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 تحليل ناپايداري ساختاري در تونل چشمه لنگان 
 

 )دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه تربيت مدرس(ابراهيم شريفي تشنيزي 
 )دانشجوي كارشناسي ارشد تكتونيك دانشگاه تربيت مدرس(عباس افتخاري

 )استاديار زمين شناسي مهندسي دانشگاه تربيت مدرس(محمدرضا نيكودل
 )دانشيار زمين شناسي مهندسي دانشگاه تربيت مدرس(اروميه ايعلي 

 چكيده 
بـه  . احداث تونل به عنوان يكي ازروشهاي مفيد جهت انتقال آب از يك حوضه آبريز به حوضه ديگر مـي باشـد                    

احـداث   انتقال آب از چشمه لنگان و حوزه آبريز آن به زاينده رود اصـفهان               همين منظور تونل چشمه لنگان براي     
پرداخته و   DIS به تحليل آماري نتايج برداشت هاي صحرايي ناپيوستگي ها توسط نرم افزار              در اين مقاله  . گرديد

 در مسير تونل پرداخته شده است و سـپس بـا اسـتفاده از رده                (Q,RMR,GSI)سپس طبقه بندي توده سنگ ها       
 و سپس با استفاده از وضعيت       شده است نهاد سيستم نگهدارنده در مسير تونل اشاره        بندي هاي توده سنگ به پيش     

 بـه بررسـي ناپايـداري سـاختاري در مسـير تونـل              UNWEDGEبا استفاده از نرم افزار      درزه ها در مسير تونل      
 .پرداخته شده و وضعيت گوه ها ايجاد شده را در مسير تونل مورد بررسي قرار داده ايم

  وDIPر ناپايــداري ســاختاري، نــرم افــزاتونــل چشــمه لنگــان، طبقــه بنــدي تــوده ســنگ، : كلمــات كليــدي
UNWEDGE 

 
 :مقدمه  

ي مـ  كه جهت اهـداف گونـاگون حفـر    تاريخچه تونل سازي در كشور ما به زمانهاي دور دست برميگردد،
. مهمترين كاربري احداث تونل مواردي نظير استخراج مواد معدني، حمل ونقل و انتقال آب مي باشـد                . شده است 

ق بنا به مقتضيات محل و كاربري ويژه آن ساختگاه تونل مورد بررسي و مطالعه قـرار مـي                   در هر يك از موارد فو     
لذا الزم است طراحي تونل بر اساس اين مطالعات انجام گيرد تا حتي االمكان بتوان موارد بحرانـي را پـيش      . گيرد

 يكي از غني تـرين رودخانـه        زاينده رود . بيني نموده و تمهيداتي جهت مقابله با مشكالت احتمالي انديشيده شود          
از آنجائيكه اين منطقه داراي پتانسيل هاي       . هاي فالت مركزي ايران بوده و نقش حيات بخشي در اين منطقه دارد            

با افزايش . توجه ويژه اي به تامين آب مورد نياز آن شده است بسيار غني در زمينه هاي كشاورزي و صنعتي دارد،
طرحهايي جهـت انتقـال آب از نقـاط كـم         ... براي مصارف صنعتي وكشاورزي و    روزافزون جمعيت و نياز به آب       

مصرف به نقاط پر مصرف در دست اجرا است، كه از جمله اين طرحها انتقال آب از چشمه لنگان و حوزه آبريـز              
 . آن به زاينده رود اصفهان مي باشد

 متـر و در نـواحي   9/3 بـا قطـر    بـه دايـره اي  TBMكه در نواحي حفاري با  متر 13760اين تونل با طول    
 متر وتراز كـف     2407با تراز كف ورودي     اين تونل   .  متر مي باشد   4/4حفاري انفجاري به شكل نعل اسبي و قطر         

 ميليون متر مكعـب آب      123ميباشد كه جهت انتقال     %) 2/0( متر داراي شيبي معادل دو در هزار         5/2379خروجي  
عملكرد هيدروليكي آن به صورت جريان . صنعتي طراحي شده استكشاورزي و  در سال براي تامين آب شرب،

َ - 50ْ/15ايـن منطقـه در طـول جغرافيـائي َ         .  است N60E/0,11NEامتداد شيب تونل به صورت      . آزاد آب است  
و از توابع شهرستان فريدون شـهر        كيلومتري غرب اصفهان     176 و در    32ْ/45َ– 33ْ/00 ، عرض جغرافيائي     50ْ/05

 . موقعيت جغرافيايي تونل را نشان مي دهد1در شكل  .قرار دارد
 پرداختـه   DIPSدر اين مقاله به تحليل آماري نتايج برداشت هاي صحرايي ناپيوستگي ها توسط نرم افزار                

 در مسير تونل پرداخته شده است و سپس با استفاده از رده             (Q,RMR,GSI)و سپس طبقه بندي توده سنگ ها        
شنهاد سيستم نگهدارنده در مسير تونل اشاره شده است و سپس با استفاده از وضعيت               بندي هاي توده سنگ به پي     

 به بررسـي ناپايـداري سـاختاري در مسـير تونـل             UNWEDGEدرزه ها در مسير تونل با استفاده از نرم افزار           
 .پرداخته شده و وضعيت گوه ها ايجاد شده را در مسير تونل مورد بررسي قرار داده ايم
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  موقعيت جغرافيايي تونل چشمه لنگان-1شكل  
 

 : منطقهزمين ريخت شناسيزمين شناسي و 
اين . مي باشد كه مهمترين و اصلي ترين آنها سفيد كوه ميباشد           NW-SEارتفاعات اين منطقه داراي روند      

عمـق تونـل     ، با توجه به توپوگرافي،    5در ابتداي مسير تونل تا كيلومتر       .ارتفاعات جزو زون سنندج سيرجان است     
 متر و در ادامه مسير تونل بتدريج بـا حركـت بسـمت ارتفاعـات كـوه سـفيد،                    225نسبت به سطح زمين كمتر از       

 متر مي رسد، در ادامه ارتفاعات كـوه         1100ضخامت روباره تونل افزايش يافته و در زير قلل كوه سفيد به حدود              
 كيلـومتر آخـر مسـير، عمـق آن        5/1ه شـده و در       از ارتفاعات روباره كاست    "سفيد به سمت خروجي تونل، مجددا     

 . متر كاهش مي يابد100نسبت به سطح زمين به كمتر از 
در مقطـع مـورد مطالعـه،       . مهمترين گسل منطقه گسل وحدت آباد است كـه از نـوع معكـوس مـي باشـد                 

، كـه عمـدتا از      توف و آبرفتهايي با پالستيسيته باال اسـت        آهك، آهك رسي، دولوميت،      ليتولوژي بطور كلي شيل،   
 اسـت رانـده     E-W/60NEدر اين ناحيه توفها بر روي شيل اسليتي كه داراي رونـد             . جنس رس وسيلت هستند   

 بخش عمده اي از اين واحدها بعلت قرار گرفتن در گستره زاگرس بشدت تكتونيزه و خـرد شـده مـي                      .شده اند 
 به گوژ تبديل شده اسـت بطـوري كـه           باشند در محل برخي از گسل هاي منطقه، سنگ بر اثر شدت خرد شدگي             

  .[1]چسبندگي آنها بسيار كاهش يافته و مشكالتي را از جهت پيشروي و پايداري تونل پديد آورده است
 

 :زمين شناسي مهندسي منطقه 
. از جمله مطالعات مهمي كه در احداث تونل مطرح ميباشد، مطالعات ژئوتكنيكي منطقه مورد نظـر ميباشـد                 

مل جمع آوري اطالعات منطقه، بررسي عكسهاي هوائي، نقشه هاي توپوگرافي منطقه، مطالعـات              اين مطالعات شا  
  .ژئوفيزيكي، حفر گمانه هاي اكتشافي و انجام آزمايشات بر جا و آزمايشگاهي مي باشد

يك بخش از مطالعات زمين شناسي مهندسي ناحيه مورد مطالعه بر اساس اطالعـات حاصـل از گمانـه هـا      
طابق و مقايسه اطالعات گمانه ها و ثبت نمودار آنها يك شماي كلي از وضعيت اليه ها و ضخامت آنها                     ت. ميباشد

لذا بر اساس در    . از اين طريق مي توان به ويژگيهاي مهندسي سنگها در مسير تونل مورد نظر پي برد               . ارائه ميدهد 
 مـي تـوان يـك رده بنـدي          و ساير مشخصات سـنگ    ) RQD(، شاخص كيفيت سنگ     )CR(صد مغزه باز يافتي     

 .به رفتار سنگ قضاوت مهندسي نمودبدست آورد ونسبت  Q وRMR يرمهندسي نظ
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همچنين . در مطالعه حاضر عالوه بر اجراي گمانه هاي اكتشافي از گمانه هاي پيشرو نيز استفاده شده است                
. مك گرفته شده اسـت    در خصوص بر طرف نمودن مشكل ناشي از آبهاي زير زميني از چاههاي پيزومتري هم ك               

همچنـين در  . پس از احداث تونل نيز اقدام به نصب دستگاههاي ابزار دقيق جهت كنترل رفتار تونل گرديده است    
 . حين حفر تونل و بر اساس برداشتهائي از مسير تونل نقشه برداري مهندسي مسير تونل انجام گرديد است

 گمانه مربوط به امتداد محور تونـل و         13 از اين ميان      گمانه حفاري گرديده كه    20در محدوده تونل، تعداد     
 گمانه در راستاي محور تونل مي باشد كه براي تعيين پارامترهاي رفتاري و مقـاومتي مـاده سـنگ در محـدوده                       7

.  متـر اسـتفاده شـده اسـت        715 و 655بـه عمـق      LT6 و   LT5مورد بررسي، از مغزه هاي حاصل از گمانه هاي          
 مسير حفاري تونل جهت تعيين انديس بار نقطـه اي، مقاومـت فشـاري تـك محـوري و                    همچنين نمونه هايي از   

 تـنش  σs در مقطـع دايـره اي،   B=3 بـراي  1براي محاسبه تنش ديواره از رابطه  . مقاومت كششي انتخاب گرديد   
ي نتـايج مربـوط بـه خـواص مهندسـ     .  نسبت تنش افقي به قائم اسـتفاده گرديـد  K تنش قائم اوليه،  Pzديواره، 

 . نشان داده شده است1سنگهاي مسير و شدت تنش هاي موثر در جدول 

KB
PZ

s −=
σ

                                                                                                                 

(1) 
 ورد بررسي پارمترهاي رفتاري و مقاومتي ماده سنگ در محدوده م-1جدول

عمق  نمونه جنس سنگ
(m) 

مقاومت تك 
(Mpa)محوري

مقاومت 
 (Mpa)كششي

تنش 
 (Mpa)ديواره

مدول تغيير 
 (Gpa)شكل

آهك 
 آرژيليتي

مغزه از 
 LT5364 76 4 24,5 71گمانه 

آهك توده 
 اي

مغزه از 
 LT6655 85 4,3 44 81گمانه 

آهك توده 
 اي

مسير حفاري
 81 67 4,7 91 1000 تونل

 
 بررسي رفتاري و ويژگي هاي زمين شناسي توده سنگ، به طبقه بنـدي مهندسـي سـنگهاي در مسـير                     براي

 پرداخته و سپس وضعيت درزه ها را در اين مسير مورد بررسي  GSIو   RMR و   Q تونل با استفاده از رده بندي     
 قسمت 6 را در اين  قسمت تقسيم نموده و سپس خصوصيات توده سنگ6قرار داديم كه مسير مورد مطالعه را به  

 ميـزان امتيـازات مربـوط بـه رده     2در جدول [2،3،4،5]. مورد بررسي قرار داده كه نتايج در زير آورده شده است
 نمـايي شـماتيك از منطقـه و         2 در شـكل   . زون تعيين شده در مسير تونل را نشان مي دهد          6بندي توده سنگ در     

 در اين قسمت سايت     Q و   RMR رابطه بين    3ت و در شكل     نمونه سنگهاي آن در اين منطقه نشان داده شده اس         
 25-15 و زاويه اصطكاك توده سـنگ بـين   Kp 100-200ميزان چسبندگي توده سنگ بين . نشان داده شده است   

  .درجه مي باشد
  ميزات امتيازات مربوط به توده سنگ در مسير تونل چشمه لنگان-2جدول

 6زون 5زون 4زون 3زون 2زون 1زون رده بندي

RMR 45,63 45,09 51,73 49,80 59,67 54,04 
Q 1,68 1,66 4,18 3,04 6,01 4,05 

GSI 40,63 40,09 46,73 44,80 54,67 49,04 
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 نمايي شماتيك از منطقه مورد مطالعه در تونل چشمه لنگان-2شكل 
 

Relation of RMR and Q

RMR = 8.99LnQ + 42.02
R2 = 0.89

n = 48
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 در تونل چشمه لنگان Q  وRMR  رابطه بين-3شكل 
 

 1989شده نشان مي دهد كه توده سنگ براساس امتياز دهي بنياوسكي            براساس رده بندي توده سنگ انجام       
براساس امتيازدهي تـوده سـنگ براسـاس     .  قرار مي گيرد كه از نظر توصيفي در رده مناسب مي باشدIIIدر رده 
 " قرار گرفته كه از نظر توصيفي در رده ضعيف تـا نسـبتا             2، توده سنگها در اين قسمت تونل در گروده          Qمقادير  

براسـاس سيسـتم    .  قرار مـي گيرنـد     B/F تا   VB/F سنگها در رده     GSIبراساس رده بندي    . خوب قرار مي گيرد   
 پيشـنهاد مـي شـود كـه پـيچ           RMRهاي رده بندي انجام شده براي نگهداري مسير تونـل، براسـاس رده بنـدي                

همچنين در تاج بايـد از تـوري    متر در تاج و ديواره ها استفاده گردد و     2 تا   5/1 متر و فاصله     2سنگهايي به طول    
 سـانتيمتر و در     10 تـا  5هاي سيمي نيز استفاده گردد و براي اطمينان بيشتر بايد تاج بايد شاتكريتي بـه ضـخامت                  

 نيـز  Qم همچنـين براسـاس سيسـت   .  و نيازي به قاب فلزي نيسـت  سانتيمتر استفاده گردد3ديواره ها به ضخامت    
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 5/1 تا 3/1 متر با فاصله     2انجام گرديد كه استفاده از پيچ سنگهاي به طول          پيشنهادهاي براي نگهداري مسير تونل      
 . متر در نظر گرفته شد

 تغييرات مدول االستيسيته را براساس روابط زير در زونهاي مختلف در مسير Q وRMRبراساس امتيازات 
 . [6،7،8] ارائه شده است3تونل محاسبه نموديم كه مقادير مدول االستيسيته را در جدول 

501002 >⇒−= RMRRMREm ) 2                                                                     (
  

5010
)

40
10(

<⇒=
−

RMRE
RMR

m  )3                                                                          (
  

125 >⇒= QLogQEm  )4                    (                                                                  
 

  ميزان تغييرات مدول االستيسيته مربوط به توده سنگ در مسير تونل چشمه لنگان-3جدول
مدول 
 6زون 5زون 4زون 3زون 2زون 1زون االستيسيته

براساس 
RMR 

7,78 7,54 3,46 9,88 19,34 8,08 

 Q 5,63 5,5 15,53 12,07 19,5 15,19براساس 

 
 مسير تونل براساس روابـط نشـان مـي دهـد كـه نتـايج                براساس نتايج بدست آمده از مدول االستيسيته در       

 . محافظه كارانه تر ارائه گرديده استQ بوده و در سيستم Q كمتر از RMRبدست آمده از 
  UNWEDGE براساسساختاري پايداري ناتحليل 

ط در تونلهايي كه در توده سنگهاي درزه دار حفر مي شوند، متداولترين و شايعترين گسيختگي ها به سـقو                  
ايـن نـوع گـوه هـا، در اثـر تقـاطع             . گوه ها از سقف و يا لغزش بلوك ها منفرد از ديواره ها مربـوط مـي گـردد                  

مشخصات ساختاري موجود در سنگ، نظير سطوح اليه بندي و درزه ها، كه توده هاي سـنگي را بـه تكـه هـاي                        
 حفر فضـاهاي زيرزمينـي، سـطح آزاد    هنگامي كه در اثر. مجزا، اما درهم قفل شده، جدا مي كنند، بوجود مي آيند          

 از هر جهت به بلوك ها القا مي شـد، از سـنگ در برگيرنـده،       "معيني در فضا، بوجود مي آيد، محدوديتي كه قبال        
در اين حالت، اگر سطوح به هم پيوسته، ممتد و يا پل هاي سنگي برخوردار بوده و اين پل ها نيـز                      . جدا مي شود  

د شده باشند، شماري از اين گوه ها مي تواند سقوط نموده و يا به طريقـي در امتـداد              در امتداد ناپيوستگي ها، خر    
هر گوه اي كه در اين گونه فضاها بوجود مي آيد، يـا از طريـق سـقوز و يـا بـه شـكل                         . سطح درزه، لغزش نمايد   

ديت هـاي  جدا شدن اين گوه ها، حالت درهم قفل شدگي و محدو     . لغزش، از توده سنگ مادر خود جدا مي شود        
. القايي به بلوك ها را كاهش خواهد داد و همين امر باعث سقوط گوه هاي ديگر را در محـل فـراهم مـي نمايـد                         

و همچنين تا    طبيعي در توده سنگي بوجود نيايد      تحت اين شرايط، فرايند گسيختگي تا جايي كه پديده قوس زني          
 .يافتكل فضاي زير زميني از مصالح ريزشي پر نشود، ادامه خواهد 

 به همين خاطر براي جلوگيري از لغزش و ريزش گوه ها در تونل چشـمه لنگـان، در منطقـه برداشـتهاي                      
وضـعيت  بعد از جمـع آوري اطالعـات        .صحرايي انجام گرديد تا وضعيت ناپيوستگي ها در منطقه مشخص شود            

 9 تا   4 تهيه گرديد كه در اشكال       DIP3كه به وسيله نرم افزار      در مسير تونل چشمه لنگان       و فراواني آنها     درزه ها 
 .ارائه شده است
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 1 وضعيت و فراواني ناپيوستگي هادر مسير تونل در زون -4شكل 
 

 2 وضعيت و فراواني ناپيوستگي هادر مسير تونل در زون -5شكل 
 

 3 وضعيت و فراواني ناپيوستگي هادر مسير تونل در زون -6شكل 
 

 4يوستگي هادر مسير تونل در زون  وضعيت و فراواني ناپ-7شكل 
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 5 وضعيت و فراواني ناپيوستگي هادر مسير تونل در زون -8شكل 
 

 6 وضعيت و فراواني ناپيوستگي هادر مسير تونل در زون -9شكل 
 

بعد از مشخص شدن تعداد سيستم درزه ها در مسير تونل، براي تشخيص گوه هاي بالقوه و مسـتعدي كـه                  
 و يا ديواره ها، لغزش و يا ريزش نمايند و همچنين محاسبه ضريب ايمني اين گوه هـا، بسـته                     مي توانند از سقف   

براساس تحليلهاي انجام شـده توسـط ايـن نـرم           . اده گرديد استف UNWEDGEبه نحوه گسيختگي از نرم افزار       
دند بـه خـاطر     افزار وضعيت گوه ها مشخص گرديد كه نتايج نشان مي داد كه گوه هاي كه در سقف ايجاد مي ش                   

ثقلي، سقوط خواهند نمود و ضريب ايمني آنها برابر با صفر بود و گوه هاي كه در ديواره ها ايجاد مـي          بارگذاري  
 از شكل يكساني برخوردار بودند امـا نحـوه رخنمـون آنهـا در          "شدند تصاوير قرينه از يكديگر مي باشند و دقيقا        

 با هم نيز متفاوت مي باشد كه علت آن اين است كه هـر گـوه           و ضريب ايمني آنها   . فضا با يكديگر متفاوت است    
در .  پايـدار مـي باشـند   "و گوه هاي كه در كف ايجاد مي شوند كامال       . بر روي ناپيوستگي هاي متفاوتي مي لغزند      

تونل چشمه لنگان به علت اينكه مقطع تونل در مسير مطالعاتي دايره اي بود به همين خاطر گوه هاي ايجاد شـده                      
 مشخص و معيني هستند ولي ضريب ايمني گوه هـا           "وير قرينه با يكديگر دارند و همچنين داراي وزن كامال         تصا

 4در جدول   . به علت لغزش بر روي سطوحي كه در مورد هر يك از موارد با هم تفاوت دارند، متفاوت مي باشد                   
اي ايجـاد شـده در مسـير تونـل      وضعيت گوه ه.جزييات گوه هاي تشكيل شده در مسير تونل ارائه گرديده است         

 . ارائه شده است14 تا 10 تهيه گرديده در اشكال UNWEDGEترسيم شده توسط نرم افزار 
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 وضعيت گوه هاي ايجاد شده -11شكل  
 2در مسير تونل در زون 

 وضعيت گوه هاي ايجاد شده -10شكل
 1در مسير تونل در زون 

 

 وضعيت گوه هاي ايجاد شده -13شكل    
 3در مسير تونل در زون 

 

 وضعيت گوه هاي ايجاد شده -12شكل
 4در مسير تونل در زون 

 6 وضعيت گوه هاي ايجاد شده در مسير تونل در زون -14شكل 
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  جزييات گوه هاي تشكيل شده در مسير تونل چشمه لنگان-4جدول
 ضريب ايمني نحوه گسيختگي (Ton)وزن گوه گوه زون

 0,33 مي لغزد J2 بر روي 0,3 1

 1,30  مي لغزد J2,J3 امكان دارد بر روي 0,3 2

 17,42  مي لغزد J1,J3امكان دارد بر روي 0,0 3

 بي نهايت پايدار 0,3 4
 0,40 مي لغزد J1 بر روي 0,3 5

1زون  

 صفر سقوط مي كند 0,0 6

 2,16  مي لغزد J2,J1 امكان دارد بر روي 257 1

2 0 - - 

3 0 - - 

 بي نهايت پايدار 257 4
5 0 - - 

2زون  

6 0 - - 

 0,19 مي لغزد J1 بر روي 14 1

 0,27 مي لغزد J2 بر روي 0,0 2

 0,50  مي لغزد J1,J2بر روي 0,0 3

 بي نهايت پايدار 14 4
 0,27 مي لغزد J3 بر روي 0,0 5

3زون  

 0,44  مي لغزد J1,J3بر روي 0,0 6

 0,33 لغزدمي  J1 بر روي 1,6 1

 0,84  مي لغزد J1,J3  بر روي 0,0 2

 0,79 مي لغزد J3 بر روي 2,9 3

 بي نهايت پايدار 1,6 4
 0,77 مي لغزد J2 بر روي 0,0 5

4زون  

 0,90  مي لغزد J1,J2 بر روي 2,9 6

5زون .هيچ گونه گوه اي ايجاد نمي شود   

 صفر سقوط مي كند 0,0 1

 0,33 غزد مي ل J2  بر روي 1,3 2

 1,56  مي لغزد J2,J1 امكان دارد بر روي 0,0 3

 بي نهايت پايدار 0,0 4
 7,72  مي لغزد J3,J1 امكان دارد بر روي 1,3 5

6زون  

 0,45  مي لغزد J3 بر روي 0,0 6
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 بحث و نتيجه گيري
ـ        ل در براساس رده بندي هاي مهندسي توده سنگ انجام شده نشان مي دهد كـه تـوده سـنگ در مسـير تون

براسـاس   .  قرار مي گيرد كه از نظـر توصـيفي در رده مناسـب مـي باشـد     IIIدر رده  RMRبراساس رده بندي 
 قـرار گرفتـه كـه از نظـر          2، توده سنگها در اين قسمت تونـل در گـروه            Qامتيازدهي توده سنگ براساس مقادير      

 B/F تـا    VB/F سـنگها در رده      GSIبراساس رده بندي    .  خوب قرار مي گيرد    "توصيفي در رده ضعيف تا نسبتا     
 .قرار مي گيرند

براساس امتياز دهي توده سنگ در مسير تونل و همچنين براساس بررسي ناپايداري سـاختاري كـه توسـط                   
 انجام شده نشان مي دهد كه، براي جلوگيري از ريزش و لغزش تـوده هـاي سـنگي و      UNWEDGEنرم افزار   

بنابراين پيشنهاد مي شود كه براي نگهداري       . ه نگهداري ومحافظت دارد   گوه هاي ايجاد شده در مسير تونل، نياز ب        
 . مسير از شبكه پيچ سنگي و شاتكريت استفاده شود

 5 نشان مي دهد كـه زون  UNWEDGE براساس نتايج بدست آمده از تحليل ساختاري توسط نرم افزار
 را در مسير تونل خواهيم داشت و در زون           بيشترين لغزشها  4 و   3هيچ گونه لغزشي اتفاق نمي افتد و در زونهاي          

بنابراين بر اساس اين نتايج و نتـايج رده بنـدي تـوده سـنگ               .  لغزشهاي محدود تري خواهيم داشت     2 و 6و1هاي  
 3كه در زونهـاي  . نشان مي دهد كه در هر زون الزم است يك سيستم نگهداري مناسب و اقتصادي طراحي گردد       

 متـر بيشـتر   5/1 متـر و بـه فاصـله    2 سانتيمتر و پيچ سنگهاي به طـول  10خامت  با استفاده از شاتكريت به ض     4و
 متـر و بـا اسـتفاده از         2 و فاصله    2 با استفاده از پيچ سنگ به طول         6و2و1ضريب پايداري را داريم و در زونهاي        

 از ريزش    براي اطمينان  5 سانتيمتر بيشترين ضريب پايداري را خواهيم داشت و در زون            5شاتكريت به ضخامت    
 . سانتيمتر استفاده نماييم10-5بهتر است فقط از شاتكريت به ضخامت 
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The variation of structural in Cheshmeh Lengan Tunnel 
 

Abstract: 
Design and performance of tunnel for water conveyance is one of the important 

methods to transmit the water from one area to others. In order to Cheshmeh Lengan 
Tunnel performed for, transmit the water from Cheshmeh Lengan to Zayanderod’s 
Isfahan. In this paper were done analysis for statistic results of fields removal Joints 
by DIPS software and classification of rock mass (Q, RMR, GSI) to route of tunnel. 
Then the use of classification of rock mass Implicited to design of support system in 
the route of tunnel. Whereas condition of joints in the route of tunnel to used of 
UNWEDGE Software was done study of variation of structural in the route of tunnel 
and the condition of wedges formed studied in route of tunnel. 
 

Key words: Cheshmeh Lengan Tunnel, classification of rock mass, variation of 
structural, UNWEDGE Software, DIPS software. 
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