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  نخستسخن 
برداري و  اي شامل خدمات مهندسي، تداركات، ساخت، بهره مرحله پنجچرخه عمر يك طرح، كه عمدتاً بصورت يك عمليات 

سنجي و مديريت و تأمين منابع مالي تلفيق پيدايش، مطالعات توجيهي و امكان شود، با مراحل، مطالعاتنگهداري تعريف مي
شوند. در اين بين، خدمات مهندسي از زمان مطالعات پيدايش طرح تـا دوره  گيري كامل يك طرح مي شده و منجر به شكل

رداري و به تناسب، مدت زمـان  ب هاي تمام شده دوره ساخت و بهرهبرداري و نگهداري طرح نقش تعيين كننده در هزينه بهره
منجـر  پروژه  يهاي حين اجرا ها به كاهش هزينه، زمان اجرا و در نهايت ريسكنياز متوليان طرح اجراي طرح خواهد داشت.

 آمريكـا كشور سسه طرح و ساخت ؤطبق آمار مشده است. پروژه هاي پيوسته و يكپارچه اجراي  به تمايل به استفاده از روش
)Design-Build Institute of America( ،درصـد   5از  2000تـا   1985هاي  سال درتنها هاي طرح و ساخت نسبت پروژه

 يسال اخير به صورت قابل توجه 15و طبعاً اين نسبت طي رسيده  درصد 54به  82هاي سه عاملي از و پروژه درصد 35به 
و تمـام شـده    تـوان هزينـه  ب براي انجام پروژه، مـي . طبق برآوردهاي انجام شده، با انتخاب روش مناسبيشتر نيز شده است

هـا اوالً در   . شايد بتوان گفت، سهم عمده اين كاهشكاهش داد يپروژه را به ميزان قابل توجهمختلف هاي دورهمدت اجراي 
و تـدارك  برداري و نگهداري طرح و در ثاني در روش اجرا و تأمين  خدمات مهندسي، از مطالعات گرفته تا خدمات دوره بهره

  يك پروژه نهفته است.
طراحي و سـاخت   تجربيات اخير شركت بلندپايه با همكاري مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايه، در زمينه اجراي پروژه

تهـران منجـر بـه كـاهش قابـل توجـه هزينـه و بخصـوص زمـان اجـراي خطـوط متـرو و              يمترو 4و  3قطعاتي از خطوط 
هـاي معمـول اجرايـي، تغييـر      ت. اين خدمات بصورت عمده شـامل ايجـاد تغييـرات در روش   هاي زيرزميني شده اس ايستگاه

آالت، تجهيزات و نيروي انساني تحت برنامـه كـالن    ترتيب و توالي عمليات اجرايي، استفاده حداكثري از منابع شامل ماشين
، تغيير مشخصـات طـرح بـه مقـادير     هاي گسسته طرح سازي بخش اجراي طرح، حذف عمليات اضافي با استفاده از يكپارچه

المللي قبلي تجربه شده و ايجاد سازمان مهندسي حين سـاخت   بهينه با استفاده از استانداردهاي روز دنيا كه در خدمات بين
باشـد. در حـال حاضـر    بـرداري مـي   سازي نيازهاي روزآمد حوزه ساخت و بهره مستقل و در ارتباط با گروه طراح جهت پياده

مترو تهـران، توسـط    7و  6تهران، در احداث خطوط  يمترو 4 و 3 وطن شركت و مجموعه مشاور همكار، در خطتجربيات اي
بلندپايه، بـا  مجموعه در حال حاضر گروه تحقيق و توسعه  گيرد.شركت راه آهن شهري تهران و حومه مورد استفاده قرار مي

بـه  توسعه ارائه خدمات مهندسي به مراحل پيش از مطالعـات مفهـومي طـرح،    هدف انتقال دانش ذخيره شده در سازمان و 
اقدام نموده است. خدمات تحقيق و توسعه در حـوزه قطـار شـهري تهـران و حومـه بـر مطالعـات        تعريف ساز و كار مربوطه 

و اتصال بـا خـط   مترو تهران  3هاي شمالي خط  سنجي در مسير توسعه غربي بخشش اوليه، مطالعات توجيهي و امكانپيداي
  متمركز شده است. يك

  معاون طرح و برنامه
  شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايه
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 ييها قسمت يمال ينتداركات، ساخت و تأم ي،طراحمعرفي پروژه 
  تهران يمترو 4و  3 وطاز خط

  
  

 چكيده

ـ   يمترو 4و  3 وطاز خط ييها قسمت يمال ينتداركات، ساخت و تأم ي،، قرارداد طراح1388ماه  يورشهر 25در   ينتهـران ب
تهران و حومه (متـرو) بعنـوان طـرف     يآهن شهر بعنوان طرف اول و شركت راه يهو شركت بلندپا ينانسورفا يك يومكنسرس

ايستگاه، احـداث   16كيلومتر ، ساخت  17منعقد گرديد. مهمترين خدمات قراردادي شامل احداث تونل به طول حدود  دوم
سازي  تونلقرارداد در عمليات وضعيت پيشرفت بطور خالصه باشد. در حال حاضر  مي كيلومتر 40تقاطع و روسازي حدود  3

درصد است. در اين مقاله معرفي مختصـري از قـرارداد مـذكور و اجـزاي      90ها حدود  احداث ايستگاهدر درصد و  72حدود 
 .گردد پروژه ارائه مي

 

  
  ، بلندپايهمتروي تهران: كلمات كليدي



 رانـته يروـمت4و3وطـاز خطيـيهاقسمتـيمالينأمـت و تـات، ساخـتدارك ي،ـروژه طراحـپ يـمعرف 4

 

  مقدمه -1
شبكه قطار شهري زيرزمينـي (متـرو) كالنشـهر تهـران در     

در دســـت   5و  4، 3، 2، 1خـــط،  5حـــال حاضـــر در  
هـاي    . فرآينـد مسـافرگيري در پايانـه   باشـد  ميبرداري  بهره
و  3بصورت كامل و در خطـوط   5و  2، 1زميني خطوط رزي
دار صـورت پذيرفتـه و بـر اسـاس      هـاي اولويـت   در بخش 4

مســافرگيري از  1395زمانبنـدي مصــوب، تــا پايـان ســال   
و مسـير   4و  3هـاي زيرزمينـي خطـوط     طريق كليه پايانـه 

ايستگاه خيابان بيمه واقع  - 4فرودگاه مهرآباد (تقاطع خط 
بزرگراه لشگري) و فرودگـاه امـام    / رجدر جاده مخصوص ك

  .) بصورت كامل انجام خواهد شد1خميني (در امتداد خط 
متـرو تهـران    7و  6در حال حاضر عمليات ساخت خطـوط  

هـا تـا    بينـي اساس آخـرين پـيش   در دست انجام بوده و بر
بـرداري   خطـوط يـاد شـده نيـز بـه بهـره       1396پايان سال 

، توسـعه  9و  8خطـوط   خواهند رسيد. بعالوه طرح احـداث 
بـه سـمت ميـدان تجـريش و خطـوط       3غربي شمال خط 

  .  باشدتندرو چهارگانه مترو تهران در دست مطالعه مي
 

  ي كنسرسيومقراردادمحدوده  - 2
ــاه  25در  ــهريور م ــداركات،  1388ش ــرارداد طراحــي، ت ، ق

متـروي   4و  3 وطهايي از خط ساخت و تأمين مالي قسمت
و شـركت بلندپايـه    فاينانسـور يـك   كنسرسيومتهران بين 

آهن شـهري تهـران و حومـه     بعنوان طرف اول و شركت راه
نامـه فـروش    (مترو) بعنوان طرف دوم بانضمام يـك مبايعـه  

اراضـي و تــراكم (عــوارض ســاخت و ســاز) جهــت ســاخت  
هاي ايسـتگاهي متـرو، منعقـد شـد. در ايـن مـدل        مجتمع

ــركت   ــراردادي ش ــورق ــه    فاينانس ــأمين كلي ــه ت ــد ب متعه
ــزات    هزينــه ــه قبــل از نصــب تجهي ــا مرحل ــروژه ت هــاي پ

شـركت بلندپايـه وظيفـه    و  اندازي خطوط سيگنالينگ و راه
آالت و تجهيـزات   طراحي، تأمين و تدارك مصـالح، ماشـين  

اي از  خالصـه . اند دار شده اجرايي و ساخت در پروژه را عهده
محدوده خدمات قراردادي در جدول شماره يك و جانمايي 

  داده شده است. نمايش يكل شماره شكآن در 
 كنسرسيوم ياز محدوده خدمات قرارداد يا خالصه   1 جدول

 رديف  شرح مقدار واحد

 1 تونل 17 كيلومتر
 2 ايستگاه 16 عدد

 3  هواكش 11 عدد

 4 تقاطعات 3 عدد

 5 سازه پاركينگ 1 عدد

 6 روسازي تونل 40 كيلومتر

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

هاي متروي تهرانمحدوده خدمات قراردادي كنسرسيوم در پروژه  1شكل
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 جزئيات محدوده خدمات قراردادي كنسرسيوم   2 جدول

شرح  فعاليت واحد  مقدار  روش ساخت   پروژهمنطقه 
 تونل كيلومتر  10 اتريشي جديد

 3شمال خط 
تعداد  7 طاق بتني  ايستگاه
تعداد  6  طاق بتني هواكش

تعداد 1 اتريشي جديد  سازه تقاطعي
روسازي مسير كيلومتر 15 -

تونل كيلومتر 2 اتريشي جديد

  3جنوب خط 

تعداد 3  طاق بتني ايستگاه
تعداد 2  طاق بتني هواكش

تعداد   اتريشي جديد  سازه تقاطعي
روسازي مسير كيلومتر - -

 تونل كيلومتر 3 اتريشي جديد
تعداد 2  كند و پوش ايستگاه
تعداد 3  زيرزميني هواكش

تعداد -  اتريشي جديد  سازه تقاطعي
روسازي كيلومتر - -

 تونل كيلومتر 2 اتريشي جديد

  فرودگاه مهرآباد
تعداد 4 طاق بتني  ايستگاه
تعداد - طاق بتني  هواكش

تعداد 2  اتريشي جديد  سازه تقاطعي
روسازي مسير كيلومتر 4 -
 روسازي مسير كيلومتر 8 -

 4خط 
 روسازي پايانه تعداد  1 -
 روسازي پايانه تعداد  1 -
تعداد 1 -  سازه پايانه

  
 يبانيو پشت يزتجه -3

كليه فرآيندهاي مهندسي، تجهيز و پشتيباني، و ساخت در 
بايست به صورت توأمان صورت پذيرد؛ در نتيجـه   پروژه مي

اي تنظـيم شـده    برنامه تجهيز و پشـتيباني مربوطـه بگونـه   
سازي رونـد توزيـع و اسـتفاده حـداكثر از      است كه با بهينه

ها سرعت  ليتظرفيت اجرايي و زماني مربوطه به تمامي فعا
مضاعف ببخشد. به بيان ديگـر، تـامين مصـالح مـورد نيـاز      
روزانه، هفتگي و ماهانـه بسـته بـه ميـزان پيشـرفت مـورد       
انتظار، گرفته و به موازات آن با توجه بـه نيازهـاي مـذكور،    
برنامه زماني تجهيـز و پشـتيباني تلفيقـي نيـز تهيـه شـده       

شـماره   جدولدر فهرست تجهيزات موجود در پروژه است. 
 .نمايش داده شده است 3

  
 

  
 موجود در پروژه يزاتفهرست تجه   3جدول 

  واحد  تعداد  تجهيزات  رديف
  عدد  13 قالب تونلي  1
 عدد  12 بچينگ پالنت  2

 عدد  46  ژنراتور  3
 عدد  41  كمپرسور  4
 عدد  29  دستگاه شاتكريت  5
 عدد  18 بيل مكانيكي  6
 عدد  28  لودر  7

 عدد  14  ميكسر  8
 عدد  37  تريلير  9
 عدد  13  كرين  10
 عدد  9 بابكت  11
 عدد  7  پمپ بتن  12

 عدد  3  تراكتور  13
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  وضعيت پيشرفت پروژه -4
كارگاه ميـداني و   21سازي در در اين قرارداد عمليات تونل

حـوزه اجرايـي فعـال بـوده      4جبهه كاري در قالـب   41در 
طريـق  هاي كار از تراز زمـين و از  است. دسترسي به جبهه

كيلومتر تونل دسترسـي و بـه    3كيلومتر رمپ و  2بيش از 
  .طور موقت برقرار شده است

بسته به ارزش وزني عمليات حفاري، تحكيم و اجراي سازه 
سازي ها، پيشرفت معادل تونل نهايي تحتاني و فوقاني تونل

كيلومتر تونـل از مجمـوع    12در حال حاضر معادل احداث 
جـدول  ي بوده كه جزئيات آن در كيلومتر خدمات ابالغ 17

داده شده است. الزم بـه ذكـر اسـت، كليـه     نشان  4شماره 
هاي تكميـل شـده در قـرارداد مـورد بحـث، در حـال        تونل

دهــي بــه شــبكه متــرو بــوده و عمليــات اجرايــي  ســرويس
ـ    دليـل تكميـل مطالعـات    ه مسيرهاي احداث نشـده نيـز ب

خـط   و اتصال به 3توسعه خطوط (توسعه غربي شمال خط 
 .متوقف خواهد بود 1395) تا پايان سال 1

 بر حسب متر اجزاء و معادل تونل يشرفتمجموع پ   4 جدول

پيشرفت 
  معادل

اجراي 
سازه 
نهايي 
  فوقاني

اجراي 
سازه 
نهايي 
 تحتاني

حفاري و 
تحكيم 
موقت 
مقطع 
 فوقاني

حفاري و 
تحكيم 
موقت 
مقطع 
 تحتاني

 مورد

  كل 14630 16289 16547  16589 16589

11977 12576 12534 12476 10817 
تكميل
 شده

72% 76% 76% 77% 74% 
درصد
 لتكمي

ميزان نرخ پيشروي فرآيند ساخت تونـل در كـل پـروژه در    
متر در هر هفتـه بـوده    400متر در روز و معادل  60حدود 
 .است

هايي كه ميزان پيشرفت تمامي ايستگاه 5در جدول شماره 
انـد، ارائـه شـده     برداري قـرار داشـته   در اولويت اجرايي بهره
سازد، عمليات اجرايي ايسـتگاه هـاي   است. خاطر نشان مي

دليل انجـام مطالعـات   ه ، ب3مسير توسعه غربي شمال خط 
  است.تكميلي توسعه مسير، در حال حاضر متوقف 

  
  

 ها وضعيت پيشرفت ايستگاه   5 جدول

Y3 X3 W3 V3 U3 P3 ايستگاه
 پيشرفت  92% 92%  89%  90% 61%  95%

  
D3 A3 A4.2 S.1 S.2 S.3 ايستگاه
 پيشرفت 71%  91% 92% 100% 100% 100%

  %90ها:  كل پيشرفت ايستگاه مجموع

 

  يخدمات پژوهش -5
انجـام   يبـرا  يقـاتي تحق يتخصصـ  يمت يك يهپابلند شركت

و سـاخت   يطراحـ  ينـد در طـول فرآ  يپژوهشـ  يها يتفعال
و  يـق حوزه تحق يلذ يمت ينپروژه مترو مأمور نموده است. ا

تعـاملي   يو در همكار يهشركت بلندپا يدفتر مركزتوسعه 
مشـاور طـرح و    يندر شـركت مهندسـ   يبا حـوزه مهندسـ  

مطالعـات   ينپـردازد. مهمتـر   يم يتبه فعال پايهتوسعه بلند
  :باشد يم يلمذكور شامل موارد ذ يمت يپژوهش

پـروژه متـرو    ي، گروه پژوهش2011در اواخر ماه مارس  -1
نشسـت   ينتخمـ  يبـرا  ينيب يشمدل ساده پ يك ينبر تدو

 رادار اقـدام نمـود. بـر    يربه كمك تصـاو  سازي از تونل يناش
 يهـا  سـاخت تونـل در بخـش    ينداساس، مقرر شد فرآ ينا

) ANN( يشبكه عصـب  يكقرارداد مورد بحث با استفاده از 
به كمـك   ) درANFIS( يفاز - يعصب بيقيتط يتمو الگور

تونـل و   ياجرا يها گام ي،مشخصه هندس يدانيم يها داده
  گردد. يساز يهشب ينشده در سطح زم يجادفرونشست ا

 يموضـع  يها صورت گرفته، فرونشست يمطالعات مورد در
 يردقـت تصـاو   يلدله سراسر پروژه، ب يها در محدوده تونل

سـازمان   TerraSAR-Xشـده از مـاهواره    يافتدر يرادار
 يجنـوب  يهـا  كشور آلمان، ثبت نشـد. در بخـش   يهوافضا
ــوط  يــكاطالعــات  يــزن 3خــط  فرونشســت گســترده مرب

ــ  ــت وس ــا آب يعبرداش ــي،ز يه ــنا در يرزمين ــدوده  ي مح
به  يدانيم يمايشپ يجنتا ينثبت شده بود. بنابرا ياييجغراف

محـدوده   يـي، حـوزه اجرا  يندر سـوم  يـق دق يابيروش تراز
 يدي، سـع اهللا يـت رگـراه آ بزرگراه نـواب و تقـاطع بز   ييانتها
 سازي از تونل يناش ينفرونشست سطح زم سازي مدل يبرا
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استفاده شـده اسـت.    يراخ يهوش مصنوع يها يتمدر الگور
فرونشسـت را   يرشـده مقـاد   يساز يهمدل شب ينا يتدر نها

 يربـرآورد و بـا مقـاد    يشـي آزما - يآموزشـ  يندفرآ يك يط
 يتپـژوهش حساسـ   يـن كند. در ا يم يسهشده مقا يمايشپ

 سـازي  تونـل  يـاتي و عمل يهندس يبه پارامترها سازي تونل
  برآورد شده است.

 يبه منظور بررس ي،پژوهش يها يتاز فعال يگرد يكيدر  -2
 يخروجــ يبــر پارامترهــا يورود يپارامترهــا ياثــر خطــا

در  يسـنج  يتحساسـ  يزآنال يك)، يي، فشار نهاPs( يطراح
منظور،  ينا ياز پروژه مترو انجام شده است. برا ييها بخش

 هـاي پارامتر يـد تول يمونـت كـارلو بـرا    يساز از روش مدل
 يـا نرمـال و   يرخاص نظ يها احتمال يعبا توابع توز يتصادف
بـا   يسـاز  مـدل  يـن نرمال استفاده شده اسـت. در ا  يتملگار

ارائـه شـده توسـط      يفشـردگ  - يياستفاده از روش همگرا
Bernaud  وRousset  يپارامترها ي، به ازا1996در سال 

فشـار   يرمشـخص، مقـاد   ييراتتغ يببا ضر يورود يتصادف
 ييـرات تغ يبضر ) و متعاقباPsًبه جداره تونل ( اردهو يينها

و  يـل تحل يپارامترهـا  ينمـؤثرتر  ييمربوطه جهت شناسـا 
  .شود يبرآورد م يرزميني،ز يها تونل و سازه يطراح
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  احي و اجراي قطار شهري زيرزميني؛نقش ژئوتكنيك در طر
  1تهران يمترو 3خط  پروژه بخش شمالي مطالعات ژئوتكنيكبررسي اجمالي 

  
  2ابراهيم محمدي، 1مهدي رئيس الواعظين

  بلندپايه مدير واحد بتن و ژئوتكنيك شركت 1
  كارشناس ژئوتكنيك شركت بلندپايه 2

  
 چكيده

 وسـزايي داشـته   هاي اخير رشد ب آهن و ساير موارد ديگر در دهه هاي راه، راه استفاده از فضاهاي زيرزميني اعم از مترو، تونل
هـاي طراحـي، محاسـبه و اجـراي      روشنياز به ، خطيهاي  متغير بودن شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي در ساختگاه پروژه

. مطالعات مكانيك خاك و مهندسي پي بخش شمالي دارد هاي گذشته و اصول علمي و فني از تجربهاستفاده مداوم  متفاوت
شهرك  و )X3شهيد محالتي (، )W3، اقدسيه ()V3نوبنياد (ايستگاه  چهاركيلومتر مسير و  4/6تهران شامل  يمترو 3خط 

واحـد ژئوتكنيـك   با همكاري كارشناسـان  بلندپايه مهندسين مشاور طرح و توسعه شركت توسط  1389در سال  )Y3قائم (
هـا و   هدف از انجام اين مطالعات، بدست آوردن پارامترهاي مورد نيـاز طراحـي ايسـتگاه   انجام گرديده است. پايه شركت بلند

هول، پرسيومتري، برش مسـتقيم   مكانيك خاك برجا شامل دان هاي آزمايشباشد.  مترو مي 3تونل مسير بخش شمالي خط 
آزمايشـگاهي   هاي برجا، بارگذاري صفحه، مقاومت الكتريكي، نفوذپذيري لوفران و ضربه و نفوذ استاندارد و همچنين آزمايش

حاصـل از آزمـايش   نتايج  جهت بدست آوردن پارامترهاي مقاومتي، فيزيكي و شيميايي خاك در اين پروژه انجام شده است.
هـايي از   بـوده كـه عدسـي    SCو  GP-GC ،GW-GC ،SW-SCاز نوع درشت دانه كالس  هاي زمين عمدتاً اليهنشان داد 

هاي بسـيار متـراكم تـا بسـيار سـفت       هاي مذكور در رده خاك نيز مشاهده شده است. خاك MHو  CH ،CHخاك كالس 
متر در اغلب محدوده مورد مطالعه وجـود   12تر از  يني در اعماق پايينامكان برخورد با سطح آب زيرزم شوند. بندي مي طبقه

خـاك   پايـداري سـازي گـود، جهـت    هـاي پايدار  بايست از سازه نگهبان و يا روش مي دارد. در عمليات اجراي گود قائم حتماً
  استفاده شود. 

  
  

  مترو تهران 3مقاومت الكتريكي، خط ارگذاري صفحه، دان هول، پرسيومتري، برش مستقيم برجا، ب: كلمات كليدي

                                                   
 يمتـرو  3خط  يپروژه توسعه بخش شمال يپ يخاك و مهندس يكمطالعات مكان يينها يها مجموعه گزارشبرگرفته از  1

 1389 يران،مشاور زم ينتهران، شركت مهندس
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 مقدمه -1

 يتهران در دامنه جنـوب  يشبكه مترو 3خط  يبخش شمال
در حـال  هاي مختلف آن  واقع شده و قسمتارتفاعات البرز 

شناسي شهر تهران بـر   از نظر زمينو احداث است. مطالعه 
هاي آبرفتي پليوسن تا كـواترنري در   روي رسوبات و نهشته

هاي البرز واقع شـده اسـت كـه در     دامنه جنوبي رشته كوه
آبرفتـي بيشـترين    هـاي  نهشـته هاي كـواترنري،   بين نهشته

 ها مـواد فرسايشـي هسـتند كـه از دامنـ     سهم را دارند. اينه
اند و با دور شـدن   ها گسترده ارتفاعات تا نواحي پست دشت

  .يابد مي كاهش ها دانه از ارتفاعات، درشتي
 يـن اعتقـاد بـر ا   يساختار يها و پهنه يشناس يننگاه زم از

البـرز و   يسـاخت  ينزمـ  يالـت است كه استان تهران به دو ا
 يدو پهنـه بـر رانـدگ    يـن ا تعلـق دارد و مـرز   يمركز يرانا

البرز به  هاي يشمال تهران است كه در اثر عملكرد آن بلند
  دشت تهران رانده شده است.  يرو

و سـده   يخرا در طـول تـار   يديشـد  يزيالبرز لرزه خ ايالت
رودبار  1990ژوئن  20لرزه  ينتجربه كرده است. زم يستمب

)، 1994و همكــاران،  يســتلي(پر MW=7.2 يبــا بزرگــ 
  .باشد يم يالتا يندر ا يلرزه سده جار ينزم ينتر مخرب
است كه به  ييها منطقه از گسل يكشمال تهران شامل  گسل

طـول  در پهنه شمال و غرب تهران بـا   يپلكان -  يصورت نردبان
 يگسـل  يسـتم س يـن از ا يقرار گرفته است. بخشـ  يلومترك 90

  شود. يكوه و دشت در شمال تهران را شامل م يانمرز م
 يو راسـتا  يلـومتر ك 13 يرامـون پطـول  به  ياورانن يراندگ

ـ  - يشمال شرق جنـوب   يلـومتري ك يـك و در  يجنوب غرب
شــمال تهــران و بــه مــوازات آن از ســعادت آبــاد،  يرانــدگ

 يهو شـمال اقدسـ   يـاوران تهران) تـا ن  يفرحزاد (شمال غرب
  ).1364و همكاران،  يانشود (بربر يم يدهد

 ينجنـبش زمـ   يباال يلمورد مطالعه در زون با پتانس محل
ــرار دارد. در ا ــنق ــ يــهناح ي ــرزه ينزم ــا بزرگــا ييهــا ل  يب

MW=7.6 يوانكيگسل ا يتدر اثر فعال ،MW=7.1  در اثر
گسل  يتدر اثر فعال MW=7.1و  يگسل شمال ر يتفعال

  داده است. يرو يجنوب ر

گسـتره تهـران    زاي و لرزه ياصل يها گسل ينكهتوجه به ا با
كـوه و دشـت)    يـان (م يا يـه مهـم كوهپا  يها گسل يهمگ

 يـا بـوده و   يها فشـار  گسل ينو ساز و كار اكثر ا باشند يم
تهـران   يندهلرزه آ ينزم يرانگريدارند، و يلفه مهم فشارؤم

بـا   يسهدر مقا يفشار يها گسل يراز ؛كنند يرا دو چندان م
ه و زمـان  تـر بـود   يپرانـرژ  يراسـتالغز و كششـ   هـاي  گسل

تواننـد   ياسـت و مـ  تـر   طـوالني لرزه در آنها  ينبازگشت زم
  را به وجود آورند.   يرانگريبزرگ و و يها لرزه ينزم

 3خـط   يبخـش شـمال   يهـا  تونـل و سـازه   يطراحـ  جهت
 يتوضـع  ي،مقـاومت  يتهـران الزم اسـت پارامترهـا    يمترو
خاك بر اسـاس مطالعـات    يبند يهو ال يسطح يرز يها آب

 يهـا  بـر نمونـه   يشـگاهي آزما هاي يشآزما يجو نتا ييصحرا
    شده انجام شود.حفر  يها مأخوذه از گمانه

  
    ها ها و آزمايش روش -2

ــا   ــه پارامتره ــت ارائ ــورد ن يجه ــازم ــ ي ــل و  يطراح تون
تهـران اقـدام بـه     يمترو 3خط  يبخش شمال يها يستگاها

 و در محـل هـر   يردر طـول مسـ   يكانجام مطالعات ژئوتكن
 يــناســت. در ا يــدهچهارگانــه گرد يهــا يســتگاهكــدام از ا

ــاتعمل ــكژئوتكن ي ــداد  ي ــاف  46تع ــه اكتش ــه گمان  يحلق
)Borehole ( يشـي چالـه آزما  5و )Test Pit   حفـر شـده (

اكثر عمق متر با حد 1925 ينيماش ياست. جمع كل حفار
اكثر عمـق  متر با حد 88 يدست يمتر و جمع كل حفار 55
 يهـا  بـه روش  ياكتشـاف  يهـا  باشد. حفر گمانه يمتر م 30

 ييها يرصورت گرفته است. گال ييممتد و آبشو يريگ مغزه
  اند.  شده حداثا يزجا ندر ها يشجهت انجام آزما

ضربه و نفوذ استاندارد  يششامل آزما ييصحرا هاي آزمايش
)SPTــ ــارد  يومتر) پرس ــه روش من ــاب ــول دان يش، آزم ،  ه

 يشآزمـا ، لـوفران بـه روش هـد افتـان     يرينفوذپذ يشآزما
صفحه انجام شـده   يبارگذار يشجا و آزمادر يمبرش مستق
نخـورده   دسـت خـورده و دسـت    يها نمونه يناست. همچن
 يمياييو شـ  يزيكـي ، فيمقـاومت  هـاي  آزمـايش جهت انجام 

  برداشت شده است.  
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اخـذ شـده از    يهـا  نمونه يبر رو يشگاهيآزما هاي آزمايش
 يبنـد  ، دانهشامل يشيآزما يها و چاله ياكتشاف يها گمانه

، تـك  ، درصـد رطوبـت، حـدود آتربـرگ    يكيبه روش مكـان 
 يا ، بـار نقطـه  يم، تحكـ يم، برش مستقي، سه محوريمحور

)Point Loadهـاي  آزمـايش ، يري، نفوذپذ)، وزن مخصوص 
) PHسولفات، كلـر و   يرمقاد يينخاك (شامل تع يمياييش
سولفات،  يرمقاد يينآب (شامل تع يمياييش هاي آزمايشو 

  انجام شده است. يز) نPHكلر و 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 نقشه زمين شناسي منطقه طرح  1شكل

Andesite lava and pyroclastics

EOCENE lava 

Astara Shale Member 

Conglomerate 
(incloding 

KAHRIZAK FM. ) 

Conglomerate  

Limestone and Marl

 محل مورد مطالعه

Alluvium (including TEHRAN ALLUVIUM) 

TEHRAN  
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  يلو تحل يهو تجز ها يشآزما يجنتا -3
متعـدد   يها حفر گمانه يقاز طر ييصحرا ياتاساس عمل بر

 يلبشرح ذ يجنتا 3خط  يبخش شمال يها يستگاهدر محل ا
و كـالس خـاك    ينزمـ  يهـا  يـه ال يسـخت  يـزان در مورد م
  :بدست آمده استها  محل ينموجود در ا

  يادنوبن يستگاها -3-1
حفـر   يلهمحل به وسـ  يندر ا يرسطحيز هاي يهال ييشناسا
) تــا BH-U4تــا  BH-U1( يحلقــه گمانــه اكتشــاف چهـار 

تا حداكثر  ييحلقه چاله شناسا يكمتر و  50حداكثر عمق 

 يـات حاصـل از عمل  يجاست. نتا يرفتهمتر انجام پذ 25عمق 
كـه   دهنـد  ينشـان مـ   يشگاهيآزما هاي يشو آزما ييصحرا

عمـدتاً از   ي،تـا حـداكثر عمـق حفـار     يرسـطحي ز هاي يهال
 يـا ) SCهمراه با شـن (  رسي ماسه دانه جنس خاك درشت

باشد كه از لحاظ تـراكم   ي) مGCهمراه با ماسه ( يشن رس
 يبنـد  ) طبقـه Very Denseمتراكم ( ياربس يها جزء خاك

 يلتياز نـوع رس سـ   ييها يهاعماق به ال يشوند. در بعض يم
)CL ( يبسـ ) ار سـفتVery Stiff to Hard   و بـا تختـه (

  ها برخورد شده است. سنگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يادمترو نوبن يستگاهدر محل اينزميهايهاليكيمقطع ژئوتكن  2شكل
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  يهاقدس يستگاهتا ا يادنوبن يستگاهمحدوده ا - 2- 3
 يلهمحـدوده بـه وسـ    يـن در ا يرسطحيز هاي يهال شناسايي

) تـا  BH-V10تا  BH-V1( يحلقه گمانه اكتشاف 10حفر 
تا حداكثر  ييحلقه چاله شناسا يكمتر و  40 حداكثر عمق

 يـات حاصـل از عمل  يجاست. نتا يرفتهمتر انجام پذ 15عمق 
كـه   دهـد  ينشـان مـ   يشـگاهي آزما هاي يشو آزما ييصحرا

عمـدتاً از   ي،تـا حـداكثر عمـق حفـار     يرسـطحي ز هاي يهال
متـراكم   ياربصورت  بس GCو  SC دانه جنس خاك درشت

)Very Denseبا قلوه سنگ بـوده امـا    راههم ي) و در نقاط
، CL يزدانـه از جنس خاك ر ييها يهها ال از گمانه يدر برخ

CH  وMH سفت تا سخت ( ياربسVery Stiff to Hard (
  است. يدهمشاهده گرد

ـ  يسـتگاه محدوده ا -3-3  يسـتگاه تـا ا  يهاقدس
  يمحالت يدشه

 يلهمحـدوده بـه وسـ    يـن در ا يرسطحيز هاي يهال شناسايي
) تا BH-W18تا  BH-W1( يحلقه گمانه اكتشاف 18حفر 

تا حـداكثر   ييمتر و دو حلقه چاله شناسا 50حداكثر عمق 
 يـات حاصـل از عمل  يجاست. نتـا  يرفتهمتر انجام پذ 9عمق 
كـه   دهـد  ينشـان مـ   يشـگاهي آزما هاي يشو آزما ييصحرا

عمـدتاً از   ي،تـا حـداكثر عمـق حفـار     يسـطح يرز هاي يهال
با درصد  ييها و در بخش SC، GC دانه جنس خاك درشت

و  GP-GCو  GW-GC ،SW-SC يـل كمتر از قب يزدانهر
 يتكه در اكثر نقاط از نظر تـراكم وضـع   باشد يمشابه آن م

قابـل   ه. نكتباشند ي) را دارا مVery Denseمتراكم ( ياربس
 تختـه  و ها سنگ قلوه با رخوردب يربخش از مس ينتوجه در ا

 يـژه است كه در اعماق مختلف به و ينسبتاً بزرگ هاي سنگ
بـه چشـم    BH-W9تـا   BH-W2 هاي در حد فاصل گمانه

پراكنـده و   ياربسـ  هاي يه. الزم به ذكر است كه الخورند يم
همـراه بـا شـن     اي رس ماسه يزدانهاز خاك ر يكم ضخامت

)CLسـخت قـرار    يهـا  ) كه از نظر استحكام در گروه خاك
و  BH-W1 ،BH-W12 هــاي در محــل گمانــه گيرنــد يمـ 

BH-17 ،BH-18 .وجود دارد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 يهو اقدس يادمترو نوبن يهايستگاهايندر محدوده بينزميهايهاليكيمقطع ژئوتكن  3شكل 
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محــدوده ايســتگاه شــهيد محالتــي تــا  -3-4

  ايستگاه شهرك قائم
حفر  هاي زيرسطحي در اين محدوده به وسيله شناسايي اليه

تـا   )  BH-X15تـا    BH-X1حلقه گمانه اكتشـافي (  15
متر انجام پذيرفته است. نتـايج حاصـل از    55عمق  حداكثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي آزمايشگاهي در بخش اول  عمليات صحرايي و آزمايش
نشان داده كه )  BH-X8تا  BH-X1هاي  اين مسير (گمانه

تاً از جنس هاي زيرسطحي تا حداكثر عمق حفاري، عمد اليه
 Very)بصورت بسيار متراكم  GCو  SCدانه  خاك درشت

Dense) باشد.  و در نقاطي همراه با قلوه سنگ مي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يمحالت يدو شه يهمترو اقدس يهايستگاهايندر محدوده بينزميهايهاليكيمقطع ژئوتكن   4شكل 

 و شهرك قائميمحالت يدمترو شه يهايستگاهايندر محدوده بينزميهايهاليكيمقطع ژئوتكن   5شكل 
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 برجا يكيژئوتكن هاي يشآزما -3-5

 ياز پارامترهــا يبرخــ يــينبرجــا جهــت تع هــاي زمــايشآ
متـرو   يهـا  يسـتگاه در محدوده ا ينزم يها يهال يكيژئوتكن

ه ب ها يشآزما يناز ا يا مورد مطالعه انجام شده است. نمونه
  گردد: يارائه م يلشرح ذ

  )Down hole Testدان هول ( يشآزما -3-5-1
كانالـه از نـوع    24دان هول از دستگاه  يشانجام آزما جهت

Terraloc-3 )  سـاخت كارخانــهABEM  ســوئد) اســتفاده
  :شده استحاصل  يشآزما يناز ا يلذ يجشده است. نتا

  )P( ي) و سرعت موج فشارS( يسرعت موج برش يريگ اندازه - 

  يسطح يرز يها يهال يكتفك -
مدول بالـك و مـدل    يانگ،محاسبه نسبت پواسون، مدل  -

  يههر ال يبرش
  يههر ال يكخاك به تفك يپت يينتع -
ــتقيم   -3-5-2 ــرش مسـ ــايش بـ ــا آزمـ   برجـ
)In Situ Direct Shear Test(  

 يمقاومـت برشـ   يپارامترهـا  يينمنظور تعه ب يشآزما اين
در  يمتـر  22و  14، 6 يهـا  خاك، در حالت برجا در عمـق 

  .يداجرا گرد يمحالت يدشه يستگاهمحدوده ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )X3ي (محالت يدمترو شه يستگاهدان هول در محدوده ايشآزمايجنتا  6شكل



 رانـته يروـمت 3خط  يـروژه بخش شمالـپ كـيات ژئوتكنـمطالعيـالـاجمررسيـبي؛ـرزمينـيزيرـار شهـقطيراـو اجيـدر طراح كـينقش ژئوتكن 16

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــا -3-5-3 ــذار يشآزمـــ ــفحه يبارگـــ   صـــ
)Plat Load Test (  

 عكس العمـل بسـتر بـه كمـك     يبضر يرمقاد يش،آزما اين
بدست  يپ هاي تنش محدوده در نشست -ر نمودار با يبش

العمل خـاك بـر اسـاس دسـتور     يسـيته آمده و مدول االست
)NAVFAC DM-7.02يد) محاسبه گرد.  

) Pressuremeter Test( يومترپرســ يشآزمــا -3-5-4
  ASTM D-4719به روش 

 يالعمـل افقـ   عكـس  يبضـر  يريگ جهت اندازه يشآزما اين
 27در عمق  يمحالت يدمترو شه يستگاهخاك در محدوده ا

روش با  ينانجام شده است. در ا ينسطح زم يمتر 5/28تا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـكل   يلندريحجـم غشـاء سـ    يشافـزا  يزانم يريگ اندازه
شده متناظر آن،  يدفشار تول يزاندستگاه در درون گمانه و م

  .گردد يم يينتع يرسطحيز يها يهال عملال عكس يبضر
خــاك  يكــيمقاومــت الكتر يشآزمــا -3-5-5
)Pressuremeter Test(  

 يكـي الكتر يتهـدا  يزانم يتقابل يينجهت تع يشآزما اين
 20و  16، 14اعماق  يونر برا يها به روش چهار قطب خاك
. گرديـد انجـام   يمحالتـ  يدشـه  يستگاهدر محدوده ا يمتر
 يهـا  كخاجزء  دهند كه خاك محل عموماً ينشان م يجنتا

بوده و مطابق جـدول شـماره يـك    باال  يكيبا مقاومت الكتر
  شود. يم يبند خورنده طبقهيرغهاي  در رديف خاك

  
  
  

 ريتم 14 عمق ) درX3( يمحالت يدمترو شهيستگاهبرجا در محدوده ايمبرش مستقيشآزما يجنتا   7شكل 
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متري 14 ) در عمقX3( يمحالت يدمترو شهيستگاهصفحه در محدوده ايبارگذاريشآزمايجنتا   8شكل 

 متري 27-28,5 ) در عمقX3( يمحالت يدمترو شهيستگاهصفحه در محدوده ايبارگذاريشآزما يجنتا   9شكل 
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 يرانگاز ا يشركت مل 925استاندارد    1جدول 

  قابليت هدايت الكتريكي  طبقه بندي خاك سانتيمتر )-( اهمالكتريكيمقاومت 
  بسيار باال بسيار خورنده 500كمتر از

  باال خورنده 1000الي   500
  متوسط خورندگي متوسط 2000الي   1000
  كم خورندگي كم 10000الي   2000

  بسيار كم تقريبا غير خورنده 10000بيشتر از

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 )X3( يمحالت يدمترو شهيستگاهمحدوده اهاي برش مستقيم برجا، بارگذاري صفحه و مقاومت الكتريكي در ازمايش   10شكل

 )X3( يمحالت يدمترو شه يستگاهامحدوده در برجاهاييشآزمايدر محل اجراينزميهايهاليكيمقطع ژئوتكن   11شكل 
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  يريگ يجهنت -4
  ياتكل -4-1
خاك محل  يرسطحيز يطو شرا ها يشآزما يجبه نتا توجه با
 ينمربوط به ا يها شده است كه جهت استقرار سازه يجهنت

 يـا و  يمنفـرد، نـوار  ( يسـطح  يهـا  ياز پـ  تـوان  يپروژه م
 يياز سـطح نهـا   يمتـر  0/1) كه در حداقل عمـق  گسترده

قـرار   يعـي درون خـاك طب  يستگاهمجاور و در عمق ا ينزم
خـاك   يها يهاند، استفاده نمود. با توجه به مشاهده ال تهگرف
 يهخـاك محـل توصـ    يرسـطحي ز يها يهدر ال يرس يزدانهر
تـورم   يلپتانس يابيالزم كه در بخش ارز يداتگردد تمه يم

 يونفونداسـ  يقبـل از اجـرا   يـرد، گ يقـرار مـ   يمورد بررسـ 
  شود.   يشيدهاند
  تورم يلپتانس يابيارز -4-2
حدود آتربرگ، دامنه شاخص  هاي يشآزما يجبه نتا توجه با

خاك  يها يهبدست آمده از ال يها نمونه ي) براPI( يريخم
 يجـه بدسـت آمـده كـه در نت    40تـر از   يينپا عمدتاً يزدانهر

را توان فشـار تـورم    ي) و مLowتورم در حد كم ( يلپتانس
  . رفتمربع در نظر گمتريبر سانت ميلوگرك 3/0كمتر از 

  ها  محل احداث سازه يآماده ساز -4-3
در محـل مــورد مطالعــه   يســازه احــداث ينكـه بــه ا باتوجـه 

در عمق  يوجود خاك دست ينبنابرا ،باشد يمترو م يستگاها
حال قبـل از شـروع    ينبا ااست؛  يمنتف يوناستقرار فونداس

 يهـا  از خـاك  يدها با محدوده احداث سازه يي،اجرا ياتعمل
  شود. يسست پاكساز

  ها يبش يداريو پا يودبردارگ -4-4
بـه هـر گونـه     يـاز در صورت ن يرسطحيز يطبه شرا باتوجه

 يحد يل) موقت به كمك روش تحلي(گودبردار يخاكبردار
 يمتحك يطدر شرا 35/1 يناناطم يبنظر گرفتن ضر و با در
گفت جداره قائم گود در  توان يم) CUنشده ( يزهكش يافته

متـر از تـراز    0/2تا عمق حدود  SC/GCخاك درشت دانه 
تـا عمـق    يـرين ) زCLدار ( يلتموجود و در خاك رس سـ 

گود  يبه اجرا يازدرصورت نباشد.  يم يدارمتر پا 0/4حدود 
 يهــا روش يــااز ســازه نگهبــان و  يســتبا يمــ قــائم حتمــاً

  گود، جهت نگهداشت خاك استفاده نمود. يدارسازيپا
حفـر و   يموجود در محل برا يطو شرا ينزم يتوضع به بنا

گود قائم  يجادجهت ا يمختلف يها ترانشه از روش ينگهدار
  آنها عبارتند از: ينشود كه مهمتر ياستفاده م

  )Nailing( يوارهد يكوب يخروش م -
  )Anchoring( يتروش انكر -
  يفوالد يها يهپاروش استفاده از  -
  درجا يها شمع يروش اجرا -
  يبتن يوارسازيروش د -
  ساخته يشپ يوارروش استفاده از د -
  يرزمينيكنترل آب ز -4-5
علت برخورد ه و ب يرزمينيز يها سطح آب يطبه شرا توجه با

-BHاز گمانـه   يمتر 26در عمق  يموضع يها با سطح آب

W6  از گمانه  يمتر 22و عمقBH-W10 ـ  ير(در مس  ينب
گونه به ين) ايمحالت يدشهرك شه يستگاهتا ا يهاقدس يستگاها

در اعماق  يموضع يها رسد كه احتمال برخورد با آب ينظر م
در اين مواقع الزم اسـت   ن محل حفر تونل وجود دارد.ييپا

هاي تونل در اولويت قرار گيرد تـا   اجراي زهكش و دفع آب
  نگردد.منجر به ريزش و يا خسارات بعدي 

  مترو يها احداث تونل -4-6
 يـز بخـش مطالعـه شـده و ن    يرسـطحي ز يطبه شرا توجه با

متـرو   يهـا  حفـر تونـل   ي،شـهر  يـدمان چ يطـي مح يطشرا
توانـد   يمـ  يحفـار  يـن . ايردپـذ  يانجام مـ  ينيبصورت ماش

 يـا و  ييبـازو  هـاي  ينبا اسـتفاده از ماشـ   يرزمينيبصورت ز
 يصـورت  در ينهمچنـ . يردتمام مقطع انجام پذ هاي ينماش
با عمق و عرض مـورد نظـر وجـود     يا امكان حفر ترانشه كه

توان از روش كنـد و پـوش اسـتفاده شـود.      يداشته باشد م
 يـزش احتمـال ر وجـود  ها  مسئله در احداث تونل ينعمدتر
باشد؛ لـذا تـا هنگـام تثبيـت      ميها بر اثر فشار سربار  خاك

هاي طراحي شده جهـت   ها با استفاده از المان دائمي ديواره
و جلـوگيري از هـر گونـه ريـزش، توصـيه      موقت  ينگهدار

كـوبي و يـا هـر روش     شود از سازه نگهبان ماننـد بولـت   مي
  مشابه ديگر استفاده شود.

    



 رانـته يروـمت 3خط  يـروژه بخش شمالـپ كـيات ژئوتكنـمطالعيـالـاجمررسيـبي؛ـرزمينـيزيرـار شهـقطيراـو اجيـدر طراح كـينقش ژئوتكن 20

 

  منابع و مراجع -5
هـاي نهـايي مطالعـات مكانيـك خـاك و       مجموعه گـزارش 

متـروي   3مهندسي پي پروژه توسعه بخـش شـمالي خـط    
  1389تهران، شركت مهندسين مشاور زميران، 
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  نقش ژئوتكنيك در طراحي و اجراي قطار شهري زيرزميني؛
 4احداث انشعاب فرودگاه مهرآباد در خط بررسي اجمالي مطالعات ژئوتكنيك پروژه 

 1متروي تهران
  

  2، ابراهيم محمدي1مهدي رئيس الواعظين
  بلندپايه مدير واحد بتن و ژئوتكنيك شركت 1

  كارشناس ژئوتكنيك شركت بلندپايه 2
  

 چكيده

هـدف   بـا  1389تهران در سال  يمترو 4محدوده تونل انشعاب فرودگاه مهرآباد خط  يپ يخاك و مهندس يكمطالعات مكان
خـاك برجـا شـامل دان     يكمكان يشات. آزماانجام گرديدو تونل مذكور  يستگاها يطراح يازمورد ن يبدست آوردن پارامترها

و نفـوذ اسـتاندارد و    ضـربه لوفران و  يرينفوذپذ يكي،صفحه، مقاومت الكتر يبرجا، بارگذار يمبرش مستق يومتري،هول، پرس
پـروژه انجـام    ينخاك در ا يمياييو ش يزيكيف ي،مقاومت يجهت بدست آوردن پارامترها يشگاهيآزما يها يشآزما ينهمچن

انشـعاب فرودگـاه    هـاي  يسـتگاه تونـل و در محـل ا   يرجنس خاك در طول مسنتايج حاصل از آزمايش نشان داد شده است. 
همراه بـا رس و ماسـه از   ) Well Graded Gravel(شده  يبند دانه متناسباز نوع شن  عمدتاً انتهر يمترو 4مهرآباد خط 

) و رس SC)، ماسه همراه بـا رس ( GPشده ( يبند )، شن بد دانهGC-GM( يلت)، شن همراه با رس و سGW-GCطبقه (
  .باشد يم يكنواخت يبند ) بر اساس طبقهCLكم ( يسيتهبا پالست يلتيس
  
  

  يكيمقاومت الكتر ي،ا صفحه ياربرجا، بارگذ يمبرش مستق يومتري،دان هول، پرس كلمات كليدي:

                                                   
احداث انشعاب فرودگاه مهرآباد در پروژه  يپ يخاك و مهندس يكمطالعات مكان يينها يها مجموعه گزارشبرگرفته از  1

  1389 ،ايران خاكمشاور  ين، شركت مهندستهران يمترو 4خط 



كنقش ژئوتكن 22 ـار شهـريو اجـرايدر طراحـ ـي ي؛زيقط ـرزميـن ررسي كات ژئوتكنمطالعياجماليـب ـروژه ـي   رانـته يروـمت 4احداث انشعاب فرودگاه مهرآباد در خط  پ
 

 مقدمه -1

در انشعاب تونـل فرودگـاه مهرآبـاد    انجام شده در مطالعات 
 3شـامل  و  يلـومتر ك 2بطـول حـدود   متروي تهران  4خط 

در شناسـي گسـتره تهـران     . از نظر زمـين باشد يم يستگاها
 يآبرفتـ  يهـا  نهشـته  يو بـر رو  يالبرز مركز يدامنه جنوب
ـ  يشده و قسمت جنوب ناكواترنر ب در كنـاره   يشآن كم و ب

  قرار دارد. يرانا يبزرگ مركز يركو يباختر
 اي يـه طرح مورد مطالعـه در مـرز گسـتره كـوه پا     محدوده

 يآبرفتـ  يها تهران و دشت تهران قرار دارد. ضخامت نهشته
 1000از  يشها به ب جاه يتهران در برخ اي يهگستره كوه پا

گسـتره بـه پـنج     يـن ا يزيـوگرافي ف يدگاهرسد. از د يمتر م
شـده   يبنـد  يمهـا تقسـ   از نظر كاركرد گسله يبخش اساس

ــديشــامل  ــاد هــاي بلن ــعادت آب ــ يرانشــم - س  يب،دزاش
يـه  محمود هاي يبلند تجريش، -ياوران ن -ين فرونشست او

 فرونشسـت  كـوثر،  -يان و شـ  يـه فرمان -قيطريه  -الهيه  -
 منطقـه  كـه  اسـت  آباد عباس -ت طرش هاي يو بلند داوديه
ت طرش هاي يزون بلند يرثأتحت ت حدودي تا مطالعه مورد

اسـت بـا    ي. دشـت تهـران دشـت   باشد مي واقع آباد عباس -
و  هــا يبلنــد يلهاز شــمال بــه جنــوب كــه بــه وســ  يبشــ

بلنـد البـرز،    يهـا  به بخـش  يباختر يخاور يها فرونشست
و گســتره  اي يــهالبــرز، گسـتره كــوه پا  يكنــار هــاي ينچـ 

 ري -ن دشــت تهــرا يــا يمركــز يــرانفرونشسـت شــمال ا 
 يـر شده است كه محدوده طـرح در بخـش اخ   يبند يمتقس

 يجوان و كم يآبرفت يها بخش از نهشته ين. اگيرد يم قرار
ــد ــر پوشــ يميق ــه  يدهت ــا شــده اســت و مخــروط افكن  يه

آن  يجنـوب  يها ن، كرج و جاجرود و قسمتك يها رودخانه
گستره به سبب كاركرد چنـد گسـله بـه     ين. اپوشاند يرا م

 ي،شامل دشت تهران، فرونشست ر يزيوگرافيچهار بخش ف
 يبنـد  يمتقسـ  يزكو فرونشست كهر يفرونشست جنوب ر

شده كه محدوده طرح مورد مطالعه در بخش دشت تهـران  
ــ ــع م ــن. اباشــد يواق ــا بخــش از نهشــته ي ــ يه و  يالبيس
 60شده كـه ضـخامت آن تـا     يلجور شده تشك يا رودخانه

  .رسد يمتر م
گستره تهران وجود  يها زا در آبرفت و لرزه ياصل هاي گسله

شمال تهران بـا طـول    يآنها شامل راندگ يندارد كه مهمتر
ــ ــومتر،ك 75از  يشب ــا طــول  يگســله شــمال ر يل  5/16ب
ــومتر،ك ــدگ يل ــ  يران ــاغ ف ــول  يضب ــا ط ــومترك 5/4ب و  يل

مـورد   ين. نوع زمـ باشد يشهرداد م يپارك جنگل يها گسله
انجـام شـده طبـق     يكيمطالعـات ژئـوتكن   سمطالعه بر اسا
ها در برابـر   طرح ساختمان 2800نامه  يينآ 3جدول شماره 

) از 3 يـرايش سـاختمان و مسـكن و   يقـات زلزله (مركز تحق
  .  باشد يم 0.35gطرح  ي) است و شتاب مبناIIطبقه (
انشعاب فرودگاه مهرآبـاد از   يها تونل و سازه يطراح جهت
 يهـا  آب يتوضـع  ي،مقاومت يپارامترها ،مترو تهران 4خط 

و  ييخاك بر اساس مطالعات صـحرا  يبند يهو ال يسطحيرز
مورد بررسـي قـرار گرفـت.    يشگاهيآزما هاي يشآزما يجنتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منطقه فرودگاه مهرآباد تهران-نقشه زمين شناسي منطقه طرح  1شكل 

Conglomerate 
(incloding 

KAHRIZAK FM. ) 

Conglomerate  

Limestone and Marl 

 محل مورد مطالعه

Alluvium (including TEHRAN ALLUVIUM) 

TEHRAN  
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  ها يشها و آزما روش -2
 فيحلقـه گمانـه اكتشـا    13تعـداد   يـك ژئوتكن ياتدر عمل

)BH-1  تاBH-13 ـ  يهـا  ) با عمـق متـر و   60تـا   35 ينب
 يهـا  ) با عمقTP-3تا  TP-1( يحلقه گمانه دست 3تعداد 

 ينيماش يمتر حفر شده است. مجموع حفار 60تا  30 ينب
. حفـر  باشد يمتر م 145 يدست يمتر و مجموع حفار 585
ممتـد و   يـري گ مغـزه  يهـا  بـه روش  ياكتشـاف  يهـا  گمانه
جهـت انجـام    هـايي  ياسـت. گـالر   فتهصورت گر ييشو آب
انـد.   احداث شده يدست يها در گمانه يزجا ن در هاي يشآزما

ـ   17 ينيماش يها البته ابتدا تعداد گمانه ه گمانه بوده كـه ب
نقـاط،   يدر بعضـ  يحفـار  يـات عدم امكان انجام عمل يلدل

ـ   يافته يلگمانه تقل 13ها به  تعداد گمانه  يناست. ارتبـاط ب
نشـان داده   2شـماره  مطالعه در شكل  وردم ينزم هاي يهال

 شده است.

ضربه و نفوذ استاندارد  يششامل آزما ييصحرا هاي يشآزما
)SPTــا يومتر)، پرســ ــارد، آزم ــه روش من دان هــول،  يشب

 يشلـوفران بـه روش هـد افتـان، آزمـا      يرينفوذپذ يشآزما
 يشآزما ي وا صفحه يبارگذار يشدرجا، آزما يمبرش مستق

 يهـا  نمونـه  يننـ اسـت. همچ بوده خاك  يكيمقاومت الكتر
 هـاي  يشنخـورده جهـت انجـام آزمـا     و دست هدست خورد

  برداشت شده است.   يمياييو ش يزيكيف ي،مقاومت
اخـذ شـده از    يهـا  نمونه يبر رو يشگاهيآزما هاي آزمايش
به  يبند شامل، دانه يدست يها و گمانه ياكتشاف يها گمانه

 ي،درصد رطوبت، حدود آتربرگ، تك محور يكي،روش مكان
ــور  ــه مح ــتق  ي،س ــرش مس ــ يم،ب ــه  يم،تحك ــار نقط   يا ب

)Point Loadهـاي  يشآزمـا  يري،)، وزن مخصوص، نفوذپذ 
) pHسولفات، كلـر و   يرمقاد يينتع لخاك (شام يمياييش

سولفات،  يرمقاد يينآب (شامل تع يمياييش هاي يشو آزما
 انجام شده است. يز) نpHكلر و 

 

  يلو تحل يهو تجز ها يشآزما يجنتا -3
متعـدد   يها حفر گمانه يقاز طر ييصحرا ياتاساس عمل بر

انشـعاب فرودگـاه    هـاي  يسـتگاه تونل و در محل ا يردر مس
در مـورد   يـل شـرح ذ ه ب يجتهران نتا يمترو 4مهرآباد خط 

 يـن و كالس خاك موجود در ا ينزم يها يهال يسخت يزانم
  :بدست آمده استها  محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ي تهرانمترو 4خطدر انشعاب فرودگاه مهرآباد يردر مسينزمهاييهاليكيمقطع ژئوتكن   2شكل 



كنقش ژئوتكن 24 ـار شهـريو اجـرايدر طراحـ ـي ي؛زيقط ـرزميـن ررسي كات ژئوتكنمطالعياجماليـب ـروژه ـي   رانـته يروـمت 4احداث انشعاب فرودگاه مهرآباد در خط  پ
 

  )Down hole Testدان هول ( يشآزما -3-1
ــت ــا جه ــام آزم ــتگاه  يشانج ــول از دس ــه  24دان ه كانال

ABEM يلترو ف يترا پس از تقو يافتيدر هاي يگنالكه س 
 يتيبـا يلوك يـك  يهـا  در حافظـه  يجيتالكردن به صورت د

 يـن ا يهـا  كند استفاده شده است. تعـداد نمونـه   يم يرهذخ
و فاصله  باشد يهر لرزه نگاشت م ينمونه برا 1024دستگاه 

است و بـه طـول    يردستگاه متغ يندر ا يزمان ريبردا نمونه
در جـدول   يشآزمـا  يـن ا يجدارد. نتـا  يركورد بستگ يزمان

  نشان داده شده است. يكه شمار
  

) Pressuremeter Test(يومتر پرس يشآزما -3-2
  ASTM D-4719به روش 

در اعماق  Aبا متد  ASTM D4719براساس  يشآزما اين
توسط فشارسـنج منـارد جهـت     BH-15مختلف در گمانه 

 -ش تـن  يمـدول منـارد بـا اسـتفاده از منحنـ      يريگ اندازه
قطـر   يشآزمـا  يـن در ا. گرديد انجام محل در خاك كرنش

 Probe( 44(قطـر نرمـال    يليمتر،م 93شده  يگمانه حفار
بـوده اسـت.    يليمتـر م Slot (64مم (يو قطر مـاكز  يليمترم

و  3و  2در جـداول شـماره    يشآزمـا  يـن حاصـل از ا  يجنتا
  نشان داده شده است. 3شماره  شكل

 

 )15محاسبه شده (گمانه  يناميكيد يها و مدل يو طول يسرعت امواج برش يرمقاد   1جدول  

Poison-
ratio  

Bulk-mod 
(MPa) 

Shear-mod 
(MPa) 

Young-mod 
(MPa) 

S-velocity 
(m/sec) 

P-velocity 
(m/sec)  

Density 
(g/cc)  

Depth 
(m) 

0.294  571  273 707 366 677  2.04  2  
0.287  581  288 742 376 688  2.04  4  
0.289  606  298 768 382 701  2.04  6  
0.294  666  318 824 395 731  2.04  8  
0.295  746  355 919 417 773  2.04  10  
0.289  783  384 991 434 797  2.04  12  
0.287  838  415 1069 449 822  2.06  14  
0.284  908  459 1178 472 859  2.06  16  
0.308  1153  508 1330 498 945  2.05  18  
0.293  1307  627 1621 549 1015  2.08  20  
0.276  1335  702 1792 581 1045  2.08  22  
0.301  1542  707 1840 583 1093  2.08  24  
0.309  1702  744 1948 598 1138  2.08  26  
0.301  1761  807 2101 623 1168  2.08  28  
0.295  1966  935 2421 664 1231  2.12  30  
0.306  2318  1036 2705 699 1321  2.12  32  
0.304  2295  1034 2697 705 1329  2.08  34  

 
 )15محاسبه شده (گمانه  تريومپرس يشآزما يجخالصه نتا   2جدول 

موقعيت 
  آزمايش

  عمق
(m) 

 مدول منارد
)²kg/cm( Eм   

  مدول پرسيومتري
Eν (kg/cm²) 

  مدول االستيسيته يك بعدي
  Eν (kg/cm²) (بدون كرنش جانبي)

BH-15 
14.0 83.8 243.1 657  
21.5 131.6 342.1 855  

 
 15انجام شده در گمانه  تريومپرس هاي يشبستر خاك بر اساس آزما يالعمل جانب مدول عكس يبمحاسبات ضر يجنتا   3 جدول

 K شمع
(kg/cm³) 

هاي سازه
 Ks نگهبان

(kg/cm³) 

a  h 
(cm) α  Eм/P1 Eм 

(kg/cm²)  
P1 

(kg/cm²)  
Soil 
type  BH No.  

1.81  0.6  933  1400 0.25 3.43 82.2 24 GC  15  
2.63  0.58  1433 2150 0.29 4.78 128.98 27 SC-GC  15  
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ــا -3-3 ــتق  يشآزمـ ــرش مسـ ــا يمبـ   درجـ
)In Situ Direct Shear Test(  

خـاك محـل در گمانـه     C يكنترل مقدار چسـبندگ  جهت
درجـا در دو   يمبـرش مسـتق   يشاقدام به انجام آزما يدست

 شـكل و  4در جـدول شـماره    يشآزمـا  يج. نتايدعمق گرد
  شده است.ارائه  4شماره 

 درجا يمبرش مستق يشآزما يجخالصه نتا   4جدول 

موقعيت 
  آزمايش

  عمق
(m) 

زاويه اصطكاك
 )درجه(داخلي

  مقاومت چسبندگي
C (kg/cm²) 

TP-3  17.0  35.4 0.22 
22.0  36.2 0.17 

  
  
  
  
  
 

 

 

 

  
  
  
ــا -3-4 ــذار يشآزمــ ــفحه يبارگــ   يا صــ
)Plat load Test(  

به روش  يا صفحه يبارگذار يشمورد آزما سهپروژه  ينا در
ASTM-D1194 ــا  يدر اعمــاق مختلــف گمانــه دســت و ب

جـك   يـك و  يمترسـانت  30با قطر  ياستفاده از صفحه فلز

  
  
  
  
  
  
  
  
 يجبه نتـا  با توجه .گرديدجهت اعمال بار انجام  يدروليكيه

 هـاي  يـه ال يالعمـل بـرا   مقـدار مـدول عكـس    ،بدست آمده
شماره  اشكال. باشد يم ksp=20.0-28.5 kg/cm³مختلف 

 .دهند يمذكور را نشان م يشآزما يجنتا 6و  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر 5/21عمق  BH-15دريوميترپرسيشآزمايمنحن  3شكل

درجايمبرش مستقيشآزما يجنتا   4شكل 

 ياصفحه ياربارگذ يشآزما يجنتا   5شكل 

 BH-15خاك در گمانه  يسيتهمدول االست ييراتتغ   6شكل



كنقش ژئوتكن 26 ـار شهـريو اجـرايدر طراحـ ـي ي؛زيقط ـرزميـن ررسي كات ژئوتكنمطالعياجماليـب ـروژه ـي   رانـته يروـمت 4احداث انشعاب فرودگاه مهرآباد در خط  پ
 

ــا -3-5 ــت الكتر يشآزم ــيمقاوم ــاك يك   خ
)Geoelectric Test( 

 يـژه مقاومـت و  يينتع يك،ژئوالكتر يشاز اهداف انجام آزما
 يـزان م يـين و تع Earthingاسـتفاده آن در   يبـرا  يظاهر

 يمخاك كه اثـر مسـتق   ي. خورندگباشد يخاك م يخورندگ
به علت وجـود مـواد    يقتدارد در حق يفوالد يها لوله يرو

لـذا مشــخص كــردن   ؛باشــد يدر خـاك مــ  يو آهكــ يرسـ 
كـه   يشناسـ  ينزمـ  يالتتشـك  يـا هـا و   از آبرفـت  يمناطق

كـه جهـت    يرهاييمسـ  ياها و  در محوطه باشند يخورنده م
است.  يتاهم زئاح شود يدر نظر گرفته م يصنعت يها طرح
ـ  يظاهر يكيمقاومت الكتر يريگ اندازه يجنتا ه خاك محل ب

 .است يدهارائه گرد 5شرح جدول شماره 

 خاك يظاهر يكيمقاومت الكتر يريگ اندازه يجنتا   5جدول 

برمقاومت الكتريكي  نقاط آزمايش
 Test Pit No. Depth (m) حسب اهم سانتيمتر

TP-3  
21.0 11461 
24.0 9816 
30.0 5595 

 

  بندي و مالحظات جمع -5
فرودگـاه مهرآبـاد،    يمترو يرخاك مس يلتوجه به پروف با -

برخـوردار   يكـاف  ياز چسـبندگ  چه خاك محل عمـدتاً  اگر
از  يكــيوجـود دارد.   يــزشاحتمـال ر حـال   يــنبـا ا  ،اسـت 
نـوع از   يـن كه به هنگام حفر تونـل در ا  ياشكاالت ينمهمتر

 هـاي  ينزمـ  يـي زدا تـنش  يـا وجود دارد، رها شدن  ها ينزم
 يـزش كه ممكـن اسـت ر  باشد  ميشده  يبخش حفار يباال

  شده را پر كند. يكرده و محل حفار
 يزشير يها تونل در خاك ياز مسائل مهم در حفار يكي -

ـ  يخاك در فاصله زمان ينگهدار  يـزي ر و بـتن  يحفـار  ينب
امكـان   يـي، اجرا يلبه دال ياز طرف يراز باشد، يم يبدنه اصل

دو كـار وجـود نـدارد و از     يـن و بدون وقفه ا يمتوال ياجرا
 يدر پـ  ياريخاك خطـرات بسـ   يعدم نگهدار يگرد يطرف

  دارد.
باشـد. در   يزوجـ  يـا  يبه صورت تكـ  تواند يتونل مترو م -

حداقل عمق  يتبا توجه به لزوم رعا يحفر تونل بصورت تك

و  باشـد  يتـر مـ  م 9 يتونـل تكـ   يمعادل قطر تونل كه بـرا 
 يرمسـ  يتمـام  mixed face يبيكار ترك يطاجتناب از شرا

 ياگـر بـرا   يكهشـود. در صـورت   يبا سـپر بسـته حفـار    يدبا
احـداث   يا جداگانـه  يهـا  و برگشـت تونـل   فتر يرهايمس

  گردد.  يسپر حفار يلهبوس تواند يتونل م يرگردد مس
موقت و دائم برحسب نوع خاك محـل   ايدارپ يبش يهزاو -

 :گرديد ارائه 6شرح جدول شماره ه ها ب جهت احداث سازه

  يداريپا يبش يهزاو   6جدول 
زاويه شيب 

  پايداري (درجه)
زاويه اصطكاك 
داخلي خاك 

  (درجه)
نوع 
  خاك

عمق 
گودبرداري 

  دائم موقت  (متر)
55-65  50-60  

33-35  
GW-GC, 

GW 

0.0-5.0  
47-53  43-47  5.0-10.0  
42-45  38-40  10.0-15.0  
60-65  55-60  

32-34  
GC, 

GC-GM 

0.0-5.0  
55-60  50-55  5.0-10.0  
50-55 45-50  10.0-15.0  
65-70 60-65  

31-34  SC  
0.0-5.0  

60-65 55-60  5.0-10.0  
55-60  50-55  10.0-15.0  

نـوع   يافتـه انجام  يمياييش هاي يشآزما يجتوجه به نتا با -
 يماناز سـ  تـوان  يها را مـ  در احداث شالوده يمصرف يمانس

 ).7نمود (جدول شماره  يشنهادپ I يپت يپرتلند معمول

 خاك يها نمونه يبر رو يمياييش هاي يشآزما يجنتا   7جدول 

PH 
CL 
(%)

SO3 
(%) 

Organic 
Matter (%) 

Depth 
(m) 

BH 
No. 

8.6 0.031 0.043 -17.0 BH-12 

8.2 0.026 0.022 -19.0 BH-13 

8.5 0.020 0.045 0.4426.0 BH-14 

8.6 0.022 Nil -22.0 BH-15 

8.5 0.018 0.043 0.4719.0 BH-17 

 

  منابع و مراجع -6
هـاي نهـايي مطالعـات مكانيـك خـاك و       مجموعه گـزارش 

احداث انشعاب فرودگاه مهرآباد در خط مهندسي پي پروژه 
، ايـران خـاك  ، شـركت مهندسـين مشـاور    تهران يمترو 4

1389 
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  سازي،سازي پديده فرونشست ناشي از تونلمدل
  1هاي ترازيابي دقيقبا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و داده

  
  3زوجمحمدجواد ولدان ، 2حسن قاسم زاده، 1عليرضا ايرواني

ي، معاون طرح و برنامه شركت مهندسين طوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت ،عمران يمهندسكارشناسي ارشد  1
  مشاور طرح و توسعه بلندپايه

  يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت عمران يدانشكده مهندس دانشيار 2
  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشيار دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك 3

  
 چكيده

هـاي عـددي مبتنـي بـر     هـاي تحليلـي و روش  هاي آماري، روشهاي تجربي، روشهاي مختلفي از قبيل روشتاكنون روش
هـاي ايجـاد   سازي پديده فرونشست سطح زمين و برآورد مقادير و شكل نشستهاي رفتاري ژئوتكنيك در راستاي مدلمدل

هاي كـاربردي  است. يكي از روشهاي چشمگيري نيز در همين زمينه حاصل شده و پيشرفت استفاده قرار گرفتهشده مورد 
، اسـتفاده از  اي مورد استفاده پژوهشـگران قـرار گرفتـه   هاي اخير به صورت گستردهو قابل توجه در اين زمينه كه طي سال

اضر با هدف به كـارگيري يـك الگـوريتم عـددي مبتنـي بـر       هاي عددي مبتني بر هوش مصنوعي است. پژوهش حالگوريتم
سـازي، تـوأم بـا    هوش مصنوعي و ارائه يك مدل تقريبي نسبتاً ساده جهت برآورد فرونشسـت سـطح زمـين، ناشـي از تونـل     

ر سـازي د هاي پايش ميداني فرونشست به روش ترازيابي دقيق انجام شده است. بدين ترتيب فرآيند تونـل گيري از داده بهره
هاي در حال اجراي سومين خط ناوگان حمل و نقل زيرزميني تهران (متـرو) بـه كمـك يـك شـبكه عصـبي       بخشي از پروژه

هاي مدل و نتـايج  سازي، تحت عنوان وروديهاي ناشي از تونلمصنوعي و بر اساس اطالعات هشت مؤلفه مؤثر بر فرونشست
شود. در ادامه جهت صـحت  عنوان خروجي مدل، شبيه سازي مي هاي ميداني فرونشست به روش ترازيابي دقيق تحتقرائت

سنجي مدل شبيه سازي شده، طي يك فرآيند آزمايشي مقادير جديدي از فرونشست در منطقه  مورد مطالعه توسـط مـدل   
دل شبيه سازي شده برآورد شده و نتايج اين برآورد با سه روش ارزيابي خطا مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت. در نهايـت مـ     

بنـدي   سنجي، طبقـه شود. نتيجه مهم اين حساسيتسنجي مي عصبي مورد نظر، نسبت به پارامترهاي ورودي مدل حساسيت
عصـبي   باشـد. مـدل  سـازي مـي  پارامترهاي ورودي مدل در قالب هشت اولويت مؤثر بر فرونشست سطح زمين ناشي از تونل

اين پس مورد استفاده قـرار گيرنـد، رويكـرد مناسـبي جهـت ارائـه        توانند ازهايي كه ميبدست آمده در اين پژوهش يا مدل
  باشند.هاي تصميم گيري و انتخابي اوليه،صرفاً در موارد مشابه، ميراهكارهاي موردي و مقطعي يا شاخص

  
 

  سنجيسازي، ترازيابي دقيق، شبكه عصبي مصنوعي، حساسيتفرونشست، تونل: كلمات كليدي

                                                   
 يزتبردانشگاه  عمران يدانشكده مهندس، 1394ماه ارديبهشت  17تا  15مهندسي عمران،  المللي ينكنگره ب يندهممقاله  1
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  مقدمه -1
يك تيم مهندسي تونل جهت اطمينان از دستيابي بـه يـك   

خـاك يـا    سطح مناسب از ضريب اطمينانِ پايداري تونل و
سنگ اطراف آن، نقطه نظرات مختلفي را بايد مد نظر قـرار  
دهد. شايد بتوان گفت محـور اصـلي فرآينـد طراحـي يـك      
تونل شامل برآورد دو پـارامتر اصـلي، يكـي فشـار وارد بـر      
پوشش محـافظ داخلـي تونـل (اعـم از موقـت و دائمـي) و       

هاي ايجاد شده در محـيط  ها و تغيير شكلديگري جابجايي
طراف تونل، از ديواره تونل تا سطح زمين، بـه خصـوص در   ا

مناطق شهري است. در ايـن راسـتا، بـه دو دليـل عمـده و      
مؤثر، يكي پايداري خود تونل حين ساخت و پس از اجراي 
تونــل و دوم كنتــرل اثــرات احــداث تونــل مــورد نظــر بــر  

هاي عمراني روبنايي نظيـر  هاي همجوار (راه، پل، سازه سازه
هاي مجـاور و در  هاي زيربنايي نظير تونلها، سازهساختمان

هـا) پـارامتر نشسـت    هاي طبيعي نظيـر گسـل  نهايت سازه
ناشي از تونل سازي به يك مؤلفه كليدي و تعيـين كننـده   
تبديل خواهـد شـد كـه بررسـي، بـرآورد و ارزيـابي نتـايج        

سـازي و  مطالعات، قبل از احداث تونل، در حين انجام تونل
 رسد.ز اتمام عمليات، امري ضروري به نظر ميبعضاً پس ا

به طور كلي پس از حفاري و خاكبرداري مقطع تونل، توده 
خاك فوقاني مقطع تونل در جهت پر كـردن حفـره ايجـاد    

هـا در  هايي خواهـد داشـت كـه اثـرات آن    شده تغيير شكل
اغلـب مـوارد بــه سـطح زمــين نيـز خواهــد رسـيد. تغييــر      

زي در ديـواره تونـل بـه نـام     سـا هـاي ناشـي از تونـل    شكل
و در سطح زمين بـه   )»Convergence( همگرايي ديواره«

شوند. شـكل  شناخته مي )»Subsidence( فرونشست«نام 
ها به پارامترهايي نظير عمق و قطر و ميزان اين تغيير شكل

ــارامتر   ــي، پ ــات هندس ــوان مشخص ــل تحــت عن ــاي تون ه
هـا و  تنش ژئوتكنيك خاك، شرايط اوليه و در حين حفاري

هـاي زيرزمينـي در منطقـه و در    ها، وضـعيت آب بارگذاري
است. به عالوه روش اجراي تونل نهايت شرايط اجرا وابسته 

بنـدي تونـل محسـوب    كه خود به نوعي يـك معيـار طبقـه   
آالت حفار نيـز بـه   شود و نحوه عمليات اجرايي و ماشين مي

 هـاي اطـراف تونـل و   شدت بر شكل و ميزان تغييـر شـكل  

فرونشست نهايي سطح زمين تأثيرگذار هسـتند. مطالعـات   
هـاي در  سازي بخشـي از تونـل  پژوهش حاضر بر روي مدل

حال اجراي سومين خـط شـبكه حمـل و نقـل زيرزمينـي      
ــنتي    ــاز س ــاري جلوب ــا روش حف ــرو) ب ــزرگ (مت ــران ب  ته

)Conventional Open Face Tunneling(  ــز متمرك
ري ناپيوسـته، در  شده است. مشخصه اصلي اين روش، حفا

هاي اجرايي شامل حفاري، نصب پوشش محافظ موقـت  گام
باشد. اين روش عمدتاً تحـت عنـوان   و پس از آن دائمي مي

 ،NATM )New Austrian Tunneling Methodروش 
  شود.شناخته مي )روش جديد اتريشي

سازي پديده فرونشست سطح زمين ناشـي  در راستاي مدل
هـاي ايجـاد شـده و    يـزان نشسـت  سـازي، بـرآورد م  از تونل

هاي هاي مختلفي از قبيل روشها، تاكنون روشارزيابي آن
هـاي  هـاي تحليلـي، روش  هاي آمـاري، روش تجربي، روش

هـاي ژئوتكنيـك نظيـر روش اجـزاء     عددي مبتني بر مـدل 
هـاي هـوش   هاي عددي مبتني بر الگـوريتم محدود و روش

هـاي  يشـرفت انـد و پ مصنوعي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    
چشمگيري نيز در همين زمينه حاصل شـده اسـت. شـايد    

ــوان پــيش  ــتفاده از الگوهــاي مبتنــي بــر     بت درآمــد اس
هـاي  سازي فرونشستهاي هوش مصنوعي در مدل الگوريتم

و همكـارانش در سـال    Shiسازي را مطالعات ناشي از تونل
ها با ارائه يك مدل هـوش مصـنوعي   ]. آن1دانست [ 1998

ــر   ــي بـ ــبك مبتنـ ــك شـ ــت عنـــوان  يـ ــبي تحـ   ه عصـ
ــبي     ــبكه عصــ ــاي شــ ــار خطــ ــس انتشــ ــدل پــ   مــ

)Back propagation neural network: BPNN(  و در
نظر گرفتن سه پارامتر اصـلي فرونشسـت و يـازده فـاكتور     

سازي اين پديده نمودنـد. در  تأثيرگذار فرعي اقدام به شبيه
سال هاي اخير استفاده از مدل هاي هوش مصنوعي جهـت  

ــين، ناشــي از  ســازشــبيه ــده فرونشســت ســطح زم ي پدي
سازي، رشد چشمگيري داشته است. به عنـوان نمونـه    تونل

و همكاران اقدام به ارائه يـك   Tsekouras، 2010در سال 
شبكه عصبي با مدل پس انتشار خطاي بهينه شـده جهـت   

بيني نشست هاي سـقف، ديـواره و جبهـه كـار تونـل       پيش
 پـژوهش ديگـري در   ]. در2حين عمليات حفاري كردنـد [ 
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در قالـب يـك مطالعـه     Celestinoو  Santos، 2008سال 
موردي از يك شبكه عصبي مصنوعي با مـدل پـس انتشـار    

سـازي  سـازي فرونشسـت ناشـي از تونـل    خطا جهت مـدل 
خطوط حمل و نقل زيرزميني (متـرو) شـهر سـائوپائولو در    

هـا فرونشسـت ناشـي از    ]. آن3كشور برزيل بهـره بردنـد [  
ســازي را تــابع ســه گــروه اصــلي پــارامتري شــامل،  تونــل

مشخصات هندسي، مشخصات توده زمـين اطـراف تونـل و    
 .حفاري و فرآيند اجراي سازه نگهبان معرفي كردند روش

پژوهش حاضر با هدف به كارگيري يـك الگـوريتم عـددي    
مبتنـي بـر هــوش مصـنوعي، جهـت شــبيه سـازي پديــده      

زي انجـام شـده   فرونشست سطح زمين ناشـي از تونـل سـا   
هـايي از  سـازي در بخـش  است. بدين ترتيب، فرآيند تونـل 

هاي در حال اجراي متروي تهران به كمك يك شبكه پروژه
عصبي مصنوعي و بر اساس اطالعات هشت مؤلفه مـؤثر بـر   

هـاي  سـازي، تحـت عنـوان ورودي   ناشي از تونل فرونشست
يابي هاي ميداني فرونشست به روش ترازمدل و نتايج قرائت

شـود. در  دقيق تحت عنوان خروجي مدل، شبيه سازي مـي 
هـاي  يك مدل مبتني بر هوش مصـنوعي، نخسـت پـارامتر   

ــبه و     ــق محاس ــورت دقي ــه ص ــئله ب ــر مس ــؤثر ب ورودي م
بندي شده و در ادامه مدل مورد نظر، بـا تعـداد قابـل     طبقه

قبولي از مجموعه اطالعات خروجي، كه بـه صـورت واقعـي    
مقابل پارامترهايِ وروديِ مؤثرِ متناظر،  است، درپايش شده

شـود. در نهايـت   اند، آمـوزش داده مـي  كه قبالً تنظيم شده
اي از بينـي دسـته  مدل شبيه سازي شـده اقـدام بـه پـيش    

هـــاي خروجـــي خواهـــد كـــرد. تـــاكنون در اغلـــب  داده
هاي هاي انجام شده با اين الگوها، دقت خروجيسازي شبيه
اسـت و بـه   ابل توجهي باال بـوده بيني شده به ميزان قپيش

سـازي پديـده   همين دليل اسـتفاده از ايـن روش در مـدل   
هاي اخيـر بـيش از   سازي، در سالفرونشست، ناشي از تونل

]. نكته حائز اهميت در 4است [پيش مورد توجه قرار گرفته
اين زمينه، تشخيص پارامترهاي مؤثر بر مسئله و ارائه يـك  

اطالعات دقيق مربـوط بـه ايـن    مجموعه جامع و مناسب از 
سـازي صـحيح مسـئله    ها براي آموزش مدل و شبيهپارامتر
  .است

  سازي تونل مباني مدل -2
، ي مربـوط بـه شـبكه حمـل و نقـل زيرزمينـي      هـا  در تونل

 از. است توجه قابل و مهم اي لهأمس زيرزمينيپايداري سازه 
 تونل كاربران و سازه كنندگان و سالمت احداث ايمني منظر
و پيشـگيري از بـروز خسـارات     پايـداري  برداري شـده،  بهره

هــاي  له ايمنـي ايـن دســته از سـازه   أجـاني مهمتـرين مســ  
 در ناپايـداري  اقتصادي، لحاظ بههمچنين  .زيرزميني است

ـ  مـالي  هـاي  خسـارت موجب تحميل  تونل ي از قبيـل  فراوان
آالت، توقـف اجـراي تونـل و     صدمه به تجهيـزات و ماشـين  

در زمـان   اندازي مجـدد كارگـاه   وان جهت راههاي فرا هزينه
رسـاني   هاي قابل توجه ناشي از توقف خـدمت  اجرا و هزينه

قل درون شهري و آسيب به سـازه تونـل   ندر شبكه حمل و 
نظـر بـه    .گرديـد و تجهيزات ناوگان حمـل و نقـل خواهـد    

از آنجـا كـه مـدت اسـتفاده از      وهـا   اهميت پايـداري تونـل  
د، الزم است پتانسـيل ناپايـداري در   باش ها طوالني مي تونل

هاي مختلف بـه دقـت بررسـي و     شرايط و بخش تونل را در
در صورتي كه تمام يا قسمتي از تونل نياز به  و تحليل نمود

بـا   ايـن سيسـتم   سـتي نگهداري داشـته باشـد، باي   سيستم
  شود. طراحي ياعمال ضرايب اطمينان قابل قبول
نگهدارنـده، تعيـين منحنـي    اولين گام در تحليـل سيسـتم   

باشد. بررسي محققـين مختلـف نشـان     اندركنش زمين مي
اي برابر بـا   هاي توده سنگ از فاصله دهد كه تغيير شكل مي

شـود. ايـن    نصف قطر تونل در جلوي جبهه حفاري آغاز مي
 30شـود تـا بـه حـدود      ها به تدريج افزوده مـي  تغيير شكل

رسـد. بـا عبـور از    جبهه حفـاري ب  جابجايي نهايي دردرصد 
اي  فاصـله ها افزايش يافتـه تـا در    جبهه حفاري تغيير شكل

مقدار تغيير شـكل بـه حـداكثر     برابر قطر تونل، 1,5حدود 
  .رسدخود مي ميزان

بنابراين بايد به اين نكته توجه كرد كـه همـواره بخشـي از    
تغيير مكان كلي قبـل از نصـب سيسـتم نگهدارنـده اتفـاق      

هـاي   عمـدتاً در روش  ) كـه يـك سـوم  (حدود  خواهد افتاد
. عـالوه بـر ايـن،    نيسـت  پيشـگيري قابل  مكانيزهاجراي غير

تغيير شكل ديگري نيز با توجه به فاصله بوجود آمـده بـين   
افتد  جبهه كاري و مقطع نصب سيستم نگهدارنده اتفاق مي
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كه هر چه فاصله جبهه حفاري و مقطع نصب پوشش كمتر 
كتر خواهد بود. بـا اسـتفاده   باشد، جابجايي ايجاد شده كوچ

ــرم (نظيــر شــاتكريت) بعنــوان سيســتم   از پوشــش هــاي ن
نگهدارنده، اجازه تغييـر مكـان بـه تونـل داده خواهـد شـد       

خواهـد  بنابراين بخشي از باربري توسط خود زمين تـأمين  
. در اين حالت ناحيه خميري در زمـين ميزبـان اطـراف    شد

ي شكست و خرابي به معنا تونل ايجاد خواهد شد كه لزوماً
سازه تونل نخواهد بود. در صـورتيكه ضـخامت ايـن ناحيـه     
 نسبت به قطر تونل اندك باشد، تونل همچنان پايدار بوده و
امكان باربري خواهد داشت. در صورتيكه بعلت ضعف زمين 
 ميزبان، ناحيه پالستيك ايجاد شده توسعه يابـد، در نهايـت  

ين همانگونـه كـه   منجر به تخريب تونل خواهد شـد. بنـابرا  
شود، پارامتر جابجايي جداره تونل كـه متعاقبـاً   مالحظه مي

منجر به ايجـاد فرونشسـت در سـطح زمـين خواهـد شـد،       
ها و سـاير  مهمترين پارامتر طراحي سيستم نگهدارنده تونل

  هاي زيرزميني است. سازه
هاي اخير تحليل پايـداري فضـاهاي زيرزمينـي بـا      در دهه 

ي عـددي مختلفـي چـون روش المـان     هـا  استفاده از روش
ــزا و روش    ــان مج ــرزي، روش الم ــان م ــدود، روش الم مح

طـور   تفاضل محدود گسترش چشمگيري داشته اسـت. بـه  
افزاري در بيست سال گذشـته، هـر    وري نرمامتوسط، در فن

ده برابر بيش از  پنج سال، سرعت محاسبات، نسبت به قبل
هـاي عـددي كـه     رسد روش است. بنابراين به نظر مي شده

عموماً با استفاده از كامپيوتر قابل اعمـال هسـتند، در حـل    
مبـاني  مسائل مهندسي نقش مهمتري ايفـا خواهنـد كـرد.    

سازي يك محـيط   هاي عددي، شبيه روش اصلي عملكرد در
نهايت درجه آزادي توسـط محيطـي بـا درجـه آزادي      با بي

ه طي دو دهـ  محدود، در تعداد معيني از نقاط محيط است.
هـاي هـوش   هـاي عـددي مبتنـي بـر الگـوريتم     اخير روش

ــوزه    ــان و دانشــمندان ح ــتفاده محقق ــورد اس مصــنوعي م
هـاي  و پيشـرفت  زميني قرار گرفتههاي زير سازي سازه مدل

چشمگيري نيز در همين زمينه حاصل شـده اسـت. مبـاني    
هاي مبتني بر هـوش مصـنوعي،    اصلي عملكرد در الگوريتم

در اثـر حفـاري و احـداث سيسـتم      سازي رفتار خاك شبيه

نگهدارنده طي يك فرآيند آموزشي است. هـوش مصـنوعي   
پس از آمورش بصورت يك هوش مصنوعي اقدام به تحليل 

سازي شده كه در اينجا بصورت خاص  و طراحي مدل شبيه
  .هاي ناشي از حفر زيرزميني است، خواهد نمود جابجايي
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از تعـداد  ، وعي، نظيـر مغـز انسـان   يك شبكه عصـبي مصـن  
، بـا  )Neuron( تحت عنوان نورون هاي عصبيزيادي سلول
اسـت كـه بـه    تشكيل شـده  مركزي گرپردازشيك سيستم 

هم پيوسته در حل موازي مسائل ويژه مشغول به صورت به 
داري بـه نـام    ها از طريق ارتباطات وزن نورون .باشدمي كار

شـوند. بـه عبـارت     مـي  به هم متصل )Synapseسيناپس (
هـاي رياضـي    هاي عصبي مصـنوعي، الگـوريتم   ديگر، شبكه

بـين    هـاي پيچيـده   هستند كه قادر بـه يـادگيري نگاشـت   
ورودي (ها) و خروجي (ها) از طريق آموزش تحت نظـارت  

)Supervised Training ــه رده ــادر ب ــا ق ــوده ي بنــدي  ) ب
ــارت    اطالعــــــات ورودي بــــــه روش بــــــدون نظــــ

)Unsupervised Training (باشند. مي  
 نورون ياضيمدل ر -3-1

هر نورون يك واحد اساسي پردازنده اطالعات، در يك شبكه 
عصبي مصنوعي است. مدل رياضي نـورون بـه كمـك سـه     

شود. نخستين عنصر يك عنصر اصلي، شناسايي و معرفي مي
اند.  متصل هايي هستند كه به نورون نورون مجموعه سيناپس

اُم متصل است، سيگنال  kبه نورون  كه jدر سيناپس فرضي 
، ضـرب  wkjدر وزن اختصاصي همان سـيناپس،   xjورودي 

شود. دومين عنصـر معـرف يـك نـورون، عملگـرِ جمـع        مي
هـاي   هـاي ورودي سـيناپس كـه در وزن    باشد. سـيگنال  مي

اند توسط عملگرِ جمع با يكـديگر جمـع   مربوطه ضرب شده
با هدف  fبع تبديل شوند. سومين عنصر معرف نورون، تا مي

  باشد. محدود كردن دامنه خروجي نورون مي
سـازي شـده    با توجه به توضيحات فوق، در يك مدل شبيه

و يـك خروجـي    xjپارامتر ورودي با عنوان  nتعداد   عصبي،
اُم در نظــر بگيريــد. تــأثير  kرا بــراي نــورون  okبــا عنــوان 

پارامترهاي ورودي بر خروجـي نـورون توسـط پارامترهـاي     
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ــا همــان وزن سيناپســي تعيــين مــي  wkjاســكالر  شــود. ي
نخستين وزن سيناپسي، كه در نخسـتين ورودي بـا مقـدار    

) ناميــده bkشــود، پــارامتر بايــاس ( ضــرب مــي يــكثابــت 
توسـط  كـه   باشـد نيز تابع تبديل مسئله مي fشود. تابع  مي

خواهـد شـد. تعيـين مقـادير و كاليبراسـيون       انتخاب كاربر
در مرحله يـادگيري مـدل طـي يـك     bk  و wkjهاي پارامتر

اي انجام خواهد شد كـه بـه   فرآيند آزمون و خطا به   گونه
كمك روابط نهايي بدست آمده، پارامتر (هـاي) خروجـي را   

  بيني شود.با كمترين خطاي قابل قبول، پيش
  خطا، روش پـس انتشـار   اين كاهش روش براي رينمعمولت

)Back-Propagation ( ــي ــا م ــده   خط ــه در عم ــد ك  باش
عصـبي مـورد اسـتفاده قـرار      شـبكه  امـروزي  كاربردهـاي 

]. مدل رياضي نورون با توپولوژي فرضي مطابق 5گيرد [ مي
  .تبعيت خواهد كردرابطه شماره يك ، از شكل شماره يك

  
  رابطه شماره يك

  
ي نظير سيگموئيد انواع گوناگون تواندمي f تابعدر رابطه فوق، 

تانژانتي، لگاريتمي، آركتانژانت، آركسينوس و توابعي از اين 
در پـژوهش حاضـر از   . )2(شكل شماره  داشته باشددست، 

 تابع سيگموئيد تانژانتي به عنوان تابع تبديل استفاده شـده 
تبديل آنست كه،  عتاباست. به هر روي نكته مهم در انتخاب 

، بـه طـور   بـين دو مقـدار  ، بايـد  fدامنه خروجي (برد) تابع 
  .محدود باشد)، -1و  1) يا (0و  1معمول بين (

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  يدانيمطالعات م -4
ــات جغراف -4-1 ــايي،اطالع ــهچ ي ــ ين  ي،شناس

 ييو اجرا يكژئوتكن

هـاي در حـال   منطقه مورد مطالعه، شامل قسمتي از تونـل 
اجــراي بخــش جنــوبيِ خــط ســومِ ناوگــان حمــل و نقــل  

كيلـومتر،   3زيرزميني كالن شهر تهران، به طـول تقريبـي   
شـهرداري،   17واقع در جنوب بخش مركزي شهر، منطقـه  

هيد چراغي (نيروي هوايي)، حـد فاصـل   محدوده بزرگراه ش
) تـا  3خط  B3مرغي سابق (ايستگاه پادگان (فرودگاه) قلعه

باشـد  ) مـي 3خـط   A3.2شهرك شهيد بخارايي (ايسـتگاه  
). پروفيل طولي مسير تونل مورد مطالعـه و  3شكل شماره (

و  4شـكل شـماره   مقطع حفاري شده نيز به ترتيب مطابق 
مورد مطالعه  عمليات حفاري تونلباشد. مي 5شكل شماره 

انجام شده  NATMكه در حال حاضر اتمام يافته به روش 
است. با توجه به كوتاه بودن فرصت بررسـي هـا، مطالعـات    

هاي ايجاد شده در منطقـه، صـرفاً   حاضر بروي فرونشسست
در مرحله اوليه فرآيند تحكيم و اجراي سازه نگهبان تـونلي  

سـازي در  است. فرآينـد تونـل   پس از حفاري، متمركز شده
منطقه مورد نظر با توجه به روش اجرا، به صـورت گـام بـه    
گام بوده و مراحل اجراي تونل تا تكميل سازه نگهبان اوليه 

 باشد:در كل مقطع تونل شامل چهار گام ذيل مي

 

 

 

يشبكه عصبيكيتوپولوژينمونه فرض   1شكل  

 (برد) محدود يبا دامنه خروج يلنمونه دو تابع تبد   2شكل
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آالت ي بخش فوقاني بـا اسـتفاده از ماشـين   حفار -گام اول
 حفار نظير بيل مكانيكي و نيروي انساني

اجـراي سـازه نگهبـان اوليـه در مقطـع فوقـاني؛        -گام دوم
 لتيس، متشكل از شبكه آرماتوري، تيرآهن و بتن پاشي

  حفاري بخش تحتاني مطابق بخش فوقاني -گام سوم
ع تحتـاني؛  اجراي سازه نگهبان اوليـه در مقطـ   -گام چهارم

  كفبند، متشكل از شبكه آرماتوري، تيرآهن و بتن پاشي
در  از منظر اطالعات چينه شناسـي، منطقـه مـورد مطالعـه    

هاي ريزدانه مربوط به سـازند  پژوهش حاضر بر روي آبرفت
هـاي  تهران قرار دارد. اين سازند آبرفتي در بخـش  Dگروه 
رس سـيلت و  هـاي ريزدانـه   تـوده تهران به صـورت   يجنوب

  ].6ت [اس ذاشته شدهگبرجاي 
از منظر اطالعات ژئوتكنيكي، منطقه مورد مطالعـه در يـك   

اكنـون  اسـت كـه هـم   ي نسبتاً تپه ماهوري واقع شـده پهنه
هـاي قبلـي   هرانسبتاً صاف شده و مسيرهاي رودخانـه و آب 

اسـت. وجـود خـاك دسـتي در عمـده       آن با خاك پر شده

اعماق مختلف شاهد خوبي بر اين هاي حفاري شده در گمانه
مدعاست. در حال حاضر با توجه به اينكه جنس خاك جابجا 

است، تشخيص دقيق شده، مدت زمان زيادي تغييري نكرده
باشـد. در كـل   بسيار مشكل مـي  هاي خاك جابجا شدهاليه

 SPTوجود اشياء و احجام خارجي و بعضاً پايين بودن عدد 
به مشخص شدن ضخامت اين  و يا دانسيته خاك تا حدودي

هـاي  كند. با توجه به باال بـودن سـن اليـه   ها كمك مياليه
خاك طبيعي اين منطقه و اعمال فشارهاي تكتونيكي، خاك 

  كامالً متراكم و فشرده بوده و بر اساس درجاي جنوب تهران
  تحكيمــي هــاي تحكــيم داراي نســبت پــيش    آزمــايش

)Over Consolidation Ratio: OCR( باشـد.  ي ميباالي
هـاي  در اغلـب گمانـه   200درصد ريزدانه عبـوري از الـك   

باشد. در كل بـا توجـه بـه    درصد مي 90اكتشافي بيشتر از 
هــاي آزمايشــگاهي و صــحرايي، همچنــين نتــايج آزمــايش
هاي موجود در منطقه شامل ها، تركيب تودهاطالعات گمانه

م بـا  هاي خاك دستي، ريزدانه رسي و سيلتي بعضاً تـوأ اليه
). در مــورد شــرايط CL-MLباشــد (ذرات ماســه ريــز مــي

هاي زيرزميني در منطقه نيز بايد گفت، در هيچيـك از   آب
ي آب متـر  25هاي حفاري شده در مسـير تـا عمـق    گمانه

  است.زيرزميني مشاهده نشده 
در حال حاضر نيز، تاكنون طي مراحـل حفـاري هيچگونـه    

است. سـاير  شده مجاري آب زيرزميني در منطقه مشاهده ن
يي، هندسي و ژئوتكنيـك  جزئيات مربوط به مشخصات اجرا

سازي مقاله حاضر، ارائـه  مطالعه در بخش مدلمنطقه مورد 
 ].6[شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه تهرانيمنطقه مورد مطالعه بر رو ييجانما   3شكل

 تونل مورد مطالعهيطوليلپروف  4شكل
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 يـابي بـه روش تراز  يينقشه جابجـا  يهته -4-2
  يقدق
 ياطالعات فرونشسـت سـطح   يشانجام پروژه پا يراستا در

درجـه سـه    يقدق يابيدر منطقه مورد مطالعه، از روش تراز
مـورد   يفرونشسـت  هـاي  يشكه به طور معمول در مورد پـا 

بـدين ترتيـب،    استفاده شـده اسـت.   گيرد، ياستفاده قرار م
بنچمـارك در منطقـه    36ايسـتگاه ترازيـابي و    473تعداد 

 19ير تعـداد  مورد مطالعه ايجاد شده اسـت. در طـول مسـ   
تا  3برش با  32ايستگاه قرائت شونده يا بيشتر و  5برش با 

ايستگاه قرائت شونده در عرض تونل مـورد نظـر تعريـف     4
هـاي  هـاي عرضـي تونـل را در بـرش    شده است كه نشست

). مهمترين هدف 6شكل شماره مربوطه ثبت خواهند كرد (
رل ها در طـول مسـير تونـل، كنتـ    استفاده از اطالعات برش

هـا و  سـازي هـاي عرضـي، تكميـل اطالعـات مـدل     نشسـت 
هاي عرضي و جـام فرونشسـت   رفتارسنجي مناسب نشست
هـاي قرائـت   باشد. سـاير ايسـتگاه  عرضي در طول مسير مي

انـد. الزم بـه ذكـر    شونده صرفاً روي محور تونل واقع شـده 
هاي فيزيكي و هندسي كليـه نقـاط   مشخصه است اطالعات

] ارائـه  6فصيل در مطالعـات ايروانـي [  ثابت ايستگاهي به ت
 .شده است

هاي ميداني به روش ترازيابي دقيق درجـه سـه، از   برداشت
، و تقريبـاً بـه طـور    1390ارديبهشت مـاه سـال    23تاريخ 

هـا  ها آغاز شده است. برداشتهمزمان براي تمامي ايستگاه

به صورت روزانه و يـا بعضـاً در برخـي منـاطق بـه فراخـور       
هاي كار و ميـزان و نـرخ فرونشسـت    وي جبههشرايط پيشر

هـاي  است. گزارشثبت شده، چند روز در ميان انجام شده 
ها شامل اطالعات اصـلي  جمع آوري شده بر اساس برداشت

شناسايي ايستگاه قرائت شونده، اعم از كـد و نـام ايسـتگاه،    
ايستگاه قرائت شونده، كيلومتراژ ايسـتگاه   UTMمختصات 

قرائت شونده، تاريخ و زمان قرائت و ارتفاع و ميزان نشست 
در حـال حاضـر نيـز    باشـد.  ثبت شده با دقت ميليمتر مـي 

پايش اطالعات نشست در منطقه، كماكان ادامه داشته امـا  
آخرين اطالعاتي كه به عنوان خاتمه عمليات بـراي شـروع   

ي در مقالـه حاضـر مـورد اسـتفاده قـرار      سـاز فرآيند مـدل 
  باشد.مي 1390شهريور ماه سال  29است مربوط به گرفته

  
  سازيمدل -5
  هاي ورودي و خروجي مدلمعرفي مؤلفه -5-1

سـازي، كليـه اطالعـات قابـل اطمينـان      در اولين گام مدل
هـاي قرائـت شـونده، كـه در     هاي روزانـه ايسـتگاه  برداشت
باشـد، در يـك جـدول ثبـت شـده      داده مي 1367مجموع 
سـازي، بـا توجـه بـه مشـخص      ]. در گام دوم مدل6است [

، »اطالعات انباشته فرونشست«شدن خروجي مسئله، يعني 
فاكتورهاي تأثيرگذار بر فرونشسـت سـطح زمـين ناشـي از     
احداث تونل مورد مطالعه، تحت عنوان پارامترهـاي ورودي  

  .شوندسازي شده، تعيين ميمدل شبيه
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قرائت كننده در عرض تونل يستگاها 6 جانمايينمونه   6شكلشده تونل مورد مطالعهيشكل مقطع حفار   5شكل 
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پارامترهاي مؤثر بر مسئله فرونشست در سه گـروه اصـلي؛   
مشخصــات هندســي، مشخصــات ژئوتكنيــك و مشخصــات 

شـوند. بـا توجـه بـه نزديـك      بندي ميفرآيند حفاري طبقه
هاي ژئوتكنيكي تـوده زمـين در   بودن خصوصيات و ويژگي

توصيه نهايي گزارش ژئوتكنيك ها و هاي گمانهغالب بخش
هاي يكسـان ژئـوتكنيكي در   مربوطه به استفاده از مشخصه

ــارامتر6طــول كــل مســير [ ــر پ ــر ]، اث هــاي ژئوتكنيــك ب
هاي سطحي منطقه (براي تمام طول مسير مورد فرونشست

سازي شده يكسـان در نظـر گرفتـه    مطالعه) در مدل شبيه
ارامتر اصـلي و  شده است. بدين ترتيب صرفاً از دو گـروه پـ  

ــامل   ــده، ش ــين كنن ــئله و  «تعي ــي مس ــات هندس مشخص
هـاي مـؤثر بـر    به عنوان مؤلفـه  »مشخصات فرآيند حفاري

سـازي  سازي در مـدل فرونشست سطح زمين ناشي از تونل
  )؛7شكل شماره به شرح ذيل استفاده شده است (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مشخصات هندسي مسئله

با توجه به يكسان بودن قطـر تونـل، سـطح حفـاري شـده      
ــام   ــام گ ــاني در تم ــاني و تحت ــه فوق ــاري و جبه ــاي حف ه

مشخصات هندسي سازه نگهبان موقت، مشخصات هندسي 
متغير و تأثيرگذار بر فرونشست منطقه مورد نظر بـه شـرح   

 باشند:زير مي

كـار مقطـع فوقـاني تونـل بـه       ترين جبههعمق نزديك -1
ايستگاه قرائت شونده (فاصله قائم تاج جبهه كـار تونـل تـا    

 zH -سطح زمين) 

عمق نزديكترين جبهـه كـار مقطـع تحتـاتي تونـل بـه        -2
ايستگاه قرائت شونده (فاصله قائم تاج جبهه كـار تونـل تـا    

 zB -سطح زمين) 

 :مشخصات فرآيند حفاري

با توجـه بـه يكسـان بـودن روش حفـاري در كـل مسـير،        
هاي حفـاري روزانـه همچنـين طـول محافظـت نشـده        گام

نسبت به جبهه كـار، مشخصـات فرآينـد حفـاريِ متغيـر و      
تأثيرگذار بر فرونشست منطقـه مـورد نظـر بـه شـرح زيـر       

  باشند: مي
فاصله افقي نزديكترين جبهه كار مقطع فوقاني تونل تـا   -1

 dH -رائت شونده ايستگاه ق

فاصله افقي نزديكترين جبهه كار مقطع تحتاني تونل تا  -2
 dB -ايستگاه قرائت شونده 

كار فاصله مورب سه بعدي تاج تونل تا نزديكترين جبهه -3
 LH -فوقاني تا ايستگاه قرائت شونده 

ميزان پيشروي نزديكترين جبهـه كـار فوقـاني تونـل از      -4
 Ad.H -انباشته) ها (اطالعات آغاز قرائت

ميزان پيشروي نزديكترين جبهه كـار تحتـاني تونـل از     -5
 Ad.B -ها (اطالعات انباشته) آغاز قرائت

هـا (اطالعـات   مدت زمان سـپري شـده از آغـاز قرائـت     -6
 T -انباشته) 

  طراحي شبكه -5-2
سـازي، از نظـر   طراحي يك شبكه عصبي بهينه جهت مـدل 

ها و نـوع  هاي درون اليهورونهاي مياني، تعداد نتعداد اليه
هـا بـر اسـاس    تابع تبديل مورد نياز بـراي عملكـرد نـورون   

 خطاي برآورد شـبكه، بـه روش سـعي و خطـا انجـام شـده      
باشـد و  است. عملكرد شبكه حاضر از نوع تحت نظارت مـي 

لذا كليه پارامترهاي ياد شده توسط كاربر، بـر اسـاس اخـذ    
  اسـت. نتخـاب شـده   بهترين جواب و به روش سعي و خطا ا

  

عصبي مورد استفاده در مدليورود يپارامترها   7شكل
 مربوطه ياس شماره و حروف اختصاربر اس يمصنوع
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اي متشكل از يـك  هاي انجام گرفته، شبكه بهينهدر بررسي
متغير (بخش قبـل)، يـك اليـه ميـاني بـا       8اليه ورودي با 

نورون و يك اليه خروجي با يك نـورون تشـكيل    15تعداد 
هـا  شد (شبكه عصبي سه اليه). تابع تبديل فعاليـت نـورون  

مسـئله از نـوع   هـاي منفـي در   نيز با توجه بـه حضـور داده  
 -1و  1تانژانت سـيگموئيد، كـه داراي كـران بـاال و پـايين      

  )؛2رابطه شماره است، انتخاب شد (
 

 2رابطه شماره 

 

، مقدار سيگنال دريـافتي يـك   xپارامتر  2در رابطه شماره 
كـه همـان تـابع تبـديل      f(x)نورون بوده و متغير وابسـته  

بـاال و  باشد، خروجـي يـك نـورون اسـت. كـران      مسئله مي
پايين خروجي نورون نيز بـا توجـه بـه بـازه عملكـرد تـابع       

خواهد بود. اليه خروجي كـل شـبكه    -1و  1تبديل مسئله 
 y(x)=xباشد از رابطـه خطـي   نيز كه داراي يك نورون مي

سيگنال ورودي  xتبعيت خواهد كرد. در اين رابطه، پارامتر 
ا همان خروجي اصـلي شـبكه يـ    yبه اليه خروجي و متغير 

مقادير برآورد شده فرونشست خواهند بـود. شـبكه عصـبي    
بعـد   8مصنوعي طراحي شده بايستي ارتباط مناسبي ميان 

مدل و يك بعـد مسـئله تحـت     مسئله تحت عنوان ورودي
شـكل  عنوان خروجي مدل، تـوأم بـا يكـديگر، ارائـه دهـد.      

سازي پژوهش حاضـر را   الگوريتم پيشنهادي شبيه 8شماره 
  .دهدنشان مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آموزش شبكه -5-3
در اين بخش، آموزش شبكه عصبي در حضـور نـاظر انجـام    

شود. بدين ترتيب، پس از طراحي شبكه مـورد نظـر، در   مي
افـزار  گام نخست، برنامه نويسي اين شـبكه در محـيط نـرم   

انجام شده است.  2011 ويرايش MATLABنويسي برنامه
هـا بـه عنـوان    درصـد از داده  60در ادامه با در نظر گرفتن 

هـا جهـت آزمـايش و    درصـد داده  20منابع آموزش شبكه، 
هـا جهـت   درصد پايـاني داده  20ارزيابي شبكه و در نهايت 

از وقـوع پديـده سـازگاري     صحت سنجي مدل و جلوگيري
هـا،  ه دنبـال آن داده مدل و ب )Over Fittingبيش از حد (

  آموزش شبكه طراحي شده انجام شده است.
ها به بندي دادهگام دوم فرآيند آموزش شبكه، پس از طبقه

سنجي، تعيـين تعـداد   هاي، آموزش، آزمايش و صحتگروه
دفعات تكرار مورد نيـاز درون شـبكه، جهـت همگرايـي بـه      
 پاسخ صحيح است. تعداد دفعات تكرار مورد نياز شـبكه تـا  

مرتبه و خطاي  100همگرايي نتايج به سوي پاسخ صحيح، 
 )Root Mean Square Error: RMSE( ميانگين مربعات

  اُمـين تكـرار،  100هت اسـتمرار فرآينـد تكـرار تـا     هدف، ج
ــه، در    5-10 ــن مطالع ــده اســت. در اي ــر لحــاظ ش ميليمت

اُمين دور اجراي مدل، بهترين جواب با خطاي ميـانگين  95
  سنجي مدل، به دست آمد. رحله صحتدر م 3/1مربعات 

  ارزيابي مدل -5-4
  همبستگي نتايج -الف

مشـخص   10و شكل شماره  9شكل شماره همانطور كه در 
سازي هر دو گـروه، از همبسـتگي بـااليي    است، نتايج شبيه

ــراي داده درصــد 97برخــوردار اســت (همبســتگي  هــاي ب
  هاي آزمايش شبكه).براي داده درصد 92آموزش شبكه و 

هيستوگرام فراواني ترسـيم شـده بـراي نتـايج همبسـتگي      
ــان داده ميــان داده ــروه آمــوزش و مي ــروه هــاي گ هــاي گ

ــايش، داراي شــكل لگــاريتم نرمــال بــوده و نتــايج       آزم
هاي گروه آموزش و آزمايش مـدل بـه    همبستگي براي داده
متمركز هستند.  درصد 85و  درصد 92ترتيب حول مقادير 

جمــع شــدگي آن بيــانگر نتــايج  شــكل منحنــي فراوانــي و
سازي پديده فرونشستالگوريتم پيشنهادي جهت شبيه   8شكل .باشد سازي انجام شده در اين مدل ميمطلوب شبيه
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  فراواني خطاي برآوردها -ب
و شـكل   13شـكل شـماره   با توجه به نتايج بدست كـه در  

به تصـوير در آمـده اسـت، هيسـتوگرام خطـاي       14شماره 
سـازي شـده بـراي    بيني جواب در بهترين مدل شـبيه پيش

هـاي آزمـايش   هاي مورد استفاده در مـدل و داده تمام داده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه ــوده و در هــر دو مــدل داراي شــكل زنگول اي (نرمــال) ب
منحني تمركز و تجمع خطاي برآوردها حول مبداً (خطـاي  

باشد. كران چپ و راست هر دو منحني صرف نظر صفر) مي
 10از برخي مقـادير تصـادفي بـه صـورت تقريبـي حـدود       

  باشد.ميليمتر مي
  
 

 

 

 

 

 

 

نمودار مقايسه بهترين نتايج برآورد شده توسط شبكه  9شكل
هاي گروه آموزشداده -عصبي مصنوعي در مقايسه با واقعيت 

نمودار مقايسه بهترين نتايج برآورد شده توسط شبكه   10شكل
هاي گروه آزمايش شبكهداده –در مقايسه با واقعيت عصبي مصنوعي 

هاي برآورد شدهنمودار فراواني ضريب همبستگي داده  11شكل
 بار اجراي مدل 100براي آموزش شبكه عصبي مصنوعي به ازاء 

هاي برآورد شده نمودار فراواني ضريب همبستگي داده  12شكل
 بار اجراي مدل 100 براي آزمايش شبكه عصبي مصنوعي به ازاء

بيني فرونشست (ميليمتر)نمودار فراواني خطاي پيش   13شكل
 سازيها در بهترين شبيهبراي كل داده

بيني فرونشست (ميليمتر) نمودار فراواني خطاي پيش  14شكل
 سازيهاي آزمايشي در بهترين شبيهبراي داده
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  فراواني خطاي ميانگين مربعات -ج
سازي شده، كمتـرين  بار اجراي مدل شبيه 100با توجه به 

هـاي  مقدار خطاي ميانگين مربعات برآوردها براي كل داده
ميليمتـر، بيشـترين    62/3داده موجـود،   100مدل از بـين  

 23/5داده،   100ميليمتر و ميانگين تمـام   51/7مقدار آن، 
هـاي  فوق براي داده ميليمتر بود. كمينه، بيشينه و ميانگين

و  92/7، 02/4تيب مقـادير  برآورد شده آزمايشي مدل به تر
هاي  باشد. نتايج بدست آمده از هيستوگرامميليمتر مي 25/6

ترسيم شده براي فراواني خطاي ميـانگين مربعـات، مبـين    
هاي مورد استفاده  شكل نرمال اين منحني فراواني براي داده
باشـد. كـران بـاال و    در هر دو مدل آموزشي و آزمايشي مي

هـاي گـروه   هـا و داده ي كـل داده پايين اين دو منحني بـرا 
ميليمتـر   8تـا   5ميليمتـر و   8تـا   5/4آزمايش بـه ترتيـب   

درصد حداكثر فرونشست  11تا  7باشد. اين مقاير، حدود  مي
  باشد.پديدار شده در منطقه مورد مطالعه مي

  حساسيت سنجي مدل -5-5
سازي پديده فرونشسـت در منطقـه مـورد    آخرين گام مدل

ساسـيت مـدل (و بـه دنبـال آن پديـده      مطالعه، تحليـل ح 
باشـد.  هاي ورودي مسئله مـي فرونشست) نسبت به پارامتر

بنـدي (اولويـت   در واقع هدف اصلي از ارائه اين بخش طبقه
گـذاري) پارامترهـاي هندسـي و حفــاري مـؤثر بـر پديــده      
فرونشســت بــر اســاس ميــزان اثرگــذاري هــر يــك از ايــن 

  باشد.يپارامترها بر فرونشست ايجاد شده، م
و همكـاران   Taoدر اين بخش با استفاده از نتايج مطالعات 

سازي شده اقدام به ]، براي حساسيت سنجي مدل شبيه7[

مشتق گيري از تابع تبديل نهـايي بدسـت آمـده در مـدل     
عصبي نسبت به هريـك از پارامترهـاي ورودي مـدل شـده     

و همكاران، استفاده از مشتقات جزئـي   Taoاست. پيشنهاد 
هت استخراج مشتق تابع محرك (تبديل) نسبت بـه هـر   ج

يك از پارامترها بود. در ادامه نتايج حساسـيت سـنجي بـه    
بـار   100كمك روابط مشتقات جزئي اليـه ميـاني، پـس از    

  سازي شده ارائه شده است.اجراي مدل شبيه
، بـه عنـوان نمونـه،    جدول شماره يـك با توجه به اطالعات 

فاصـله افقـي جبهـه كـار     «مرتبه تكرار شدن پـارامتر   100
، بـه عنـوان اولويـت اول    »)dHفوقاني تا ايستگاه ترازيـاب ( 

سـازي  بار اجراي مدل شـبيه  100بدان معناست كه در هر 
شده، اين پارامتر بزرگترين مشتق جزئي را داشته و از ايـن  

 درصـد  100ل سـازي شـده بـا احتمـا    حيث در مدل شبيه
 30شـود. بـه همـين منـوال،     ترين پارامتر تلقي مي حساس

مرتبه تكـرار شـدن پـارامتر پيشـروي انباشـته جبهـه كـار        
) در اولويت پنجم بدان معناست كه ششمين Ad.Hفوقاني (

بــار پنجمــين بزرگــي در بــين  30پــارامتر وروردي مــدل، 
 30و از ايـن حيـث بـا احتمـال      مشتقات جزئـي را داشـته  

سازي شده تلقي پنجمين پارامتر حساس مدل شبيه ددرص
تـوان گفـت   بنـدي كلـي مـي   خواهد شد. لذا در يك جمـع 

سـازي  هاي ورودي در مدل شـبيه ترتيب حساسيت پارامتر
شده، به بيان ديگر، ترتيـب اولويـت پارامترهـاي مـؤثر بـر      

سـازي كـه در شـبكه عصـبي     هاي ناشي از تونل فرونشست
انـد بـه شـرح ذيـل     ه قـرار گرفتـه  سازي مورد اسـتفاد شبيه

  خواهد بود؛
  
 

 

 

 

 

 

 

 
هايبراي كل دادهRMSEنمودار فراواني خطاي   15شكل 

 بار اجرا 100برآورد شده در مدل به ازاء 
هاي برآورد شده براي داده RMSEنمودار فراواني خطاي  16شكل

 بار اجرا 100در گروه آزمايش شبكه به ازاء 
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جبهه كار فوقـاني تـا ايسـتگاه ترازيـاب بـا       فاصله افقي -1
 %100احتمال رويداد 

فاصله فضايي جبهه كار فوقاني تا ايسـتگاه ترازيـاب بـا     -2
 %100احتمال رويداد 

فاصله افقي جبهه كار تحتاني تـا ايسـتگاه ترازيـاب بـا      -3
 %48احتمال رويداد 

بـا   عمق جبهه كار فوقاني از تاج جبهه تا سـطح زمـين   -4
 %34رويداد  احتمال

پيشروي جبهه كار فوقاني از زمـان آغـاز ترازيـابي (بـه      -5
 %30با احتمال رويداد  صورت انباشته)

بـا   عمق جبهه كار تحتاني از تاج جبهه تا سـطح زمـين   -6
 %28احتمال رويداد 

پيشروي جبهه كار تحتاني از زمـان آغـاز ترازيـابي (بـه      -7
 %44با احتمال رويداد  صورت انباشته)

هـــا مـــدت زمـــان ســـپري شـــده از آغـــاز برداشـــت -8
  %48با احتمال رويداد  ها)(ترازيابي/قرائت

  
  بار اجراي مدل 100سازي شده عصبي پس از ترتيب اولويت حساسيت پارامترهاي ورودي مدل شبيه   1جدول 

  يت حساسيت سنجيفراواني مشتق جزئي پارامترهاي ورودي مدل در هر اولو
اولويت حساسيت 
بر اساس بزرگي 
مقدار مشتق جزئي

  زمان
فاصله فضايي تاج

فوقاني تا ايستگاه 
  قرائت كننده

پيشروي 
  فوقاني

فاصله افقي 
  فوقاني

پيشروي 
  تحتاني

فاصله افقي 
 عمق فوقانيعمق تحتاني  تحتاني

T LH  Ad.H dH Ad.B dB ZB ZH 

0 0  0 100 0 0 0  0 1  
0 100  0 0 0 0 0  0 2  
4 0  14 0 0 48 4  30  3  
2 0  16 0 2 32 14  34  4  
6 0  30 0 10 14 18  22  5  

18  0  26 0 14 6 28  8  6  
22  0  10 0 44 0 20  4  7  
48  0  4 0 30 0 16  2  8  

  
  گيري نتيجه -6

هـاي ايـن نـوع    شايد بتوان گفت يكي از مهمترين شاخصـه 
سازي، دقـت بـاالي نتـايج ارائـه شـده توسـط مـدل        شبيه
عصبي بدست آمده  توان گفت مدلباشد. به طوريكه مي مي

توانند از اين پـس مـورد اسـتفاده قـرار     هايي كه مييا مدل
گيرند، احتماالً رويكردي مناسبي جهـت ارائـه راهكارهـاي    

هـاي تصـميم گيـري كـالن و     موردي، مقطعي و يا شاخص
  رفاً در موارد مشابه باشند.انتخابي اوليه ص

سازي، كاهش ميـزان  به عالوه، سرعت در انجام فرآيند مدل
سازي، عدم نياز بـه پارامترهـاي   هاي فرآيند مدلپيچيدگي

هـاي كـالن، دقـت در    سـازي در مقيـاس  فراوان براي مـدل 
هاي كاليبراسيون عالوه بر ها بدون نياز به تعريف گامجواب
، قابليت تعميم بسيار ساده مـدل  سازيهاي اصلي شبيهگام

به موارد مشـابه، توانمنـد بـودن در رفتارسـنجي پديـده و      
هـاي ورودي بـا   حساسيت سنجي مدل نسـبت بـه پـارامتر   

هايي از اين دست از جملـه  سرعت و دقت باال و ساير مؤلفه
اي است كه پژوهشـگران و مهندسـين طـراح    مزاياي عديده

ها را نه به عنوان ز اين روشسازي را به استفاده احوزه تونل
هـاي  هاي عددي مبتني بـر مـدل  يك جايگزين براي روش

ــه و    ــتاي اتخــاذ تصــميمات اولي ــه در راس ــك، بلك ژئوتكني
گيـري،  راهبردي، برآوردهاي كالن و ارائه معيارهاي تصميم

  كند.تشويق مي
سـازي شـده   هاي شـبيه متقابالً، غير قابل تعميم بودن مدل

تر حتي با يك پارامتر يا مؤلفه متفاوت گستردهبه موردهاي 
يا اضافي نسبت به مدل اصلي، نيازمنـدي بـه حجـم قابـل     
توجهي از اطالعـات اوليـه جهـت آمـوزش مـدل، ظرفيـت       
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محدود حساسيت سنجي پارامترهاي دخيل در مسـئله، بـا   
توجه به اينكه صرفاً حساسيت سـنجي پارامترهـاي ورودي   

اطالع از مشخصـات تخصصـي   مدل ميسر خواهد بود، عدم 
هـاي  ژئوتكنيكي توده و روابط حاكم بر پديده و محـدوديت 
هــاي ديگـري از ايـن دسـت، همگـي از نقـاط ضـعف روش      

هاي هوش مصنوعي نظير شـبكه عصـبي   مبتني بر الگوريتم
هـاي  هاي عددي مبتنـي بـر مـدل   مصنوعي نسبت به روش

  باشند.ژئوتكنيك مي
بـزرگ،   داده از يـك پايگـاه   در پايان بايد گفت، برخورداري

ــاي     ــده پارامتره ــكل از عم ــحيح، متش ــق و ص ــوي، دقي ق
ــي از     ــت ناش ــئله فرونشس ــر مس ــؤثر ب ــده م ــايي ش شناس

سازي يا به عبارت سـاده تـر، انجـام مـوارد مطالعـاتي       تونل
تواند منجر بـه ايجـاد يـك سـامانه اطالعـاتي      گوناگون، مي

ر راسـتاي  هاي هوش مصنوعي دمتمركز مبتني بر الگوريتم
بيني و ارزيابي)، تجزيه و تحليل اطالعات فرونشستي (پيش

  شود.
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  ؛اتصال خطوط مترو يراه سه يها   سازه يطراح
 يراه سه تهران و متروي 3 ن در خطراهي انشعاب نياورا سه يمورد مطالعات

  1تهران يمترو 4خط در فرودگاه مهرآباد  يرانشعاب مس
  

  4، مسعود واحدي3، عليرضا ايرواني2، كيان خردمند نيا1بهمن حقيقي
  بلندپايهيويل شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه رسته سازه و س يرمد 1

  يويل شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايهكارشناس ارشد رسته سازه و س 2
  يهمشاور طرح و توسعه بلندپا ينمعاون طرح و برنامه شركت مهندس 3
  ي شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايهكارشناس ارشد فن 4

  
 چكيده

 تهـران  يمتـرو  4و  3واقـع در خـط    سازه اتصال بـين خطـوط،  دو  ليو تحل يساز مدل يمهندسي فن يمطالعه، مبان نيا در
 يسـاز  مـدل  ياز مبـان  يا نهيشي)، با ذكر پادبفرودگاه مهرآ ريمسدر معراج  ابانيخو ابتداي  3(انشعاب شاخه نياوران در خط 

رفتـار سـازه مـدل     ليـ تحلو هاي اجرايي  ي بر اساس گامساز در كالن شهر تهران، نحوه مدل ينيرزميز يها سازهاين نوع از 
 .قرار گرفته است يمورد بحث و بررسهاي مختلف شده در مقابل بارگذاري

  
  

  تونل، انشعاب تونل، مترو ي،راه سازه سه: كلمات كليدي

                                                   
متروي تهران، شركت مهندسين  4و  3پروژه توسعه خطوط  سازهو دفترچه محاسبات ي طراحي ها برگرفته از مجموعه گزارش 1

 )1392مشاور طرح و توسعه بلندپايه (
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  مقدمه -1
اي آنها  هاي زيرزميني خصوصياتي دارند كه رفتار لرزه   سازه

تـرين   نمايد. برجستههاي سطحي متمايز مي  را از اكثر سازه
  اين خصوصيات عبارتند از:

  كامل آنها در خاك يا سنگ محصور شدگي -1
  قابل توجه آنها طول -2

زيرزميني براي مقاومت در برابـر   هاي هسازبنابراين طراحي 
هـاي    اي سـازه  اي نسـبت بـه طراحـي لـرزه     بارگذاري لـرزه 

باشـد. پاسـخ    هاي بسيار متفـاوتي مـي     سطحي داراي جنبه
اي يـك تونـل توسـط پاسـخ زمـين اطـراف مشـخص         لرزه
ه توسط مشخصات اينرسـي خـود سـازه تونـل،     نگردد،  مي

 زيرزمينـي روي تغييـر   هـاي    اي سـازه  بنابراين طراحي لرزه
كيد أهاي ميدان آزاد زمين و اندركنش آن با سازه با ت شكل

روي تغيير مكان (كرنش) تمركز دارد، كه از اين لحـاظ بـا   
هاي سطحي كه روي اثرات اينرسي خود سازه    طراحي سازه
هـاي زيرزمينـي از      باشـد، مغـاير اسـت. سـازه     متمركز مـي 

خطرات زلزله هستند، امـا ايـن   ها در مقابل  ترين سازه ايمن
كاهـد.   اي آنهـا نمـي   مسأله از اهميت تحليل و طراحي لرزه

لوما  1989هاي جهان، زلزله سال    ترين زلزله يكي از مخرب
شماري را بـر جـاي گذاشـت و     هاي بي   پريتا بود، كه خرابي

ميليارد دالر به تسـهيالت حمـل و نقـل شـهري      2بيش از 
. بسياري از كارشناسان خسـارت  خسارت مستقيم وارد كرد

ها را بسيار بيشـتر از ايـن مبلـغ بـرآورد      مستقيم خرابيغير
السير سانفرانسيسكو  اند. در اين زلزله، تونل خط سريع كرده

هـا در هنگـام   تـرين سـازه   كمترين آسيب را ديد و از ايمـن 
وقوع زلزله به شمار آمد. بعد از زلزله، اين مسير بـه عنـوان   

باطي بين سانفرانسيسكو و اوكلند مورد استفاده تنها راه ارت
ه اين مسير پس از زلزلـه مسـدود   قرار گرفت. در صورتي ك

شد، خسارات جاني و مالي پس از وقوع زلزلـه بـه علـت     مي
زدگــان  رســاني بـه مجــروحين و زلزلـه   عـدم امكــان كمـك  

گونـه  . اين تونل پس از زلزلـه بـدون هيچ  قابل تصور بودغير
 خـود ادامـه داد و باعـث نجـات جـان      آسيب جدي به كـار 

بسـياري از افــراد شـد، زيــرا كـه مهندســين طـراح آن، بــا     
 اي آن زمـان،  هاي تحليل و طراحـي لـرزه   جديدترين روش

سال پـيش، تونـل را تحليـل و طراحـي كـرده       30بيش از 
  بودند. 

سازي و تحليل سازه پوشش نهايي  مباني مدل مقالهدر اين 
ناشـي از زلزلـه    هـاي   ه نيـرو شـود. جهـت محاسـب    ارائه مـي 

ــرزرفرضــيات و پارامت اي طــرح و مبنــاي انتخــاب  ه هــاي ل
  .پارامترها ارائه گرديده است

  
ــان -2  يا لــرزه يــلتحلهــاي  و روش يمب

  يرزمينيز يها   سازه
تـوان در دو گـروه    هاي زيرزميني را مي هاثرات زلزله بر ساز

  : نمودبندي  تقسيم
  .لرزش زمين -1
هـا   زمين مانند: روانگرايي، تغيير مكان گسلسيختگي گ -2

  ها  و ناپايداري شيب
اي زمـين توسـط    هاي زيرزميني به حركات لرزه   پاسخ سازه

  گردد: سه نوع تغييرشكل بيان مي
  )a,b ،1ل شماره شك(فشردگي و بازشدگي محوري،  -1
  )c,d  ،1ل شماره شك(خمش (انحناي) طولي، شكل  -2
ــدگي (   -3 ــي شـ ــاج بيضـ ــدگي Ovalingاعوجـ ) و تاشـ
)Racking ،()1ل شماره شك،  f ،e(  

قطع به صورت تركيبي از هاي نعل اسبي اعوجاج م در تونل
 .شود مستطيلي ديده مي هاي مقاطع مستدير و تغيير شكل
هـايي از     لفـه ؤها توسـط م  هاي محوري در تونل   تغيير شكل
اي كه حركت موازي بـا محـور تونـل بـه وجـود       امواج لرزه

ــبب    ــاوب را س ــار متن ــده آورده و كشــش و فش ــاد ش ايج
هـايي     لفهؤشكل خمشي (انحنايي) توسط م شوند. تغيير  مي

اي كه حركات جزئي عمـود بـر محـور طـولي      از امواج لرزه
شـود. مالحظـات طراحـي      آورند ايجاد مي  تونل به وجود مي

هاي خمشي و محـوري عمومـاً در امتـداد     شكل براي تغيير
تونـل در ايـن     باشـد. رفتـار عمـومي     طولي محور تونل مـي 

حالت، مشابه تير االستيكي بوده كه تحت تأثير تغيير شكل 
طراف قرار گرفته باشد. تغييـر  هاي وارده از محيط ا   و كرنش

سازه تونل هنگـامي   هاي بيضي شدگي و تاشدگي در شكل
يا نزديك به عمود بـر محـور    ه امواج برشي، به طور عمودك
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كـه نتيجـه آن ايجـاد     ؛شوند  يابند ايجاد مي تونل انتشار مي
ــل    . اســتاعوجــاج در شــكل پوشــش مقطــع عرضــي تون

شـكل در جهـت    مالحظات طراحي بـراي ايـن نـوع تغييـر    
 باشد. رفتار عمومي پوشش به عنوان يـك سـازه   عرضي مي

شكل زمين تحـت شـرايط كـرنش     مدفون در معرض تغيير
ها در  شكل شود. اين تغيير سازي مي دو بعدي شبيه مسطح

تواند بر اثر برخورد امواج زلزله منتشـره بـه    مقطع تونل مي
صورت قائم، افقي و يا مايل از هر نوع بوجود آيند، اگر چـه  

تغييـر شـكل    دهـد، كـه عمـده    تحقيقات گذشته نشان مي
صـورت قـائم   امواج برشي كه ب ناشي از برخوردمقطع تونلي 

  .شود، خواهد بود منتشر مي
ــرزه -2-1 ــذاري در تحليــل ل اي  تركيبــات بارگ

  هاي زيرزميني   سازه
 هـاي  سـازه اي جاري بـراي بسـياري از    فلسفه طراحي لرزه

بحراني به معيار طراحي دوگانـه (دو سـطح طراحـي) نيـاز     
منـي  رسيدن بـه اي  ،دارد. هدف از سطح زلزله طراحي باالتر

بيان ميـزان   ،تر زندگي و هدف از سطح زلزله طراحي پايين
 خطرات اقتصادي است. عموماً دو سطح طراحي بـه عنـوان  

زلزلـه  «و  »زلزله ارزيـابي ايمنـي  «يا » زلزله طرح حداكثر«
تعريــف  »زلزلــه ارزيــابي تــابعي«يــا » بــرداري طــرح بهــره

نقـل   هـاي جديـد حمـل و      شوند، و در بسياري از پروژه مي
آنجلـس، متـروي تايپـه، متـروي      تونلي شامل متـروي لـس  
سومين تونل بنـدري بوسـتون بـه     ساتل و شريان مركزي و

  اند. كار گرفته شده
) 2800نامه زلزله ايران (استاندارد  آيين 13-2مطابق با بند 

هاي با اهميت زياد و خيلي زياد بايـد بـراي زلزلـه       نيز سازه
طــوري كــه قابليــت نتــرل شــوند. ببــرداري ك ســطح بهــره

برداري خـود را در زمـان وقـوع زلزلـه حفـظ نماينـد.        بهره
بـرداري بايـد    مشخصات حركت زمين در زلزله سطح بهـره 

بـا ايـن تفـاوت كـه      مشابه زلزله طرح در نظر گرفته شـود، 
در آن بـه يـك ششـم مقـدار خـود       A شتاب مبناي طـرح 

  .كاهش داده شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يالرزه ها در اثر امواجشكل تونلييرتغيهامد  1شكل
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 ) MDEزلزله طرح حداكثر ( -2-1-1

به عنوان حـداكثر   DSHA) در MDEزلزله طرح حداكثر (
سطح لرزشي كه مي تواند در ساختگاه تجربه شود تعريـف  

بـه عنـوان يـك    زلزله طـرح حـداكثر   PSHA مي شود. در 
رويداد با احتمال تجاوز كم در طول عمـر مفيـد تسـهيالت    

 5 تـا  3مي گـردد، (وقـوع بـا احتمـال تجـاوز بـين       تعريف 
باقي ماندن ايمني عمـومي   MDE طراحي از هدف). درصد

باشـد. بـدين منظـور     در طي و پـس از زلزلـه طراحـي مـي    
بايـد   MDEاي مـورد نيـاز تحـت بارگـذاري      ظرفيت سازه

  ، مرده و زلزله را در نظر بگيرد.زنده هاي  بدترين تركيب بار
اي پيشـنهادي بـا اسـتفاده از روش     لرزهتركيبات بارگذاري 

  :باشد طراحي ضريب بار به شرح ذيل مي
U= D+L+EX+H+EQ 

 كه در آن:  

U زاي مورد نيا = ظرفيت مقاومت سازه  
D اي هاي مرده اجزاي سازه  = اثرات ناشي از بار  
L زنده هاي  = اثرات ناشي از بار  

EX استاتيكي ناشي از حفاري هاي  = اثرات بار 

H  فشار هيدرواستاتيك آب= اثرات ناشي  
EQ  زلزله   بارناشي از = اثرات 

 ) ODEبرداري ( زلزله طرح بهره -2-1-2

طـور  اي اسـت كـه ب   ) زلزلـه ODEبرداري ( زلزله طرح بهره
رود حداقل يك بار در طول عمر طراحـي   منطقي انتظار مي

 50 تـا  40ساختمان رخ دهد. (وقوع با احتمال تجاوز بـين  
اي بـه   بارگـذاري طراحـي لـرزه    ODE تحليـل  در). درصـد 

اي بستگي دارد. از آنجا كـه   ه  هاي عملكردي اعضاي ساز  نياز
اين است كه كل سيسـتم عملكـرد    ODEهدف از طراحي 

و پس از زلزلـه داشـته باشـند و    پيوسته و مداوم در هنگام 
گونــه خرابــي را متحمــل نشــده يــا آســيب انــدكي را  هيچ

االستيك بايد در حداقل رهاي غي   ر شكلمتحمل شوند، تغيي
هاي زيرزميني   ممكن كنترل شوند. بنابراين پاسخ ساختمان

  بايد در رنج االستيك باقي بماند.
هـاي    اي، به نيـاز  تركيب بارگذاري طراحي لرزه ODEبراي 

اگـر اعضـا    اي بستگي دارد. معمـوالً  ه عملكردي اعضاي ساز

ب اندكي هنگـام وقـوع   گونه آسيبي يا آسيبراي تحمل هيچ
) طراحـي شـده باشـند، تغييـر     ODEتر ( سطح زلزله پايين

اي بايـد در حـد    ه االسـتيك در اعضـاي سـاز   غير هـاي    شكل
پاييني كنترل گردد. معيار بارگذاري ذيل بر مبناي طراحي 

  گردد: ضريب بار پيشنهاد مي
U= 1.05D+1.3L+β2 (EX+H) + 1.3EQ 

قسمت قبل تعريف  در U و EQ، EX ،H ،L ،Dكه در آن 
ي خطـاي  با مقـدار  Hو  EXايي براي ههاي ن  شدند. اگر بار

صـورت  در غيـر اين  β2=1.05 تخميني فرضي گردند، داريم
ضـريبي   Hشـود و   استفاده مـي  EXفقط براي  β2=1.3از 

گيرد. همچنين اثبات شده است كـه آسـيب زلزلـه بـر      نمي
زمـين بيشـتر   هاي زيرزميني به تغيير مكان و سرعت    سازه

ــراي حــداكثر    ــه شــتاب آن، معمــوالً ب ــا ب وابســته اســت ت
 هاي تعيـين شـده در سـطح زمـين همچنـين بـراي         شتاب

هـاي تعيـين شـده، نسـبت       ها و سرعت حداكثر تغيير مكان
 ميرايي موجود اسـت. در فقـدان اطالعـات ويـژه سـاختگاه     
براي تعيين حداكثر سرعت و حداكثر تغييـر مكـان زمـين    

ميزبـان   ز نسبتي از حداكثر شتاب مشخصي زمينتوان ا مي
  استفاده نمود.

ــرز تحليــل هــاي  روش -2-2 ــاي   اي ســازه ه ل ه
  زيرزميني
هاي زيرزميني به علت اندركنش سازه و محيط   تحليل سازه

اطراف از پيچيدگي خاصي برخوردار است. در حالـت كلـي   
هـاي    هاي مختلـف تحليـل دينـاميكي سـازه      توان روش مي

  نمود:بندي  يني را به صورت زير طبقهزيرزم
  هاي اعمال فشار ديناميكي   روش -2-2-1

 در اين روش با در اختيـار داشـتن حـداكثر شـتاب زمـين،     
هـاي     نيروي وارد بـر سـازه زيرزمينـي بـا اسـتفاده از روش     

او كابـه تعيــين   -اسـتاتيكي همچــون روش مونونوبـه    شـبه 
بـا اسـتفاده از    گردد. از مزاياي ايـن روش آن اسـت كـه    مي

تـوان   هاي الزم و خطاي محاسباتي مي  حداقل تعداد پارامتر
چنـد   به نتايج نسبتاً قابل قبولي دست يافت. اين روش هـر 

در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است اما به دليل عـدم  
برخورداري از مباني تئوريك قـوي بـراي كـاربرد در مـورد     
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هـاي اعوجـاجي     شـكل   تغييـر  هاي زيرزميني و ايجاد  سازه
  .بيش از واقع، امروزه كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد

 روش ميدان آزاد تغيير مكان -2-2-2

نظر از انـدركنش سـازه زيرزمينـي بـا     در اين روش با صـرف 
هاي پديد آمده در توده زمـين در     شكل زمين اطراف، تغيير

مينـي  حالت آزاد در اثر امواج ناشي از زلزلـه بـه سـازه زيرز   
بنـدي و كـاربردي    گردد. اين روش از نظر فرمـول  اعمال مي

انجاميده  ساده بوده و به نتايج قابل قبولي در گذشته نسبتاً
  است.

  روش اندركنش تغيير مكان -2-2-3
زمينـي بـا   وش اعوجاج اعمـال شـده بـه سـازه زير    در اين ر

هـاي    اندركنشي سازه و توده زمين با استفاده از روش لحاظ
 شـود. در ايـن   يا نيمه تحليلي در نظـر گرفتـه مـي    تحليلي

روش با در نظر گرفتن نسبت سختي سازه جايگزين با توده 
خـوبي از   تـوان تقريـب   زمين حـذف شـده از محـيط، مـي    

سازه و اعوجاج اعمال شـده بـه سـازه در     - اندركنش زمين
  اثر بروز زلزله به دست آورد.

 سـازه بـه   -اندركنشي خاك  روش تحليل -2-2-4
  هاي عددي   كمك تحليل

سـازه بـه روش تاريخچـه     -خـاك   در اين روش اندركنشي
گردد.  سازي مي هاي عددي مدل  زماني و با استفاده از روش
 -له انـدركنش خـاك   أتوان مسـ  با استفاده از اين روش مي

سازه را در شرايط پيچيده مرزي و ساختاري زمين در نظـر  
عـددي سيسـتم   سازي و حـل   گرفت. بديهي است كه مدل

ــبات   -خــاك  ــد محاس ــاميكي نيازمن ــت دين ســازه در حال
كــامپيوتري پيچيــده و پرهزينــه اســت و انتخــاب مناســب 

از  اي ه  هاي ورودي براي انجام چنين تحليـل پيچيـد    پارامتر
  .اهميت بسيار زيادي برخوردار است

 اي هاي لرزه  فرضيات و پارامتر -2-3

هاي فوق،   اي از ميان روش  هاي لرزه   به منظور انجام تحليل
روش اندركنش تغيير مكان بـه داليـل زيـر انتخـاب شـده      

  است:
  ،ع مستدير و مستطيلي حل بسته داردروش براي مقاط -1
  .  استروش شامل حال تغيير مكان ميدان آزاد نيز اين  -2

ورودي زلزله در اين روش حداكثر شتاب حركت زمـين در  
بـا در اختيـار داشـتن     باشد كه عمق محل احداث سازه مي

هـاي زمـين قابـل       شتاب در سـطح زمـين و سـاختار اليـه    
  محاسبه است.

 - توان بـا انجـام مطالعـات لـرزه     شتاب حداكثر زمين را مي
هــاي معتبــر   نامــه ينيــســاخت و يــا اســتفاده از آ -زمــين 

 -زمـين   - استخراج كرد. در صورت انجـام مطالعـات لـرزه   
حـداكثر در دو سـطح حـداكثر    ساخت الزم است تا شـتاب  

برداري طـرح بطـور جداگانـه     زلزله طرح و زلزله سطح بهره
اي براي اين دو سـطح تكـرار    تعيين گشته و محاسبات لرزه

  .گردد
تـوان   در صورت عدم انجام مطالعات لرزه زمين ساخت مـي 

هـاي    امـه ن ينيـ حداكثر شتاب سطح زمين را با استفاده از آ
تعيـين كـرد. در    2800نامه  ينيمعتبر ساختماني همچون آ

اين صورت با انتخاب شتاب سطح زمين براي حداكثر زلزله 
اري و تركيب بارگـذاري مطـابق   برد طرح و زلزله سطح بهره

هـاي    اي سـازه  هاي معتبر در زمينه طراحي لرزه   نامه ينيبا آ
هـاي    تـوان طراحـي سـازه را در مقابـل نيـرو      زيرزميني مي

   اي كنترل كرد. لرزه
ايي بـه روش  هاي سازه پوشش ن به منظور انجام تحليل لرزه

اي  هـاي لـرزه    اندركنش تغيير مكان، الزم اسـت تـا پـارامتر   
) در عمـق احـداث   PGAطرح شامل حداكثر شتاب زمين (

) در PGVسـازه، حـداكثر سـرعت ارتعاشـي ذرات زمــين (    
عمق احداث سازه و سـرعت انتشـار مـوج برشـي در تـوده      

پروژه مشخص باشد. بـا توجـه بـه عـدم      خاك محل اجراي
هـاي فـوق     انجام مطالعات لرزه زمين ساخت. مقدار پـارامتر 

  .ايران انتخاب گرديده است 2800 نامه با توجه به آيين
  
  سه راهي نياوران -3

تـا   22+700سازه سه راهي نياوران در محدوده كيلـومتراژ  
توسعه شمالي خط سوم مترو تهران واقـع اسـت.    820+22

قـرار   W3و  V3اين سه راهي در حـد واسـط دو ايسـتگاه    
  ،2موقعيت كلي سه راهي نيـاوران در شـكل شـماره     .دارد

  نمايش داده شده است.
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بر اساس نيمرخ طولي مسير تونل در محـدوده سـه راهـي    
متـر در    16نياوران، مقدار روباره سازه سه راهي نياوران از 

متـر در محـل اتصـال     22محل تاج سازه پوشش نهايي  تا 
  .هاي طرفين متغير است سقف پوشش به ديواره
به صورت سـه   راهي نياوران در پالن طرح هندسي سازه سه

يابـد   صـورت پلكـاني افـزايش مـي    ه كـه عـرض آنهـا ب   قطع
راهـي   سازي شده است. در بخش مياني محـدوده سـه   ساده

كنـد و يـك    راهي تالقـي مـي   يك كانال هواساز با سازه سه
 3شماره نمايد. شكل  ناپيوستگي در هندسه سازه ايجاد مي

  دهد. را نشان ميهندسه سازه سه راهي نياوران 
راهـي نيـاوران ايـن سـازه بـه       هس با توجه به معماري سازه

  :استي به شرح زير قابل تفكيك اجزا
  ديوارهاي شرقي و غربي -1
 دال كف -2

 پوسته قوسي سقف -3

  هاي انتهايي و مياني ديافراگم -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مشخصات ژئوتكنيك -3-1

خصـوص سـه    بر اساس گزارش ژئوتكنيك منتشر شـده در 
آل پيشـنهاد   راهي نياوران مقطع ژئـوتكنيكي عرضـي ايـده   

 4 شده براي محدوده سه راهي نياوران مطابق شكل شماره
  .باشد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه،      ــام گرفت ــك انج ــات ژئوتكني ــايج مطالع ــاس نت ــر اس ب
پارامترهاي ژئـوتكنيكي مصـالح مختلـف در محـدوده سـه      

  اند.  برآورد شده شماره يكراهي نياوران مطابق جدول 
  

موقعيت سه راهي نياوران   2شكل 

 نياوران راهي سهسازه هندسه   3شكل 

آل سه راهي نياورانمقطع عرضي ژئوتكنيكي ايده  4شكل
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پارامترهاي ژئوتكنيكي مصالح موجود در محدوه سه    1جدول 
 راهي نياوران (برگرفته از گزارش ژئوتكنيك)

از سطح زمين تا عمق 
27 

متر
  

بنديجنس اليه بر اساس طبقه
Unified

GC  

 W=7.8  %  درصد رطوبت
 gr/cm3  γd=1.96 وزن مخصوص خشك
 gr/cm3  γwt=2.11 وزن مخصوص طبيعي

زاويه اصطكاك داخلـي بـر اسـاس
  φ'=33.0  °  تنش مؤثر

 kg/cm2  c'=0.04 چسبندگي بر اساس تنش مؤثر
زاويه اصطكاك داخلـي بـر اسـاس

  φ=34.8  °  درجاآزمايش 

 kg/cm2  c=0.23 چسبندگي بر اساس آزمايش درجا
 ν=0.32   ضريب پواسون

از از عمق 
27 

متر تا عمق 
40 

متر
  

بنديجنس اليه بر اساس طبقه
Unified

SC  

 W=10.6 %  درصد رطوبت
 gr/cm3  γd=1.93 وزن مخصوص خشك
 gr/cm3  γwt=2.13 وزن مخصوص طبيعي

داخلـي بـر اسـاسزاويه اصطكاك 
  φ'=32.0  °  تنش مؤثر

 kg/cm2  c'=0.07 چسبندگي بر اساس تنش مؤثر
زاويه اصطكاك داخلـي بـر اسـاس

 φ=36.0  °  آزمايش درجا
 kg/cm2  c=0.19 چسبندگي بر اساس آزمايش درجا

 ν=0.36   ضريب پواسون

راهـي   اي توده خاك در محدوده سه مقادير پارامترهاي لرزه
اي انجـام گرفتـه در    هـاي لـرزه   مبنـاي آزمـايش  نياوران بر 

مل تحليـل  عمحدوده احداث اين سازه و  همچنين دستورال
متـرو تهـران    3 هاي زيرزميني خـط  اي سازه و طراحي لرزه

مقـادير پارامترهـاي    2شـماره  برآورد شده است. در جدول 
  .اي برآورد شده ارائه گرديده است لرزه

استفاده در تحليل مباني و فرضيات مورد  -3-2
  و طراحي

  بارهاي قابل اعمال بر سازه -3-2-1
) بـر مبنـاي وزن   Wبار مرده ناشي از وزن اجزاء سـازه (  -1

 مخصوص بتن

). ايـن  Sبار مـرده ناشـي از انـدركنش خـاك و سـازه (      -2
بارگذاري بر اساس اندركنش خاك با سازه نگهبـان در اثـر   

شود. بـار   مال ميراهي محاسبه و بر اين سازه اع حفاري سه
تـرين نتـايج    قابل اعمال بر پوشش نهايي بر مبناي بحرانـي 

 شود: حاصل از دو روش زير بر سازه اعمال مي

 اندركنش خاك با سازه نهايي در اثر حفاري بدون در نظر -
اوليـه خـاك بـا سـازه     گرفتن تاريخچه حفاري و اندركنش 

 نگهبان

ه توده خاك بـا  زوال كامل سازه نگهبان و اندركنش ثانوي -
 سازه نهايي در ادامه اندركنش اوليه خاك با سازه نگهبان

بار مرده اعمال شده از جانب مستحدثات بافت معمولي  -3
 كيلونيوتن بر مترمربع 100) به ميزان Cشهري (

) بـه  Tبار زنده ناشـي از ترافيـك خيابـان نارنجسـتان (     -4
 كيلونيوتن بر مترمربع 24ميزان 

) كــه در قالــب كــرنش برشــي Qزلزلــه ( بــار ناشــي از -5
تنها بر سـازه  اي ساختگاه سازه كه  براساس پارامترهاي لرزه

 شود. اعمال مي نهايي

بنـدي فضـاهاي    سازي وتيغـه  بار مرده ناشي از وزن كف -6
ــه ميــزان Fداخلــي ( ــع  5/12) ب در كيلونيــوتن بــر مترمرب

كـف در سـازه نهـايي اعمـال       هـا كـه بـر دال    محدوده ريل
 شود. مي

كيلونيـوتن   46) به ميـزان  Rسربار زنده ناشي از قطار ( -7
  .شود كه بر دال كف اعمال ميبر مترمربع 

  راهي نياوران اي توده خاك در محدوه سه پارامترهاي لرزه   2جدول 
 Type II  نوع زمين

 Cs =763 m/sec سرعت متوسط انتشار امواج برشي
 Gm = 1266 MPa مدول برشي ديناميكي توده خاك

مؤثر تـوده   مدول برشي ديناميكي
 Ge = 0.6Gm = 760 MPa خاك

 ν=0.32  ضريب پواسون
مدول االستيسيته ديناميكي مؤثر 

 Ee= 2(1+ν)Ge = 2009 MPa  توده خاك

 h = 22m  عمق متوسط سازه

 αh = 0.8  ضريب اصالح شتاب در عمق

حداكثر شتاب زلزلـه در محـدوده   
 PGASurface = 0.75g  طرح در سطح زمين

حداكثر شتاب زلزلـه در محـدوده   
  راهي طرح در عمق سه

PGA = αh. PGASurface = 
0.6g 

 D = 0~20km  زا فاصله سازه از منبع لرزه

 Mω = 7.5  حد اكثر بزرگاي زمين لرزه طرح

 PGV = 140(PGA/g) = 84  حداكثر سرعت ارتعاش ذره
cm/sec = 0.84 m/sec 

اعمال شده حد اكثر كرنش برشي 
 γff = PGV / Cs = 0.0011  بر توده خاك تحت اثر زلزله
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  مصالح تشكيل دهنده سازهمشخصات  -3-2-2
راهـي   مشخصات بتن مورد اسـتفاده در احـداث سـازه سـه    

ميلگردهاي مورد اسـتفاده  بوده و  3نياوران به شرح جدول 
سازه از نوع آجـدار بـا حـد جـاري شـدن       يدر تمامي اجزا
4000kg/cm2 است در نظر گرفته شده.  

 مشخصات مفروض براي بتن در طراحي سازه   3جدول 

 B-300  نوع بتن

 Kg/cm2 250 ايروزه نمونه استوانه 28مقاومت 

 KN/m3 25  وزن مخصوص

 GPa 20  مدول االستيسيته 

  مورد استفاده در تحليل سازه يها روش -3-2-3
  تحليل اندركنش سازه با خاك -3-2-3-1

منظور تحليل اندركنش خاك بـا سـازه نگهبـان و سـازه     به 
راهـي، از روش اجـزاء محـدود اسـتفاده      پوشش نهـايي سـه  

شود. بدين منظور دو مدل مجزا بـراي سـازه نگهبـان و     مي
ها تهيـه   سازه نهايي شامل مراحل مختلف احداث اين سازه

ترين نتـايج مبنـاي طراحـي سـازه قـرار       گردد و بحراني مي
  گيرند. مي
ل تحليلي اول به منظور برآورد نيروهـاي داخلـي سـازه    مد

نگهبان و همچنين نيروهاي داخلي سـازه نهـايي بـا لحـاظ     
كردن سابقه اندركنش اوليه خاك بـا سـازه نگهبـان تهيـه     

  باشد: شود. اين مدل شامل مراحل زير مي مي
 هاي اوليه توده خاك اعمال تنش -1

 اعمال سربار مستحدثات شهري و ترافيك -2

 سازه نگهبان (شمع و ريب)احداث  -3

 اي راهي به صورت مرحله حفاري سه -4

 احداث سازه نهايي -5

 حذف سازه نگهبان - 6

 برداري شامل بار مرده و سربار زنده اعمال بارهاي بهره -7

مدل دوم به منظور برآورد نيروهاي داخلـي پوشـش نهـايي    
بدون در نظر گرفتن سابقه اندركنش خاك با سازه نگهبـان  

  مدل مراحل زير را در بر دارد: شود. اين تهيه مي
 هاي اوليه توده خاك اعمال تنش -1

 اعمال سربار مستحدثات شهري و ترافيك -2

 احداث سازه نهايي -3

 راهي سهحفاري  -4

 برداري شامل بار مرده و سربار زنده اعمال بارهاي بهره -5

  اي سازه تحليل لرزه -3-2-3-2
اي سازه پوشش نهايي بر اساس اعمـال كـرنش    تحليل لرزه

دارنده سـازه انجـام   ناشي از زلزله بر توده خاك در برشي بر
دست داشتن كرنش برشي قابـل اعمـال بـر     گيرد. با در مي

توده خاك تحت اثر زلزله، تحليل سازه تحت اثر اين كرنش 
  پذيرد: برشي طي مراحل زير انجام مي

هاي اجباري مطابق الگوي شكل شـماره   اعمال جابجايي -1
القـاء   Δبه منظور محاسبه جابجـايي  الف و تحليل مدل  ،5

شده در رأس ديواره سازه نسـبت بـه پـاي ديـواره (شـكل      
 ب)  ،5شماره 

بعدي نماينده سـازه پوشـش تحـت بـار      تحليل قاب دو -2
را در رأس  Δ متمركز يا گسترده مثلثي كه جابجايي نسبي

 5ج و شـماره   5هـاي شـماره    شود (شكل ديواره موجب مي
حاصل از اين تحليل به عنوان نيروهاي د). نيروهاي داخلي 

  .گيرند اي مبناي طراحي قرار مي ناشي از اعمال بار لرزه
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راهي نياوراناي سازه سهيل لرزهروش تحل   5شكل

 د

 ج

 ب

 الف
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الزم به ذكر است كه در مدل تحليلي خاك و سـازه تحـت   
كرنش برشي، رفتار خاك به صورت االستيك خطي در نظر 

ها در  اي سازه . بر اساس دستورالعمل طراحي لرزهشدگرفته 
بر نيروهاي محـوري و   5/3مترو تهران، ضريب رفتار  3خط 

لنگرهاي خمشي و ضريب رفتـار يـك بـر نيروهـاي برشـي      
  .گرديداي اعمال   تحت اثر بارگذاري لرزه محاسبه شده

  خوردگي در اعضاء بتني اثر ترك -3-2-3-3
هاي بتن مسلح با كاهش سختي  اثر ترك خوردگي در سازه

درصـد منظـور شـده اسـت. ضـريب       55خمشي به ميـزان  
هاي معتبـر بـراي تيرهـا و     نامه خوردگي بر اساس آئين ترك
است. در اينجـا   دهتوصيه ش 7/0و  35/0ا به ترتيب ه ستون

تيـر   حد واسط رفتاراي  هاي سازه به دليل اينكه رفتار المان
خـوردگي را   تـوان ضـريب تـرك    و ستون است، بنابراين مي

  گرفت. درنظر 55/0برابر 
  راهي در مجاورت بازشو تحليل سازه پوشش سه -3-2-3-4

به منظور تحليل رفتار سـازه در محـدوده مجـاور بازشـوها     
برابر ضخامت پوشـش   5/2ض بازشو بعالوه طولي معادل عر

در طرفين آن به عنوان محدوده تحت تأثير بازشو به صورت 
شـود. در صـورتي    مستقل از بقيه سازه تحليل و طراحي مي

كه بازشو تنها در يك طرف سازه پوشش واقع باشد، محدوده 
اي از سـازه كـه شـامل     اثر آن در تحليل و طراحي به نيمـه 

شـود و طراحـي نيمـه ديگـر سـازه       مي بازشو است محدود
  منطبق بر طراحي بخش بدون بازشو سازه خوهد بود.

  راهي تحليل پايداري وجوه انتهايي و مياني سه -3-2-3-5
به منظور بررسي پايداري طبيعي وجوه قائم خاك در انتهـا  

راهي و همچنين محاسـبه نيروهـاي    هاي مياني سه و بخش
ميـاني از تحليـل تعـادل     هـاي انتهـايي و   طراحي ديافراگم

) اسـتفاده مـي شـود.     Limit state equilibriumحـدي ( 
اي اسـت كـه    اين تحليل مبتني بر ساز و كار ناپايداري ويژه

اي منتهي به وجـه قـائم خـاك و     متشكل از يك بخش گوه
باشد كه تا سطح زمين امتداد يافته  يك بخش منشوري مي
صورت ساده شده  اين سازو كار به ،6است. در شكل شماره 

  قابل مشاهده است.

كه از جانب ديافراگم بـر   Sدر وضعيت تعادل حدي نيروي 
شود بـا سـاير نيروهـاي محـرك و      وجه قائم گوه اعمال مي

يـن  گيـرد. بـر ا   مقاوم وارد بر آن در وضعيت تعادل قرار مي
شـود كـه    اي محاسبه مـي  گونهاساس بار ديافراگم انتهايي ب

بـا ضـريب اطمينـان     ،6شـكل شـماره   ساز و كار ناپايداري 
  كافي در آستانه تعادل حدي قرار گيرد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ها و فرضيات حاكم بر طراحي روش -3-2-4

راهـي نيـاوران بـر اسـاس      طراحي سازه پوشش نهـايي سـه  
  ين نامـه بـتن آمريكـا   يـ منـدرج در آ هـاي   ضوابط و توصيه
ACI 318-99 .هـاي   بار طراحي ديافراگم انجام خواهد شد

انتهايي و مياني بر اساس روش مندرج در قسمت قبل و بـر  
براي پايداري تـوده خـاك    3مبناي تأمين ضريب اطمينان 

راهــي نيــاوران  در طراحــي ســازه ســه شــود. محاســبه مــي
  .مد نظر قرار دارند 4هاي بارگذاري مطابق جدول  تركيب

هاي بارگذاري مورد نظر در طراحي سازه  تركيب   4 جدول
  راهي نياوران سه

No. W S* C F T R Q 

1 1.4 1.4 1.4 1.4 0 0 0 

2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 0 

3 1.05 1.05 1.05 1.05 1.27 1.27 1.4 

4 1.05 1.05 1.05 1.05 1.27 1.27 -1.4 

5 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0 1.43 

6 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0 -1.43

*  در تركيبات بارگذاري كه بار اندركنش خاك و سازه بدون در 
اند،  نظر گرفتن اندركنش اوليه خاك و سازه نگهبان محاسبه شده

  شود. ضرب مي 75/0حاصل تركيب بارگذاري در ضريب 

ساز و كار ناپايداري مفروض در تحليل تعادل حدي    6شكل
 راهيوجه انتهايي سه
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ها، كف، سقف  مقادير حداقل فوالدگذاري خمشي در ديواره
راهي نياوران به قرار زير در نظـر   هاي پوشش سه ديافراگمو 

  شود: گرفته مي
  در هر وجه:  در جهت اصلي خمش

As, min = (0.002) bd 

   در جهت عمود بر جهت اصلي در هر وجه:
As, min = (0.001) bd 

راهي نياوران  در طراحي برشي اجزاء سازه پوشش نهايي سه
گـاه مـورد    از هر تكيه )dمقاطع مختلف هر عضو (تا فاصله 

گيرند. حـداقل فـوالد برشـي از رابطـه زيـر       بررسي قرار مي
  :شود محاسبه مي

  
  

ظرفيت برشي بتن و فوالد برشي از روابط زير قابل محاسبه 
  :است

  
  
  

ضريب كاهش ظرفيت برشي اعضاء بتن مسلح برابـر اسـت   
  0.85φ =  با
  مشخصات مدل تحليلي -3-3

هـاي مختلـف    در ايسـتگاه  راهـي  پوشش نهـايي سـازه سـه   
هاي بتني مسـلح تحليـل و طراحـي     طراحي به صورت قاب

تار اعضـاء آنهـا    ها منطبق بر ميان شود. هندسه اين قاب مي
  باشد.  ها مي شامل سقف، ديوارها و كف

راهـي از روش   سـه  به منظور تحليل اندركنش خاك با سازه
انـه  گ اجزاء محدود استفاده شده است. هر يك از نواحي سه

سـازي   راهي نياوران توسط يك مقطـع دو بعـدي مـدل    سه
شود. مدل اجزاء محدود هر يك از اين مقاطع دو بعـدي   مي

باشـد.   در بر دارنده توده خـاك و سـازه پوشـش تونـل مـي     
طـور خالصـه   مدل اجزاء محدود مورد اسـتفاده ب مشخصات 

  باشد: به قرار زير مي
سازي  اي مدلاي بر گره 6هاي كرنش مسطح مثلثي  المان -

 اند. توده خاك مورد استفاده قرار گرفته

بـراي   Timoshenkoاي تيـر   گـره  خطـي دو  هـاي  المان -
 اند. سازي سازه پوشش مورد استفاده قرار گرفته مدل

متر از هـر   80مدل اجزاء محدود در امتداد افق به ميزان  -
متري از سـطح زمـين    100طرف و در امتداد قائم تا عمق 

 ه است.گسترده شد

مـدل اجـزاء محـدود مـورد اسـتفاده در       7شماره در شكل 
  :باشد راهي نياوران قابل مشاهده مي تحليل سازه سه

  
  
  
  
  
  
  
  
 فرودگـاه  مسـير  متـرو اتصـال  راهـي   سه -4

  مهرآباد
تبـديل تونـل تـك خطـي     راهي متروي فرودگـاه نقـش    سه

و همچنــين  A4-2راهــي غربــي ايســتگاه  انشــعابي از ســه
اي شـماره   ه  هاي تك خطي منشعب از ايسـتگاه جزيـر   تونل

يك متروي فرودگاه را بـه يـك تونـل دو خطـه، كـه تونـل       
 اصلي مسير خط فرودگاه مي باشد را داراست.

هواپيمـايي جمهـوري اسـالمي     هراهي از زير محوط اين سه
هاي    عبور ميكند، كه با توجه به قرار گرفتن ساختمانايران 

راهـي بـه    روش اجراي سه ،راهي محوطه مذكور بر روي سه
صورت حفاري كامالً زيرزميني در نظر گرفتـه شـده اسـت.    

ــه  ــاري چنــد مرحل ــا حف اي و نصــب سيســتم  ايــن روش ب
هايت اجراي پوشـش  نهدارنده موقت، تعريضي سازه و در نگ

  گيرد. نهايي انجام مي
شماره راهي در شكل  پالن موقعيت جغرافيايي محدوده سه

راهــي در  انتهــاي جنــوبي ســه نشــان داده شــده اســت. 8
ــومتر  ــمالي ســه  306.376+00كيل راهــي در  و انتهــاي ش
  است.واقع  141.424+00 كيلومتر

  

مدل اجزاء محدود مورد استفاده براي تحليل سازه   7شكل
 راهي نياورانپوشش سه
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 A ،B داراي سه مقطـع  4راهي متروي فرودگاه به خط  سه
نشـان داده   9شـماره  باشد كه پـالن آن در شـكل    مي C و

متـر،   5/78راهي جنوبي برابـر بـا    شده است. طول كلي سه
متر  5/31 برابر B متر، طول بخش 22برابر  A طول بخشي

  .متر است 25برابر  C و طول بخشي

 تحليل و طراحي سازه پوششي نهايي  -4-1

 جنوبي راهي سه نهايي پوشش سازهكامپيوتري  هاي تحليل
 SAP2000افـزار   با استفاده از نـرم  مهرآباد فرودگاه متروي

اين نتـايج تحليـل،    انجام پذيرفته است. سپس با استفاده از
 لشرح داده شده است. در شـك  اي پوشش نهايي ه  طرح ساز

نمـايش    Cو  A،B هـاي    گيـري پـارت  پالن قرار 10شماره 
  .داده شده است

  مشخصات مصالح تشكيل دهنده سازه -4-1-1
روزه نمونــه  28بــراي پوشــش نهــايي از بــتن بــا مقاومــت 

مربع اسـتفاده  كيلوگرم بر سـانتيمتر  250رابر با اي ب استوانه
شـود.   مسـلح مـي   AIIIاز نوع  آجدار شود، كه با آرماتور مي

پوشش نهـايي در جـدول    مورد استفاده در بتنخصوصيات 
  .شده است نشان 4شماره 

 مشخصات بتن در طراحي سازه   4جدول 

 B-300  نوع بتن

 Kg/cm2 250  اي  روزه نمونه استوانه 28مقاومت

 KN/m3 25  وزن مخصوص

 GPa 20  مدول االستيسيته 

Fy4000 آرماتور Kg/cm² 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يراتصال خط مترو مسيراهسهياييجغراف يتموقع   8شكل 
 مترو تهران 4فرودگاه مهرآباد به خط 

 تهران يمترو 4فرودگاه مهرآباد به خط يرمسياتصال مترويراهسهيپالن كل  9شكل
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  بارهاي قابل اعمال بر سازه -4-1-2
) بـر مبنـاي وزن   Wبار مرده ناشي از وزن اجزاء سـازه (  -1

 مخصوص بتن

). ايـن  Sبار مـرده ناشـي از انـدركنش خـاك و سـازه (      -2
بارگذاري بر اساس اندركنش خاك با سازه نگهبـان در اثـر   

شود. بـار   راهي محاسبه و بر اين سازه اعمال مي حفاري سه
تـرين نتـايج    قابل اعمال بر پوشش نهايي بر مبناي بحرانـي 

 شود: حاصل از دو روش زير بر سازه اعمال مي

با سازه نهايي در اثر حفاري بدون در نظر اندركنش خاك  -
گرفتن تاريخچه حفاري و اندركنش  اوليه خـاك بـا سـازه    

 نگهبان

زوال كامل سازه نگهبان و اندركنش ثانويه توده خاك بـا   -
 سازه نهايي در ادامه اندركنش اوليه خاك با سازه نگهبان

بار مرده اعمال شده از جانب مستحدثات بافت معمولي  -3
 كيلونيوتن بر مترمربع 100) به ميزان C( شهري

) بـه  Tبار زنده ناشـي از ترافيـك خيابـان نارنجسـتان (     -4
 كيلونيوتن بر مترمربع 24ميزان 

) كــه در قالــب كــرنش برشــي Qبــار ناشــي از زلزلــه ( -5
تنها بر سـازه  اي ساختگاه سازه كه  براساس پارامترهاي لرزه

 شود. اعمال مي نهايي

بنـدي فضـاهاي    تيغه سازي و ناشي از وزن كفبار مرده  -6
ــه ميــزان Fداخلــي ( ــع 5/12) ب در  كيلونيــوتن بــر مترمرب

كـف در سـازه نهـايي اعمـال       هـا كـه بـر دال    محدوده ريل
 شود. مي

كيلونيـوتن   46) به ميـزان  Rسربار زنده ناشي از قطار ( -7
 شود. كه بر دال كف اعمال مي بر مترمربع

  
  
  
  
  
  
  
  
 اي نامه مورد استفاده در بارگذاري لرزه آيين -4-1-3

نامـه زلزلـه ايـران     اي، آيـين  هـاي لـرزه    جهت تعيين پارامتر
) مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. جهـت    2800(استاندارد 

اي از  و تركيبــات بارگــذاري لــرزه افــزار كنتــرل نتــايج نــرم
هاي زيرزمينـي انجمـن     تحليل و طراحي سازه دستورالعمل

. تركيبــات شــد) اســتفاده ITAســازي ( المللــي تونــل بــين
  :سازي به شرح ذيل است اي در مدل بارگذاري لرزه

  ):MDEتركيبات بارگذاري براي زلزله طرح حداكثر (
COMBO I: 1.4D + 1.7L  

COMBO 2: 1.4D + 1.7L + 1.7H  

COMBO 3: 1.4D + 1.7H  

COMBO 4: 0.9D + 1.7L  

COMBO 5: 1.0D +1.0L +1.0H + 1.0EQ  

COMBO 6: 1.0D+ 1.0L + 1.0H - 1.0EQ  

COMBO 7: 1.0D +1.0H + 1.0EQ  

COMBO 8: 1.0D +1.0H - 1.0EQ  

COMBO 9: 1.0D + 1.0EQ 

COMBO 10: 1.0D - 1.0EQ  

COMBO 11: 1.0D +1.0L + 1.0EQ 

COMBO 12: 1.0D +1.0L - 1.0EQ 

 كه در آن:  

D = اي ه  هاي مرده اجزاي ساز  اثرات ناشي از بار  
= L هاي زنده  اثرات ناشي از بار  
EQ = زلزله هاي  اثرات بار  

= H     اثرات ناشي از فشـار هيدرواسـتاتيكي آب در صـورت
  وجود

 فرودگاه مهرآباد يرمس ياتصال يراهسهيياجرايهاو گامCوA،Bپارتيريپالن قرارگ   10شكل 
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 ):ODEبرداري ( بهرهتركيبات بارگذاري براي زلزله طرح 

هـاي    اي، به نيـاز  تركيب بارگذاري طراحي لرزه ODEبراي 
اگـر اعضـا    بستگي دارد. معمـوالً  هاي   عملكردي اعضاي ساز

گونه آسيبي يا آسيب اندكي هنگـام وقـوع   براي تحمل هيچ
) طراحـي شـده باشـند، تغييـر     ODEتر ( سطح زلزله پايين

اي بايـد در حـد    ه  االسـتيك در اعضـاي سـاز   غير هـاي  شكل
بارگذاري ذيل بر مبناي طراحي  پاييني كنترل گردد. معيار

  گردد: ضريب بار پيشنهاد مي
COMBO I: 1.4D + 1.7L  

COMBO 2: 1.4D + 1.7L + 1.7H  

COMBO 3: 1.4D + 1.7H  

COMBO 4: 0.9D + 1.7L  

COMBO 5: 1.05D +1.3L +1.3H + 1.3EQ  

COMBO 6: 1.05D+ 1.3L + 1.3H - 1.3EQ  

COMBO 7: 1.0D +1.3H + 1.3EQ  

COMBO 8: 1.0D +1.3H - 1.3EQ  

COMBO 9: 1.0D + 1.3EQ 

COMBO 10: 1.0D - 1.3EQ COMBO 11:1.0D 

+1.3L + 1.3EQ 

COMBO 12:1.0D +1.3L - 1.3EQ 
نامه مورد استفاده در طراحي عناصـر   آيين -4-1-4

  بتني
بـر   پوششي نهـايي طراحـي عناصـر بتنـي پوشـش نهـايي       

هـاي    تـرين نيـرو   بـراي بحرانـي   ACI 318نامه  ينيمبناي آ
  .هاي مختلف تحليل انجام پذيرفته است  در فاز حاصل

 هندسه كلي مدل -4-1-5

راهي، از روش المان محدود به كمـك   سازي سه جهت مدل
شـماره   لاستفاده شده اسـت. در شـك   SAP2000افزار  نرم
ت سـه بعـدي   بصـور   Cو  A،Bي پارت هانمابرخي از  11

سـازي سـازه از المـان     نمايش داده شده است. جهت مـدل 
SHELL  ــا ضــخامت گــرهچهــار ، 100، 95، 80هــاي    اي ب

ــتفاده شــده اســت.  ســانتي 150و  140، 125، 110 متر اس
-هاي محـوري    براي لحاظ اثرات ترك خوردگي براي المان

ــا  خمشــي، از ضــريب كــاهش  7/0ممــان اينرســي برابــر ب
  .استفاده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 راهي  بارگذاري سه -4-1-6

هاي مـرده ناشـي از     راهي شامل بار هاي وارد بر سازه سه  بار
هـاي مـرده ناشـي از وزن      وارده بـر سـقف و بـار    وزن خاك

هـاي جـانبي ناشـي از      هاي زنده، بار  سازي، بار مصالح و كف
باشد. در ادامـه نحـوه توزيـع     هاي زلزله مي  فشار خاك و بار

  .هاي مذكور شرح داده شده است  يك از بار هر
  

Cو A، Bپارت  سه بعديياز نماها يبرخ   11شكل 

 Cنماي جنوبي پارت 

 Bنماي پارت 

 Aپارت  جنوبي نماي

 Aنماي شمالي پارت 
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هاي انجام شده براي  با توجه به تحليل :مرده هاي  تعيين بار
ــرم     ــازه در ن ــه س ــده اولي ــتم نگهدارن ــين سيس ــزار  تعي اف

PLAXIS ميزان تنش نرمال در ناحيه ،Interface   ،سـقف
در ناشي از سربار خاك بر سـقف سـازه (  به عنوان بار مرده 

مربـع و ايـن مقـدار در    كيلونيوتن بر متر 80ط تاج برابر وس
كيلونيوتن بـر متـر    140به  Aدر پارت  هاي سقف به  كناره
 و در پارتمربع كيلونيوتن بر متر 125به  Bدر پارت  ،مربع

C  يابـد) اعمـال    افزايش مـي مربع كيلونيوتن بر متر 120به
  .شده است
بطور كلي ميزان بار زنده ناشي از عبور  :هاي زنده  تعيين بار

 تـن  2/3 راهي وارد مي شود برابـر  سازه سه قطار كه به كف
  است.مترمربع بر 

ميزان فشار جـانبي خـاك در    :خاك تعيين بار فشار جانبي
حال سكون در عمق دفن سازه، به عنوان بـار جـانبي وارده   

  .ر نظر گرفته شده استبه ديواره سازه د از طرف خاك
محاسبات تعيين تغييـر شـكل اعوجـاجي     -4-1-7

 اعمالي از طرف زمين به سازه 

هاي داخلي به وجـود آمـده در پوشـش      در اين قسمت نيرو
شـكل   شود. ابتدا محاسبات تعيين تغيير ه مينهايي محاسب

اصــالح شــده اعمــالي از طــرف زمــين بــه ســازه بــه روش 
سازه براي هر دو زلزلـه طـرح حـداكثر و     - اندركنش خاك
بـراي   محاسبات فوق گيرد. برداري انجام مي زلزله طرح بهره

برداري بـه ترتيـب    دو زلزله طرح حداكثر و زلزله طرح بهره
  .ارائه شده است 6و  5شماره در جداول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )MDEسازه ( -الح شده بر اساس روش اندركنش خاك اصشكلمحاسبات تعيين تغيير   5جدول 
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  هاي ايجاد شده در پوششي نهايي   تغيير شكل - 8- 1- 4
تاج سـازه تحـت اثـر بـار     در حداكثر تغيير مكان قائم : Aپارت 
برابـر  هـا تحـت اثـر بـار زنـده       كفو در  ميليمتر 15برابر مرده 

 اثـر  تحـت  ديوارهادر  افقي مكان تغيير حداكثر ميليمتر، 75/2
تاج سازه تحـت  و در  ميليمتر 2/10برابر  خاك جانبي فشار بار

  .مجاز قرار دارند ميليمتر كه در حد 4/2برابر اي  اثر بار لرزه
تحت اثر بار  تاج سازهدر حداكثر تغيير مكان قائم : Bپارت 

 5ها تحت اثر بار زنده برابر  كفو در  مترميلي 15مرده برابر 
 بـار  اثر تحت ديوارهادر  افقي مكان تغيير حداكثر ميليمتر،

تاج سـازه تحـت   و در  ميليمتر 8/4 برابر خاك جانبي فشار
  .مجاز قرار دارند متر كه در حدميلي 6/5اي برابر  اثر بار لرزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تاج سازه تحت اثر بار در حداكثر تغيير مكان قائم : Cپارت 
ها تحت اثر بار زنـده برابـر    كفو در  مترميلي 5/4مرده برابر 

 تحـت  ديوارهـا در  افقـي  مكان تغيير حداكثر ميليمتر، 4/5
تـاج سـازه   و در  ميليمتـر  6 برابـر  خاك جانبي فشار بار اثر

مجاز قـرار   متر كه در حدميلي 5/3اي برابر  تحت اثر بار لرزه
  .دارند

هـاي     تغيير مكان 13و  12  شماره ل اشكادر به عنوان نمونه 
مختلف نشان  هاي  تحت اثر بار Aپارت  سازه پوشش نهايي

  داده شده است.
تـر نحـوه    مدل تغيير شكل يافته به منظـور نمـايش واضـح   

  .شكل با بزرگنمايي مناسب ترسيم شده است تغيير

 )MDEسازه ( -الح شده بر اساس روش اندركنش خاكاصشكلمحاسبات تعيين تغيير  6جدول 
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  منابع و مراجع -5
هاي نهايي تحليل و طراحـي سـازه پـروژه     مجموعه گزارش

از  ييهـا  قسـمت  يمـال  ينتداركات، ساخت و تـأم  ي،طراح
، شركت مهندسين مشاور طرح تهران يمترو 4و  3خطوط 

  1392و توسعه بلندپايه، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  

 (mm) ايشكل افقي سازه تحت اثر لرزهكانتور تغيير  13شكل

 (mm) ها تحت اثر بار زندهشكل قائم كفكانتور تغيير  12شكل
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هاي زيرزميني تقاطعي و تبادلي بين  مباني روش طراحي ايستگاه
  خطوط قطار شهري (مترو)،

  1متروي تهران 4و  3هاي خطوط  مطالعه موردي ايستگاه
  

  5مسعود واحدي، 4، عليرضا ايرواني3، علي دالل باشي اصفهاني2، كيان خردمند نيا1بهمن حقيقي
  يويل شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايهرسته سازه و س يرمد 1

  يويل شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايهكارشناس ارشد رسته سازه و س 2
  كارشناس رسته سازه شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايه 3

  يهمشاور طرح و توسعه بلندپا ينمعاون طرح و برنامه شركت مهندس 4
  ي شركت مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايهكارشناس ارشد فن 5

  
 چكيده

بـاالي   امروزه استفاده از سيستم حمل نقل زيرزميني (مترو)، با توجه به مزاياي آن از جمله ايمني مناسب، عمر مفيد نسـبتاً 
جمله مهترين مباحث فني مهندسي در توسعه  هاي اقتصادي، از جويي پذيري و صرفه آن و كاهش بار ترافيك، كاهش آسيب

هـاي مواصـالتي    حمل و نقل زيرزميني ايجاد شبكه هاي باشد. يكي از مهمترين مباني توسعه زيرساخت زيرساختي كشور مي
قـش  باشـد. در ايـن بـين ن   بين مسيرهاي حمل و نقل در جهت تسريع و كاهش ميزان سفرهاي مورد نياز درون شهري مـي 

هـاي تبـادلي در توسـعه شـبكه      هاي تقاطعي و ايسـتگاه  هاي زيرزميني مواصالتي بين خطوط شامل ايستگاه كليدي ايستگاه
سازي و تحليـل دو ايسـتگاه    مهندسي مدل - در اين مطالعه، مباني فني باشد.حمل و نقل زيرزميني بيش از پيش آشكار مي

هاي وليعصر و مولوي و تقـاطع   ترتيب محدوده تقاطع خيابانه مترو تهران، ب 4و  3زيرزميني تقاطعي و تبادلي واقع در خط 
ـ بزرگراه لشگري (جاده مخصوص كرج) و  سـازي   اي از مبـاني مـدل   اد)، بـا ذكـر پيشـينه   خيابان معراج (مسير فرودگاه مهرآب

همتـرين يافتـه ايـن مطالعـه،     اين اساس م هاي زيرزميني در كالن شهر تهران، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. بر سازه
هـاي مجـاور خـود در دو     هايي از سازه هاي زيرزميني در اتصال با بخش هاي جانبي اين سازه سازي و تحليل بخش نحوه مدل

  .باشدهاي اجراي مربوط به آن مي خط زيرزميني مترو و روش
  
  

  المان محدود ي،بعد هس يساز مدل ي،تقاطع يستگاها ي،تبادل يستگاهمترو تهران، ا: كلمات كليدي

                                                   
متروي تهران، شركت مهندسين  4و  3پروژه توسعه خطوط سازه و دفترچه محاسبات  ي طراحيها برگرفته از مجموعه گزارش 1
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  مقدمه -1
 هـاي  حوزه مهمترين از يكي عنوان به ها، ايستگاه و ها پايانه

بـا   تلفيق و پيوستگي دليل به ريلي نقل و حمل استفاده از
ــاهاي ــهري فض ــدگي و ش ــومي زن ــت از عم ــژه اهمي اي  وي

شناسي  برخوردارند. همچنين بررسي شرايط گوناگون زمين
هاي  و طبيعت پيچيده توده خاك در اطراف تونل و ايستگاه

سازي رفتار تـوده خـاك از ديـدگاه     بيني و مدل مترو، پيش
  علمي و نظري الزامي است.

سازه نگهدارنـده موقـت و   تحليل روش  مباني در اين مقاله
 تقـاطعي  ايسـتگاه  هاي جانبي اصلي هسته مركزي و بخش

D3L7  ــوي و  ايســتگاهو ، واقــع در محــدوده چهــارراه مول
ــان بيمــه واقــع در بزرگــراه  A4.2تبــادلي  ، محــدوده خياب

لشگري (جاده مخصوص كرج) مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     
خطـوط سـه و    التيايسـتگاه مواصـ   D3L7 ايسـتگاه است. 

و در محل تقـاطع غيـر همسـطح    بوده هفت متروي تهران 
هاي وليعصر و مولـوي   اين دو خط با يكديگر در زير خيابان

 4در بخـش غربـي خـط    A4.2  ايسـتگاه  .است قرار گرفته
و ابتداي مسير فرودگـاه  قطار شهري تهران و حومه (مترو) 

  مهرآباد قرار گرفته است.
  
 پيشينه مطالعات -2

  هندسه طرح -2-1
زيرزمينـي   معماري سازه اصلي هسته مركزي ايسـتگاههاي 

پيكربندي  باشد. طبقه مي معموالً به صورت يك طبقه يا دو
در شـكل شـماره يـك    به طور كلـي   و معماري سازه اصلي
  نشان داده شده است.

  
 

 

 

 

 

 

 

  هاي اجرا روش -2-2
زيرزمينـي،   همهمترين تصميمات در مورد هـر سـاز   يكي از

روش اجـرا،   موردگيري در  انتخاب روش اجرا است. تصميم
تابعي از شكل ايستگاه، عمق قرارگيري آن، وضعيت خـاك  

هاي زيرزميني و سطحي محل اجراي طرح و بـاالخره   و آب
برآورد مالي پروژه اسـت. در ادامـه مـروري بـر     زمانبندي و 

هاي مترو و مزايا و معايب  هاي مختلف اجراي ايستگاه روش
  .شود انجام ميهر روش 

  يمصالح مورد استفاده در سازه اصل -2-3
 و بـوده  الزم اي سـازه  بتن براي حداقل عيار يك از استفاده
 بـه  سـازه را در  نمايان فوالد از استفاده ميزان اين، بر عالوه

تنيـده   پيش بتن از استفاده رسانيد. همچنين خواهد حداقل
  .شودنمي توصيه هاي زيرزميني در سازه

 اغلـب  عمـق،  كـم  زيرزمينـي  ايسـتگاه  در اينكه به توجه با
 عمــل) فشــاري نــه (و خمشــي صــورت بــه ســازه اعضــاي

 استفاده مصرفي، ميلگرد در جويي صرفه منظور به كنند، مي
 نكتـه  تنهـا  .شـود  مـي  توصيه AII جاي به AIII ميلگرد از

 كـه  مقـاطعي  در ها ترك عرض كنترل محاسبات، در اينكه
  .گردد بيشتري انجام دقت با بايد دارد، وجود ميلگرد تجمع

 جـز  بـه  بتن، داخل در) غيرآجدار( ساده ميلگرد از استفاده
 .نيســت مجــاز)، Anchor-Boltsمهارهــا ( ميــل بــراي

شماره يك بـوده   جدول با مطابق مصرفي مصالح مشخصات
 سـازه  طراحـي اوليـه   كـه  است ذكر به الزم همچنين. است

 فرضـيات  بـا  زيرزميني بطور معمول مطـابق  نهايي ايستگاه
  .گرددمي انجام زير

 يستگاها يمصالح مورد استفاده در سازه اصل   1جدول 

عنوان مصالح 
  مالحظات  نوع  ساختماني

 B-300  اي بتن سازه

روزه نمونه  28 فشاريمقاومت 
و  250kg/cm2اي  استوانه

  350kg/m3حداقل عيار سيمان 

 150kg/m3حداقل عيار سيمان   B-100  بتن مگر

پروفيل و ورق 
  حد جاري شدن  ST-37  فوالدي

 Fy=2400kg/cm2 

ميلگردهاي 
  حد جاري شدن  AIII  آجدار

 Fy=4000kg/cm2  
طبقه هستهيكهندسه مقطع عرضي سازه اصلي   1شكل
 (سمت چپ) ه هسته مركزيدو طبق(سمت راست) و  مركزي
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  مشخصات ژئوتكنيكي -2-4
هاي زيرزميني همـواره در تمـاس بـا     سازهكه با توجه به اين

لـذا تعيـين صـحيح و منطقـي     هستند خاك پيرامون خود 
پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك اطراف اهميـت قابـل تـوجهي    

  .ها خواهد داشت ها و مدلسازي در تحليل
 از كـه  شده بنا جوان آبرفتي هاي نهشته روي بر تهران شهر

و  دارد گسـترش  جنـوبي  كـوير  كنـار  تا البرز هاي كوهپايه
. باشـد  مـي  فصـلي  هـاي  سـيالب  و رودخانـه  فعاليت حاصل
 و شـده  تقسيم زير بخش پنج به تهران آبرفتي هاي نهشته

  :از عبارتند جديد به قديم رسوبات از اين
  دره هزار آبرفتي سازند -
 رسـي  هـاي  سـيلت  و تهران شمال ناهمگن آبرفتي سازند -

  كهريزك
  تهران آبرفتي سازند -
  ايوانكي باختر در آباد خرم آبرفتي سازند -
  كنوني آبرفتي -

 سـنگ،  قلـوه  با همراه همگن كنگلومراي از دره هزار سازند
و  ماسـه  را هـا  دانه ميان فضاي كه شده تشكيل ريگ و شن

 اصـلي  هـاي ويژگـي  خالصـه  طـور  به. است كرده پر سيلت
 منظم، بندي طبقه زياد، ضخامت: از عبارتند شده ياد سازند
 رنـگ  هـا،  سنگ متوسط شده، اندازه سخت و خوب سيمان

 .خـوردگي  چـين  و هـا  اليـه  زيـاد  شـيب  روشن، خاكستري
 بر شيب دگر صورت به تهران شمال ناهمگن آبرفتي سازند
 هـزار  خـورده  چين آبرفتي سازند يافته فرسايش رويه روي

 هـاي  تپـه  شـكل  به شناسي ريخت نظر از و داشته دره قرار
 سـازند  ايـن . شـود  مـي  ديـده  تهـران  هـاي  كوهپايه در بلند

 طـور  بـه  و رس سـنگ،  قلوه و ريگ از شن، است مخلوطي
سـازند  شود.  مي ديده آن در نيز درشت هاي بلوك پراكنده

اي  هـاي جـوان مخـروط افكنـه     آبرفتي تهران شامل آبرفـت 
است كه از دامنه جنوبي كوه البرز به سـمت جنـوب ادامـه    

ان روي آن بنـا شـده   اي از شهر تهر داشته و بخش گسترده
است. به طور خالصه رسوبات مذكور همگن بوده و از قلـوه  
سنگ، شن و ريگ در سـيماني از ماسـه و سـيلت تشـكيل     

هاي نـرم   سازند آبرفتي خرم آباد بيشتر از سيلت. شده است

و قلوه سنگ تشكيل شده كه در باختر ايوانكي، پس از يك 
قرار دارد. زمـان  دوره فرسايش بر روي سازند آبرفتي تهران 

گـذاري ايـن سـازند احتمـاالً همزمـان بـا دوره يـخ         رسوب
تـرين   هاي كنوني متشكل از جـوان  آبرفتد. باش كوچك مي

اي يا سيالبي در منطقـه دشـت تهـران     هاي رودخانه نهشته
ها در شـمال تهـران از    باشد. مشخصات كلي اين نهشته مي

 رسوبات دانـه درشـت منفصـل (قلـوه سـنگ و شـن) و در      
ســيلت و رس) (از رســوبات دانــه ريــز نيــز عمــدتاً جنــوب 

  .تشكيل شده است
  عمر مفيد سازه -2-5

ي هـا  ايسـتگاه  هزان عمر مفيد مورد انتظار از سـاز ميامروزه 
شـود. بـراي    سـال انتخـاب مـي    120تـا   70بين  زيرزميني

توانـد تـا ايـن حـد عمـر كنـد،        اطمينان از اينكه سازه مـي 
اثرات دراز مدت ناشي از خـوردگي  بايستي عالوه بر بررسي 

، محاسبات مربوط به ظرفيـت بـاربري   مصالح و زنگ زدگي
سازه (تحت بارهاي تكراري سرويس و زلزله)، بـا توجـه بـه    

  .حث آمار و احتماالت، انجام شودامب
پارامترهـاي زيـر در محاسـبة عمـر مفيـد      بصورت معمول، 

  د:گيرن، مورد استفاده قرار ميهاي زيرزميني سازه
ــاز    - ــراي ســـ ــار بـــ ــورد انتظـــ ــة دوام مـــ   هدرجـــ
)Endurance Grade(  
  لحاظ خوردگيه وضعيت آب و هواي منطقه ب -
هـاي   نوع بتن و مصالح مصرفي در آن، روش كار، نسـبت  -

  سطح بتن اجرا و پرداخت هشيو اختالط،
  نوع ميلگرد مصرفي -
  ها در بتن حداكثر عرض ترك -
  ضخامت پوشش بتن روي ميلگردها -
  بندي، زهكشي و دفع آب عايق هشيو -
  ميزان بارهاي تكراري وارده بر سازه (قطار و ترافيك) -
ال: رنـگ آميـزي دورهـاي    نگهداري (به عنـوان مثـ   هشيو -

بـه   ها و تـرميم روسـازي خيابـان    ، تنظيم ريلاسكلت فلزي
  كاهش ضربه وارد بر سازه) لحاظ

هاي با احتمال  مقاومت مورد انتظار از سازه در برابر زلزله -
وقــوع مختلــف (بــه ترتيــب در ســه حالــت بــدون آســيب  
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آسيب قابـل تـرميم بـر سـازه و خرابـي       سازه، محسوس بر
  .سازه) و ساير اتفاقات احتمالي (نظير آتش سوزي)

 100عمر مفيـد حـدود    مينأت توان گفت كهدر مجموع مي
سال و بيشتر نيازمند رعايت جزئيات اجرايي و پارامترهـاي  

 عمـده  باشد كه محدوده هر يك از اين پارامترها دريباال م
  .شده استها مشخص  نامه آئين

  بارگذاري -2-6
زميني عبارتند از: سـربار قـائم   هاي زير بارهاي وارد بر سازه

هاي موجـود، بـار    ناشي از ترافيك، سربار قائم ناشي از ابنيه
قائم و افقي خاك، فشار هيدرواسـتاتيكي ناشـي از آب، بـار    

بـرداري بـر سـازه     ه سازه و بارهاي زنده كه پس از بهرهمرد
فرض گرديـد    شوند. به منظور طراحي سازه نگهبان وارد مي

هاي جانبي، سـطح آب   حداث سازهقبل از آغاز عمليات اكه 
هاي زهكش تعبيه شـده در دو   زميني منطقه توسط چاهزير

شـود و عمليـات حفـاري در     طرف ايستگاه پايين آورده مي
پـذيرد. بـدين ترتيـب فشـار      عاري از آب انجام مي محيطي

هـاي سـازه نگهبـان     هيدروستاتيك ناشي از آب در طراحي
  منظور نخواهد شد. 

 اصـلي  سازه نهايي پوشش و نگهبان سازه طراحي منظور به
 گرفتـه  نظـر  در زيـر  شـرح  بـه  بارگـذاري  حـاالت  ايستگاه

  :شوند مي
 وزن مبنـاي  بر) W( سازه اجزاء وزن از ناشي مرده بار -1

  بتن مخصوص
ايـن   (S) بار مرده ناشـي از انـدركنش خـاك و سـازه     -2

بارگذاري بر اساس اندركنش خاك با سازه نگهبـان در  
اثر حفاري سازه اصلي محاسبه و بر اين سـازه اعمـال   

شود. بار قابل اعمال بر پوشـش نهـايي بـر مبنـاي      مي
ترين نتـايج حاصـل از دو روش زيـر بـر سـازه       بحراني
اندركنش خاك با سازه نهـايي در اثـر    :ي شوداعمال م

حفــاري بــدون در نظــر گــرفتن تاريخچــه حفــاري و  
اندركنش اوليه خاك با سازه نگهبان با اعمـال ضـريب   

زوال كامـل  ؛ بر حاصل تركيب نيروهاي داخلـي  75/0
سازه نگهبان و اندركنش ثانويه تـوده خـاك بـا سـازه     

  ه نگهباننهايي در ادامه اندركنش اوليه خاك با ساز

بار مرده اعمال شده از جانب مستحدثات بافت متراكم  -3
  100kN/m2به ميزان (C) شهري

 (T) بار زنده ناشي از ترافيك خيابان مولوي و وليعصر -4

   24kN/m2به ميزان

كـه در قالـب كـرنش برشـي      (Q) ار ناشـي از زلزلـه  ب -5
اي سـاختگاه سـازه تنهـا بـر      براساس پارامترهاي لـرزه 

 .شود اعمال ميسازه نهايي 

بندي فضـاهاي   تيغه سازي و بار مرده ناشي از وزن كف - 6
هاي كف در  كه بر دال  3kN/m2به ميزان (F) داخلي

 .شود سازه نهايي اعمال مي

 بـه ميـزان   (E) سربار زنـده ناشـي از تجهيـزات فنـي     -7
15kN/m2 هاي كف در سازه نهـايي اعمـال    كه بر دال

 .شود مي

  سازه يللو تح يساز مدل يها روش -2-7
هــاي عــددي نظيــر روش اجــزاء محــدود،  از روش اســتفاده

ــل     ــت تحلي ــب جه ــردي مناس ــدود و... رويك ــل مح تفاض
ــرزي و   ســازه هــاي پيچيــده از لحــاظ هندســه، شــرايط م

هـا بـراي    باشد. امـروزه اسـتفاده از ايـن روش    بارگذاري مي
هــاي مهندسـي توصــيه   اي از سـازه  تحليـل انـواع گســترده  

و تجـاري جهـت    حقيقـاتي افزارهاي متعـدد ت  شود و نرم مي
انـد. گسـترش    هـا ارائـه شـده    تحليـل اجـزاء محـدود سـازه    

ها منجر بـه توسـعه و    افزاري رايانه روزافزون امكانات سخت
هـاي تحليـل مبتنـي بـر اجـزاي       بهبود هر چه بيشتر روش

محـدود گشــته اسـت. همانگونــه كــه اشـاره شــده امــروزه    
تحليـل   متحقيقاتي جهت انجاافزارهاي متعدد تجاري و  نرم

ها به روش اجزاي محدود وجـود دارد كـه هـر يـك از      سازه
توان  آنها كاربري خاص خود را دارا هستند. از آن جمله مي

، CSi-Column ،SAP2000 ،PLAXISبه نرم افزارهـاي  
افزارهاي متنوع و متعدد موجود  و... اشاره نمود. از ميان نرم

توصيه  هاييافزار فاده از نرمهاي خاص، است جهت طرح سازه
گردد كه صحت نتايج تحليل آنها بارها توسط مهندسان  مي

و طراحان و محققين كنتـرل شـده و عملكـرد آنهـا مـورد      
  قرار گرفته است. ييدتأ
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  روش طراحي -2-8
ــتن يدر طراحــي اجــزا  هاجــزاي ســاز هآرمــه كــه عمــد ب

 دهنـد، از ضـوابط طراحـي    زيرزميني ايستگاه را تشكيل مي
. در مـورد اجـزاي فلـزي،    گرديـد  اسـتفاده  ACI هنامـ  آيين

مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت.    AISC هنام ضوابط آيين
ــين  ــ در مــورد طراحــي تحــت بارهــاي تكــراري، از آي ه نام

AASHTO آرمه و فلزي استفاده خواهـد   براي اجزاي بتن
هاي بتن و فوالد ايـران   نامه ينيهاي آ شد. همچنين، توصيه

عـالوه  . م مورد استفاده قرار خواهد گرفتصورت لزونيز در 
بـودن   هاي زيرزميني، زيـاد  بر اين، با توجه به اهميت سازه

ها و همچنين  هبارهاي وارده بر آنها، بزرگ بودن نسبي دهان
ها، ضوابط تكميلي زير جهت اطمينان از  تقريبي بودن مدل

كپـارچگي آن و نيـز تـأمين    عملكرد مطمئن سازه و حفظ ي
  :گيرد ، در طراحي مد نظر قرار ميمر مفيدع
هـا و   ضـخامت دال  محدوديت ابعاد اعضـاي بـتن آرمـه:    -1

  .سانتيمتر كمتر باشد 40ديوارهاي مجاور خاك، نبايد از 
هـا و ديوارهـاي    هاي ميلگرد خمشـي در دال  محدوديت -2

ها و ديوارها، سطح ميلگـرد خمشـي    در طرح دال بتن آرمه:
ر هر وجـه دال يـا ديـوار بايسـتي     در جهت اصلي خمش، د

در دو  0.004bdجمعـا ً  (باشـد   0.002bd حداقل معـادل 
ها و ديوارها، سطح ميلگـرد خمشـي در    در طرح دال؛ )وجه

جهت عمود بر جهت اصلي خمش، در هر وجه دال يا ديوار 
 0.002bd جمعـاً (باشـد   0.001bd معـادل حداقل  بايستي

 بـه ترتيـب   dو  bدر بندهاي فوق، منظـور از  ؛ )در دو وجه
ميلگردهـاي   هفاصـل ؛ باشـد  عرض و ارتفاع مؤثر مقطـع مـي  

در ؛ سـانتيمتر باشـد   25نبايد بيشـتر از  خمشي از يكديگر 
اجزاي مجاور خاك نبايد از ميلگردهاي خمشي كـوچكتر از  

Φ12 .استفاده شود  
 ها و ديوارهاي بتن هاي ميلگرد برشي در دال محدوديت -3

اصلي  هبدن هها و ديوارهاي مربوط به ساز در طرح دال آرمه:
 ، در مــواردي كــه ميــزان بــرش موجــود، كمتــر ازايســتگاه

قابل تحمـل توسـط بـتن اسـت بايسـتي از       مقاومت برشي
  حداقل ميلگرد برشي به ميزان زير استفاده شود:

  

  
  

Avmin :    سـطح مقطـع ميلگردهــاي برشـي در عـرضbw  بــر
  سانتيمترمربع حسب

Bw :سانتيمتر بر حسب عرض مقطع مورد بررسي  
S :سانتيمتر بر حسب طولي ميلگردهاي برشي هفاصل  

Fy : كيلـوگرم بـر    بـر حسـب   ميلگـرد برشـي   تنش تسـليم
  سانتيمترمربع
ميلگردهاي برشي فوق از يكديگر در جهـت   هحداكثر فاصل

باشد در اجزاي مجـاور خـاك    مي 0.5d اصلي برش، معادل
  .استفاده شود ϕ10 ي برشي كوچكتر ازنبايد از ميلگردها

هــا بايســتي بــه مســتندات     در انتخــاب رول بولــت  -4
) مراجعـه شـود. در   HILTIهاي معتبـر (نظيـر    توليدكننده

محاسـباتي دقيـق اسـتفاده نشـود،      هـاي  كه از روشصورتي
ها و نيز ميلگردهـاي فـرو    تنش برشي مجاز براي رول بولت
 محسـوب شـود.   0.5t/cm²رفته در بـتن، بايسـتي معـادل    

رول بولت در بتن، در هر حال نبايـد از   هطول بخش فرورفت
در صـورت اسـتفاده از   . برابر قطر رول بولت كمتـر باشـد   5

ــواع    ــط از ان ــه صــورت كششــي، بايســتي فق ــت ب رول بول
ترك خـوردگي بـتن    همخصوص اين كار و با توجه به مسئل

س استفاده شـود و ميـزان كشـش مجـاز بايسـتي بـر اسـا       
ل ضـريب اطمينـان مناسـب محاسـبه     مستندات و بـا اعمـا  

  د.گرد
ديوارهـاي داخلـي    هاي داخلـي  ها و پارتيشن بندي تيغه -5

هـاي   ساخته شـده بـا مصـالح بنـايي بايسـتي داراي المـان      
بايسـتي   ) باشند. ديوارهـا Wall Post( ستوني داخل ديوار

براي تحمل بارهاي جانبي ناشـي از زلزلـه كنتـرل گردنـد.     
 افقي ناشي از هتوانايي تحمل بار گستردها بايستي  تيشنپار

ي و نيز بـه صـورت موضـع    ؛ازدحام جمعيت را داشته باشند
مشـت را   همعادل اثـر ضـرب   بتوانند بار متمركز افقي حدوداً

 دائمي تحمل كنند. در مورد ديوارهاي بـا  بدون تغييرشكل
 هايي كه بار خاك يا ترافيـك  مصالح بنايي كه در زير سقف

كنند قـرار دارنـد، الزم اسـت تـدابيري اتخـاذ       را تحمل مي
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به ديوار فشار  گردد كه وقوع جابجايي قائم در سقف (خيز)
  .اضافي وارد نكند

  
(تقاطع خيابـان مولـوي و    D3L7 ايستگاه -3

  وليعصر)
در امتداد خطوط سه و هفت متروي تهران  D3L7 ايستگاه

يكـديگر در  و در محل تقاطع غيرهمسطح اين دو خـط بـا   
هاي وليعصر و مولـوي طراحـي شـده اسـت. در      زير خيابان

نشـان داده   D3L7 موقعيت نسبي ايسـتگاه  2 ل شمارهشك
 L7و  D3هـاي   ي ايستگاهيپالن جانما ينهمچن .شده است

 يشنمـا  3هـا در شـكل شـماره     هاي جنبي ايستگاه و سازه
  .داده شده است

تروي تهران واقع در خط سه م D3سازه مربوط به ايستگاه 
جنـوبيِ زيـر خيابـان وليعصـر احـداث       -در امتداد شـمالي  

و متـر   161سازه ايسـتگاه داراي طـول تقريبـي    و  شود مي
  باشد. متر مي 4/14عرض مفيد حدود 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايدر نقشه ماهوارهD3L7نسبي ايستگاهيتموقع  2شكل

 هاهاي جنبي ايستگاهو سازهL7وD3هايي ايستگاهيپالن جانما  3شكل
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واقع در خط هفت مترو تهـران   L7 سازه مربوط به ايستگاه
و مشـابه  شده شرقي خيابان مولوي واقع  - در امتداد غربي

ــاكس   D3 ســاختمان ايســتگاه ــه صــورت زيرزمينــي و ب ب
باشـد. ايـن ايسـتگاه دو طبقـه بـوده و       مستطيل شكل مـي 

داراي يك طبقه بـراي سـكوي قطـار و يـك طبقـه سـالن       
باشد. ارتفاع مفيد مقطع سازه ايستگاه از بر  فروش بليط مي

سقف قوسي شكل فوقاني آن تا كف قوسي شـكل تحتـاني   
هاي جنبي ايـن ايسـتگاه مشـابه     بخشبوده و متر  17برابر 

در امتداد ايستگاه به صورت زيرزميني ساخته  D3 ايستگاه
متر  32,9. كف تحتاني سازه اين ايستگاه در حدود شود مي
  .استتر از سطح زمين واقع  ايينپ

هاي اصـلي و   براساس طرح معماري ايستگاه، فهرست سازه
  :باشد به شرح زير مي D3L7 جنبي ايستگاه

 سازه اصلي ايستگاه -1

 فاير و هواساز نيم تونل شمالي ركتي -2

 گالري دسترسي به ركتي فاير -3

 سانسور معلولين و خروجي اضطراري سكوي شماليآ -4

 شرقيگالري دسترسي سكوي  -5

 سازه دسترسي به فضاهاي تأسيساتي - 6

 سازه خروجي اضطراري جنوبي سكوي شرقي -7

 D3 و هواساز ايستگاه L7 هواساز نيم تونل شرقي -8

 كانال اتصال هواساز نيم تونل جنوبي -9

 فضاهاي تأسيساتي و گالري دسترسي به سكوي غربي -10

 گالري دسترسي به سكوي غربي -11

 ورودي و خروجي شمال شرقي ايستگاه -12

 هاي هواكش گالري -13

  مشخصات مكانيكي خاك -3-1
هـا و   هاي شناسايي و نتايج آزمايش با توجه به مقاطع گمانه

گردد كه خاك ساختگاه منطقـه   بررسي آماري مالحظه مي
باشد. مقطـع عرضـي    مورد بررسي به طور غالب ريزدانه مي

د كه خصوصـيات  باش هاي زير مي خاك ساختگاه شامل اليه
  :ارائه شده است 2شماره  مربوط به آن در جدول

  (L1)  اليه خاك ريز دانه رسي -
  (L2)  اليه خاك ريزدانه الي -
  (L3)  اي اليه خاك درشت دانه شن و ماسه -
  (L4)  اليه خاك ريزدانه رسي -
  (L5)  اي اليه خاك درشت دانه ماسه -
  (L6)  اليه خاك ريزدانه رسي -
  لرزه خيزي -3-2

مهـاجر اشـجعي   (بر اساس نقشه خطر زمين لرزه در ايـران  
ــريب 1364 ــت   0.26g) ض ــراي دوره بازگش ــاله و  50ب س

اســتفاده ســاله  500بــراي دوره بازگشــت  0.46gضــريب 
ب بـه ترتيـب بـراي تخمـين اثـر زلزلـه       يشود. اين ضـرا  مي
 .اسـت  (MPE) و شديدترين حالت محتمـل   (DBE)مبنا

ايـران (نبـوي و نـوروزي    هـاي   نقشه زلزله خيـزي و گسـل  
  و يــا 0/5-5/5هــاي گذشــته را بــين  ) بزرگــي زلزلــه1982

طـور نقشـه اوليـه    يشتر گزارش داده است. همينر 5/5-0/6
) بزرگـي  1973هـا (بربريـان    مراكز و فواصل كـانوني زلزلـه  
 ريشـتر و عمـق كـانوني    5و  6زلزله را در اين منطقه بـين  

  .نمايد كيلومتر ارائه مي 0-33را بين  مربوطه
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 خصوصيات مكانيكي خاك تحت االرضي ساختگاه  2جدول
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  ظرفيت باربري و نشست -3-3
به طور كلي طرح شالوده و تعيين تنش مجاز خاك در نظر 
گــرفتن دو عامــل اصــلي ضــروري اســت. اول كنتــرل      
گسيختگي پي، به اين معني كـه تـنش حاصـل از بارهـاي     
وارده از طرف شالوده نبايد از مقاومت مجاز خاك در برابـر  
گسيختگي برشي كلي بيشتر شود. دوم كنترل نشست پي، 

هاي ناشي از بارگذاري نبايد  به اين معني كه مجموعه تنش
. از مقدار نشست مجاز براي سازه مـورد نظـر بيشـتر باشـد    

گفتـه ضـروري    مستقل و همزمان هر دو عامل پيشت رعاي
از است تا نشست پي به مقدارهاي مجاز محـدود گـردد تـا    

گـوني يـا انهـدام سـازه در اثـر      تغيير مكان زياد سازه يا واژ
هاي بزرگ و نامساوي احتـراز شـده و از بـروز     ايجاد نشست

هاي موضعي كه منجر به غير قابل استفاده شدن سازه  ترك
  .گردد جلوگيري به عمل آيد برداري مي هرهدر شرايط ب

بنابراين محاسبه فشار مجاز خاك مبتني بر دو بخش است، 
ــاك    ــوع خ ــرل نشســت. ن ــاربري و كنت ــت ب ــين ظرفي تعي
ساختگاه، ابعاد پي عمق قرارگيـري پـي و عمـق گسـترش     
تنش و گزينه انتخابي براي پي در محاسبه ظرفيت بـاربري  

ت باربري بر اسـاس نتـايج   به منظور محاسبه ظرفي. ثرندؤم
آزمايش صحرايي و آزمايشگاهي، روابط موجـود در ادبيـات   

 N(S.P.T) فني بين ظرفيت باربري و پارامترهاي مكانيكي
مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به شرايط ساختگاه و نوع 
سازه و عمق استقرار و همچنين در دو حالت شرايط كوتـاه  

عـاتي جهـت تعيـين فشـار     مدت و شرايط بلند مـدت، اطال 
ارائـه  مجاز بر حسب عرض هاي متفاوت و عمق استقرار پي 

  شده است.
  زيرزميني تراز آب -3-4

بـا توجـه بـه     D3-0-3 و D3-0-1 هـاي  تراز آب در گمانـه 
 11و  9هاي انجام يافته به ترتيـب در اعمـاق حـدود     قرائت

. ضـمناً سـطح آب بـه نقـل از گـزارش      گرديدمتر مشاهده 
باشـد. اخـتالف    متر مـي  13انجام يافته در عمق  پيزومتري

تراز مشاهده شده براي سطح آب زيرزميني اغلب ناشـي از  
باشد كه با توجـه بـه    هاي سطح آب مي فاصله زماني قرائت

قابـل  نيـز  تغييرات زماني سطح آب در جنوب شهر تهـران  
پروفيل طولي خاك  4شكل شماره  .باشد توجيه و قبول مي

  دهد. را نشان مي مطالعهساختگاه مورد 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روفيل طولي خاك ساختگاه مورد مطالعهپ  4شكل
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 يبارگذار -3-5

  بارهاي سرويس -3-5-1
طـور روزمـره   بنظور از بارهاي سرويس، بارهايي است كـه  م

شوند. در تعيين ايـن   وارد مي آن عمرسازه، بهدر تمام طول 
ارهـاي وارد  ببارها از مبحث ششم مقررات ملي سـاختمان ( 

  .بر ساختمان) استفاده شده است
  اي وزن اجزاي سازه -3-5-1-1

فـوالد   اي شـامل بـتن و   سـازه  ين اجزااين بار مربوط به وز
ــر   ــتن برابـ ــوص بـ ــت. وزن مخصـ و وزن  25kg/cm3 اسـ

گرفتـه شـده اسـت.     در نظر 78.5kg/cm3فوالد  مخصوص
سـازه بـه صـورت خودكـار توسـط برنامـه        يوزن كل اجزا
  .شود محاسبه مي

   فشار جانبي ناشي از خاك اطراف بدنه ايستگاه -3-5-1-2
فشار جانبي ناشي از خاك بر كه بدنه ايستگاه و ديوارهـاي  

ايـن بـار در حالـت     .شـود  حائل ساختمان تجاري وارد مـي 
شود. ليكن  محاسبه ميK-Zero  ه از روشسكون با استفاد

اسـتفاده از ايـن   با تجربه نشان داده است بار محاسبه شده 
ــت كمــي محافظــه  ــن حال ــين زده  روش در اي ــه تخم كاران

روش بـراي تخمـين فشـار      تـرين  جمله مناسب . ازشود مي
ارائـه   Peck جانبي بر وارد بدنه ايستگاه روش تصحيح شده

ع فشار جانبي خاك آن توزي دركه است  Liao شده توسط
 Ko حالت سكون بر اساس مقاديردر بار در واحد عرض يك

بار هـم در حالـت محـرك، فشـار     يكو آيد  خاك بدست مي
گردد و متوسط اين به دو عنوان  جانبي رانكين محاسبه مي

اين فشـار بـا    .شد جانبي ناشي از خاك اطالق خواهدفشار 
روي بـر  وجـود دارد   Peck توزيعي مشابه با آنچـه در روش 

  .شود ديواره يا شمع توزيع مي
   فشار قائم ناشي از خاك روي سقف ايستگاه -3-5-1-3

بـا  بـوده و  اين بار مربوط به وزن خاك روي سقف ايسـتگاه  
هـاي ژئـوتكنيكي محـدوده بـاالي      توجه به مشخصات اليـه 

هـا بـه صـورت     سقف ايستگاه و همچنين ضخامت اين اليه
هـاي   . لـيكن نظريـه  شـود  مـي اعمال  يك بار ثقلي بر سقف

متعددي در اين رابطه وجود دارند مبني بر اينكه بـار وارده  
  است. (γ.H) بر سقف كمتر از ميزان بار ثقلي محاسباتي

   بار مرده -3-5-1-4
  بارهاي مرده وارده بر ايستگاه عبارتند از:

 جهـت  مترمربـع  بر كيلونيوتن يك معادل گسترده سربار -
  سكو سازي كف وزن

 جهـت  مترمربع بر كيلونيوتن 5/87 معادل گسترده سربار -
  ريل زير سبك بتني قسمت وزن

 بـه  توجـه  با كه اطراف هاي ساختمان وزن از ناشي سربار -
 اطـراف  در متعـدد  هـاي  ساختمان وجود و ايستگاه موقعيت

نيـوتن بـر مترمربـع در نظـر     كيلو 100اين بـار معـادل    آن
  گرفته شده است.

   بار زنده -3-5-1-5
  باشد: اين بارها مشتمل بر دو نوع بار مي

 نظـر  در مترمربع بر كيلونيوتن 38 برابر كه قطار زنده بار -
  .شود مي گرفته

 برابـر  نيـز  بـار  ايـن  كه مسافرين حركت از ناشي زنده بار -
  .شود مي گرفته نظر در مترمربع بر نيوتن كيلو 5/7
  بار ترافيك -3-5-1-6

نيوتن بـر  كيلو 24سطح خيابان كه معادل فيك بار زنده ترا
شود با در نظر گرفتن اثـر ضـربه    مترمربع در نظر گرفته مي

  .براي بارگذاري ترافيك بدست آمده است
 فشار هيدروستاتيك  -3-5-1-7

ايسـتگاه و   هتيكي ناشي از آب، وارده به بدنفشار هيدروستا
 13هاي جنبي. تراز آب نسبت به سطح زمـين حـدود    سازه

  .ر گزارش شده استمت
  بارگذاري زلزله -3-5-2

زميني توسط محيط خاكي و يا سنگي اطـراف  هاي زير سازه
اند و در نتيجـه توانـايي حركـت آزادانـه در      خود مقيد شده

كه ايـن امـر منجـر بـه كـاهش       ندارند؛حين وقوع زلزله را 
 .گردد ها مي نيروهاي ديناميكي ناشي از تشديد بر اين سازه

ير ناشي از تغي هاي زيرزميني عموماً له در سازهنيروهاي زلز
و نيروهـاي لختـي    شكل برشي محيط اطـراف سـازه اسـت   

خـالف   هـا ندارنـد. بـر    ثير چنـداني بـر ايـن قبيـل سـازه     أت
هـاي واقـع در    هاي زيرزميني، فركانس طبيعـي سـازه   سازه

سطح زمين اغلـب در محـدوده فركانسـي نيروهـاي زلزلـه      
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هـاي روزمينـي در    تشديد پاسخ سـازه باشد كه منجر به  مي
  :گردد حين وقوع زلزله مي

  )Axial deformationتغيير شكل محوري و يا خمشي( -
  )Curvature deformation( خمشي شكل تغيير -
 )Racking deformation( اي دندانه شكل تغيير -

گردند  هاي محوري و خمشي هنگامي ايجاد مي تغيير شكل
اج زلزله در امتداد محور طولي سازه و كه راستاي انتشار امو

يا نسبت به آن اريب باشد در صورتي كـه راسـتاي انتشـار    
امواج زلزله عمود بر راستاي طـولي سـازه زيرزمينـي باشـد     

اي خواهد بود.  تغيير شكل ايجاد شده در سازه از نوع دندانه
 هاي با مقطع دايروي اين تغيير شـكل بـه صـورت    در سازه

عمده نيروهاي بوجود  .گردد وي نمايان ميتغيير شكلي بيض
ها تحت اثر زلزله ناشي از تغيير شكل  آمده در سازه ايستگاه

توان با تقريب خوبي بـه   اي است. سازه ايستگاه را مي دندانه
  بعدي آناليز نمود. صورت دو

  نبارهاي وارد بر سازه نگهبا -3-5-3
  سربار قائم ناشي از ترافيك -3-5-3-1

اسـاس دسـتورالعمل ارائـه شـده توسـط       ترافيك بربار زنده 
مربـع  كيلونيـوتن بـر متر   24كارفرما برابر مهندسين مشاور 

در نظر گرفته شده كه اين بار به صـورت سـربار بـه مـدل     
  شود. مورد نظر اعمال مي

  هاي موجود سربار قائم ابنيه -3-5-3-2
هـا   يـه هاي موجود در منطقه، سربار ابن با توجه به ساختمان

ه مدل المان محدود اعمال مربع بكيلونيوتن بر متر 30رابر ب
  گردد. مي
  بارهاي وارد بر سازه اصلي -3-5-4
  سربار قائم ناشي از ترافيك -3-5-4-1

اسـاس دسـتورالعمل ارائـه شـده توسـط       بار زنده ترافيك بر
ه مربع بكيلونيوتن بر متر 24كارفرما برابر مهندسين مشاور 

  شود. د نظر اعمال ميصورت سربار به مدل مور
  
 

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

  
  
  
  
  
  
 

 تغيير شكل محوري و خمشي  5شكل

 اي و بيضويتغيير شكل دندانه  6شكل
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  هاي موجود سربار قائم ابنيه -3-5-4-2
اساس دستورالعمل ارائه شـده توسـط مهندسـين مشـاور      بر

مربع كيلونيوتن بر متر 100ها برابر  هسربار قائم ابنيكارفرما 
  شود. به صورت سربار به مدل مورد نظر اعمال مي

  بار مرده -3-5-4-3
بار مرده سازه براساس ديتايل زير محاسبه و به مدل اعمال 

  گردد: مي
 اصلي سازهوارد بر بار مرده    3جدول 

 بار مرده  مصالح ساختماني
 kg/m2 42 =2100 × 02/0 سانتيمتر) 2( مالت ماسه سيمان

 kg/m2 56 =2800 × 02/0  سانتيمتر) 2( سنگ گرانيت
 kg/m2 90 =1800 × 05/0  سانتيمتر) 5( بتن سبك

 kg/m2100  تيغه بندي
 kg/m250  سقف كاذب
≅kg/m2350  جمع كل

  راه پله بار مرده -3-5-4-4
 750بـار مـرده پلـه برابـر     يـات رايـج پلـه،    با توجه به جزئ
مربع در نظر گرفته شده است. كه بـا توجـه   كيلوگرم بر متر

هاي آنهـا، بـار حاصـله بـين      گاه ها و تعداد تكيه پلهبه طول 
  هاي پله توزيع شده است. گاه تكيه

  بار مرده پله برقي -3-5-4-5
بـراي هـر متـر طـول در      تـن  3/1برابر مرده پله برقي  وزن

صفحه افق در نظر گرفته شده اسـت. بـا فـرض اينكـه پلـه      
ها  گاه بار تكيه باشد، گاه در ابتدا و انتهاي پله داراي دو تكيه

 .درصد خواهد بود 53و  47از باال به پايين به ترتيب برابر 

 

 

 

 

متر باشـد توزيـع    59/16با فرض اينكه طول پله برقي برابر 
  :صورت زير خواهد شدبار مرده به 

 

 

 

 

  بار زنده -3-5-4-6
هـا در خـط    ضوابط طراحي سازه ايستگاه«بار زنده براساس 

و كاربري هر قسـمت بطـور جداگانـه در     »متروي تهران 3
پلـه   قسـمت راه  زنـده  بـار نظر گرفته شده است. براي مثال 

بـه ميـزان    LPSو قسـمت   مربعكيلوگرم بر متر 750برابر 
  توصيه شده است.مربع متر ركيلوگرم ب 1500

  بار استاتيكي خاك -3-5-4-7
سـازي در   هاي خاك، جهت ساده با توجه به تنوع باالي اليه

هاي مختلف خاك  اعمال بار خاك و در جهت اطمينان اليه
بر مبناي اطالعات موجود در گزارش ژئوتكنيك ايستگاه به 

اند. با توجـه بـه عمـق احـداث      شش اليه كلي تقسيم شده
هـاي چهـارم تـا     هاي جانبي، سازه مورد نظـر در اليـه   هساز

توزيع فشار استاتيكي خاك بر روي . ششم قرار گرفته است
  هاي اطراف سازه به صورت زير خواهد بود:رديوا

 

 

  
 

 

 

 

 

شود، براي اعمال بار جانبي خـاك   همانطور كه مشاهده مي
) اسـتفاده  K0روش فشار جانبي خاك در حالت سـكون ( از 

شده است. همچنين براي اعمال بار ثقلي تمام سربار خاك 
 شود. روي سازه اصلي به مدل اعمال مي

  بار ناشي از فشار آب زيرزميني -3-5-4-8
تراز سطح آب زيرزميني بر مبنـاي گـزارش ژئوتكنيـك در    

ت. بـر ايـن   متري از سطح زمين در نظر گرفته شده اس 11
اساس پس از ضـرب ارتفـاع سـتون آب در وزن مخصـوص     
آب، فشار هيدرواستاتيكي حاصل به ديوارهـاي پيرامـوني و   

  شود. زير فونداسيون اعمال مي
  
  

نحوه اعمال فشار خاك بر ديوار سازه اصلي   7شكل 
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 بار زلزله -3-5-4-9

اي پوشش نهايي تونل بـه روش   به منظور انجام تحليل لرزه
اي  اندركنش تغيير مكـان، الزم اسـت تـا پارامترهـاي لـرزه     

در عمق احـداث   (PGA)طرح شامل حداكثر شتاب زمين 
در  (PGV)سازه، حـداكثر سـرعت ارتعاشـي ذرات زمـين     

عمق احداث سازه و سـرعت انتشـار مـوج برشـي در تـوده      
خاك محل اجراي پروژه مشخص باشد. بـا توجـه بـه عـدم     
انجام مطالعات لرزه زمين ساخت، مقدار پارامترهـاي فـوق   

هاي زيرزميني  اي سازه راحي لرزهبا توجه به دستورالعمل ط
  متروي تهران استفاده شده است. 3خط 

بر اساس دستورالعمل مذكور، حداكثر شتاب سـطح زمـين   
هاي آبرفتـي واقـع بـر روي سـنگ      تابعي از مشخصات اليه

ــات      ــط مطالع ــتي توس ــدار آن بايس ــه مق ــت ك ــتر اس بس
ژئوتكنيكي و بررسي انتشـار امـواج در محـيط، بـا در نظـر      

اثر ساختگاه بر روي امواج، تحليل و مـورد اسـتفاده    گرفتن
قرار گيرد. با توجه به عدم دسترسي بـه ايـن اطالعـات، بـا     
توجه به نوع زمـين، محـل پـروژه و زمـان تنـاوبي آن و بـا       

، بصـورت  4شماره جدول نامه ژاپن بر اساس  ينياستناد به آ
تقريبي مقدار آن با توجـه بـه زمـان تنـاوب طبيعـي اليـه       

  .باشد تي واقع بر سنگ بستر قابل استخراج ميآبرف
 نامه ژاپن ينيحداكثر شتاب سطح زمين بر اساس آ   4جدول 

Seismic Intensity 
Value at the Base 

Foundation Surface

Seismic Intensity 
Value at the 

Ground Surface 
Ground Type 
Classification 

Kh2 = 0.4 ~ 0.5 

Kh2 = 0.6 ~ 0.7 Type I 
TG<0.2

Kh2 = 0.7 ~ 0.8 Type II 
0.2<TG<0.6

Kh2 = 0.4 ~ 0.6 Type III 
TG>0.6

مقدار  4با جدول شماره با توجه به توضيحات باال و مطابق 
انتخـاب   0.75gشتاب سطح زمين براي خاك نوع دو برابر 

گرديده است. الزم به ذكر است در اين مطالعه، بـر اسـاس   
هـاي زيرزمينـي    اي سازه دستورالعمل تحليل و طراحي لرزه

بـراي   5/3متروي تهران مقـدار ضـريب رفتـار برابـر      3خط 
اي در برابر برش در نظر گرفتـه شـده    تحليل و طراحي لرزه

 (II) است. براساس مطالعات ژئوتكنيكي، خاك محل از نوع
 375 در آن، در محـدوده  )Vs( بوده كه سرعت موج برشـي 

باشـد. بـراي تعيـين نيـروي طـرح،       مي متر بر ثانيه 750تا 
كـه حـد فاصـل    متر بر ثانيـه   375سرعت موج برشي برابر 

باشـد، در   مـي  (III)و  (II)سرعت موج برشي در خاك نوع 
  نظر گرفته شده است.

ي ذرات زمـين  گام بعدي محاسبه حداكثر سـرعت ارتعاشـ  
باشد. با توجه به عدم دسترسي به مقدار حداكثر سرعت  مي

ارتعاشي ذرات زمين، براي تخمـين ايـن پـارامتر از روابـط     
اسـتفاده گرديـده    PGVو  PGAهمبستگي موجـود بـين   

با لحاظ بزرگاي زلزله برابـر   6و  5جداول است. با توجه به 
7.5 Mw = اصله و خاك سخت به عنوان زمين ميزبان و ف

كيلـومتر بـا    20تـا   0اي بـين   بين سازه و منبع انتشار لرزه
توجه به عمق دفن سازه، نسبت سرعت ارتعاشـي حـداكثر   

 سـانتيمتر بـر ثانيـه    140گـردد كـه برابـر     زمين تعيين مي
انتخاب شده است. همچنين بايد توجه نمـود كـه حركـات    

 .يابند اي عموماً در عمق كاهش مي لرزه

اكثر سرعت زمين به حداكثر شتاب نسبت حد   5جدول 
 سطحي زمين در سنگ و خاك

Ratio of peak ground velocity (cm/s) to 
peak ground acceleration (g) Moment 

magnitude 
(Mw) Source-to-site distance (km) 

50-10020-50 0-20 
 

86 
97 

152

 
76 

109 
140 

 
66 
97 

127 

Rock 
6.5 
7.5 
8.5 

 
109 
155 
193

 
102 
127 
188 

 
94 

140 
180 

Stiff soil 
6.5 
7.5 
8.5 

 
142 
201 
251

 
132 
165 
244 

 
140 
208 
269 

Soft soil 
6.5 
7.5 
8.5 

 نسبت حركت زمين در عمق به حركت سطحي زمين   6جدول 

Ratio of ground motion at 
tunnel depth to motion 
ground surface 

Tunnel depth (m) 

1.0 
0.9 
0.8 
0.7 

≤6 
6-15 
15-30 
>30 

يابد. بـدين   اي كاهش مي با گذر از عمق خاك، حركات لرزه
ترتيب حـداكثر كـرنش اعوجـاجي ناشـي از امـواج برشـي       

  شود: بصورت زير تعيين مي
 



ـامه  69 ـايه  فصلن دپ ـاخت شـركت بلـن ريت س دسي و مدـي  1394تابستان   10شماره  مهـن
 

 

سـرعت مـوج    Csحداكثر سرعت زمـين و   Vsدر رابطه باال 
باشد. با ضرب حداكثر كرنش اعوجـاجي ناشـي از    برشي مي

) در ارتفـاع سـازه، حـداكثر    γmaxيا  γFree-Fieldامواج برشي (
). پـس از تعيـين   dFree-FieldΔآيـد (  جابجايي آن بدست مي

اي نوبت به محاسبه اندركنش خاك و سازه  پارامترهاي لرزه
و دستورالعمل تحليـل و   ITAهاي  رسد. براساس توصيه مي

متـروي تهـران    3هاي زيرزميني خـط   اي سازه طراحي لرزه
هـاي زيرزمينـي    دو روش جهت اعمال نيروي زلزله به سازه

باشـد. اسـاس    وجود دارد. روش اول، روش المان محدود مي
اين روش بر مبناي اعمال تغيير شكل برشـي مـورد انتظـار    

نيروهـاي داخلـي    نسازه بـراي تعيـي   -زلزله به توده خاك
سـازه و مالحظـات    -سازه با لحاظ نمودن اندركنش خـاك 

باشد. بـراي انجـام    مربوط به سختي نسبي خاك و سازه مي
و ضرب نمودن آن در ارتفاع  γmaxاين تحليل پس از تعيين 

شـود. در ايـن مـدل     خاك به مدل المان محدود اعمال مـي 
 هـاي خـاك االسـتيك اسـت.     شود كه رفتار اليـه  فرض مي

باشد. در ايـن روش   روش دوم استفاده از روابط تحليلي مي
هـاي موجـود در    با استفاده از فرمول زير و همچنين گـراف 

مقدار جابجايي نهايي سقف سازه نسـبت بـه كـف     8  شكل
)dLiningΔآيد. سپس با اعمال نيروي واحـد،   ) آن بدست مي

مقدار نيرويي كه باعث جابجايي سازه زيرزميني بـه ميـزان   
)dLiningΔآيد. شود، بدست مي ) مي  
 

  
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 )Fپذيري (براساس نسبت انعطاف )dFree-FieldΔ/dLiningΔداردسازي انحناء سازه زيرزميني (استان   8شكل 
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  سازي مدل -3-6
  كليات -3-6-1
 160حـدود   L7 و D3 هـاي  توجه به اينكه طول ايستگاهبا 

باشـد و نظـر بـه مسـائل حرارتـي و اجرايـي، ايـن         متر مـي 
متـر بـه   ميلي 50ر نظر گرفتن دو درز عرضي دبا ها  ايستگاه

گردد. با توجه به اين مطلب كه ايستگاه  بخش تقسيم مي 3
يــك ســازه ســه بعــدي بــوده و در نــواحي مختلــف داراي  

باشد، لذا براي تحليل و طراحـي   متعددي نيز ميبازشوهاي 
  از يـــك مـــدل ســـه بعـــدي اســـتفاده كـــرد.  آن بايـــد

ــتگاه    ــول ايس ــع معم ــي مقط ــل و طراح ــور تحلي ــه منظ   ب
(Typical Section)  افـزار  از نـرم PLAXIS V.8.5.0 

افـزار امكـان تحليـل مقـاطع      استفاده شده اسـت. ايـن نـرم   
اني و سـازه اصـلي   هاي نگهب زميني مانند سازههاي زير سازه

ايستگاه را در فضـاي دوبعـدي بـا شـرايط كـرنش مسـطح       
هـا بـا اسـتفاده از روش اجـزاء      آورد. ايـن تحليـل   فراهم مي

گيـرد و كليـه    افـزار صـورت مـي    در نـرم  (FEM) محـدود 
هاي خـاك   پارامترهاي مقاطع و مشخصات ژئوتكنيكي اليه

ــرمبايــد ب ــه   طــور دقيــق در ن ــد. از جمل ــزار لحــاظ گردن اف
 PLAXIS V.8.5.0 محـدود  يافزار اجـزا  هاي نرم يژگيو

تــوان بــه قابليــت تحليــل در حــاالت مختلــف كــرنش  مــي
اي و مسـائل بـا تقـارن     مسـطح)، تـنش صـفحه   ( اي صفحه

ــرم  ــن ن ــرد. اي ــاره ك ــت   محــوري اش ــين قابلي ــزار همچن اف
... اي نظير شمع، ريب، اسـترات و  هاي سازه سازي المان مدل

باشـد. بـا    مشـترك را دارا مـي   هاي فصـل  و همچنين المان
تـوان انـدركنش بـين مقـاطع      افـزار مـي   استفاده از اين نرم

اي و محيط خاك را لحاظ نمـود و در عـين حـال اثـر      سازه
هـا را در نظـر گرفـت.     وجود سفره آب زيرزميني در تحليل

سـازي   در مـدل  Plaxis افـزار  شايد مهمتـرين قابليـت نـرم   
آن باشد. بدين ترتيـب   در حفاري سازي مراحل امكان شبيه

كليه مراحل حفاري اعم از مرحله حفاري و احداث شـمع و  
هـا و سـازه اصـلي در     ريب تـا در نهايـت اجـراي الينينـگ    

شـود. بـر همـين اسـاس در      سازي در نظر گرفتـه مـي   مدل
مراحل انتهايي كه الينينگ نهايي تحـت بارهـاي سـرويس    

ن ايستگاه به برداري قرار گرفته است، سازه نگهبا مورد بهره

سازي مراحل اجرايي  طور كامل زوال يافته و اثر آن در مدل
ديده نخواهد شد و بدين ترتيب در مراحل نهايي الينينـگ  
سازه اصلي ايسـتگاه بـا در نظـر گـرفتن زوال كامـل سـازه       
نگهبان تحت بارهاي سرويس عمل خواهد كرد و در نهايت 

نه كه اشاره شد، ها انجام خواهد شد. بنابراين همانگو تحليل
به منظور تحليل و طراحي مقاطع هـر دو سـازه نگهبـان و    

توان كليه مراحل سـاخت   مي L7 و D3 هاي اصلي ايستگاه
هـا را   افزار در نظر گرفت و ايـن سـازه   ها را در نرم اين سازه

ــه  ــرد. الي ــت طراحــي ك ــدي خــاك و  تحليــل و در نهاي بن
از گـزارش   هـا مسـتقيماً   مشخصات ژئوتكنيكي آنها در مدل

معرفـي   Plaxis افـزار  و بـه نـرم   مكانيـك خـاك اسـتخراج   
مقطع كلـي از سـازه    ابتدا 9شماره  گرديده است. در شكل

، ارائـه شـده   L7 و D3 هـاي  نگهبان و سازه اصلي ايسـتگاه 
 هـاي  هاي مدل مقطع الينينگ نهايي ايسـتگاه  شكل سپس

D3 وL7 و محيط خاك اطراف آنها نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
جزئيات مدل سازه نگهبان و سازه اصلي ايستگاه   9شكل  

D3 (باال) و ايستگاهL7  (پايين)افزار در نرمPlaxis 
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  فرضيات -3-6-2
 و D3 هـاي  به منظور تحليل و بررسي مقطع تيپ ايستگاه

L7 شـود. بنـابراين يـك     هاي عـددي اسـتفاده مـي    ز روشا
صورت خواهد گرفت  Plaxis افزار سازي عددي در نرم مدل

ــايي    ــار مقطــع تيــپ الينينــگ نه ــر اســاس آن رفت ــه ب ك
گيرد.  مورد بررسي و مطالعه قرار مي L7 و D3 هاي ايستگاه

سـازي و   افزار مدل هاي نرم فرضبر اين اساس مطابق با پيش
هـا در نهايـت انجـام     شرايط تحليل صورت گرفته و تحليـل 

يات حـل عـددي، ضـرايب    گيرد. از جمله مهمترين فرض مي
هاي خاك با توجـه بـه    باشند. سختي اليه سختي اعضاء مي

نوع رفتار بنيادين در قالب مدول يانـگ و ضـريب پوآسـون    
هـاي   سـازي المـان   گردد. ليكن بـه منظـور مـدل    لحاظ مي

اي مقطــع اصــلي ايســتگاه، بــا توجــه بــه اســتفاده از  سـازه 
الب دو پـارامتر  افزار سختي اعضاء در ق نرم Plate هاي المان

گـردد. بـراي در نظـر     سختي محوري و خمشي تعيين مـي 
اي بـا توجـه بـه     گرفتن اثر تـرك خـوردگي مقـاطع سـازه    

ــدار   - عملكــرد فشــاري خمشــي مقــاطع ســعي شــده مق
سـتون بـا ضـريب     35/0متوسطي از رفتار تير با ضـريب و  

بنابراين در محاسبات ضريب ترك  .شود در نظر گرفته 7/0
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـدين       55/0ل خوردگي معاد

 150نمونه براي الينينـگ نهـايي بـا ضـخامت     اي ترتيب بر
سانتيمتر براي ديوار مقطع اصلي به ازاي يك متـر طـول از   

افـزار   الينينگ سختي اعضاء به ترتيب زير محاسبه و در نرم
  :گردد لحاظ مي

  
  
  

 ها (مقـاطع قوسـي   شايان ذكر است كه براي ساير الينينگ
سـازي ايـن    شكل سقف و كف) از ضخامت متغير براي مدل

ــد محاســباتي مشــابه مقــاطع اســتفاد  ه شــده اســت و رون
ــگ  ســانتيمتري خواهــد داشــت. همچنــين     150الينين

هـاي محـوري و خمشـي مقـاطع سـازه       مشخصات سـختي 
شوند،  نگهبان كه پيش از احداث الينينگ نهايي احداث مي

يرفت لـيكن اثـر   مطابق بـا رونـد فـوق صـورت خواهـد پـذ      

متري مقاطع شمع و ريب سـازه نگهبـان    5/2گذاري  فاصله
در زير به طـور نمونـه    .شود در محاسبات در نظر گرفته مي

 هـاي  محاسبات سختي مقاطع شمع سازه نگهبـان ايسـتگاه  
D3 و L7 ارائه شده است:  

  
  
  
  
  

نمودار نيروي محـوري، نيـروي برشـي، لنگـر      10در شكل 
با در نظر گرفتن  L7اصلي ايستگاه خمشي در مقطع سازه 

در و  سخت شـوندگي خـاك در معـادالت بنيـادين خـاك     
هـاي الينينـگ نهـايي     نتـايج تحليـل   13تـا   11هاي  شكل

  .شده استارائه   L7 ايستگاه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نمودار نيروي محوري، نيروي برشي، لنگر خمشي    10شكل  

با در نظر گرفتن سخت  L7در مقطع سازه اصلي ايستگاه 
 شوندگي خاك در معادالت بنيادين خاك
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 كولمب رفتار خاك-تحت بارگذاري استاتيكي با در نظر گرفتن رفتار موهرL7مش تغيير كل يافته مدل الينينگ نهايي ايستگاه   11شكل 

 كولمب رفتار-تحت بارگذاري استاتيكي با در نظر گرفتن رفتار موهرL7هاي كلي مدل الينينگ نهايي ايستگاهنموگرام تغيير مكان   12شكل 

تحت بارگذاري استاتيكي با در نظر  L7هاي كلي بوجود آمده در مدل الينينگ نهايي ايستگاه نموگرام تنش   13شكل 
 كولمب رفتار خاك-گرفتن رفتار موهر
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  L7هاي جانبي ايستگاه  سازي سازه مدل -3-6-3
جهـت آنـاليز و طراحـي سـازه اصـلي از مـدل كــامپيوتري       

 استفاده شده است. بـر  SAP 2000 v14.2.0ساخته شده 
اساس طراحي صورت گرفته ضخامت ديوارها و سقف برابـر  

ميليمتر  1200و  800و ضخامت فونداسيون ميليمتر  500
 بعدي سـاخته شـده در   سهمدل  14است. در شكل شماره 

  نشان داده شده است. SAPافزار  نرم
  
 

  
  
  
  
  

زياد بازشوها در اين قسمت، الزم است كه با توجه به تعداد 
لمان محدود استفاده شود. بـراي ايـن   از يك تحليل دقيق ا

مـدل شـده و    SHELLهـاي   منظور، سازه اصلي بـا المـان   
به دليل  تحت بارهاي قائم، جانبي و زلزله قرار گرفته است.

زمين تعيين شـرايط مـرزي بسـيار    قرار گرفتن سازه در زير
باشـد. بـراي ايـن منظـور بـا اسـتفاده از        مهم و پيچيده مي

ف سازه خاك اطرا D3گزارش مطالعات ژئوتكنيك ايستگاه 
  است.بصورت فنرهاي خطي مدل شده 

هاي اين قسمت عبارتند از: سربار قـائم   بارهاي وارد بر سازه
هاي موجود در سطح زمين، سربار قائم ناشـي   ناشي از ابنيه

از ترافيك، فشار قـائم خـاك روي سـازه زيرزمينـي، فشـار      
جانبي خاك، فشار هيدرواستاتيك و نيـروي زلزلـه. سـطح    

متر  11آب زيرزميني از سطح زمين در اين محدوده حدود 
زمينـي در ايـن ناحيـه در آب    هاي زير  بنابراين سازهبوده و 
  هستند. ور غوطه

ي وارد نيروهـا برخـي  توزيع  18 تا 15هاي شماره  در شكل
  بر سازه نشان داده شده است.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L7هاي جانبي ايستگاهبعدي از سازه سهنماي    14شكل 

هاي توزيع فشار قائم و جانبي ناشي از سربار ابنيه   15شكل
 )kN/m2موجود در سطح زمين (

)kN/m2هاي اطراف سازه زيرزميني (توزيع فشار قائم و جانبي خاك  16شكل

)kN/m2توزيع فشار آب هيدرواستاتيك اطراف سازه زيرزميني (  17شكل

 )kN/m2توزيع نيروي جانبي زلزله براي طراحي خمشي (   18شكل
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ــين    ــه تعي ــاز ب ــه ني ــراي تعيــين جابجــايي ناشــي از زلزل ب
پذيري سـازه نسـبت بـه     اي، ضريب انعطاف پارامترهاي لرزه

 8و  7شـماره   جداولباشد. در  مي Rخاك و تعيين نسبت 

مقادير مورد نياز و روند محاسبه آنها براي طراحي برشـي و  
ارائـه   سـازه  -ك سازه بر اساس روش اندركنش خاخمشي 

  .شده است
 )برش براي( سازه - ك شده سازه بر اساس روش اندركنش خامحاسبات تعيين تغيير شكل اصالح    7جدول 

Earthquake and Soil Parameter

Moment Magnitude 7.5 Mw 
Source to Site Distance 20-0 Km 
Peak Ground Particle Acceleration at 
Surface 

0.75 0.75
0.75

1
g

R
= =  PGA (amax) 

Ratio of Peak Ground Velocity (cm/s) to 
Peak Ground Acceleration (g) 140 (cm/(s×g))  
Apparent Velocity of S-Wave Propagation 375 (m/s)Cs 

Peak Ground Velocity ( )140
0.75 0.8 0.84

100
 × × = 
 

 Vs 
Maximum Free- Field Shear Strain of Soil 
or Rock Medium

0.84
0.00224

375
=  γmax 

Final Displacement of Roof Rather than 
Invert

0.00224 14120 31.6288 mm× =  ΔdFree-Field 
Tunnel Parameter 

Tunnel High 14120 (mm) H 

Tunnel Width 4900 (mm) W 

Roof Lining Thickness 500 (mm) tR 

Wall Lining Thickness 500 (mm) tW 

Invert Lining Thickness 800 (mm) tI 

Cracking Ratio 0.55  
Moment of Inertia of Roof Lining(per unit 
width) 5729166.67 (mm4/mm) IR 

Moment of Inertia of Wall Lining(per unit 
width) 5729166.67 (mm4/mm) IW 

Moment of Inertia of Invert Lining(per unit 
width) 23466666.67 (mm4/mm) II 

Modulus of Elasticity of Tunnel Lining 25000 (MPa) EConc. 

Poisson ‘s Ratio of Tunnel Lining 0.2 υ 

Tunnel Depth 22750 (mm)  

Concrete Yield Strength 25 (MPa) f ’C 

Δd Lining 

Shear Modulus of Soil or Rock Medium ( ) ( )2 2
3 22.05 375 288281.25S

Kg NC m sm mρ × = × =  GS 

Coefficient 
5729166.67

0.24414
23466666.67

R

I

I
I

= =  a1 

Coefficient 
5729166.67 14120

2.8816
5729166.67 4900

R

W

I H
I W

× = × =  a2 

Coefficient 
2 2

2 1 2 1 2 2
2

1 2

(1 )( 3 ) ( )(3 1)
307.544

(1 6 )

a a a a a a
a a

+ + + + + =
+ +  Ψ 

Flexibility Ratio 
2

.

17.4879
12

S

Conc R

G HW
E I

 
Ψ = 

 
 F 

Factor 2.9 R 
Final Displacement of Roof rather than 
Invert 

2.9 31.6288 91.7235Free FieldR d mm−× Δ = × =  Δd Lining 
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 )خمش براي( سازه - ك شده سازه بر اساس روش اندركنش خامحاسبات تعيين تغيير شكل اصالح    8جدول 

Earthquake and Soil Parameter

Moment Magnitude 7.5 Mw 
Source to Site Distance 20-0 Km  
Peak Ground Particle Acceleration at 
Surface

0.75 0.75
0.214285

3.5
g

R
= =  PGA 

(amax) 
Ratio of Peak Ground Velocity (cm/s) 
to Peak Ground Acceleration (g) 140 (cm/(s×g))  
Apparent Velocity of S-Wave 
Propagation375 (m/s) Cs 

Peak Ground Velocity ( )140
0.214285 0.8 0.12245

100
 × × = 
 

 Vs 

Maximum Free- Field Shear Strain of 
Soil or Rock Medium 

0.12245
0.0003265

375
=  γmax 

Final Displacement of Roof Rather 
than 
Invert

0.0003265 14120 4.61× =  (mm) Δd Free-Field 

Tunnel Parameter 

Tunnel High 14120 (mm) H 

Tunnel Width 4900 (mm) W 

Roof Lining Thickness 500 (mm) tR 

Wall Lining Thickness 500 (mm) tW 

Invert Lining Thickness 800 (mm) tI 

Cracking Ratio 0.55  
Moment of Inertia of Roof Lining(per 
unit width) 5729166.67 (mm4/mm) IR 

Moment of Inertia of Wall Lining(per 
unit width) 5729166.67 (mm4/mm) IW 

Moment of Inertia of Invert 
Lining(per unit width) 23466666.67 (mm4/mm) II 

Modulus of Elasticity of Tunnel 
Lining 25000 (MPa) EConc. 

Poisson ‘s Ratio of Tunnel Lining 0.2 υ 

Tunnel Depth 22750 (mm)  

Concrete Yield Strength 25 (MPa) f ’C 

Δd Lining 

Shear Modulus of Soil or Rock 
Medium ( ) ( )2 2

3 22.05 375 288281.25S
Kg NC m sm mρ × = × =  GS 

Coefficient 
5729166.67

0.24414
23466666.67

R

I

I
I

= =  a1 

Coefficient 
5729166.67 14120

2.8816
5729166.67 4900

R

W

I H
I W

× = × =  a2 

Coefficient 
2 2

2 1 2 1 2 2
2

1 2

(1 )( 3 ) ( )(3 1)
307.544

(1 6 )

a a a a a a
a a

+ + + + + =
+ +  Ψ 

Flexibility Ratio 
2

.

17.4879
12

S

Conc R

G HW
E I

 
Ψ = 

 
 F 

Factor 2.9 R 
Final Displacement of Roof rather 
than Invert 

2.9 4.61 13.369Free FieldR d mm−× Δ = × =  Δd Lining 
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 D3ه هاي جانبي ايستگا طراحي سازه  -3-6-4

هايي هستند كه  شامل راه پله D3 هاي جانبي ايستگاه سازه
بـه تـراز    L7 تواننـد از تـراز سـكوي ايسـتگاه     مسافران مـي 

بروند. بـراي طراحـي سـازه نگهبـان از      D3 سكوي ايستگاه
). 19(شـكل شـماره    محدود استفاده شده استمدل المان 

هـا، حفـاري در دو بخـش     به دليل زياد بودن ارتفاع ديـواره 
ــي ــام م ــ  انج ــااليي و پ ــرد: بخــش ب ــين از گي اييني. همچن

نيز استفاده گرديـده تـا مـانع از     (Strut) هاي فشاري المان
  . ها گردند جمع شدن ديواره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با توجه به نيروهاي بدست آمده، مقطع در نظر گرفته شده 
اسـت.  نشـان داده شـده    20براي طراحي در شكل شـماره  

ميليمتر و ضخامت دال كف  500ها و سقف  ضخامت ديواره
نمـودار انـدركنش    21در شكل شماره ميليمتر است.  800

نيروي محوري براي سقف، ديوار و دال كـف   -لنگر خمشي
ارائه شده است كه تمام نيروهاي حاصل از تركيبات بـار در  

  .اند ها قرار گرفته داخل منحني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D9وD7هايمدل المان محدود قسمتو پالن موقعيت   19شكل

D9و  D7هاي بندي قسمتقالبمقطع و    20شكل

براي  نيروي محوري -نمودار اندركنش لنگر خمشي  21شكل
D9و  D7هاي قسمت(باال)، ديواره (وسط) و دال كف (پايين) سقف
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 A4-2ايستگاه  -4

متروي تهران از شهرك اكباتان در غرب تهران آغـاز   4خط 
شده و تا ميدان كالهـدوز در منتهـي اليـه شـرقي خيابـان      

يابد. بخـش غربـي خـط فـوق از شـهرك       پيروزي ادامه مي
اكباتان آغاز شده و با عبور از زير خيابان آزادي به ايسـتگاه  

در زيـر جـاده    A4-2 رسـد. ايسـتگاه   مـي  P2K4 تقـاطعي 
اي بيمـه اول و سـوم   ه مخصوص كرج و در محدوده خيابان

با توجه به ترافيك بسيار سـنگين عبـوري   ست. واقع شده ا
در محدوده جاده مخصـوص كـرج و عـدم امكـان مسـدود      
ساختن اين خيابـان جهـت انجـام عمليـات عمرانـي، روش      
اجراي ايستگاه به صورت حفاري زيرزمينـي و بـا كمتـرين    
اختالل ترافيكي در سطح در نظر گرفته شده است. در ايـن  

نصب سيسـتم نگهدارنـده    اي و روش با حفاري چند مرحله
موقت، تعريض تونـل و در نهايـت حفـاري ايسـتگاه انجـام      

غربي بـوده   -ساختمان ايستگاه به صورت شرقي  .گيرد مي
 :و شامل دو قسمت اصلي است

 LPS هـاي دسترسـي و   تونل اصلي ايستگاه (سـكو)، پلـه   - 1

هاي دسترسي و تقسيم مسافر، پسـت   شمالي و جنوبي، گالري
 .هاي اضطراري در زيرزمين ريان برق و خروجييكسو كننده ج

ساختمان فروش بليط در زمـين واقـع در ضـلع شـمال      -2
  ه.ايستگاه، به صورت جدا از ايستگا

يستگاه داراي يك ورودي اصلي از ساختمان فـروش بلـيط   ا
باشد. اين ورودي از طريـق يـك    در ضلع شمالي خيابان مي

باالي ايسـتگاه وارد  گالري ارتباطي واقع در عرض خيابان و 
گالري تقسيم مسافر شده و از طريق گالري مـذكور بـه دو   

گـردد. همچنـين    پله دسترسي شمالي و جنوبي مرتبط مي
يك گالري تقسيم مسافر ديگر، ورودي جنـوبي ايسـتگاه از   

 .كند سطح خيابان را به ساختمان فروش بليط متصل مي

خـروج   پلـه  4هاي شـرقي و غربـي داراي    ايستگاه در بخش
شـفت خروجـي بـه سـطح خيابـان       4اضطراري انتقـالي و  

باشد. دو پله خروج اضطراري انتقـالي در انتهـاي غربـي     مي
ايستگاه وظيفه انتقال مسافر در مواقـع بحرانـي بـه شـفت     
خروج اضطراري غربي را بـر عهـده دارنـد و شـفت خـروج      

  .اضطراري مذكور به سطح خيابان ارتباط دارد

فـاير بـوده كـه در     ي يك دستگاه ركتيسكوي ايستگاه دارا
سكوي ايسـتگاه  شيب كنند.  تراز سكو، ايستگاه را تغذيه مي

طول خـالص ايسـتگاه برابـر بـا     درصد بوده و  2/0به ميزان 
  .متر است 158

اسـت   مشـخص  23و  22هاي شماره  شكل در كه همانطور
مسـافرين  بوده و A4-2 ايستگاه همترازيك  شماره ايستگاه

تـردد   A4-2توانند به سكوي جنوبي ايستگاه  به راحتي مي
بايسـت عـرض    و جهت تردد به سـكوي شـمالي مـي   نموده 

اين ا به سكو مجاور دسترسي يافـت. بنـابر  سكو طي گردد ت
بايست ايستگاه شماره يك در امتداد مركز ايستگاه بيمه  مي

هـا   پله تا بتوان از گالري ارتباطي تيكت هال و ازگيرد قرار 
  شود.هاي آن ايستگاه استفاده  و دسترسي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مشخصات مكانيكي خاك -4-1

خاك محل ايستگاه بر اساس گزارش مكانيك خـاك داراي  
خاك منطقـه از  . باشد مي 9جدول شماره سه اليه به شرح 

 يمعرفـ  IIزلزلـه نـوع    2800نامـه   آيـين  يبنـد  لحاظ تيپ
  .گرديده است

 A4-2ايستگاه شماره يك همتراز ايستگاه    22شكل 
 ايبصورت سكو جزيره

 موقعيت تيكت هال   23شكل 
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 A4-2مشخصات مكانيكي خاك ايستگاه    9جدول 

 ϕ (º) C  هاي خاك اليه
(kg/cm2) 

Es 
(kg/cm2)

ν γ 
متر  8عمق حدود تا

 اي خاك از نوع دانه
GW-GC  

35 01/0  300 29/005/2

متر  14الي 8عمق
SC  33 03/0اي  خاك از دانه  400 35/005/2

متر  35الي 14عمق
SC  32 04/0اي  از نوع دانه  300 37/002/2

بــر اســاس گــزارش ژئوتكنيــك موجــود بــراي فونداســيون 
متر و نسـبت طـول بـه عـرض      15حدود گسترده با عرض 

كيلـوگرم بـر    35/2به مقـدار  ، ضريب فنريت خاك 5حدود 
  باشد. ميمكعب سانتيمتر

 سازي مدل -4-2

  پوشش نهايي سكو -4-2-1
ابتـدا   ،تحليـل و طراحـي سـازه پوشـش نهـايي سـكو       براي

شكل اصالح شده اعمـالي از طـرف   محاسبات تعيين تغيير 
سازه، براي هر دو  - زمين به سازه به روش اندركنش خاك

بـرداري انجـام    سطح زلزله طرح حداكثر و زلزله طرح بهـره 
اي پوشـش   استفاده از اين مقادير، طـرح سـازه  شود و با  مي

بـراي پوشـش نهـايي از بـتن بـا      گيـرد.   نهايي صـورت مـي  
كيلوگرم بـر   250رابر با اي ب روزه نمونه استوانه 28مقاومت 
 شود، كه با آرماتور آجدار از نـوع  مربع استفاده ميسانتيمتر

AIII شود. خصوصيات مصالح مـورد اسـتفاده در    مسلح مي
  .شده است نشان 10شماره در جدول  پوشش نهايي

 صوصيات مصالح مورد استفاده در پوشش نهاييخ   10جدول 

Unit Value Parameter 

kg/cm2 
250f'c 

- 0.15n

kg/cm2 
2.5E5Ec 

kg/cm2 
Fyآرماتور4000

نامـه زلزلـه ايـران     اي، آيـين  جهت تعيين پارامترهـاي لـرزه  
همچنين  .قرارگرفته است) مورد استفاده 2800(استاندارد 

ــرم  ــايج حاصــل از ن ــرل نت ــامپيوتري و  جهــت كنت ــزار ك اف
تركيبات بارگذاري لرزهاي ازدستورالعمل تحليل و طراحـي  

 (ITA) سـازي  المللي تونل هاي زيرزميني انجمن بين سازه

ـ    ر استفاده شده است. طراحي عناصر بتني پوشـش نهـايي ب

تـرين نيروهـاي   بـراي بحرانـي   ACI 318 نامـه  ينمبناي آي
  .  حاصل در فازهاي مختلف تحليل انجام پذيرفته است

در ادامه با استفاده از مقادير تغييرشكل اعوجـاجي اعمـالي   
اي پوشش نهايي صـورت   از طرف زمين به سازه، طرح سازه

گيرد. روشي كه براي تحليل و طراحي سيستم پوشـش   مي
فاده نهايي تحت زلزله و ساير حاالت بارگـذاري مـورد اسـت   

سـازي سـازه بـا اسـتفاده از روش المـان       ، مـدل گرفتهقرار 
باشـد. در ايـن    مـي  SAP2000 محدود به كمك نرم افـزار 

توان با ساخت مدل اجزاي محدود از پوشـش و   افزار مي نرم
مكـان   اعمال بارهاي ثقلي و نيروي جانبي معادل بـا تغييـر  

 .بحراني به آن، نيروهاي داخلي طراحي را محاسبه كرد

زن توده خاك پالستيك شده و يا نزديك به پالستيك (با و
صـورت  بتوجه به تنش برشي نسـبي) واقـع در روي سـازه    

كارانه به عنوان بار مرده بر روي سازه اعمـال شـده    محافظه
نامـه بارگـذاري    است. جهت اعمال بار زنده مطابق بـا آيـين  

 ســربار ايـران (مبحـث ششــم مقـررات ملــي سـاختمان) از    
750kg/m2 هـاي ارتبـاطي و بـراي     وي سكو و ساير بخشر

ــربار    ــربه از س ــر ض ــاظ اث ــا لح ــار ب ــذاري قط ــال بارگ  اعم
3200kg/m2 شود وي دال كف استفاده مير.  

حفظ پايداري كلـي   MDE از آنجا كه فلسفه طراحي براي
 سازه ولو با تجربه خرابي در طي و پس از زلزله قوي و براي

ODE   تم در هنگـام و  عملكرد پيوسته و مداوم كـل سيسـ
پس از زلزله ضعيف و متوسط اسـت، بـدين منظـور تحـت     

تواننـد وارد   هـاي مشخصـي از سـازه مـي     گره MDE سطح
پـذيري كـافي    مين شكلأمحدوده غيرخطي گردند، ولي با ت

بايد خرابي در سطح قابل قبولي قابـل كنتـرل باشـد. ولـي     
هـاي غيراالسـتيك بايـد در     شكل تغيير ODE تحت سطح

ممكــن كنتــرل شــده و پاســخ ســازه در محــدوده حــداقل 
اي سـازه   االستيك باقي بماند. براي تحليل و طراحـي لـرزه  

 MDE و ODE اي پوشش نهايي براي هر دو سـطوح لـرزه  
از استفاده از روش استاتيكي خطي بـه كمـك روش المـان    
محدود اسـتفاده شـده اسـت، بـدين منظـور كـه بـه طـور         

االسـتيك سـازه تحـت    هـاي غير  كارانه تغييرشـكل  محافظه
 نيز در حداقل ممكـن كنتـرل شـده و پاسـخ     MDE سطح
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مانـد. روش كـار بـدين     سازه در محدوده االستيك باقي مي
اي با اسـتفاده از تحليـل    صورت است كه ابتدا اعضاي سازه

 MDE استاتيكي خطي تحـت تركيبـات بارگـذاري زلزلـه    
برداري  دهي و بهره شوند، سپس كفايت سرويس طراحي مي

. گردد كنترل مي ODE نها تحت تركيبات بارگذاري زلزلهآ
 (MDE) ها براي هر دو سطح زلزله طرح حداكثر در تحليل

خـوردگي   ثـرات تـرك  ا (ODE) بـرداري  و زلزله طرح بهره
پوشش از طريق كاهش ممان اينرسي پوشش و نيـز اثـرات   

حاظ شده اسـت. نمونـه اجـزاي    ل (P-D) تحليل مرتبه دوم
 24سازي شده در نرم افـزار در شـكل شـماره     محدود مدل

  .نمايش داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
تحليل استاتيكي خطـي سـازه پوشـش نهـايي      -4-2-1-1

 اي تحت سطوح لرزه

تحليل و طراحي پوشش نهايي تحـت سـطوح زلزلـه طـرح     
بـا   (ODE) بـرداري  زلزلـه طـرح بهـره   و  (MDE) حداكثر

پـذيرد. بـه    استفاده از روش اسـتاتيكي خطـي صـورت مـي    
منظور تعيين نيروهاي داخلي ايجاد شده در پوشش نهـايي  

در مـدل سـاخته شـده بـا      ،در اثر نيروهـاي ثقلـي و زلزلـه   
نيروي معادل اعوجاج ناشي  SAP2000 افزار استفاده از نرم

مال شده و پـس  از زلزله به همراه نيروهاي ثقلي به سازه اع
به عنوان نمونه گردند.  از تحليل، نيروهاي داخلي قرائت مي

شكل يافتـه سـازه تحـت بارگـذاري اعوجـاجي       مدل تغيير
 25شـماره   هاي طرح حداكثر در شـكل  اي تحت زلزله لرزه

  .نمايش داده شده است
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي پوش نيـروي محـوري, نيـروي برشـي و لنگـر       دياگرام
آمده در سازه تحت كليه تركيبات بارگـذاري   خمشي پديد

تهيه شده  هاي طرح حداكثر و طرح بهره برداري براي زلزله
ا استفاده از نيروهاي داخلي حاصـل از تحليـل، انتخـاب    و ب

سازه تحـت هـر دو سـطح    سيستم پوشش نهايي و طراحي 
  .گيرد   اي انجام مي لرزه

اي  لرزه انتخاب سيستم پوشش نهايي و طراحي -4-2-1-2
 سازه

سـازي و تحليـل پوشـش نهـايي،      با توجـه بـه نتـايج مـدل    
سـانتيمتر   150هاي خارجي برابر با  ضخامت پوشش ديواره

. همچنـين ضـخامت پوشـش سـقف بـه      شددر نظر گرفته 
سانتيمتر در ميانـه   80منشوري) از صورت متغير (با مقطع 

. گرديـد گاهي انتخاب  سانتيمتر در نقاط تكيه 150دهانه تا 
 .شـد سانتيمتر در نظر گرفته  150ضخامت كف نيز برابر با 

مقـاطع  گرديـد  توجه به نتـايج طراحـي اوليـه مشـاهده      با
تحمــل نيروهــاي وارده  پيشــنهادي از كفايــت الزم جهــت

  برخوردار است.
سازي سازه نگهبان و اصـلي   يل و مدلتحل -4-2-2

 ساختمان فروش بليط

روش اجرا در مقطع سازه نگهبان سـاختمان فـروش بلـيط    
؛ لـذا  باشـد  اي مـي  به صورت حفاري مرحله A4-2ايستگاه 
هاي حفاري به صورت گام به گام انجـام پذيرفتـه و    تحليل

تناظر بـا هـر گـام تعيـين     ميزان نشست و ترخيص تنش م
 افــزار هـاي كــامپيوتري بـا اسـتفاده از نـرم     . تحليـل گرديـد 

PLAXIS 8.2   26شـماره    انجام پذيرفته اسـت. در شـكل 

افزارسازي شده در نرمنمونه اجزاي محدود مدل   24شكل 

 يشكل يافته سازه تحت بارگذار دل تغييرم   25شكل
 )(زلزله طرح حداكثر يالرزه
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پالن و مقطع عرضي سازه نگهبان سـاختمان فـروش بلـيط    
  نمايش داده شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نگهبان سازي حفاري سازه مدل -4-2-2-1

سازي توأم توده خاك و سـازه نگهدارنـده بـه     مقطع با مدل
با روش عددي المان محدود  PLAXIS 8.2افزار  كمك نرم

تحليـل شــده اســت. شــبكه المــان محــدود بــا اســتفاده از  
گرهي و به صورت اتوماتيـك سـاخته    15هاي مثلثي  المان

در شـكل    (Automatic Mesh Generation)شده اسـت 
اي از مدل كامپيوتري شبكه المان محـدود   مونهن 27شماره 

  .نظير نمايش يافته است
  
  
  
  
  
  
  
  

فـاز بـراي سـاخت كامـل در نظـر       ششسازي  در اين مدل
گرفته شده است. ترتيب مراحـل حفـاري و سـاخت كامـل     

  :سازه در تحليل كامپيوتري به شرح زير است
  
  
  
  
  
  
  
  
 ايجاد تنش هاي برجا -

كيلو نيـوتن بـر متـر مربـع      20اعمال بار ترافيكي برابر با  -
)W=20 KN/m(  
  نوسازي تغيير مكان ها -
 حفاري و بتن ريزي شمع هاي بتني ديواره گود -

  ) و ترخيصي تنشيStrittحفاري بخشي فوقاني استرات ( -
استرات و تـرخيص  نصب استرات و حفاري بخش تحتاني  -

  كامل تنشي
ســازي اســكلت اصــلي ســاختان  آنــاليز و مــدل -4-2-2-2

 فروش بليط

نامه مورد اسـتفاده در ايـن بخـش مطـابق      بارگذاري و آيين
  بوده و فرضيات طراحي عبارتست از:هاي قبلي  قسمت

  نوع اسكلت: بتني -
 3 حداكثر تعداد طبقات: -

متــرو، اداري و كــاربري ســاختمان: ســالن فــروش بلــيط  -
  هاي هواساز اتاق

  0.35gشتاب مبناي طرح:  -
  I=1.2ضريب اهميت سازه:  -
  نوع سقف: دال دو طرفه بتني -
اب خمشي و ديوار برشي در سيستم باربر ثقلي: تركيب ق -

  دو جهت
ديـوار  سيستم باربر جانبي: سيستم دوگانه قاب خمشي و  -

  برشي بتني متوسط در دو جهت

يطسازه نگهبان ساختمان فروش بل يپالن و مقطع عرض  26شكل

يلجهت تحليشبكه المان بند   27شكل 

 يمراحل حفار   28شكل 
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مقـدار   2800نامـه   ازه: با توجـه بـه آيـين   ضريب رفتار س -
  .خواهد بود R=8ضريب رفتار برابر 

  2نوع زمين: تيپ  -
ــاتور مصـــرفي طـــولي: از نـــوع آجـــدار   - ــا  AIIIآرمـ بـ

Fy=4000kg/Cmf   ــوع ــاتور عرضــي (خــاموت) از ن و آرم
   Fy=3000kg/Cmبا AIIآجدار 

ــت   - ــا مقاوم ــتن مصــرفي: ب ــتوانه 28ب ــه اس اي  روزه نمون
Fe=250kg/Cm يلوگرم سـيمان در  ك 350عيار حداقل  و
 هر متر مكعب بتن

  ها و جداگرها: با استفاده از مصالح سبك تيغه -
انجـام   ETABS طراحـي اسـكلت توسـط برنامـه     آنـاليز و 

پذيرفته اسـت. بـه ايـن منظـور شـكل هندسـي و بارهـاي        
معرفي شده در قسمت قبل به عنوان ورودي طراحي بـراي  

مقدار آرمـاتور مـورد نيـاز در تيرهـا و      برنامه معرفي شده و
ها در خروجي برنامـه ارائـه شـده اسـت. بـه منظـور        ستون

كنترل نهايي ستون آرايش آرماتور نيز براي سـتون تعريـف   
ها استفاده شده  شده و از گزينه چك نسبت تنش در ستون

  .است
ها و پوشش نهايي بخش  پوشش اوليه، شمع -4-2-3

 هاي دسترسي و پله  LPS فوقاني اتاق

روش اجرا در مقطع سيستم نگهدارنده اوليه بخش فوقـاني  
حفـاري شـده بـه صـورت حفـاري       يهـا  و پلـه  LPS سازه

هاي حفاري بـه صـورت    . به اين منظور تحليلبوداي  مرحله
گام به گام انجام پذيرفته و ميزان نشست و ترخيص تـنش  

هـــاي  متنـاظر بــا هرگــام تعيــين گرديــده اســت. تحليـــل 
نجـام  ا PLAXIS افـزار  كـامپيوتري بــا استـفــاده از نـرم   

 پـالن قرارگيـري سـازه    29پذيرفته است. در شكل شـماره  
LPS و پله در تراز سكوي ايستگاه نمايش داده شده است.  

  
  
  
  
  
  

سازي توأم توده خـاك و سـازه نگهدارنـده بـه كمـك       مدل
بـا روش عـددي المـان محـدود      PLAXIS 7.2 افـزار  نـرم 

تحليـل شــده اســت. شــبكه المــان محــدود بــا اســتفاده از  
گرهي و به صورت اتوماتيـك سـاخته    15هاي مثلثي  المان

در شـكل   .(Automatic mesh generation)شـده اسـت  
اي از مـدل كـامپيوتري سيسـتم و شـبكه      نمونه 30شماره 

  .داده شده استالمان محدود نظير نمايش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متر و  6تا دهانه ميانگين  LPS در ادامه تونل سازه فوقاني
اي  متـر بـه صـورت مرحلـه    5/12با ارتفـاع روبـاره حـداكثر    

شـود حفـاري    گردد. همانطور كـه مشـاهده مـي    حفاري مي
مرحله انجام پذيرفته و پس از تعـريض كامـل    دومقطع در 

 31 شـود. در شـكل شـماره    مقطع، پوشش اوليه اجـرا مـي  
نمـايش   LPSمراحل حفاري و تعريض تونل سازه فوقـاني  

  .داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراحل حفاري و تعريض در نظر گرفته شده در تحليلهـاي  
  :تكامپيوتري به شرح زير اس

و پله شمالي و جنوبي در تراز سكو LPSپالن    29شكل 

يبندي استفاده شده جهت تحليل و طراحشبكه المان   30شكل

 مراحل حفاري و تعريض تونل هواساز   31شكل 
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مربـع در  كيلونيوتن بر متر 20ي برابر با اعمال بار ترافيك -1
عرضي معادل عرض خيابان كـه بـاالي گـالري واقـع شـده      

 است.

 بارگذاري ترافيكي   -2

 اه نوسازي تغييرمكان -3

( فوقاني) و ترخيص تـنش مربـوط بـه     1حفاري بخش  -4
 اين قسمت

 تنش مربوط به اين قسمتو ترخيص  2حفاري بخش  -5

 ها سازي پوشش اوليه و آزادسازي كامل تنش فعال -6

 ميزان نشست سطح زمين -4-2-3-1

نشست سـطح زمـين را در پايـان مراحـل      32شكل شماره 
حفاري و پس از تكميل پوشش اوليـه مرحلـه آخـر نشـان     

 76/15دهد. حداكثر نشست در سطح زمين بـه ميـزان    مي
سـازي   است. اين امر با توجه به مـدل ميليمتر محدود شده 

كارانـه از واقعيـت سـه بعـدي      دو بعدي كه تقريبي محافظه
له مورد بررسـي اسـت و نيـز نظـر بـه اينكـه در رونـد        أمس

سازي و تحليل، فاصله زماني مـابين حفـاري تونـل تـا      مدل
اجراي سيستم نگهدارنده اوليه طوالني مدت در نظر گرفته 

موجود در محيط قبل از نصـب   شده و در نتيجه تمام تنش
پوشش اعمال شده و به تعادل رسيده است (درصـد اعمـال   

  .باشد %)، بسيار مطلوب و قابل قبول مي100تنش 
  
  
  
  
 طراحي سيستم نگهدارنده اوليه بخش فوقاني  -4-2-3-2

تحليل سيستم نگهدارنده اوليه تونـل از مـدل دو    به منظور
جهـت  . بعدي كه شرح آن ارائه شـد، اسـتفاده شـده اسـت    

سيستم نگهدارنده ديواره و تاج تونل از لتـيس گيردرهـاي   
ــردي ــل  (lattice girder) ميلگ ــكدر فواص ــري از  ي مت

انـد   يكديگر كه در يك اليه شاتكريت مسـلح مـدفون شـده   
سـازي از سـطح مقطـع معـادل بـا       . در مدلگرديداستفاده 

. هـا اسـتفاده شـده اسـت     توجه به فاصله قرارگيري لتـيس 
طراحـي سيســتم نگهدارنــده تونـل شــامل لتــيس گيــردر،   

،  ACI 318-99نامـه  ينيشاتكريت و شبكه مش بر مبناي آ
تـرين نيروهـاي حاصـل در فازهـاي مختلـف       براي بحرانـي 

تلـف  تحليل انجام پذيرفتـه اسـت. طراحـي در فازهـاي مخ    
هاي محوري  ها به همراه نيروي تحليل و براي ممان خمشي

گيـرد. بـراي طراحـي پـس از قرائـت       در هر نقطه انجام مي
ضـريب افـزايش    ACI نيروهاي داخلي مطابق با آئين نامـه 

در نظر گرفتـه شـده اسـت لـيكن بـه دليـل        4/1نيرو برابر 
  كاهش داده شد. 33/1موقت بودن سازه نيروها به اندازه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پروفيل تغييرشكل سطح زمين در پايان مراحل   32شكل
 حفاري و تكميل پوشش اوليه

(باال)، نيروي برشي (وسط) و دياگرام نيروي محوري  33شكل
 در پوشش در گام بحرانيممان خمشي (پايين) 
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 25براي سيستم نگهدارنده اوليـه شـاتكريت بـه ضـخامت     
 200ي برابـر  ا روزه نمونه استوانه 28سانتيمتر و با مقاومت 
همراه لتيس گيردر و دو اليـه  مربع به كيلوگرم بر سانتيمتر

ــش از رده ــت   AII م ــده اس ــه ش ــر گرفت ــي  .در نظ طراح
بـا   ACI 318-99 نامـه  ينيـ شاتكريت مسـلح بـر مبنـاي آ   

گيرد. بـراي   نجام ميا Section Builderافزار استفاده از نرم
نظر دياگرام اندركنش ممان  طراحي، ابتدا براي مقطع مورد

كاهش مقاومـت و  نيروي محوري با لحاظ ضرايب  -خمشي
گـردد. مقـادير تركيـب     ترك خوردگي مقطـع ترسـيم مـي   

بحراني نيروها با اعمال ضـريب افـزايش نيـرو بايـد داخـل      
  .دياگرام مقطع قرار گيرند

ها و پوشش نهايي بخش  تحليل و طراحي شمع -4-2-3-3
 LPSسازه  فوقاني

بـا توجـه بـه     LPS سازي قسمت فوقـاني سـازه   براي مدل
از لزوم داشت و سازي سه بعدي  ه آن، مدلبازشوها در وجو

اسـتفاده   SAP2000 روش المان محدود به كمك نرم افزار
سـازي   نمـاي سـه بعـدي مـدل     34شماره . در شكل گرديد

هـاي مربوطـه در    شمالي و شمع LPS شده قسمت فوقاني
شـود. همـانطور كـه     افزار المـان محـدود مشـاهده مـي     نرم

ل بازشويي وجود ندارد. در شـك شود در اين نما  مشاهده مي
مقطع سـازه در سـقف   ، LPS نماي جنوبي سازه 35شماره 

. اسـت به صورت قوسي و در كف و ديواره به صورت مسطح 
اي و  چهـار گـره  SHELL سازي سـازه از المـان    براي مدل
استفاده شده اسـت. هـر گـره     Beam ها از المان براي شمع

درجـه   Beam، 3 درجه و هر گره المان SHELL، 6 المان
مــورد  SHELL المـان  36شــماره آزادي دارد. در شـكل  
  .شود استفاده مشاهده مي

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و پله شامل بارهاي مرده  LPS بارهاي وارد بر سازه فوقاني
ناشي از وزن خاك وارده بر سقف و بارهاي مـرده ناشـي از   

سازي، بارهاي زنده، بارهاي جانبي ناشـي   وزن مصالح و كف
بار ثقلي اعمال شده  .باشد از فشار خاك و بارهاي زلزله مي

ناشي از وزن خاك موجود در قسمت فوقاني سازه از طريق 
ــاك وا  ــاع خ ــبه ارتف ــتيك در  محاس ــدوده پالس ــه مح رد ب

متر  3پيوسته در حدود  هاي حفاري به روش محيط تحليل
در نظر گرفته شد. با توجه به اينكه ارتفاع كمتري از خـاك  
در محدوده پالستيك وارد خواهد شد، اين ميزان بار كه به 

  است.شود در جهت اطمينان  صورت ثقلي بر سازه وارد مي
  :باشد ه صورت زير ميتركيب بارگذاري بكار برده ب

U=1.4D+1.7L 

. در اسـت بار زنده اعمـال شـده    L بار مرده و D كه در آن
هاي سـطحي ايجـاد شـده بـر      ميزان تنش 37شماره  شكل
ناشي از پـوش   LPS سازه فوقاني ، ديواره شمالي و كفتاج

تمامي تركيبات بارگذاري در جهت طـول سـازه و در وجـه    
بيـانگر  بحراني آن نمايش داده شده است. كانتورهاي رنگي 

  است.هاي سطحي در هر نقطه از سازه  ميزان تنش
  

هاو پله و شمعLPSنماي شمالي سازه فوقاني   34شكل 

 و پله LPSنماي جنوبي سازه    35شكل 

 SHELLجزئيات المان    36شكل 
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و  LPS اتـاق  طراحي سازه پوشـش نهـايي   -4-2-4

  ي دسترسيها پله
 بازشوهاي گوناگون در وجوه مختلف سازهوجود با توجه به 

LPS  از روش المــان الزم بــوده و ســازي ســه بعـدي   مـدل
. استفاده شده اسـت  SAP2000 افزارمحدود به كمك نرم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 LPS سازي شده نماي سه بعدي مدل 40شماره در شكل 

مقطـع سـازه در   . شود   افزار المان محدود مشاهده مي در نرم
سقف به صورت قوسي و در كف و ديواره به صورت مسطح 

چهـار   SHELL سـازي سـازه از المـان    باشد. براي مدل   مي
  استفاده شده است.درجه آزادي براي هر گره  6و اي  گره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ناشي از پوش تمامي  LPSسازه فوقاني(پايين) و كف(وسط)يشماليواره، د(باال)هاي سطحي ايجاد شده بر تاجتنش   37شكل
 تركيبات بارگذاري در جهت طول سازه و در وجه بحراني

 و پله شماليLPSبرش طولي  38شكل
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  و پله LPS بارگذاري ثقلي سازه -4-2-4-1
پله شامل بارهاي مـرده ناشـي    و LPS ارهاي وارد بر سازهب

از وزن خاك وارده بر سقف و بارهـاي مـرده ناشـي از وزن    
بارهـاي جـانبي ناشـي از    سازي، بارهاي زنده،  مصالح و كف

بار ثقلـي اعمـال شـده     .باشد فشار خاك و بارهاي زلزله مي
ناشي از وزن خاك موجود در قسمت فوقاني سازه از طريق 

ــه    ــاك وارد ب ــاع خ ــبه ارتف ــتيك در  محاس ــدوده پالس مح
متر  3پيوسته در حدود  هاي حفاري به روش محيط تحليل

. با توجه به اينكه ارتفاع كمتري از خـاك  در نظر گرفته شد
در محدوده پالستيك وارد خواهد شد، اين ميزان بار كه به 

شـود در جهـت اطمينـان      صورت ثقلـي بـر سـازه وارد مـي    
  .باشد مي
  

    LPS هاي ساز تحليل لرزه -4-2-4-2
هـاي ناشـي از زلزلـه در ابتـدا      جهت محاسبه تغييـر مكـان  

ــرزه اي طــرح و مبنــاي انتخــاب  فرضــيات و پارامترهــاي ل
بـا   .سپس نتايج تحليل آمده است پارامترها ارائه گرديده و

توجه به مراحـل اجـراي سـازه و اجـراي پوشـش نهـايي و       
پوشــش نهـايي وظيفـه تحمــل    ،سيسـتم نگهدارنـده اوليـه   

ناشي از زلزله و همچنين باربري استاتيكي نهـايي   نيروهاي
  .عهده دارد را بر

ني بـه  يمهاي زيرز پاسخ سازه: اي ايستگاه مباني تحليل لرزه
 :گردد اي توسط سه نوع تغييرشكل بيان مي حركات لرزه

 فشردگي و بازشدگي محوري -1

 (انحناي) طولي خمش -2

 )Racking( و تاشدگي) Ovaling( اعوجاج بيضي شدگي - 3

هاي نعل اسبي اعوجاج مقطع به صورت تركيبي از  در تونل
  .شود هاي مقاطع مستدير و مستطيلي ديده مي شكل تغيير
هـايي از   لفـه ؤها توسـط م  هاي محوري در تونل شكل تغيير

حركت موازي با محور تونل منجر به ايجاد اي كه  امواج لرزه
شـكل   تغيير شوند.   ايجاد ميشده، و كشش و فشار متناوب 

اي كـه   هـايي از امـواج لـرزه    لفهؤ(انحنايي) توسط م خمشي
شـده،  حركات جزئي عمود بر محـور طـولي تونـل    منجر به 
هـاي   شـكل  مالحظات طراحـي بـراي تغييـر   ود. ش   ايجاد مي

خمشـي و محـوري عمومــاً در امتـداد طــولي محـور تونــل     
تونـل در ايـن حالـت، مشـابه تيـر         باشد. رفتار عمـومي    مي

هـاي   االستيكي بوده كه تحت تأثير تغييـر شـكل و كـرنش   
  .وارده از محيط اطراف قرار گرفته باشد

سـازه تونـل    هاي بيضي شـدگي و تاشـدگي در   شكل تغيير
كه امواج برشي، به طور عمود يا نزديك بـه عمـود      هنگامي

د. كه نتيجـه آن  شون  يابند ايجاد مي  بر محور تونل انتشار مي
باشد.   ايجاد اعوجاج در شكل پوشش مقطع عرضي تونل مي

شـكل در جهـت    مالحظات طراحي بـراي ايـن نـوع تغييـر    
پوشش به عنوان يـك سـازه      باشد. رفتار عمومي  عرضي مي

شكل زمين تحـت شـرايط كـرنش     مدفون در معرض تغيير
ها در  شكل اين تغيير. شود  سازي مي مسطح دو بعدي شبيه

 

و پلهLPSبرش عرضي   39شكل 

و پلهLPSسازهو جنوبينماي شمالي   40شكل 
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تواند بر اثر برخورد امواج زلزله منتشـره بـه      مقطع تونل مي
ايل از هر نوع بوجود آيند، اگر چـه  م صورت قائم، افقي و يا

شـكل   دهـد، كـه عمـده تغييـر      تحقيقات گذشته نشان مي
صورت قـائم   مقطع تونل ناشي از برخورد امواج برشي كه به

  .شود، خواهد بود   منتشر مي
هـاي مـدفون از    اي سازه در تحليل لرزهيكي از مسائل مهم 

ها، در نظـر گـرفتن انـدركنش سـازه و خـاك و       جمله تونل
اي آنهـا   سنگ در برگيرنده سازه مدفون بر تأثير پاسخ لـرزه 

باشد. در روش اندركنش خاك و سـازه اعوجـاج اعمـال      مي
شده به سازه زيرزميني بـا لحـاظ انـدركنش سـازه و تـوده      

 هاي تحليلي يا نيمـه تحليلـي، در   شزمين با استفاده از رو
شود. در اين روش با درنظـر گـرفتن نسـبت      نظر گرفته مي

سختي سازه جايگزين به توده زمين حذف شـده از محـيط   
توان اعوجاج اعمال شـده بـه سـازه و نيروهـاي داخلـي        مي

ــه فرضــيات و    ــرد. در ادام ــين ك ــده در آن را تعي ــد آم پدي
اي  ته شده جهت تحليل لرزهاي در نظر گرف پارامترهاي لرزه

 2-13مطــابق بــا بنــد د. گــرد   پوشــش نهــايي تشــريح مــي
هـاي بـا    ) نيـز سـازه  2800نامه زلزله ايران (استاندارد  آيين

برداري  اهميت زياد و خيلي زياد بايد براي زلزله سطح بهره
بـرداري خـود را در    كنترل شوند. به طوري كه قابليت بهـره 

يند. مشخصات حركت زمـين در  زمان وقوع زلزله حفظ نما
برداري بايـد مشـابه زلزلـه طـرح، در نظـر       زلزله سطح بهره

در آن  A گرفته شود، با اين تفاوت كه شتاب مبنـاي طـرح  
  د.ه يك ششم مقدار خود كاهش داده شوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اياثر امواج لرزهها درمدهاي تغييرشكل تونل  41شكل  
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بـه عنـوان    DSHA در (MDE) حـداكثر زلزلـه طراحـي   
تواند در ساختگاه تجربـه شـود     حداكثر سطح لرزش كه مي

بـه   PSHA حـداكثر زلزلـه طراحـي،    شـود. در   تعريف مـي 
عنوان يك رويداد با احتمال تجاوز كم در طول عمـر مفيـد   

تـا   3(وقوع با احتمال تجاوز بين گردد   تسهيالت تعريف مي
بـاقي مانـدن ايمنـي     MDE هـدف از طراحـي   .)درصـد  5

. بـدين منظـور   استدر طي و پس از زلزله طراحي    عمومي
بايـد   MDE اي مـورد نيـاز تحـت بارگـذاري     ظرفيت سازه

  د.بدترين تركيب بارهاي زنده، مرده و زلزله را در نظر بگير
پوشش نهايي سازه بـه روش  اي  به منظور انجام تحليل لرزه

اي  اندركنش تغيير مكـان, الزم اسـت تـا پارامترهـاي لـرزه     
در عمق احـداث   (PGA) طرح شامل حداكثر شتاب زمين

ر د (PGV)حـداكثر سـرعت ارتعاشـي ذرات زمـين      ،سازه
عمق احداث سازه و سـرعت انتشـار مـوج برشـي در تـوده      
خاك محل اجراي پروژه مشخص باشد. بـا توجـه بـه عـدم     

مقدار پارامترهـاي فـوق    ،انجام مطالعات لرزه زمين ساخت
  .ايران انتخاب گرديده است 2800نامه  با توجه به آيين
شهر تهـران در منطقـه بـا خطـر      2800نامه  بر اساس آيين

نسبي خيلي زياد قرار داشته به نحـوي كـه شـتاب مبنـاي     
پيشنهاد شده است. از طـرف ديگـر    0.35gبرابر  (A) طرح

زمـره   خـاك محـل از   ،بـه تجربيـات ژئـوتكنيكي   بـا توجـه   
 بوده كه سرعت موج برشي در محـدوده  (II) هاي نوع خاك

375 m/s ≤ Vs ≤ 750 m/s  باشـد كـه بـراي تعيـين      مـي
نيروي طرح از سرعت موج برشي حـداقل كـه حـد فاصـل     

در نظر گرفته متر بر ثانيه  375 برابر (III) و  (II)خاك نوع
  .شده است

محاسبه حداكثر سـرعت ارتعاشـي ذرات زمـين    گام بعدي 
باشد كه جهت تعيين اين پـارامتر از روابـط همبسـتگي     مي

بـا  . بين حداكثر شتاب و سرعت زمين استفاده شـده اسـت  
و خـاك سـخت بـه     Mw = 7.5 لحاظ بزرگاي زلزله برابـر 

عنوان زمـين ميزبـان و فاصـله بـين سـازه و منبـع انتشـار        
 ،متر با توجه به عمق دفن سازهكيلو 20تا  صفراي بين  لرزه

 44.1cm/s نسبت سـرعت ارتعاشـي حـداكثر زمـين برابـر     
  .گردد تعيين مي

يابد. بـدين   اي كاهش مي حركات لرزه ،با گذر از عمق خاك
ترتيب حـداكثر كـرنش اعوجـاجي ناشـي از امـواج برشـي       

  :شود بصورت زير تعيين مي
  
  

نظـر گـرفتن نسـبت     در مرحله بعدي الزم است كـه بـا در  
سختي سازه جايگزين به توده زمين حذف شـده از محـيط   

ــر   ــن تغيي ــور    اي ــن منظ ــراي اي ــردد. ب ــالح گ ــان اص   مك
ــاف   ــبت انعط ــه نس ــت ك ــين  الزم اس ــذيري زم ــازه - پ   س

)Flexibility Ratio (    تعيين گردد. مقـدار ايـن ضـريب از
  :گردد رابطه زير تعيين مي

  
  

نسـبت   Gm زه وعـرض سـا    W،ارتفـاع سـازه   H كه در آن
تـنش برشـي بـه اعوجــاج نظيـر آن (مـدول برشـي زمــين       

و  W=5.50m ،H=14.280mاســت. بــا مقــادير ميزبــان) 
Gm=26.25MPa  مقدارF :برابر است با  

  
  

بـراي محـيط خـاكي،     33/0ضريب پواسون  نمودن با لحاظ
آيـد. الزم   بدسـت مـي   75/0مقدار اعوجاج نرمال شده برابر 

پـذيري   ثابت بودن ضريب انعطـاف  به ذكر است كه با فرض
مقدار اعوجاج نرمال  ،در دو مقطع دايروي و مستطيل شكل

كمتـر از   درصـد  10شده در مقطـع مسـتطيلي در حـدود    
. لذا با توجه به اسـتفاده از نمودارهـاي   استاي  مقطع دايره

اعوجاج محاسبه شـده در جهـت    ،مربوطه به مقطع دايروي
  .باشد اطمينان مي

ها تحت تركيبات بارگذاري ثقلي و  رل تنشكنت -4-2-4-3
  اي لرزه

هاي سطحي ايجاد شده بـر   ميزان تنش 42شماره   در شكل
ناشي از پـوش تمـامي    LPS سازه ، ديواره شمال و كفتاج

تركيبات بارگذاري در جهت طول سازه و در وجـه بحرانـي   
ميـزان  بيـانگر  داده شده است. كانتورهـاي رنگـي   نشان آن 

  .باشند در هر نقطه از سازه ميهاي سطحي  تنش
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تحليــل و طراحــي ســازه پوشــش اوليــه  -4-2-5

  هاي تقسيم مسافر گالري
اجرا در مقطع سيستم نگهدارنده اوليه گالري حفاري روش 

باشـد. بـه ايـن     شده به صورت حفاري در يك مرحلـه مـي  
هاي حفاري بـه صـورت گـام بـه گـام انجـام        منظور تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گـام   پذيرفته و ميزان نشست و ترخيص تنش متناظر با هر
ــده اســت  ــين گردي ـــل. تعي ـــا   تحلي ـــامپيوتري ب هـــاي ك

 انجــام پذيرفتــه اســت. PLAXIS افــزار استـفـــاده از نــرم
عدد گالري تقسيم مسافر در تـراز بـاالي    دوايستگاه شامل 

  ).42ست (شكل شماره ا آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(پايين) ها كف(وسط) و ديواره شمالي (باال)، توزيع تنش سطحي در جهت طولي و در وجه بحراني تاج سازه   41شكل 
 ناشي از پوش تمامي تركيبات بارگذاري

 ايستگاهتقسيم مسافر هاييموقعيت گالر  42شكل
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توده خاك و سـازه نگهدارنـده بـه    سازي توأم  مقطع با مدل
با روش عددي المان محدود  PLAXIS 8.2 افزار كمك نرم

تحليـل شــده اســت. شــبكه المــان محــدود بــا اســتفاده از  
صـورت اتوماتيـك سـاخته    گرهـي و ب  15هاي مثلثي  المان

 در شـكل  )Automatic mesh generation( شـده اسـت  
المان محـدود  اي از مدل كامپيوتري شبكه  نمونه 44 شماره

  .نظير نمايش داده شده است
  
  
  
  
  
  
  

هاي  مراحل حفاري و تعريض در نظر گرفته شده در تحليل
  :كامپيوتري به شرح زير است

مربـع در  كيلونيوتن بـر متر  20ال بار ترافيكي برابر با اعم -
هـا واقـع    ايـن گـالري   عرضي معادل عرض خيابان كه باالي

صـورت عمـود بـر خيابـان ميردامـاد      هـا ب  شده است. گالري
گردد لذا بار ترافيكي در تمام مرز بـااليي مـدل    حفاري مي
  .شود اعمال مي

  ها مكان نوسازي تغيير -
حفاري داخل گـالري و تـرخيص تـنش مربـوط بـه ايـن        -

 قسمت

  ها سازي پوشش اوليه و آزادسازي كامل تنش فعال -
هاي تقسيم  منظور تحليل سيستم نگهدارنده اوليه گالريبه 

مسافر از مدل دو بعدي استفاده شده است. جهت سيسـتم  
 هاي فوالدي با مقطع نگهدارنده ديواره و تاج گالري از فريم

IPE180  ــل ــكدر فواص ــديگر ي ــري از يك ــي ( مت در برخ
مناطق با فاصله نـيم متـري) كـه در يـك اليـه شـاتكريت       

سـازي از   اند استفاده شده است. در مدل دهمسلح مدفون ش
هـا   سطح مقطع معادل با توجه به فاصـله قرارگيـري فـريم   

طراحي سيستم نگهدارنده گالري شامل . استفاده شده است
 نامـه  ينيـ لتيس گيردر، شاتكريت و شبكه مش بر مبنـاي آ 

ACI 318-99 ،تــرين نيروهــاي حاصــل در  بــراي بحرانــي
پذيرفتـه اسـت. طراحـي در     فازهاي مختلف تحليـل انجـام  

هـا بـه همـراه     فازهاي مختلف تحليل و براي ممان خمشـي 
براي طراحـي  . گيرد هاي محوري در هر نقطه انجام مينيرو

 ACI نامـه  ينيـ پس از قرائت نيروهاي داخلـي مطـابق بـا آ   
در نظـر گرفتـه شـده اسـت      4/1ضريب افزايش نيرو برابـر  

 33/1ليكن به دليل موقت بـودن سـازه نيروهـا بـه انـدازه      
اند. دياگرام نيروي محوري، نيروي برشـي   كاهش داده شده

نمـايش   45 و ممان خمشي در گام بحراني تحليل در شكل
  .داده شده است

ميليمتر محدود  5حداكثر نشست در سطح زمين به ميزان 
سـازي دو بعـدي كـه     جه بـه مـدل  شده است. اين امر با تو

له مـورد  أكارانه از واقعيت سـه بعـدي مسـ    تقريبي محافظه
سـازي و   بررسي است و نيز نظـر بـه اينكـه در رونـد مـدل     

تحليل، فاصله زماني مابين حفاري گالري تا اجراي سيستم 
نگهدارنده اوليه طـوالني مـدت در نظـر گرفتـه شـده و در      

ل از نصـب پوشـش   نتيجه تمام تنش موجود در محيط قبـ 
درصـد اعمـال تـنش    (اعمال شده و به تعادل رسيده است 

  .باشد )، بسيار مطلوب و قابل قبول ميدرصد 100
 25براي سيستم نگهدارنده اوليـه شـاتكريت بـه ضـخامت     

 210اي برابـر   روزه نمونه استوانه 28سانتيمتر و با مقاومت 
ه در دو اليـ  IPE18 مربع بـه همـراه  تيمتركيلوگرم بر سـان 

  ت.در نظر گرفته شده اس AII مش از رده
  

تقسيم مسافرهاييمقطع گالر   43شكل 

بندي استفاده شده جهت تحليلشبكه المان   44شكل 
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 ACI 318-99 نامه ينيطراحي شاتكريت مسلح بر مبناي آ

. براي گرفتانجام  Section Builder افزار با استفاده از نرم
نظر دياگرام اندركنش ممان  طراحي، ابتدا براي مقطع مورد

نيروي محوري با لحاظ ضرايب كاهش مقاومـت و   -خمشي
گـردد. مقـادير تركيـب     ترك خوردگي مقطـع ترسـيم مـي   

بحراني نيروها با اعمال ضـريب افـزايش نيـرو بايـد داخـل      
  . دياگرام مقطع قرار گيرند

از طريـق ترسـيم ديـاگرام    هـاي انجـام شـده     نتايج كنتـرل 
نيروي محوري مقطع شاتكريت به همـراه   -اندركنش ممان

 46شـماره   بحراني تحليل، در شكل نيروهاي موجود در فاز

شود مقطـع   همانطور كه مالحظه مي .نشان داده شده است
شـاتكريت از كفايـت الزم بــراي بـرآورده سـاختن الزامــات     

  .باشد طراحي برخوردار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تحليــل و طراحــي ســازه پوشــش نهــايي  -4-2-6

  هاي تقسيم مسافر گالري
در اين قسمت نيروهـاي داخلـي بوجـود آمـده در پوشـش      

شود. ابتدا محاسبات تعيين تغيير شـكل   نهايي محاسبه مي
زمــين بــه ســازه بــه روش  اصــالح شــده اعمــالي از طــرف

گيرد. در ادامه با اسـتفاده    سازه انجام مي - اندركنش خاك
  .گيرد اي پوشش نهايي صورت مي از اين مقادير، طرح سازه

هاي بارگذاري و  نامه خصوصيات مصالح مورد استفاده، آيين
  باشد.  هاي قبلي مي تركيبات بار همانند طراحي قسمت

ي داخلـي توليـد شـده در    محاسبه نيروهـا  روشي كه براي
گيرد، اسـتفاده از   پوشش در اثر زلزله مورد استفاده قرار مي

و تحليـل و طراحـي سيسـتم پوشـش      SAP2000 افزار نرم
مقطع پوشش نهـايي ايـن    47 شماره باشد. شكل نهايي مي

توان بـا سـاخت    دهد. در اين روش مي ها را نشان مي گالري
مـال نيـروي جـانبي    افـزار و اع  مدلي از پوشش در اين نـرم 

معادل با تغيير مكان بحرانـي بـه تونـل، نيروهـاي داخلـي      
طراحي را محاسبه كرد. به منظور تعيين نيروهـاي وارد بـر   
سازه در اثر زلزله از نتـايج محاسـبات بـه روش انـدركنش     

  .سازه، استفاده شده است - خاك
  
  
  

  
  
  

(باال)، نيروي برشي (وسط) ودياگرام نيروي محوري   45شكل
 در پوشش در گام بحرانيممان خمشي (پايين) 

ياگرام اندركنش مقطع شاتكريت جهت كنترل د  46شكل
 نيروي محوريممان خمشي حداكثر و
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وزن توده خاك پالستيك شده و يا نزديك به پالسـتيك  
(با توجه به تنش برشـي نسـبي) واقـع در روي ايسـتگاه     
بصورت محافظه كارانه به عنوان بار مـرده بـر روي سـازه    

 4750اعمال شده است. جهت اعمال بارگذاري از سربار 

مـدل هندسـي    .استفاده شده اسـت كيلوگرم بر مترمربع 
نمـايش   48شماره  اي شكل مورد استفاده در تحليل لرزه

  .داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به منظور تعيين نيروهاي داخلي ايجاد شـده در پوشـش   
در مدل تهيه شده با  ،نهايي در اثر نيروهاي ثقلي و زلزله

نيـروي معـادل اعوجـاج     SAP2000 افـزار  نرماستفاده از 
ناشي از زلزله به همراه نيروهاي ثقلـي بـه سـازه اعمـال     

  .گردند شده و نيروهاي داخلي قرائت مي

سـازي و تحليـل پوشـش نهـايي،      ا توجه به نتايج مـدل ب
 50ضخامت پوشش ديـواره و كـف بـه ترتيـب برابـر بـا       

نتايج طراحي شود با توجه به   سانتيمتر در نظر گرفته مي
شود مقاطع پيشنهادي از كفايت الزم جهـت    مشاهده مي

  .تحمل نيروهاي وارده برخوردار است
  
  منابع و مراجع -5

هاي نهايي تحليل و طراحي سازه پـروژه   مجموعه گزارش
از  ييهـا  قسـمت  يمال ينتداركات، ساخت و تأم ي،طراح

، شـركت مهندسـين مشـاور    تهران يمترو 4و  3خطوط 
ي تقسيم مسافرهايپوشش نهايي گالرمقطع    47شكل   1392وسعه بلندپايه، طرح و ت

مدل هندسي مورد استفاده در تحليل   48شكل 
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Introduction of Design, Procurement, Construction and 
Finance Project of Parts of Line 3 and 4 in Tehran Metro 

 

 

Abstract 
In September 2009 the Design, Procurement, Construction and Finance Project of parts of line 3 

and 4 in Tehran Metro was awarded to consortium of Boland Payeh Co. and a Financier by Tehran 

Urban and Suburban Railway Company. Main contract services include construction of 17km of 

tunnels, 16 stations, three T junction and 40km of railway track. At the moment, briefly, progress 

of tunnel construction is about 72% and progress of station construction is about 90%. In this study 

a short description of contract services and project components are presented. 
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Abstract 
The use of underground spaces, such as subways, tunnels, roads, railways and other cases had great 

growth in recent decades. Variable geology and geotechnical conditions in construction projects, 

requires a different methods of design, calculation and execution and also requires continuous 

application of past experiences and scientific and technical principles. Geotechnical studies and 

identification of project site soil conditions, can be considered appropriate design and optimal for 

the intended structure. Soil mechanics studies saving construction and in many cases will trigger 

the creation of more secure structures. Soil Mechanics and Foundation Engineering Studies of the 

northern part of Line 3 in Tehran Metro includes 6.4 km track and 4 stations Nobonyad (V3), 

Aghdaseyeh (W3), Shaheed Mahallati (X3) and Shahrak e Ghaem (Y3) has been carried out in 

2010 by Tarh-o-Tose`e Consulting Engineering and Concrete and Geotechnical department of 

Boland Payeh Company. The aim of studies was to obtain the required parameters for designing 

structures of station and tunnel. In situ soil mechanics tests of Dan Hole, pressure meter, in situ 

direct shear, plate load test, electrical resistance, permeability Laufran test and standard penetration 

test as well as laboratory tests were carried out to obtain strength parameters, physical and chemical 

soil properties in the project area. These geotechnical operations have shown that soil existing in 

project area is mainly formed of coarse grained soil (GP-GC, GW-GC, SW-SC and SC) with lenses 

of CH and MH soil. The layers of soil that have been tested are classified at the class of compact 

and very dense soil. Encounter with groundwater level in the depths of lower than 12 meters in 

most of the study area is possible. In the implementation of the vertical excavation it is necessary to 

use sustainable ways of supporting structures to stabilize soil. 
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1 Retrieved from Final Geotechnics Studies and Foundation Engineering Reports of Northern Part of Line 3 
in Tehran Metro, Zamiran Consulting Engineering Co. (2010) 
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Abstract 
Soil Mechanics and Foundation Engineering Studies of tunnel of Mehrabad Airport Route in Metro 

Line 4 Tehran Metro has been performance in 2010 by Tarh-o-Tose`e Consulting Engineering and 

Concrete and Geotechnical department of Boland Payeh Company. The aim of studies was to 

obtain the required parameters for designing structures of station and tunnel. In situ soil mechanics 

tests of Dan Hole, pressure meter, in situ direct shear, plate load test, electrical resistance, 

permeability Laufran test and standard penetration test as well as laboratory tests were carried out 

to obtain strength parameters, physical and chemical soil properties in the project area. These 

geotechnical operations have shown that soil existing in project area is mainly formed of well 

graded gravel with clay and sand (GW-GC), gravel with clay ad silt (GC-GM), poorly graded 

gravel (GP), sand with clay (SC) and clay with low plasticity (CL) according to Unified 

classification system.  
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of Line 4 in Tehran Metro, Iran Khak Consulting Engineering Co. (2010) 
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Abstract 

There are several empirical, semi-empirical, analytical and numerical approaches available for 

predicting tunnel subsidence. Herein, new viable approaches are suggested for the prediction of 

ground surface settlements caused by tunneling, incorporating artificial intelligence models. 

Current research is focused on developing a simple method in order to provide a predictive model 

to estimate surface subsidence induced by tunneling using an artificial intelligence algorithm. In 

this regard, the tunneling process in a part of Tehran subway projects, which are currently under 

construction, is simulated using “Artificial Neural Network (ANN)” algorithm. The simulated 

ANN is trained based on nine key parameters which consist of geometrical and excavation 

characteristics as the model input parameters and site monitoring results (precise leveling data) as 

the model output parameter. Afterwards there is a testing procedure to estimates the subsidence 

values in a comparison with the observed ones and the prediction results are assessed by three error 

evaluation methods. In addition, Sensitivity of the simulated ANN to its input parameters is 

analyzed and the results are classified in eight effectiveness levels. The study aimed at developing 

approaches that can be used with minimal changes for predicting surface subsidence induced by 

new tunnels to be excavated in similar conditions in the other locations. It is important to note that 

the adjusted model and the achieved results about the input parameters’ effectiveness can be used 

for the tunnel excavated only in a similar condition. 
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1 Paper of 10th International Congress on Civil Engineering, 5-7 May 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
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Abstract 

In this study technical and engineering principles of modelling and analysis of two T-junction 

structures for connecting subway lines (Line 3 and 4 In Tehran Metro) are reviewed consisted of 

basics of modelling this type of structure in Tehran Metropolitan, Modelling based on construction 

steps and analysis of structure behavior in various loadings. 
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1 Retrieved from Final Structural Report and Calculation Notes of Line 3 and 4 in Tehran Metro, TTBP 
Consulting Engineering Co. (2013) 
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Abstract 

Application of subway system with consideration of its advantages such as appropriate safety, high 

lifecycle period, lowering traffic, economics aspects is important in developing urban 

infrastructures. One of important aspects of subway infrastructure development is construction of 

connecting networks among various lines and necessary stations. In this study technical and 

engineering basics of modelling and analysis of two stations of Line 3 and 4 in Tehran Metro with 

a literature of modelling underground structures in Tehran Metropolitan are reviewed. Based on 

findings, method of modelling and analysis of ancillary facilities of underground structures in 

connection with adjacent structures and related construction methods are reviewed. 
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1 Retrieved from Final Structural Report and Calculation Notes of Line 3 and 4 in Tehran Metro, TTBP 
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