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دهيچک  

شامل  ينيرزميز يجاد فضاهايا ک،يمقابله با تراف ياقتصاد يهااز راه يکي ت،يپرجمع يبا توجه به رشد و توسعه مناطق شهر

ر ييدان تغيک ميجاد ين عامل باعث ايو ا ها شدهدان تنشير در ميين باعث تغيحفر تونل در زم. رگذرها استيمترو و ز يهاتونل

 ين بررسيقرارگرفته است. در ا يرات اندرکنش تونل و سازه موردبررسين مقاله تأثيدر ا. شوديمکان در مناطق اطراف تونل م

که  يمتقابلات سازه و تونل و اثرات ير در خصوصيير تغي( صورت گرفته، تأث(Plaxis 2Dافزار اجزاء محدود که با استفاده از نرم

 يمختلف يدهد که پارامترهايها نشان ميقرارگرفته است. بررس ند موردمطالعهينمايجاد ميگر ايکدي ين دو سازه بر رويا

 رگذار است.يتأث سازه و تونل ي، بر رفتار اندرکنشتونل يريتونل، عمق قرارگقطر ، ازجمله طبقات مختلف سازه
 

 . ر مکان، اجزاء محدودييدان تغيش، مدان تني، ميتونل سطح :يديکل يهاواژه

 

 مقدمه -1
 کامالا  [1] ک مواجه هستنديکه با مشکل تراف ييهاژه آنيوبه بزرگ جهان، يدر اکثر شهرها ينيرزميونقل زستم حملياز به سين

ر و سست و د يخاک يهانيدر زم عمدتاا يک سازه تونل است که در مناطق شهريازمند يستم نين سيا محسوس هست.

 يح رفتار پوشش تونل و خاک مجاور آن و طراحينسبتاا صح ينيبشيل عدم پيبه دل شود.ياحداث م يسطح يهابخش

 ياقات گستردهيادشده تحقيموارد  نهيدرزمرو نيازا [2] گردديم يانشدهينيبشيپنادرست تونل سبب بروز خسارت 

 شده است.ارائه يمختلف يهاگرفته و روشانجام

 سم ارائه شد،يتوئيتوسط ل ،يساز از تونل ين ناشيزم ينشست سطح ينيبشيدر مورد پ يل تجربين تحليکه اول 1591 از سال

ن يتوسط محقق يساز از تونل يل نشست ناشيدر مورد تحل يو عدد يشگاهيآزما ،يصورت تجرببه يتاکنون مطالعات فراوان

در رس فرانکفورت را ارائه  يساز اجزاء محدود، تونل يبعدل سهيتحل( 1591) و برث کاتزنباخ [3] .شده استمختلف انجام

در  يت بستن حلقه نگهداريشدن و اهم يل قوسينه کار تونل از قبيخاک اطراف س يبعدسه يها رفتارهاج آنينتا [4]نمودند 

موجود تمرکز  يهاختمانر ساخت تونل بر سايتأث يبه بررس( 1559) آوگارد و همکاران دهد.ينه کار را نشان ميس يداريپا

ن ين محققيا شده است.ارائه( 2222) ن بدون حضور ساختمان توسط بورد و همکارانيها در زمنشست يسازمدل [5] کردند

 يبر منحن يياجرا ير پارامترهايخاک کمتر تمرکز نموده و کمتر به تأث يساز مختلف تونل يهاخود بر جنبه يهاليدر تحل

 اند.نمودهن توجه ينشست سطح زم

 يپارامترها مصالح، يکيو ژئوتکن يشناسنيات زمياست از خصوص ن عبارتين عوامل نشست زميتراز مهم يکين يچنهم

 [6] شن( ماسه،) توان به جنس خاکيرگذار باشند که از آن جمله مين تأثيتوانند در مسئله نشست زميم يمتعدد يکيژئوتکن

قات يتحق خواهند داشت. هانشستزان يدر م يير بسزايتأث( اشاره کرد که cخاک ) يچسبندگ (،Ø) يه اصطکاک داخليزاو و

گر انيبن ين محققيقات ايج تحقينتا است. شدهانجامن يزان نشست سطح زميسازه بر م يدر ارتباط با مشخصات هندس يگريد



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

قات ين تحقيچنهم کند.يمدا يش پيااز حفر تونل افز ين ناشيش وزن سازه و عرض ساختمان حرکات زمين است که با افزايا

زان ير مشخصات تونل بر ميآن و سا يرير قطر تونل و عمق قرارگيتونل نظ يهايژگيودهد که يمن موضوع نشان يگر در ايد

 رگذار است.يتأثنشست 

 [7]( Plaxis2Dمحدود )اجزاء  افزارنرمک ياستفاده از  با سازه، تونل بر نشست ريتأث يبررس جهت شده،انيببا توجه به مطالب 

ر تونل بر يتأث ن،يق با در نظر گرفتن سازه در سطح زمين تحقيا در است. قرارگرفته يموردبررسسازه  برنشستتونل  ريتأث

 شده است.يبررسنشست سازه 

 

 يمدل عدد -2
شده است. در در نظر گرفته آن يک مدل تونل و سازه روي(، Plaxis 2Dافزار اجزاء محدود )ک نرمين مدل با استفاده از يدر ا

شده است که فقط در نظر گرفته ياگونهات سازه بهيوجود دارد، خصوص يگره 19و  1 يهان مدل که امکان استفاده از المانيا

مدل کردن بار  يشده است. بران مقاله با تعداد طبقات مختلف در نظر گرفتهيباشد. سازه موجود در ايم يکيشامل بار استات

 شود.خاک لحاظ  يبر رو يبار گسترده خطکياست که  يکاف يکياستات

 

 
 تونل و سازه مدل :1 شکل

 

نشست تاج تونل  يبه بررس ير در تعداد طبقات سازه فوقانيين تغيها و همچنر قطر تونلييبا تغ ين مدل عدديدر ا 

 يرهايدهنده متغنشان( 1) جدول شده است.هر در نظر گرفتيتونل متغ يرين مدل عمق قرارگين در ايهمچن شده است.پرداخته

 شده است.( مشخصات خاک در آن نشان داده2) ن در جدوليچنهم باشد،يموضوع م

 

 موضوع يرهاي: متغ1جدول 

 (مترتونل )قطر  متر(قرارگيري )عمق  تعداد طبقات

2 19 1 

4 22 9 

9 ...... ...... 
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 : مشخصات خاک2جدول 

 refE مشخصات

(
2

KN/m
) 

 refC 

(
2

KN/m
)

 

Ø 
(o) 

Ψ 
(o) 

γ 

(
3

KN/m
) 

 

EI 

(/m
2

KNm
) 

EA 

(KN/m
) 

 ....... ....... 11 12 42 29/2 2/2 2×112 خاک اول

 ....... ....... 11 3 33 1 3/2 9×912 خاک دوم

 239/1×112 519/1×112 ....... ....... ....... ....... 19/2 ....... پوشش تونل

 

مصالح را  يزان سختين مدل ميشده است. اکولمب استفاده-موهر يات مصالح، از مدل رفتاريخصوصجهت  ين مدل رفتاريدر ا

 يالگو ينيرزميات زيشود که در مسائل حفرين موضوع باعث ميکند که ايان ميصورت مستقل از سطح تنش وارده ببه

 . [8,9] نشود يسازهيشب يخوبکف به يژه باالزدگيوبه ييجابجا

 

 جينتا زيآنال -3

ن يدر ا شده است.ات مصالح پرداختهير در خصوصييتونل در اثر تغ ير شکل قسمت فوقانييزان تغيم يقسمت به بررس يندر ا

ر عمق تونل، تعداد طبقات مختلف سازه، ابعاد تونل که يقرارگرفته است، ازجمله تأث يمتفاوت موردبررس يهاليمقاله تحل

 ح شده است.يل تشريذ يهاات مصالح در پاراگرافير در خصوصييرات تغيتأث مطلب، تيشوند. جهت شفافيهرکدام ارائه م
 

ر عمق تونليتأث -3-1  

متر در نظر  8 و 6ن بخش قطر تونل يا يشود که براين پرداخته مير سطح زميتونل ز يريعمق قرارگ ين بخش به بررسيدر ا 

ده يسه گرديباهم مقا( (4) (،3) جدول) شدهمحاسبه)yδ)  قائمو در جهت  (xδ) يدر جهت افق يهار مکانييشده و تغگرفته

 باشد.يمتر م 6تونل در قطر  ير شکل قسمت فوقانييزان تغيدهنده م( نشان3) جدول ر است.يها طبق جدول زاست. داده

 

 متر( 6قطر ) در اثر عمق تونل يي: جابجا3جدول 

 طبقه 9

(μm) 

 طبقه 4

(μm) 

 طبقه 2

(μm) 

 تونلعمق  -ييجابجا

34/13 33/1 21/1 x-15mδ 

92/14 19/13 29/11 x-20mδ 

9/399 41/341 31/341 15m-yδ 

5/339 12/329 11/311 20m-yδ 

 

 باشد.يمتر م 8تونل در قطر  ير شکل قسمت فوقانييزان تغيدهنده منشان( 4) ن جدوليچنهم 

 

 متر( 8 قطر) در اثر عمق تونل يي: جابجا4جدول 

 طبقه 9

(μm) 

 طبقه 4

(μm) 

 طبقه 2

(μm) 

 عمق تونل -ييجابجا

23/32 24/24 9/23 x-15mδ 

15/43 11/33 23/31 x-20mδ 

31/391 29/311 22/312 15m-yδ 

2/394 2/342 12/339 20m-yδ 
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شده است، با تعداد ش دادهي( نما0) که در شکل متر 02 و 51 اعماق يبرا يافق ير مکان راستاييدهد که تغيها نشان ميبررس

داکرده يش پيدرصد افزا 8/01و  0/08و  0/04درصد و  55 و 7/527 و 7/87ب يمتر به ترت 8 و 6که در قطر  8 و 4، 0طبقات 

ب يمتر به ترت 8 و 6در قطر  و 8 و 4، 0متر، با تعداد طبقات  02 و 51اعماق  يقائم برا ير مکان راستايين تغيچناست. هم

 ش داده شده است.ي(( نما0( و )5)نمودار )در دو  ؛ کهکنديدا ميکاهش پ درصد 3/8و  8/7و  3/9درصد و  7/4 و 4/1 و 7/8

 

 
 تونل عمق :2 شکل 

 

 
 متر( 6 قطر) : بررسي تأثير عمق قرارگيري بر ميزان نشست1 نمودار
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 متر( 8 قطر) زان نشستيبر م يرير عمق قرارگيتأث ي: بررس2نمودار 

 
 

 :تونل قطرر يتأث -3-2

 8 و 6شده و در دو قطر متر در نظر گرفته 02 و 51 تونل يريشود که عمق قرارگيتونل پرداخته مقطر  ين بخش به بررسيدر ا

ده است. يسه گرديو باهم مقا( (6) (،1) شده )جدولمحاسبه)yδ) و در جهت قائم )xδ) يدر جهت افق يهار مکانييمتر که تغ

 ر است:يول زها طبق جداداده

 

 متر( 15 عمق) قطر تونل در اثر يي: جابجا5جدول 
 طبقه 9

(μm) 

 طبقه 4

(μm) 

 طبقه 2

(μm) 

 ابعاد تونل -ييجابجا

34/13 33/1 21/1 x-6mδ 

23/32 24/24 9/23 x-8mδ 

9/399 41/341 31/341 6m-yδ 

31/391 29/311 22/312 8m-yδ 

 

 متر( 20 عمق) قطر تونل در اثر ييجابجا :6جدول 
 طبقه 9

(μm) 

 طبقه 4

(μm) 

 طبقه 2

(μm) 

 ابعاد تونل -ييجابجا

92/14 19/13 29/11 x-6mδ 

15/43 11/33 23/31 x-8mδ 

5/339 12/329 11/311 6m-yδ 

2/394 2/342 12/339 8m-yδ 

 

 

 51و در عمق  8 و 4، 0طبقات  با تعداد تونل، يمتر برا 8 و 6 اقطار يبرا يافق ير مکان راستاييدهد که تغيها نشان ميبررس

 ير مکان راستايين تغيچنم شده است. همي( ترس3) داکرده که در نموداريش پيدرصد افزا 542 و 080 و 092ب يمتر به ترت
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و در  کند؛يدا ميش پيدرصد افزا 7/8 و 8/6 و 1/6ب يو به ترت 8 و 4، 0تونل و با تعداد طبقات  يمتر برا 8 و 6 اقطار يقائم برا

 و 65 و 6/63 بيبه ترت 8 و 4، 0با تعداد طبقات  تونل، يمتر برا 8 و 6 اقطار يبرا يافق ير مکان راستاييمتر تغ 02 مقع

، 0تونل و با تعداد طبقات  يمتر برا 8 و 6 اقطار يقائم برا ير مکان راستايين تغيچنداکرده است. هميش پيدرصد افزا 69/61

 م شده است.ي( ترس4) کند که در نموداريدا ميش پيدرصد افزا 3/4 و 97/3 و 1/1ب يبه ترت متر 02 عمق و 8 و 4

 

 
 متر( 15 عمق) زان نشستير قطر تونل بر ميتأث ي: بررس3نمودار 

 

 
 متر( 20 عمق) زان نشستير قطر تونل بر ميتأث ي: بررس4 نمودار
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 ر طبقات سازه:يتأث 3-3

شده است. متر در نظر گرفته 8 و 6ن بخش قطر تونل يا يشود که برايه پرداخته مر طبقات سازيتأث ين بخش به بررسيدر ا

ها ده است. دادهيسه گرديو باهم مقا( (8) و( 7) شده )جدولمحاسبه)yδ) و در جهت قائم )xδ) يدر جهت افق يهار مکانييتغ

 ر است.يطبق جدول ز

 

 متر( 6 قطر) در اثر تعداد طبقات سازه ييجابجا :7جدول 
 طبقه 9

(μm) 

 طبقه 4

(μm) 

 طبقه 2

(μm) 

 عمق تونل -ييجابجا

34/13 33/1 21/1 x-15mδ 

92/14 19/13 29/11 x-20mδ 

9/399 41/341 31/341 15m-yδ 

5/339 12/329 11/311 20m-yδ 

 

 

 متر( 8 قطر) در اثر تعداد طبقات سازه ييجابجا :8جدول 
 طبقه 9

(μm) 

 طبقه 4

(μm) 

 طبقه 2

(μm) 

 عمق تونل -يياجابج

23/32 24/24 9/23 x-15mδ 

15/43 11/33 23/31 x-20mδ 

31/391 29/311 22/312 15m-yδ 

2/394 2/342 12/339 20m-yδ 

 

متر به  6 قطر و 8 و 4، 0با تعداد طبقات  متر، 02 و 51 اعماق يبرا يافق ير مکان راستاييدهد که تغيها نشان ميبررس

متر، با  02 و 51اعماق  يقائم برا ير مکان راستايين تغيچنداکرده است. هميش پيدرصد افزا 55 و 7/527 و 7/87ب يترت

 و 51 اعماق يبرا يافق ير مکان راستاييکه تغ کند؛يدا ميدرصد کاهش پ 7/4 و 4/1 و 7/4ب يبه ترت 8 و 4، 0تعداد طبقات 

ر يين تغيچنداکرده است. هميش پيدرصد افزا 83/01 و 0/08 و 3/08ب يمتر به ترت 8 قطر و 8 و 4، 0با تعداد طبقات  متر، 02

کند يدا ميکاهش پ درصد 5/9 و 1/8 و 0/52ب يبه ترت 8 و 4، 0متر، با تعداد طبقات  02 و 51اعماق  يقائم برا يمکان راستا

 م شده است.ي(( ترس6) (،1)) در نمودار که
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 متر( 6 قطر) زان نشستير طبقات سازه بر ميتأث ي: بررس5 نمودار

 

  

 
 متر( 8 قطر) زان نشستير طبقات سازه بر ميتأث ي: بررس6 نمودار

 

يريگجهينت -4 
مربوط به شده ج ارائهيتمام نتابا توجه به تحليل هاي صورت گرفته، نتايج ذيل حاصل مي گردد. الزم به ذکر است که 

  باشد.ميتاج تونل ي قسمت فوقاني هاييجابجا

 کند.يدا ميش پيافزا يافق ييکند و جابجايدا ميزان نشست کاهش پيش عمق تونل ميبا افزا گردد کهيمشاهده م -

زان يداکرده و ميش پيقائم )نشست( افزا ييزان جابجايش قطر تونل ميتوان گفت که با افزايدر مورد قطر تونل م -

 تر خواهد بود.شيببه نسبت  يافق ييان جابجازيکه البته م کنديدا ميش پيافزا نيز يافق ييجابجا

گردد يزان وزن سازه افزوده ميطور که مشخص است چون مهمان کند،يدا ميش پيکه طبقات سازه افزايهنگام -

 کند.ين حرکت ميکند و خاک به طرفيدا ميش پيز افزاين يافق ييکند و جابجايدا ميش پيها افزاتبع آن نشستبه
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