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زمين در حفر تونل زيرزميني شهر  رفتارسازي، توزيع تنش و تغيير  مدل
  تهران
 

  2و مجتبي كابلي 1*ناصر عبادتي
  drebadati@iiau.ac.ir، استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر) 1

  زيست زمين كاو شناسي و محيط پژوهشگر مر كز تحقيقات زمين) 2
  مكاتباتدار  عهده) *

  
  

  29/12/92: ؛    قابل دسترس در تارنما29/11/92: ؛    پذيرش20/9/92:  ؛     دريافت اصالح شده10/4/92: دريافت
  

  
  

  چكيده 
ابعاد تونل، توان به شكل تونل،  روابط بين آنها است و از جمله اين عوامل مي   ثر وؤهاي م دستيابي به يك طراحي بهينه در تونل مستلزم شناسايي پارامتر

، )نشسـت (كار تونل، جابجـايي افقـي و قـائم     ثر در طراحي، پايداري سينهؤاز ساير پارامترهاي م. اشاره نمود...  عمق تونل، روش حفاري، وجود آب و
    هـاي  لخصـوص در تونـل  ا همچنين با توجه به اهميت پايداري سازه روي سطح زمين باالي تونل علـي . باشد زلزله، پديده مچاله شوندگي و غيره مي موج

متـر كـه در    8 در اين تحقيق تحليل پايداري تونلي با مقطع نعل اسبي به عـرض و ارتفـاع  . شهري، ميزان نشست سطح زمين بايد مورد بررسي قرار گيرد
تحليل فني و مقايسه آن با روش هاي  Flac2dب در نظر گرفته شده است  با استفاده از نرم افزار آآبرفت تهران واقع شده وبه منظور اجراي تونل انتقال 

ميليمتر تعيين كه با مقدار بدست آمـده از رابطـه    9/14نتايج نشان داد حداكثر نشست حاصل از طراحي با نرم افزار برابر .تجربي و تحليلي صورت گرفت
همچنين جابحايي افقي بدسـت آمـده نشـان    .بي ميگردد ارزيا) درصد 7/0( مطابقت دارد و ميزان تفاوت در محدوده قابل قبول تقريباً )ميليمتر15(تجربي

باشد و مقادير بدست آمده از رابطه تجربي نشـان داد كـه حـداكثر     ميليمتر مي 2 )از دو طرف( متري از محور تونل 25دهنده حداكثر جابجايي در فاصله 
  .دهد متري از محور تونل رخ مي25جابجايي افقي در فاصله 

  .شهري، جابجايي، شهر تهران ار، تونلنرم افز :هاي كليدي واژه
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