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مهندسی در ایران

 

ﻧﺒﻮ� ��ﺣﻴﻪ ﻛﺎ� ﺟﻤﻌﻰ ،ﺑﻬﺮ� ��� ﭘﺎﻳﻴﻦ ��
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﮔﺮ�ﻫﻰ � ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� �ﻣﻮ� �ﻧﻔﺮ���،
ﺑﺮ�� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ�
سیر تکاملی
طی هزاران
مهندسی در ایران از دوران باستان ،قوی و غنی بوده است .فنآوری در ایران از زمانهای دور پایهریزی شده و در
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻄﻤﺎ� ﺟﺒﺮ��
سال ﻛﻪ
ﺧﺼﻴﺼﻪ ��
�ﺳﺖ.
زیربنای��تمدن ایرانی
تشکیلﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺸﻮ�
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ�را� �ﺑﻌﺎ�
خویش را پیموده است .مهندسی در ایران در قالب اختراعات و نظریههای علمی و فنی ،سازهها ،و اکتشافات نه تنهاﻧﺎﭘﺬﻳﺮ�
تمدن��جهانی
داده بلکه همواره در طول تاریخ ،فرهنگهای دیگر را نیز بهرهمند ساخته است .نقش تمدن فنی ایران در تشکیل و
بنیادیﻣﺴﺎﺑﻘﺎ� ���ﺷﻰ
ﺷﻜﺴﺖ ��
تکامل�ﺳﺖ.
���� ﻛﺮ��
هنر
حکمت،
فلسفه،
عرفان،
با
است .آنچه مهندسی ایرانی را از علوم مهندسی بسیاری از تمدنهای دیگر متمایز میسازد ،پیوندی است که علم�ﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ � ﻋﺪ� �ﺳﺘﻘﺮ�� ﻛﺎﻣﻞ �ﻣﻮﻛﺮ�ﺳﻰ
طبیعت،
همچون توازن
عناصری
ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ�ﻫﺎ�
�ﻟﻤﭙﻴﺎ�ﻫﺎ�
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ��
و ادبیات این سرزمین داشته است .دانشمندان و مهندسان ایرانی همواره در پژوهشها و فعالیتهای مهندسی ،ﺗﺎ
سالمت جسم و روان ،مبانی اخالق و دیگر جنبههای فرهنگ ایرانی را در افق نگاه خویش داشتهاند.
�ﻧﻔﺮ��� � ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎ� ﺳﺎ�� � ﻗﻬﺮﻣﺎ� ﭘﺮ���
سالﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ
ﻫﻤﻪ �
ﺳﻴﺎﺳﺖ،
�
����
��
کاربرد مصالح مختلف در ایران از دوران باستان معمول بوده و به تدریج پیشرفت نموده است .از جمله نخستین مصالح سنگ بوده که از هزاران
ﺷﺪ� ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﻣﻠﻰ
پیش در ساخت خانهها به صورت پی سنگی و دیوارهای سنگ چین ،و بعدها در ساخت ستونها و سردرها به کارﺑﺮ �ﻳﻦ
تیابی
�ﮔﺮدس
ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.برای
گرفته میشد.
مناسب��ﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﻰ ��
ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻳﺎ
ﻣﻄﻠﻮ�
ﺳﺮ�ﻧﺠﺎ�
به مصالح مناسب کار معدن کاری در ایران به تدریج رونق گرفت .انتخاب سنگهای بی رگه برای کاربردهای ﺑﻪ
ساختمانی و انتخاب جهات
ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﺮ� �
�ﻫﺪ�� ﺧﻮ�
ﭘﻴﺸﺒﺮ�
شناخت
ﺑﺮﺧﻰ ��آگاهی و
دلیلی برای
برای حفر پی و نحوه قرار دادن سنگهای رگه دار بر روی هم ،که در آثاری همچون تخت جمشید متجلی شده،
ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻫﺎ� ﺧﻮ�
��
�ﺳﻼﻣﻰ
ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ
ﮔﺮ��
ویژگیهای سنگها و الیههای زمین میباشد .ساخت دخمهها و مقبرهها در کوهها و در اعماق زمین نیز در دوران ﻳﺎگذشته مرسوم بوده نشانی از این
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻨﺴﺠﻢ � ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ،
شناخت میباشد .این آرامگاهها در امتداد الیههای انتخاب شدهای از زمین و در جهتی که توده سنگ دارای مقاومت و پایداری بیشتر بوده ،ساخته
ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ �� ﻣﻴﺰ�� ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﻫﻰ
شدهاند .مصالح خاکی نیز در ایران دارای پیشینه کهنی میباشند .صنایع مربوط به این مصالح چه در ساختمان سازی و چه در سفال و سرامیک
ﮔﺮ�� ﻫﺎ� ﻣﺪ�ﻓﻊ � ﻫﻤﻔﻜﺮ ﻫﺎﻳﺸﺎ� �ﺳﺖ�� .
سازی از جمله قدیمیترین صنایع میباشد .مالتهای گچ ،آهک و ساروج مصالحی هستند که از گذشته در ایران به کار میرفتند .استفاده از این
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� �ﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
مسجد
تخت
همچون
ﻛﻠﻮپ ﻫﺎ � ﺑﺎﺷﮕﺎ� ﻫﺎ
جمشید،ﻫﺎ،
ﻧﺒﻮ� ﺗﺸﻜﻞ
�ﺳﺖ.
مصالح در کارهای مهندسی و در ترکیب با هنر ایرانی از موارد شاخص هنر مهندسی ایرانی است .نگاهی به آثاریﺷﻜﻞ
جامع اصفهان و بسیاری آثار دیگر نشاندهنده این ترکیب هستند.
�� ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﻪ �� ���ﭘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ��
در دوره
ساخت
ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮ� �ﻓﺮ��
شاهی ﺑﻪ
راه ﻣﻨﺠﺮ
����،
سازیﻗﺮﻧﻰ
از دیگر فعالیتهای ایرانیان در دوران گذشته ایجاد راههای ارتباطی بوده است .از جمله بزرگترین شبکههای راهﭼﻨﺪ
ﻧﻔﻊراه��های
دیگر از
معروف�ﺳﺖ.
طوالنیﻫﺎو ﺷﺪ�
�� ﺑﺨﺶ
هخامنشیان بود که از پارسه شروع و با طولی معادل  2600کیلومتر تا افه سوس ادامه می یافت .راه ابریشم یکی ��
سابقهای
دارد ���.ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ.
طوالنیﭼﻨﺪ
ﮔﺮ�ﻳﻰ ��
کشورمانﺗﺸﻜﻞ
قدیمی است که بخشی از آن از خاک ایران عبور میکرد .پل سازی میز از جمله فعالیتهای مهندسی است که در�� �ﻳﺮ��
قدیمیترین
ﻫﺎ�از جمله
داشتهاند.
ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ �� ﺑﺴﻴﺎ��
ﻛﺎ�ﮔﺮ� �
بسیاری از پلها عالوه بر فراهم نمودن امکان عبور از روی درهها یا رودخانهها ،نقش کنترل سیالب را نیز بر عهدهﺗﺸﻜﻞ
ﺑﺮﺧﻮ����ﻧﺪ � �� �ﻳﺮ��
ﻗﺪ��
ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ ��
�ﻳﺎ��ساخته
های دور
گذشته
پلهای ایران پل شوشتر و پل بند شوشتر در خوزستان میباشند .همچنین میتوان به بندهای متعددی اشاره ��نمود در
نشانﻛﺎ�از ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
�����
��
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺿﻌﻴﻒ سدهای دیگر که
شدهاند و بقایای برخی هنوز باقی است ،از جمله بند بهمن ،بند میزان ،بند امیر ،بند کبار ،بند کریت و بسیاری بندها و
ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰنیز�� �ﺗﺎ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ
�
ﺻﻨﻔﻰ
ﻫﺎ�
قدمت فعالیت مهندسی سدسازی در ایران میباشد .این بندها در کنار ذخیره آب برای مصارف آشامیدن و ﺗﺸﻜﻞ
کشاورزی برای مصارف صنعتی
�ﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ �
�ﻳﺮ��،
ﻣﻌﺎ��
�
ﺻﻨﺎﻳﻊ
به کار گرفته میشدند .استفاده از نیروی آب از طریق هدایت آن به وسیله کانالها یا تونلها برای به حرکت �
در آوردن پرههای آسیابهایی از
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ �ﻋﻢ
ﻋﻠﻮ� �
�����
ﭘﮋ�ﻫﺸﻰ ��
توسط
های دور
گذشته
جمله این موارد است و مجموعه آبی شوشتر نمونهای دیدنی در این زمینه میباشد .یکی دیگر از راههای انتقال آب که در
�� ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺘﻰ � ����� �� ...ﻛﺸﻮ�
ایرانیان پایهگذاری شد استفاده از کاریز یا قنات است .این کانالهای زیرزمینی آب را از یک چاه اصلی (مادر چاه) که به سفره زیرزمینی میرسید،
ﺧﻮ� �� ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ �� ﺳﺎ�  ،76ﻧﻪ
تا مسافتهای بسیار دور منتقل میکرد.
ﺟﺮﻳﺎ� ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ��ﻟﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪ�ﻧﻰ ﺑﻪ �ﺷﺪ
در گذشته عدم گسترش تجهیزات ساخت و بهره برداری و همچنین عدم توسعه علم و فن آوریهای نوین عامل بازدارندهای در گسترش برخی از
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ��ﺷﺖ � ﻧﻪ ﻣﺮ�� ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻧﻜﺎﺗﻰ
علم و
توسعه
فنون مهندسی بوده است .امروزه مهندسان ایرانی به تأسی از پیشینیان خود توانایی اجرای سازههایی با پیچیدگی
ﭼﻨﺪ�ﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ
ﺗﻤﺎﻳﻞ
دارند .باﺷﺪ،
بیشترﺑﺎﻻرا �ﺷﺎ��
ﻛﻪ ��
چشمگیری به
امیدﺧﺮ��� � ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
آمده��اند���.
وجود ﺑﻌﺪ
��ﺷﺘﻨﺪ� .ﻣﺎ
فناوری و گسترش تجهیزات ساخت و بهره برداری در زمینه ساخت تونلها و فضاهای زیرزمینی پیشرفتهای ﮔﺮ�ﻳﻰ
کشورمان
صنعتی
آن است که با تقویت نهادهای مرتبط با رشتههای مهندسی و به ویژه صنعت تونلسازی ،انسجام الزم در زمینههای علمی
��ﻟﺘﻤﺮ��� ﺟﺪﻳﺪ ��
ﺿﻌﻒدرﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺸﺨﻴﺺ و�ﻳﻦ
روزافزون گردد.
��� ،ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ،

2

ﺗﻘﻮﻳﺖ
�ﻧﺠﻤﻦ
�� �ﺑﻌ
�ﻟﻰ ﻛ
ﻧﻜﺮ�.
ﻣﻮ� �
� ﺗﻮﻧﻞ
 9ﺳﺎ
ﺗﺸﻜﻠﻰ
ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮ� �
ﻣﻬﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎ�
ﮔﺮ�ﻫ
ﻣﻨﻈﻮ
�ﻣﺎ ﺗﻐ
ﻋﻤﻮﻣ
� ﻫﻤﭽ
ﺑﻮ�� .
ﮔﺮ��ﻧﻨ
�� ﺗﺸ
�ﺿﺎﻓﻰ
�ﻓﺮ�� ﻧ
ﺧﻮ� �
�ﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻌﺪﻧﻜ
�ﻧﻬﺎ،
ﻣﻌﻨﻰ
ﻧﺒﻮ� ﻧ
�ﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ
�ﻟﻰ �
ﺧﻮ� �
�ﻳﺮ��
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اخبار

كليد انفجار تونل محور

افتتاح تونل انحراف آب

رودخانه عارفي به سد طرق

آغاز عمليات اجرايي ساخت
تونل خط  3متروي تهران

المرد ـ خنج زده شد

مديركل راه و ترابري الرستان انفجار تونل
بزرگ محور المرد ـ خنج را كليد زد .به گزارش
خبرگزاري فارس از الرستان ،علي اميري به
اتفاق فرماندار شهرستان المرد ،معاونان و
رؤساي ادارات ستادي و ادارات شهرستانهاي
تابعه اداره كل راه و ترابري الرستان و گروهي
از مسئوالن و مردم عمليات انفجار تونل بزرگ
محور الر ـ خنج را كليد زد .در آيين انفجار
اين تونل فرماندار شهرستان المرد گفت :اجراي
تونل گردنه شهيد باقري از آرزوهاي ديرينه
مردم منطقه بوده است .محمد جعفري افزود:
اميدواريم كه اجراي اين طرح در موعد مقرر
به اتمام رسيده و مردم به آرزوي خود برسند.
در ادامه مديركل راه و ترابري الرستان اظهار
داشت :محور المرد ـ خنج در استان فارس
و حوزه استحفاظي اين اداره كل است .علي
اميري طرح حاضر را شامل  18كيلومتر و 600
متر عمليات راهسازي به عرض  11متر شامل
ابنيه فني و تونل كه  2كيلومتر و  400متر آن
تونل دانست.
اميري افزود :عمليات خاكي (كوهبري،
سنگبرداري ،بغل بري و  )...ابنيههاي فني
آن مانند (آبرو ،پل و تونل) روكش آسفالت و
روسازي شامل (زيراساس ،اساس ،آسفالت گرم،
خطكشي و عمليات تعريض) است .مدير كل
راه و ترابري الرستان در مورد پيشرفت فيزيكي
ورودي اين تونل اضافه كرد :اين طرح به لطف
خدا بر اساس برنامه زمانبندي پيشبيني شده
از پيشرفت خوبي برخوردار است و اميدواريم
كه در صورت تأمين اعتبار مناسب و عدم وجود
مشكالت اجرايي تا دو سال آينده به بهرهبرداري
برسد.
1389/10/23
خبرگزاري فارس

تونل انحرافي آب رودخانه عارفي به سد طرق
امروز با حضور وزير نيرو و ديگر مسئوالن
استاني افتتاح شد .به گزارش خبرگزاري فارس
از مشهد ،محمد حسين جعفري مديرعامل
شركت آب منطقهاي خراسان رضوي در اين
مراسم اظهار داشت :اين پروژه بند انحرافي،
سيالبهاي رودخانه عارفي را به پشت سد
طرق روانه ميكند كه  7ميليون مترمكعب
آورد در سال دارد و  5.5ميليون متر مكعب
آن قابل انتقال به سد است .وي با اشاره به
جزئيات تونل تصريح كرد :اين تونل  740متر
طول دارد كه با ابعاد  3متر در  3متر ،آب را
به پشت سد طرق منتقل كرده و براي شرب
شهر مشهد استفاده ميشود.
مديرعامل آب منطقهاي خراسان رضوي گفت:
در اين سد حق آب كشاورزي به آب شرب
داده شده و به جاي آن پس از آب شهري
به بخش كشاورزي داده ميشود .مديرعامل
شركت آب منطقهاي خراسان رضوي ،تأمين
آب در دراز مدت را از برنامههاي اين شركت
عنوان كرد .وي افزود :با انتقال آب سد دوستي
به پشت اين سد كه عمليات اجرايي آن در
سال آينده آغاز ميشود تأمين آب دراز مدت
مشهد پيشبيني شده است.
1389/10/30
خبرگزاري فارس

با حضور محمدباقر قاليباف شهردار تهران
عمليات اجرايي ساخت تونل خط  3متروي
تهران توسط دستگاه حفار تمام اتوماتيك
( )TBMآغاز شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس ،دستگاه
حفار قابليت حفر به طور متوسط روزانه 15
متر را داراست .با بكارگيري همزمان چهار
دستگاه حفار (چهار جبهه كاري) در مدت سه
سال ساخت تونلها تكميل ميشود .استفاده
از اين نوع دستگاهها عالوه بر افزايش سرعت
ساخت ،ايمني و كيفيت كار را نيز به همراه
عدم نشست سطح زمين باال ميبرد.
ساخت بخش مهمي از تونل خط ( 3سه) متروي
تهران حد فاصل منطقه قلعه مرغي تا چهار راه
وليعصر (عج) (با عبور از مناطق و ميادين مهمي
چون جواديه ،ميدان راه آهن ،خ وليعصر (عج)
و ميدان منيريه) بصورت مكانيزه انجام ميشود
و در حال حاضر دستگاه حفار مورد نياز تأمين،
به كشور حمل و پس از عمليات مونتاژ آماده
بهرهبرداري شده است ،ضمنا سرعت ساخت
تونل با ورود چهار دستگاه حفار اتوماتيك به
تهران ،حفاري تونل به بيست كيلومتر در سال
خواهد رسيد .اين دومين دستگاه است كه كار
خود را آغاز ميكند و بزودي نيز دو دستگاه
ديگر نيز شروع به كار خواهد كرد.
1389/11/2
خبرگزاري فارس
3
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افزايش  4برابري ميزان آب
انتقالي زايندهرود به كاشان

طرحها افزايش داد.

1389/11/29
خبرگزاري فارس

قطار شهری مشهد به صورت

آزمایشی به بهرهبرداری رسید

 85درصد از اراضي روستاي
شهرياري كوهرنگ تملك شد

مديرعامل شركت آب منطقهاي استان اصفهان
گفت :با بهرهبرداري از تونل گالب ،آب انتقالي
زايندهرود به شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل
به چهار برابر افزايش مييابد .محمد علي طرفه
توگو با خبرنگار فارس در كاشان تصريح
در گف 
كرد :در صورت افتتاح اين تونل ميزان آب انتقالي
ن و آران و بيدگل به
زايندهرود به اين شهرستا 
يكهزار و  700ليتر در ثانيه ميرسد .به گفته
وي اجراي طرح تونل گالب به طول 11/5كيلومتر
از سال  84آغاز شده كه 10كيلومتر تونل اصلي
و 1/5كيلومتر تونل دسترسي است و در حال
حاضر عمليات اجرايي  10كيلومتر آن توسط
قرارگاه خاتماالنبيا در دست اجراست .طرفه با
اشاره به ايجاد هفت كيلومتر از تونل اصلي تاكنون
خاطرنشان كرد :براي ايجاد سه كيلومتر باقيمانده
تونل اصلي گالب نيازمند حمايتهاي مسئوالن
است كه در صورت تأمين اعتبارات مورد نياز،
اين طرح حداكثر تا دو سال آينده به بهرهبرداري
ميرسد .مديرعامل شركت آب منطقهاي استان
اصفهان اضافه كرد :در سال جاري  80ميليارد
ريال اعتبار براي اين طرح در نظر گرفته شده و
براي تكميل و بهرهبرداري از آن  300ميليارد ريال
اعتبار نياز است.
مديرعامل شركت آب منطقهاي استان اصفهان
در ادامه خشكساليهاي اخير را موجب بحران
بيآبي دانست و اجراي طرحهاي تأميني در استان
اصفهان و حفظ منابع آب زيرزميني را دو راهكار
مهم و اساسي براي تقويت منابع آبي اين استان
ذكر كرد.
طرفه مشكل كمبود اعتبار را يكي از مهمترين
موانع هميشگي پيشروي اين طرحها خواند و
افزود :اميدواريم با پشتيباني مديريت استان بتوان
از طريق فروش اوراق مشاركت ،اعتبارات اين
4

فرماندار كوهرنگ گفت :بهمنظور اجراي تونل سوم
كوهرنگ تاكنون افزون بر  85درصد از اراضي و
امالك روستاي شهرياري از توابع دهستان بيركان
اين شهرستان تملك شده است .ستار خيري
در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهركرد اظهار
داشت :با توجه به برنامهريزيهاي صورت گرفته
 900هكتار از اراضي مستثنيات منطقه بيركان
شامل تملك است كه تاكنون افزون بر  300هكتار
از اين اراضي تملك شده است .وي افزود :براي
تملك اين مقدار از اراضي افزون بر  130ميليارد
ريال از سوي شركت آب منطقهاي اصفهان به
ساكنان روستاهاي اين منطقه پرداخت شده
است .خيري با اشاره به روستاهاي تحت پوشش
اين طرح گفت :با اجراي تونل سوم كوهرنگ
روستاهاي شهرياري ،بيدامين ،ملكآباد ،هوربكول
عليا ،هوربكول سفلي ،عاج جليل ،دهگه ،چهاباد،
پاچه گاد از روستاهايي هستند كه در بستر سد
قرار ميگيرند و بايد تملك شوند .فرماندار كوهرنگ
در ادامه با اشاره به روند اجرايي احداث تونل سوم
كوهرنگ افزود :اين پروژه به طول  23كيلومتر و
 400متر بوده كه تنها  195متر از عمليات حفر
اين تونل ناتمام مانده است .وي خاطرنشان كرد:
عمليات اجرايي احداث اين پروژه از سال  73آغاز
شده است كه با اجراي اين پروژه  300ميليون
مترمكعب آب مازاد كوهرنگ از سرشاخههاي
كارون به زايندهرود منتقل ميشود .خيري با اشاره
به اشتغال ايجاد شده در راستاي احداث اين پروژه
اظهار داشت :تاكنون افزون بر  300نفر در پروژه
تونل سوم مشغول به فعاليت شدهاند كه انتظار
ميرود با تربيت نيروي انساني متخصص و مورد
نياز به منظور اجراي طرحهاي بزرگ عمراني در
اين استان و بالطبع اين شهرستان بتوانيم آمار
بيكاري را به ميزان قابل چشمگيري كاهش دهيم.
1389/11/30
خبرگزاري فارس

در سالروز میالد پیامبر اکرم (ص) قطار شهری
مشهد به صورت آزمایشی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش فارس ،بهرهبرداری آزمایشی قطار
شهری مشهد همزمان با والدت پیامبر اکرم
(ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) با حضور
خانوادههای معظم شهدا آغاز شد .شهردار مشهد
در افتتاحیه این مراسم گفت :در آغازین روزهای
بهرهبرداری خط یک قطارشهری مشهد تعداد
واگنهای خط یک محدود است.
وی اظهار داشت :بهرهبرداری خط یک قطار
شهری مشهد با  9واگن صورت میگیرد که در
نهایت واگنها پس از تولید به تدریج به مشهد
انتقال داده میشود.
شهردار مشهد ادامه داد :آغاز به کار قطار شهری
مشهد در مسیر یک ـ نخریسی تا وکیل آباد ـ
به صورت هر نیم ساعت یک قطار در ایستگاه،
خواهد بود اما به تدریج با رسیدن واگنها ،این
زمان به پنج دقیقه کاهش مییابد.
رضا رجبزاده مدیرعامل بهرهبرداری قطار
شهری مشهد نیز در جمع خبرنگاران گفت :قطار
متروی این شهر 18 ،هزار کیلومتر تست تحمل
را پشت سر گذاشت ه و قیمت خرید هر واگن قطار
شهری یک میلیون و  560هزار یورو و بر اساس
قرارداد منعقده بین شهرداری و پیمانکار چینی و
با توجه به هزینههای حمل و قطعات یدکی ،در
مجموع قرارداد خرید  20رام قطار  106میلیون
یورو است.
هر رام قطار متروی مشهد از سه واگن  30متری
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تشکیل شده که طول آن  90و عرض واگنها
 65.2متر است .ظرفیت پذیرش هر واگن قطار
 250مسافر نشسته ،ایستاده و هر رام قطار 750
نفر ظرفیت دارد.
این قطار که در مرحله نخست از ساعت  9تا
 13هر روز فعالیت دارد 22 ،ایستگاه را در مسیر
19کیلومتری خیابان نخریسی تا انتهای بولوار
وکیل آباد تحت پوشش دارد و این مسیر را به
مدت  35دقیقه طی میکند.
1389/12/2
همشهری انالین

مشكل ريزش آب در تونل توحيد
ارديبهشتبرطرفميشود

براساس تكنيكهاي تزريق و زهكشي كار انجام
شده و در ارديبهشت مشكل آبريزش تونل توحيد
برطرف ميشود.
معاون فني عمراني شهرداري تهران در پاسخ به
اين پرسش كه اعضاي شوراي شهر اعالم كردند
در زمينه ريزش آب در تونل توحيد مشكل در
شهرداري است نه شركت آب و فاضالب گفت:
اطالعاتي كه اعضا دارند ،همان اطالعات ماست
دو منبع نيست .مطالعات تكميلي انجام داده ايم
و اداره آب و فاضالب نيز مشاور گرفته ،نتيجه
مطالعات نشان داد كه چندين نقطه مشكوك
وجود دارد .وي بيان كرد :به دليل قدمت شبكه
آب تراوشاتي در اين زمينه وجود دارد .معاون
فني عمراني شهرداري تهران گفت :تمام گزينهها
بررسي شده و مشكل آبريزش تونل توحيد از
آب و فاضالب است .حسيني ادامه داد :سيمان
استفاده شده در تونل ضدسولفات است و امالح
روي آن تاثير نمي گذارد .از نظر ايمني اگر آب
تراوش شده فاضالب باشد مشكلي در تونل ايجاد
نميكند .وي تأكيد كرد :مشكلي از نظر ايمني در
تونل توحيد نداريم اما از نظر بصري آبريزش چيز
مناسبي نيست به همين دليل با تزريق صورت
گرفته اين مشكل را برطرف ميكنيم.
1389/12/4
خبرگزاری فارس

حكم توقف فعاليت قطار شهري
اصفهان صادر شد

معاون فني عمراني شهرداري تهران به ريزش آب
در تونل توحيد اشاره كرد و گفت :مشكل ريزش
آب در اين تونل ارديبهشت سال آينده برطرف
ميشود .به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس،
مازيار حسيني در نشست خبري درباره هوشمند
سازي تونل توحيد گفت :پيمانكار تا پايان سال
فرصت دارد روي كيفيت و كميت هواي تونل
فعاليت كرده به نتيجه برساند .وي به آبريزش
تونل توحيد اشاره كرد و گفت :اين ريزش
آب نگران كننده نيست و شهروندان نترسند
سازه زيرزميني كامال مقاوم است .وي ادامه
داد :براساس بررسيهاي صورت گرفته عمده
مشكالت به بحث فاضالب برميگردد .سيستم
فاضالب شهري نداريم و مجموعه شرايط باعث
شده محيط مرطوب شود .حسيني اضافه كرد:

بعد از چند بار نشست زمین در حوالی سیوسه
پل اصفهان بهدلیل حفر تونل مترو ،اینبار ،حادثه
در فاصله  15متری سیوسهپل رخ داد.
اگرچه مسئوالن شهری فوران آب و خاک را در

نزدیکی سیوسهپل مربوط به عملیات حفاری
تونل مترو نمیدانند و معتقدند این فوران ناشی
از مشکالت شبکه فاضالب است ،اما مسئوالن
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به
آسیب جدی سیوسهپل در صورت ادامه عملیات
حفاری هشدار دادهاند و مسئوالن سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری استان اصفهان حکم توقف
فعالیت قطار شهری اصفهان را گرفتهاند.
اسفندیار حیدریپور ،مدیرکل میراث فرهنگی
و گردشگری استان اصفهان در این باره گفت:
در پی شکایت سازمان میراث فرهنگی از قطار
شهری پیرو نشست زمین در بلوار آیینهخانه
حکم توقف فعالیت قطار شهری گرفته شده و
در چند روز آینده ،با حضور مسئوالن سازمان
مرکزی میراث فرهنگی و گردشگری ،بازدیدی
از مترو برای تعیین تکلیف انجام خواهد شد .وی
همچنین از انتظار برای نتایج مطالعات دانشگاه
علم و صنعت درباره میزان خسارت وارد شده به
سیوسهپل خبر داد.
او ادامه داد :کارشناسان و مهندسان دانشگاه علم
و صنعت از سیوسهپل و نشستهای ایجادشده
دیدن کردند و اکنون در حال بررسی وضعیت
هستند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت دستگاه حفار
اتوماتیک در محدوده سیوسهپل به پایان رسیده
است ،اظهار کرد :خوشبختانه براساس مطالعات
انجامشده درباره  2بار نشست زمین که در
محدوده این پل تاریخی اتفاق افتاد ،آسیبی
به پل وارد نشده چون این نشستها در عرصه
خیابان اتفاق افتاده است.
از طرفی عبدالجواد زعفرانی ،مدیرعامل سازمان
قطار شهری اصفهان چندی پیش عمق نشست
زمین را نزدیک به یک تا  2متر اعالم کرده و
گفته بود :این نشست در عملیات حفاری تونل
مترو مشکلی ایجاد نکرده است.
عباس حاجرسولیها ،رئیس شورای شهر اصفهان
هم پیشتر درباره نشست اول در اطراف پل به
مهر گفته بود :این فرورفتگی نباید باعث ایجاد
نگرانی درباره استحکام بنای تاریخی سیوسهپل
شود؛ چراکه با این پل فاصله زیادی دارد.
 17اسفند 1389
همشهری آنالین
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بهرهبرداري كامل از آزادراه
پيامبر اعظم (ص)
استاندار آذربايجان شرقي از آغاز رفت و آمد در
آزادراه پيامبر اعظم (ص) با بهرهبرداري از تونل
شبلي خبر داد .به گزارش خبرگزاري فارس
از تبريز ،احمد عليرضابيگي در گفتوگو با
خبرنگاران اظهار داشت :طبق توافقي كه در ديدار
با معاون وزير راه حاصل شد ،مقرر شد قطعه آخر
آزادراه پيامبر اعظم (ره) با اقدامات اوليه براي
نصب تجهيزات ايمني و روشنايي براي تعطيالت
نوروزي آماده عبور و مرور شود.
وي اظهار داشت198 :كيلومتر از اين پروژه در
دولت نهم و  80كيلومتر ديگر در دولت دهم
احداث شده است .بيگي يادآور شد :تا چند سال
پيش عبور از گردنه «شبلي» براي رانندگان يك
خطر بالقوه به شمار ميآمد كه افتتاح اين پروژه
تسريع در امور ترافيكي و كاهش سوانح رانندگي
را به همراه خواهد داشت .بيگي با بيان اينكه 2
هزار ميليارد ريال براي احداث اين قطعه هزينه
شده ،گفت :طول اين قطعه  16كيلومتر بوده كه
پنج كيلومتر آن را دو تونل دوقلو تشكيل ميدهد.
وي افزود :هزينه احداث هركدام از تونلها 500
ميليارد ريال بوده و با وجود اينكه وسعت آن
بيشتر از تونل توحيد تهران است در بازه زماني
كمتر از آن احداث شده است.
گزارش فارس حاكي است ،آزاد راه زنجان ـ
تبريز كه با عنوان آزاد راه پيامبر اعظم نامگذاري
شده ،قسمتي از آزاد راه تهران ـ قزوين ـ زنجان
ـ تبريز ـ بازرگان همچنين بخشي از راه ابريشم
محسوب ميشود كه عمليات احداث آن از سال
 1375آغاز شده است .اين آزاد راه به طول 285
كيلومتر نخستين آزاد راه كوهستاني و يكي از
عظيمترين طرحهاي راهسازي كشور است.
تونلهاي دوقلوي شبلي در انتهاي اين آزادراه
و در  25كيلومتري تبريز احداث و هريك از
آنها  5.2كيلومتر طول و 11متر عرض دارد .با
اتمام ساخت اين تونلها آزادراه پيامبر اعظم به
بهرهبرداري كامل ميرسد.
1389/12/19
خبرگزاری فارس
6

تونل دوم تنگزاغ به بهرهبرداري رسيد

پس از ماهها تاخير تونل دوم تنگزاغ كه به نام
(راهدار فداكار پورشهسواري) نامگذاري شده
است ،با حضور استاندار هرمزگان و مقامات
اداره راه و ترابري به بهرهبرداري رسيد .به
گزارش خبرگزاري فارس از بندرعباس ،استاندار
هرمزگان در آيين بهرهبرداري از اين پروژه با
اشاره به اهميت مسير سيرجان بندرعباس و
نقش آن در جابهجايي كاال در بخش ملي و
منطقهاي اظهار داشت :با توجه به اينكه حدود
 60درصد صادرات و واردات كشور از محور
سيرجان بندرعباس صورت ميگيرد ،همگان
به اهميت اين مسير واقفاند و از همين رو
در راستاي تعريض و ارتقاي ايمني آن در
بعد استاني و ملي دغدغههايي موجود است.
حسينهاشمي تختي با اشاره به پروژه تونل
تنگزاغ ،از اين پروژه به عنوان پروژهاي اساسي
در محور سيرجان بندرعباس ياد كرد .وي افزود:
گشايش و به زير بارروي اين تونل نقش عمدهاي
در تسهيل تردد در مسير سيرجان بندرعباس
دارد .همچنين مديركل راه و ترابري هرمزگان
نيز در ادامه با بيان اينكه عمليات اجرايي تونل
تنگزاغ از سال  86آغاز شده ،گفت :با گشايش
اين قطعه بسياري از مشكالت مسير برطرف
ميشود .خداداد مقبلي اضافه كرد :تونل تنگزاغ
كه به نام مرحوم پورشهسواري مدير اداره راه و
ترابري حاجيآباد نامگذاري شده داراي يكهزار

و  238متر طول و به عنوان طوالنيترين تونل
جادهاي استان شناخته ميشود .وي بيان داشت:
ل  70متر پايينتر از تونل
همچنين اين تون 
نخست تنگزاغ كه  750متر طول دارد حفاري
و بازگشايي شده است .مديركل راه و ترابري
هرمزگان ادامه داد :اعتبار اوليه پيشبيني شده
براي اين تونل  21ميليارد و  700ميليون تومان
بوده است.
تونل تنگزاغ دوم كه عدم بهرهبرداري از آن
به واسطه تعريض محور سيرجان بندرعباس
به بزرگراه ،در ماههاي اخير مشكالت عديدهاي
را در محور سيرجان بندرعباس به وجود آورده
بود سرانجام پس از بارها تاخير از زمان مقرر
براي بهرهبرداري به زير بار ترافيك رفت هرچند
تاسيسات هوادهي و روشنايي اين تونل نيز به
طور موقت راهاندازي شده اما به گفته مسئوالن
بازگشايي آن با توجه به موعد فرا رسيدن
تعطيالت نوروزي داراي اهميت است .مرحوم
پورشهسواري مدير سابق اداره راه و ترابري
شهرستان حاجيآباد نيز يكي از كساني بود كه
در حين ماموريت در راههاي منتهي به اين تونل
دچار سانحه شد و درگذشت .وي پس از بروز
سانحهاي در ورودي تونل تنگزاغ نخست در آن
ماموريت سعي در بازگشايي مسير داشته است.
1389/12/20
خبرگزاری فارس
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قطار شهري تبريز به خيابان
فردوسي رسيد

سخنگوي شوراي اسالمي شهر تبريز گفت :تونل
خط نخست متروي تبريز به خيابان تربيت و
فردوسي اين شهر رسيده است .جعفر مدبر در
گفتوگو با خبرنگار فارس در تبريز به تشريح
وضعيت بودجه سال  1390شهرداري تبريز و
شرايط متروي اين شهر پرداخت .وي گفت :در
بودجه سال  1390شهرداري تبريز از محل فروش
اوراق مشاركت براي احياي بافت فرسوده تبريز
اقدام خواهد شد و در زمينه حمل و نقل شهري
و مترو نيز اوراق مشاركت به فروش خواهد رسيد.
سخنگوي شوراي اسالمي شهر تبريز همچنين با
اشاره به پيشرفت متروي تبريز گفت :تونل خط
اول متروي تبريز به خيابان تربيت و فردوسي
اين شهر رسيده است .مدبر گفت :در سال 90
بيش از يكهزار ميليارد ريال از طريق فروش
اوراق مشاركت براي تامين بودجه متروي تبريز
در نظر گرفته شده است و تالش ميكنيم تا خط
دوم تبريز نيز در آينده نزديك آغاز شود .وي
اظهار داشت :يكي از مهمترين بحثها در مورد
مترو خريد واگن است كه اين مسئله به صورت
كشوري انجام ميشود و تنها به شهر مشهد
مجوز خريد واگن صادر شده بود.
1389/12/21
خبرگزاری فارس

حفر تونل خدنگستان براي انتقال آب به حوضه
آبريز زاينده رود پايان يافت

مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان گفت:
عمليات حفاري تونل خدنگستان كه نقش
مهمي در انتقال آب به حوضه آبريز زاينده رود
دارد ،به اتمام رسيد .محمدعلي طرفه در گفت
وگوي اختصاصي با ايرنا افزود :اين تونل داراي
شش قطعه در مناطق صعب العبور شهرستان
فريدونشهر به طول  11هزارو  300متر و قطر4/2
متر است .وی با بيان اينكه با بهره برداري از اين
تونل ساليانه  75ميليون مترمكعب آب از اين
منطقه به حوضه آبريز زاينده رود منتقل ميشود،
ادامه داد :تاكنون  350ميليارد ريال اعتبار براي
اجراي اين طرح هزينه شده است .طرفه با بيان
اينكه اكنون درحال بتون ريزي داخل اين تونل
هستيم ،گفت :به احتمال قوي اواسط سال آينده
بهره برداري از اين تونل آغاز خواهد شد .طرفه،
مشخصات فني اين طرح را به طول تاج 770
متر ،حجم مخزن حدود پنج ميليون متر مكعب
عنوان كرد كه با اعتباري بالغ بر  250ميليارد
ريال ساخته شده است .وي با بيان اينكه امسال
تصفيه خانه آب شرب شهر كاشان به ظرفيت دو
هزار ليتر در ثانيه احداث شده است ،اظهارداشت:
هزينه احداث اين تصفيه خانه بالغ بر 120
ميليارد ريال بود .مديرعامل شركت آب منطقه
اي اصفهان همچنين به ساخت ايستگاه پمپاژ
طرح آبرساني به مباركه اشاره كرد و يادآور شد:
اين ايستگاه به ظرفيت يكهزار ليتر در ثانيه و با
هزينه بالغ بر  45ميليارد ريال در سال جاري

ساخته شد.
وي ،مطالعه و اجراي ادامه تونل گالب به منظور
آبرساني به شهرهاي تيران -نجف آباد و شمال
شهر اصفهان و شهرها و روستاهاي مسير با
احداث حدود هفت كيلومتر تونل در سال 89
را از ديگر اقدامات مهم انجام گرفته اين شركت
بيان كرد .طرفه ،ادامه عمليات حفاري و الينينگ
تونل سوم كوهرنگ در سخت ترين شرايط آب
و هوايي و ژئوتكنيكي منطقه ،مطالعه و اجراي
طرحهاي متعدد آبرساني به شهرها و روستاهاي
استان ،مطالعه و ساماندهي سواحل رودخانه
زاينده رود و تعيين حريم ،بستر و ساحل سازي
رودخانه ،انعقاد قرارداد مديريت يكپارچه رودخانه
زاينده رود با وزارت علوم و تحقيقات آلمان با
اعتبار فاينانس سه ميليون يورو را از ديگر
اقدامات مهم انجام گرفته اين شركت عنوان كرد.
وي،انعقاد قرارداد ساخت سد سوم كوهرنگ با
اعتباري بالغ بر  830ميليارد ريال ،انجام مطالعات
فاز دو طرح انتقال آب به فالت مركزي را از ديگر
فعاليتهاي اين شركت در سال  89عنوان كرد.
وي ،تكميل مطالعات احداث سدهاي تنگ
آب ،جنگ آباد ،گوكان ،بلطاق ،گردنه خاكي و
ميدانك ( ،)2مطالعه طرح انتقال آب به دشت
شهرضا و مطالعه انتقال آب به شهرستانهاي
كاشان ،آران و بيدگل ،گلپايگان و شهرها و
روستاهاي مسير را از جمله طرحهاي دردست
مطالعه و برنامههاي سال آينده اين شركت
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بيان كرد .طرفه همچنين پيش بيني احداث
مخزن آب مورد نياز در حد استاندارد بر اساس
مطالعات طرحهاي آبرساني شهرهاي استان از
جمله مخزن  10هزار متر مكعبي طرح آبرساني
مباركه ،مخزن  70هزار مترمكعبي آبرساني به
اصفهان بزرگ و دو مخزن  10هزار متر مكعبي
طرح آبرساني به نايين ،تكميل مطالعات فاز دو
انتقال آب به فالت مركزي و شروع عمليات
اجرايي تونل  65كيلومتري انتقال آب را از ديگر
طرحهاي در دست مطالعه سال  90عنوان كرد.
طرفه با بيان اينكه حجم آب ورودي به سد زاينده
رود در يك سال نرمال از لحاظ بارندگي حدود
يكهزارو  570ميليون مترمكعب است ،تصريح
كرد :از اين مقدار حدود  500ميليون مترمكعب
در بخش شرب و صنعت و مابقي صرف مصارف
كشاورزي و محيط زيست ميشود .وي اضافه
كرد:در سه سال اخير با وقوع پديده خشكسالي
و كاهش بارندگي ميزان ورودي آب به اين سد
حدود يكهزارو  760ميليون مترمكعب كاهش
يافته كه اين مقدار كاهش به نسبت حجم
مصرف به كليه بخشهاي مصرف كننده تقسيم
شده است .مديرعامل شركت آب منطقه اي
اصفهان با بيان اينكه هم اكنون حجم سد زاينده
رود با احتساب رسوبات آن حدود 210ميليون
متر مكعب است ،اظهارداشت :بنا به اعالم اداره
كل هواشناسي استان ميزان بارندگي طي سه
ماهه زمستان سالجاري زير نرمال بود .وي اضافه
كرد :بنابراين در شرايطي كه حجم سد زاينده
رود در مقايسه با متوسط درازمدت حدود 72
درصد كاهش يافته امكان اتخاذ تصميم در
خصوص توزيع آب براي كشت بهاره در سال
 1390وجود ندارد و تامين آب مورد نياز شرب و
صنعت در اولويت قرار دارد.
1389/12/24
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ايرنا)
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تونــل دشتك سال  91به
بهــرهبرداري ميرسد

مديركل راه و ترابري چهارمحال و بختياري
گفت :احداث تونل دشتك از توابع شهرستان
اردل با صرف  134ميليارد ريال اعتبار تا پايان
سال  91به بهرهبرداري ميرسد.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد ،علي
عليخاني در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژههاي
ل جاري در اين استان
بهرهبرداري شده طي سا 
اظهار داشت :پروژه چهار خطه چالشتر -سامان،
آسفالت محور ارتباطي چالشتر -سامان ،آسفالت
محور ارتباطي سامان -تيران ،احداث پلهاي چم
نار ،احداث پروژه چهارخطه بروجن -گندمان،
احداث گردنه رخ -پليس راه ،احداث پل كرهبس،
بهسازي و آسفالت محور گهرو -بلداجي از
مهمترين پروژههاي بهرهبرداري شده در اين
استان است .وي افزود :اجراي روكش محورهاي
مواصالتي شهركرد -لردگان ،گوشكي-قرح،
اردل -ناغان ،لردگان -چنارمحمودي ،فرخشهر-
دستگرد  -دزك ،پردنجان  -سهراهي بهشتآباد
و احداث جاده گورميزه از ديگر پروژههاي
راهسازي در اين استان بهشمار ميرود.
عليخاني در ادامه با اشاره به پروژههاي در
دست احداث در اين استان گفت :احداث پروژه
كمربندي سامان با پيشرفت  45درصدي،

پروژه آسفالت شهركرد  -اصفهان با برخورداري
از پيشرفت  70درصدي و صرف  2ميليارد و
 500ميليون ريال اعتبار ،احداث كمربندي
بروجن با اعتبار  6ميليارد و  600ميليون
ريالي ،پروژه فارسان -دشتك ،اجراي روكش
سورشجان-هاروني ،اجراي روكش شيخ شبان-
آزادگان و روكش سه راهي بلداجي -چغاخور از
مهمترين پروژههاي راهسازي در دست احداث
در اين استان است.
مديركل راه و ترابري چهارمحال و بختياري ادامه
داد :احداث باند دوم شهركرد -رخ -باغبهادران،
احداث چهارخطه شهركرد -هفشجان ،احداث
چهارخطه سورشجان-فارسان ،احداث محور
ارتباطي فارسان -چلگرد ،احداث محور ارتباطي
بروجن قاميشلو ،لردگان -احداث محور ارتباطي
گوشكي ،شهركرد -سفيددشت ،سفيددشت-
فرادنبه و سفيددشت -زريندشت از ديگر
محورهاي ارتباطي در دست احداث در اين
استان است.
وي از پيشرفت  35درصدي پروژه تكميل محور
اردل -دشتك خبر داد و گفت :اين محور با صرف
اعتبار  6ميليارد و  200ميليون ريال از سال 86
در دستور كار قرار گرفته است كه پيشبيني
ميشود در سال  90به بهرهبرداري برسد.
عليخاني احداث پل افسرآباد -دشتك را از ديگر
پروژههاي در دست احداث در اين استان اعالم
كرد و گفت :اين پروژه با برخورداري از پيشرفت
فيزيكي  80درصدي با صرف  8ميليارد و 8
ميليون ريال در سال  92به بهرهبرداري ميرسد.
وي با اشاره به ديگر پروژههاي راهسازي اين
استان افزود :احداث كمربندي بروجن ،احداث
محور ارتباطي فارسان دشتك قطعه اول ،احداث
تونل زره ،اجراي روكش محور شهركرد -ايذه،
اجراي روكش سورشجان-هاروني ،اجراي روكش
شيخ شبان -آزادگان ،اجراي روكش سه راهي
بلداجي -چغاخور ،احداث تونل دشتك ،احداث
محور ارتباطي تنگ كلوره -ارمند از ديگر اين
پروژهها به شمار ميرود.
1389/12/28
خبرگزاری فارس
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رفتار زمين وابزار مهندسي سنگ درحفريات زيرزميني
اميرعبداله ايران زاده كارشناس ارشد مهندسي استخراج معدن ،کارشناس مکانيک سنگ شرکت مشانير
متن حاضر ترجمه مقاله ذيل می باشد:
Ground behaviour and rock engineering tools for underground excavations
Arild Palmstrom, Ha˚kan Stille
Tunnelling and Underground Space Technology 22 (2007) 363–376

چکیده

ابزار و روشهاي مختلفي را ميتوان درطراحي ،مهندسي و ساخت پروژههاي زيرزميني درسنگ به كارگرفت .باتوجه به وجود دامنه وسيع ازانواع
تودهسنگها ونيز وجود شرايط مختلف زمين ،استفاده از ابزار مناسب كه بتواند شرايط واقعي زمين را درحفرياتي همچون تونلها ،مغارها و
چاه ها تحت پوشش قرار دهد ،بسيارحائز اهميت است .هدف اين مقاله تبين حدود کاربری اين ابزار و بررسي شرايطي از زمين است كه هريك
درآن عملكرد بهتري خواهند داشت.
تعاريف با توجه به انواع رفتارهاي اصلي زمين انتخاب شده اند .اثرات محرك بصورت اثر جاذبه ،تنشهاي القايي و اثرات آب طبقهبندي شدهاند؛
كه گروه آخر شامل كانيهاي خاص و حساس در مقابل آب نيز ميباشد.
انواع اصلي ابزار مهندسي سنگ به صورت خالصه شرح داده شده وحدودآن معرفي شده و يك ماتريس خاص براي نمايش قابليت آنها در برابر
شرايط مختلف زمين ارائه شده است .پيشنهاد ميشود كه در رابطه با اطالعات خروجی ابزارهای مهندسی ،هميشه بر تجربه و قضاوت مهندسی
تکيه شود به ويژه در مناطق ضعف همچون گسلها که بيشتر ابزار موجود در آن شرايط قابليتهای محدودی دارند.
اهميت وجود عوامل تجربه و دانش در هر دو زمينه ساختار ابزار و شرايط كاري و كاربري آنها ،روشن است .نشان داده شده است كه روشهاي
تجربي برپايه سيستمهاي طبقهبندي درشرايط زمينهاي بلوكي ،عملكرد بهتري دارند .به همين جهت ،كيفيت پارامترهاي ورودي ودرك
محدوديتهاي آنها يك پيش شرط الزم براي كار و برآورد قابل قبول و مناسب است.
كلمات كليدي :طبقهبندي ،مهندسي سنگ ،رفتارزمين.

 - 1مقدمه
طراحي سازههای زيرزميني در سنگ در مقاالت وكتب علمي مختلفي
درتمام نقاط جهان و درآثاري همچون كتابهاي هوک وبراون ()1980
وبنياوسكي (1984و ،)1989مورد بحث و بررسي قرارگرفته است .همچون
تمام ساختمانهاي مهندسي ديگر و همانطوركه دراستانداردهاي مدرن
ساختمانسازي همچون استاندارد اروپايي( )1990-ENوجود دارد ،اهداف
طراحي درسنگ نيز بايد شامل مقاومت و پايداري ساختاري ،دوام وقابليت
سرويسدهي مناسب باشند .اين موارد ،مالحضات ضروري درتمام مراحل
طراحي ميباشند.
براي هدفي همچون طراحي مهندسي در سنگ ،انواع مختلف ابزارها يا
سيستمهاي طراحي موجود را ميتوان با توجه به اطالعات موجود ازشرايط

زمين به كارگرفت ،ابزارهايي همچون مدلهاي عددي ،محاسبات تحليلي
و سيستمهاي تجربي طبقهبندي يا روشهاي مشاهدهاي .روشهاي
طراحي مدرن از روشها و راه حلهاي احتماالتي سرچشمه ميگيرند،
كه درآنها هم امكان استفاده از احتمال ايجاد شكست وجود دارد و هم
استفاده از برخي مقادير مربوطه همچون انديس ايمني يا فاكتور جزئی
وجود دارد .عدم قطعيت موجود در طراحي بايد بصورت مستقل مورد
بحث قرارگيرد .هنگامي كه پيشبيني عملكرد زمين مشكل باشد ،براساس
استاندارد"،"ENميتوان از روش"مشاهده اي و بصري" سود برد.
دراين زمينه ،منظور از رفتار زمين ،رفتاري است كه زمين دربرابر شرايط
توده سنگ ،نيروهاي وارده وخصوصيات مربوط به پروژه ،ازخود نشان
ميدهد .شكل 1نشان دهنده اصليترين خصوصيات زمينشناسی و
9
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توپوگرافي مؤثر بر رفتار زمين وكاربرد ابزارهاي مهندسي سنگ در طراحي
ميباشد .انتخاب ابزار مناسب براي طراحي ،لزوماً با توجه به رفتار واقعي
زمين و مواردي همچون استانداردهاي مورد قبول و يا ساير ملزومات انجام
ميشود.
مصالحی كه يك سازه زيرزميني را دربرميگيرد ،داراي يك ساختارپيچيده
است؛ بطور مثال ،به ندرت اندازهگيري دقيق خواص مكانيكي تودهسنگها
و يا حتي نيروهاي وارده امكانپذير ميباشد .به نوشته بنياوسكي()1984
"تهيه دادههای ورودي قابل قبول براي طراحي مهندسي يك سازه در
سنگ يكي از مهمترين مشكالتي است كه دربرابر مهندسين طراح و
مهندسين زمينشناس قرار دارد".؛ در چنين شرايطي ،عموماً ،طراحي
تونلها ومغارها براساس مشاهدات ،تجربه و قضاوت شخصي و در شرايطي
كه سيستمهاي طبقهبندي مهندسي سنگ و يا به عبارت بهتر روشهاي
ديگراﻳﻦ
ﻫﺪف
شود.اﺳﺖ.
ﺷﺪه
اﻓﺰوده
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ
درمقالهای
انجام مي
آندارند،
برعهده
ﻫﺎينقش مهمي را
طراحي تجربي

در سال (2003استيل و پالمستروم) ،مؤلفين در رابطه با ضروريات يك
سيستم طبقهبندي صحيح و روند الزم در مهندسي سنگ درهنگام استفاده
از چنين سيستمهايي ،بحث كردهاند.
يك مؤلفه مهم و الزم درسيستمهاي طبقهبندي ،و همچنين براي ساير
ابزارهاي طراحي ،اين است كه روش مهندسي به كار رفته ،رفتار زميني كه
سازه را دربرگرفته است به طور مناسب تشريح کند .لذا دراين مقاله ،هدف
بحث در مورد قابليت وتوانايي سيستمها و روشهاي مختلف به كار رفته
در طراحي است .بحث براساس متون جامع موجود در اين زمينه است و
تمركز آن به جای کلینگری ،بر جزئيات فرآيند طراحي قرارگرفته است.
همچنين ،تجارب زياد مؤلفين در طراحي سازههاي زيرزميني به آن افزوده
شده است .هدف اين مقاله ،ارائه سرفصلهايي جهت انتخاب ابزار طراحي
مناسب برپايه رفتار واقعی زمين و مسائل مربوط به آن است.

ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،اراﺋـﻪ ﺳﺮﻓﺼـﻞﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب اﺑـﺰار
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ رﻓﺘﺎر واﻗﻌﻲ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ.

شكل -1رابطه اصلی بين رفتار زمين و مهندسي سنگ و طراحي

ﺷﻜﻞ -1راﺑﻄﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر زﻣﻴﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻨﮓ و ﻃﺮاﺣﻲ
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زياد تکميل شده است و در تمام شرايط توده سنگ قابل اعمال است
 -2مباني2و-فرآيند
طراحيﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﺒﺎﻧﻲ و
و دراتريش نيز در"دستورالعمل طراحي ژئومكانيكي كارهاي زيرزميني"
پايداري يك سازه زيرزميني وابسته به رفتارزمين دربرگيرنده آن است.
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ
اﺳـﺖ.
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ارزيابيﺑﻪهايرﻓﺘﺎرزﻣﻴﻦ
واﺑﺴﺘﻪ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﭘﺎﻳﺪاري ﻳﻚ
.)2001
آن اتريش
است(استاندارد
استفاده شده
محاسباتي و
ﺳﺎزههاي
نيازمند روش
گونههاي مختلف رفتاري،
مقبول كه
ايجاد يك طرح
سنگ)
مهندسي
مختلف(ابزارهاي
بتواندﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺳـﻨﮓ( ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و
برايﻫﺎي
روش
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
رﻓﺘﺎري،
اين دستورالعمل بصورت ذيل خالصه ميشود:
شرايط واقعي را پوشش دهد ،ميباشند .لذا به عنوان يك پيش شرط الزم
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻻزم
ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻘﺒﻮل ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ را
 -1اولين قدم درتوصيف توده سنگ ،تشخيص نوع يا انواع توده سنگ بر
براي طراحي نگهداري سنگ يا ساير ارزيابيها ،درك رفتارواقعي زمين و
ليتولوژي
مطالعات
آزمايشگاهي و
ازمشاهدات برجا،
حاصل
اساس اطالعات
ضروري
چگونگي آن
اﺳﺖ.
ﺿﺮوري
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن
زﻣﻴﻦ و
رﻓﺘﺎرواﻗﻌﻲ
است .ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ ،درك
ﻃﺮاﺣﻲ
ﺑﺮاي
است .با استفاده از آن براي هرنوع توده سنگ يك محدوده پارامتري بدست
شوبرت( )2001تجارب خود درزمينه طراحي تونل را خالصه و دستهبندي
ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮﻧﻞ را ﺧﻼﺻﻪ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮده و از آن ﺑﺮاي
ﺷﻮﺑﺮت) (2001ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد درزﻣﻴﻨﻪ
ميآيد.
كرده و از آن براي ارائه يك روش مهندسي از مرحله قبل از اجرا تا مرحله
زمين اﻳـﻦ
ﺷـﻜﻞ (2؛
ﻛـﺮد)
ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
آزمايشاتاز اﺟﺮا
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
استفاده روش
اراﺋﻪ ﻳﻚ
دربرگيرنده
مورد انتظار
اﺳـﺘﻔﺎدهرفتار
ﺗﻮﻧﻞ،محاسبه نوع
تخمين و
قدم دوم،
وتجاربﺗﺎ -2
روشازبر مبناي
كرد(شكل )2؛ اين
ساخت تونل،

روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﺗﺠﺎرب زﻳﺎد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﻤـﺎل
اﺳـﺖ و دراﺗــﺮﻳﺶ ﻧﻴــﺰ در"دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣــﻲ ژﺋﻮﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎرﻫــﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨــﻲ" اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه
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تونل يا مغار است .اين كار با تركيب خواص تعريف شده و اندازهگرفته ذهني تحت عنوان قضاوت مهندسي ،قواعد تجربي طراحي (سيستم
شده انواع توده سنگهاي موجود و فاكتورهاي مربوط به پروژه همچون طبقهبندي) ،برخي روشهاي محاسباتي و يا ترکيبی از هر سه روش به
شرايط تنش ،امتداد و جهت ناپيوستگيها نسبت به محور تونل ،تأثير آبهاي عنوان مباني طراحي است .در بسياري از كاربردهاي مكانيك سنگ ،روش
زيرزميني و نيز شكل و ابعاد بازكننده ،انجام ميشود .سپس مدلها و مشاهدهاي ارجح است و در استانداردهاي طراحي جديد نيز در نظرگرفته
الگوهاي شكست احتمالي ،مانند لغزش بلوكي دراثرنيروي وزن يا شكست شده است .درك اين نكته به عنوان پيش زمينه ،و قبل از آنكه بتوان رفتار
برشي توده سنگ تعريف ميشوند و با توجه به آن ،مقدارجابجايي منتجه واقعي زمين را مشاهده كرد ،ضروري است كه خطا و عدم اطمينان موجود
ممكن به منظور
دقيق انواع
مرحله ،بررسي
ﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﺠﻪ برآورد
آنقدر بزرگ است كه ممكن است طراحي براساس اين
محاسبات اوليه
رﻓﺘﺎرﻫﺎي در
ﻣﻨﻈـﻮر
ﻣﻤﻜﻦ ﺑـﻪ
رفتارهاي اﻧﻮاع
ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ،
درد.ايندر اﻳﻦ
شود.ﺷﻮ
ﺑﺮآوردميﻣﻲ
تصميم در مورد روش مناسب طراحي نگهداري ،ضروري است.
محاسبات منجربه يك طرح محافظه كارانه يا يک طرح نامطمئن شود.
در ﻣﻮرد روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 -3درخالل ساخت ،مشاهدات و رفتارنگاري براي جمع آوري اطالعات پيچيدگي بخشهاي مختلف در يك فرآيند طراحي ،در استانداردهاي
طراحي از
اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ
سنجشآوري
منظورﺟﻤـﻊ
رﻓﺘﺎرﻧﮕـﺎريبهﺑـﺮاي
ﻣﺸـﺎﻫﺪات و
ﺷـﺮاﻳﻂاست و اجماع كلي بر ارجحيت روش مشاهدهاي است.
لحاظ شده
دقت و صحت
موجود زمين و نيز
ﺳﺎﺧﺖ ،از شرايط
 -3درﺧﻼل بيشتر
ﺷﻮد.رفتار
مرحله
ﻛﺎراين
شود .در
طراحي ،انجام مي
ﻣﻨﻈﻮر به كار
زﻣﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ فرضيات
داده شده
درشكل 3نشان
ﻓﺮآﻳﻨﺪ سنگ
مهندسي
اصلي در
ابزارهاي
اﻧﺠـﺎم
ﻃﺮاﺣـﻲ،
درﻣﺮﺣﻠـﻪ
رﻓﺘـﻪ
ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﻪ
درمرحلهﺻﺤﺖ
رفته دﻗﺖ و
ﺳﻨﺠﺶ
ﻃﺮاﺣﻲاند.ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﻃﺮاﺣﻲ ،در
طراحيﻳﻚ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻫﺎي
ﺑﺨﺶ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
مجموعه براساس اندرکنش تودهسنگ و سيستم نگهداری برآوردو شده و
موضوعات مربوط به سودمندي و دوام سازه
روشبسياري از
آشكار است
ﻣﺸﺎﻫﺪهاي اﺳﺖ.
ﻧﮕﻬﺪاريارﺟﺤﻴﺖ
اﺟﻤﺎع ﻛﻠﻲ ﺑﺮ
ﺑـﺮآوردكهﺷـﺪه
د .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﺗﻮدهﺳﻨﮓ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
نسبت به اهداف پروژه سنجيده میشود.
بوسيله محاسبه قابل تعيين نيستند .در عوض طراحي بايد بر اساس تجارب و
اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻠﻲ درﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻨﮓ درﺷـﻜﻞ 3ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪهاﻧـﺪ .آﺷـﻜﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
مشاهدات از شرايط توده سنگ و رفتار آن در تونل باشد .با توجه به اين مقدمه،
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي و دوام ﺳـﺎزه ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ .در
ابزارهاي مختلف موجود درمهندسي سنگ در بخش بعدي معرفي ميشوند.
ﻋﻮض ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب و ﻣﺸﺎﻫﺪات از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮده ﺳﻨﮓ و رﻓﺘﺎرآن درﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻨﮓ درﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 -3رﻓﺘﺎرزﻣﻴﻦ

سنگ
درﻓﺮآﻳﻨﺪطراحي
اﺻﻠﻲدرفرآيند
اﺑﺰارﻫﺎياصلي
شكل -3ابزارهاي
ﺳﻨﮓ
ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﻜﻞ-3

 -3رفتارزمين
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري" اﺳـﺖ .ﻫـﺮ دو
"
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎ
ً
ﻋﻤﻮﻣ
(
ﻋﻤﻠﻜﺮد
اداﻣﻪ
ﺑﺮاي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻋﺪم
"ﺷﻜﺴﺖ")در ﻣﻌﻨﻲ
"شكست"(در معنی عدم قابليت برای ادامه عملکرد) عموماً نتيجه
ﺷـﺪهاﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
اﺳـﺘﻔﺎده
در ﻣﻌﻨﺎي
ﮔﺎﻫﻲ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
واژه زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺘﻮن
متناقض
ﻫـﻢمعنای
مختلف به
متون
زمانیو در
ﻣﻌﻨﺎي واژه
است .هر دو
"ناپايداري"
رﻓﺘـﻪواﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر
شدهدراند.ﻣﺘﻦ ﺑﻪ
استفاده ﻧﻴﺰ
ﻣﺪﻟﻬﺎيهمﺷﻜﺴﺖ"
گاهی" و
رﻓﺘﺎرزﻣﻴﻦ
ﻃﺮقواژههاي
همچنين
در "معناي
واژهﻫﺎي " و
"رفتارزمين"
عقيدهﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻣﻔﻬﻮمبهﻋﺎم را
ازآن
ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ
اﺳﺖ،
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم
ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ،رﻓﺘﺎر ﻳﻚ
رفتهاند.
ﺑﺨﺶكار
مختلف به
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪبه طرق
نيز در متن
شكست"
"مدلهاي
ازآنﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده
درحاليكهﺷﻮﺑﺮت
است،ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ
ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي
ﺷﻨﺎﺳﻲ و
ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
وﮔﻮرﻛﻲبخش
شكست يك
مفهوم عام
واژه يك
مؤلفين،ازرفتار
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ
ﺷﻜﺴﺖ
ﺳﻨﮓ ،ﻣﺪل
ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده
در
شناسي و
ﻫﺎيواژه
مقاله از
ﺗﻮدهدر اين
مؤلفين
ﭘﻴﭽﻴﺪه،دهد.
تشكيل مي
مفهومﺑﺎعام را
زيرزميني
سازههاي
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ طراحي
فرآيند مقدماتي
فلوچارت
ﺷﻜﻞ-2شكل-2
ﺳﺎزه ﻫﺎي
ﻃﺮاﺣﻲ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻓﻠﻮﭼﺎرت
ﺳﻨﮓ ،اﺛـﺮات ﺗـﻨﺶ وﻓﺸـﺎر آب
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ؛ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق
ﺗﻮدهكرد.
خواهند
استفاده
وگوركي
شوبرت
يكسان با
ترمينولوژي
در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻳﻦ روش ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻮﺑﺮت وﮔﻮرﻳﻜﻲ) (2004ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺣﻔﺮﻳﺎت واﺑﺴﺘﻪ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ وﻧﻴﺰدراﺑﻌﺎد
در دو مرحله اول اين روش ،فرآيند پيشنهادي شوبرت وگوريكي( )2004با
پيچيده ،همچون توده سنگ ،مدلهاي شكست
ساختماني
يك ماده با
درﺳﺘﻲ
ﺳﻨﺠﺶ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﻧﻬﺎﻳﻲ را
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻳﻜﺴﺎنال اﺳﺖ
ﺷﺪهدراﺳﺖ،
مباني داده
ﻞ 1ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﻴﺢ
شكل 1كه قب ً
يكسان
شده است،
توضيح .داده
مطرح شده
ازجمله
بيافتد؛ كه
ﺗﻮﺻﻴﻒاست
متفاوتي( ممكن
ﻛﻪاست.ﺷﻮﺑﺮتمختلف و
رﻓﺘﺎري" در راﺑﻄـﻪ
مختلفيﻧﻮع
عواملﻋﻨﻮان "
زﻣﻴﻦبه ﺗﺤﺖ
اتفاقاز رﻓﺘﺎر
ﺧﺎﺻﻲ
وﮔﻮرﻛﻲ)2004
درستي طرح
سنجش
نهايي را
مرحله
ابعاد حفريات
زيرزميني و
اراﺋﻪوفشار
تنش
سنگ،ازاثرات
توده
تركيب
ﻛﻼﺳﻴﻚ،اﺳـﺘﻔﺎده
روش
ﻣﺨﺘﻠـﻒدراﻧﺠـﺎم
ﻫـﺎي
نيازمنداز راه
كهﺗـﻮان
ﻣـﻲ
اﺳـﺖ،
ر ﻫﻨﮕﺎم ﺳـﺎﺧﺖ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاريﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
نيزاﻧﻮاع
ﻣﻔﻬﻮم
آب ،ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﺮدهاﻧﺪ
(NATM
اﺗﺮﻳﺶ)
ﺳﺎزي
است،ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻧﻞ
ساختروش
هنگام داد.ﺑﺎ
تجربيات
از
استفاده
كالسيك،
روش
داد.
انجام
مختلف
هاي
راه
از
توان
مي
است.
وابسته
ﺑﺮﺧـﻲ درﺟﺪول  1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را
ﺳﺎزهﻫﺎي
ﺑﻨـﺪي(،
ﻃﺒﻘـﻪ
ت ذﻫﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎوت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻗﻮاﻋﺪﺗﺠﺮﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ)ﺳﻴﺴـﺘﻢ
11
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎرﺗﻴﻦ وﻫﻤﻜـﺎران) (1999ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫـﻮك وﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل ،1995

ي ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﻲ و ﻳـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻫﺮﺳـﻪ روش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ اﺳـﺖ .درﺑﺴـﻴﺎري از
ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ ،روش ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ارﺟﺢ اﺳﺖ و در

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺣﻔﺮﻳﺎت زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ازدﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪلﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ اﻧﺠـﺎم دادهاﻧـﺪ؛ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ
ﺟﺪﻳـﺪ 4ﻧﻴـﺰ
ﻃﺮاﺣـﻲ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
اراﺋﻪدرﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮزاﻗﻲ ﻧﻴﺰ درﺳﺎل  1946در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪي ﺧـﻮد
درﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
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شوبرت وگوركي( )2004توصيف خاصي از رفتار زمين تحت عنوان "نوع سال  ،1995مطالعاتي در رابطه با رفتار حفريات زيرزميني از ديدگاه مدلهاي
رفتاري" در رابطه با روش نوين تونلسازي اتريش( )NATMارائه كردهاند ،شكست انجام دادهاند؛ نتايج اين مطالعات در شكل شماره  4ارائه شده است.
كه اين مفهوم انواع ناپايداريهاي موجود در سازههاي زيرزميني را همانطوركه ترزاقي نيز درسال  1946در سيستم طبقهبندي خود مفاهيم مشابهي را براي
ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ
توضيحاﺳﺖ
 كند.ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮاي
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺗﺠﺎرببه عالوه تجارب
ﻋﻼوهاين موارد
تركيبي از
كارگرفته است.
انواع .رفتارها به
خالصه مي
شده است،
درجدول  1آورده
صورت توصيفي درجدول 2ارائه شده است(.ضميمه)1
ﺷﺪهدراﺳﺖ).مؤلفين به
همكاران
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ مطالعات
همكاران( )1999براساس
همچنين مارتين و
ﺿﻤﻴﻤﻪ(1
هوك واراﺋﻪ
درﺟﺪول2
ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت

زيرزميني
هاي رفتاري
مدل
برخي از
شكل -4
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
سازهﺳﺎزه
رﻓﺘﺎريدردريكﻳﻚ
ﻫﺎي
ﻣﺪل
ﺑﺮﺧﻲ از
ﺷﻜﻞ -4

ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﭘﺎﻳﻪ

ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي
اﺗﺮﻳﺶ در
ﻣﺒﻨﺎي
رﻓﺘﺎر ﺑﺮ
ژئومكانيكي
طرحهاي
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞاتريش در
مبناي دستورالعمل
رفتار بر
اﻧﻮاع -1انواع
ﺟﺪول -1جدول
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ درﺧﻼل ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
رفتارپايه
ﺗﻮﺻﻴﻒ روش /نوع

ساخت تونل
درخالل
محتمل
شكست
روش/مكانيك
ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دراﺛﺮ وزن.
ﻟﻐﺰش ﻣﺤﻠﻲ
ﺳﻘﻮط ﻳﺎ
اﺣﺘﻤﺎل
ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ
توصيف ﺗﻮده ﺳﻨﮓ
 -1ﭘﺎﻳﺪار
وزن.ﻋﻤﻘـﻲ ،و در اﺛـﺮ ﺷﻜﺴـﺖ
وﻛﺸﺶ
ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
وزن،
اﺛﺮ
در
ﻫﺎ
ﺑﻠﻮك
ﻟﻐﺰش
و
ﺳﻘﻮط
ﻫـﺎ
ﺑﻠـﻮك
ﺳﻘﻮط
اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺎ
ﭘﺎﻳﺪار
 -1پايدار -2
توده سنگ پايدار با احتمال سقوط يا لغزش محلي بلوكهاي كوچك دراثر
ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺤﻠﻲ.
ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲﻫﺎ
 -2پايدار بادر اﺛﺮ
احتمال سقوط
سقوط و لغزش بلوكها در اثر وزن ،ناپيوستگي وكشش عمقي ،و در اثر شكست برشي محلي.
ناپيوستگي ها
ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﺷﻲ درﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖﻫﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از وزن و
ﺑﺮﺷﻲ ﻛﻢﻋﻤﻖ
اثر ﺷﻜﺴﺖ
بلوكها در-3
 -3شكست برشي كمعمق

شكستهاي ناشي از وزن و ناپيوستگي در توده سنگ ميشود.
ﻣﻲ با
درتركيب
شكست
تنشهاي كم عمق منجربه
ﺷﻮد.
برشي ﺳﻨﮓ
در ﺗﻮده
ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ

ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﻜﺴﺖ
ﻋﻤﻴﻖ
ﺷﻜﺴﺘﻬﺎي
 -4شكست-4
ﺑﺮﺷﻲميوشود.
ﻫﺎيبزرگ
هاي
ﻣﻨﺠﺮﺑﻪتغييرشكل
ﻋﻤﻴﻖبرشي و
ﻫﺎيتهاي
ﺗﻨﺶشكس
هاي عميق منجربه
ﺑﺮﺷﻲ تنش
عميق
هاي برشي
ﺗـﺮد و
وﺟﻮدﺳﻨﮓﻫﺎي
ﺷﺪت
باال،در اﺛﺮ
ﺳﻨﮓ،
تودهﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ
ﺷﻜﺴﺖ
 -5اﻧﻔﺠﺎرﺳﻨﮓ
ناگهاني وسريع
آزادشدن
ﺑﺎﻻ،و شكننده و
ﺗﻨﺶترد
گ هاي
وجودسن
ﺗﻮدهتنش
ﺷﺪﻳﺪشدت
سنگ ،ودر اثر
شكست ناگهاني و شديد
 -5انفجارسنگ
انرژي كرنشي ذخيره شده.
ﺷﻜﻨﻨﺪه وآزادﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ وﺳﺮﻳﻊ اﻧﺮژي ﻛﺮﻧﺸﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه.
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برشي.ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ
شكستﻛـﻢ،
ﺑﺎﻓﺎﺻـﻠﻪداري
درزهﻫـﺎي
درﺳﻨﮓ
 -6شكست-6
درزهعموماً
ﻫـﺎﻳﻲبه دليل
دﺳـﺘﻪكم،
دارايه داري
هايي بافاصل
ﺧﻤﺶدسته
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻤﺸﻲ خمش درسنگهاي دارای
خمشي
ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﺷﻲ.
احتمال بيش شكستگي مفرط و شكست برشي پيشرونده همراه با گسترش شكست دودكشي ،عموماً دراثر كمبود فشار
 -7شكست برشي به دليل
ﺑـــﻪ دﻟﻴـــﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺶ ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻔـﺮط و ﺷﻜﺴـﺖ ﺑﺮﺷـﻲ ﭘﻴﺸـﺮوﻧﺪه ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش
ﺷﻜﺴـــﺖ ﺑﺮﺷـــﻲ
-7
جانبي.
فشارمحصورکننده کم
بدون ﺟﺎﻧﺒﻲ.
خشك ﻓﺸﺎر
دراﺛﺮيا ﻛﻤﺒﻮد
خاكﻋﻤﻮﻣﺎً
دودﻛﺸﻲ،
ﺷﻜﺴ
ﻣﺤﺼﻮرﻛﻨﻨﺪه
 -8زمينهايﻓﺸﺎر
چسبندگي.
مرطوب
ﺖ شده يا
خرد
ريزشيﻛﻢجريان سنگ به شدت
روان شونده و
ورﻳﺰﺷﻲ
ﻣﺮﻃﻮب ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ.
مقاديرﺧﺎك
ﺧﺮد باﺷﺪه ﻳﺎ
ﺟﺮﻳﺎن
روان ﺷﻮﻧﺪه
زﻣﻴﻨﻬﺎي
 -9زمين 8
زيادي آب.
ﺷﺪتهمراه
ﺳﻨﮓياﺑﻪخاك
خرد شده
سنگ به شدت
جريان
شونده
هاي -جاري
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﺎك ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آب.
 -9زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺟﺎري ﺷﻮﻧﺪه
افزايش حجم تابع زمان توده سنگ در اثر واكنش فيزيكوشيميايي سنگ و آب در تركيب با آزادسازي تنش ،منجر به
 -10زمين هاي آماسي
زﻣﺎن ﺗﻮده ﺳﻨﮓ در اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳـﻨﮓ وآب در
داخلﺣﺠﻢ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﺎﺑﻊشود.
تونل مي
 -10زﻣﻴﻨﻬﺎي آﻣﺎﺳﻲ حركت سنگ به سمت
ﻣﻲﺷﻮد.
داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ
شرايطﺳﻤﺖ
ﺳﻨﮓ ﺑﻪ
ﺣﺮﻛﺖ
ﺗﻨﺶ ،ﻣﻨﺠﺮ
تغيير سريع تنش و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ
شرايط تكتونيكي(زون
برخورد با
بلوكها در
سنگ يا
ناهمگنﺑﻪتوده
آزادﺳﺎزيشرايط
تغييرشكل ،در اثر
 -11رفتار عموماً متغير
گسله ترد وشكننده).ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻨﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ ،در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻠـﻮك-
 -11رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ)زون ﮔﺴﻠﻪ ﺗﺮد وﺷﻜﻨﻨﺪه(.

درﺟﺪول 2ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ازﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻫﻮك وﺑﺮاون) (1980و ﻫﺎدﺳﻮن) (1989ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ
و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﻮد ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺮوه ﺳﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
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درجدول 2مؤلفين ازپيشنهادات هوك وبراون( )1980وهادسون()1989
كه الگوهای شكست و ناپايداري را به دو گروه اصلي تقسيم كردهاند ،به
صورت مقدماتي سود بردهاند .گروه سومي نيز به منظور پوشش دادن به
تأثيرات حاصل از وجود آبهاي زيرزميني ،افزوده شده است .اين سه گروه
به طور خالصه عبارتند از:
گروه اول ،كنترل شده به وسيله وزن و شكستهاي عموماً كنترل شده
توسط ناپيوستگيها (سقوط بلوك ها) و درجاييكه شكستگيها و بلوك هاي
از قبل موجود در سقف و ديوارههاي جانبي پس از بازشدن فضا ،امكان
حركت وسقوط مييابند.
گروه دوم ،شكستهاي ناشي از تنش و نيروي وزن و به دليل افزايش
تنشهاي القايي ،بدين معني كه مقدارتنش القايي بيش از مقاومت كلي
مصالح ميشود .اين نوع شكست ممكن است به دو صورت اصلي اتفاق افتد:
 الف .به صورت کمانشي( ،)Bucklingپوستهپوسته شدن( )Spallingياانفجارسنگ با خواص ترد ،يعني توده سنگ ترد.
 ب .به صورت تغييرشكل پالستيك ،خزش يا مچالهشوندگی()Squeezingدرمصالح شکلپذير يا دارای ويژگی تغييرشكلپذيری؛ يعني سنگهاي
تودهاي نرم ،يا مصالح نرم ويا مواد دانهبندي شده(خاك ها وياسنگهاي به
شدت درزهدار).
گروه سوم ،فشارآب؛ يك بار مهم كه بايد درطراحي و به خصوص در
سنگهاي ناهمگن درنظرگرفته شود .در اينحالت امكان وقوع شرايط
زمينهاي جرياني درجاييكه مواد دانهاي در معرض مقدار زيادي آب
قرارگيرند ،وجود دارد؛ همچنين میتواند محرکی برای بروز شرايط ناپايدار
همچون آماس ،وارفتگی ،و غيره در برخي سنگهای حاوي كانيهاي خاص
باشد .آب همچنين ميتواند كانيهايي همچون كلسيت در سنگ آهك را
درخود حل كند( .آب همينطور ميتواند درسقوط بلوكي درگروه 1و به
دليل كاهش مقاومت برشي درسطوح نامساعد سطح درزهها ،به خصوص
اگر حاوي مواد پركننده نرم باشد ،مؤثر باشد).
دوواژه بكاررفته درجدول 2احتماالً نيازمند توضيحات بيشتري هستند،
(Slakingوارفتگی) ،شكست و جدايش سنگ يا خاك وقتي كه در معرض
رطوبت قرار گيرد يا به حالت اشباع برسد يا در آب غوطهور شود.
(Ravelingپيچخوردگی) ،مجموعهاي جامع از شكست و آزادشدگي قطعات
سنگ است.و در اينجا ،به عنوان جدايش قطعات سنگ به دليل هيدراسيون
يا وارفتگی به كار رفته است( .در اين مقاله واژه گسيختگي" "Rupturingبه
مفهوم شكست يا پيچخوردگی ""Ravelingدر اثر تنش تعريف ميشود).
در هر توده سنگ يا منطقه ضعف ويژه ،برخي از انواع شكستهاي معرفي
شده در جدول 2ممكن است رخ دهند .به عبارت ديگر ،در يك تودهسنگ
يا يك تونل به خصوص ،امكان وقوع دو يا چند نوع شكست مختلف وجود
دارد .در بسياري مواقع امكان تركيب چند روش شكست وجود دارد ،به
خصوص سقوط بلوكي در تركيب با به طور مثال آماس ،گسيختگي و رفتار
پالستيك .اين موارد به ويژه درمناطق ضعيف وگسلها بسيار معمول است.

 -4ابزارهاي طراحي و مهندسي سنگ مرسوم در طراحي
سازههاي زيرزميني.
 -1-4روش هاي تجربي (سيستم هاي طبقه بندي مهندسي سنگ).

دليل استفاده وكاربرد وسيع وگسترده سيستمهاي طبقهبندي ميتواند
سهولت روش اندازهگيري و مشاهده در آنها به منظور بدست آوردن يك
كمي ازخواص تودهسنگ باشد .سيستمهاي طبقهبندي مهندسي
شاخص ّ
سنگ بيش از 30سال است كه به كار برده ميشوند .برخي سيستمهاي توسعه
يافته مربوط به توصيف عمومي توده سنگ و ايجاد شناخت اوليه از خواص
تودهسنگ ،ميباشند .و برخي ديگر براي استفاده درطراحي ،ايجاد شدهاند.
فهرستي ازسيستمهاي طبقهبندي مربوط به  50سال اخير درجدول 3
(ضميمه ،)2ارائه شده است .هوك( )2004يك ديدكلي ازبرخي روشهاي
طراحي مهندسي سنگ ارائه كرده است.
همانطوركه استيل و پالمستروم درسال( )2003بحث كردهاند ،به هيچ يك
ازسيستمهاي شناخته شده ،نميتوان به عنوان يك سيستم طبقهبندي
كامل وصحيح اشاره و استناد كرد ،لذا ميتوان آنها را با دقت بيشتري
به عنوان ابزارهاي تجربي طراحي سنگ توصيف كرد .تمام سيستمهاي
طراحي موجود براساس تجارب حاصل از پروژههاي قديمي بوده و در
آنها تمايزي بين مقاومت ساختاري ،دوام و قابليت سرويسدهي سازه،
درنظرگرفته نشده است .اين موضوع يك مشكل و نقص مهم به ويژه در
مواجهه با استانداردها و الزامات مدرن و نوين طراحي است.
درتمام سيستمهاي شناخته شده ،براي ايجاد يك فرآيند و روش ساده و
قابل استفاده ،سادهسازيهايي به كار رفته است .آشكار است كه در هيچ
يك ازسيستمهاي مورد استفاده امروزي تمام ملزومات مربوط به يك
پروژه خاص ،به خصوص مواردي چون قابليت استفاده ودوام سازه سنگي
درنظرگرفته نشده است .سيستمهاي موجود بيشتر براي طراحي پايداري
ساختاري بكارگرفته ميشوند .عموماً اهداف سيستمهاي طبقهبندي توده
سنگ توسط ميلن وهمكارانش( )1998به صورت زيرخالصه شدهاند.
الف) -معرفي محدودههايی با خواص ژئومكانيكي مشابه.
ب) -پيشبيني و تشخيص نشانههايي مربوط به وضعيت پايداري حفرياتي
با ابعاد مشخص.
ج) -كمك به انتخاب يك روش نگهداري مناسب.
د) -پيش بيني وتخمين مقاومت برجاي توده سنگ ،مدول تغييرشكل
وغيره.
تمام موارد فوق قابل استفاده در فرآيند طراحي ميباشند و موارد "الف"
و "ب"بسيار مرسومند و مورد "د" مربوط به يافتن پارامترهاي محاسباتي
است .هرچند ،همانطوركه ميلن وهاجي جورجيو( )2000بيان کردهاند،
گرايش به استفاده از سيستمهاي طبقهبندي توده سنگ فراتر از مقاصد
اوليهاي كه براي آن درنظرگرفته شده بود و براي محاسبه و تخمين خواص
مقاومتي ،وجود دارد؛ ميزان تناسب و قابليت سيستمها براي اين كاربرد
اضافی با توجه به مقاله پالمستروم وبروچ( )2006موضوع مورد بحث در
ادامه متن خواهد بود.
13
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پركاربردترين سيستمهاي طراحي تجربي ،سيستمهاي طبقهبندي RMR
كمي ،داراي
و  Qميباشند .به عقيده ردمولر وشوبرت( ،)1999اين دوسيستم ّ
مزايايي همچون وجود منابع کافی ،سادگي دركابرد و عمل ميباشند ،كه
اين موارد باعث پذيرش گسترده آنها در سطح بينالمللي شده است .ارزيابي
پارامترهاي ورودي آنها با استفاده از يك سيستم امتيازدهي ساده و غيرپيچيده
بوده و طراحي نگهداری نيز به راحتي انجام ميشود؛ يك روش نگهداري
با كمك نمودار طراحي تخمين زده ميشود .ملزومات خاص يك پروژه يا
شرايط مرزي دراين سيستمها دخيل نيستند(شوبرت وهمكاران.)2001 ،
در مقابل ،ردمولر و شوبرت ( )1999همچنين بيان كردهاند كه اين دو
سيستم نقصهاي مهمي نيز دارند .يكي از نقصهاي اصلي اين است
كه پارامترهاي طبقهبندي به طور عمومي در تمام انواع توده سنگها،
به كارگرفته ميشوند .در شرايط زمينهاي سست و همگن ،استفاده از
سيستمهاي طبقهبندي ممكن است منجربه نتايجي گمراه كننده شود.
همچنين يك ديگر از نواقص اين سيستمها ،درنظرنگرفتن روشهاي
مختلف شكست درتوده سنگها و نيز درنظرنگرفتن اندرکنش زمين و
سيستم نگهداري است.
در جدول ،4پارامترهاي ورودي درسيستمهاي Qو  RMRو  RMiارائه
شدهاند .در بحث مربوط به قابليت روش طبقهبندي در توصيف شرايط
زمين ،اهميت وجود حداكثر پارامترهاي ممكن اثبات شده است .هرچند

در بيشتر موارد ،روش توصيف و به كارگيري اين پارامترها در سيستم براي
حصول يك نتيجه مناسب ،اهميت بيشتري دارد.
همچنين ذكر اين نكته مهم است كه در بيشتر روشهاي تجربي در
مهندسي سنگ مقادير به دست آمده ،مقاديري متوسط ميباشند و بنابراين
ممكن است تغييرات زيادي بين كمترين و بيشترين مقدار وجود داشته
باشد(شكل .)5اين موضوع فقط خاص سيستم طبقهبندي  Qنيست بلكه
تمام سيستمهاي تجربي يا برمبناي تجربه داراي چنين خطاهايي هستند.
جداول انتخاب سيستم نگهداری در اين سيستمها ،عموماً براساس مواردي
ايجاد شده است كه انتخاب برمبناي تخمين و تجربه تونل كاران بوده يا
شرايط قراردادی باعث تغييرات گسترده در نوع سيستم نگهداری شده است.
اغلب كاربران هنگام استفاده ازسيستمهاي طبقهبندي براي طراحي سيستم
نگهداری تغييرات گسترده وعدم دقت اين سيستمها را فراموش مي كنند.
توجه كاربر به عدم دقت و نواقص موجود از اهميت بااليي برخوردار است و
بايد در محاسبات لحاظ شود .باتوجه به اين نكته ،در ذيل برخي از مزاياي
مهم چند سيستم معرفي شده درجدول 3ارائه شده است(پالمستروم
وبروچ.)2006 ،
استفاده از هريک سيستمها ،نيازمند تجربه ،تمرين و فهم و درك صحيح
ازشرايط ،رفتار و تركيب زمين است.

جدول -4گردآوري پارامترهاي ورودي درسيستمهاي  Q، RMRوسيستم نگهداري سنگ ( RMiگروه مكانيك سنگ نروژ)2000 ،
پارامتر

كاربرد
درسيستم Q

سنگ

مقاومت سنگ

درسيستم نگهداري RMi

درسيستم RMR

--------------

مقاومت فشاري تك محوري σc

مقاومت تك محوري يا مقاومت بار نقطه اي

درجه درزه داري

شاخص كيفيت سنگ RQD

 Vbحجم بلوك

 RQDفاصله داري درزه

دسته درزه (الگو)

عدد دسته درزه Jn

فاكتور دسته درزه Nj

-----------------

توصيف درزه

عددزبري درزه Jr

فاكتورصافي يا موجي درزه jR

زبري درزه

عدد دگرساني درزه Ja

فاكتور هوازدگي وپركننده وپوشش درزه jA

پركننده درزه ،گوژ وهوازدگي درزه

--------------

فاكتوراستمراروطول درزه jL

دوام وطول درزه

(بخشي از )Ja

(بخشي از )jA

جداشدگي درزه

--------------

فاكتورامتداد درزه Co

امتداد درزه ها

فاكتوركاهش آب Jw

(يك فاكتورعمومي نيست)

شرايط جريان آب

درزه داري

پوشش يا پركننده درزه
ابعاد درزه
بازشدگي درزه
امتداددرزه
آب
آب زيرزميني
تنش
تنشهاي سنگ

فاكتوركاهش تنش SRF

فاكتور مقدارتنش SL

غيرمستقيم شامل تا Mpa 25

تونل
ابعاد تونل
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عرض دهانه Dt
ارتفاع ديواره Wt
نسبت نگهداري فضای حفر شده ESR

دهانه يا قطر Dt
ارتفاع ديواره Wt
--------------

كاربرد تا دهانه  10متري

ﺑﺎزﺷﺪﮔﻲ درزه
اﻣﺘﺪاددرزه

)ﺑﺨﺸﻲ از (Ja
--------------

ﻓﺎﻛﺘﻮراﻣﺘﺪاد درزه Co

)ﺑﺨﺸﻲ از( jA

ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ درزه
اﻣﺘﺪاد درزه ﻫﺎ

آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

ﻓﺎﻛﺘﻮرﻛﺎﻫﺶ آب Jw

)ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ(

ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺮﻳﺎن آب

ﺗﻨﺸﻬﺎي ﺳﻨﮓ

ﻓﺎﻛﺘﻮرﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ SRF

ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘﺪارﺗﻨﺶ SL

ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎ Mpa 25

اﺑﻌﺎد ﺗﻮﻧﻞ

ﻋﺮﺿﺪﻫﺎﻧﻪ Dt

دﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﺮ Dt

ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ  10ﻣﺘﺮي

آب

ﺗﻨﺶ

ﺗﻮﻧﻞ

ارﺗﻔﺎع دﻳﻮاره Wt
ارﺗﻔﺎع دﻳﻮاره Wt
ﻧﺴــﺒﺖ ﻧﮕﻬــﺪاري ﻓﻀــﺎي --------------
ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ESR
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 -3-1-4روش طراحي نگهداري سنگRMi ،
روش طراحي نگهداري ( RMiشاخص توده سنگ) ،مقدار  RMiاوليه

(که تقريباً معرف مقاومت فشاري تودهسنگ است) را به وسيله پارامترهاي
مربوط به تنشهاي برجا و آب زيرزميني و براي توصيف شرايط زمين
تعديل مي كند(پالمستروم1995 ،و .)2000عالوه براين ،اين سيستم نسبت
بين ابعاد بلوك و ابعادتونل را به عنوان عامل تعديل تعداد دسته درزه و
امتداد و جهت آنها ،درنظرميگيرد.
اين سيستم از روشهاي مختلف براي تخمين نگهداري سنگ درزمينهاي
پيوسته و ناپيوسته ،استفاده مي كند .بنابراين ،هم شرايط سقوط سنگ
و هم شرايط زمينهاي تحت تنش زياد را در برميگيرد .در شرايط
شكل -5دادههای اصلی استفاده شده براي تخمين فاصله پيچسنگ بدون
ﺷﻜﻞ -5دادهﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﭻﺳﻨﮓ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ .زمينهاي مچالهشونده( ،)Squeezingتخمين ناقصي ارائه مي كند زيرا
استفاده از شاتكريت.
موارد مطالعاتي در اين رابطه كم تعداد ميباشد ،وهمچنين به دليل آنكه
 -1-1-4ﺳﻴﺴﺘﻢ Q
اندازهگيري و محاسبه تنشهاي مماسي در زمينهاي دانهدانه اي مشكل
ﺳﻴﺴﺘﻢ ،Qﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺪار Qﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ
 -1-1-4سيستم Q
وﻫﻤﻜــﺎران،باشد .البته اين مورد ،درتمام ابزارهاي مهندسي سنگ عموميت دارد.
مي
ﻧﮕﻬــﺪاري ﺳــﻨﮓ و ﺑــﺎ ﻛﻤــﻚ ﻳــﻚ ﺟــﺪول ﻣﺨﺼــﻮص اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﻲﺷــﻮد)ﺑــﺎرﺗﻮن
سيستم ،Qتمام جنبههاي رفتاري را به صورت يك عدد بيان مي كند.
،1974ﮔﺮﻳﻤﺴﺘﺎد و ﺑﺎرﺗﻮن .(1994 ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ،ﺳﻴﺴـﺘﻢ  Qدرﺷـﺮاﻳﻄﻲ اززﻣـﻴﻦ ﻛـﻪ
بعالوه محاسبات مربوط به زونها و مناطق ضعيف درآن بسيار خام است.
مقدار  Qبراي تخمين نگهداري سنگ و با كمك يك جدول مخصوص
وروديروش نسبت به تمام سيستمهاي قبلي مطرح شده(جدول )4پارامترهاي
ﺳﻘﻮط ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را دارد .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي اين
استفاده ميشود(بارتون وهمكاران،1974 ،گريمستاد و بارتون.)1994 ،
بيشتري را به كار ميبرد .هرچند ،استفاده ازآن نسبت به سيستمهاي
باتوجه به تجارب مؤلفين ،سيستم Q 10درشرايطي اززمين كه سقوط
 RMRو  Qمشكلتر و پيچيدهتراست ،ولي استفاده ازصفحات گسترده
بلوكي محتمل است ،بهترين نتيجه را دارد .اين سيستم همچنين شامل
كامپيوتري میتواند موجب سهولت محاسبات شود.
پارامترهاي ورودي براي تخمين نگهدارنده كافي در شرايط ورقهورقه شدن
است .درشرايط زمينهاي ضعيف كه احتمال لهيدگي وآماس وجود دارد،
 -4-1-4روش جديدتونلسازي اتريشي()NATM
اين سيستم قابل اتكا نيست.
 NATMشرايط زمينهاي مچالهشونده را پوشش ميدهد (رابسويچ،
ساير پيشنهادات قابل ذكر ،كه توسط بسياري ازمؤلفين نيز مطرح شدهاند،
 .)1964/65دراين سيستم ،رفتارزمين عامل اصلي درطراحي و انتخاب
عبارتنداز:
سيستم نگهدارنده/تقويت كننده زمين است .توصيفات كيفی که مورد
 كاربرد عامل كاهش تنش ،SRFدر شرايط كمانش (،)Bucklingاستفاده قرار میگيرند ،مربوط به روشهاي حفاري و نيز الزامات استاندارد
انفجارسنگ يا شرايط لهيدگي و يا در مناطق سست ،روشن وصحيح نيست.
نگهداري سنگ هستند .رفتارنگاري و بررسی رفتار(جابجايي) تونل در
 شاخص  RQDمحدوديتهاي مختلفي درتوصيف درجه درزه داري ،دارد.هنگام و پس ازحفاري نقش پايهاي و اساسي در اين روش دارد .در اين
 تأثيرآب برپايداري ودرنتيجه تخمين الزامات نگهدارنده سنگ ،شفاف وسيستم که به طور ذاتی توصيفی است ،مستندسازي شرايط زمين شفاف
روشن نيست.
نيست زيرا بيشتر براساس مشاهدات است.به همين دليل ايجاد همبستگي
بين نتايج روش  NATMبا ساير روشهاي تجربي ،مشكل است .يك
 -2-1-4سيستم امتياز دهي سنگ ()RMR
جنبه مهم سيستم  ،NATMكاربرد روش مشاهده اي درخالل وپس از
اين سيستم براي طراحي نگهدارنده در ناپايداريهايي به جز سقوط
حفاري است.
بلوكي ،به خصوص وقتي كه تنشهاي القايي دقيقاً وجود ندارند ،استفاده
ميشود .همچنين بنابرعقيده بنياوسكي( )1973محدود به تنشهاي كمتر
 -5 -1-4شاخص مقاومت زمينشناسي()GSI
از  25مگاپاسكال ميباشد .در ضمن با وجود اينکه اين سيستم دادههايي را
اين شاخص توسط هوك( )1994و هوك وهمكاران ( )1998معرفي شده
در رابطه با فاصلهداري درزهها به كار ميبرد ،ولی اطالعات بيشتري در مورد
وسيستمي براي تخمين يك مقدار برای مقاومت توده سنگ براساس
چگونگي اندازه گيري اين پارامتر الزم است .پارامتر ورودي دوم درمورد
توصيفات مبتني بر مشاهدات صحرايي وبرجا ،ايجادكرده است .روشهايي
ابعاد بلوك RQD ،است كه داراي محدوديتهايي در چگونگي توصيف
براي يافتن مقدار GSIبراساس مقادير  RMRو  Qوجود دارند که فقط
درزهداري است(پالمستروم .2005 ،ميلن و همكاران .)1998 ،همانند
روابطي براي برقراري ارتباط  GSIبا اين سيستمها هستند .توصيف توده
سيستم  ،Qاثرآب بر پايداري و بنابراين بر ملزومات نگهداري شفاف نيست.
سنگ ساختارسنگ را به صورت بلوكي و شرايط سطح ناپيوستگي را ،كه
توصيهها و پيشنهادات فقط براي نگهداري تونلهايي با عرض10متر ارائه
با زبري ودگرساني مشخص ميشود ،درنظر ميگيرد .الزم به توجه است
شدهاند .اين موارد برخي از اشكاالت اين سيستم هستند.
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كه پارامترهاي ورودي براي نشان دادن مقاومت مادهسنگ درسيستم GSI
وجود ندارد(به جز وقتي كه مقدار آن به صورت غيرمستقيم از مقدار RMR
محاسبه شود) .به دليل اينکه  GSIبراي محاسبه و تخمين پارامترهاي

ورودي (مقاومت) درابزارهاي ديگر به كار میرود ،تناسب وسنخيت آن به
عنوان يك ابزار مهندسي دراينجا ارزيابي نميشود.

 -6-1-4توصيههاي عمومي درروشهاي تجربي
همانطوركه بحث شد ،روشهاي تحليل متفاوتي براي شرايط مختلف
همچون ،يك توده سنگ دست نخورده ،يك توده سنگ بلوكي ،يا يك
توده سنگ خردشده يا به شدت شكسته شده نياز ميباشند؛ زيرا رفتارسازه
حفاري شده در هر يك بسته به شرايط به طوراساسي متفاوت است .نه
سيستم  Qونه سيستم  RMRاطالعاتي راجع به چگونگي درنظرگرفتن
رفتارتوده سنگ در روند پيشنهاد نگهدارنده مبتني بر دو سيستم ،ارائه
نميدهند.
سيستمهاي طبقهبندي در دسترس امروزی برای پوشش دادن به موضوع
مقاومت ساختاري ايجاد شدهاند ،كه فقط يكي ازعناوين طراحي است كه
بايد دريك طرح لحاظ شود .بديهي است كه اين سيستمها نتوانند تمام
موضوعات مربوط به پروژه را كه در بيشتر استانداردهاي نوين ساختماني
الزم ميباشند درنظرگيرند ،و همچنين ممكن است قادربه درنظرگرفتن
موضوعاتي همچون قابليت سرويسدهي و دوام نباشند.
همچنين ،اين سيستمها امكان سنجش كميت درجه ايمني يك طرح را
به كاربر نميدهند.
 -2-4روشهاي محاسباتي

 -1-2-4مدلسازي عددي
واژه "مدلسازي عددي" به تمام انواع محاسباتي كه برمبناي حل عددي
معادالت ديفرانسيل مركب مربوط به مكانيك سنگ باشد ،اطالق ميشود.
بيشتر اين روشها از مجزاسازي توده سنگ به تعداد زيادي عناصرمنفرد
و رسيدن به يك روش تكرارپذير باكمك محاسبات تكراري كامپيوتري،
استفاده مي كنند.
اين روش بيشتر براي تحليل تنشهاي سنگ وتغييرشكلها ،به كار ميرود.
پيشنياز اصلی درتحليل عددي ،تصويرسازی واقعي حفريات در توده سنگ
وتقسيمبندي توده سنگ به بخشهاي مختلف براساس نتايج برداشتهاي
زمينشناسي است .مدلهای ويژگی مصالح براي هر بخش و نيز براي هر
يک از مواد مورد استفاده در سيستم نگهداري ايجاد ميشوند.
آگاهي از محدوديت و عدم اطمينان در چنين مدلهايي ،كه بيشترناشي
ازمحدوديت در دقت پارامترهاي ورودي آنها است ،بسيارمهم است؛
بخصوص درموارد ذيل:
 اندازه وجهت تنشهاي برجا مدل مواد وخواص سنگهاي برجا محل و وسعت بخشهاي زمينشناسي مختلف موجود درتودهسنگ.16

ميزان اطمينان وقابليت اتكا به نتايج تحليلهاي عددي ،هرگز بيش از
اطمينان به پارامترهاي ورودي و مدلهاي به كار رفته نخواهد بود.
هر مدل عددي يك تصوير ساده شده ازواقعيت است .حتي برنامههاي
سه بعدي بسيار قوي هم براساس اين نوع سادهسازيها ،كارمي كنند.
سادهسازي به طورذاتي در مدلهاي خواص مواد ،هم در شرايط عمومي و
هم حالتهاي ويژه زمين ،درمدلهاي اندركنش سنگ -سازه ،و در شرايط
مرزي اعمال میشود .برای هر دسته داده ورودي دردسترس ،تحليل عددي
به وسيله يك نرمافزار مخصوص انجام میشود ،مانندرفتاراندازه گيري شده،
که فقط يك راه حل براي مساله مورد مطالعه ارائه خواهدكرد .محاسبات به
طور مستقيم جوابي براي الزامات طراحي قيد شده درآخرين استانداردهاي
ساختماني مانند حالت حدنهايي( )Ultimate limit stateوحالت حدي
قابليت سرويسدهي( ،)Serviceability limit stateارائه نمي كند .اين
مشكل در انواع مسائل مربوط به اندركنش سازه -سنگ ،كه در مكانيك
سنگ حائزاهميت است ،نمود مييابد .محاسبه عددي تخمين مجزايی از
سطح ايمني ارائه نكرده و يك محاسبه عددي مبتنی بر مقادير طراحي به
طورعادي نتايجي بسيارمحافظه كارانه به دست داده و لذا پيشنهاد نميشود.
همچنين توجه به اين نكته مهم است كه بسياري از شرايط موجود
درحالت واقعي و شرايط بارگذاري كه بايد در طراحي درنظرگرفته شوند،
قابل محاسبه نيستند ،بطورمثال ،هوازدگي ،يخزدگي و فرسايش .همچون
روشهاي تجربي ،تحليلهاي عددي نيز به صورت اوليه براي بررسي
مقاومت ساختاري تنظيم شدهاند.
هم مدلهاي پيوسته وهم مدلهاي بلوكي مجزا دردسترس هستند .در
بسياري موارد و به خصوص در سنگهاي تودهاي و به شدت شكسته
شده ،مدلهاي پيوسته با درنظرگرفتن خواص متناسب مواد ،روشي
مناسب برای تحليل است .براي سنگها و زمينهاي بلوكي و درزهدار ،وقتي
خواص رفتاري توده سنگ توسط برخي ازدرزهها كنترل ميشود ،مدل
مجزا مناسبتر خواهدبود.
به عنوان نتيجه ميتوان گفت كه تحليلهاي عددي ابزاري هستند كه
ميتوانند در فرآيند طراحي به كارگرفته شوند و عموماً در مطالعات
پارامتري قابل كاربردتر هستند تا محاسبات دقيق براي اخذ يك جواب
مشخص.
 -2-2-4محاسبات تحليلي
مزيت راهحلهاي تحليلي در اين است كه امكان توصيف بسيار بهتري از
اندركنش سازه -سنگ را به خصوص در ارتباط با ارزيابي سطح ايمني ،در
هر دو حالت طراحي قابليت سرويسدهي و طراحي حالت حد نهايي ،فراهم
مي كند .اگرچه ،ضعيف آنها در اين است كه فقط براي مسائل سادهسازي
شده ،كاربرد دارند .به طورمثال ،رفتاريك تونل دايرهاي شكل در يك ميدان
تنش همسانگرد را ميتوان به صورت مستقيم مطالعه كرد .در هر مدلي
راه حلهاي تحليلي پيشرفته اجازه بررسي مدلهاي االستيك -پالستيك
و خزش مواد را به كاربران داده ،و همچنين امكان تأثيردادن پوشش بتني
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و داولهاي تزريق شده را نيز فراهم مي كند .تحليل پايداري بلوك ها را
نيز ميتوان با اين روش انجام داد .همانند قبل ،راهحلهاي تحليلي فقط
مربوط به مقاومت ساختاري بوده و بنابراين در حالت بارهاي غيرقابل
محاسبه همچون فرسايش ،هوازدگي ويخ زدگي كه در استانداردهاي جديد
مدنظرند ،امكان كاربرد ندارد.
 -3-4راه حلهايي مبتنی بر قضاوت[مهندسی]

 -1-3-4روشهاي مشاهده اي
مباحث بسياري در اين موضوع كه روش مشاهدهاي بايد شامل چه مواردي
باشد ،انجام شده است .در سادهترين حالت اين موضوع به جای"مهندسي
خوب" و براساس روشهای مستقل ،توسط ترزاقی به عنوان روش"يادگيري
حين کار"تشريح شده است .روش"يادگيری حين کار" در همه موارد
قابل توصيه نيست زيرا در بسياری از قراردادها منجربه تأخيرهاي زماني
و مشكالت مربوط به شرايط تعريف نشده و پيشبيني نشده ميشود.
به منظور جلوگيري از چنين شرايطي ،روشي دقيق بايد مورد استفاده
قرارگيرد .چنين راه كاري به اتكاي بازنگري و مرور طراحی در زمان ساخت
بدست ميآيد .قبل ازشروع حفاري ،يك طرح اوليه برمبناي پيشبينيهاي
انجام شده از رفتار توده سنگ ارائه شده كه شامل نقشه و طرحهايي براي
سيستم رفتارنگاري و نقشههاي ضمني و احتمالي براي افزايش نگهداري
ميباشد .اگر درهنگام ساخت ،رفتارنگاري تجاوز از رفتار پيشبيني شده
را نشان دهد ،دراين صورت نقشه احتمالي تهيه شده از قبل به عنوان
جايگزين تعريف استفاده میشود.
درجاييكه پيش بيني رفتارزمين مشكل است ،استاندارد( )ENبيان میکند
كه ممكن است نياز به كاربرد "روش مشاهدهاي" باشد ،ولي براي استفاده
ازچنين سيستمي ،الزامات زيادي قبل از مرحله ساخت بايد لحاظ شوند؛ كه
شامل ارزيابي دامنه رفتارهاي محتمل بوده و نشان دادن اين مطلب است
كه رفتار واقعی با احتمال زياد در اين محدوده خواهد بود .هرچند به طور
دقيق مفهوم "احتمال قابل قبول" تشريح نشده ولی بديهي است كه به يک
رويکرد احتماالتی نياز است.
 -2-3-4قضاوت مهندسي
قضاوت مهندسي همواره بايد در تمام رشتهها و مسائل مهندسي به عنوان
عامل كنترل يا تأييد استفاده شود .به عنوان مثال ،ميتواند شامل قضاوت
يك طراح مجرب ،يا مطالب بيان شده توسط يك گروه تخصصی درمورد
يك پروژه يا يك مسأله خاص باشد.
حاالت بسياري رخ ميدهد كه درآن بايد در سينه كار تونل و در شرايطي
كه امكان محاسبات سريع نيست ،ازقضاوت مهندسي استفاده شود .به طور
مثال نصب پيچسنگ در بلوك هاي ناپايدار محلي و موضعي نمونهای از اين
شرايط میباشد.
درعمل ،قضاوت ممكن است به صور مختلف وحتي متناقض در فازهاي
مختلف برنامهريزي يا در هنگام ساخت و اجرا به كارگرفته شود .هرچند

با استفاده صحيح ،يك ابزار مهم دركارهاي كنترل كيفيت است(استيل
وهمكاران ،1998.نيلسن وهمكاران .)1999 .آينشتن( )1991توصيههايي
در اين خصوص دارد":قضاوت براي تعيين مسير صحيح ودستورالعملهاي
درست تحقيقات علمي ،به منظور انتخاب پارامترهاي مقتضي در
محاسبات و نيز سنجش قابل قبول بودن نتايج ضروري است .آنچه كه
قابل محاسبه باشد ،عالوه برقضاوت ،اجازه برداشت وتصميم گيري بهتري
را ايجاد خواهد کرد و امكان رسيدن به راه حل مهندسي بهتري رافراهم
مي كند ".پك( )1980نوشته است ":قضاوت ،ذكاوت به كارگيري تجربه
يا به بيان هوشمندانهتر ،شناخت محدوديتهاي روشهاي مورد استفاده
ومحدوديتها وعدم اطمينان موجود از موادي است كه مورد استفاده
قرارگرفته است و منجربه رجوع به زمين شناسي ميشود".

 -5تناسب مهندسي سنگ وابزارهاي طراحي
 -1-5مهندسي سنگ و طراحي

موضوع فرآيندمهندسي سنگ ساخت وتكميل پروژه است .طراحي يك
بخش ازفرآيند مهندسي سنگ بوده و وسيلهاي براي رسيدن به هدف و
نه خود هدف است .درك اين موضوع حائز اهميت است كه چون طراحي
فعاليتي پويا است ،تصميمات بايد به صورت گام به گام و به موازات پيشرفت
پروژه باشند .يك فلسفه كامل باتصميمگيري شروع ميشود .چنين
فلسفهاي شامل چهار مرحله است (اشتورك:)1998 ،
 -1الزمه اول آن اينست كه تمام اطالعات زمينشناسي مهندسي و
اطالعات مربوط به پروژه بايد براي مرحله جاري پروژه و تصميم مربوطه،
به روز شوند.
 -2دوم ،هرنوع عدم اطمينان مربوط به اطالعات بايد كميتيابي شود.
 -3الزمه سوم اينست كه اطالعات صريح بايد به اندازه كافي جامع وكامل
باشند كه بتوانند به صورت درست در جريان پروژه به كاربرده شوند و قابل
فهم باشند .و درنهايت ،اطالعات بايد كيفيتي تضمين شده داشته باشند.
 -4در رابطه با هر نوع عدم اطمينان در پارامترهايي كه طراحي براساس آنها
صورت ميگيرد ،اهداف و تصور طراح بايد بر روي مدارك ونقشهها ،بادركي
صحيح ،منتقل شده ودرمحل پروژه اجراشود.
هرپروژهاي منحصربفرد است .يك توصيه عمومي و كلي در مورد تناسب
ابزار طراحي مختلف فقط ميتواند يك پيشنهاد و يك شاخص باشد ،به
خصوص با توجه به اينكه در پروژههاي مختلف تركيبات متفاوتي از ابزار
طراحي نيازاست .در يك پروژه با تأثيرپذيري بسيار از تأخير و شكست،
تمام ابزارها براي تحقق يك طرح ايمن و قابل قبول به كارگرفته ميشوند؛
درصورتيكه در پروژهاي كوچكتر در سنگ خوب ،يك روش براساس
روشهاي طراحي تجربي يا قضاوت مهندسي ممكن است كفايت کند.
 -2-5تناسب ابزارها

جدول ( 5ضميمه  )3براي كمك به تعريف تناسب برخي ازابزار مهندسي
كه قابليت كاربرد در مطالعات طراحي را دارند ،ارائه شده است .ارزيابي
انجام شده درجدول  5براساس رفتار حفريات زيرزميني در شرايط مختلف
17
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زمين است .بعالوه ،استفاده از اين جدول بايستي منجر به موارد ذيل شود:
• استفاده بهتر از سيستمهاي طبقهبندي و اجتناب از كاربرد اشتباه آنها.
• افزايش كيفي ارزيابيهاي مهندسي و پارامترهاي طراحي.
• ارتباطات مؤثرتر و بهتر.
امتيازبندي مورد اشاره در جدول 5در رابطه باتناسب ابزارهاي مهندسي،
قابل بحث است .اين امتيازات نظر مؤلفين را كه بيش از 35سال تجربه
در امرساخت فضاهاي زيرزميني دارند ،منعكس مي كنند .در موارد خاص،
امتياز پيشنهادی ممكن است درشرايطي خيلي باال و در شرايطي ديگر

خيلي پايين باشد .هرچند هدف اصلي ازاين امتيازبندي ،مشخص كردن
اين نكته بوده است كه هريك از ابزارها دركجا ممكن است عملكرد بهتري
داشته باشند .همواره توصيه براين است كه در طراحي مهندسي از بيش از
يك ابزار با درجه تناسب بيش از 2استفاده شود.
شكل 6پيشنويسي اوليه از روشهاي مهندسي براي طراحي ،براساس
رفتار(ناپايداري) حفريات زيرزميني سنگي را نشان ميدهد .اين شكل
ساده شده و خالصه اين مقاله بوده وهدف آن استفاده در فازهاي اوليه
برنامهريزي و طراحي است.

روش ﻃﺮاﺣﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻲ= ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ،ﺗﺠﺮﺑﻪ.
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ= ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي ،ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻜﺴﺖ.
طراحي
ﻣﺸﺎﻫﺪه اي= ﻛﻨﺘﺮل ورﻓﺘﺎرﻧﮕﺎري ﺑﺮﺟﺎ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﺎصروش
ﺷﻨﺎﺳﻲ.
زﻣﻴﻦ
ﺣﻔﺎري ﺧﺎص .تجربي= سيستم طبقهبندي ،تجربه.
			
شكست.
ﻛﺎوش،معيار
مدلسازي=فيزيكي،
مدلسازي
ﺗﺰرﻳﻖ ،روش
ﭘﻴﺶ
عددي ،اﺟﺮاﻳﻲ
ﺣﻞﻫﺎي
تحليلي= راه
راه حلهای اجرايی = كاوش ،پيش تزريق ،روش حفاري خاص.
		
مشاهده اي= كنترل ورفتارنگاري برجا ،مشاهدات خاص زمين شناسي.
"ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ"= ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻠﻲ.

"نگهدارنده مناسب"= نگهداري متناسب با شرايط موجود محلي.

ﺷﻜﻞ -6ﻧﻤﻮدارﺳﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب روش ﻃﺮاﺣﻲ)اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از ﻫﻮك.(1999،
شكل -6نمودارساده شده براي انتخاب روش طراحي(اقتباس شده از هوک.)1999،
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در ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﺎﻻت ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد زوﻧﻬﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﮔﺴﻠﻪ ،اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻨﮓ ﺗﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ اﺻﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻨﻴﺎوﺳـﻜﻲ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ)،(1984
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻻﺗﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد و ﻣﻨﻔﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧـﺎص" ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠـﻲ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎده ﺷـﺪه و ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻳـﺎ روشﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﻲ
ﺳﺎده ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ،ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه درﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻗﻀـﺎوت
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻣﻬﺎرت ودرك ﺻﺤﻴﺢ ازﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﭘـﺮوژه
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در بسياري از حاالت همچون وجود زونهاي ضعيف يا گسله ،ابزارهاي
مهندسي سنگ تناسبت كمي داشته يا اص ً
ال قابل كاربرد نيستند.
همانطوركه توسط بنياوسكي بيان شده است( ،)1984چنين حاالتي را بايد
به صورت منحصربفرد و منفرد و به عنوان "منطقه خاص" با شرايط محلي
درنظرگرفته شوند .بنابراين استفاده ازسيستمهاي ساده شده و عمومي و يا
روشهاي محاسباتي ساده براي آنها ،مشكل خواهد بود.
براي تمام رفتارهاي توده سنگ ،ارزيابي يا محاسبات استفاده شده
درطراحي بايد با قضاوت مهندسي همراه باشد .كه اين مورد نيازمند تجربه،
مهارت ودرك صحيح ازشرايط حاكم بر پروژه است.

 -6نتيجهگيري
طرح هميشه بايد مربوط به مرحله جاري پروژه و تصميمات جاري باشد.
قضاوت مهندسي و مهارت ،بخش الزم فرآيند طراحي است .به اين موارد،
درك نكات زمينشناسي نامطمئن را بايد به عنوان كليد رسيدن به نتايج
موفقيتآميز افزود.
طراحي فضاهاي زيرزميني را ميتوان با ابزار مختلفي به انجام رساند،
ابزارهايي شامل سيستمهاي طبقهبندي ،مدلسازي عددي ،محاسبات
تحليلي ،روشهاي مشاهدهاي و قضاوت مهندسي .توجه به اين نكته حائز
اهميت است كه طراحي فضاهاي زيرزميني نيازمند الزاماتی بيش از فقط
موضوع مقاومت ساختاري است .هم قابليت سرويس و هم دوام اهميت
زيادی در كار طراحي دارند.
ابزارهاي طراحي امروزه بيشتر براي طراحي مقاومت ساختاري توسعه
يافتهاند تا براي ارضاي دو موضوع مطرح شده ديگر در باال .به همين
دليل قضاوت مهندسي مهمترين وسيله براي درنظرگرفتن دو موضوع
سرويسدهي و دوام است.
مزيت روشها (ابزارها) وسيستمهاي مختلف طراحي به شرايط واقعی و
منحصر به هر پروژه وابسته است .در طراحي و مهندسي سنگ ،آگاهي
ودرك صحيح ازتركيب توده سنگ ورفتارآن ،اهميت زيادي دارد .الزم به
تأکيد است که بدون آگاهي و دانش كافي از زمينشناسي و شرايط زمين
و نيز نكات مهم مربوط به پروژه ،رفتار زمين را نميتوان تعريف كرد و از
اينرو ،طراحي مناسبي نميتوان ارائه كرد.
دراين مقاله انواع اصلي و مهم رفتارها بيان شده و ارتباط هريك با ابزارهاي
اصلي طراحي ،به منظور كمك به استفاده صحيح ازروشها در كارهاي
طراحي ،عنوان شد .براساس تجربه و نظريات مؤلفين ،دربيشترحاالت،
تركيبي ازابزارهاي دردسترس طراحي بايد استفاده شوند.
اين موضوع در شرايط زمينهاي مشكلدار اهميت ويژهاي داشته و بر
شكست مؤثراست .زمينهاي روان شونده( ،)Runningجرياني(،)Flowing
مچالهشونده ( )Squeezingو آماسي( )Swellingمثالهايي از زمينهايي
با شرايط سخت و مشكلدار هستند .فضاهاي بزرگ عمومي نيز مثالهايي
ازسازه با اهميت زياد هستند.
درك اين نكته ضروري است كه نميتوان فرآيند طراحي را تا زمان تکميل

عمليات حفر فضای زيرزميني ،و به طور مستقل از رفتار زمين ،خاتمه يافته
تلقي كرد .شرايط غيرمنتظره هميشه ممكن است درخالل عمليات ساخت
رخ دهد كه بايد مورد توجه قرارگيرند .بسته به شرايط ،روش مشاهدهاي
هميشه ميتواند ابزاري براي طراحي و متمم وتكميل كننده ساير روشها
باشد.
در تمام انواع مدلهاي رفتاري توده سنگ ،مدلسازي عددي يا محاسبات
عددي كه درطراحي استفاده ميشوند بايد با قضاوت مهندسي همراه بوده
و پشتيباني شوند .اين مطلب نيازمند تجربه ،مهارت و درك افرادي است
كه در پروژه دخيل هستند.
مدلسازي عددي ،ابزاري قدرتمند است .شناخت محدوديت روش مدلسازي
به كار رفته در تفسيرنتايج بسيار ضروري و مهم است .مدلسازي عددي
با مقادير طراحي(مقاديرتوصيفي تقسيم شده با عوامل مقطعي) بخصوص
براي مسائل مربوط به اندركنش سنگ -سازه توصيه نميشود زيرا ممكن
است جوابهايي نادرست بدهد.
اين نكته به اثبات رسيده كه روشهاي تجربي يعني استفاده ازسيستمهاي
طبقهبندي توده سنگ ،در سنگهاي درزهدار و درجاييكه رفتارتوده سنگ
با سقوط بلوك ها كنترل ميشود ،عملكرد بهتري دارد .درسايرحاالت ،اين
سيستمها را بايد با دقت بسيار وترجيحاً با كمك ساير ابزارها به كارگرفت.
درمقاله آتي ،يك روش براي ارزيابي رفتارزمين باتوجه به توصيف توده
سنگ وانواع پتانسيل شكست ،بررسي خواهد شد.
و نكته نهايي اينكه:
"يك طرح مهندسي خوب يك طرح متعادل است كه درآن تمام عوامل
مؤثر ،حتي آنهايي كه نميتوان آنها را كميتسنجي كرد ،به حساب آمده
است .بنابراين ،مسئووليت مهندس طراح فقط محاسبه صحيح نيست بلكه
قضاوتي عميق است".اورت هوك وپيرلوند(.)1974
منابع
به منظور مشاهده فهرست منابع به اصل مقاله رجوع شود.
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ضميمه  -1جدول -2مدلهاي رفتاري حفريات زير زميني براساس تجارب ترزاقي()1946وشوبرت و همكاران ()2001
مدل رفتاري

توضيح وتفسير

تعريف

نوع :1وزني
الف -پايدار

محيط دربرگيرنده تاچند روز يا بيشتر بدون نگهداري پايدار است.

سنگ هاي تودهاي و بادوام دراعماق متوسط وكم.

ب -سقوط گوه اي
 -تك بلوكي

پايدار ولي با احتمال سقوط بلوك هاي منفرد.

شكست ناشي از ناپيوستگيها.

 -چندبلوكي

پايدار ولي با احتمال سقوط چند بلوك(حجم لغزش<.)10 m3

شكست ناشي از ناپيوستگي ها.

پ -تخريب()Cave in
ت -زمين هاي روان شونده
نوع :2ناشي از تنش

حركت سريع وروبه داخل حجم زيادي از قطعات سنگ خرد
شده(>.)10 m3
مواد دان هاي تا هنگام ايجاد يك شيب پايدار در سينه كار به سرعت
داخل تونل هجوم ميآورند .زمان خود ايستايي صفر يا نزديك صفر
است.

مثالها :ماسه متوسط تا درشت دانه و شن در باالي سطح
ايستابي.
رفتار ترد(شکننده)

ث -کمانش(پيچخورنده)

ايجاد شكستگي و خرده سنگ در سطح تونل.

درسنگ هاي ناهمسان گرد ،سخت و ترد و تحت اثر بار زياد و
كافي و به دليل شكست ساختارهاي سنگي رخ مي دهد.

ج -گسيختگي ناشي از تنش

تفكيك و شكست تدريجي سنگ به قطعات و ورقه اي و پوسته اي
شدن يا ايجاد شكستگي در سطح تونل.

رفتار وابسته به زمان ورقه اي شدن يا انفجار سنگ ناشي از
توزيع مجدد تنش.

چ -ورق هاي و پوست هاي شدن

جدايش ناگهاني و شديد قطعات نازك سنگ از ديواره و سقف تونل.

بيشتنشي متوسط تا زياد درسنگ هاي تودهاي سخت و ترد.
شامل ترك خوردن و خرد شدن(اين واژه بيشترتوسط ترزاقي
( )1946به عنوان معادلي براي سقوط بلوك هاي منفرد ،عمدتاً
به علت خرابي ناشي از حفاري ،بكاررفته است).

ح -انفجار سنگ

بسيار شديدتر از ورق هاي شدن و در يك حجم زياد( .انواع بزرگ
وسنگين آن به عنوان يك رخداد لرزهاي ثبت مي شود).

بيش تنشي بسيار زياد درسنگ سخت تودهاي و ترد.

خ -رفتارپالستيك (اوليه)

تغيير شكل اوليه به دليل شكست برشي در تركيب با شكست ناشي
از درزه ها و ناپيوستگي ها در توده سنگ.

چنين رفتاري در سنگهاي پالستيك (شكل پذير) به دليل
بيشتنش شدن اتفاق مي افتد .و عموماً از مچالهشوندگی شروع
ميشود.

د -مچاله شوندگی

تغييرشكل وابسته به زمان ،ذاتاً مربوط به خزش ناشي از بيش تنشي
است .تغيير شكل ها ممكن است در خالل ساخت متوقف شوند و يا
دريك دوره زماني طوالني ادامه يابند.

توده سنگها و مواد پالستيك بيش تنش حاوي كاني هاي
صفحه اي همچون ميكا ويا كاني هاي رسي با ظرفيت آماسي
كم ومحدود.

نوع  : 3ناشي ازوجودآب
ذ -وارفتگي به دليل آب

آبدارشدن
زمين به طورتدريجي به قطعات وخردهريز تبديل ميشود.

-1آماس

 -در سنگهاي بخصوص
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درهنگام مواجهه با سنگ هاي به شدت درزه دار ياخردشده.

از هم مجزاشدگي( )Slakingبرخي مواد باچسبندگي متوسط.
مثالها :گل سنگ ورس سفت وشكاف دار.
كاني هاي آماسي

پيشروي زمين دربرگيرنده به داخل تونل به دليل جذب آب .اين فرآيند
گاهاً ممكن است با مچالهشوندگی اشتباه گرفته شود.

گهاي آماسي رخ ميدهد ،سنگهايي كه در
درسن 
يهاي
آنهاكانيهايي چون انيدريت،هاليت(سنگ نمك) و كان 
رسي مثل اسمكتيت(مونت موريلونيت) بخش مهمي ازسنگ را
يدهند.
تشكيل م 

شماره - 13زمستان 89

آماس در اليههاي كه پركنندههايي از جنس كانيهاي رسي
آماسي دارند ،اتفاق ميافتد.
(مونت موريلونيت)

 -اليهها يا پرشدگی رسي

آماس اليه هاي رسي به دليل جذب آب .كه باعث سستشدگي
بلوك ها و كاهش مقاومت برشي رس مي شود.

ر -زمين هاي جرياني

مخلوطي ازآب و ذرات جامد باسرعت ازتمام جوانب به داخل تونل
هجوم مي آورند.

ممكن است درتونل هايي در زيرسفره آب زيرزميني و در مواد
دانهاي با چسبندگي كم يا بدون چسبندگی اتفاق افتد.

ز -ورودآب

آب بافشارازطريق بازشدگي ها وكانالهايي به داخل فضا هجوم
ميآورد.

ممكن است درسنگهاي خلل و فرجدار يا قابل حل ،يا از طريق
بازشدگي و كانالهايي در درزه و شكافها اتفاق افتد.

آب جرياني

ضميمه  -2جدول -3برخي ازسيستمهاي مهندسي سنگ ،عموم ًابراساس توصيف وطبقهبندي (پالمستروم)1995 ،
اسم

نوع1

كاربرداصلي

منبع ومأخذ

روش ها و سيستم هاي عمومي
زمان ايستايي لوفر

توصيفي

به عنوان ورودي در طراحي تونل.

لوفر()1985

طبقه بندي سنگ

عددي

به عنوان ورودي در مكانيك سنگ.

پاچينگ وكوچ()1965

شاخص كيفيت سنگ ()RQD

عددي

براي توصيف درزهداري ازروي مغزههاي حفاري و ورودي
برخي از سيستم هاي طبقه بندي.

معيارشكست هوك براون براي توده سنگها

عددي

قابل استفاده درمكانيك سنگ ومهندسي سنگ.

انديس مقاومت زمين شناسي ()GSI

توصيفي

انديس توده سنگ ()RMi

عددي

مقاومت توده سنگ را ذكر مي كند؛ ورودي براي كاربردهاي
مهندسي.
يك توصيف عمومي؛ ورودي براي كاربردهاي مهندسي
سنگ.

دييروميلر()1966
هوك وبراون()1980
هوك ()1994
پالمستروم ()1995

سيستم ها و روشهاي طراحي
سيستم طبقه بندي بارسنگ ترزاقي

توصيفي ورفتارگرا

روش نوين تونلسازي اتريشي ()NATM

توصيفي ورفتارگرا

طبقه بندي اندازه -مقاومت

عددي

براي طراحي نگهداري فوالدي درتونل.
براي حفاري وطراحي در زمين هاي نامناسب (بيش تنش
شده).
براساس مقاومت سنگ و قطر بلوك؛ غالباً در معدنكاري
استفاده مي شود.

ترزاقي ()1946
رابسوويچ ()1964/65
فرانكلين ()1975

طبقه بندي امتيازساختاري سنگ ()RSR

عددي

براي طراحي نگهدارنده (فوالدي) درتونل ها.

ويكهام وهمكاران ()1972

طبقه بندي امتيازتوده سنگ ()RMR

عددي

براي استفاده در طراحي تونل ،معدن و پي.

بنياوسكي ()1973

سيستم طبقه بندي Q

عددي

براي طراحي نگهداري درحفريات زيرزميني.

بارتون وهمكاران ()1974

روش نگهداري سنگ RMi

عددي

براي طراحي نگهدارنده سنگ درحفريات زيرزميني.

پالمستروم ( 1995و)2000

 1توصيفي :ورودي سيستم عموماً براساس توصيفات حاصل از مشاهدات است؛ عددي :پارامترهاي ورودي شامل اعداد يا امتيازدهی بر اساس
خصوصيات سنگ میباشند؛ و رفتارگرا :ورودي براساس رفتارتوده سنگ دريك تونل است.
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ضميمه -3جدول  -5تناسب ابزارهاي مختلف طراحي مهندسي

ابزارهاي طراحي و مهندسي
سنگ
رفتار زمين

سيستم هاي طبقه بندي
RMR

Q

RMi
نگهداري

NATM

مدلسازي
عددي
(زمينهاي
پيوسته)

الف -پايدار

2

2

1-2

1

1

2

1

1

ب سقوط بلوكها

1-2

1-2

1-2

1-2

2

2

2

1

پ -فروريختن
()Cave in

3

2-3

2

3

3

2

3

2

ت -زمينهاي روان شونده

4

4

4

4

4

4

3

2

ث -خم شوندگی

4

3

3

3

2

2

2

2

ج -گسيختگي به دليل
تنش()Rupturing

4

3

3

2

2

3

2

2

چ -ورقه ورقه وخرد شدن

4

2

2

2-3

2

2

2

2

ح -انفجار سنگ

4

3-4

2

3

2

2

1-2

2

خ -رفتارپالستيك (اوليه)

4

3-4

3

2-3

2

2

3

2

د -زمين مچالهشونده

4

3

3

1-2

2

2

2

3

چ خوردگی به دليل
ذ-پي 
فروشويي يا تردي

4

4

4

3

4

4

2

2

ر -زمينهاي آماسي

4

3

3

3

3

3

2

2

ز -زمينهاي جرياني

4

4

4

3-4

4

4

3

3

ژ -هجوم و ورود آب

4

4

4

4

3

2

2

3

امتياز تناسب براي ابزارهاي مختلف ،1 :مناسب؛  ،2متوسط؛  ،3ضعيف؛  ،4غيرقابل كاربرد.
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محاسبات
تحليلي

روشهاي
مشاهده اي

قضاوت
مهندسي

عوامل
كليدي

ناشي از وزن

ناشي ازتنش

ناشي از آب
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تأثير مدول يانگ بر نتايج مدلسازی عددی
مهدی حجار ،کارشناس ارشد مهندسی معدن ،شرکت تابلیهhajjarm@gmail.com ،
متن حاضر ترجمه مقاله زیر می باشد:
Hammah, R.E. and Yacoub, T.E., and Curran, J.H. 2006 ,”The Influence of Young’s Modulus on Numerical
Modelling Results” , 41st U.S. Symposium on Rock Mechanics.

چکيده
درتحلیل عددی مسائلی که شامل شرایط زمینشناسی چندگانه هستند ،چگونگی توزيع تنش ،الگوهاي تغيير شكل و
مكانيزم شكست به مدول يانگ مواد مختلف ارتباط دارد ،هرچند اغلب از جزئيات چشمپوشي ميشود .دراین مقاله با
استفاده از دو مثال ساده ،بازه گسترده رفتا مدلهایی با شرایط زمینشناسی چندگانه با توجه به تغییرات مدول نشان
داده شده است.

- 1مقدمه
رفتارپيچيده و بسيار متفاوت مواد تشکیلدهنده زمين وخصوصيات بسيار
متغير مواد درکنار پيچيدگي روشهاي عددي مانند المان محدود و تفاضل
محدود ،ساخت مدلهاي ژئومكانيكي را به يك چالش بدل ميسازند.
وجه مهم و بغرنج مدلسازي تعریف مدلهاي ساختماني (constitutive
 )modelsميباشد كه رفتار تنش-كرنش خاك و سنگ را به بهترين
شيوه بيان نمايد.
توصيف تمام وكمال رفتار ساختماني مواد به ويژگي تغييرشكل و پارامترهاي
مقاومتي نيازمند است .در طي بارگذاري اوليه ،به مجرد باربرداري مواد رفتار
االستيك از خود نشان ميدهند .بعد از اعمال سطح مشخصي از تنش،
تغييرشكلهاي پالستيك (تغييرشكلهايي كه در صورت رفع بارگذاري
بازگشتپذير نيستند) شروع ميشود .به صورت كلي ،بعد از تسليم،
تغييرشكلها در محدودهای که سختی مواد به مقدار قابل توجهی کاهش
یافته است ،اتفاق میافتد.
باتوجه به تعامالت مؤلفین با كاربرهاي متعدد برنامه المان محدود ،Phase2
به نظرآنها ،مهندسين ژئوتكنيك بيشتر به خواص اجزای مقاومتي رفتارمدل
توجه مي كنند تا به مفاهيم تغييرشكل .اين توجه میتواند به این علت
باشد که دركل تخمين يا اندازهگيري پوشهاي مقاومتي توده خاك و
سنگ نسبت به اندازه-گيري برجاي خصوصيات تغييرشكلها آسانتر است.

باوجود اينكه ،درمدل عددي مسائل ژئوتكنيكي ،مهندسان بايد جهت
تعيين خصوصيات تغييرشكل مواد (مقادير اوليه مدول يانگ) بكوشند.
گسيختگيها به ويژه درمسائلي با مواد گوناگون منجربه شگفتي ميشوند.
نسبت مدولهاي يانگ مختلف در مدلهايي با چندين نوع از مواد ميتواند
باعث تغيير پاسخهاي كلي مدل شامل مكانيزمهاي گسيختگي القايي شوند.
اين مقاله اثر نسبت سختي مواد (مدولهاي يانگ) بر رفتار را با استفاده
از دو مسئله مشتمل بر مواد االستيك خطي تشريح مي كند .اين مثالها،
عليرغم سادگي ،ضرورت توجه به سختی مواد را درصورتی که تعیین
صحیح فیزیک مسائل ژئوتکنیکی مدنظر باشد روشن میکنند.
 -2مسائل كالسيك
مسئله ابتدائي كه در شكل 1نشان داده شده است ،شامل تونل دايروي
پوششدار و تحت فشارهاي داخلي در محيط االستيك خطي نامحدود
ميباشد .فرض میشود که پوشش تونل نیز داراي خواص االستيك خطي
است .مسئله دوم که در شکل 2نمايش داده شده است ،یک تونل پوششدار
است که با یک الیه نازک االستیک دربرگرفته شده است و هر دو در یک
محيط االستيك خطي نامحدود قرارگرفتهاند.
بسته به مقدار مدولی که به هر یک از مواد نسبت داده شده است ،اين
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ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ -2ﺳﻮراخ ﺳﻴﻠﻨﺪري ﭘﻮﺷﺶدار ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك در ﻣﺤﻴﻂ اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﻄﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود.

ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﻣﺤﺼﻮرﻣﻮاد
ﻣﺴﺌﻠﻪدارﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
از دو
ﺳﻮراخ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻜﻞﺑﺮ-2رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ
89ﻣﺪولﻫﺎي ﻳﺎﻧﮓ(
ﻣﻮاد )
ﻧﺴﺒﺖ -ﺳﺨﺘﻲ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ
زمستان
شماره13
اﻻﺳﺘﻴﻚﻻﻳﻪ ﻧﺎزك در ﻣﺤﻴﻂ اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﻄﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود .در
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﻴﻠﻨﺪري
ﻛﻼﺳﻴﻚ
 -2ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﻄﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﺎدﮔﻲ ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮاد را درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ

ﺗﻮﺳﻂدر
داﺧﻠﻲ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي
ﺗﺤﺖ
ﻣﺪل و
دار
داﻳﺮوي
ﺷﺎﻣﻞ-ﺗﻮﻧﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻻﺳﺘﻴﻚﮔﻴﺮد.
ﻧﺎزكﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار
ﻓﺸﺎر
ﺗﺤﺖ
ﻧﺎزك
ﻻﻳﻪ
ﺷﻮد،
ﻣﻲ
ﺗﺸﺮﻳﺢ
زﻳﺮ
ﭘﻮﺷﺶﻛﻪ
ﺑﻌﺪي
ﺟﺪاره
ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﺷﺪه:1
ﺷﻤﺎره
ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﺳﻴﻠﻨﺪري-
ﻣﺪﻟﻬﺎي1-2
ﺧﻄﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود .در
ﻓﺸﺎردر
ﻧﺎزك
ﻻﻳﻪ
ﻣﺤﺼﻮر
دردار
ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﻮراخ
ﺷﻜﻞ2
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﺳﺖ.
ﻛﻼﺳﻴﻚﺧﻄﻲ
ﺳﻮراخاﻻﺳﺘﻴﻚ
داراي-32ﺧﻮاص
ﻣﺤﻴﻂ اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﻄﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﻧﻞ ﻧﻴﺰ
ﻧﺎﻣﺤﺪود
اﻻﺳﺘﻴﻚراﺧﻄﻲ
،.Rدروﻣﺤﻴﻂ
ﻧﺎزك
ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه
دار
ﭘﻮﺷﺶ
ﺷﻜﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ،t
ﺷﻌﺎع
ﻧﺎزك ﺑﺎ
ﺟﺪار
ﺳﻴﻠﻨﺪرﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﮔﻴﺮد
ﻻﻳﻪﻣﻲ
ﻗﺮار
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻧﺎزك
ﻻﻳﻪ
ﺳﻴﻠﻨﺪريﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻣﺴﺌﻠﻪزﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺷﻜﻞ ﻛﻪ در
ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي
اﻻﺳﺘﻴﻚ
ﻻﻳﻪ
ﻳﻚ
ﺳﻴﻠﻨﺪر:1ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺳﺖ
ﻛﻼﺳﻴﻚدار
ﺗﻮﻧﻞ ﭘﻮﺷﺶ
ﻧﺎزك
ﺟﺪاره
ﻓﺸﺎر
ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﺷﻤﺎره
ﻳﻚﻣﺪل
اﺳﺖ-1،
ﻣﺴﺌﻠﻪ دوم ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 2ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه -2
ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺎدهﻓﺸﺎر
ﻧﺎزك.(.ﺗﺤﺖ
>10ﻻﻳﻪ
ﻧﺴﺒﺖﺷﻮد،
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ
ﺣﺴﺎبدر
ﻛﻪ
ﺑﻌﺪي
ﻣﺪﻟﻬﺎي
ﮔﻴﺮد.ﺧﻄﻲ ﻓﺮض
اﻻﺳﺘﻴﻚ
ﺳﻴﻠﻨﺪر
 R/tﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺮآﻳﺪ ﻛﻪ
ﻣﻲ
ﻧﺎزكﺑﻪ
ﻧﺎزك
ﺟﺪار
زﻣﺎﻧﻲ
 -2ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼﺳﻴﻚ

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻗﺮار
ﺧﻄﻲ
درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ دو در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ اﻻﺳﺘﻴﻚ
ﺿﺨﺎﻣﺖ  ،tرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ).ﻳﻚ
ﺷﻌﺎع
در ﺑﺎ
ﻧﺎزك
ﺟﺪار
ﻓﺸﺎر
ﺳﻴﻠﻨﺪرﺗﺤﺖ
ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﻜﻞ3
وارد،Rﻣﻲوﺷﻮد.
ﺳﻴﻠﻨﺪر
درون
ﻓﺸﺎر P
ﻛﻪ
ﺣﺎﻟﻲ
اﺳﺖ،
ﻧﺎزك
ﺟﺪاره
ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﭘﻮﺷﺶ:
ﺷﻤﺎره1
ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه -2
ﻓﺸﺎرازداﺧﻠﻲ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي
ﺗﺤﺖ
دردار و
داﻳﺮوي
ﻣﺪلﺗﻮﻧﻞ
-1ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺖ،
ارائه
كالسيك
مسئله
2
با
مساوي
رفتارهاي
ﻣﻮاد از
وسيعي
مثالها
از
وﺳﻴﻌﻲ
ﺑﺎزه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻲ
ﻫﺎ
ﻣﺜﺎل
اﻳﻦ
اﺳﺖ،
ﺷﺪه
داده
ﻧﺴﺒﺖ
بازه از
توانندﻳﻚ
ﻛﻪ مﺑﻪي ﻫﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺪوﻟﻲ
ﻓﺮض).ﺷﺪه
ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﻣﺎده
ﺑﺎﺷﺪ.(.
اﺳﺖ>.
ﺧﻄﻲ10 :
ﻧﺴﺒﺖ
ﻛﻪ
ﺳﻴﻠﻨﺪرﺗﺤﺖآﻳﺪ
ﻣﻲ
ﺣﺴﺎب
ﻧﺎزك
زﻣﺎﻧﻲ
ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﺟﺪاره
R/tﺗﺤﺖ
ﺟﺪار1
ﺷﻤﺎره
ﻛﻼﺳﻴﻚ
دارايﻣﺪل
ﻛﻼﺳﻴﻚ1ﺑﻪ-
ﻧﻴﺰ-
ﺟﺪارﺗﻮﻧﻞ 2
اﻻﺳﺘﻴﻚ
ﺧﻮاص
ﭘﻮﺷﺶ
ﻛﻪ
ﺷﻮد
ﻣﺤﻴﻂ اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﻄﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﻣﻲ
ﻳﻚ
ﺧﻄﻲﻣﻲدﻫﺪ
اﻻﺳﺘﻴﻚﻧﺸﺎن
ﻧﺎزك ،tرا
ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻓﺸﺎر ،و
ﺷﻌﺎع R
ﺳﻴﻠﻨﺪرﺑﺎ
ﻧﺎزك
ﻓﺸﺎر
ﻣﺴﺌﻠﻪ
3
ﺷﻜﻞ
سيلندري
وسوراخ
نازك،
جداره
تحتﺌﻠﻪفشار با
سيلندر
ﻣﺴﺌﻠﻪمسئله
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ 2دهند:
وﺳﻮراخ
ﻧﺎزك،
ﺟﺪاره
ﻓﺸﺎر ﺑﺎ
ﺗﺤﺖ
ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﻣﺴ
نامحدود:
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﻣﻲ
وارد
دار P
ﻓﺸﺎر
در
اﺳﺖ،
ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ،t
اﻻﺳﺘﻴﻚ ،Rو
ﺳﻴﻠﻨﺪرﺑﺎ ﺷﻌﺎع
ﻣﺎده ﻧﺎزك
ﺑﺎﺷﺪ.(.ﺟﺪار
 R/tﻓﺸﺎر
ﺳﻴﻠﻨﺪرﺗﺤﺖ
ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﻜﻞﻛﻪ3
ﻧﺎزك
ﺳﻴﻠﻨﺪرﻻﻳﻪ
يﻳﻚ
اﺳﺖ
ﭘﻮﺷﺶ
ﺗﻮﻧﻞ
ﻳﻚ
ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﺷﻜﻞ2
ﺧﻄﻲ ﻓﺮض
اﻻﺳﺘﻴﻚ>
ﺷﻮد10.
ﻧﺴﺒﺖ
ﻛﻪ
آﻳﺪ
ﻣﻲ
ﺣﺴﺎب
ﻧﺎزكازﺑﻪ
ﺟﺪار
زﻣﺎﻧﻲ
ﺳﻴﻠﻨﺪر
شود،
درونﺑﺎم
توصيف
اختصار
ﺣﺎﻟﻲكهﻛﻪبه
كالسيك
مسائل
االستيك .اين
محيط
ﻣﺴﺌﻠﻪ دوم ﻛﻪ در در
ﺳﻴﻠﻨﺪري در ﻣﺤﻴﻂ اﻻﺳﺘﻴﻚ .اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﺮ دو داراي راهﺣﻞ ﺷﻜﻞ
زﻣﺎﻧﻲباشند.
دروني
اﻧﺪ.م
)closed-form
شكل بسته
درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖهرو دو
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻄﻲ
حلﻣﺤﻴﻂ
دارايرراهﻳﻚ
ﻫﺮ دو د
ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  R/t>10ﺑﺎﺷﺪ .(.ﻣﺎده ﺳﻴﻠﻨﺪر اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﻄﻲ ﻓﺮض
ﺟﺪار
ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﻧﺎزكﻣﻲﺑﻪﺷﻮد.
ﺳﻴﻠﻨﺪر وارد
ﻗﺮار Pاز
ﻧﺎﻣﺤﺪودﻓﺸﺎر
( solutionsﻛﻪ
ﺣﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺘﻴﻚ در
اﺳﺖ،
ﺑﺴﺘﻪ ) (closed-form solutionsﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎزه ازوﺳﻴﻌﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺜﺎلﻫﺎ
درونازﺳﻴﻠﻨﺪر وارد ﻣﻲﺷﻮد.
ﻓﺸﺎر P
ﺣﺎﻟﻲﻣﻲﻛﻪ
اﻳﻦ در
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺪوﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،اﺳﺖ،
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ  2ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاره ﻧﺎزك ،وﺳﻮراخ

ﺳﻴﻠﻨﺪري در ﻣﺤﻴﻂ اﻻﺳﺘﻴﻚ .اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﺮ دو داراي راهﺣﻞ ﺷﻜﻞ
ﺑﺴﺘﻪ ) (closed-form solutionsﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ -3ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺟﺪار ﻧﺎزك ﺑﺎ ﻣﻮاد اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﻄﻲ
شكل -3مسئله كالسيك سيلندر جدار نازك با مواد االستيك خطي

ﺗﻨﺶ ﺣﻠﻘﻪاي )ﺗﻨﺶ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺤﻴﻂ(اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد:
گرداگرداﻻﺳﺘﻴﻚ
ﻧﺎزك ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﺧﻄﻲشده توسط فشار داخلي
محيط)القاء
ﺟﺪار (تنش
حلقهاي
ﺷﻜﻞ( -3ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚتنش
)1
ﻓﺸﺎرزير بيان
عبارت
توسط
ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد:
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 -3مدلسازي المان محدود از سيلندر پوششدار در محيط
پيوسته االستيك
مثال ويژه از مسئله اول (نشان داده شده در شكل ( )1توسط نرم افزار
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 ،Phase2نرم افزار دوبعدي المان محدود ،مدل شده است[ .]2که درآن
شعاع فضای حفر و پوشش شده برابر با  10متر انتخاب شده است.
به منظور در نظرگرفتن شرایط محیط نامحدود ،مرز خارجي مدل المان
محدود 6 ،برابر شعاع حفاري انتخاب شد.
فشار داخلي P =100 kPaبه جداره داخلي اعمال ميشود ،كه ضخامت
آن  t=0/1mميباشد .محيط هيچ تنش اوليهاي ندارد .جداره و محيط
هر دو االستيك خطي فرض شدهاند .مش بندی محيط با استفاده از
المان های مثلثی 6گره ای و پوشش با استفاده از المانهاي تير تيموشنكو
( )Timoshenko beam elementsمدل شد ه-اند.
سه حالت مختلف در مسأله درنظر گرفته شد 3 :مدول مختلف يانگ به
اين محيط اختصاص يافت .درتمام موارد يك مدول ثابت يانگ( )Eبرابر
با  30،000،000 kPaبراي جداره در نظرگرفته شده است.
در ادامه نتایج مدل برحسب تغییرات سختی محیط مورد بحث قرار
گرفته است.
 -1-3مدل 1
در ابتدا ،ضريب يانگ بسیاركوچكي برابر با  E=1e-5 kPaبه محيط
اختصاص يافت .تركيب سختي پائين و نبود تنش اولیه باعث شد تا
محيط مانند سيال بدون تنش رفتاركند .انتظار ميرفت اين مدل مانند
مسئله كالسيك نوع 1رفتاركند(جداره نازك تحت فشار) و بنابراين
مقدار تنش حلقوي بسيار شبيه با مقدار تئوريك بدست آمده از
فرمول( )1برابر با ( )-10000 kPaتوليدكند.
مدل المان محدود ،تنش محیط را برابر با صفر و نيروي محوري پوشش
را برابر با -99691 KNكه به تنش كششي حلقوي -9969/1 kPa
تعبیرميشود ،پیش بینی می کندکه این مقدار با مقداري كه از راه
حل هاي تئوريك بدست آمده است ،مشابه است.

بنابراين تنش ها مستقيماً به محيط منتقل ميشوند .اين رفتار بسيار
شبيه سوراخ تحت فشار در مسئله محيط پيوسته است .نمودار حداکثر
تنش های اصلی در محیط در شكل 5كه به روش تحلیل المان محدود
محاسبه شده اند ،با تخمین نزدیکی مقادير نظری را که از روش تحلیل
و حل معادله( )2به دست آمده اند ،تأیید می کنند.

شكل -5مقايسه راهحلهاي تحلیلی براي تنشها با نتايج المان محدود

 -4مدلسازي المان محدود از سيلندر پوششداركه توسط اليه
نازك تحت فشار در محيط االستيك پيوسته محدود شده است
مدل المان محدود مسئله دوم که در شكل 2نشان داده شده ،توسط
اليهاي نازك بين پوشش و محيط ساخته شده است .همچنین فشار
داخلی وارد برفضای حفاری شده با فشاری وارد بر الیه نازک جایگزین
شده است .این فشار به صورت کششی با مقدار مساوی()100 kN/m
ولی با عالمت مخالف بر مرزهای الیه نازک شبیه سازی شده است .این
مدل در شکل 6مشاهده می شود.

 -2-3مدل 2
درگام بعد ،مقدار  E=200.000 kPaبه محيط تخصيص يافت .در اين
حالت ،مقدار تنش در محيط میزبان و مجاورجداره (پوشش) قابل مالحظه
بود( ،)90/23 KPaو تنش محوري در پوشش به مقدار-615/58 kN
نزول كرد .اين رفتار تا زمانيكه سختيهاي غير قابل چشم پوشي محيط
قادر به تحمل برخي از بارهاي اعمالي شدند و درنتيجه جداره را از برخي
تنشها آزاد ميكند ،قابل پيش بيني بود.
 -3-3مدل 3
درمدل 3مقدار  E =1e30 kPaبه محيط اختصاص يافت .مقدار تنش
محاسبه شده در مرز محيط و پوشش  100 kPaبود ،درحالیکه مقدار
نيروي محوري در پوشش برابر با  -3/5 e-22 kPaو عم ً
ال برابر با صفر
بود .چون سختي محيط بسیار بیشتراز سختی پوشش است ،پوشش
متحمل هیچگونه باری نمی شود زیرا به سختي تغيير شكل ميدهد و

شكل -6مدل المان محدود اليه نازك تحت فشار در گرداگرد سيلندر .اين فشار
با نيروهاي كششي با مقدار مساوي و عالمت مخالف جايگزين شدكه به مرزهاي
داخلی و بيروني اليه نازك اعمال ميگردد.
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 -1-4مدل 1
درحالت اول این مســأله سختــی الیه نازک بسیــارکم و بــرابــر
با  E =1e-5 KPaانتخاب شد درصورتیکه مقدار سختی ماده میزبان
بسیار زیاد  E = 2e30KPaتعیین شد .در اين حالت شرايط فيزيكي سيال
تحت فشاركه بين بلوك صلب(محيط نامحدود) و پوشش عمل میکند
مدلسازي میشود.
انتظار ميرفت كه تنشهاي القايي در پوشش همانند تنش هاي محاسبه
شده درحالت سيلندر جدار نازك تحت فشار باشند به جزآنکه تنش هاي
حلقوي درپوشش بايد به جاي كششي ،فشارشي باشند .همچنين
انتظار ميرفت كه تنش هاي محيط مطابق به راه حلهاي كالسيك
سوراخ تحت فشار داخلي در محيط پيوسته االستيك توزيع گردند.
محاسبات مدل اجزاء محدود در اين حالت يك نيروي محوري
درپوشش با مقدار  994/52 kPaتوليد كرد،كه بسيار به مقدار نظری
 kN1000نزديك است(.مطابق با تنش.)10.000 kPa
توزیع تنش های اصلی در محیط بسیار به آنچه که درشکل 5نشان داده
شده است ،شبیه اند .نتایج با تقریب بسیار نزدیکی مقادیر محاسبه شده
به روش کالسیک را در سوراخ دایروی تحت فشار ،به دست می دهند.
 -2-4مدل2
در این گام ،سختی الیه نازک برابر با  20.000 kPaو محیط برابربا
مقدار بسیارکوچک  E =1e-5 KPaدر نظرگرفته شد .در اين حالت،
انتظار ميرفت درغیاب فشار محصوركننده از طرف محيط ميزبان،
اليه نازك همانند بادكنك متورم گردد .همچنین به واسطه الحاق
اين جداره به بالن متورم شونده ،ایجادتنش هاي كششي القايي انتظار
ميرفت.
مطابق پيش بيني تنش هاي صفر در محيط ميزبان ،تنش هاي غيرقابل
صرف نظر(در دامنه بين 26/5 kPaتا  )29/85در اليه نازک ،و
تنش هاي کششي غيرقابل چشم پوشي()-36/44 kNدر پوشش وجود
داشت .بررسي جابجايي کلي اليه نازک انبساط آن را نشان داد .مرز
خارجي حدود 2/4 e-3 mجابجايي داشت.
 -3-4مدل 3
درنهايت مقدار E=20.000 KPaهم به ماده محيط و هم به اليه نازک
تخصيص داده شد .به سبب فشارمحصورکننده ماده ميزبان ،ایجاد
تنش هاي تراکمي در ماده ميزبان و پوشش و همچنين تنش هاي
کششي در اليه نازک تحت فشار ،مورد انتظار بود.
نتايج اجزاء محدود نشان داد که در اين مرحله ماده ميزبان ،اليه نازک
و پوشش تحت تأثیر بار قرارگرفته-اند .تنش اصلي بر روي محيط
پيوسته در مجاورت اليه نازک  ،-28/1 kPaو تنش محوري kN
0/018بر روي پوشش می باشند .تنش بر روي اليه نازک در محدوده
 -25تا  -28 kPaبود .اين همان رفتاري بودکه انتظارآن ميرفت.
26

 -5خالصه
مثالهای تحلیل شده نشان میدهندکه حتی درصورت انجام تحلیل
االستیک مسائل ساده ،وقوع دامنه رفتاری وسیعی با تغییر سختی نسبی
مواد ،امکانپذیراست .دردو مثال تحلیل شده ،مدلهای مختلفی برای
مدلسازی دو مسأله کالسیک کام ً
ال متفاوت ایجاد شدهاند.
بینش و شناخت بدستآمده از چنین مسائل سادهای قابل چشم پوشي
نيست .آنها نشان دادند که درتحلیلهاي عملي ،استفاده از مدول
غیرمعرف ممکن است باعث بينتيجه بودن مدلسازي و عدم دریافت
رفتار حقیقی شود .اين مسئله ،به خصوص ،در تحليل و طراحي عناصر
نگهداري مانند پوشش تونلها حائز اهميت است.بسته به گستره موادي
که پيرامون منطقه حفاري و تحت تأثير مراحل ساختماني همچون انفجار
نرم ميشوند ،سيستم نگهداريی که مناسب تشخيص داده ميشوند ممکن
است درعمل تحت بارگذاری بیش از اندازه قرار گرفته و دچارشکست
شود .درسایر شرایط (مث ً
ال درحفاریهای سطحی عمیق) مدول يانگ
نامناسب ممکن است باعث پيش بيني نادرست مکانيزم گسيخگي ،فراتر
از آنچه واقعاً اتفاق ميافتد شود .که اين امر نيز به نوبه خود باعث طراحي
نامناسب و ناکافی سيستم نگهداري باشد.
مدلسازي کامپيوتري ميتواند ابزاري کارا باشد مشروط به آنکه در
جهت تقویت میل به جستجو و درک عمیق تر مسائل استفاده شود.
با عنايت بيشتر به پارامترهاي ورودي يک تحلیل ،شامل مشخصات
تغييرشکل ،ميتوان بازه پيش بيني رفتارحفريات ژئوتکنيکي را بهينه
کرد .اين شناخت تصميمات مهندسي را ارتقاء ميدهد.
منابع

1- Brown, E.T. 1987. Analytical and computational
methods in engineering rock mechanics. 1st ed.
London:
2- Rocscience Inc. 2005. Phase2 v6.0 – TwoDimensional Finite Element Slope Stability
Analysis.
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اثرات آبهاي زيرزميني و نيروي تراوش در طراحي پايداري و حائل تونل
وهاب بشارت
دانشجوي دكتري ژئوتكنيك ،دانشکده فني و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات تهران
پست الکترونيکیv.besharat@gmail.com :

چکیده
ي حتماً مورد توجه قرار
در مناطقي كه سطح آب زيرزميني باال است مسأل ه تراوش در مورد سازههاي زيرزميني ،امري است كه بايست 
گيرد .وجود اضافه فشارهاي ناشي از اين پديده گاه نيازمند اتخاذ مالحظاتي خاص هم در زمان ساخت و هم در زمان طراحي ميباشد.
در اين مقاله نيروهاي ناشي از تراوش كه در اثر وجود و حركت آبهاي زيرزميني در تراز قرارگيري تونل ايجاد ميشوند ،مورد بررسي قرار
ميگيرد .در ابتدا تأثير نيروهاي ناشي از تراوش كه به تونل اعمال ميشود در دو حالت تونلهاي سطحي زهكشي شده و نيز تونلهاي
از نوع عايق مورد بررسي قرار گرفته و نيروها و تنشهاي ايجاد شده در اين دو حالت با هم مقايسه ميشوند .آنگاه به بررسي تأثير اين
نيروها بر پايداري وجه پيشروي تونل پرداخته ميشود .در اين مطالعه دو عامل به طور همزمان در نظر گرفته شده است .عامل اول تأثير
تنشهاي اعمالي بر وجه پيشروي تونل و عامل دوم نيروي تراوش ميباشد .نتايج حاصل به روش عددي برپاي ه تئوري اجزاء محدود و
با كمك نرمافزار  Plaxisانجام گرفته كه با روشهاي تحليلي نيز مقايسه گرديده است.به عنوان نتيجه ،اصول منطقي طراحي ،جهت
طراحي حائل تونل و نيز جهت ارزيابي محافظهاي فشار مورد نياز براي نگهداري پايداري وجه پيشروي تونل براي سازههاي زيرزميني
پيشنهاد شده است.تحليلها برروي تونلهايي با مقطع دايروي و در هفت حالت مختلف از تغييرات تراز آب زيرزميني و نيز عمق تونل
انجام گرديده كه نشان دهنده افزايش  30درصدي نيروهاي حائل در حالت تونلهاي عايق ميباشد.
واژههاي كليدي :تراوش ،سازههاي زيرزميني ،تونلهاي زهكشي شده ،تونلهاي عايق ،وجه پيشروي تونل
 .1مقدمه
تونلهايي كه در زير تراز آب زيرزميني قرار دارند بر اساس روش كنترل
آبهاي زيرزميني ميتواند به دو صورت عايق و يا زهكشي شده طراحي
شود .در تونلهاي عايق ،پوشش تونل جهت تحمل فشار آب هيدرواستاتيكي
طراحي ميشود .در تونلهاي زهكشي شده پوشش تونل بدون در نظر
گرفتن فشار آب منفذي طراحي شده و فرض ميشود كه در اين حالت يا
تراز آب زيرزميني تا زير تونل پايين كشيده ميشود و يا اينكه آب زيرزميني
در درون اليههاي فيلتري كه در بين سطح زمين و تونل وجود دارند جريان
خواهد يافت بنابراين فشار آب اعمالي به پوشش تونل صفر خواهد بود .در
هر حال اگر تونل از نوع زهكشي شده در زير رودخانه قرار گيرد جريان
آب زيرزميني حالتي پايدار داشته و نيروهاي تراوش به پوشش تونل اعمال
خواهند شد .عالوه بر اين ،نيروهاي تراوش ناشي از جريان آبهاي زيرزميني
ميتواند تاثير جدي بر پايداري وجه پيشروي تونل داشته باشد.

تونل از نوع زهكشي شده ،تحليل عددي با مفاهيم زهكشي زير براي تونل
انجام گرفته است.
 )1شرايط خشك
 )2مفهوم زهكشي با در نظر گرفتن براي نيروي تراوش
 )3مفهوم عايق با در نظر گرفتن براي فشارهاي هيدرواستاتيكي آب

 -2نيروهاي تراوش اعمالي به پوشش تونل

 -1-2شرايط تحليل

يك تونل دايروي فرضي از نوع زهكشي شده كه در زير تراز آبهاي
زيرزميني واقع شده جهت تخمين تاثير نيروهاي تراوش بر پوشش تونل در
نظر گرفته ميشود .جهت مطالعه كاربردي و طراحي صحيح براي پوشش

شکل ( :)1شرايط تحليل
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نرم افزار كامپيوتري كه در اين تحليل استفاده شده است برنامه اجزاء
محدود  Plaxisميباشد در اين تحقيق امكان استفاده از تحليلهاي تراوش
و همچنين تحليل مكانيكي نيز وجود دارد[ .]1تحليل تنشهاي غير خطي
جهت محاسبه تغيرات تنش در هنگام حفاري به وسيله مدل موهر کولمب
انجام گرفته است .معادالت جريان حالت پايدار حل خواهد شد و فشار آب
منفذي در تمام نقاط ذخيره خواهند شد .از آنجا كه مشهاي اجزاء محدود
كه در تحليل تراوش استفاده شده با تحليلهاي مكانيكي يكسان ميباشد،
نيروهاي گرهي ميتواند بر روي تمامي گرهها محاسبه و جايگذاري شود.
شرايط تحليل در شكل( )1نشان داده شده است.
 -2-2نتايج تحليل

تنشهاي ايجاد شده در پوشش تونل بر اساس سه ايده زهكشي ذكر شده
با تغيرات در تراز آب زيرزميني و همچنين عمق دفن تونل محاسبه شده
است .جريان آبهاي زيرزميني در سيستم زهكشي تونل و همچنين
نيروهاي تراوش از اختالف هد كل در زمين اطراف و پوشش تونل ايجاد
شده است[.]2
جدول( )1نشان دهنده حداكثر نيروهای ايجاد شده در پوشش تونل
ناشي از سه ايده عنوان شده براي زهكشي تونل مي باشد .در جدول(،)1
Waمربوط به تونل نوع عايق و  Drمربوط به تونل نوع زهكشي با
نيروي تراوش مي باشد .در حالت تونل خشك ،بارهاي اعمالي به
پوشش تونل نزديك به صفر مي باشد كه با شرايط و مفاهيم حفاري
به روش  NATMسازگار است .همانطور كه در جدول ( )1نشان داده
شده است ،اختالفات زيادي در تنش هاي ايجاد شده در تونل بسته به
شرايط زهكشي وجود دارد.
در حالت تونل از نوع زهكشي با در نظر گرفتن نيروهاي تراوش
تنش هاي اعمالي به پوشش تونل تا حدود %30نسبت به تونل از نوع
عايق افزايش يافته است .تنش ايجاد شده در پوشش شامل دو مولفه
است يكي تنش محوري و ديگري تنش خمشی كه توسط لنگر خمشی
ايجاد مي شود .در حالت تونل عايق نتايج نشان مي دهد كه پوشش
تونل بايستي در برابر فشار هيدرواستاتيكي آب و تنش هاي محوری
ايجاد شده كه نسبت به تنش هاي خمشی غالب مي باشند محافظت
شود.
در حالت تونل از نوع زهكشي شده با در نظر گرفتن نيروهاي تراوش
نتايج بيان گر آن است كه پوشش تونل بايستي در برابر نيروهاي
تراوش كه ناشي از تنش هاي محوري مي باشد محافظت گردد .با توجه
به نتايج تحليل هاي اجزاء محدود مي توان نتيجه گرفت كه در نظر
نگرفتن فشارهاي تراوش اعمالي به پوشش تونل حالت تونل زهكشي
شده و در شرايط جريان حالت پايدار مي تواند خطرناك باشد .در نتيجه
براي يك طراحي مطمئن و منطقي تونل در نظر گرفتن شرايط صحيح
آب زيرزميني الزامي است.

جدول ( :)1حداکثر نيروهای اعمالی به پوشش تونل
نيروهای پوشش تونل
تنش

تراز آب

لنگرخمشی نيروی محوری

()kN/m2

()kN-m

()kN

349/30

0/45

96/70

34/59

0/44

1/93

566/10

0/72

155/95

24/78

0/22

1/86

764/26

0/72

215/79

103/07

1/37

4/21

459/17

0/61

126/52

54/60

0/74

2/12

785/84

1/05

215/79

187/33

2/66

4/46

1079/16

1/05

305/06

198/22

2/73

6/46

571/00

0/8

155/95

111/89

1/57

3/04

1010/49

1/38

275/63

310/06

4/43

6/60

1402/89

1/37

394/33

298/28

4/13

8/86

زيرزمينی
()H/C

عمق تونل
()C/D

0/5

2

1

2

1/5

2

0/5

2

1

3

1/5

3

0/5

4

1

4

1/5

4

Wa1
Dr1
Wa2
Dr2
Wa3
Dr3
Wa4
Dr4
Wa5
Dr5
Wa6
Dr6
Wa7
Dr7
Wa8
Dr8
Wa9
Dr9

تنش -3نيروهاي تراوش اعمالي به وجه پيشروي تونل

 -1-3روشهاي تحليل

جهت محاسبه نيروهاي تراوش اعمالي به وجه پيشروي تونل در شرايط
پايدار از  Plaxisمجددا ً استفاده خواهد شد .جهت محاسبه نيروهاي تراوش،
سطح گسيختگي در وجه جلوي تونل بايستي تعيين و يا فرض گردد .روش
حد بااليي که توسط  Lecaو  Dormieuxارائه شده بود[ ]3توسط  Leeو
 Namجهت محاسبه نيروهاي تراوش اصالح شد[ .]4راه حل اصالحي در
تحقيق حاضر استفاده شده است .معادله( )1راه حل اصالحي حد باال با در
نظر گرفتن نيروهاي تراوش ميباشد.
()1
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كه در آن  σsمربوط به سربار σc ،مقاومت فشاري محدود نشده خاكσt ،
فشار اعمالي به وجه پيشروي تونل  σs.fفشار تراوش اعمالي به وجه پيشروي
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تونل Kp ،ضريب فشار خاك رانکين در حالت گسيختگي مقاوم γ ،وزن
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 -2-3نتايج تحليل

مشخصات مصالح به كار رفته براي زمين كه در تحليلها استفاده شده
است عبارتند از :نوع خاك ماسهاي ،وزن مخصوص خاك γ= 15.2 kN/m3
چسبندگي  C=0.0و زاويه اصطكاك داخلي .φ= 35°
در اين تحقيق دو نوع تونل شامل تونل زهكشي شده و تونل عايق استفاده
شده است .در حالت تونل زهكشي شده فرض شده است كه آب زيرزميني
در تمام سطح حفاري شده شامل وجه پيشروي تونل جريان دارد .روش
حفاري به طريقه  NATMميتواند شامل اين تقسيمبندي شود.
در حالت تونل عايق ،آب زيرزميني فقط در وجه پيشروي تونل جريان خواهد
داشت .تونلهاي پوشش دار نيز شامل اين تقسيمبندي ميشود.
مقادير محاسبه شده از فشارهاي تراوش ميانگين در زمان حفاري تونل كه
از تحليلهاي عددي بدست آمده در شكل ( )2نشان داده شده است .در اين
شكل مشاهده ميشود كه ميانگين فشارهاي تراوش يك رابطه نسبتاً خطي
با نسبت  H/Dبراي هر دو نوع تونلهاي زهكشي شده و عايق دارد .در اين
شكل  Hتراز آب زيرزميني است.
محدوده ميانگين فشار تراوش در حالت زهكشي شده 18/3-47/6 kN/m2و
درحالت عايق  21/9-62/4 kN/m2ميباشد .با آن كه فشار تراوش ميانگين
با نسبت  H/Dرابطه خطي دارد ،نسبت فشار تراوش تغييرات كمتري را
نشان ميدهد.
نسبت فشار تراوش در حقيقت نسبت فشار تراوش ميانگين به فشار
هيدرواستاتيكي تراز آب زيرزميني يكسان ميباشد .مقادير نسبت فشار
تراوش در زمان حفاري تونل توسط تحليل عددي محاسبه و در شكل()3
نشان داده شده است.
همانطور كه در شكل( )3مشاهده ميشود مقدار نسبت فشار تراوش براي
نوع زهكشي شده  %22و براي نوع عايق حدود  %28ميباشد كه اين نسبت
تغيرات زيادي با نسبت  H/Dدر نوع عايق نداشته است.
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 -4نتيجه گيري
وجود آب زيرزميني به طور جدي بر روي پايداري تونل تاثيرگذار ميباشد.
هنگاميكه اثر فشار سربار موثر ناشي از حفاري تونل به كمك پديده قوسي
شدن به طور اندك كاهش مييابد ،فشار تراوش با آن در ارتباط خواهد بود.
نتايجي كه از اين تحقيق بدست آمده در زير به طور خالصه عنوان ميشود.
 -1در تحليل تونل دايروي از نوع زهكشي شده با در نظر گرفتن نيروهاي
تراوش ،تنشهاي اعمالي بر پوشش تونل تا حدود  %30فشار آب منفذي
هيدرواستاتيكي در نوع عايق افزايش مييابد.
 -2بر اساس نتايج تحليلهاي عددي در شرايط جريان حالت پايدار آبهای
زيرزميني ،نسبت فشار تراوش ميانگين به فشار آب منفذي هيدرواستاتيكي
براي تونل از نوع زهكشي شده و عايق به ترتيب  %22و  %28خواهند بود.
 -5مراجع

[1] Lee, I.-M. and Nam, S.-W., 2001. “The study of seepage
forces acting on the tunnel lining and tunnel face in shallow
tunnels”, Tunnelling and Underground Space Technology,
16(1), pp. 31-40.
[2] Anagnostou, G., 1993. “Modelling seepage flow during
tunnel excavation”, Proceedings, ISRM International
Symposium – EUROCK ’93, Safety and Environmental
Issues in Rock Engineering, 1, pp. 3-10.
[3] Leca, E. and Dormieux, L., 1990. “Upper and lower
bound solutions for the face stability of shallow circular
tunnels in frictional material”, Geotechnique, 40 (4), pp.
581-606.
[4] Lee, I.-M., Nam, S.-W., and Ahn, J.-H., 2003. “Effect
of seepage forces on tunnel face stability”, Canadian
Geotechnical Journal, 40(2), pp. 342-350.
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چکیده پایان نامه تونل
تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل خط هفت متروی تهران
با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن
دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،دانشکده فنی و مهندسی

نگارش :میثم رازیفر
استاد راهنما :دکتر مهدی حسینی
اساتید مشاور :دکتر سیامک هاشمی و مهندس محسن کریمی
اسفند 1389
چکیده
لزوم بررسی و تخمین نشستهای سطح زمین از مهمترین اصول طراحی تونلهای کمعمق شهری میباشد که در صورت
صحت مطالعات میتوان با اقدامات مقتضی مانع از بروز خسارات بر سازههای سطحی و زیر سطحی شد .در این تحقیق
پس از بررسی روش حفاری و عوامل تاثیرگذار روش انتخاب شده بر نشستهای سطحی ،چهار مقطع از قطعه شرقی-
غربی خط  7متروی تهران به عنوان مقاطع با پتانسیل نشستهای سطحی بیشتر ،انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.
این بخش از پروژه مترو ،در نهشته های آبرفتی جوان تهران قرار داشته و بیشتر شامل خاک های ریزدانه (آبرفت )D
می باشد .مسئله نشست زمین لزوما نیاز به یک طراحی در فضای سه بعدی دارد .لذا نرم افزار  FLAC 3Dبرای مطالعه
پتانسیل نشست سطح زمین در طول مسیر تونل مورد مطالعه ،انتخاب و استفاده شد .برای کاهش حجم محاسبات و با
توجه به تقارن هندسه ،شرایط ژئومکانیکی مصالح در بر گیرنده تونل و بارهای سطحی وارده ،مدلسازی در فضای نصف
جبههکار انجام شد .یکی از مهمترین مزایای طراحیهای سه بعدی ،حفاری مرحلهای و بررسی اثرات حفر هر مرحله،
بر زمین میزبان تونل میباشد .لذا حفاری مرحلهای با سیکل پیشروی  1/5متر تا جایی انجام شد که حفاریهای جدید
تاثیری بر نشستهای سطحی نقطه منطبق بر ورودی تونل در مدل ساخته شده ،نداشته باشد.
همچنین روشهای تحلیلی ساگاستا ،لوگاناتان و پولوس ،ورویت و بوکر ،بابت و روش تجربی و تصادفی پک نیز برای
بررسی بیشتر بروز پدیده نشست زمین در مقاطع مورد مطالعه ،استفاده شد .علیرغم ناتوانی روشهای تحلیلی و تجربی
در برآورد اثر آبهای زیرزمینی (به غیر از روش بابت) و اثرات سربار ناشی از سازههای سطحی و ترافیک خیابان بر
نشستهای سطحی ،به کارگیری این روشها برای یک برآورد مقدماتی مناسب میباشد .البته کاربرد و دقت نتایج
حاصل از هر یک از روشهای تحلیلی و تجربی برآورد نشست زمین ،همواره بستگی به میزان دقت در پارامترهای مؤثر
در آنها دارد.
پس از به کارگیری روشهای مختلف برای مطالعه چهار مقطع انتخاب شده و بررسی منحنیهای نشست بوجود آمده
در این مقاطع ،میتوان گفت که روش حفاری و انتخاب مناسب پارامترهای مختلف برای اجرا (فشار سینهکار ،فشارهای
تزریق در سقف و کف تونل ،سیستم نگهداری و غیره) برای این مقاطع و با توجه به عمق زیاد تونل ،از دالیل اصلی
دستیابی به نشستهای سطحی قابل قبول میباشند.
در نهایت صحت نتایج محاسبه شده در این تحقیق ،در صورت شرایط بهینه عملیات اجرایی ،میتواند با انجام ابزاربندی
و رفتارنگاری مناسب مقاطع انتخاب شده ،مورد مطالعه قرار گیرد.
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معــرفي كتاب
عنوان کتاب:

Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground - Proceedings of the 6th International
)Symposium (IS-Shanghai 2008
ویرایش:

Charles W.W. Ng, H.W. Huang, G.B. Liu
تاريخ انتشار2008 :
ناشرCRC Press :

اين کتاب شامل مجموعهاي از چهار سخنراني خاص ،شش گزارش جامع و  112مقاله که در
ششمين سمپوزيوم مفاهيم ژئوتکنيکي سازههاي زيرزميني در زمينهاي نرم ميباشد که در تاريخ
 10تا  12آوريل  2008در شانگهاي چين ارائه شدهاند .اين سمپوزيوم به همت دانشگاه Tnogii
برگزار شده است و مشتمل بر  6محور اصلي به شرح ذيل بوده است:
 -1تحليل و مدلسازي عددي حفريات عميق.
 -2روشهاي ساخت ،بهسازي و تقويت زمين براي تونلسازي.
 -3موارد مطالعاتي
 -4مسئله ايمني ،تحليل ريسک ،مديريت و کنترل مخاطرات.
 -5مدلسازي فيزيکي و عددي.
 -6محاسبات ،روشهاي طراحي و ابزارهاي پيشبيني.
اين کتاب منبع ارزشمندي از اطالعات مربوط به هنر مهندسي ژئوتکنيک در زمينههاي مختلف
همچون طراحي ،ساخت و رفتارنگاري تونلها و حفريات در زمينهاي نرم بوده و ميتواند مورد
استفاده و توجه شاغلين و دانشگاهيان اين رشتهها قرارگيرد.

عنوان کتاب:

Surface and Underground Excavations- Methods, Techniques and Equipment

مؤلفRatan Raj Tatiya :
تاريخ انتشار2005 :
ناشرTaylor & Francis :
در اين متن جامع ،فنون و روشهاي حفاري انواع حفريات سطحي و زيرزميني مورد بحث قرارگرفته است.
فصلهاي اوليه کتاب مفهوم عمليات واحد را دربرميگيرد که شامل چالزني ،انفجار ،انتقال مواد حفاري شده
و نخالهبرداري ،باربري و نگهداري و تقويت ميباشد .سپس فنون حفاري براي عمليات مختلف همچون
تونلسازي ،حفر چاه باالرو ،حفرچاه پايينرو ،استخراج زيرزميني ،کواري و معدنکاري روباز ،انفجار پايههاي
معدني و ساير موارد را مورد بحث قرار ميگيرند .همچنين طراحي ،برنامهريزي و تحليل حفريات سطحي و
زيرزميني مثل مغارها مورد بررسي قرار ميگيرند .موارد مطالعاتي مترکز بر انفجارهاي سنگين پايهها در زمان
بازيافت پايههاي معدني نيز ارائه شدهاند .اين کتاب شامل فصلهايي به شرح ذيل است:
 -1مقدمه  -2سنگها و کانيها  -3دورنماي اکتشاف و مطالعات صحرائي  -4چالزني  -5مواد منفجره و انفجار
 -6نخالهبرداري ،حفاري  -7حمل و نقل -باربري و باالبري  -8نگهداري
 -9تونلها و دسترسيها(روش سنتي)  -10تونلسازي با رودهدر و چکشها  -11حفرکنندههاي تمام مقطع
( )TBMو روشهاي خاص  -12برنامهريزي  -13حفاري روبه باال  -14چاه پايينرو  -15حفريات زيرزميني
بزرگ  -16روشهاي استخراج زيرزميني  -17حفريات سطحي.
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چكيده مقاالت منتخب نشــریات
بررسی خصوصیات تغییرشکل در سیستم پیشرانه ماشینهای سپری EBP

Deng Kongshu, Tang Xiaoqiang, Wang Liping, Chen Xu, “Research on characteristics of deformation in
thrust system for EPB shield machines”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 1,
(January 2011) , Pages 15-21.

هدف ازاین تحقیق ،بررسی خصوصیات تغییرشکل در سیستم پیشرانه است که منجربه کاهش سختی پیستونهای هیدرولیکی با افزایش
جابجایی میشود .درابتدا برپایه سازگاریهایپراستاتیک(بیش ایستا) ،بیضی تغییرشکل سهبعدی سیستم محرک ترسیم شده است .سپس
خصوصیات بیضی تغییرشکل حتی در سیستمهایی با ترتیب غیریکنواخت به صورت تفصیلی تحلیل شدهاند .در نهایت با اعمال بیضی
تغییرشکل بر سیستم پیشرانه ماشین سپری درکاربردهای مهندسی ،خصوصیات بیضی تغییرشکل که از رفتار سیستم پیشرانه متأثر
شده است ،مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج میتوانند در ایجاد مبنایی نظری برای طراحی سیستم پیشرانه در ماشینهای سپری،
مورد استفاده باشند.

ارزیابی احتماالتی خطر درتونلهای بزرگراهی

Ondřej Nývlt, Samuel Prívara, Lukáš Ferkl, “Probabilistic risk assessment of highway tunnels”, Tunnelling and
Underground Space Technology, Volume 26, Issue 1, (January 2011) , Pages 71-82.

درطول سالهای اخیر ،راهکارهای بسیاری برای تحلیل ریسک در تونلها توسط مراجع بینالمللی و ملی پیشنهاد شدهاند .مشکالت ایمنی
عدیدهای مورد بحث قرارگرفته و عوامل ریسک وخطر پرشماری در تونلها شناسایی شدهاند .اما مفهوم تحلیل ریسک در چهارچوب
مخاطرات تونل هنوز درحال پیشرفت است؛ خاصه اینکه هنوز ایده کلی مدیریت ریسک وجود ندارد .این مقاله مفهوم تحلیل ریسک در قالب
مدیریت ریسک را معرفی کرده و روشهای شناخته شده در صنایع هوانوردی که البته تاکنون در تونلسازی بکارگرفته نشدهاند ،را مورد
استفاده قرار میدهد .روششناختی مطرح شده ،امکان کمینهکردن هزینههای ساخت و نگهداری را به نحوی که سطح مورد قبول ایمنی
رعایت شود ،فراهم میسازد .خروجی روش پیشنهادی دارای تفسیر اقتصادی و فنی روشنی بوده و میتواند به عنوان مبنایی قابل اتکا در
فرآیند تصمیمگیری استفاده شود .همچین نتایج یک مورد مطالعاتی مربوط به تونل  Strahovدر شهر پراگ جمهوری چک در مقاله ارائه
شده است.

حرکت زمین ناشی از تونلهای موازی  EBPدر خاکهای سیلتی

R.P. Chen, J. Zhu, W. Liu, X.W. Tang, “Ground movement induced by parallel EPB tunnels in silty soils”,
Tunnelling and Underground Space Technology , Volume 26, Issue 1, (January 2011) , Pages 163-171.

در زمان حفر تونل در شرایط ژئوتکنیکی ضعیف در محیطهای پرجمعیت و متراکم شهری ،چالشهای بسیاری شامل حرکتغیرمجاز زمین ،شکست سینهکار
و احتمال تخریب ساختمانهای مجاور(مثل تونلها ،پلها و خطوط لوله) وجود دارند .برای حل این مشکالت سپرهای متعادلکننده فشار زمین( )EBPبه
طورگستردهای بکارگرفته شدهاند .حفاری تونل عامل آزادسازی تنش برجای خاک است ،که منجربه ایجاد حرکت در خاک میشود .این مقاله بر اندازهگیریهای
صحرائی دو تونل موازی که با استفاده از  EBPدر خاک سیلتی حفاری میشوند متمرکز شده است .مشخصات مقطع زمینشناسی ،فرآیند احداث ،رفتارنگاری
فشار منفذی خاک ،نشست زمین ،نشست سطحی و جابجایی افقی گزارش شدهاند .درخالل پپیشروی سپر ،فشار منفذی خاک روندی زیگزاگی و شکسته نسبت

به فاصله نشان میدهد .نشست رفتاری به صورت باالزدگی -فرونشست در جهت طولی داشته و نشست خاک از بخش تاج سینهکار تا سطح زمین و کف تونل در
جهت عرضی کاهش می یابد .همچنین جابجایی افقی روبه بیرون خاک در مجاورت تونل و جابجایی افقی روبه داخل خاک در نزدیکی سطح زمین پیش از تزریق
نهایی مورد بررسی قرار گرفته است .حفاری تونل دوم در تونل اول منجربه ایجاد مچالهشوندگی کمی شده است .اندازهگیریهای جامع انجام شده کارایی روش
 EBPدرکاهش احتمال تخریب سازههای مجاور را نشان میدهد.
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تقویت تونل با استفاده از پیچسنگ

A. Bobet, H.H. Einstein, “Tunnel reinforcement with rockbolts”, Tunnelling and Underground Space
Technology , Volume 26, Issue 1, (January 2011) , Pages 100-123.
راهحلهای فرم بسته برای تونلی نگهداری شده با پیچسنگهایی با جفتشدگی اصطکاکی یا مکانیکی مجزا ( )DMFCو جفتشدگی مکانیکی
پیوسته( )CMCیا جفتشدگی اصطکاکی پیوسته( )CFCارائه شدهاند .فرمولنویسی براساس این فرضیات بنا شده است )1( :مقطع دایروی شکل تونل؛
( )2تونل عمیق؛ ( K0=1 )3یعنی شرایط متقارن؛ ( )4زمین همگن و همسانگرد؛ ( )5مدل رفتاری االستو -پالستیک با شکست ترد و معیار شکست
کولمب؛ ( )6تقویت االستیک و ( )7تأثیرات ساخت با استفاده از روش (کاهش تنش اعمالی از داخل) تخمین و تقریب زده میشود .راهحل تحلیلی با نتایج
بدست آمده از یک روش اجزای محدود مقایسه شده است .مقایسه نشان میدهدکه راهحل تحلیلی نتایج معقولی برای پیچسنگهای DMFCو برای
پیچسنگهای  CMC/CFCبا فاصلهداری کم تا متوسط بدست میدهد .برای خواص سنگ ،هندسه تونل و مشخصات تقویتکننده مشابه ،پیچسنگهای
 CMC/CFCهمگرایی اندکی کمتر ولی تنش بیشتری نسبت به پیچسنگهای DMFCنشان میدهند .رفتار پیچسنگهای  DMFCو واکنش زمین
به واکنش«متوسط» سنگ قرارگرفته دربین دو نقطه انتهایی وابسته است ،درحالیکه در پیچسنگهای  CMC/CFCحداکثرتنش پیچسنگ در منطقه
ایجاد حداکثر تنش شعاعی در سنگ رخ میدهد .درهردو حالت راهحل سخت به سختی نسبی بین پیچسنگ و سنگ تغییرشکلداده وابسته است .درعمل،
جاگذاری و نصب سیستم تقویتکننده وقتی سنگ درحال تغییرشکل االستیک میباشد نمیتواند منجربه کاهش اساسی همگرایی تونل شود .درعوض ،به
نظر میرسدکه بهترین نتایج وقتی حاصل می-شودکه پیچسنگها درزمانی نصب شوند که سنگ درحال تغییرشکل پالستیک میباشد .همچنین مشاهده
شده است که وقتی توزیع پیچسنگها در محیط تونل وابسته به میدان تنش برجا باشد ،ایجاد همگرایی کمتر در سنگ و تنش کمتردر تقویتکننده ممکن
خواهد بود.

رفتار سازهای قطعات پیشساخته بتن مسلح الیافی تونل

Angelo Caratelli, Alberto Meda, Zila Rinaldi, Paolo Romualdi, “Structural behaviour of precast tunnel
segments in fiber reinforced concrete”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 2,
(March 2011), Pages 284-291.
یک مطالعه تجربی برای بررسی امکان استفاده از قطعات پیشساخته از جنس بتن مسلح الیافی به عنوان جایگزین اجزاء بتن مسلح سنتی( )RCدر این مقاله
ارائه شده است .چنین راهکاری امکان حذف روش سنتی تسلیح را فراهم ساخته و دارای مزایای زیادی درقالب کاهش هزینه و افزایش کیفیت خواهد بود .در
این مقاله پروژه تونل  Brenneroکه با استفاده از ماشین حفر تونل( )TBMحفاری شده و از قطعات پیشساخته استفاده میکند ،مورد بررسی قرارگرفته
است .آزمایشهایی در مقیاس واقعی هم بر قطعات مسلح به الیاف و هم بر بتن مسلح سنتی انجام شدهاند .به ویژه آزمایش خمش برای مقایسه رفتار قطعات
در اثر پیچش و آزمایش بارگذاری نقطهای که به منظور شبیهسازی بارگذاری نیروی پیشرانه  TBMو تأثیر تمرکز تنش و پدیده ایجاد شکافت تعدیل شده
است ،انجام شدهاند .نتایج آزمایشها نشان دادند که در این کاربرد خاص ،بتن مسلح الیافی میتواند جایگزین بتن مسلح سنتی شود؛ به عبارتی کارایی قطعات
در بتن الیافی دراصل به دلیل کنترل بازشدگی ترکها بهبود یافته است.

مطالعه راهبرد بهینه کنترل دود آتشسوزی برای یک تونل ارتباطی حمل و نقل شهری.

G.Y. Hua, W. Wang, Y.H. Zhao, L. Li, “A study of an optimal smoke control strategy for an Urban Traffic Link
Tunnel fire”,Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 2, (March 2011), Pages 336-344.

تونل ارتباطی حملونقل شهری( )UTLTیک روش جدید در سیستم حملونقل زیرزمینی شامل یک تونل حلقوی شکل با تعدادی تونل
ارتباطی است .این سیستم دچار ریسک آتشسوزی باالتری نسبت به تونلهای مرسوم راه است .دراین مقاله ،از روش مطالعات عددی برای
بررسی راهبردهای کنترل دود با فرض یک سناریوی طراحی شده آتشسوزی در تونل  UTLTمنطقه مرکز تجاری پکن( )CBDاستفاده شده
است .یک راهبرد کنترل دود بهینه با استفاده از سه معیار ایجاد و ارزیابی شد :سرعت بحرانی ،حداقل وسعت ناحیه پراکندگی دود و زمان تخلیه
ایمن دردسترس .در ایجاد راهبرد بهینه کنترل دود ،در آغاز شش راهبرد مختلف با معیار سرعت بحرانی ارزیابی شده و یکی از آنها به عنوان
راهبرد اولیه با شبیهسازی ثابت انتخاب شد .سپس این راهبرد با بهره از نتایج شبیهسازی دینامیکی حرکت دود ،به نحوی که دو معیار دیگر
را ارضا نماید ،تعدیل شد .درنتیجه راهبرد بهینه کنترل دود برمبنای راهبرد اولیه تهیه شد .توزیع موقتی و ناپایدار دود ،دمای دود و تمرکز
 CO2تحلیل شدند.
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رويدادهای تونل

6th International Symposium on Sprayed Concrete
12-16 September 2011, Tromsø, Norway
Secretary : Mrs. Siri Engen
The Norwegian Society of Graduate Technical and
Scientific Professionals - Tekna
P.O.Box 2312, Solli
N-0201 OSLO, NORWAY
Fax: +47 22 94 75 01
Web: http://www.sprayedconcrete.no/

First B&H Congress on Railways
29-30 September 2011, Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
Organization & contact:
Association of Consulting Engineers Bosnia and
Herzegovina
Dr.Sc. Amir Fejzić
Tel: +387 33 276 326
Fax: +387 33 276 355
E-mail: uki@bih.net.ba
Web: http://www.uki.ba
TAC’s EPB Tunnelling Workshop

XXIV Congrès mondial de la Route
26 - 30 September 2011, Mexico City - Mexico
The World Road Association (AIPCR/PIARC) since
1909 celebrates every four years, the World Road
Congress, an event which invites professionals of roads
and transportation to present and discuss presentations
between the country members and looking forward to
identify, develop and share responsible solutions for
today’s problems.

30 September - 01 October 2011 | North York, Ontario,
Canada
The Tunnelling Association of Canada’s Ontario
Chapter is pleased to offer EPB Tunnelling in the
Toronto Area this fall. This comprehensive, two-day
workshop will be of significant interest to engineers,
technicians, site managers and project managers
involved in the design, planning and site work aspects
of tunnels.

Organizing Committee:
Camino Santa Teresa 187
México 14010 D.F
Tel. + 52 (55) 5148 7500
E-mail: expo@aipcrmexico2011.org
Web: www.aipcrmexico2011.org

CONTACT:
Francesca Amorim
Tel: 905-851-8833
E-mail: famorim@l2advisors.ca
Web: http://tunnelcanada.ca/registration.html

Safe and rapid development mining
Second International Seminar
05 - 07 October 2011 | Illovo, South Africa
ORGANIZATION:
The Southern African Institute of Mining and Metallurgy
CONTACT:
Jacqui van der Westhuizen
Tel: +27 11 834-1273/7
Fax: +27 11 833-8156 or +27 11 838-5923
E-mail: jacqui(at)saimm.co.za
www.saimm.co.za
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نخستين همايش آسيايي و نهمين همايش ملي تونل
"فضاهاي زيرزميني براي توسعه پايدار"
 16و  17آبان ماه 1390
رشد اقتصادي و حرکت به سوي يک اقتصاد مولد و مورد اعتماد يکي از

انجمن تونل ايران و كميته برگزاركننده همايش مفتخر است از متخصصان،

مولفههاي آن از جمله اقتصاد و تجارت وصنعت در كنار حفظ محيط زيست

تونل برای شرکت در نخستين همايش آسيايي و نهمين همايش ملي تونل

مهمترين اهداف توسعه پايدار است .اين واژه وقتي محقق خواهد شد كه تمام

و بهبود شرايط اجتماعي قرار گيرد .به عبارت ديگر دستيابي به توسعه پايدار

نيازمند رعايت اصول ايمني و حفاظت محيط زيست در بهرهبرداري از زمين

و صرفهجويي در مصرف انرژي و آب و تامين رفاه بلندمدت جامعه ميباشد.
سازههاي زيرزميني از جمله سازههاي اساسي در توسعه زيرساختهاي

بخشهاي مختلف مانند توليد انرژي و شبکههاي انتقال انرژي و سوخت،
توسعه فضاهاي شهري ،شبکههاي حمل و نقل ،انتقال آب حوضه به حوضه،

تونلهاي اکتشافي و معدني و غيره ميباشد .چنانچه احداث اين سازهها با

بهرهگيري از آخرين فنآوريها و تكنولوژي ساخت و طراحي و بهرهبرداري
توام شود ميتواند تامين كننده اهداف توسعه پايدار باشد.

اساتید و نخبگان علمی ،دانشجویان ،پژوهشگران و دستاندرکاران صنعت
ایران که در آبان ماه  1390در تهران برگزار خواهد شد دعوت نماید .اين
همايش با عنوان "فضاهاي زيرزميني براي توسعه پايدار" و با محورهاي
طراحي ،ساخت و بهرهبرداري و تأكيد بر نقش كليدي اين سازهها در توسعه

پايدار و حفاظت از محيطزيست ،فرصت مناسبی جهت تبادل اطالعات و

دانش روز و نیز آشنایی با فن آوریهای جدید صنعت تونل را فراهم می
سازد .بدون شك حضور فعال دست اندرکاران صنعت تونل در كنار اساتيد
محترم دانشگاه و صاحب نظران بينالمللي ،موجب شكوفايي و ارتقای دانش
تونلسازي ،ودستيابي به فنآوريهاي نوين ساخت و طراحي در منطقه و

ايران خواهد بود.

محورهاي مباحث و مقاالت کنفرانس
• فضاهاي زيرزميني خاص (پدافند غيرعامل ،صنعت نفت و گاز و معادن)
• فضاهاي زيرزميني شهري
• حفاري بدون ترانشه (ريز تونلها ،لولهراني و )HDD

تحقيق و توسعه

• آموزش تونلسازي

• فناوريهاي جديد در تونلسازي
• مهندسي ارزش در فضاهاي زيرزميني
مباني شناسائي و طراحي
• مباني مطالعات و بررسيهاي زمين شناسي ،ژئوفيزيک و ژئوتکنيک
• مباني و روشهاي تحليل و طراحي
•سيستمهاينگهدارنده
• رفتارسنجي و ابزار دقيق
• اثرات زيستمحيطي
• تحليل ريسک
فضاهاي زيرزميني و فنآوري ساخت آنها
• روشهاي اجراء (مکانيزه ،انفجار و کند و پوش)

مباحث مالي ،قراردادي و مديريتي در پروژههاي زيرزميني
• مسايل قراردادي و مديريت ريسک
• مديريت طراحي ،اجرا و بهره برداري
• آييننامهها و استاندارهاي مرتبط با فضاهاي زيرزميني
• تأمين منابع مالي و سرمايهگذاري
ساير موارد
• مالحظات اجتماعي و زيست محيطي
• ايمني ـ در تونلسازي
• معماري در فضاهاي زيرزميني
• تاسيسات در فضاهاي زيرزميني
• تعمير و نگهداري فضاهاي زيرزميني

دبيرخانههمايش

آدرس :تهران ،خيابان كارگر شمالي ،ساختمان  ،467واحد  41تلفن ،88630495 :تلفکس88008754 :
سايت اينترنتيhttp://www.ats2011.ir :

35

Tunnel

Winter 2011, No.13

w w w. i r t a . i r

Iranian Tunnelling Association Magazine

IN THE NAME OF GOD
Editorial............................................................................................................................. 2
News ................................................................................................................................. 3
Ground behaviour and rock engineering tools for underground excavations................... 9
The Influence of Young’s Modulus on Numerical Modelling Results................................ 23
The effect of underground water and seepage force on tunnel support design................. 27
Dissertation Abstract ........................................................................................................ 30
Book Review .................................................................................................................... 31
Selected International Paper Abstracts ............................................................................. 32
Tunnelling Events ............................................................................................................ 34

IranianTunnelling Association
Dr. M. Gharouni Nik
Dr. S. Hashemi
Board of Directors of Iranian Tunnelling Association
Dr. A. Fahimifar, Dr. O. Farzaneh, Dr. M. Gharouni Nik,

Proprietor
ِDirector
Chief Editor
Supervised By
Editorial Board

Dr. S. Hashemi, Dr. M. Jafari, Dr. H. Kanani Moghaddam,
Mr. A. Mozaffari Shams, Dr. M. Sadaghiani,
Dr. H. Salari Rad, Dr. M. Sharifzadeh, Dr. A. Yasaghi
Mr.A. Iranzadeh, Mr.M. Khosrotash

Other Contributors

Nashr-e-Fan

Executive Producer

-1
-2
-4

-3

-5
-6
-7

-8

-9

- 10

- 11

- 13
- 14

- 12

-1
-2
-3
-4

 1,500,000ریال
حقوقی
 200,000ریال
پیوسته
 100,000ریال
وابسته
دانشجویی  40,000ریال

آيين نامه عضويت در انجمن
انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتند از:
عضويت پيوسته
اعضاي پيوسته انجمن بايستي حداقل يكي از شرايط زير باشند.
   - 1موسسان انجمن
   - 2اشخاص با درجه كارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي مرتبط با حداقل دو سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
   - 3اشخاص با درجه كارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي مرتبط و پايان نامه در زمينه تونل با حداقل يك سال سابقه كار مفيد در صنعت
تونلسازي
   - 4اشخاص با درجه كارشناسي در رشته مرتبط با حداقل  4سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
   - 5اشخاص با درجه كارشناسي در ساير رشتهها با حداقل  5سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
تبصره  : 1رشتههاي مرتبط به صنعت تونل سازي شامل :مهندسي عمران – مهندسي معدن – زمين شناسي مهندسي زمين شناسي – مهندسي
برق – مهندسي مكانيك – مهندسي نقشه برداري و شاخههاي وابسته مي باشد.
عضويت وابسته
اشخاصي كه داراي سابقه كاري حداقل دو سال در زمينه علم و صنعت تونل سازي بوده ولي شرايط عضويت پيوسته را نداشته باشند مي توانند
به عضويت وابسته در آيند.
عضويت دانشجويي
كليه اشخاصي كه در رشتههاي مرتبط در دوره كارشناسي يا باالتر در رشتههاي مرتبط به صنعت تونل سازي به تحصيل مشغول هستند ميتوانند
به عضويت دانشجويي انجمن در آيند.
عضويت افتخاري
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينههاي مرتبط با صنعت تونل سازي حایز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن
كمكهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري انجمن ،انتخاب شوند.
تبصره  : 2اعضاء افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن به عنوان عضو هيات مديره را دارا هستند.
لطفا" فرم تكميل شده را به نشاني :تهران ،خيابان كارگر شمالي ،نبش خيابان دوم ،ساختمان  ،467طبقه پنجم ،واحد ،41
تلفـن ،88630495-6 :دورنگار 88008754 :دبيرخانه انجمن تونل ايران ،ارسال نماييد.

