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 خالصه 

های تونل  .گرددهای الزم در شهرهای جدید و در شهرهای در حال توسعه ایجاد میبا رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی، نیاز به گسترش زیرساخت

های البته در کنار مزیت  .به سرعت در جهان در حال گسترش هستند های اساسی شهری،  تاسیسات شهری بدلیل امکان همزمان میزبانی از این زیرساخت

  ها را هدفی بالقوه برای حمالت تروریستی قرار های زیرزمینی سطحی، تمرکز تاسیسات حیاتی یک منطقه در یک محل، این تونلفراوان این سازه

پذیری بیشتر  داده است. عالوه بر این موضوع عمق دفن کم و شکل مقطع این سازه که به جهت بهره برداری بهتر، عموما مستطیلی هستند سبب آسیب

رسد. در این  میها ضروری به نظر  انفجار برای این سازهبار  شود.  لذا تمهیدات الزم جهت کاهش تاثیرات ناشی از موج  ها در برابر انفجار میاین تونل

در برابر موج انفجار، سعی خواهد شد تا ضرورت بررسی و  های تاسیسات شهری ها و بررسی عوامل موثر بر عملکرد تونلمطالعه عالوه بر بیان مزیت

 ر برابر بارهای انفجاری در قالب پدافند غیرعامل بیان گردد.  ها دهای مختلف برای حفاظت از این تونلتدوین روش

 

 ، پدافند غیر عامل موج انفجارتونل تاسیسات شهری، ت کلیدی:  کلما
 

 

   مقدمه .1
 

رشددد سددریع جمعیددت و تمرکددز آن در مندداعق شددهری، بعنددوان یددک پدیددده جهددانی، منجددر بدده کمبددود قابددل توجدده ف دداهای سددطحی شددهری و 

های آب و بدده عنددوان ملددال لولددهبیشددتر تاسیسددات شددهری  هددای خدددماتی بیشددتر شددده اسددت. یرسدداختهمچنددین ایجدداد تقاضددای بیشددتر جهددت ایجدداد ز

شددوند. مطالعددات مختلددف گددزارش روهددا دفددن میو پیدداده  هددا هددا و آزادراه بزرگراه هددا  در زیددر جاده  هددای بددرم و مخددابرات و غیددره فاضددالب، کابل

اند و بددده دوره تعمیراتدددی خدددود یافته مسدددتهلک شدددده ی در کشدددورهای توسدددعههای تاسیسدددات زیرزمینددد اندددد کددده بخدددش بزرگدددی از زیرسددداختکرده 

هددای تعمیددر، نرهددداری و نوسددازی، نیازمنددد حفدداری مکددرر شددده بددرای فعالیت . بنددابراین دسترسددی بدده تاسیسددات دفنGagnon, 2008اند  رسددیده 

هددا اسددت. عددالوه بددر ایددن، یددل رایددا ترافیددک در گددذرگاه های نرهددداری را افددزایش داده و یکددی از دالو مسدددودی معددابر شددهری اسددت، کدده هزیندده

 زدگددی و محددی  خورنددده هددای ناشددی از رعوبددت، زندد بدده عنددوان ملددال آسددیبشددده بدده عددور مسددتقیم در معددرز محددی  زیرزمینددی  تاسیسددات دفن

بددرای خدددمات مختلددف عددالوه  قددرار داشددته و یددا ممکددن اسددت بدده عددور تیددادفی توسدد  تجهیددزات حفدداری مددورد اکددابت قددرار گیرنددد. حفدداری مکددرر

آرامددش شددهروندان و کسددب و کارهددای محلددی، سددبب اتددالر منددابع بددرای ارامدده دهندددگان خدددمات عمددومی و خیوکددی اسددت، بدده  بددر تدداثیر بددر

 . بنددابراین، Oum, 2017دهنددده خدددمات، بیددورت همزمددان اجددرا نشددوند  هددای مختلددف ارامددههددای تعمیراتددی سددازمانخیددوا اگددر فعالیت

 دهند.  های اجتماعی را افزایش میو هزینهبوده   غیراقتیادی و ناپایدار  تاسیسات دفنی
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 مبانی نظری:            .2

 تعریف تونل تاسیسات شهری: .     2.1

اینترنت، گاز، برم و  های آب، شبکه مخابرات و  های اساسی یک شهر نظیر لولهتونل تاسیسات شهری، نوعی سازه زیرزمینی است که زیرساخت          

 .کندتامین گرما را در خود جای داده و همچنین ف ای کافی برای دسترسی کارکنان جهت تعمیر و نرهداری تجهیزات را فراهم می

بهسددازی باشددند کدده بددرای یککارندده کددردن و هددای عظددیم و نددوین در دنیددا مددیهددای تاسیسددات شددهری از جملدده زیرسدداختدر واقددع تونددل           

دهددد و در عددین حددال بددرداری از ایددن تاسیسددات را بدده عددرز قابددل تددوجهی افددزایش مددیرونددد و ایمنددی بهددره هددای اساسددی شددهری بکددار مددیزیرسدداخت

  . Basirat, 2014شوند   برداری میباعث سهولت در نرهداری و بهره 

 :داده شده است نمایی از تونل تاسیسات شهری با میزبانی از تاسیسات مختلف نشان  1در شکل

 

  

تددرین میزبددانی را هددای ارتبدداعی بیشهای آب و کابلهددای بددرم، لولددهدهددد براسدداا مطالعددات انجددام شددده کابلنشددان می 2همددانطور کدده شددکل       

 های گاز قرار دارند.شهری به عهده دارند و پس از آن فاضالب، گرمایش منطقه و لولههای تاسیسات در سراسر جهان در تونل

 

 

 

 ( Lu,2018)با چیدمان تاسیساتی مختلف نمایی از تونل تاسیسات شهری  1شکل 
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 های تاسیسات شهری:مزایای احداث تونل.     2.2

تددوان بددرای دو قشددر ارامدده دهنددده خدددمات شددهری و همچنددین شددهروندان منطقدده بدده هددای تاسیسددات شددهری را مددیهددای احدددان تونددلمزیددت         

 شرح زیر بیان نمود:

 های جدید مربوط به تاسیسات شهریهای حفاری و ایجاد زیر ساختکاهش هزینه.  1. 2.  2

 تجهیزات مستقر در تونلسهولت در بازرسی، تعمیر و نرهداری از تاسیسات شهری و در نتیجه افزایش عول عمر .  2. 2.  2

 کاهش خسارات ناشی از خوردگی و آسیب ناشی از حوادن غیر مترقبه   .  3. 2.  2

  و شبکه زیرساخت شهری   ر جهت توسعه و ارتقای تجهیزاتریزی بهتمهامکان برنا .  4. 2.  2

 های مکرربدلیل کاهش در حفاریکاهش عمده ازدحام و ترافیک شهری  .  5. 2.  2

 های محی  زیستی بهبود سالمت روانی شهروندان و کاهش آسیب .  6. 2.  2

 

 :   در جهان  تاریخچه و توسعه تونل تاسیسات شهری .     3

در فرانسدده سدداخته شددد. در  1850هددای تاسیسددات شددهری در سددال اولددین تونددل انددد.هددای تاسیسددات شددهری از قددرن نددوزدهم وجددود داشددتهتونددل          

پددس  . Canto-Perello & Curiel-Esparza, 2001; Wang et al,2018  هددای آب وجددود داشددتو لولددههددای فاضددالب سیسددتمایددن تونددل 

 گیددرد.فاضددالب و آب آشددامیدنی سدداخته شددد کدده همچنددان مددورد اسددتفاده قددرار مددی بددرای میزبددانی از 1860ن در دهدده از آن تددونلی در انرلسددتا

افزایشددی در  1980تددا سددال  1961از سددال  هددای تاسیسددات شددهری را احدددان نمددود.کدده نخسددتین تونددلشددورهایی بددود کشددور آلمددان نیددز در میددان ک

ول ایددن دوره در حدددود نیمددی از عدد در  تونددل در سراسددر جهددان سدداخته شددد. 30هددای تاسیسددات شددهری حددادن شددد و در مجمددوع احدددان تونددل

هددای تاسیسددات شددهری در قددانون تونددلهمزمددان بددا تیددویب  ردیددد.هددای احددداثی در شددهرهایی نددون آندد ه، پدداریس، روآن و لیددون احدددان گتونددل

   Wang et al, 2018  شددهر کشددور خددود احدددان نمایددد 80کیلددومتر تونددل آب و بددرم در  2000، کشددور پاپددن توانسددت در حدددود 1963سددال 

 تاسیسات شهری ساخته شده در جهان راتونل    36مورد از مجموع    10یز کشور جمهوری نک حدود  ن  2000تا    1981های  در عول سال 

 ( Luo et al,2020)انواع تاسیسات گنجانده شده در تونل تاسیسات شهری  2شکل 
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نددین  هددای تاسیسدداتی در کشددورهای نددروپ، اسددکانیا،بددرداری رسدداند. در ایددن دوره همچنددین شدداهد سدداخت تونددلدر شددهرهای پددراب و برنددو بدده بهددره  

 3. شددکل Luo et al, 2020  هددا در قدداره آسددیا ر  دادیددک افددزایش نسددبی در سدداخت ایددن تونددل 21. در قددرن و ایدداالت متحددده آمریکددا بددوده ایددم

 دهد.های تاسیسات شهری در عول سالیان مختلف در جهان را نشان مینمایی از گسترش تونل

 

 

 

  1994سال    1372بهمن ماه سال   27شهرنشینان به تاسیسات زیربنایی ایجاب نمود که در در کشورمان نیز رشد روزافزون جمعیت و نیاز مبرم         

 های تاسیسات شهری به تیویب مجلش شورای اسالمی رسیده و متعاقب آن به تایید شورای نرهبان برسد.  میالدی  قانون احدان تونل 

سددعه شددهرهای موجددود از تونددل مشددترش تاسیسددات شددهری شددهرهای جدیددد و تو ت مکلددف گردیددد در ایددن قددانون، دولدد  "1"براسدداا مدداه           

باشددد. نظددر بدده ضددرورت تهیدده آیددین نامدده اجرایددی هددا بددر عهددده شددهرداری مددیرهددداری تونددلو ن ایددن قددانون، تعمیددر "4"مدداده  ااسددتفاده تمایددد. براسددا

هددای ضددواب  احدددان تونددل" ی ناشددی از زلزلدده بددا عنددوانخطرپددذیر دفتددر امددور فنددی، تدددوین معیارهددا و کدداهش 369جددامع در ایددن خیددوا، نشددریه 

 به اجرا درآمد.  1386ابالغ و از سال   "مشترش تاسیسات شهری

 

 تحقیق:  هدف و ضرورت .     4

هددای اساسددی یددک مجموعدده و یددا منطقدده را در خددود جددای تواننددد تمددام زیرسدداختمددیهددای تاسیسددات شددهری تونددلهمددانطور کدده بیددان شددد           

تواننددد هدددفی بددالقوه بددرای هددا مددیهددای حیدداتی در کددالن شددهرهای مدددرن نددام بددرد، لددذا ایددن تونددلهددا بعنددوان شددریانتددوان از آندهند، به همین دلیل مددی

گددذاری تروریسددتی یددک منطقدده مددورد تعددرز انفجددارات ناشددی از بمددبتونددل تاسیسدداتی  تروریسددتی باشددند. فددرز کنیدددعملیددات خرابکاراندده و حتددی 

هددای هددای بددرم و ...، در کددورت وجددود لولددههددای اساسددی آن منطقدده ماننددد لولدده هددای آب، کابددلرد. ایددن انفجددار عددالوه بددر قطددع زیرسدداختقددرار گیدد 

ای را بددا عنددوان تحلیددل مطالعدده و همکدداران کددانتو پریددو  2013را بوجددود آورد. در سددال  توانددد انفجددار عظددیم و بدده تبددع آن خسددارات بسددیاریگدداز مددی

ایددن انجددام داده و نشددان دادنددد بیشددترین تهدیددد بددرای   AHPبددا روش تحقیددق دلفددی و تحلیددل  هددای تاسیسددات شددهریتونددلبددرای  تهدیدددات متیددور

  4ل . شددک Canto-Perello & Curiel-Esparza, 2013    خواهددد بددود%32.28هددا ناشددی از عملیددات تروریسددتی و خرابکاراندده  حدددود تونددل

 دهد.ا نشان میای نتایا این مطالعه رنمودار دایره 

 

 ( Luo et al,2020 )های تاسیسات شهری در جهان طی سالیان مختلفگسترش و توسعه احداث تونل 3شکل 
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، عددالوه بددر ایجدداد مشددکالت رفدداهی و اخددتالل بددرای عمددوم مددردم و تعطیلددی کسددب و هددای تاسیسدداتیتونددلتخریددب تاسیسددات تعبیدده شددده در       

هددا و ... نیددز تدداثیر منفددی خواهددد داشددت. لددذا بددا توجدده بدده نشددانیکارهددا، بددر ارامدده دهندددگان خدددمات اورپانسددی ماننددد اورپانددس، پلددیس، آتددش

هددای امددروزی و وجددود تغییددر اسددترات ی جندد از یددک سددو و  هددای اخیددرهددا در کشددور عددی سددال ایددن تونددلبکددارگیری، رشددد و توسددعه تدددریجی 

در  لددزوم تمهیدددات اولیدده حفدداظتی، نظددامی در برابددر کشددورمان از عددرر کشددورهای متخاکددم بعنددوان گزیندده محتمددل حمددالت تروریسددتی وگزیندده 

 آید.ها ضروری به نظر میبرای این مجموعه    برابر موج ناشی از انفجار

 

 

 

 ها در برابر بارهای انفجاری:عوامل موثر بر عملکرد تونل  .    4.1

 

 مصالح مقطع تونل:       .1 .4.1

 
کدده بددا  مطالعدده آنهددا نشددان داد کننددد.بددرای اسددتهالش بددار انفجددار پیشددنهاد مددی را بدداالی تونددلدی و همکدداران قددراردادن مددواد پموفددوم دقیقددا در           

پراسددانا و بومیناتددان  . De et al, 2016  یابددد، مقدددار تددنش، کددرنش و فشددار وارد بددر تدداج تونددل کدداهش مددیموفددومپ محدداف افددزایش ضددخامت 

تی و نرددالی هددای ندددنی در معددرز انفجددار داخلددی مقایسدده کردنددد. مشدداهده شددد کدده بدده دلیددل سددخرا بددا عملکددرد تونل RCCهددای عملکددرد تونل

 (,Prasanna & Boominathanتونددل هددای ندددنی وارد میشددودبدده سددیب کمتددری آ، RCCهددای مقایسدده بددا تونل در هددای ندددنیبیشددتر تونل

و  ، BFRPتاسیسددات شددهری سدداخته شددده بددا میلرردهددای پلیمددری تقویددت شددده بددا الیافددت بازالددت هددای پو و همکدداران مقاومددت تونددل . 2020

 نسددبت بددهعملکددرد بهتددری  BFRPکدده میلرردهددای  کردندددمشدداهده آنهددا میلرردهددای فددوالدی را در برابددر بارهددای انفجدداری بررسددی کردنددد. 

تغییرشددکل کمتددر و توزیددع تددرش  BFRPعلددت کدده میلرردهددای  هددای تاسیسددات شددهری دارنددد. بدده ایددنمیلرردهددای فددوالدی بددرای تقویددت تونددل

 .  Zhou et al, 2021   کنندرا تجربه می  یکمتر
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 شکل مقطع تونل:       .2. 4.1

 انددد.داده اسددبی را در برابددر بددار انفجددار مددورد بررسددی قددرار ای و نعلمسددتطیلی، دایددره بددا مقطددع هددای بتنددی پذیری تونلآسددیب ،بددای و همکدداران          

 عیشکسددتن سددر توانسددتند یاره یدد دا یهدداتونلامددا . مشدداهده شددد TNTپونددد  700-400نعددل اسددبی در برابددر بددا مقطددع هددای شکسددت سددریع بددتن در تونددل

شددکل،  دایددرویهددای بدددترین و تونددلنعددل اسددبی مقطددع بددا  هددای تونددل نتددایا نشددان داد پونددد تجربدده کننددد. 1500-1300 نیبدد  TNT خددرج یبددتن را بددرا

 ,Bai et al  قطددع مسددتطیلی نیددز حددد واسدد  عملکددرد را نشددان دادبددا م. تونددل دارنددد، TNTپونددد  1000تحددت تدداثیر انفجددار بهتددرین عملکددرد را 

بددا سدده مقطددع قوسددی، دایددروی و  ،گومددل و همکدداران یددک تحلیددل المددان محدددود را بددرای مقایسدده میددزان تخریددب تونددل و محددی  میزبددان آن.  2018

مقدداعع قوسددی و  در کدده نتددایا نشددان داددر خدداش اشددباع و غیددر اشددباع انجددام دادنددد.  TNTکیلددوگرم  100بوسددیله انفجددار ناشددی از مسددتطیلی را 

جددایی بیشددتر در تدداج تونددل در مقایسدده بددا مقطددع دایددروی بدددون ایجدداد تغییددر در پارامترهددای دیرددر جاب %50.31و  %29.56مسددتطیلی بدده ترتیددب 

ای شددکل در تددرین جابجددایی عمددودی در حالددت تونددل جعبددهپراسددانا و بومیناتددان دریافتنددد کدده بزرب . Goel et al, 2020  شددودمشدداهده مددی

شددود ای شددکل، انتقددال بددار بددا خمددش کنتددرل میایددن اسددت کدده در حالددت تونددل جعبدده دهددد و دلیددل آناسددبی ر  میای و نعلمقایسدده بددا تونددل دایددره 

ای در اعددرار پوشددش دایددره  بددا مقطددع هددایتونل درشددود. توزیددع تغییددر شددکل پالسددتیک توجهی در ظرفیددت حمددل بددار میکدده باعددث کدداهش قابددل

هددای جددانبی متمرکددز ها و دیواره پالسددتیک در اعددرار گوشددهاسددبی، توزیددع تغییددر شددکل و نعل ای جعبددهدر تونلهددای بددا مقطددع در حددالی کدده  بددوده 

 .  Prasanna & Boominathan, 2020 میشود 

 

 تونل:   پوششضخامت     .3. 1. 4

د کدده جابجددایی در تدداج کددرمشدداهده او یابددد. کمددال دریافددت کدده بددا افددزایش ضددخامت پوشددش، مقدددار کددرنش پالسددتیک در تونددل کدداهش می          

کدده بددا افددزایش  نشددان دادندددتیددواری و همکدداران  . Kamal, 2008  یابدددتونددل حددداکلر اسددت و بددا افددزایش ضددخامت پوشددش تونددل کدداهش می

ورمددا و  . Tiwari et al,2014  % کدداهش داد 90میلددی متددر مددی تددوان تغییددر مکددان پوشددش را تددا  550میلددی متددر بدده  350ضددخامت پوشددش از 

همکدداران بدده ایددن نتیجدده رسددیدند کدده تددنش ایجدداد شددده در پوشددش تونددل بدده شدددت متدداثر از تغییددر ضددخامت پوشددش تونددل اسددت. مقدددار تددنش بددرای 

 پوشددشسددازی ضددخامت شددود. بهینهدر نتیجدده باعددث آسددیب دیدددن تونددل می و یابدددتوجهی افددزایش میپوشددش تونددل بدده عددور قابددلر کمتدد ضددخامت 

 . Verma et al,2017  توجه نیستهای باالتر، تغییر در سطح تنش ون میسز نندان قابلمهم است زیرا برای ضخامت

 

 عمق دفن تونل :     .4. 1. 4

مطالعدده  TNTکیلددوگرم  50ا تدد  30ناشددی از مددواد منفجددره  داخلددی انفجدداریهددای متددرو را در خدداش نددرم اشددباع تحددت بارگددذاری لیددو تونل          

تدداثیر بارگددذاری انفجددار داخلددی کدداهش تحت وارد بددر الینیدد تددنش  حددداکلرمشدداهده شددد کدده بددا افددزایش عمددق دفددن تونددل، در ایددن مطالعدده کددرد. 

را در برابددر بارهددای انفجددار سددطحی افددزایش  کننددد کدده افددزایش عمددق دفددن تونددل، مقاومددت آنمبددارکی و واقفددی پیشددنهاد مددی.  Liu, 2009  یابدددمددی

ف و مرکددز دیددواره تونددل واقددع هددایی کدده دورتددر از سددقیابددد. المددانهددای فشدداری در خدداش بددا افددزایش عمق،کدداهش مددیزیددرا انددرپی مددوج ،دهدددمددی

هددای . زایددد و کددادم رفتددار تونددل Mobaraki & Vaghefi, 2015  کنندددجددایی کمتددری را بدددلیل فشددار انفجددار کمتددر تجربدده مددیانددد، جابددهشددده 

عمددق دفددن از کدده زمددانی پوشددش تونددلکدده تغییرشددکل  کردندددمشدداهده آنهددا . دادندددبددار انفجدداری مددورد مطالعدده قددرار  احدددان شددده در سددن  را تحددت

درکدددی  28تددا  23متددر سددبب کدداهش   10بدده  7.5یابددد. همچنددین افددزایش عمددق دفددن از درکددد کدداهش مددی 73تددا  70یابددد، متددر افددزایش مددی 7.5بدده  5

 .  Zaid & Sadique, 2020  گرددتونل می  در پوششتغییر شکل  
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 تاثیر حجم مواد منفجره :     .5. 1. 4

شدددت  شیاز افددزا یناشدد  ،وزن مددواد منفجددره  یجیتدددر شیرا کدده در مرکددز سددقف تونددل بددا افددزا یجددانب ییجابجددا شیو همکدداران افددزا یموسدد           

درکدددی در  324تددا  94. در مطالعدده مندددال و همکدداران افددزایش  Mussa et al, 2018  نددده اکددرد گددزارشرا  افتددد یاتفددام مدد  ،یامددواج ضددربه ا

.  Mandal et al, 2021  کیلددوگرم مشدداهده شددد 1000و  500، 250افددزایش وزن مددواد منفجددره بدده ترتیددب از جددایی سددقف تونددل ناشددی از جابدده

یددک  آنهددا را مددورد مطالعدده قددرار دادنددد. TNT کیلددوگرم 400و  300، 200، 100 مقددادیربددا در نظددر گددرفتن  ،عطددا و همکدداران تدداثیر بددار انفجدداری

 Ata et را گددزارش کددرده انددد شددد کیلددوگرم افددزوده مددی 400تددا  100زن مددواد منفجددره از زمددانی کدده و ،درکدددی در انددرپی جنبشددی 64افددزایش 

al, 2021  . 

در برابددر شددوش ناشددی از  هدداایددن تونددلیری پددذهددای تاسیسددات شددهری، آسددیببددا در نظددر گددرفتن عوامددل فددوم و بررسددی مشخیددات تونددل          

هددای اساسددی هددای تاسیسددات شددهری در کنددار تمددام مزیددت هددای بیددان شددده، بددا میزبددانی از زیددر سدداختتونددل  گددردد.بارهای انفجاری بیشددتر هویدددا مددی

هددا کدده هددا و شددکل مقطددع آنکددم ایددن تونددل د بددود. عددالوه بددر ایددن موضددوع عمددق مدددفونیددک منطقدده هدددفی بددالقوه بددرای حمددالت تروریسددتی خواهندد 

، ناشددی از اجددرای تمهیدددات الزم بددرای کدداهش اثددرات مخددرب ناشددی از بارهددای انفجدداری بایسددت مسددتطیلی باشددند،مددی 369نشددریه  الددزامبراسدداا 

هددای مرسددوم و عمیددق بدددلیل عدددم دسترسددی کددافی بدده محددی  میزبددان تونددل، سددازد. در خیددوا تونددلرا ضددروری مددی حمددالت احتمددالی تروریسددتی

راهکارهددای اجرایددی و مقددرون بدده کددرفه تددری  ،تکنولددوپی بددتن و ...  ،FRPتغییددر در آرایددش میلرردهددا، روکشددهای ماننددد   ایراهکارهددای سددازه 

آسددیب هددا بدددلیل احدددان در عمددق کددم، ایددن تونددل اسددت.متفدداوت شددرای  کددامال  هددای تاسیسددات شددهریخواهنددد بددود. امددا در خیددوا تونددل

بددا   انفجددار آنهددا در برابددر امکددان افددزایش مقاومددتعمددق کددم،  همددین ، امددا در عددین حددال بدددلیلپددذیری بیشددتری در برابددر انفجارهددای سددطحی دارنددد

اده از ، اسددتفخدداش بددا مددواد جددا ب انددرپی بندددی خدداکریز، اخددتالطماننددد تغییددر داندده ،بهسددازی خدداش بددا پمددوتکنیکی خدداا هددایاسددتفاده از روش

 .باشداقتیادی مهیاتر میبه لحاظ اجرایی و    ...روکش های پموفومی و ...

پددذیری آنهددا بددا توجدده بدده عوامددل مددوثر بددر هددای تاسیسددات شددهری، آسددیبهددای تونددلدر این تحقیق سعی شددد تددا عددالوه بددر معرفددی و بیددان مزیددت          

انجددام پدد وهش هددای تخییددی در جهددت ارامدده راهکارهددای مختلددف بددرای  ضددرورتتددا  ،هددا در برابددر بارهددای انفجدداری بیددان گددرددعملکددرد تونددل

 های سطحی در ا هان مهندسین شکل پذیرد.کاهش تاثیر شوش ناشی از موج انفجار بر این تونل

 

 گیری:نتیجه.     5

کشددورها در برخددی یددن تونددل هددا احدددان اهددای تاسیسددات شددهری در هددر کشددور بددا توجدده بدده رفددع نیدداز آن کشددور توسددعه یافتدده اسددت. تونددل           

ی فزاینددده داشددته ی شددهری رشدددهابرخددی دیرددر بدددلیل رشددد فزاینددده جمعیددت و کمبددود ف ددادر و تخریددب بناهددای تدداریخی  جلددوگیری ازجهددت 

در کشددور بیشددتر شددده اسددت. بددا  و توسددعه شددهر نشددینیهددا بددا توجدده بدده رشددد ت احدددان ایددن تونددلشددور مددا نیددز در سددالیان اخیددر ضددرور. در کاسددت

راهکارهددای در خیددوا  369مسددکوت بددودن نشددریه و  هددای سددطحی،انفجار اثددرات ناشددی ازبددر اهددا در برآسددیب پددذیری ایددن تونددلتوجدده بدده 

ی هدداراهکارهددای کدداهش تدداثیر انفجددار بددر تونددل و تعیددین بددرای بررسددی الزمهددای انجددام پدد وهش ،ناشددی از ایددن انفجارهددا کدداهش تدداثیر بارهددای

میتواننددد بعنددوان  ،هددای پمددوتکنیکی و بهسددازی خدداش محددی  میزبددان تونددلروش در ایددن رابطدده .آیدددضددروری بنظددر مددی ،تاسیسددات شددهری

ایددن پدد وهش  ، در نظددر گرفتدده شددوند.هدداایددن تونددل اناحددد معمددول  هددایکددم و روش مدددفونبددا توجدده بدده عمددق  ،و اقتیددادی تددر عملددی تددر هاییروشدد 

اجرایددی و اقتیددادی حفاظددت تونلهددای تاسیسددات شددهری، نتددایا بدسددت آمددده را -در ادامدده بددر آن اسددت تددا بددا یددافتن راه حلهددای علمددی، فنددی

 .کند  ارامهها  پدافند غیر عامل برای مجریان این سازه های  برنامهدر قالب    عملیاتی-علمیروشهای  بیورت  
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