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 خالصه

های حمل های مهمی در شبکهها، المانهای زیرزمينی از جمله تونل سازه

و تحمل تنش های  زمينو نقل و سرویس هستند که به دليل محصورشدگی در 

از خود نشان می های سطحی ای متفاوتی با سازهبزرگ رفتار لرزهجای بر

به همين دليل در طراحی آنها نه تنها بارهای استاتيکی بلکه  دهند.

نگرش کلی اینست که  بارهای دیناميکی نيز باید مد نظر قرار گيرند.

اما کمی بر روی سازه های زیرزمينی دارند اثرات بارهای لرزه ای 

توجه مهندسين را به تحليل  ،های اخيردر زلزلهی از آنها برخ خرابی

در این مقاله مروری اجمالی بر روی حل .ها معطوف کرده استتر آندقيق

های دایروی در مقابل بارهای های تحليلی ارائه شده برای تونل

استاتيکی و لرزه ای انجام شده است، سپس برای یکی از مقاطع مشخص 

این حل ها را استفاده کرده و مورد ارزیابی قرار  تونل شهری بانکوک،

مساله مورد نظر به صورت عددی و برای شتاب های افقی و  می دهيم.

قائم مختلف، نيز حل می شود و با مقایسه با حل های تحليلی نتایج 

مطابق با نتایج بدست آمده با افزایش ضریب شتاب افقی  بدست می آید.

خمشی پوشش تونل افزایش می یابند به  زلزله، نيروی محوری و لنگر

نحویکه اگر تنش ناشی از این نيروها از تنش مجاز بيشتر شود باعث 

عمق قرارگيری تونل دارای درجه اهميت بعدی  گسيختگی پوشش می شود.

است و با افزایش عمق، نيروی ایجاد شده در پوشش با نسبت مستقيم 

نيروهای ایجاد شده در  افزایش می یابد. دو پارامتر موثر دیگر در

شتاب قائم  ئم و نسبت تنش های برجا می باشند.پوشش ضریب شتاب قا

زمين تاثير کمی بر روی تنش ها دارد، اما در مورد ضریب فشار جانبی 

دیده شد که هر چه این ضریب از محدوده عدد یک دورتر باشد، تنش 

 ایجاد شده در پوشش افزایش می یابد.

 .زلزلهشتاب افقی ضریب  ، حل عددی تحليلی،ی حل ها کلمات کليدي:

 

 

  مقدمه .1
 

تونل ها به طورکلی عملکرد بهتری در مقابل بارهای لرزه ای نسبت به سازه های 

در مقابل بارهای دیناميکی طراحی  1995سال تا قبل از  ، به نحویکهسطحی دارند

تونل ها  از برخی ميالدی باعث خرابی جدی در 1990شدند. اما زلزله های دهه نمی

و خسارت وارده  تایوان  1999Chi Chiگردید به عنوان مثال می توان به زلزله سال 

خرابی بخشی از تونل های ترکيه و  Duzce 1999، زلزله سال به تونل های کوهستانی

بعد  .[1]، اشاره کردDiakiaریزش متروی  وژاپن   Kobe 1995سال  هو زلزل Boluدوقلوی 

 خ توجه محققين مختلف به تحليل دیناميکی تونل ها معطوف گردید.از این تاری

ها در بارهای لرزه ای، نياز نيست که تونل تحت برای شناخت رفتار تونل

شتابنگاشت خاصی قرار گيرد و رفتارش ارزیابی گردد، چون اینکار نيازمند صرف 

                                                 
  ژئوتكنيك ارشد دانشجوی كارشناسي 1
 استاديار گروه مهندسي عمران 2
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دوده مورد نظر هزینه باالیی است بلکه می توان بار معادل برشی را بر مرزهای مح

اعمال کرد و اعوجاج و بيضی شدگی تونل را اندازه گيری، و بر اساس آن نيروی 

های وارد بر پوشش را بدست آورد، این مسيری است که اغلب محققين برای رسيدن به 

های (، حل1979) Schwartzو  Einsteinبه عنوان مثال  نيروی پوشش آنرا طی کرده اند.

رای نيرو و ممان در پوشش تونل در معرض بارهای استاتيکی تحليلی ساده ای را ب

( حل های بسته ای را برای 1998) Wuو  Wang (1993)، Penzien. [2] ارائه کردند

، تغييرشکل استاتيکی معادل قرار دارندمعرض در  کهتونل پوشش در  انيروهمحاسبه 

های الف مهمی را بين حل(، اخت2003و2001و همکارانش ) Hashash .[3,4] دپيشنهاد کردن

Wang  وPenzien که با یک روش عددی  در محاسبه نيروها در پوشش تونل، معرفی کردند

را برای  ،Schwartzو  Einstein (،  روابط استاتيکی2003) Bobet .[1,5]مقایسه شده بودند

وف طدیگری مع حل تحليلی. [6] تعيين بارهای لرزه ای در پوشش تونل ها، گسترش داد

با استفاده از ضریب  و همکارانش ارائه شد که Kyung-Ho Parkتوسط  ،2009 در سال PTTOبه 

روابط بين جابجایی ها و نيروهای اندرکنش به محاسبه انعطاف پذیری فنری ، 

  . [7]ه استرداختپ خاک -پوشش

در معرض شتاب های افقی و قائم  Rشعاع  یک تونل دایره ای به جادر این 

ها  وضعيت تنشدر حالت کلی  .در نظر گرفته شده است گذاری لرزه ایناشی از بار

 :[8]گردد می به صورت زیر بيان تونل پيرامون  محيطدر 

(1)                                                                                                                                                                                        

(1 )v vk H   

(2)                                                                                                                                                                    (1 )h vK k H   

(3)                                                                                                                                                                                
hk H   

این روابط که در 
v وh،  و افقی های نرمالتنش به ترتيب ،،تنش برشی

vk وhk 

زمين  مخصوصوزن ميانگين  ضریب فشار جانبی زمين و K،قائم و افقیضرایب شتاب 

با فرض رفتار االستيک و مطابق با اصل بر هم نهی این  .می باشد Hاز سطح تا عمق

 (1) : حالت اولبه دو شکل نشان داده شده در زیر تفکيک کردوضعيت را می توان 
بارهای معادل با اعمال 

v وh )حالت دوم و، )به نمایندگی از بارهای استاتيکی 

 به طور مستقيم از شتاب افقی زمين بدست می آید و که، صرفا نيروی برشی (2)

 .نماینده بارهای لرزه ای است
 

 
 نمایشی شماتيک از بارگذاری مساله -1شکل 

 

در ئه شده در باال برای تننش برشنی، برخالف پيشنهاد اراالزم به ذکر است که 

 شو همکنناران  Hashash و همچنننين Wu(1998،)و  Penzien مثننل حننل مطالعننات گذشننته

با استفاده از کرنش برشی ميدان آزاداین تنش (، 2005و2001)
c  منی آورده به دسنت

 :شد

(4)                                                                                                                                                                                                                 

2(1 )

s c

s

E 






 

(5)                                                                                                                                                                                   max
c

s

V

V
  

که در این روابط
maxV ذره سرعت موج برشی ،

sV  ،سرعت موج برشی زمين
sE  مدول یانگ

و محيط 
s  می باشد (خاکمحيط )ضریب پواسون . 

ی محوری ت نيرودر نهایصرفنظر از اینکه تنش برشی از چه رابطه ای استخراج شود، 

 :( بدست می آید2( و )1) های التلنگر، با جمع نيروها و لنگر حو 

(6)                                                                                                                                                                                  
s eT T T  

(7)                                                                                                                                                                           
s eM M M  
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 يلی لتح روش های           .2

 
به دليل اینکه در بسياری از مقاالت  Penzienو  Wangاز ارائه روابط در این قسمت 

در  PTTOو  Bobetدو رابطه  به و فقط ، صرف نظر گردیده استبدان پرداخته شده

 تحليل لرزه ای ذکر شده است. 

 
 

 ی استاتيکیهابار مقابلدر  لنگرحل های تحليلی برای نيرو و          .1 -2

 

 Schwartz’s و  Einsteinحل الف( )

 Einstein و s’Schwartz (1979)  ،حل هایی را برای نيرو بر اساس روابط سختی نسبی
sT 

و ممان
sM بارهای استاتيکی پيشنهاد کردند: برای 

 پوشش، -شرایط بدون لغزش در سطح مشترک خاک در 

(8)                                                                                                  
1 2

1 1
( ) (1 ) ( ) (1 2 ) cos 2

2 2
s v h v hT C R C R          

(9)                                                                                                                           2

2 3

1
( ) (1 2 3 ) cos 2

2
s v hM C C R      

(10)                                                                                                                              
2 3C C              

* *

1 * * * *
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s
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C F
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C F C F
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(12)                                                                                       
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2
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s l

l l s
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C
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lE ،
l،lI  و

lA  به ترتيب مدول یانگ، ضریب پواسون، ممان اینرسی و مساحت مقطع

  عرضی پوشش می باشند.

 

 

  ی لرزه ایهابار مقابلحل های تحليلی برای نيرو وممان در     . 2-2

                                                                                                                                                                                       

 Bobet حل   )الف(

در تحليل های دیناميکی در  لنگر( برای به دست آوردن نيرو و 2003) Bobetحل 

 :خاک(-)شرایط بدون لغزش در اندرکنش بين پوشش زمين خشک استفاده می شود

(13)                                                                                                        
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e BT C R
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  PTTOحل    )ب(

Kyung-Ho Park اده ازیک ضریب انعطاف پذیری و با در نظرگيری فبا استنش و همکارا

خاک و اثرات لغزش در این  -روابط بين جابجایی ها و نيروها در سطح بين پوشش

 ارائه کردند: ی، حل تحليلی جدیدسطح

0Dهنگامی که  ( شرایط بدون لغزش در سطح مشترک خاک-)پوشش، 
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2 cos 2( )

2 4

e PTTO s
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s c
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4(1 ) 1
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2 4
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خاک  و برشی،  برای بيان اندرکنش بين پوششضریب انعطاف پذیری  Dکه در اینجا 

 می باشد.
 

 

 حل تحليلی و عددی مترو بانکوک )مدل سازی و صحت سنجی( .3

 

در ، Blueمتروی خط ، مقطعی از تونل ارزیابی روش های ارائه شده در باالبه منظور 

در نظر گرفته شد.  2شهر بانکوک با مشخصات پروفيل خاک نشان داده شده در شکل 

شش شامل نيروی محوری و ممان ها در برای این مقطع نيروهای ایجاد شده در پو

الت استاتيکی و دیناميکی برای مقادیر ضرائب مختلف شتاب افقی و قائم زلزله ح

توان پروفيل خاک را مورد بررسی قرار گرفت. از آنجائيکه در روابط تحليلی نمی

استفاده  1جدول از یک مشخصات ميانگين به صورت ، به صورت الیه بندی در نظر گرفت

 شود:می 

 

 روش تحليلی مشخصات خاک در -1جدول 

مدول 

 االستيسيته
ضریب 

 پواسون

ضریب فشار  وزن مخصوص

 جانبی
2( )sE MN m 

s 
3( )KN m  

 K 

90 43/0 5/19 1 

 

مدل رفتاری خاک و  -2شرایط کرنش مسطح برقرار است  -1 :فرضيات اوليه مدل سازی

 االستيک خطی و بدون جرم می باشد. ،پوشش بتنی

2FLAC، از روش تفاضل محدود و نرم افزاربرای مدل سازی D .استفاده شده است 

در سپس مرزهای خارجی اعمال شده و  تمام تنش های فشاری بهدر یک مدل ابتدا 

نشان  4و  3 شکل های. نحوه اعمال بار در تنش برشی اعمال می گرددیگر مدلی د

می نيرو و ممان حاصل از این دو آناليز با یکدیگر جمع  در نهایت داده شده است.

. می شودتنها شرایط بدون لغزش بين پوشش تونل و خاک اطراف در نظر گرفته  شوند.

و  7، 6، 5 شکل های. رده شده استآو 3و  2 جدول هاینل در مشخصات خاک و پوشش تو

ضریب شتاب و وجود پوشش تونل را در دوحالت عدم وجود  یممان هانيروها و   8

 نشان می دهند.، متری قرار دارد 20قائم، هنگامی که تونل در عمق 

 

 
 پروفيل خاک و پوشش تونل -2شکل 
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 مشخصات خاک -2 جدول

 الیه ها

 پارامترها

مدول 

 االستيسيته
ریب ض

 پواسون

 وزن مخصوص

 2( )sE MN m 
s 

3( )KN m  
 

 18 38/0 8/10 خاکریز

 5/16 43/0 5 رس نرم

 5/17 38/0 4/15 رس متوسط

 5/19 46/0 4/34 رس سفت

ماسه 

 متوسط

110 46/0 5/19 

رس خيلی 

 سفت

66 44/0 5/20 

ماسه 

 اکممتر

150 44/0 5/19 

رس خيلی 

 سفت

66 44/0 5/20 

 

 مشخصات پوشش تونل -3جدول 

تنش مجاز 

 بتن

مدول  ضخامت

 االستيسيته
ضریب 

 پواسون
2( )cf KN m ( )t m 2( )lE MN m 

l 

30000 3/0 31000 2/0 

 

                                      
                                            بارگذاری استاتيکی -3شکل                                   

       بارگذاری برشی )لرزه ای( -4شکل

 

 

           
مقادیر مختلف برای  کل محوریتوزیع نيروی  -5شکل         

hk                  6شکل- 

مختلفمقادیر برای کل  توزیع لنگر خمشی
hk 

                                                                      متری 20در عمق 

 متری 20در عمق          
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0.2hkمقدار ثابت  براینيروی محوری کل توزیع  -7شکل    توزیع  – 8شکل            و

0.2hkمقدار ثابت  برایکل  لنگرخمشی  و 

مقادیر مختلف               
vk  متری 20در عمق                                                

مقادیر مختلف
vk  متری 20در عمق 

 

های تحليلنی و روش عنددی انطباق نسبتا خوبی بين حل  6و  5دو نمودار  مطابق با

تاب افقنی زلزلنه شنن دیده می شود که بنا افنزایش ضنریب همچني مشاهده می شود.

نيروهای ایجادی در پوشش )نيروی محوری و لنگر خمشی( افزایش یافتنه امنا ضنریب 

 البته مطابق با روابنط پاینه که يروی محوری موثر است.شتاب قائم فقط بر روی ن

 .این نتایج دور از انتظار نيست تحليلی

 : آورد به کمک روابط زیر به دسترا تنش ها و کرنش های محيطی از طرفی می توان 

(19)                                                                                                                         
2

l

l l

T M t

A I
   

(20)                                                                                                                         
21l ll

lE
 


 


 

l،ضخامت پوشش tکه در اینجا 


lتنش محيطی و 


  ی باشد.ی مکرنش محيط

با بدست آوردن تنش و کرنش در پوشش برای مقادیر مختلف پارامترهای موثر در 

مساله، و مقایسه با تنش و کرنش مجاز می توان به تخمين اوليه ای از ضخامت 

را برای ضخامت فعلی، مورد و یا اینکه شکست احتمالی پوشش  ،پوشش دست پيدا کرد

 12و11، 10، 9 شکل هایبررسی قرار داد. به عنوان مثال برای مساله مورد نظر 

را به همراه مقادیر مجاز برای ضرائب شتاب افقی و  ها مقدار این تنش و کرنش

 نشان می دهند.مختلف احتمالی قائم 
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فتنش محيطی ماکزیمم با مقادیر مختل -9شکل 

hk                          شکل 

0.2hkثابتارمقد تنش محيطی ماکزیمم با -01    

                                                                 متری 20در عمق                      

و مقادیر مختلف      
vkمتری20عمق  در  
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با مقادیر کرنش محيطی ماکزیمم –11شکل     

مختلف
hk                          0.2کرنش محيطی ماکزیمم با مقدار ثابت -21 شکلhk                                   

                                                                        ی          متر 20در عمق                           

  متری 20در عمق 

 

، با افزایش مطابق با این نمودارها
hk  یا ضریب شتاب افقی زلزله، تننش هنا بنه

 55/0ه مقندار سرعت به تنش مجاز نزدیک می شوند به نحویکه با رسيدن این ضریب ب
پوشش تونل در آستانه شکست قرار می گيرد. اما در همين حالت کرنش ها همچنان در 

پایينتر از حد مجاز می باشند. بسته به اینکه از چه معياری منی خنواهيم بنرای 

احی پوشش استفاده کنيم و البته دانستن حداکثر شتاب افقی محتمل در منطقه می طر

نکته دیگر در مورد ضریب شتاب قائم اسنت  تعيين کرد. توان ضخامت اوليه پوشش را

که دیده می شود برای مقادیر مختلف آن، تنش و کرنش ها، پنایينتر از حند مجناز 

 هستند.

 

 تاثير عمق قرارگيری تونل . 3-1

 

،  25،30، 20، 15 اعماقدر این قسمت اثرعمق قرار گيری تونل با در نظر گرفتن 

نشان می  14و  13 شکل هاید بررسی قرار گرفته است. ورمتری، م 55و  45،50، 35،40

و  افزایش می یابند ،دهند که با افزایش عمق مقادیر تنش ها و کرنش های محيطی

 . عمق قرارگيری تونل پارامتر مهم دیگر می باشد
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0.2hk برایتنش محيطی ماکزیمم  -31شکل       0 وvk                 کرنش محيطی  -41شکل

0.2hk برایماکزیمم   0 وvk  

با تغيير عمق                                                                                                                      

 با تغيير عمق

                                                                  

) تاثير ضریب فشار جانبی زمين . 3-2 )oK 

 
قرار گرفتنه و  اثر ضریب فشار جانبی زمين بر نيروهای پوشش تونل مورد مطالعه 

دو شنکل زینر  همانطور کنه در نشان داده شده اند. 16و  15نتایج در نمودارهای 

دیده می شود تقریبا در حالت تنش های برجا ایزوتنرو،، کمتنرین تننش در پوشنش 

 ایجاد می شود و با دور شدن از این حالت تنش های افزوده می گردند.

       
0.2hkتنش محيطی ماکزیمم با  -15شکل                                                  

0.2hkماکزیمم با کرنش محيطی  -16شکل    

                                                       زمين فشار جانبی تغيير ضریببا                              

 با تغيير ضریب فشار جانبی زمين
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 نتيجه گيری .4

 
نل ها تحنت تننش هنای برجنای در ابتدای این مقاله مروری بر روند حل تحليلی تو

افقی، قائم و برشی که بر پایه تئوری االستيسنيته و مقندار بيضنی شندگی مقناطع 

دایروی تونل ها می باشد، ارائه شد. تنش های برشی بنه طنور مسنتقيم از حرکنات 

زمين ناشی می شوند و نماینده بارهای لرزه ای هستند. همچنين گفته شد که جانبی 

چه اختالفات محدودی با یکدیگر دارند وليکن می توانند بنرای این روابط پایه اگر

تخمين اوليه ضخامت پوشش بتنی تونل استفاده شوند. به منظنور نشننان دادن جنبنه 

آنها را در کنار حل عددی برای مقطع مشخصی از توننل شنهری  این روابط، کاربردی

فقنی و قنائم پنارامتر شنتاب ا چهناربانکوک مورد استفاده قرار دادینم و تاثير

مشاهده  را ارزیابی کردیم.و ضریب فشار جانبی زمين عمق قرار گيری تونل زلزله، 

شد که شتاب افقی زلزله و عمنق قنرار گينری توننل دو پنارامتر مهنم در مقندار 

حتنی نيروهای داخلی ایجاد شده در پوشش تونل ها هستند و با افزایش آنها بنه را

د و امکان شکست در پوشش بتنی وجنود دارد. دو ها به آستانه تنش مجاز می رسنتنش

ين و همچنين ضریب فشار جانبی است. شتاب قنائم پارامتر موثر دیگر شتاب قائم زم

زمين تاثير کمی بر روی تنش ها دارد، اما در مورد ضریب فشار جانبی دیده شد که 

ا از یک دورتر باشد یا به عبارتی تنش هنای برجنمحدوده عدد هر چه این ضریب از 

 آنگاه تنش ایجاد شده در پوشش افزایش می یابد.حالت ایزوترو، فاصله بگيرند، 

 

 

 مراجع .5

 
1. Hashash, Y.M.A., Hook, J.J., Schmidt, B. and Yao, J.I.C. (2001), “Seismic Design and Analysis of 

Underground Structures”. Tunnelling and Underground Space Technology 16, pp247-293. 

2. Einstein, H.H. and Schwartz, C.W. (1979), “Simplified Analysis for Tunnel Supports”. Journal of the 

Geotechnical Engineering Division ASCE 105, pp499-518.  

3. Wang, J.N. (1993), “Seismic Design of Tunnels”. Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas, Inc., NY, 

Monograph 7. 

4. Penzien, J. and Wu, C.L. (1998), “Stresses in Linings of Bored Tunnels”. Earthquake Engineering and 

Structural Dynamics 27, pp 283-300. 

5. Hashash, Y.M.A., Park, D. and Yao, J.I.C. (2005), “Ovaling Deformations of Circular Tunnels under 

Seismic Loading: an update on seismic design and analysis of underground structures”. Tunnelling and 

Underground Space Technology 20, pp 435-441. 

6. Bobet, A. (2003), “Effect of Pore Water Pressure on Tunnel Support During Static and Seismic 

Loading”. Tunnelling and Underground Space Technology 18, pp 377-393. 

7. Kyung-Ho Park, Kullachai Tantayopin, Bituporn Tontavanich, Adisorn Owatsiriwong (2009), 

“Analytical solution for seismic-induced ovaling of circular tunnel lining under no-slip interface 

conditions: A revisit”. Tunnelling and Underground Space Technology 24, pp 231–235. 

8. Kyung-Ho Park, Kullachai Tantayopin, Bituporn Tontavanich (2006), “Analytical Solution for 

Seismic Design of Tunnel Lining in Bangkok MRT Subway”. International Symposium on 

Underground Excavation and Tunnelling, Bangkok, Thailand. 

 


