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 : خالصه                

 های زیرسطحی مانند تونلساخت سازه بهیافته توسعه سیستم انتقال شهرهای توسعه

شناسی خاص در بیشتر شهرهای های سطحی و شرایط زمیناست. تراکم باالی سازه وابسته

قل عمدتًا دو های حمل و نکند. در گذشته تونلها را توجیه میجهان، ضرورت حفر تونل

اند. طرفه بیشتر مورد توجه قرار گرفتههای دوقلو یکطرفه بودند، اما امروزه تونل

این رویکرد، این نکته است، که به منظور عدم اختالل  یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر

در رفت و آمد وسایل نقلیه، باید سطح مقطع تونل تکی را بزرگتر طراحی کرد. به 

بزرگتر است و به تکی عالوه حجم مواد استخراج شده بیشتر و منطقه تأثیر تونل 

اکثر موارد احداث  نیاز است. بنابراین در یتونلچنین تری برای ساخت آوری پیچیدهفن

تر است. با این وجود در هر پروژه باید میزان تر مقرون به صرفههای دوقلو کوچکتونل

و تغییرشکل یکدیگر  پایداریها بر تأثیر تونلهای دوقلو بر محیط و همچنین تأثیر آن

شرایط  اثرگذاری، میزان 2DFLACافزار به کمک نرم مقالهتخمین زده شود. در این 

افزار نرم .گرددارزیابی میهای دوقلو تونلتغییرشکل و  پایداریبر  تنشو  خارجی
2DFLAC کننده را که ممکن است، مانند خاک، سنگ و تجهیزات تقویت رفتار ساختارهایی

کند. با توجه به سازی میشدن به صورت پالستیک نیز رفتار کنند، شبیهپس از تسلیم

وجود آب زیرزمینی و افزایش ارتفاع آن نسبت به تاج، موجب تغییر  ،نتایج مدلسازی

شود، اما تغییر دیگر شرایط اثر اندکی بر آن دارد. به قابل توجه ضریب ایمنی می

از یک به مقادیر کوچکتر  0kعالوه با افزایش ضخامت روباره خاکی و یا تغییر مقدار 

یافته به حت و ضخامت ناحیه تغییرشکلیا بزرگتر از یک، الگوی تغییرشکل از لحاظ مسا

شود، اما وجود و تغییر عمق آب زیرزمینی و همچنین اعمال بار ترافیکی کلی متحول می

از بین شرایط  توان گفت،اثر محسوسی بر الگوی تغییرشکل نداشته است. در مجموع می

اری مدل و خارجی، قرارگرفتن تونل در زیر سطح آب زیرزمینی بیشترین اثر را بر پاید

 تغییر ضخامت روباره، بیشترین اثر را بر تغییرشکل مدل دارد. 

 ی دوقلو،هاتونل روباره، پایداری، 0kضریب ، 2DFLACافزار های دوقلو، نرمکلمات کلیدی: تونل

 یافته.  ناحیه تغییرشکل

 مقدمه -1

یکی از آب یا موانع فیز عبور از جملهمزایایی  دارایهای حمل و نقل تونلطراحی 

ساختار بر محیط اثر  کاهشهن(، تأمین نیازهای محیطی، آها و راه)مثل: کوه، شاهراه

ی صوتی( و بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگ اکم حمل و نقل،زیست )از طریق کاهش تر

همین دلیل تونل به به  باشد.می ها )نشست(سطح زمین و ساختمانکاهش اثرات نامطلوب 
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 ل شده است. البته در ساخت تونلترین ساختارهای حمل و نقل شهری تبدیرایجیکی از 

های شهری تأمین باید استانداردهای روشنایی، تهویه، امنیت و سایر استاندردهای راه

ی زیرزمینی هافضا طراحیتوجه مهندسین به  ،توسعه شهرهای بزرگبه دلیل . [13 ,9]شود 

با افزایش روزافزون . [16] شده استبیشتر یالت حمل و نقل برای ساخت تأسیسات و تسه

های موجود در مجاورت تونل های جدیدبه ساخت تونل ، طراحان ملزمتراکم شهرهای بزرگ

های اصلی به صورت تعداد زیادی از سازهکوهستانی، در کشورهای  .[2,3]د شونمی

زمان و مسافت حمل و عث کاهش ساخت تونل با .[6]شوندساختارهای زیرزمینی ساخته می

ها به مناسب، تونلآوری عدم وجود فنشود. در گذشته به دلیل می نقل بین شهری نیز

. این روش باعث محدودیت رفت [8] شدندصورت تکی و با دو مسیر رفت و برگشت ساخته می

، باید شد. امروزه به منظور جلوگیری از انسداد ترافیکمد وسایل نقلیه میو آ

 محدودهشده و د. اما حجم مواد کندهو با سطح مقطع بزرگتر طراحی شو ی تکیهاتونل

های دوقلو تر از تونلبرای ساخت آن پیچیده آوری الزمهایی زیاد و فننلتأثیر چنین تو

ترجیح های دوقلو( نلتر )تومجاور یکطرفه کوچک است. بنابراین، امروزه ساخت دو تونل

 . [6]شود داده می

 ی دایرویهای دوقلوتونل پایداری و میزان تغییرشکلارزیابی  ،این کار تحقیقاتی هدف

در ابتدا در این راستا، است.  2DFLACافزار پیوسته دوبعدی از نرمبا استفاده 

مدل مشابه افزار با افزار مورد استفاده، توسط تطبیق نتایج نرمدقت نرم اعتبار و

بر  شرایط خارجی و تنش میزان اثرگذاری گردد. سپسمی ارزیابی ،یکی از مراجع

 گردد. ابی میارزی (مترو تبریزهای نوعی )مشابه تونلهای دوقلو تونل پایداری

در و شود ارائه میتاریخچه مختصری در زمینه تحلیل رفتار تونل  2، در بخش در ادامه

شود و افزار تأیید میاعتبار و دقت نرم، 2DFLACافزار معرفی مختصر نرمپس از  3فصل 

، 4گردد. در نهایت، در فصل ضریب پایداری و الگوی تغییرشکل مدل پایه محاسبه می

ای دوقلو دایروی هو تغییرشکل تونل پایداریبر  شرایط خارجی و تنش میزان اثرگذاری

 . گرددارزیابی می

  مروری بر تحقیقات گذشته -2

بعدی المان محدود به مطالعه ، با کاربرد تحلیل سه2003در سال  1مرو و شاهرور

تونل پرداختند، که در آن وزن و سختی معادل یک سازه سطحی اسکلتی  -اندرکنش سازه

ماشین حفاری تمام اثر عملکرد  2006در  2. کسپر و مشکه]22[ در نظر گرفته شده بود

را بر نشست طولی زمین بررسی کردند. بر اساس نظر این دو محقق با توجه به  مقطع

تونل، نشست عرضی هم مهم است و   -بعدی مفهوم نشست، در مسائل اندرکنش سازه 3طبیعت 

. اگر چه چنین مطالعاتی به پیشرفت دانش درک اندرکنش [25] باید در تحلیل وارد شود

                                                 
1. Mroueh and Shahrour, 2003 

2. Kasper and Meschke, 2006  
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جرا بر نشست کمک کرد، اما اندرکنش پارامترهای تونل و اثرات پارامترهای ا -سازه

 گرفت.مؤثر در ساخت تونل دوقلو را در نظر نمی

، [26 ,23 ,22 ,21 ,20 ,12]ها است تونلمیان ترین روش تحلیل اندرکنش مدلسازی عددی رایج

 افزاید. ت برجا بر دقت تحلیل میالبته تطبیق نتایج مدلسازی عددی با نتایج مشاهدا

و  پایداریساخت تونل بر  از ناشیزیادی در زمینه ارزیابی اثر حرکات زمین  محققان

همچنین  .[24 ,18 ,17 ,15 ,10 ,5 ,4]اند شده توسط پایل تحقیق کردهسالمت عملکرد پی نگهداری

های عددی در ارزیابی منطقه اثر اندرکنش دوبعدی سازیلمدمطالعاتی در زمینه کاربرد 

. اثر پارامترهای مختلف )مانند فاصله  [14 ,11 ,7]پایل انجام گرفته است -خاک -تونل

پایل از مرکز تونل، موقعیت نوک پایل نسبت به محور افقی تونل، قطر تونل و پایل( 

 . [19] ه استبر اندرکنش بین پایل و تونل ارزیابی شد

های سازی موقعیت نسبی تونلبا توجه خاص به بهینه 1، چهاده و شاهرور1389ر سال د

های دوقلو پرداختند. این محققان، به تحلیل اندرکنش بین تونلدوقلو و روش ساخت 

توسط مطالعه پارامتری به ارزیابی اثر این دو عامل بر حرکت خاک و نیروهای داخلی 

ها تحلیل عددی برای سه موقعیت تونل کار آن منتج از ساخت تونل پرداختند. در

ها مؤید این دوقلو، شامل قراگیری افقی، عمودی و شیبدار مدلسازی شد. نتایج کار آن

های خمشی اثر اک و ممانها( بر نشست سطح خنکته است، که روش ساخت )ترتیب ساخت تونل

 . [3] گذاردمی

پور و ، عفیف1389د و همکاران در ، یونس زر1389محققانی چون پروری و آزادی در 

دو و یه  PLAXISافزار به کمک نرم 1391و نوازی و محمد در سال  1389زاده در شریف

های دوقلو مترو تبریزو شیراز بر نیروهای داخلی به مطالعه اثر حفاری تونلبعدی 

  . [28 ,27 ,19 ,2]شده مجاور پرداختند های نصبشمع

 مواد و روش تحقیق -3

محاسبات مهندسی است. این یک برنامه دوبعدی مورد استفاده در  2DFLACافزار نرم

افزار رفتار ساختارهایی مانند خاک، سنگ و تجهیزات نگهداری را که ممکن است، نرم

کند. مواد توسط المان یا سازی میپس از تسلیم به صورت پالستیک نیز عمل کنند، شبیه

کرنش خطی یا -شوند و هر المان بر اساس قانون تنشمیمناطق سازنده یک شبکه تشکیل 

 دهد. شده به شرایط مرزی و نیروهای اعمالی واکنش نشان میغیرخطی تعیین

شرایط خارجی و تنش، شامل مدول ارتفاع روباره بر تاج تونل در این تحقیق تأثیر 

(h) ،( تغییر عمق آب زیرزمینیwh) ،نسبت تنش افقی به قائم (0k و ) وجود بار ترافیک

گردد. به ارزیابی میدایروی  های دوقلوو تغییرشکل تونل پایداریبر  در سطح زمین،

داری و فاصله m6با قطر موازی افقی شامل دو تونل دایروی  پایهاین منظور یک مدل 

m6  و خاکی با خصوصیاتE ،C ،𝜙، ρ، υ  و𝜓  برابرMPa30 ،kPa20 ،25/0 ،3kg/cm1600 ،30 

                                                 
1. Chehade and Shahrour, 2008   
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و کل  m12در مدل پایه ضخامت روباره برابر  درجه در نظر گرفته شده است. 0و درجه 

 نیز برابر یک در نظر گرفته شد. 0kمدل خشک فرض شده است. ضریب 

متر و  3/0و پوشش نهایی تونل با قطر  حفرشده TBMتوسط  هاتونل هادر کلیه مدل

نصب شده است. چگالی قطعات پوشش  2MN/m225و  MN/m410*3خصوصیات سختی محوری و خمشی  

و مقاومت فشاری  GPa5/23 آن ، مدول یانگ2/0، ضریب پوآسون آن 3kN/m2400برابر 

است )مشابه خصوصیات قطعات پوشش مترو تبریز(. عالوه  MPa45محوره مواد سازنده آن تک

ریزی نیز بتن cm20بر پوشش نهایی در فاصله بین پوشش و فضای تونل نیز به میزان 

سپس در باشد. می m5برابر  پایهها در مدل شده است، بنابراین قطر نهایی تونل

ها تونلبودن سایر خصوصیات هندسی )ضمن ثابت یکی از شرایط خارجی و تنش، مرحله بعد

های دوقلو یرشکل تونلو تغی پایدارید و اثر آن بر شخصوصیات خاک( تغییر داده  و

 د. یگردارزیابی 

ها در نظر برابر قطر تونل 4ها ی مرز مدل از کناره تونلها حداقل فاصلهدر کلیه مدل

مش درست  10000ها از گرفته شد، تا از اثر منفی شرایط مرزی جلوگیری شود. مدل

متر در مرکز تونل تغییر  6/0متر در جداره تونل تا  1ها از اند، که اندازه آنشده

 کند. می

 مدلسازینتایج  -4

افزار ساخته شد، با مدل چو و همکارانش یکسان مدلی که به منظور تأیید اعتبار نرم

ارائه شده  3و  2های افزار به ترتیب در شکل. هندسه این مدل و نتایج نرم[6]بود 

 .  است

 
 با خصوصیات مشابه مدل فیزیکی چو 2DFLACافزار شده توسط نرممدل ساخته -2شکل 
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 (2DFLACافزار های دوقلو )خروجی نرمبرشی در محدوده تونلتغییرات کرنش -3شکل 

متغیر  5/7×10-5تا  5×10-5ای سطح محدوده سقف بین با توجه به شکل کرنش در بخش عمده

نیز رسیده  1×10-4های کوچکی به های بنفش و زرد( و تنها در بخشاست )به ترتیب رنگ

از دقت کافی برخوردار  2DFLACافزار های فوق، نرماست )سبزرنگ(. با توجه به داده

 ارزیابی کرده بودند.  7×10-5است. زیرا چو و همکارانش مقدار کرنش را برابر 

محاسبه شد و  73/26برابر  m6های دایروی با قطر شامل تونل پایهمدل  پایداریضریب 

 باشد. می 4وضعیت تغییرشکل مدل مطابق شکل 

 
به همراه طرح نرخ کرنش برشی پایهشده مدل محاسبه پایداریضریب  -4شکل   

  0kاثر ضریب  -1-4

ترین راه ارزیابی این پارامتر بیانگر نسبت تنش افقی به قائم است. دقیق 0kضریب 

های برجا در منطقه است. اما هزینه باالی چنین های مهندسی انجام آزموندر پروژه

های دیگری نیز مطرح گردد. روش مناسب دیگر حلآزمایشاتی منجر شده است، که راه

ماندن کلیه شرایط دیگر و انتخاب بتمختلف، ضمن ثا 0kمدلسازی در چند مقدار 

باشد. در این تحقیق عالوه بر هدف فوق، ترین مورد به عنوان شرایط منطقه میبحرانی

با توجه به مقصد اصلی مطالعه، که ارزیابی اثر شرایط خارجی و شرایط تنش مختلف بر 
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به  2و  5/1 ،1، 5/0باشد، چهار مقدار مختلف های دوقلو میپایداری و تغییرشکل تونل

0k  .اختصاص یافت 

 zو  xخالف مدل پایه که تنش در جهت غیر مساوی یک، بر خالف  0kبا مقدار در سه مدل   

 0kدر ضریب  zو  xپاسکال(، مقدار تنش در جهت  784800بود )برابر مقدار  yبرابر جهت 

، 392400در سه مدل مذکور به ترتیب برابر  zو  xشود )مقادیر تنش در جهت ضرب می

، 64/25پاسکال(. در سه مدل مد نظر ضریب ایمنی به ترتیب مساوی  1569600و   1177200

است. درصد کاهش ضریب ایمنی نسبت به مدل پایه دارای ضریب ایمنی  76/25و  76/25

یرات ایمنی است. در حالی که میزان تغی 6/3و % 6/3، %1/4به ترتیب برابر % 73/26

 5 ، وضعیت تغییرشکل به کلی متحول شده است. در شکل0kناچیز است، با تغییر ضریب 

   مدل مذکور نمایش داده شده است.  چهارتغییرشکل الگوی 

  
 0k=1(. ب 0k=0.5الف(. 

 
 

 0k=2(. د 0k=1.5(. ج
 2و  5/1، 1، 5/0برابر  0kهای دوقلو در مقادیر الگوی تغییرشکل تونل -5شکل 

ها هر عالمت ضربدر و دایره به ترتیب معادل یک ناحیه در معرض تغییرشکل در این شکل

 .االستیک و پالستیک در مجاورت محدوده تونل است

 اعمال بار خارجی ترافیکاثر  -4-2

های دوقلو در محیط شهری حفر می شوند، وجود با توجه به این نکته که بیشتر تونل

بارهای سطحی چون بار حمل و نقل وسایل نقلیه غیر قابل انکار است. در این مورد یک 

شده در میانی مدل در سطح زمین )مشابه بار اعمال m16در  kPa330بار ترافیکی 
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ضریب ایمنی مدل  شد و مجددًا مدلسازی تکرار شد.مدلسازی تونل دوقلو شیراز( اعمال 

(. الزم به ذکر است، که 6کاهش نسبت به مدل پایه( است )شکل  63/3%) 76/25برابر 

 .  تأثیر بار ترافیکی بر تغییرشکل مدل ناچیز است

 
 شده در حالت اعمال بار ترافیکینرخ کرنش برشی و ضریب ایمنی ارزیابی -6شکل 

 ب زیرزمینی در مدل و تغییر عمق آناثر وجود آ -4-3

متر از تاج  12و  8، 4در این بخش سه مدل در شرایط وجود آب زیرزمینی با فواصل 

های تونل اجرا شد. به این ترتیب تأثیر آب زیرزمینی بر پایداری و تغییرشکل تونل

، 8 به عبارت دیگر، عمق آب زیرزمینی از سطح زمین به ترتیب برابردوقلو بررسی شد. 

و صفر متر است. در مورد آخر کل مدل اشباع از آب در نظر گرفته شد. به بخش زیر  4

( اختصاص یافته است. در این مورد 3kg/cm1700سطح آب زیرزمینی، چگالی خاک اشباع )

تنش اعمالی نیز با مدل پایه متفاوت است )حاصلضرب وزن مخصوص خشک در ارتفاع بخش 

وزن مخصوص اشباع در ارتفاع بخش زیر سطح آب(. ضریب خشک مدل به عالوه حاصلضرب 

است. ضرایب ایمنی به  16/20و  22/20، 5/20ایمنی سه مدل مذکور به ترتیب برابر 

کاهش یافته است. اما وضعیت  6/24و % 4/24، %3/23ترتیب نسبت به مدل پایه حدود %

 ب(.  -5های تغییرشکل سه مدل مشابه مدل پایه است )شکل

 ر ارتفاع روباره خاکی در تاج تونلاث -4-4

واضح است، که با تغییر ارتفاع روباره خاکی میزان تنش اعمال شده در مدل تغییر 

شود. در این قسمت هدف کند. در نتیجه الگوی تغییرشکل و ایمنی مدل نیز متحول میمی

و  متر( بر پایداری 48و  36، 24ارزیابی تأثیر افزایش روباره خاکی )به مقادیر 

شود و زمان اجرای با افزایش ارتفاع روباره، مدل بزرگتر میتغییرشکل است. 

افزار افزایش می یابد. برای رفع این مشکل، ضمن این که تنش اضافه ناشی از وزن نرم

شود. شود و از هندسه مدل پایه استفاده میروباره به صورت اضافه بار اعمال می

 565056و  376704، 188352ل مذکور به ترتیب برابر میزان افزایش تنش فشاری در سه مد

 67/24و  79/24، 52/25ترتیب برابر  باشد. ضریب ایمنی سه مدل بهپاسکال  می

با (. 7/7و % 2/7، %5/4)درصد کاهش ایمنی نسبت به مدل پایه به ترتیب برابر %است
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زایش ضخامت و افزایش ضخامت روباره وضعیت تغییرشکل دچار تغییرات زیاد از لحاظ اف

، حتی دو m48(. در مدل سوم با ضخامت روباره 7سطح منطقه تغییرشکل شده است )شکل 

 المان از کف تونل دچار تغییرشکل پالستیک شده است )عالئم ستاره مانند(. 

 
 

 m24(. ضخامت روباره ب )مدل پایه( m12الف(. ضخامت روباره 

  
 m48(. ضخامت روباره د m36(. ضخامت روباره ج

 m48و  36، 24، 12های دوقلو دایروی با ضخامت روباره در تاج الگوی تغییرشکل تونل -7شکل 

  بندی و ارائه پیشنهاداتجمع -5

، میزان تأثیر  2DFLACافزار در این تحقیقات با کاربرد مدلسازی عددی توسط نرم

با توجه به ارزیابی شد. های دوقلو تونلو تغییرشکل  پایداریبر  شرایط خارجی و تنش

 ، که: توان دریافتنتایج مدلسازی می

   با تغییر نسبت تنش افقی به قائم از یک به مقادیر کوچکتر یا بزرگتر از

(، اما الگوی تغییرشکل به کلی 4آن، تغییرات ضریب ایمنی اندک است )حدود %

 رخ داده است.  2برابر  0kص ترین حالت در وضعیت اختصامتحول شده است. بحرانی

  ،)با افزایش ارتفاع بخش اشباع در مدل )افزایش منطقه زیر سطح آب زیرزمینی

ضریب ایمنی مدل کاهش می یابد. در این مورد اگر فرض شود، کل مدل زیرسطح 

باشد(،  m12آب قرار دارد )ارتفاع سطح آب زیرزمینی از تاج تونل برابر 

یابد. البته در سایر حاالت مدلسازی نیز که کاهش می 25ضریب ایمنی حدود %

کاهش یافته  20سطح آب زیرزمینی باالی تاج تونل است، ضریب ایمنی بیشتر از %

 است. از طرف دیگر، در کلیه حاالت وضعیت تغییرشکل مشابه مدل پایه است. 
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  ،کاهش یافت و  4ضریب ایمنی حدود % با اعمال بار ترافیک در بخش میانی مدل

 وضعیت الگوی تغییرشکل ثابت است. 

  .با تغییر ضخامت روباره وضعیت تغییرشکل اطراف مدل به کلی متحول شده است

در این مورد با افزایش ضخامت روباره، مساحت و ضخامت منطقه تغییرشکل 

متر،  48به  12 یابد. به عالوه با تغییر ضخامت روباره تاج تونل ازافزایش می

 کاهش یافت.  8ایمنی مدل حدود %

بنابراین از بین شرایط خارجی، قرارگرفتن تونل در زیر سطح آب زیرزمینی بیشترین 

اثر را بر ایمنی مدل دارد. اما تغییر ضخامت روباره، بیشترین اثر را بر تغییرشکل 

 مدل دارد. 
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