به منظور ارائه یک  زیرزمينی صورت گرفته بود.

حل عملی انجام شده بود. فقدان روش منطقی برای مهندسان و عدم وجود قوانين  راه

 [1]. عملی سبب شده است که اقدامات گوناگونی توسط مهندسان مختلف انجام شود
ای ناشی از زلزله بر روی پوشش محققين زیادی به ارزیابی اثر بارهای لرزه

تایج تجربی شمار زیادی از این اند. با جمع بندی مطالعات و نها پرداختهتونل

های ها و سازهگيری کلی در مورد اثر زلزله بر تونلتوان چند نتيجهمحققان می

 زیرزمينی به شرح زیر ارائه کرد:

های سطحی پایدارتر ها در مقابل زلزله نسبت به سازهبه طورکلی تونل  -1

شتاب و سرعت  نه حرکاتجابجایی زمين، دام یک علت این امر این است که  باشند،می

که در مواردی شتاب به طوری .یابدای زمين، عموما با زیاد شدن عمق، کاهش میذره

 % کاهش یافته است. 40متر، حدود  50زلزله درعمق بيش از 

                                                 
 ، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد ه،  دانشکده فنی و مهندسی زلزل ، گروه مهندسیدانشجوی کارشناسی ارشد1

 ، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد عضو هیئت علمی گروه مهندسی زلزله، دانشکده فنی و مهندسی 3و2
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هر چه مقطع تونل بزرگتر باشد، حساسيت آن به زلزله بيشتر است. یکی از  -2

باشد. همچنين ها و ایستگاههای مترو میموارد افزایش سطح مقطع تونل، در تقاطع

های استاتيکی بين وجود دو یا چند تونل در کنار هم، معموال باعث تمرکز تنش

 گردد.ها میتونل

سست به مراتب بيشتر از  در خاکهای نرم و ،هات وارده به تونلاخسار -3

در زمينهای  هایی کهتونل باشد.های موجود در سنگهای سخت میخسارت وارده به تونل

های بدون دارای ایمنی بيشتری نسبت به تونل اطراف آنها تزریق صورت گرفته است،

 .باشندپوشش و تزریق نشده می

ای  راه حل مناسبی برای مقابله با امواج لرزه استفاده از پوشش ضخيم، -4

تر دارای سختی بيشتر بوده و باعث تمرکز تنش در باشد، زیرا که پوشش ضخيمنمی

 گردد.ها میدیواره

به واسطه خطرات ناشی از  ها،خسارات در نزدیکی دهانه ورودی تونل -5

حرکت گسلهای  از اهميت بيشتری برخوردار است. ناپایداری شيبهای باالی تونل،

تواند به عنوان یک پارامتر تشدیدکننده ناپایداری آن به متقاطع با تونل می

تواند از ترکهای جزئی برروی پوشش تا می هاگسلشمار آید. شدت آسيب در اثر حرکت 

 [2] .شکست و ریزش کلی باشد
 

 

 ها و سازه های زیرزمينیعوامل موثر در طراحی لرزه ای تونل .2

 

 باشد: های زیرزمينی به دو شکل میای در سازهآسيبهای لرزه

زله تواند در هنگام وقوع زلگسلش که میالف( ناشی از گسيختگی زمين: مانند 

زلزله کوبه  در برای مثال  های زیرزمينی وارد نماید. خسارات زیادی را به سازه

 8/1جهت افقی در و متر 3/1گسل نوجيما درجهت قائم  ،2/7بزرگای با (1995ژاپن)

شوند، ها که معموال توسط زلزله تحریک میزمين لغزشیا  [3] متر جابجا شده است.

توانند صدمات زیادی را به فضاهای زیرزمينی ا میهخروجی تونل -به خصوص در ورودی

بسياری از گزارشات مربوط به آسيب فضاهای زیرزمينی در اثر  وارد نمایند.

 ها بوده است.به واسطه ایجاد لغزش در مدخل تونل زلزله،

ای ارتعاش زمين به ارتعاشات ناشی از امواج لرزه ب( ناشی از ارتعاش زمين:

زمين از دو نوع مختلف  یحرکات ارتعاش شود.زمين منسوب میمنتشر شده از پوسته 

امواج حجمی از ميان  امواج زلزله درست شده است که هر کدام نيز دو نوع است.

)انتشارو ارتعاش در یک  Pآنها ممکن است امواج طولی  کنند.مصالح زمين عبور می

 باشند. تند()انتشار و ارتعاش عمود بر هم هس Sبرشی  جهت اند( و یا امواج

نها ممکن است امواج رایلی )در آ کنند.امواج سطحی در طول سطح زمين حرکت می

 های زیرزمينی اثر خيلی کمی دارد(های کم عمق تاثير دارند( و یا الو)درسازهتونل

اثر انواع مختلف امواج زلزله نشان  تحتپاسخهای مختلف زمين را  1شکل  باشند.

 [4]دهد.می
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 زمین به امواج زلزله پاسخ -1شکل

 

 

  زلزله نزدیک گسل پيرامون مولفه قائم و نکاتی .3

 

نزدیک گسل، مولفه قائم ممکن است از مولفه افقی بزرگتر باشد.   معموال در زلزله

 بر  به طور شماتيک نسبت بين شتاب قائم به شتاب افقی 2در شکل
مولفه قائم   ر فواصل کم،شود دچنانکه مالحظه می مسافت نشان داده شده است.  حسب

% 67عموما بزرگتر از مولفه افقی بوده و در فواصل زیاد مولفه قائم به حدود 

ویژگی دیگر رکورد زلزله نزدیک گسل این است که ماهيت پالس  رسد. مولفه افقی می

از آنجاکه پریود این پالس مقدار بزرگی است اکثر سازه ها رفتاری  گونه دارد.

در ناحيه شتاب ثابت در طيف پاسخ خواهند داشت. به علت اینکه شبيه به رفتار 

های دور از گسل موثر حرکت به صورت یک پالس است، ميرایی مانند رکورد زلزله

 [5] نخواهد بود.
 

 
 کاهش نسبت شتاب قائم به شتاب افقی بر حسب مسافت -2شکل 

 

ای دو مولفه تاریخچه جابجایی و شتاب زمين در رکورد زلزله نزدیک گسل بر

تاریخچه جابجایی و  4و  3عمود و موازی گسل با یکدیگر تفاوت دارد. در شکلهای 

( برای دو نوع مولفه مشاهده strike slipشتاب زمين برای یک گسل امتداد لغز )

حرکت مولفه عمود بر گسل دارای شدت بيشتری نسبت به حرکت مربوط به  شود.می

 [6] مولفه موازی با گسل است.
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 -جابجایی ، ب -تاریخچه حرکت زمین برای مولفه عمود بر گسل نزدیک الف -3شکل 

 شتاب

 

 
 -تاریخچه حرکت زمین برای مولفه موازی بر گسل نزدیک الف -4شکل 

 شتاب -جابجایی)ماندگار( ، ب

 

تغييرشکل سازه به علت دو نوع حرکت نزدیک گسل مربوط به مولفه  5درشکل 

ن داده شده است. در مولفه موازی، زمين دارای یک های عمود و موازی نشا

( بوده و سازه پس از انتقال صلب به موقعيت جدید به Flingجابجایی ماندگار)

علت جابجایی زمين، حول آن موقعيت نوسان می کند. اما در حالت گسلش نرمال 

یک رفت و برگشت کامل در پای سازه رخ داده )تک پالس( و همزمان با آن 

 می گيرد.  سازه نيز صورت  ارتعاش

 
 موازی -نرمال، ب -جابجایی زمین و ارتعاش سازه در دو نوع گسلش، الف -5شکل 

 ندسه و مصالح تونلهمشخصات  .4

 

متر با دو ردیف  3/0با ضخامت    plane strainسازی پوشش تونل از المان برای مدل

سازی شده است. مدل 6ل مطابق با شک  ABAQUSدر نرم افزار  ɸ  20آرماتور خمشی

 آمده است.  1مشخصات االستيک مصالح فوالد و بتن پوشش تونل در جدول 

 Concrete Damage برای تعریف مشخصات غير خطی بتن از مدل رفتاری 

Plasticity از مفاهيم استفادهاستفاده شده است .در مدل پالستيک آسيب دیده بتن با 

الستيک فشاری و کششی ، رفتار غيرخطی بتن بيان االستيک آسيب دیده ایزوتروپيک و پ

 [7] می شود.
 

 
 هندسه تونلی با مقطع دهان شکل -6شکل 

 

 االستیک فوالد وبتنمصالح  مشخصات  -1جدول 

جرم مخصوص ضریب پواسون







3m
kg مدول االستيسيته 2m

N تيکمشخصات االس 

0.2 2250 1010064.2  بتن 

0.3 7850 11101.2  فوالد 
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 سازی المان محدود خاک و تونلمدل .5

 

شوند و سازی میدر تحليل دیناميکی تاریخچه زمانی غيرخطی مجموعه خاک وسازه مدل

فه قائم زلزله یکبار تحت اثر یک رکورد زلزله نزدیک گسل بدون درنظر گرفتن مول

گيرند و مقایسه ای بين و یکبار با در نظر گرفتن مولفه قائم زلزله  قرار می

 سازی خاک،در مدل گيرد.ایجاد شده روی پوشش تونل در دو حالت انجام می ینيروها

تر برای رسيدن به نتایج جامع استفاده شده است. 2مدل موهرکلمب مطابق جدول 

سازی کرده تا اثر مولفه قائم متر مدل 20و  5اره تونل را در دو ارتفاع روب

جهت انجام آناليزهای خاک سازه نياز به زلزله در ارتفاع روباره هم دیده شود. 

ماتریس ميرایی را مطابق روش رایلی  βو  αباشد، ضرایب ماتریس ميرایی خاک می

  کنيم.محاسبه می

تگاه برای دو ارتفاع مورد مطالعه ساخ، برای خاک βو  αمقادیر 3در جدول 

نمودارهایی را برای خاکهای  1986در سال seed محاسبه شده است. متر 20و  5 روباره

مختلف ارائه داد که درصد ميرایی بر اساس کرنش برشی خاک قابل محاسبه 

 [8]باشد.می
نهایت بودن مدل واقعی، انرژی وارد شده با توجه به نيمه بی                  

یستی از طریق مرزها خارج شود )ميرایی هندسی(. روشهای مختلفی برای به مدل با

اعمال مرز جاذب انرژی وجود دارد. یکی از این روش ها ، مرز ویسکوز است. در 

  این روش المانهای ميراگر در مرزها قرار داده شده  که ضریب این المانهای

 [9] ميراگر به شکل رابطه زیر می باشد.

                                                                 
.

.uCF dd   

                                                                         

                                                       (1) 

AcC sed .                                                                         

                                                                         

                                          (2) 

سطح تحت پوشش هرکدام از المانهای ميراگر  A،  ضریب المان ميراگر dCکه در آن 

 باشد.می

 

 مشخصات خاک مطابق مدل رفتاری موهر کلمب -2جدول 

زاویه 

 اتساع
 ميرایی)درصد(

زاویه 

 اصطکاک
(m/s)seC 

ضریب 

 پواسون

مدول 

االستيسيته 2m
N 

جرم 

مخصوص







3m
kg 

0.2 5 30 450 0.3 1134000000 2000 
 

 ماتریس میرایی خاک برای ارتفاع روباره های مختلف βو  αمقادیر  -3جدول 

 

 
 

 
 

خاک   interfaceينی خاک وجوددارد،باتوجه به اینکه اطراف سازه های زیرزم

دو رفتار نرمال اصطکاک بين خاک و سازه از باید به نحو درستی تعریف شود. وسازه

باشد که و برشی تشکيل شده است. روش اصطکاکی تعریف شده در مدلها روش کلمب می

در  .[10]در نظر می گيرد tan6/0در آن ضریب اصطکاک را با تقریب خوبی برابر

 متر، 20، 5مدل های المان محدود تونل و خاک با ارتفاع روباره های  8و 7هایشکل

در مدل سازی وزن خاک نيز باید دقت شود که وزن خاک به  نشان داده شده است.

صورت یکنواخت به تونل وارد نشود، بلکه به صورت ميدان تنش ژئواستاتيک تعریف 

  تر باشد.به واقعيت نزدیکگردد تا نتایج 

 

 

  α  β (mارتفاع روباره )

5 0.213 0.0112 

20 0.145 0.01476 
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 متری سطح زمین 5بخشی از مدل المان محدود تونل و خاک در عمق  -7شکل 

 

 

 
 متری سطح زمین 20بخشی از مدل المان محدود تونل و خاک در عمق  -8شکل 

 

 

 مشخصات رکورد زلزله  .6

 

رکورد تعداد رکوردهای نزدیک گسل نسبتا کم است، در نتيجه انتخاب از آنجاکه 

 Northridge مشخصات زلزله زلزله در این حالت از اهميت باالیی برخوردار است.

 تاریخچه آمده است. مولفه افقی ومولفه قائم 4جدولدرArleta-Nordhoff Fire ایستگاه رد

  آمده است. 10و  9به ترتيب در شکلهای  Northridgeشتاب زلزله  زمانی
 

 Northridge مشخصات رکورد زلزله -4جدول 

  PGD(cm) PGV(cm/s) PGA(g) wM Northridge (km) ازمنبع فاصله گسل های لرزه ای

 زلزله مولفه افقی 6.69 0.344 40.6 15.04 9.2

 زلزله  مولفه قائم 6.69 0.522 18.4 8.83 9.2

 

 

 

 

 

 
 الف(

 
 ب(

 
 ج(

شتاب ب( سرعت ج(  الف(Northridge زلزلهتاریخچه زمانی  رکورد مولفه افقی مشخصات  -9شکل

 جابجایی
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 برای در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله FHWAتمهيدات  .7

 

تاتيکی به صورت بارگذاری شبه اس را این آئين نامه تاثير مولفه قائم زلزله 

. ضریب معادل زلزله قائم با بار گيردقائم در محاسبات استاتيکی در نظرگرفته می

شود. این ضریب  مرده و بار طراحی الیه سربار در طراحی به روش استاتيکی اعمال می

با  ،  دو سوم مولفه افقی زلزله طرح تقسيم بر وزن سازهمعمولبه طور 

در محاسبات استاتيکی درنظرگرفته  ایلرزه درنظرگرفتن جهت باال و پایين حرکات

تر شد، به عنوان  بارگذاری طراحی مورد بحرانی که شود. هرکدام از این نتایجمی

 [11]گيرد.استفاده قرار می
 

 

 

 مقایسه نيروها و تغيير شکلهای به وجود آمده در تحليل دیناميکی .8

 

فتن رفتار غير خطی خاک و پس از انجام آناليزهای تاریخچه زمانی با در نظر گر

متر  20و  5خاک و تونل با ارتفاع روباره های  المان محدود سازه بر روی مدلهای

در دو به وجود آمده روی پوشش تونل  محوری و لنگر خمشی یای بين نيرو مقایسه

 5در جدول  .شودحالت با و بدون درنظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله انجام می
  داده شده اند. نشان این نتایج

 

بدون در نظر گرفتن اثر مولفه قائم  با و  تونل پوشش لرزه ایمقایسه پاسخهای  -5جدول 

 زلزله

 متر 5ارتفاع روباره: متر 20ارتفاع روباره:

لنگرخمشی 

 (KN.mماکزیمم)

نيروی محوری 

 (KNماکزیمم)

لنگرخمشی 

 (KN.mماکزیمم)

نيروی محوری 

 (KNماکزیمم)

256.6 512.4 197.4 364.9 

پاسخهای لرزه ای 

بدون درنظر 

گرفتن مولفه 

 قائم زلزله

275.3 534 226.5 413.5 

پاسخهای لرزه ای 

 بادرنظر

گرفتن مولفه  

 قائم زلزله

6 4 13 12 
خطای بين 

 پاسخها)%(
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مشاهده می شود که هرچقدر ارتفاع روباره خاک بيشتر  5با دقت در جدول 

ی در حالت با و بدون درنظر گرفتن مولفه قائم باشد، خطای بين پاسخهای لرزه ا

  کمتر می شود. زلزله

مقایسه ای گرافيکی بين تغييرشکلهای افقی و قائم  12و 11در شکلهای 

با و بدون درنظر گرفتن اثر  در حالت  تونل مدل المان محدود خاک وایجادشده در

 متر انجام شده است. 5با ارتفاع روباره  مؤلفه قائم زلزله 

 

 

 
 -کانتور تغییر شکل افقی مدل المان محدود خاک و سازه .ب -الف -11 شکل

کانتور تغییرشکل قائم مدل المان محدود خاک و سازه) بدون درنظر گرفتن اثر 

 متر( 5) ارتفاع روباره:مولفه قائم زلزله(

 
 

مقایسه ای بين بردارهای تغييرشکل ایجاد شده در پوشش  14و 13در شکلهای 

با ارتفاع  حالت  با و بدون درنظر گرفتن اثر مؤلفه قائم زلزله تونل در 

 متر انجام شده است. 5روباره 

 

 
 -کانتور تغییر شکل افقی مدل المان محدود خاک و سازه .ب -الف -12 شکل

کانتور تغییرشکل قائم مدل المان محدود خاک و سازه) با درنظر گرفتن اثر 

 متر( 5ره:) ارتفاع روبا مولفه قائم زلزله(
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بردارهای تغییرشکل  -بردارهای تغییر شکل افقی پوشش تونل .ب -الف -13 شکل

 قائم پوشش تونل

 متر( 5) ارتفاع روباره: )بدون درنظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله(

 

 
بردارهای تغییرشکل  -بردارهای تغییر شکل افقی پوشش تونل .ب -الف -14 شکل

 قائم پوشش تونل

 متر( 5) ارتفاع روباره: گرفتن اثر مولفه قائم زلزله( )با درنظر

 

 

 نتيجه گيری .9

 

نتایج زیر تونل  –با توجه به آناليزهای انجام شده روی مدلهای دیناميکی خاک 

 :مشاهده می شود

ای سازه کند که پاسخهای لرزهاثر مولفه قائم زلزله در مواقعی اهميت پيدا می -1

 پيرامون گسل مدنظر باشد.

خطای بين نيروی محوری ماکزیمم ایجادشده در پوشش تونل در حالت با وبدون  -2

% و در ارتفاع 12متر  5 ارتفاع روباره در، درنظرگرفتن اثر مولفه قائم زلزله 

 % می باشد. 4متر  20روباره 

خطای بين لنگرخمشی ماکزیمم ایجادشده در پوشش تونل در حالت با وبدون  -3

% و در ارتفاع 13متر  5 ارتفاع روباره در، لفه قائم زلزله درنظرگرفتن اثر مو

 % می باشد.  6متر  20روباره 

هر چقدر ارتفاع روباره خاک بيشتر باشد، اثر مولفه قائم زلزله کمتر می  -4

 شود.

درنظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله تاثير زیادی در تغييرشکلهای افقی و  -5

رد. به طوریکه اگر این اثر درنظر گرفته شود قائم پوشش تونل حين زلزله دا

 مقدار تغييرشکلهای افقی و قائم بيشتر می شود.

در فواصل کم برای رکوردهای نزدیک گسل، مولفه قائم عموما بزرگتر از مولفه  -6

می رسد.   % مولفه افقی67افقی بوده و در فواصل زیاد مولفه قائم به حدود 

اله، مولفه قائم از مولفه افقی بزرگتر است. مورد بررسی در این مق درزلزله

برای در نظر گرفتن اثر مولفه قائم  FHWAتمهيدات به نظر می رسد  درنتيجه 

 کند.نزدیک گسل خطای زیادی ایجاد می تونلهای زلزله، برای 

انتخاب مدل غير خطی برای خاک و پوشش تونل، اهميت زیادی در بررسی اثر  -7

  .ها داردنيروهای به وجود آمده روی پوشش تونلمولفه قائم زلزله بر 
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