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 خالصه
پيش بينی نشست در سطح زمين وتاثير پارامترهای ژئومکانيکی در این مقاله به 

بر آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرداخته شده است که به این 

براي آموزش شبكه استفاده قطار شهري اهواز  1خط  مسير از داده 76از منظور 

نتایج حاصله نشان می دهد که ميزان تاثير پارامترها بر نشست شده است. 

یکسان نبوده وبهتر است که در انجام آزمایشات درجا وتحليل عددی برای این 

پارامترها اهميت بيشتری قائل شد و همچنين با توجه به تطبيق مناسب مقدار 

گيری نشست با مقدار پيش بينی شده آن می توان استفاده از شبکه عصبی اندازه 

 مصنوعی را ابزاری مناسب برای پيش بينی نشست در تونل های مترو محسوب کرد.
 

 قطار شهری اهوازنشست، شبکه های عصبی، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

جهت اجرای پروژه های کم عمق، در نواحی متراکم و پر ازدحام شهری  احداث تونل

 مشکالتی روبرو می باشند. یکی از مشکالت عمده نشست می باشد. ها با موانع و

کنترل نشست نيازمند کنترل عمليات حفاری برای کاهش ریسک وتاثير احتمالی آن بر 

 حاضر حال در مجاورت تونل قرار دارند. در ساختمان هایی است که در سطح زمين و
 در مشابه حفاری های از آمده بدست تجربيات تأثير تحت زیادي دح تا ژئوتکنيکی مطالعات

 در تجربه با ژئوتکنيک مهندسين قابليت تأثير تحت همچنين و مشابه زمين شناسی شرایط
مورد توجه قرار گرفته  شکست مکانيزم ترین محتمل درك و زمين شناسی اطالعات آناليز

 .محاسبات می باشد هوشمند در هاي مشکالتی تکنيک چنين بهبود یک روش جهت. ]1[است
شامل سيستم  علوم شاخه چندین مهندسی در هوشمند درکارهاي سيستم هاي کاربرد

مورد استفاده قرار می   فازي احتمالی ویا روش هاي و مصنوعی عصبی هاي شبکه خبره، هاي

پيش  براي ژئوتکنيک مسائل در عصبی شبکه فراوان به کاربرد توجه با تحقيق این گيرد. در

 در مقاله حاضر ازانتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.  نشست در سطح زمين، بينی

  است. براي آموزش شبكه استفاده شدهقطار شهري اهواز  1مسير ازخط  داده 76

 

 

  اهواز قطار شهریمشخصات پروژه  .2
 

عبور  کيلومتر، شمال شرق شهر را با 23قطار شهری اهواز بطول تقریبی  1مسير خط 

نماید. این مسير مشتمل  از مرکز شهر و رودخانه کارون به جنوب غرب شهر متصل می

است که توسط دو تونل بصورت رفت وبرگشت به یکدیگر متصل می  ایستگاه 24بر 

                                                           
 دسی مکانیک خاک و پیندانشجوی کارشناسی ارشد مه 1
 دانشیار گروه مهندسی عمران 2
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متر وبه طور  9/5متر و قطر داخلی  8/6مذكور داراي قطر حفاری  هاي تونلشوند. 

 استفاده با ها تونل این قرار دارند. حفاري متری از سطح زمين 3/13متوسط در عمق 
 صورت به شده گرفته نظر در نگهداري سيستم می شود.  انجام 1مقطع تمام حفاري ماشين از

پروفيل مقطع عرضی  ،موقعيت ایستگاه ها. 1 شکل می باشد. 2ساخته پيش بتني پوشش

 را نشان می دهد. خط یک قطار شهری اهواز در زیتون ایستگاه فلکه فرودگاه و

  
خط یک  :پروفیل مقطع عرضی ایستگاه فلکه فرودگاه وزیتون ،موقعیت ایستگاه ها – 1شکل 

 قطار شهری اهواز

 و داشته قرار خوزستان دشت ابتداي و زاگرس چين خورده كمربند انتهاي در طرح ساختگاه

 و است. سازند آغاجاري سنوزوئيك دوران از كواترنري و ترشياري به متعلق آن هاي سازند
 آهكي هاي سنگ ماسه از آغاجاري سازند دارند. رخنمون طرح محدوده در آبرفتي رسوبات

 است شده تشكيل سيلت استون همچنين و دار ژیپس قرمز هاي و مارن خاكستري تا اي قهوه

]2[.     

 

 

 نشست .3

 

زیر زمين اطالق پدیده نشست به فروریختن سطح زمين در اثر وجود فضاهای خالی در  

می شود که این فضاهای خالی بر اثر عوامل مختلف طبيعی )حل شدن سازندهای نمکی، 

آهکی، گچی درجریان آب زیر زمينی، رسوب گذاری، فعاليت های تکتونيکی و 

آتشفشانی، زلزله، عوامل ژئوترمال، حرکت دامنه های شيب دار( استخراج نفت، آب، 

 .]3[کاری و حفر فضاهای زیرزمينی بوجود می آید  گاز و یا انجام عمليات معدن

 :در اثر حفر تونل فاکتورهای موثر در پدیده نشست

 .تونلميزان سربار جنس و  .1

 .روش حفر تونل همراه با مرحله و درجه نگهداری و تثبيت زمين .2

 .ابعاد تونل .3

 .عمق تونل .4

 .شرایط تنش ها وارد به مقطع تونل .5

 .آب شرایط آب زیرزمينی و نحوه زهکشی .6

 .تاثير شرایط گارگاهی .7

 .]4[سرعت پيشروی حفاری .8

 عوامل موثر در پدیده نشست در طول پیشروی تونل:

 .پایين رفتن سطح آب زیرزمينی و در نتيجه تغيير وزن حجمی خاک .1

 .تغييرات تنش به دليل جابجایی خاک سينه کار حفاری تونل .2

ناکافی ناشی جریان یافتن زمين به درون سينه کار به دليل نگهداری  .3

 .از ناپایداری زمين ویا هجوم آب

تغييرات ساختاری به سبب ایجاد قوس ها، لرزش ایجاد شده به وسيله  .4

ناکافی فضای  سپر به سبب فشرده شدن خاک در اطراف سپر و نگهداری

 .اطراف پوسته سپر در روش حفاری مکانيزه

 .ها( نشست در اثر تزریق ناکافی در پشت پوشش نهایی تونل )سگمنت .5
 

                                                           
1TBM=Tunnel Boring Machine 
2Segment 
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  کنترل نشست .4

 

 روش هاي كنترل نشست به شرح زیر می باشند: 

 .جلوگيري از نفوذ آب که  موجب سست شدن توده خاك می شود .1

تنظيم فشار اتاق حفاری در زمان حفاری تونل متناسب با پارامترهای  .2

 .سنگ وتراز آب زیر زمينی ،ژئومکانيکی توده خاک

حفاری شده جهت تزریق پشت پوشش انتخاب مناسب مصالح جایگزین خاک  .3

  .نهایی تونل

 .تنظيم فشار مناسب تزریق مالت پشت سگمنت ها .4

 اتخاب مناسب و آرایش صحيح ابزار برشی در سر مته برشی ماشين حفاری .5

]5[. 
 

 

 پیش بینی نشست .5

 

 براي پيش بيني ميزان نشست در اطراف تونل ها روش هاي زیر به كار مي روند:

 روش های تجربی .1

 روش های تحليلی .2

 روش های عددی .3

یكي از روش هاي پيش بيني ميزان نشست در اطراف تونل ها، شبكه هاي عصبي مصنوعي 

 .مي باشد

 

 

 1شبکه های عصبی مصنوعی  .6

 

شبکه عصبی مصنوعی یک مدل محاسباتی است که بر اساس سيستم عصبی مغز انسان در 

ها قادرند رابطه ميان ورودی ها و  فرآیند یادگيری، طراحی شده است. این مدل

توسط شبکه ای از گره ها  حالت دیناميكي در یك راخروجی های یک سيستم فيزیکی 

که همگی به هم متصل هستند تعيين نمایند که درآن ميزان فعاليت هر یک از این 

اتصاالت توسط اطالعات تاریخی تنظيم می شود. فرآیند یادگيری و درنهایت مدل قادر 

د بود قوانين مرتبط ميان ورودی ها و خروجی ها را کشف نماید، هر چند این خواه

قوانين غير خطی و پيچيده باشند. شبکه های عصبی مصنوعی با پردازش داده های 

تجربی، قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کنند. به 

چرا که بر اساس محاسبات روی همين خاطر به این سيستم ها هوشمند گفته می شود 

داده های عددی یا مثال ها، قوانين کلی را فرا می گيرند. در ساختار این سيستم 

ها پارامترهایی وجود دارند که قابل تنظيم می باشند. تنظيم این پارامترها را 

برای آن که سيستم رفتار مطلوبی را در برابر تحریکات و اطالعات خارجی از خود 

هد به اصطالح آموزش آن سيستم گویند. پس در واقع این سيستم ها قادرند نشان می د

یاد بگيرند و از راه یادگيری دانش الزم برای برخورد مناسب با یک پدیده را جمع 

انواع آوری نمایند و از آن دانش به هنگام نياز بهره ببرند. از کاربردی ترین 

 2ی، شبکه های چند الیه پرسپترونمهندسشبکه های عصبی مصنوعی د رجهت حل مسائل 

ارائه شده است. این مدل پایه و مبنای  1958هستند که بوسيله روزنبالت درسال 

طراحی بسياری از شبکه های بعد از خود می باشد. در ساده ترین حالت از این 

شبکه ها، یک الیه از نرون ورودی وجود دارد که کامالً به الیه ای از نرون های الیه 

خروجی متصل است، به این دليل این شبکه پرسپترون تک الیه ناميده می شود، های 

های الیه های خروجی محاسبات انجام می شود. نوع دوم شبکه ها  زیرا تنها در گره

از یک یا چند الیه پنهان تشکيل شده است. وجود الیه پنهان در شبکه قابليت شبکه 

دهد. افزایش تعداد الیه پنهان شبکه  افزایش میرا در تخمين یک نگاشت غير خطی 

را قادر می سازد تا اطالعات آماری کامل تری در مورد مسأله کسب کند. این 

توانایی شبکه به ویژه زمانی که تعداد ورودی ها زیاد باشد با ارزش می شود. 

متداول ترین الگوریتم استفاده شده جهت آموزش شبكه هاي چند الیه با تغذیه پيش 

توسط ویليام  1986وریتم پس انتشار خطا است. این الگوریتم در سال رو، الگ

گردید. شبكه هایي را كه از این الگوریتم جهت یادگيري  روملس هالت ارائه

                                                           
1Artificial Neural Networks (ANNS) 
2Multi-Layer Perceptron 
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استفاده مي كنند را اصطالحًا شبكه هاي پس انتشار مي نامند. الگوریتم پس انتشار 

با حداقل كردن مقدار یك دارد  خطا یك شكل از یادگيري تصحيح و خطا است،كه سعي

تابع خطا، ورودي هاي داده شده را بر خروجي ها منطبق كند. هدف از قانون 

 الگوهاي اساس بر عصبی شبکه. ]6[ یادگيری، آموزش شبکه عصبی برای کار مشخصی است
شود.  می جواب یافتن به قادر و دیده آموزش شود می داده شبکه به آموزش براي که اطالعاتی

 گرفت قرار استفاده مورد مدل ها آوردن وجود به براي متغير 5 مجموع مقاله دردر این 
تونل، سطح آب  عمق اصطکاك، زاویه چسبندگی، االستيسيته، مدول عبارتند از: که

شد  تهيه آزمایشی و ارزیابی آموزشی، داده دسته سه شبکه آزمون و آموزش براي زیرزمينی.

انجام شده در زمان حفاری  سنجی رفتار داده هاي از شبکه، این آموزش منظور به سپس

 که زیرا شد، داده شبکه به تصادفی صورت به داده ها گردید. استفاده قطار شهری اهواز
 امکان شود، داده شبکه به ترتيب به و شده گروه بندي یکدیگر کنار در مشابه اطالعات اگر

 و مخفی الیه یک با اي شبکه ببرد. یاد از آینده در می گيرد یاد که را آنچه شبکه که دارد

 براي لذا می باشد. مناسب مهندسی کارهاي اکثر براي خود مخفی الیه در نرون کافی تعداد
بهره  ميانی و خروجی ورودي، الیه سه با ای شبکه نشست در سطح زمين از مقادیر پيش بينی

 که شود می انتخاب گونه اي به خطا و سعی با ميانی الیه نرون هاي تعداد شده است. گرفته
 شوند، انتخاب نرون ها این تعدادکمی از که صورتی در آید. دست به ممکن جواب بهترین

 نخواهد پيچيده نگاشت هاي تخمين به قادر و داد خواهد دست از را خود تعميم قابليت شبکه

 شونده تنظيم عناصر تعداد که چرا دارد منفی اثري نيز ميانی نرون هاي زیاد تعداد بود.
دارد  آموزشی مجموعه در مثال زیادي تعداد به نياز یادگيري براي شبکه و شده زیاد شبکه

 Neuroافزار از نرم شبکه عصبی کردن پياده تنظيم کند. براي را خود اوزان بتواند تا

Solutions  تابع مشخص گردیدکه ها نرون در مختلف توابع بررسی با است. شده استفاده 

شبکه  در تابع این از لذا دارد، مناسبی کارایی TanhAxon (Hyperbolic tangant (-1/+1)) انتقال

نرون در الیه ميانی به خوبی قادر به  8شبکه ای با  .است شده استفاده بررسی مورد ي

 پيش بينی ميزان نشست در سطح زمين است.

 

 

 1RSEتحلیل میزان تاثیر نسبی پارامترهای ژئومکانیکی بر نشست با روش  .7
 

یکی از مواردی که در مسائل آناليز برگشتی می تواند مفيد باشد، ميزان تاثير 

پارامترها بر نشست های رخ داده بعد از حفر تونل می باشد. با دانستن ميزان 

این گونه مسائل را حل نمود  اثر هر پارامتر بر نشست می توان سریع تر ودقيق تر

تاثير نسبی . 2 شکل و فهم بهتری از چگونگی تاثير پارامترها بر خروجی داشت.

 نشان داده است.را  پارامترهای ورودی بر روی خروجی شبکه

 
 

 

                                                           
1Relative Strength Of Effect 
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 تاثیر نسبی پارامترهای ورودی بر روی خروجی شبکه  - 2 شکل

 

مقایسه بين داده هاي پيش بيني شده شبكه با داده های اندازه گيري  .3در شکل 

شده است. همچنان كه مالحظه مي شود، اكثر نتایج حاصل از تحليل  شده نشان داده

توسط شبكه عصبي با آنچه كه در عمل اندازه گيري شده تطابق خوبی را نشان می 

 .داده نسبت داد ي برداشتدهد و علت عدم تطابق کامل داده ها را احتمال در خطا

 
 مقایسه خروجی شبکه  با  مقادیر واقعی   - 3 شکل

 نتيجه گيری .9
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حفاری تونل و سازه های زیر زمينی منجر به حذف توده ای از سنگ وخاک اطراف می 

شود و منجر به تغييرات قابل توجهی در وضعيت تنش اطراف می شود. این مسأله 

تنش بر هم می زند وسبب ایجاد تغيير شکل هایی در تعادل زمين را به لحاظ توزیع 

آن به منظور رسيدن به حالت تعادل می گردد که این امر منجر به وقوع نشست هایی 

در سطح زمين می شود. در این مقاله سعی شده با استفاده از شبکه عصبی به پيش 

د. نتایج بينی نشست پرداخته وميزان تاثير پارامترها بر مقدار نشست محاسبه شو

بهتر است  حاصله نشان می دهد که ميزان تاثير پارامترها بر نشست یکسان نبوده و

این پارامترها اهميت بيشتری  رایتحليل عددی ب که در انجام آزمایشات درجا و

سطح آب زیرزمينی نشست افزایش و با افزایش افزایش چسبندگی و  با .قائل شد

افزایش چسبندگی و با و مدول االستيسيته نشست کاهش می یابد. زاویه اصطکاک 

یابد ولی -مقاومت برشی افزایش و به تبع آن جابجایی ها کاهش می زاویه اصطکاک 

همچنين پدیده  خاک محل وکم حجم پذیری تراکم باالی خاک رس محل و تغيير به دليل 

می در محل نشست سطح  افزایش چسبندگی باعث افزایشتحکيم در خاک های ریزدانه 

همچنين با توجه به تطبيق مناسب مقدار اندازه گيری نشست با مقدار پيش گردد. 

 یمی توان استفاده از شبکه عصبی مصنوعی را ابزارتوسط شبکه عصبی بينی شده آن 

 مناسب برای پيش بينی نشست در تونل های مترو محسوب کرد.
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