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 خالصه

خط یک متروی تبریز، با  MBH10ق با توجه به مشخصات گمانه در این تحقی

استفاده از روش تحلیلی الگاناتان و پولوس نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل 

میزان نشست برای دو حالت با تزریق و بدون  قرار گرفته است. بررسیمورد 

، تزریقهد که در صورت انجام مناسب دتزریق بررسی شده است. نتایج نشان می

سپس مقطع  باشد.آید که کمتر از حد مجاز میمیلیمتر بدست می 1/13ماکزیمم نشست 

پروفیل نشست سطح زمین زیر  مدلسازی شده و Plaxis 3D tunnelافزار مورد نظر در نرم

پس از زیمم نشست بدست آمده از روش عددی شده است. ماک بررسیمناطق مسکونی 

میلیمتر حاصل شد که این مقدار بیش از میزان نشست مجاز  35/37 حفر تونل دوم

دهد که باشد. نتایج حاصل از روش عددی نشان میزیر مناطق مسکونی شهری می

اتخاذ  مندپروسه تونلسازی در این مقطع قبل از عبور دستگاه حفاری نیاز

 . باشدمیهای اتفاق افتاده تدابیر و راه کارهایی جهت جلوگیری از جابجایی

 

 Plaxis 3Dافزار کلمات کلیدی: نشست، روش تحلیلی الگاناتان و پولوس، تزریق، نرم

tunnelخط یک متروی تبریز ، 
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باشد. حفاری تونل باعث پذیر حفاری و ساخت تونل میحرکات زمین نتیجه اجتناب نا

نصب سیستم نگهداری در تونل شود، که فقط با های برجا در زمین میبرهم خوردن تنش

توان آنرا محدود کرد. در حقیقت ساخت همزمان یک حفره و ایجاد یک سیستم می

پذیر نیست. از اینرو مقدار نگهداری صلب که کامال بر تونل منطبق باشد، امکان

ای از مشخصی تغییر شکل زمین در عمق تونل اتفاق خواهد افتاد. این موضوع زنجیره

یابد و با کاهش عمق راه خواهد انداخت که تا سطح زمین گسترش میحرکات را به 

بینی دقیق . از اینرو پیش[1]یابند ها به طور چشمگیری افزایش میتونل این نشست

های بوجود آمده در مناطق شهری و بخصوص هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی نشست

شوند که گروه اصلی تقسیم میبینی نشست به سه شهای پیاهمیت زیادی دارد. روش
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ساگاستا های توان به روشهای تحلیلی برآورد نشست سطح زمین، میاز جمله روش

( اشاره 2001(، بابت )1998(، الگاناتان و پولوس )1996(، ورویجیت و بوکر )1987)

بعدی نیز در ارزیابی بعدی و سه  های عددی دودر مطالعات مختلفی تحلیل کرد.

توان به این نشست سطح زمین مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می

(، برینک 1979(، سوبودا )1982(، پانت و جوینوت )1983موارد اشاره کرد: : گپ )

(، 2005(، توماس کسپر )2003(، گرین وود )1997(، آدنبروک و همکاران )1993)

 (.2011المبروگی )

 الگاناتان و پولوس تحلیلی حاصل از روش نشست سطح زمین در این تحقیق نتایج

مقایسه شده با یکدیگر ( Plaxis 3D tunnelافزار و روش عددی )روش المان محدود، نرم

با توجه به  12و  11در محدوده ایستگاه  سطح، است. مطالعات مربوط به نشست

 است.صورت گرفته  MBH10اطالعات گمانه 
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براي تخمین افت زمین از پارامتر تعریف شده  1998در سال  الگاناتان و پولوس

( استفاده کردند. بطور کلي افت زمین معادل 1992توسط لي و همکارانش )
0  بصورت

 :[2]رابطه زیر تعریف شد 
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باشد که توسط لی و همکارانش پارامتر گپ مي gشعاع تونل و  0aدر این رابطه 

 بصورت زیر تعریف شده است:  1992در سال 
  

(2) 3p Dg G U     
یک فاصله )گپ( فیزیکي است که بیانگر فضاي  pG ،1در این رابطه مطابق شکل 

تغییر شکل االستو پالستیک سه  3DUباشد. پارامتر مي سیستم نگهداریخالي بین سپر و 

کیفیت مهارت عوامل اجرایي را در نظر  کار تونل است و پارامتربعدي در جبهه

 گیرد.مي

 

 
هاي افت زمین شامل بیش حفاري، کجي کله حفار و پیشروي تونل تحت تاثیر تمام مولفه-1شکل 

 [3]مهارت کم اپراتور

 

که این محققین ارائه کردند مربوط به نشست کوتاه مدت یعني شرایط  روابطي

زه کش نشده است. پس تغییر شکل زمین در نتیجه حرکت بیضوي سیستم نگهداری در 

 شود.دراز مدت در نظر گرفته نمي
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کیلومتر در چهار بخش هم  2/17پروژه خط یک قطار شهری تبریز به طول تقریبا 

سطح، نیمه عمیق، عمیق و رو سطحی با توجه به شرایط ژئوتکنیکی مسیر در حال 

کیلومتر شامل دو تونل دوقلو  2/7باشد. بخش عمیق پروژه با طول تقریبا انجام می

ها باشد. پوشش نهایی این تونلمتر می 6متر و قطر داخلی  88/6با قطر حفاری 

متر فاصله سانتی 14متر که دارای سانتی 30توسط قطعات پیش ساخته بتنی با ضخامت 

باشد. شود، میبین قطر حفاری و قطر خارجی پوشش است که بوسیله بتن تزریقی پر می

(، از EPBو به روش فشار تعادل زمین ) TBMها، توسط دو دستگاه حفاری این تونل

 12شمال غربی تا ایستگاه مرکزی  -آغاز و در امتداد جنوب شرقی 7ایستگاه شماره 



جنوب  -در امتداد شمال شرقی 19ادامه پیدا کرده و از آنجا در ایستگاه نهایی 

 11های رسد. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، مابین ایستگاهغربی به پایان می

هایی با قدمت زیاد و عدم استحکام فرسوده و ساختمانباشد که دارای بافت می 12و 

گانه قطار شهری  4نشان دهنده شمای کلی مسیرهای  2باشد. شکل شماره کافی می

 .  [4]باشد تبریز و محدوده مورد مطالعه می

 

 
 [4] طرح خطوط مترو تبریز-2شکل 

 

 دارد.قرار   MBH10مقطع مورد مطالعه در این تحقیق در محدوده گمانه 

سطح  یمتر 4/9متر و سطح آب زیرزمینی در عمق  8/15ارتفاع روباره در این مقطع 

نیکی مربوط به این گمانه در جدول جنس خاک و پارامترهای ژئوتک زمین قرار دارد.

 ارائه شده است.   1

 

 MBH10  [5]های گمانه نیکی الیهژئوتکپارامترهای -1جدول 

 عمق

 )متر(

نوع 

 خاک

وزن 

مخصوص 

 خشک

(3/kN m) 

وزن 

مخصوص 

 ورغوطه

(3/kN m)
 

زاویه 

اصطکاک 

 داخلی

(°)
 

 چسبندگی

(2/kN m) 

مدول 

 االستیسیته

(2/kN m) 

ضریب 

 پواسون

15-0 clay 20 16 21 25 10000 2/0 

31-15 sand 21 18 32 0 20000 2/0 

40-31 clay 18 13 20 20 10000 2/0 
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متر و قطر خارجی آستر کاری  88/6از آنجایی که قطر حفاری در خط یک مترو تبریز 

میلیمتر خواهد  280برابر  pGباشد، بنابراین اندازه متر می 60/6)سگمنت گذاری( 

لی و همکارانش با کاربرد فنون مناسب ساخت )نظیر استفاده از بود. طبق اظهارات 

تواند کنترل شود، به کار میی زمین(، حرکت سه بعدی جلوی سینه سپر فشار تعادل

کار وجود نداشته باشد میزان این عبارت دیگر اگر هیچ آزادی فشار در سینه

مهارت کافی عوامل  . در ضمن با فرض دستیابی به3DU =0پارامتر صفر خواهد شد، پس 

اجرائی در حین حفاری تونل تا زمان رسیدن تونل به مقطع مورد نظر مشکل افت 

قابل صرف نظر  یگر وجود نخواهد داشت و در نتیجهزمین به لحاظ این پارامتر د

 شود:کردن خواهد بود، از این رو گپ معادل گپ فیزیکی در نظر گرفته می

3p Dg G U    = 280+0+0= 280mm 

های تزریقی با انجام عملیات تزریق این طبق تحقیقات اینگلس بر روی نمونه

میزان اولیه آن کاهش خواهد یافت، که این مقدار ضریب تصحیح  07/0-1/0فاصله به 

شود. با در نظر گرفتن ضرایب مختلف تصحیح تزریق، منحنی نشست سطح نامیده می

در دو  نشست سطح زمین عرضی . پروفیله استها رسم شدزمین در محل این گمانه

نشان داده شده  4و  3ل اشکادر  (=280g) انجام عملیات تزریق و بدون تزریق ،حالت

یر مختلف ضریب تصحیح تزریق در است. همچنین نتایج نشست سطح زمین به ازای مقاد

 ارائه شده است. 2ول جد

 



 
  در حالت انجام تزریقMBH10 در محل گمانه پروفیل نشست سطح زمین -3 شکل

 
 در حالت انجام تزریق و بدون تزریق  MBH10در محل گمانه پروفیل نشست سطح زمین -4 شکل

 

 با استفاده از روش الگاناتان و پولوس MBH10نتایج نشست سطح زمین در محل گمانه -2 جدول

عمق 

 تونل)متر(

فاکتور 

 تصحیح

اندازه گپ 

 )میلیمتر(

(mm)maxS 

24/19 07/0 21 17/9 

24/19 08/0 24 5/10 

24/19 09/0 27 8/11 

24/19 1/0 30 1/13 

24/19 1 280 122 

 

شود، میزان نشست ماکزیمم با افزایش ضریب تصحیح همانطور که مشاهده می

که تزریق میلیمتر یعنی زمانی  280به ازای اندازه گپ کند و افزایش پیدا می

افتد که اهمیت انجام عملیات تزریق را گیرد بیشترین نشست اتفاق میصورت نمی

 دهد.نشان می

بر روی نشست سطح زمین تاثیر تحلیل پارامتری ضریب تصحیح تزریق  5در شکل 

با افزایش فاکتور تصحیح و افزایش اندازه نشان داده شده است. با توجه به شکل، 

 یابد.ایش میگپ، ماکزیمم نشست افز
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 نشست ماکزیمم نسبت به فاکتور تصحیح-5 شکل
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-به منظور بررسی نشست سطح زمین با استفاده از روش عددی، در این تحقیق از نرم

شده است.  استفادهبرای تحلیل مقطع مورد مطالعه  Plaxis 3D tunnelافزار المان محدود 

برای حذف اثر ابعاد مدل بر روی نتایج حاصل از مدلسازی عددی، ابعاد مدل تا 

آنجایی که اثر شرایط مرزی بر روی تعادل اولیه مدل از میان برود، گسترش داده 

 40و  82، 114شده است. طول، عرض و ارتفاع مدل برای این مقطع به ترتیب برابر 

ها بر باشد که این الیهدارای سه الیه خاک می . مدلدر نظر گرفته شده استمتر 

به منظور در نظر . در مدل اعمال شده است MBH10اساس مشخصات ژئوتکنیکی گمانه 

افزار، از مدل رفتاری های رفتاری در نرمگرفتن رفتار پالستیک مصالح از میان مدل

به اینکه خاک سخت شونده برای مدلسازی رفتار خاک استفاده شده است. با توجه 

کند، تنش قائم محدوده مورد مطالعه در این تحقیق از زیر مناطق مسکونی عبور می

. های سطحی به صورت گسترده در نظر گرفته شده استبر اساس بار ناشی از سازه

ها همراه با ابعاد هندسی مدل سه بعدی اجزاء محدود و وضعیت قرارگیری ساختمان

ها نشان داده شده است. اطالعات مربوط به بار ساختمان 6در شکل  موقعیت تونل ها

 ارائه شده است.  3در جدول 

 

 
 اجزاء محدود مقطع مورد مطالعهسه بعدی مدل -6 شکل

 

 هامقادیر بار ساختمان-3جدول 

شماره 

 ساختمان

 بار گسترده
(KN) 

32 20 

33 10 

34 20 

 

بیشترین مقدار نشست سطح  و اجرای مدل، های صورت گرفتهدر نهایت با بررسی

میلیمتر و  30پس از حفاری تونل اول  از محدوده مورد مطالعه زمین در این مقطع
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سه بعدی پروفیل  8و  7شکل  بدست آمد کهمیلیمتر  35/37پس از حفاری تونل دوم 

  دهد.دوم نشان میاز حفاری تونل اول و تونل  پس ها راو ساختمان نشست سطح زمین
 

 
پس از حفاری تونل اول هاو ساختمان نشست سطح زمینسه بعدی پروفیل -7 شکل  

 

 
 پس از حفاری تونل دوم هاو ساختمان نشست سطح زمینسه بعدی پروفیل -8شکل 
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وضعیت نشست سطح  های تحلیلی و عددی به بررسیدر این تحقیق با استفاده از روش

های دوقلو قطار تونل 12و  11های در محدوده ایستگاه  MBH10زمین در محل گمانه 

ماکزیمم نشست سطح زمین با استفاده از روش عددی، پس  شهری تبریز پرداخته شد.

بیشتر از مقدار مجاز نشست در آمد که بدست  میلیمتر 35/37از حفاری تونل دوم 

ندهای کنترل نشست انجام فرای  بر اساس این نتایجباشد، میزیر مناطق مسکونی 

باید صورت  ی این مقطعهامانند تزریق و همچنین مانیتورینگ ویژه برای ساختمان

الگاناتان و پولوس به تحلیلی روش با استفاده از  زمین سطحمیزان نشست  .بگیرد

میلیمتر  1/13و  8/11، 5/10، 17/9به ترتیب برابر  =30gو  =21g= ،24g=، 27gازای 

دلیل اختالف بین نتایج روش ، شودطور که از نتایج مشاهده میاست. همان بدست آمده

توان تاثیر در نظر گرفتن عوامل اجرایی نظیر فشار و مدل عددی را می تحلیلی

با  ها در مدل عددی دانست.کار و ... و همچنین بار ساختمانتزریق، فشار سینه

در محل  عرضی نشست سطح زمیناستفاده از روش تحلیلی الگاناتان و پولوس پروفیل 

خط یک متروی تبریز، برای دو حالت با تزریق و بدون تزریق بدست  MBH10گمانه 

میزان نشست سطحی در حالت در صورت انجام عملیات تزریق، آمد و مشاهده شد که 

21g=  30و در حالت  میلیمتر 17/9و برابر کمترین مقدارg=  و برابر بیشترین مقدار

باشد اما این مقدار برای حالت بدون تزریق بسیار زیاد می باشد.میلیمتر می 1/13

که علت اصلی آن گپ فیزیکی زیاد بین قطر حفاری شده و پوسته خارجی آسترکاری 

  کند.چندان می عملیات تزریق پشت آستر را دوانجام باشد که این مسئله اهمیت می

 .            مراجع7
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