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 سازه ای تونل رای شرایط مختلفب ناشی از تونل های دوقلو زمین نشست سطحیبررسی 

 علی روزی طلب

 دانشگاه شیراز گرایش سازه های هیدرولیکی کارشناس ارشد مهندسی عمران

Aliroozitalab@Gmail.com 

 

 پریسا بابایی زاده

 سمنان دانشگاه گرایش سازه مهندسی عمرانکارشناس ارشد 

p.babaeizadeh@yahoo.com 

 

 چکیده:

ا ببه هم  نزدیک یدوقلو های ساخت تونل دراثرزمین ی نشست سطحهای  پروفیل این مقاله به بررسی

دوقلو در ترتیب های انباشته  ردازد. در بخش مربوط، که تونل هایمی پ سطحیاستفاده از روش تونل زنی 

به طور مداوم درطول ساخت ثبت شد.  عرضیمقطع  81 برای زمینشده بود، نشست سطحی  حفر و آفست

کامل، و  ، مقطعمقطع جزئی، لف تونل های دوقلو در منطقه مورد بررسیشرایط مخت بررسیبه منظور 

شده و فرورفتگی های نشست سه  اتخاذ شد. نشست های سطحی ثبتمقطع پیش تنیده برای بررسی 

گزارش و شرح داده شد. فرورفتگی های نشست سطحی ناشی از هریک از تونل های  اب شده،مقطع انتخ

. پارامترهایی که فرورفتگی های نشست سطحی ناشی ه استشد اصالح و متناسبدوقلو توسط تابع گاوس 

افت خاک، عرض فرورفتگی ، ازجمله نشست بیشینه، درصد را مشخص می کند از هریک از تونل های دوقلو

 ارائه و مقایسه شده است. ،فرورفتگی را مشخص می کندعرض تجربی و 

 

تونل دوقلو، نشست، افت خاک، تابع گاوسی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه .8

سطحی یاری موارد، تونل های دوقلوی تونل های دوقلو در مجاورت یکدیگر در ساخت و ساز مترو شهری رایج است. در بس ساخت

 زمین می شودبه جابجایی  منجربه ناچار  این تونل هامی شوند. ساخت و ساز  ساختههای موجود  در خاک نرم و در مجاورت سازه

 شود.بو زیرسطحی  یمنجر به آسیب به سازه های مجاور سطحممکن است که 

یز و ن 8791در سال   Peckتوسط میدانی اتمشاهدی  به طور گسترده به وسیله تک های تونلجابه جایی های خاک به ناشی از 

Attewell  وHurrell  روش های حل تحلیلی برای محاسبه ی جابجایی در تونل های تک بررسی شده است. همچنین  8711در

همچنین این جابجایی ها  مورد بررسی قرار گرفته است. 1008در سال  Bobetو  8711در  Loganathanدر مطالعات آقایان 

و    1001در  Franziusو نیز  8771در  Addenbrookeو  8711سال  در Roweتوسط مدلسازی عددی در مطالعات آقایان 

 مورد بررسی قرار گرفته است.8711در  Taylorو  8797در  Mairهمچنین در مدلسازی فیزیکی آقایان 

. برخی از موارد انجام شده استدوقلو  زنی هایتونل ناشی از  زمینبه منظور بررسی جنبش های درعین حال، تحقیقاتی نیز 

این  .هستندتونل های دوقلو دارای شکل های متنوع  ناشی از احداثفرورفتگی های نشست سطحی که مطالعه نشان می دهد 

و  Suwansawatو همچنین  8791در سال  Cooperو نیز  8791در سال  Hansmireو  Cordingموارد در مطالعات 

Einstein  محققان معموال برمدل سازی میدانی کافیبه عدم وجود اطالعات  باتوجهالبته  مورد بررسی قرار گرفته است. 1009در ،

را مطالعه کنند. شکی وجود ندارد زمین در اثر تونل زنی های دوقلو های تکیه کرده اند تا جابه جایی  و مدل سازی فیزیکی عددی

 عدم قطعیت هایحال، به دلیل این  مدل سازی عددی و فیزیکی بدست آورد. باروش که می توان بینش ارزشمندی را از هردو 

پروژه  حقیقی موجود در یک مقادیرنشست بدست آمده از این گونه مطالعات به سختی می تواند  مقادیردر مهندسی تونل،  بنیادین

 ند.زنی استفاده می کردروش سپر  ازتونل زنی دوقلو قبلی کند. عالوه براین، بیشتر موارد مستند شده  نماییواقعی را باز ی

مورد بررسی قرار گرفته است.  استفاده از روش تونل زنی سطحی این مطالعه، نشست سطحی خاک ناشی از تونل زنی دوقلو بادر

شامل حالت مترو پکن را وصل می کند،  1خط  Nanlouguxiangو ایستگاه  Beihaiکه ایستگاه شمالی  ییتونل های دوقلو

در ساخت و ساز و طرح بندی نقاط نظارت این طرح  ابعادهای هندسی،  تحالهستند. شرایط زمین شناسی،  متنوعهندسی  های

تونل های دوقلو ارائه شده و مورد بحث قرار متداول هندسی مقاطع معرفی شده اند. سپس نشست های سطحی برخی از  ابتدا

ح یشرت برهم نهی ی و با اصلوساستفاده از تابع گاتوسط گرفته اند. درنهایت، ویژگی های نشست سطحی هریک از تونل های دوقلو 

 شده است.

 طرحبر کلی  یمرور .1

و ایستگاه  Beihaiشهر پکن از شرق به غرب است. ایستگاه شمالی  ارتباطیاز مترو پکن یک شریان اصلی  1خط 

Nanlouguxiang  زیر خیابان  ی عبوری ازنعل اسب با مقطعهستند که توسط دو تونل  1دو ایستگاه مجاور خطDi'anmen 

زنی سطحی، که به طور ویژه برای تونل های استفاده از روش تونل  با این تونل ها. (8)شکل شماره متصل شده اندبه هم ربی غ

سطحی ساخته شده در مناطق پرتراکم ساخته شده شهری و با تکیه بر حفاری دستی طراحی شده بود، حفاری شدند. طول کلی 

 111متر و  111(. عرض و ارتفاع حفاری هر تونل به ترتیب K10+961.5تا  K9+794.7متر است )از  881111هر تونل حدود 

 متر است. پوشش اولیه شامل بتن پاشیدنی و پوشش ثانویه شامل بتن درجا به عنوان پوشش سازه ای تونل انتخاب شدند. 
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 (Google Earth) عکس هوایی از منطقه طرح :8شکل 

  

ابعاد به : پارامترها و ابعاد تکیه گاه تونل تک )1شکل      دوقلو در برخی از مقاطع معمولی: روابط فضایی بین تونل های 1شکل 

 (متر

در کنار یکدیگر از ایستگاه شمالی  این تونل های دوقلو .تزریق شد به صورت فشردهانویه پوسته ضدآب بین پوشش اولیه و پوشش ث

Beihai  تا بخشK10+489.9  اجرا می شوند. ازK10+489.9  تاK10+961.5 به سمت شمال ، تونل شمالی به طور مداوم

لی و تونل جنوبی در کنار یکدیگر اجرای تونل شمااجرا می شود و )جنوب( درحالی که تونل جنوبی به سمت پایین  ادامه می یابد

و ، دیگر به سمت یز سمتهندسی متفاوتی ا ی این پروژه شامل مقاطعتونل های دوقلو مقاطع عرضی . بنابراین طرحادامه می یابد

 پروفیلنشان داده شده است.  1شکل  بین تونل های دوقلو دربرخی از مقاطع معمولی در فاصله یهستند.  از گامی به گام دیگر

 نشان داده شده است. 1در امتداد تونل جنوبی و حد فاصل تونل های دوقلو در شکل  زمین شناسی
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 و هم ترازی تونل های دوقلو مشخصات زمین شناسی تونل جنوبی: 1شکل 

سطح  و غیره تشکیل شده است. شنالی دار، الی، رس الی دار،  ماسهاز خاک سطحی،  عمومانشان می دهد که زمین شکل این 

خواص فیزیکی و مکانیکی معمول خاک در جدول  متفاوت است.زمین متر زیر سطح  1117متر تا  1811شده از  آب زیرزمینی

 ده شده است.نشان دا 8شماره ی 

 خواص فیزیکی و مکانیکی خاک: 8جدول 

 

)منطقه مربوطه نشان K10+940.5به  K10+730.9تونل های دوقلو از ناشی از دراین پژوهش، داده های نشست سطحی زمین 

، هپروژاست. دراین بخش  مورد بررسی قرار گرفتهثبت شده است،  توسط دستگاه های مونیتورینگ(، که 1داده شده در شکل 

ت متفاوروی تونل جنوبی متر  1818متر تا  8111از نیز تونل شمالی متفاوت است و  متر باالی 8111متر تا  8118ضخامت روباره از 

به  K10+885.0از  حفاری شد. (1) شکل K10+934.4در  8شماره  شفتاز هردو سمت غرب و شرق  است. تونل جنوبی ابتدا

K10+940.5 ، متر  811یک ناحیه به ضخامت در تونل شمالی . ت زمین باالی تونل های دوقلو استفاده شدبتن برای تقوی تزریقاز

درجه  810با زاویه  تونل سقفمتر باالتر از  8171 ضخامتتقویت شد. و یک ناحیه به  ت باالی تکیه گاهو قسم تونل سقفخارج از 

با مقطع  نل های دوقلو پایین یک تونل آب برتو ،K10+885.0به  K10+875.0. از (1)شکل شد برای تونل جنوبی مسلح

به تازگی ساخته  بین تونل پایینی مقدار حداقل فاصله ایمن عمودی شد. حفر ،متر ارتفاع 1و  متر عرض 1مستطیل شکل، با حدود 

هر ر اطراف مت 1با ضخامت تونل اطراف  هم خاکو تمام مقطع هم برای تونل متر است. تزریق  111شده و تونل آبی موجود حدود 

برای مسلح کردن سقف تونل ز روش تزریق ا ، K10+730.9به  K10+875.0. از (1)شکل کدام از تونل های دوقلو انجام شد

 .استفاده شده است

  

(K10+878.7 )بخش نیم مقطع: تقویت 1شکل                                                     ( K10+939.5 : تقویت تمام 1شکل 

ع)بخش مقط                                                                                                                                                                                  
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درجه  81 الی 80متر طول، دریک زاویه  111 باو  میلی متر مورد استفاده در شن( 11میلی متر)قطر  11قطر  با لوله های فوالدی

متر می  011مقطع عرضی  فوالدی درلوله های  فاصله یاجرا شدند. سقف تونل قوس  باالیمحور طولی تونل در نسبت به

 .استمتر  811 فوالدیدو حلقه مجاور لوله های  آزادفاصله بین دو انتهای (. 9)شکل باشد

 

          

: شبکه ی نقاط بررسی نشست سطحی پروژه در منطقه 1شکل                      (K10+733.9)بخش دیفوالتقویت : 9شکل 

 مورد بحث

 81درمجموع  نشان داده شده است. 1شکل در  1از خط  K10+940.5به  K10+730.9نقاط نظارت نشست سطحی خاک از 

 آرایش هندسی تونل های دوقلو متغیرباتوجه به  1تا  1از  سیمورد بررتعداد نقاط نظارت در امتداد بخش  مقطع نظارت وجود دارد.

مکان های تونل دوقلو در هر  تعیین. پارامترهای هندسی استمتر  1الی  1. فاصله بین دو نقطه مجاور در یک بخش حدود است

 .نشان داده شده است 1جدول بخش نظارت در 

 : پارامتر های هندسی تونل های دوقلو1جدول 

 

 

 تونل مقطع حالتسه  براینشست سطحی خاک مقادیر  .1
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(، K10+939.5)بخش تخاب شده از سه نمونه مقطع، نیم مقطع مسلح گسترش نشست سطحی با گذشت زمان در نقاط نظارت ان

 نشان داده شده است.  7شکل به ترتیب در، (K10+807.2)بخش با فوالدشده  ( و مسلحK10+878.7)بخش تمام مقطع مسلح

 با سرعت زیادیتونل جنوبی در مقداری فاصله تا بخش اشاره شده بود شروع به نشست کرد. مقدار نشست ی که زمان سطح زمین

( پس از گذر تونل جنوبی از این بخش افزایش پیدا کرد. هنگامی که متر در روز 1 متر)نرخ حفاری حدود 10روز یا  10برای تقریبا 

دوباره مشاهده شد. به نظر می رسد مضاعفی نزدیک شد، نشست های سطحی تونل شمالی متعاقبا حفاری شده به نقاط نظارت 

متر  810بین تونل های دوقلو حدود  ادامه یابد. فاصلهنیز پس از گذشت تونل شمالی روز  10حدود نشست سطحی گسترش 

 بود. پروژهدرطی ساخت و ساز منطقه اشاره شده در این 

تواند به  میتونل ، فرورفتگی نشست سطحی ایجاد شده به وسیله هر استه کافی بین تونل های دوقلو به انداز ی چون فاصله

در این مقاطع عرضی و تونل های دوقلو  آب بر راحتی محاسبه شود. فرورفتگی نشست سطحی زمین ناشی از ساخت وساز تونل

که با تفریق نشست  ،های دوقلوتونل  ناشی ازنشان داده شده است. فرورفتگی و نشست سطحی اضافی  80شکل در انتخاب شده 

نشان داده شده است. 80شکل  تونل جنوبی از نشست کلی بدست آمد، در

 

در نقطه (: گسترش نشست سطحی با گذر زمان a)7شکل 

a انتخاب شده از نمونه مقطع 

  
 cنقطه (: گسترش نشست سطحی با گذر زمان در c)7شکل 

 انتخاب شده از نمونه مقطع

 

 

  نقطهترش نشست سطحی با گذر زمان در گس :(b)7شکل 

b انتخاب شده از نمونه مقطع  

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 

                                                                                                                       

                                                         

 

: فرورفتگی نشست سطحی اندازه گیری شده در 80شکل 

 aمقطع  نمونه

 

حی اندازه گیری شده در فرورفتگی نشست سط: 80شکل 

bمقطع  هنمون

: فرورفتگی نشست سطحی اندازه گیری 01شکل 

    cشده در نمونه مقطع 
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متعاقبا  پس از عبور تونل شمالی که تونل جنوبی متقارن است. ه محورنشست سطحی ناشی از تونل جنوبی به طور کلی نسبت ب

 شکل با توجه بهی و فرورفتگی نشست سطحی اضافی ناشی از ساخت تونل شمالی حفاری شده، فرورفتگی نشست سطحی کل

عوامل موثر بر نشست  به منظور مطالعه برخوردار هستند. تونل های دوقلو و نوع تسلیح تونل ها، از حالت های مختلفیهندسی 

 و تحلیل شده اند.در بخش بعدی تجزیه  حاالت فرورفتگی به طور کمی سطحی، 

   مشخصات نشست سطحی خاک ناشی از ساخت و ساز تونل های دوقلو .1

 روش منحنی گاوسی نیمه تجربی .118

استفاده از یک روش منحنی گاوسی نیمه تجربی است. استفاده از  ،یک روش معمول برای تشریح نشست سطحی ناشی از تونل زنی

توسط آزمایش مطرح شد و بعدها  8717در  Peck ط نشست خاک برای اولین بار توس برای تبیین پروفیلمنحنی توزیع گاوسی 

 شکل فرورفتگی نشست با معادله زیر می تواند توصیف شود: تایید شد. 8771در  Meirهای صحرایی و آزمایشگاهی 

(8) 

تونل،  باالی محور حداکثر نشست maxSتونل از عطف فرورفتگی،  فاصله محور iیک تونل است،  فاصله از محور xدر این رابطه که 

A مساحت مقطع تونل و V خاک غیرمتراکم است. به عبارت دیگر، بافرض اینکه  ،خاک است افت درصد/AsV=V  وsV  کاهش

 محاسبه شود:  8718در  Meir می تواند با یک روش ساده ارائه شده توسط iحجم ناشی از تونل زنی است. 

(1) 

 فرورفتگی است. عرضعدد تجربی مربوط به یک نیز  K محل مورد بررسی است. عمق  zنل جدید و عمق نسبت به محور تو 0zکه 

شده  وارد (8)استفاده از تابع گاوسی نشان داده شده در معادله  با شده توسط تونل آب بر سطحی ایجادهای نشست دراین تحقیق، 

می تواند توسط تابع  نیزتونل دوم متقارن است،  بت به محورکه فرض شده است نس ،های دوقلو  ناشی از تونلاست. نشست اضافی 

 ناشی از هر تونل بانشست می تواند به وسیله ترکیب عرضی گاوسی توصیف شود. نشست کلی تونل های دوقلو در یک مقطع 

 دیگر بدست آید، به عبارت دیگر:هم

(1)                               

تونل های دوقلو است. روش های  فاصله افقی بین محورهای xLو   به ترتیب برای تونل اول و دوم 1و  8 اندیس های که درآن

مورد استفاده قرار اتخاذ و  1009در  Einstein و  Suwansawatو  8717در  Peckاز جمله مشابه توسط محققان بسیاری 

 اند. گرفته

 مشخصات نشست سطحی .111            

جدول در  پروژهمقطع نظارت از  81سطحی ناشی از هریک از تونل های دوقلو برای  های برای نشست گاوسی تضیمقمترهای پارا

 نشان داده شده است. 1
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 : پارامترهای اتصاالت گاوسی برای فرورفتگی های نشست سطحی هریک از تونل های دوقلو1جدول

 

بخش از  هر از 2iو  2V)تونل جنوبی(بدست آمده است. پارامترهای بخش توسط نشست ناشی از تونل اول هر 1iو  1Vپارامترهای 

 max2Sو  max1Sو مقادیر  (1)به وسیله معادله  2Kو  1K)تونل شمالی( بدست آمده است. مقادیر نشست اضافی ناشی از تونل دوم

نشان می  برای تونل دوم( 2Rیب برای تونل اول و ضر 1Rضریب تعدیل تعیین)ضریب  می تواند محاسبه شود.( 1)به وسیله معادله 

تعدیل شده  2Rضریب  ،تر باشد بی نظیر می شوند. هرچه معادله مناسببا منحنی پیشنهادی به خو نظارتیدهد که چگونه نقاط 

هستند، نشان می دهد که  011همه باالی که  1جدول نشان داده در . ضرایب تعدیل تعیین شده نزدیکتر خواهد شد 1به عدد 

 ها میتوانند به طور مناسبی جور شوند. نقاط داده

عرضی ، برخی از آنها که در نشان داده شده، حداکثر نشست سطحی هریک از مقاطع سطحی ثبت شدههای نشست  پس از بررسی

ناشی از خود تونل دوم باالی  مقطع عرضی پس از گذر اولین تونل باالی محور آن گزارش شده است. حداکثر نشست سطحی هر

 (1009در سال  Chapman)این حال، براساس برخی تحقیقات با نقاط بررسی کافی  نل دوم نیز گزارش شده است. بامحور تو

دراین  "تغییر جهت" حداکثر نشست سطحی ناشی از تونل دوم در یک مقطع حین تغییر جهت به سمت تونل اول یافت شد. پدیده

مشاهده نشد. حداکثر نشست های  ند،که به اندازه کافی نزدیک نیستنقاط نظارت در امتداد یک مقطع  به علت این که پروژه

 نشان داده شده است.  88شکل هربخش در  برایسطحی ناشی از هرتونل به تنهایی 

                                                         
: درصد خسارت خاک ناشی از هر 81شکل                            حداکثر نشست های سطحی جورشده ناشی از هر تونل: 88شکل 

         تونل
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 تسلیحاستفاده از یک طرح  نشست سطحی با مقدارتقسیم شود.  نوع تسلیحهر منحنی می تواند به وضوح به سه بخش باتوجه به 

 خاک تحت طرح تسلیحکاهش ضخامت روباره با  پس از عبور اولین تونل، بزرگی حداکثر نشست سطحی قویتر کاهش می یابد.

 را دارد. این نظم همچنین برای تونل دوم قابل اجراست.یک روند افزایشی  مشابه،

می کند.  برای حفاری با تبعیت  زنی، حین تونل خاک اطراف دردر  تنش ناشی از حفر تونل، از نحوه ی توزیع مجددخسارت خاک 

تحت تاثیر مشخصات خاک اطراف و نحوه کار نیروی انسانی قرار خاک عمدتا  ، افتابزار دستی در خاک نرم مدفون شده سطحی

 نشان داده شده است. 81شکل می گیرد. درصد خسارت خاک ایجاد شده توسط هریک از تونل های دوقلو در 

خاک  افتقویتر کاهش می یابد. پس از عبور اولین تونل، درصدهای  تسلیحبا طرح خاک مربوط به اولین تونل زنی  افتدرصد 

مقابل اولین تونل، درصدهای خسارت خاک دومین تونل یک روند کاهشی نقطه ی مشابه کمی متفاوت است. در  تسلیحتحت طرح 

خاک  افتدرصدهای دارد. عالوه براین، نیم مقطع  تقویتبا افزایش فاصله بین تونل های دوقلو درطی تونل زنی ازطریق را مجزا 

در همان بخش هاست. این ها اثرات عملیاتی متقابل مهم  اولآنها ناشی از تونل درصد از  مرتبط با تونل دوم به طور کلی بزرگتر

 ی یابد اندرکنشبین تونل های دوقلو با فاصله نزدیک را نشان می دهد. به همان اندازه که فضای بین تونل های دوقلو افزایش م

تقریبا مشابه ناشی از هریک از تونل های دوقلو  م مقطع،تسلیح تماکاهش پیدا می کند. همچنین اشاره شده که تلفات خاک در 

 به حداقل برسد. تسلیح مناسب خاک تونلبین تونل های دوقلو می تواند با طرح های  که اندرکنشهستند، که به این معناست 

 81و  81اشکال  در به ترتیب و پارامترهای عرضی فرورفتگی مرتبط با هریک از تونل های دوقلو نیم مقطع فرورفتگی  عرض های

 نشان داده شده است.

                                             
: پارامترهای عرضی فرورفتگی ناشی از هر 81شکل                              عرض های نیمه فرورفتگی ناشی از هر تونل :81شکل 

 تونل

 

 . نتیجه گیری1

های سطحی ساخت و ساز تونل های دوقلوی مترو در مجاورت هم با استفاده از روش تونل  این مقاله یک تجزیه و تحلیل از نشست

 نتایج کلیدی بدست آمده به شرح زیر است:با تحلیل داده ها،  را ارائه می دهد. سطحیزنی 
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نحوه ی ثیر خاک و عرض فرورفتگی تا حد زیادی تحت تا افتیک فرورفتگی نشست سطحی، مانند درصد پارامترهای توصیف  (8)

 .تسلیح خاک قرار دارد

 مقاوم سازی شرایطحداکثر نشست های سطحی ناشی از هریک از تونل های دوقلو به طور کلی با کاهش ضخامت روباره تحت  (1)

 مشابه افزایش می یابد.

فاصله  دوقلو دارای دارد. زمانی که تونل های مشابه تفاوت شرایط مقاوم سازیخاک ناشی از تونل اول تحت  افت درصدهای (1)

به  مقدار آنها نیزخاک ناشی از تونل دوم با افزایش فاصله بین تونل های دوقلو کاهش می یابد و  افتنزدیک هستند، درصدهای 

 ناشی از تونل اول در بخش های مشابه هستند.افت طور کلی بزرگتر از همان 

نل اول تقریبا ثابت هستند. باتوجه به اثرات متقابل و تغییرات پس از عبور تو تسلیح نیم مقطعدر  فرورفتگی عرضمقادیر  (1)

های تسلیح نیم فرورفتگی مرتبط با تونل دوم یک تغییر بزرگتر در بخش  ین تونل های دوقلو مجاور هم، مقادیر عرضژئوتکنیکی ب

 دارد. مقطع
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