
 

 

با استفاده از  تنش و کرنش در اطراف تونل عیبر توز یرفتار مختلف یهامدل تأثير یعدد یبررس
 روش تفاضل محدود

 

 4*سيد مهدی سيد کلبادی، 3، اعظم انتظاری هرسينی2 مسعود حشمتی، 1عليرضا حبيبی

 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه کردستان، سنندج،کردستان، ایران -1
 سازه، دانشکده عمران، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران-ری، مهندسی عمراندانشجوی دکت -2

 شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانمربی، گروه زمین -3
 های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایرانسازه-کارشناس ارشد، مهندسی عمران -4

Mahdi_Kolbadi@sina.kntu.ac.ir 

 

 چکيده

 هایشکل تغییر و هاتنش درست بینیپیش بوده و دشوار و پرهزینه بسیار هاهستند که اجرای آن هاییها سازهتونل
 زیادی قطعیتعدم آنها دارای  رفتار پیچیدگی و هاسنگ ژئومکانیکی خصوصیات از ناکافی شناخت به توجه با هاسازه این اطراف

ها منجر به طراحی نامناسب و غیراقتصادی پوشش تونل و همچنین مسائل و مشکالت فراوانی در قطعیت این عدم. باشدمی
استفاده از دو مدل رفتاری های رفتاری ارائه شده برای توده سنگ، بدین منظور و برای ارزیابی مدل. شودحین پیشروی آن می

مورد بررسی محدود  تفاضلبا استفاده از روش ها در اطراف تونل و کرنش هاکولمب برای بررسی تنش-رو مو براون-هوکاصلی 
حاضر درک مطالعه  .به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده استوانا در جاده هراز  به این منظور تونلگرفته است. قرار  مطالعه و

تحلیل پایداری تونل از اهمیت بسیار  که درکند فراهم می ها و پوشش تونل راها در سنگرنشها و کبهتری از توزیع تنش
 .زیادی برخوردار است

 تونلپایداری محدود،  تفاضلروش کولمب، –مدل رفتاری مور، براون-مدل رفتاری هوککلمات کليدی: 

 

 مقدمه
 هااین سازه. روندسازی نیز بکار میبرای ذخیره که های زیر زمینی برای وسایل نقلیه، قطارها و انتقال آب هستندها گذرگاهتونل

ها به معابر زیر زمینی را کارآمدتر ها و بزرگراهی تبدیل جادهممکن است در یک یا دو انتهای خود باز باشند. گذشت زمان ایده
دهد. رفع معضالتی همچون کنترل سر و صدا، آلودگی هوا و ایمنی در برابر خطرات خارجی )خطرات برای افرادی که جلوه می

ها و هستند( و ایمنی در برابر خطرات داخلی )خطرات کاربران جاده( توجهات را به سمت استفاده از تونلدر مجاورت جاده 
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نظور هراز در شمال ایران به م ستانی و برون شهری از قبیل جادههای کوهدهد. در بسیاری از جادهمعابر زیر زمینی سوق می
 باشند.در حال ساخت می ساخته شده و یا ییهاتونل ،هاسازی جادهکوتاه کردن زمان سفر و ایمن

 زیادی محققین موردتوجه مسئله این که دریافت میتوان تونل، فیزیکی مدلسازی درزمینه انجامشده تحقیقات در جستجویی با
 دلیلب عمدتاً افزایش این. ییابد م افزایش تونل نگهداری سیستم بر وارده فشار و همگرایی زمان، گذشت با. است قرارگرفته
 که هسنگ تود زمان به وابسته رفتار (.Yu، 1991) است تونل اطراف هسنگ تود زمان به وابسته رفتار و هکار جبه پیشروی

 برجای شهای تن معرض در که لهایی تون و خردشده شدت به ضعیف، نرم، گهای هسن تود در یشود م نامیده رئولوژیکی رفتار
 قرار توجه مورد سنگ رئولوژیکی رفتار بررسی اخیر لهای سا در(. Zhu and Zhao، 2004باالیی دارد ) اهمیت هستند، باال

 تن تحت جامد، مواد زمان به وابسته تغییرشکل خزش. است شده انجام سنگ خزشی رفتار بر تمرکز با مهمی مطالعات و گرفته
 تنش به اغلب کرنش افزایش این. یشود م هداد نشان کرنش افزایش با زمان به وابسته تغییرشکل که یشود م تعریف ثابت شهای

 تغییرشکل طی حجم نباشد اتساعی خاصیت دارای مصالح اگر. دارد بستگی یکند م تعیین آنرا نوع و خزش سرعت که تفاضلی
 (.Sandrone، 2001) ماند خواهد ثابت

 یکپارچه تونلهای یکپارچه رفتار به توجه با. است لوله از استفاده یکپارچه، تونلهای فیزیکی مدلسازی روشهای رایجترین از یکی
 مورداستفاده مصالح از نرمتر بسیار مدل مصالح میگردند باعث که 1g محیط در مقیاس قوانین اساس بر مدلسازی به باتوجه و

 مدلسازی یبرا را گوناگونی مصالح محققین. است کاربردی بسیار بازار در موجود های لوله از استفاده گردند، انتخاب واقعیت در
 برای تاماری. است نداشته اختصاص تونلها بر لرزه اثر بررسی به تحقیقات این اکثر البته. دادهاند قرار مورداستفاده تونل

 اثر بررسی برای و بزرگ نسبتاً ابعاد در آزمایش این. نمود استفاده آلومینیوم ورقهای از خود شکل مستطیل تونل مدلسازی
 از خود مستطیلی تونل کردن مدل برای نیز کروساریول( Tamari، 2003) است گردیده طرح شکل مستطیل تونلهای لرزهای

 گسلش اعمال اثر در تونل رفتار مدلسازی برای را مقوا ورقهای همکاران و لین(. Crosariol، 2010) نمود استفاده پلکسیگالس
 خود دایرهای تونلهایبرای مدل سازی PVCز لوله های (. همچنین سکی اLin et al، 2002) نمودند انتخاب دایرهای تونل به

 تونل ساخت اثر بررسی جهت همکاران و کیم(. Seki et al، 2001) گرفت بهره تونلها در باالزدگی پدیده اثر بررسی جهت
میلی  0230ا ت 0220 بین ضخامت با نازک، بسیار فوالدی لوله یک از قبلی، تونل بر عمود همچنین و موازی حالت دو در جدید،

 (.Kim et al، 1991میلی متر، برای مدل سازی تونل مورد استفاده قرار دادند ) 20متر و با قطر 

 رفتار بررسی درزمینه انجامشده تحقیقات معدود از یکی عنوان بههی و کوییزومی  توسط انجامشده تحقیق به بتوان شاید اما
 محلهای در را لوله ضخامت اتصاالت، و درزها کردن مدل برای تحقیق این در. نمود اشاره سگمنتی تونلهای روی بر ای لرزه

 قابل سگمنتی تونلهای رفتار حدی تا آن، سختی کاهش درنتیجه و نقطه آن ضخامت کاهش با. دادند کاهش آن اتصاالت

 (.He and Koizumi، 2000) است بوده شبیهسازی

های بر روی تحلیل عددی یکی از قسمت تحقیقی هراز است. این دههای جاهدف اصلی شناسایی نواحی خرابی یکی از تونل
کولمب را برای بررسی -ربراون و مو-استفاده از دو مدل رفتاری هوک کند وروش تفاضل محدود تمرکز می تونل با استفاده از



 

 

 ها وها در سنگها و کرنشدرک بهتری از توزیع تنش قایسه قرار داده تاها در اطراف تونل مورد بررسی و مها و کرنشتنش
 دهد که در تحلیل پایداری تونل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در اختیار قرار را پوشش تونل 

 عوامل تأثيرگذار بر پایداری تونل ها
زدگی زمینی به طور کلی به شرایط ساختاری توده سنگ، درجه هواهای زیر، پایداری حفاری[1]*طبق تحقیقات هوک و براون

ها و مقاومت توده سنگ بستگی دارد. سنگ یک ماده طبیعی است و ترکیبی از توده سنگ، سنگ میان تنش توده سنگ و رابطه
های سطحی است. در ها به خصوص تونلها یکی از عوامل اصلی در ناپایداری تونلباشد. ناپیوستگیمادر و ناپیوستگی می

شناسی، ابعاد تونل و وارده بر توده سنگ، ساختار زمین توده سنگ، فرآیند مکانیکیحقیقت پایداری تونل تحت تاثیر کیفیت 
پذیری و ناهمسانی مقاومت توده سنگ، وجود باشد. عالوه بر این، کیفیت توده سنگ توسط مقاومت، شکلموقعیت آن می

های سنگ و آب زیر تحت تاثیر تنش شود. به طور مشابه، فرآیندهای مکانیکیها و تاثیرات هوازدگی تعیین میناپیوستگی
 .[2]زمینی است 

 
 گذارندها تاثير میعواملی که بر پایداری تونل -1شکل

پذیری توده کیفیت توده سنگ به مقاومت و شکل، عوامل متعددی بر پایداری تونل ها تأثیرگذار هستند که 1همانند شکل 
 بندی توده سنگ وجود دارد و سیستمهای متعددی برای طبقهوشسنگ، غیرهمسانی، ناپیوستگی و هوازدگی بستگی دارد. ر
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بندی های طبقهدو روشی هستند که کاربرد وسیعی دارند. سیستم [6و0و4 ]و سیستم بیناوسکی [3] *بارتون و همکاران
 اند. بندی ایجاد شدهی سیستم طبقهو هوک  با توسعه [2] †پالمستروم

شود که مستقیما تحت تاثیر مقاومت توده سنگ برشمرده می هایو تغییرشکل هابرای تحمل تنشظرفیت توده سنگ 
باشد زیرا توده سنگ معموال کل توده سنگ نمی نماینده باشد. نمونه سنگ هرگزداری آنها میبندی و جهتها، الیهناپیوستگی

ابر تغییر شکل کامال متفاوت با نمونه توده ، مقاومت توده سنگ در بر[ 0سکی ]بیناو مدل حاوی اندکی ناپیوستگی است. مطابق
های تجربی باشد. از آنجایی که تخمین مقاومت توده سنگ واقعا دشوار است، برخی از پرکاربردترین فرمولسنگ اتخاذ شده می
 اند. شوند، توسط محقیقن پیشنهاد گردیدهکه در ادامه ارائه می

ی رفتار شود و دربرگیرندهاظر در هنگام بارگذاری توده سنگ حاصل می( از نسبت تنش به کرنش متنmEمدول تغییر شکل )
(، PLTهایی همچون آزمایش جک صفحه )تواند در محل با استفاده از روشاالستیک و پالستیک است. مدول تغییر شکل می

( و RJT(، آزمایش جک شعاعی )CJT(، آزمایش جک کابلی )FJT(، آزمایش جک مسطح )GJTآزمایش جک گودمن )
های بر بوده و دشواریها زمانگیری شود. از آنجایی که این روشاندازه [2] ‡پالمستروم و سینق (DTآزمایش اتساع سنج )

 اند.مالی و اجرایی دارد، روابط تجربی زیر برای تخمین مدول تغییر شکل توده سنگ پیشنهاد شده

های توده سنگ ناشی از رویداد در ه به دلیل حرکات ایجاد شدهناپیوستگی درواقع تغییرات در همگن بودن توده سنگ است ک
های مکانیکی در سنگ مقاومت کششی پایین یا صفر ناپیوستگیبرخی باشد. ها و سطوح تنش مختلف میزمین شناسی در زمان

سترها، صفحات الیه بندی و پالم استروم، این یک عبارت تجمعی برای بیشتر انواع درزها، ب[ 10] §مطابق نیلسن [.9و  1]دارند 
ری، تعداد، توسط ناهموا ح ناپیوستگیوشده، صفحات شیستوزیتی، نواحی ضعیف و نواحی گسله است. خصوصیات مکانیکی سط

 [.11]شود دوام بیان می هوازدگی، فاصله درزها و

ثیرات هوازدگی در سطح ماده از متالشی شدن و تجزیه مواد مطابق با شرایط محیطی است. تا ناشی هوازدگی فرآیندی طبیعی
یابد. سنگ ممکن است به صورت شیمیایی یا فیزیکی تجزیه بیشترین مقدار است و با افزایش عمق از سطح زمین کاهش می

، هوازدگی فیزیکی و ISRMشود. مطابق ها کنترل میها، بلورها و ورقه شدگی کانیشود. هوازدگی فیزیکی توسط ناپیوستگی
ممکن است یکی موثرتر از دیگری  کنند وم آب و هوایی بر سنگ اثر میبا توجه به شرایط محیطی و رژی شیمیایی هوازدگی

 د.گیرباشد. هوازدگی به سه حالت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی صورت می

 

 

 هامواد و روش
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-ترین سیستمندسی سنگ، رایجارزیابی و طبقه بندی توده سنگ گام اصلی برای ورود به طراحی و پایداری تونل است. در مه
هستند. تمامی این  [11]بارتون و همکاران  Qو سیستم بیناوسکی  RMR، [12]ویکهام و همکاران  RSRهای طبقه بندی 

ها میزان مشخصی ن روشاند.. تمامی ایگذاری شدهبندی پایههای مرسوم بر اساس امتیازهای ثابتی برای هر عامل رتبهسیستم
های تحقیقاتی جدیدی برای تعیین کیفیت و طبقه بندی توده دهند. روشهای یکسان نشان میتی در محلرا ح از انحراف

رود یک روش پیشنهادی بندی توده سنگ بکار میسنگ به منظور بکارگیری در محیط مورد نیاز است. شبیه آنچه که برای رده
است. در این مدل ارزیابی، مفهوم  [13]فازی کوفمن و گوپتا و روش دلفی  سلسله مراتبی بر اساس ترکیبی از فرآیند تحلیلی

تواند مدل موجهی را برای دهد و میشود که ارتباط هر پارامتر را نشان میساختار سلسله مراتبی برای ارزیابی استفاده می
 شرایط معین زمین شناسی و هدف پیشنهاد کند. 

های روشکند. ی محاسباتی بکار رفته برای مهندسی تونل را ارائه میهاترین روشترین و پیچیدهعددی کاربردی هایروش
های عددی مختلفی برای مسائل پیوسته روند. با توجه به فرضیات مصالح، روشمسائل عملی بکار می عددی عمدتا برای مطالعه

هایی با درزهای باریک، هوازدگی سنگرفتار  ترین راه برای مطالعهرایجها  روش این. [14] جینگاند، و ناپیوسته ایجاد شده
 تواند به سه گروه زیر تقسیم شود:مورد تحلیل می باشد و با توجه به مسئلهتونل میتوده سنگ و البته نواحی تخریب در اطراف 

 (FEM. روش اجزاء محدود )1
 (FDM. روش تفاضل محدود )2
 (BEM. روش اجزاء مرزی )3

شود که در آن زمین به تعداد از سازی میغالبا به عنوان یک محیط پیوسته مدل محیط زیرسطحی در روش تفاضل محدود
شود. این روش بر مبنای روش صریح است و اشاره به آن دارد که گام اند، تقسیم میها به یکدیگر متصلها که در گرهالمان

در این روش، ظرفیت مورد نیاز برای پردازش شود. زمانی کوچکتر از زمانی است که دستخوردگی بین دو نقطه مجاور منتشر می
 شود. این روش برای محاسبات دینامیکی کارآمدترین روش است. و ذخیره نسبتا کوچک است زیرا هیچ ماتریسی تشکیل نمی

 

 تجزیه و تحليل
 تونلی عددی رفتار به مطالعه سعی بر آن دارد تا با استفاده از بستر نرم افزاری ،هراز وانا جادهبا تمرکز بر روی تونل  تحقیقاین 

کولمب در -براون و مور-کاربردی همچون هوکهای رفتاری پرزد. هدف بررسی مدلدر هنگام حفاری و نصب پوشش بپردا
 باشد.نتایج آنها می های اطراف تونل و همچنین مقایسهها و تغییر شکلبینی میزان تنشپیش

گردد. مسیر تونل در آمل احداث می -ه و به منظور دو بانده کردن مسیر تهرانجنوبی بود –دارای راستای شمالی  واناتونل 
 (2)شکلقرار دارد.  61+  410و در انتها در کیلومتر  62+  040بخش ابتدایی در کیلومتر 



 

 

 
 

 های ترانشه و دهانه ورودی تونلنمایی از توده سنگ -3شکل  77+579موقعيت تونل  -2شکل 
 

های دماوند از جنس توف و بازالت با باشد که بر روی آن ولکانیکازند کربناتی الر سازنده ارتفاعات میر محدوده تونل سد
-های در برگیرنده ترانشه و دهانه ورودی تونل را نشان مینمایی از توده سنگ 3شکل های متفاوت انباشته شده است. ضخامت

 آورده شده است. 4ن در شکل همچنین مراحل مدلسازی تونل براساس نحوه ساخت آدهد. 

 
 روش تفاضل محدود

گنجانده شده است تا این  FLAC 3D افزارنرم مجزا در-طرح محاسباتی صریح، الگرانژی و تکنیک ناحیه بندی ترکیبی
-شود. از آنجایی که هیچ ماتریسی تشکیل نمیمیسازی بسیار دقیق مدل ،اطمینان را دهد که خرابی پالستیک و جاری شدن

بندی ام شوند. عیوب فرموالسیون صریح از طریق مقیاستوانند بدون نیاز به حافظه زیاد انج، محاسبات سه بعدی بزرگ میشود
آل یک ابزار تحلیلی ایده FLAC 3Dشود. تاثیرند بر طرف میاتوماتیک که بر حالت گسیختگی بی اتوماتیک اینرسی و میرایی

 گذارد.  ئوتکنیک در اختیار میرا برای حل مسائل سه بعدی در مهندسی ژ

بر  کولمب-د، تعیین پارامترهای معادل موهرکنی غیر خطی را توصیف میبراون یک رابطه-از آنجایی که معیار گسیختگی هوک
ی متفاوت وجود دارند. پارامترهایی است که در هر مسئله یک خط مستقیم معادل برای محدودهاساس تبدیل یک منحنی به 

مشخص  ت آید )نتایج خوبی برای یک نقطهمعین از منحنی بدس یک نقطه تواند توسط یک خط مماس دره میاین دیدگا
های مجاور در منحنی وجود دارد(، یا از طریق تنظیم یک خط مستقیم به یک آید اما انحرافات زیادی برای قسمتبدست می

کند(. به دلیل های معادل تنش ایجاد میخاص و محدودهبخش خاص از منحنی حاصل شود )این روش نتایج کافی برای طول 
رسد. تر به نظر میبه همراه دارند، روش دوم مناسب ر میدان تنش را در اطراف حفاریتغییرات چشمگی آنکه مسائل تونل



 

 

گرایی ممکن بین است که باید در تحلیل مجزا شود، تا بهترین هم حنیشود بخشی از منای که بر آن تکیه میبنابراین، مسئله
 دو معیار مختلف حاصل شود. 

براون و –تقیما بر اساس معیار گسیختگی هوکی نتایج تحلیل عددی برای حالتی که مقاومت توده سنگ مسدر اینجا، مقایسه
 پذیرد. صورت می سازی شده استکولمب شبیه-م از طریق معیار مورحالتی که مقاومت توده سنگ به طور غیر مستقی

 
 تونل مراحل حفاری و اجرای پوشش نگهدارنده -4شکل 

 
 براون –معيار گسيختگی هوک 

 شود:ها به صورت زیر تعریف میراون برای توده سنگب–ی هوکمعیار گسیختگی تعمیم یافته

 
(1) 

 
1که در آن، 

‘σ  3‘وσ های موثر اصلی ماکزیمم و مینیمم در هنگام گسیختگی هستند، تنشbm برای توده  براون-ثابت هوک
 اومت فشاری تک محوری قطعه سنگمق ciσهایی هستند که به خصوصیات توده سنگ بستگی دارند، و ثابت aو  sسنگ است، 
دار، سه ویژگی توده های درزپذیری توده سنگیت شکلبراون در تخمین مقاومت و قابل-برای استفاده از معیار هوک مادر است. 

 زده شود:سنگ باید تخمین 

 

 کولمب –يار گسيختگی موهر مع



 

 

اند، گاهی اوقات نویسی شدهبرنامهکولمب –مورر عباراتی از معیار گسیختگی های نرم افزاری داز آنجایی که بسیاری از برنامه
 ی تنش تعیین شود. ی معادل اصطکاک و مقاومت چسبندگی برای هر توده سنگ و محدودهضروری است تا زاویه

 آید:در رابطه زیر بدست می 𝜙‘و  c’از طریق جایگذاری مقادیر ( σ)برای تنش نرمال معین ( τ)مب کول -مقاومت برش موهر

(2) 
 

 

 سازی عددی مدل
متری از تونل در این  00شود. یک مسیر شود، و تنها نیمی از تونل مدل مییک صفحه قائم تقارن از میان مرکز تونل فرض می

 سیستم مبدا  دهد.نشان می FLAC 3Dسازی تونل مورد نظر را در نرم افزار طرح مدل 0شکل شود. مدل در نظر گرفته می
شده است ابتدا های آهکی ساخته در کف قسمت دایروی تونل واقع شده است. این تونل که در توده سنگ منظور شدهمختصات 

شود. ی و پوشش گذاری استخراج میهای مدل پس از حفارها و جابجاییشود و نتایج تنشکولمب مدل می-رمو معیاربا 
مشخصات  و 1در جدول  عددی سازی مدل در شده گرفته بکار رفتاری های مدل به مربوط پارامترهایهمچنین مشخصات 

 باشد.می 2مورد استفاده نیزمطابق جدول  شاتکریت

 
 

نماهای دوبعدی و سه بعدی تونل، حفاری مورد  -9شکل 
 متر 95بررسی 

مدل در نظر گرفته شده برای پوشش  -7شکل 
 تونل

 سازی عددیهای رفتاری بکار گرفته شده در مدلپارامترهای مربوط به مدل -1جدول 



 

 

 پارامترهای توده سنگ
 واحد مقدار نشانه نام پارامتر

 3KN/m 5/62  وزن مخصوص
 rmE 31/2 Gpa مدول یانگ توده سنگ

  ν 6/0 نسبت پوآسون
 UCS 55 Mpa ک محوریمقاومت فشاری ت

 براون-معیار هوک

 - GSI 20 شاخص مقاومت زمین شناسی

 - im 36 پارامتر

 - bm 8/3 پارامتر

 - s 005/0 پارامتر

 - a 506/0 پارامتر

 کولمب-معیار موهر

 c 256/0 Mpa چسبندگی

 - 𝜙 o13 زاویه اصطکاک

 - صفر 𝜓 زاویه اتساع

 

 استفادهمشخصات شاتکریت مورد  -2جدول 

 واحد مقدار نشانه نام پارامتر
 3KN/m 65  وزن مخصوص
 E 5/30 Gpa مدول االستیسیته
  ν 65/0 نسبت پوآسون

 

متر در نظر گرفته شده  00کف طاق تونل از سطح زمین برابر  است که فاصلهمتر  90 از تراز زمین تا انتهای مدل ارتفاع مدل
سازی شده که در شود، به منظور کاهش حجم محاسبات، تنها نیمی از تونل مدلمشاهده می 6شکلاست، همانطور که در 

 متر دارد. 22ای برابر راستای عمود بر محور مرکزی تونل فاصله

 
 

 نتایج عددی
 کولمب-ردل مومنتایج تحليل با درنظر گرفتن معيار 



 

 

دهد. همانطور که ود بر محور تونل، نشان میکولمب را در امتداد عم-رهای افقی بدست آمده با مدل مونشوضعیت ت 2شکل 
جانبی طاق تونل کمتر از سایر نقاط است و رفته رفته با نزدیک شدن به تاج  های بوجود آمده در دیوارهشود، تنشمشاهده می

ه اطراف تونل ها را بقوس شدگی در توزیع تنش ها،های افقی و کانتور تنشتر تنششود. بررسی دقیقتونل مقدار آن بیشتر می
دهد، روند تغییرات تنش بر روی های افقی وارده بر پوشش موقت بتنی را نشان میکه تنش 1شکل در توجه به کند. نمایان می
 .است 2شکل های وارده از سوی توده سنگ تونل، مشابه تغییرات ای به تبعیت از تنشهای سازهاین المان

  

    
 

ی در پوشش موقت های افقتوزیع تنش -8شکل 
 کولمب(–)مدل مور

 
های افقی در اطراف تونل پس از توزیع تنش -7شکل 
 کولمب(–)مدل مورگذاری موقت متر و پوشش 95حفاری 

 

ی افقی از محور شود، با افزایش فاصلهدهد، همانطور که مشاهده میهای قائم را در اطراف تونل نشان میتوزیع تنش 9شکل 
تاج تونل تا  یپذیرد. اما در اطراف تونل، حفاری سبب شده است محدودههای قائم با نظم بهتری صورت میتونل، انتشار تنش

های درجا باشد. متعاقبا، از تغییرات خطی تنش قائم تبعیت نکند و مقدار آن کمتر از مقدار تنش ،جانبی قسمت میانی دیواره
ر بوده و با های قائم در قسمت تاج تونل کمتدهد که میزان تنشیهای قائم ایجاد شده در پوشش موقت تونل نشان متنش

-های حفاری و پوششیابد. از آنجایی که گامهای قائم افزایش میمیزان تنش جانبی و پای طاق تونل، حرکت به سوی دیواره
 (. 10)شکلها به صورت موضعی و مشابه یکدیگر است شود، توزیع تنشمتر انجام می 3گذاری آن در هر 



 

 

باشد و های درجا میهای قائم در قسمت تحتانی دیواره جانبی بیشتر از تنشدهد که تنشنشان می 10تر شکل بررسی دقیق
ای وجود دارد که رسد، همچنین در قسمت زیر طاق تونل ناحیهمقدار آن در محل برخورد با کف طاق تونل به حداکثر می

 ی زرد رنگ(.قسمت فوقانی تونل است )ناحیههای در محدوده تنش ،های قائم آنتنش

    
ی قائم بر روی پوشش تونل هاتوزیع تنش -15شکل 

 کولمب(–)مدل مور
–های قائم در اطراف تونل )مدل مورتوزیع تنش -5شکل 

 کولمب(
 

کند نل تغییر میو، نیروهای محوری در پوشش تشکلدهد. مطابق را نشان می Xجابجایی افقی ایجاد شده در جهت  11شکل 
ای شکل داللت بر آن دارد که پروانه روها افزایش خواهند یافت. ناحیهرویم این نیسمت پای طاق تونل پیش میو هر چه ب

 کنند. های ضعیف به طور کلی از رفتار کامال پالستیک تبعیت میسنگ

 

 



 

 

    
 وضعيت جابجایی افقی در پوشش تونل -12شکل 

 کولمب(–ر)مدل مو
پس از حفاری طاق  Xوضعيت جابجایی در جهت  -11شکل 

 کولمب(–)مدل مور تونل
 

نشان داده شده است. این کانتورها نیز افزایش  12بر روی پوشش تونل در شکل  Xوضعیت جابجایی های افقی در جهت 
ای پوشش تونل در این قسمت ز سازهکند و بر لزوم حساسیت ویژه آنالیتایید می را دیواره جانبی تونل درموضعی جابجایی افقی 

 اند. نشان داده شده 13های قائم ایجاد شده اطراف تونل در شکل کند. جابجاییتاکید می

    
های قائم بر روی پوشش توزیع جابجایی -14شکل 

 کولمب(–)مدل مور ی تونلنگهدارنده
–)مدل مور های قائم در اطراف تونلجابجایی -13شکل 

 کولمب(



 

 

ی باالی تونل تقریبا قائم است و به نوعی معرف ی تغییر شکل یافتهاین است که، مرز ناحیه 13ی قابل توجه در شکل کتهن
مراتب بیشتر از گسترش در تخریب آواری و گرانشی در باالی تاج تونل است و گسترش نواحی تسلیم در باالی تاج تونل به 

ها در دهد. میزان این جابجاییی تونل را نشان میایی قائم بر روی پوشش نگهدارندهتغییرات جابج 14جانبی است. شکل  دیواره
 های تاج تونل است. های قائم ایجاد شده در توده سنگتاج تونل به حد اکثر مقدار خود رسیده است که ناشی از جابجایی

قابل بیان است که به صورت زیر  ،معادل، میزان خرابی از طریق کرنش پالستیک .[10]†و همکاران  *چنمطابق پیشنهاد 
 شود:تعریف می

 
(3) 

 
 

با انجام تحلیل عددی سه بعدی بر روی تونلی که و همکاران  ژائوهای اصلی پالستیک هستند. کرنش و   و که 
ی های پالستیک و توسعهی توزیع کرنشود نحوهگذاری بر روی آن انجام شده بحفاری گردیده و سپس پوشش TBMتوسط 

 بدست آوردند.  10خرابی را مطابق شکل 

 

 

های پالستيک وضعيت کرنش -17شکل 
 در اطراف تاج تونل )پروفيل طولی تونل(

و  چنکانتورهای کرنش پالستيک در مدل سه بعدی ) -19شکل 
 (2557همکاران، 

 

                                                                 
*- Chen et al 
†- Jing 



 

 

ی شود، نحوهدهد. همانطور که مشاهده میرای تونل مورد مطالعه را نشان میهای پالستیک بدست آمده بکرنش 16شکل 
به خوبی  در هردو شکل ی بیشتر خرابی در باالی تاج تونلتوزیع خرابی در اطراف تونل مشابه نتایج ژائو و همکاران است. توسعه

 نمایان است. 

 

 براون-هوکمدل 
بیانگر جابجایی 12شکل براون بدست آمده و ارائه شده است.  –دل رفتاری هوک در ادامه کانتورهای متناظر، با استفاده از م

های ضعیف به طور کلی از رفتار کامال ای شکل داللت بر آن دارد که سنگپروانه باشد.. ناحیهمی Xافقی ایجاد شده در جهت 
 باشد.کنند. که مشابه مدل مور کلمب میپالستیک تبعیت می

    
ضعيت جابجایی افقی در پوشش و -18شکل 

 (براون-هوک )مدل
  پس از حفاری طاق تونل Xوضعيت جابجایی در جهت  -17شکل 

 (براون-هوک )مدل
 

شود ماکزیمم آمده است. همانگونه که مشاهده می 11بر روی پوشش تونل در شکل  Xوضعیت جابجایی های افقی در جهت 
مشاهده  12خ داه که به رنگ آبی در شکل مشخص شده است. با توجه بشکل مقدار جابجایی در این حالت در نیمه پوشش ر

نشان داده  19های قائم ایجاد شده اطراف تونل در شکل جابجایی ها در دو مدل یکی است.شود ماکزیمم مقدار جابجاییمی
تاج تونل به حد اکثر مقدار خود ها در قسمت این جابجایی مقدار اند. همانگونه که از شکل نیز پیداست در این حالت همشده
 باشد.می 13که مشابه شکل  رسندمی



 

 

ها در تاج تونل به حداکثر ی تونل است. مقدار این جابجایینمایانگر تغییرات جابجایی قائم بر روی پوشش نگهدارنده 20شکل 
-می 14باشد و مشابه شکل ونل میهای تاج تهای قائم ایجاد شده در توده سنگمقدار خود رسیده است که ناشی از جابجایی

 باشد.

    
های قائم بر روی پوشش توزیع جابجایی -25شکل

 (براون-هوک)مدل ی تونل نگهدارنده
-هوک)مدل  های قائم در اطراف تونلجابجایی -15شکل

 (براون
 

 تجزیه و تحليل
ها های ورودی مناسب برای هر یک از مدلاب دادهانتخ دهد کهته در تحلیل عددی نشان میی دو مدل رفتاری بکار رفمقایسه
-ی تنشتواند نتایج مشابهی را در اختیار بگذارد. همچنین در محدودهمی ،بر گیرندی که شرایط واقعی توده سنگ را دربه نحو

جود آمده در های درجای این مسئله، دو مدل توانستند به خوبی نواحی تسلیم توده سنگ را تعیین نمایند و تمرکز تنش به و
 های مختلف را نمایان سازند. قسمت

ی عددی بر روی تونل واقعی و همچنین آنالیز با انجام مطالعهنتایج بدست آمده، ( براساس 2011) *پرونتزوپولوس و همکاران
یختگی ر مستقیم توسط معیار گسها به طوحساسیت گسترده تفاوت در نتایج تحلیل عددی مواردی که در آنها مقاومت سنگ

-کولمب شبیه-به طور غیر مستقیم با معیار موربراون شبیه سازی شده بود را با نتایجی که در آنها مقاومت توده سنگ -هوک
قابل اعتماد بودند مورد بررسی قرار  هاشرایط ژئوتکنیکی را که برای چنین تبدیل. آنها همچنین کردند سازی شده بودند مقایسه

 دادند. 

                                                                 

*- Prountzopoulos et al  



 

 

شود تعریف می 0.4o,m /Pcmσ <دهد که در شرایط ژئوتکنیکی متوسط تا مطلوب که به صورت نشان می بدست آمده نتیجه
(o,mP  ،تنش میانگین ژئواستاتیک در تراز حفاری تونلcmσ مقاومت کلی )هایی که برای محاسبهتمامی روش توده سنگ 

بهی از زاویه اصطکاک و چسبندگی را ایجاد کردند. در کولمب مورد بررسی قرار گرفتند، مقادیر مشا -رپارامترهای معادل مو
-بتدا در قالب معیار گسیختگی هوککولمب برای توده سنگ که در ا-چنین شرایطی رویکرد پارامترهای مقاومتی معادل مور

معیار های نهایی محاسبه شده از کاربرد مستقیم شود و جابجاییبراون توصیف شده بودند، رضایت بخش در نظر گرفته می
 اند. کولمب معادل بدست آمده-ک به مقادیری است که از روش موربراون بسیار نزدی–وکه

    cmσ  آید:بدست می 4ی توده سنگ است که مطابق رابطه کلیمقاومت 

(4) 
 

 

قابل  0 هبه صورت رابط ciσپارامترهای هوک براون هستند.  bmو a ،sمقاومت فشاری تک محوری سنگ مادر،  ciσکه در آن، 
 ی سنگ است:تبدیل به مقاومت فشاری محصور نشده

(0) 
 

 

با توجه به اینکه ی مورد نیاز، مقاومت مذکور براحتی قابل محاسبه است. و پارامترهای اولیه RocLabبا استفاده از نرم افزار 
که نتایج دو معیار  نتظار نبودصادق است، دور از ا تحقیقی این ی مورد مطالعهشرایط مطلوب ژئوتکنیکی برای مسئله

 براون بسیار نزدیک به یکدیگر باشند.-کولمب و هوک-گسیختگی مور

 

 نتيجه گيری
با مبانی طراحی تونل و مطالعات مرتبط با آن آشنایی کامل داشته باشند تا ضمن کسب  ،ضرورت دارد که مهندسین طراح

ی مفاهیم ، ابتدا سعی شد ضمن ارائهواقف باشند. در این تحقیقنل تجربه در این زمینه بر جزئیات مراحل طراحی و اجرای تو
بندی ژئومکانیکی به منظور آشنایی های طبقهها، عوامل موثر بر آن تشریح شود. در ادامه سیستمای مربوط به پایداری تونلپایه

ی ی این موارد در قالب یک مطالعهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گنجاندن تمامبا مسائل مربوط به مقاومت توده سنگ
ی های این تحقیق بود که با جزئیات کامل به مباحث زمین شناسی، مکانیک سنگ، بازدید محلی و نحوهموردی از دیگر بخش

های روش و شناخت قابلیت ها در اطراف تونل حفاری شدهتنش ها واجرای تونل پرداخت. در نهایت برای بررسی میزان جابجایی
شد و نتایج بسیار  FLAC 3Dل محدود در تحلیل عددی تونل، اقدام به شبیه سازی تونل مورد نظر در نرم افزار تفاض

 سودمندی حاصل گردید.



 

 

یک نرم افزار تفاضل محدود قدرتمند در مدلسازی تونل است. این نرم  FLAC3Dنتایج تحلیل عددی نشان داد که نرم افزار 
های بزرگ توانست به خوبی نواحی خرابی موضعی در اطراف تونل را نمایان سازد. به تغییر شکل افزار با قابلیت محاسبات مربوط

های این نرم افزار ای تونل و امکان پوشش گذاری بالفاصله پس از حفاری در هر مرحله، از دیگر قابلیتسازی حفاری مرحلهمدل
ی قوسی شدن در اطراف تونل از دیگر مواردی است که در پدیده به نحو کارآمدی از آن بهره گرفته شد. تحقیقاست که در این 

ها در اطراف تونل دخیل بوده و در این تحقیق کامال مشهود بود. یکی از مهمترین نتایجی که در این تحقیق وضعیت توزیع تنش
براون و -ر گسیختگی هوکپارامترهای معیا دهد که در شرایط ژئوتکنیکی متوسط و مطلوب استفاده ازحاصل گردید، نشان می

شود که بسیار به یکدیگر نزدیکند. این موضوع نتایج کولمب منجر به نتایجی می-مترهای معیار گسیختگی معادل مورپارا
 کند. محقیقین قبلی را نیز تایید می
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