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 خالصه

های نفوذكننده در های امن زيرزمیني در مقابل انفجارهای سطحي و بمبسازههمواره طراحي 

زمین از رويکردهای اساسي و ضروری در بحث پدافند غیرعامل است. در اين راستا بررسي عوامل 

ها در مقابل امواج ناشي از انفجار های زيرزمیني از جمله تونلی پايداری سازهدر زمینه رگذاریتأث

های سطحي ای موجود در زمینه انفجارنامهائز اهمیت است. در اين مقاله روابط آيیناز موارد ح

در اين روابط مورد بررسي قرار گرفت. در بخش ديگری از اين  مؤثرارائه شد. نقش پارامترهای 

ناشي از انفجار سطحي  ،PLAXIS 2Dافزار اجزای محدود سازی عددی با استفاده از نرممقاله مدل

ای با فرض شرايط پوند( در خاک ماسه 1151و  1152تي )به ترتیب معادل انكیلوگرم تي 2555و  855

های ناشي از انفجار بر روی تونل مورد بررسي ها و تغییرشکلتقارن محور انجام شده است. تنش

از دو  آمدهدستبهگیری و نتايج قرار گرفت. سپس میزان سرعت ناشي از اين انفجارها اندازه

برای بررسي میزان ( Peak Particle Velocityمقايسه شد. از معیار حداكثر سرعت ذرات )نفجار ا

توان برای تخمین عمق بهینه تونل استفاده مي آمدهدستبهخرابي در تونل استفاده شد. از نتايج 

 نمود.
 

 عددی.سازی كلمات كلیدی: مهندسي تونل، انفجار سطحي، عمق بهینه، پدافند غیرعامل، مدل
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 مقدمه .1
 

ه شود كهای دفاعي كشور شناخته ميترين استراتژیپدافند غیرعامل در حال حاضر به عنوان يکي از اساسي

سبت های خاص خود، بهبه دلیل ويژگي شتری ن ساني، هر روز اهمیت بی ويژه كاهش تلفات مادی و معنوی و ان

فزار ای جنگریكارگبهگردد كه مســتلزم اقداماتي اطالق ميكند. پدافند غیرعامل به مجموعه به قبل پیدا مي

حیاتي، حساس  ساتیتأستوان از وارد شدن خسارات مالي به تجهیزات و و تسلیحات نبوده و با اجرای آن مي

و مهم نظامي و غیرنظامي و تلفات انســاني جلوگیری نموده و يا میزان خســارات و تلفات ناشــي از حمالت و 

 .]1[وايي موشکي دشمن را به حداقل ممکن كاهش داد های هبمباران

واسطه افزايش جمعیت، توسعه فنّاوری، افزايش تهديدات نظامي و فضای زيرين شهرهای امروزی به

توان در های اقتصادی به فضايي پیچیده اما مهم و كارا تبديل شده است. اين اهمیت وافر را ميجوييصرفه

 اما؛ ها مشاهده نمودها، شبکه مترو، مخازن زيرزمیني و پاركینگیني نظیر تونلهای زيرزماحداث انواع سازه

شود های مفید در صورت عدم رعايت اصول خاصي كه غالباً در پدافند غیرعامل يافت مياز سويي اين سازه

 حمل گرددای را متسوزی و جنگ )انفجار( خسارات گستردهتواند با بروز حوادثي همچون سیل، زلزله، آتشمي

]2[. 

يبه نظر م ريناپذاجتناببا افزايش تراكم جمعیت و توسعه شهرها استفاده از فضاهای زيرزمیني امری 

ونقل، انتقال آب، دفع فاضالب و همچنین اهداف ديگری مانند نصب ها در اكثر شهرها برای حملرسد. تونل

ها از ارزش اجتماعي و اقتصادی بنابراين اين سازه؛ گیرندمي های ارتباطي و الکتريکي مورد استفاده قراركابل

ها در برابر تهديدات نظامي، پذيری ساختمانكاهش آسیب منظوربهبنابراين ؛ بااليي برخوردار هستند

های بیني سامانهسازی، پیشی، مستحکمسازمنياای از اقدامات و تدابیر و مالحظات الزم شامل مجموعه

 .]3[شود سازی استفاده مييابي، در حوزه ساختمانها و مکانجايگزين، تسهیل مديريت بحران در زيرساخت

يید اكثر مهندسان برای تأو مورد  ]8، 1[متحده ياالتاارتش  TM 8-1355و  TM 8-888-1های نامهيینآاز 

شود. با توجه به حاسبه پارامترهای شوک زمیني استفاده ميانفجارات سطحي و زيرزمیني، در طراحي و م

های رو و زيرزمیني با دقت باال فراهم های عددی، امکان بررسي اثرات انفجار بر سازهپیشرفت قابل توجه روش

توان به روش اجزای مرزی، روش تفاضل محدود و روش اجزای محدود های عددی ميشده است. از جمله روش

های مدفون تحت اثر بار انفجار با استفاده از سیستم به بررسي تحلیل سازه ]6[زيمرمن و همکاران اشاره كرد. 

با تركیب روش  ]3[ناهمبسته با رويکردی تركیبي از روش اجزای محدود و تفاضل محدود پرداخت. استیونس 

تحت اثر انفجار سطحي  ای برای تحلیل دو قوس بتني مدفون در عمق كماجزا محدود و تفاضل محدود، نظريه

های مدفون به بارگذاری ناشي از انفجار را با روش اجزای محدود بررسي نمود. پاسخ پناهگاه ]8[ارائه داد. يانگ 

های خاک از جمله سختي یر ويژگيتأثبه مطالعه  FLACتفاضل محدود  افزارنرمبا استفاده از  ]1[همچنین گوی 

ها پرداخت. نشده، میرايي خاک و شدت بار انفجاری بر روی تونلدينامیکي خاک، مقاومت برشي زهکشي 
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عمق های كمبه بررسي تاثیرات انفجار سطحي بر روی تونل Ls-Dynaافزار با استفاده از نرم ]15[مباركي و واقفي 

بعدی بعدی و سهسازی دوبا مدل ]15[سطح مقاطع مختلف برای تونل پرداختند. لو و همکاران  نظر گرفتنبا در 

های زيرزمیني را با استفاده از روش اجزای محدود بر سازه مؤثرمسئله انفجار سطحي و بررسي پارامترهای 

سازی بزرگ ای با مقیاس مدلمیالدی تحقیقاتي میداني گسترده 1182تا  1118های بررسي كردند. طي سال

. در اين تحقیقات خسارات ]11[صورت گرفت ي سنگماسههای ها در زمینانفجار بر روی تونل ریتأثبرای بررسي 

و بسته شدن  261، گسیختگي كلي268، گسیختگي موضعي263گروه اصلي گسیختگي تناوبي 1وارد به تونل در 

231ها را با توجه به حداكثر سرعت مورد نظر )معیار خرابي تونل 1ی شد. جدول بندطبقه 235تنگ
PPV نشان )

 22/1ات خود به اين نتیجه رسیدند كه به ازای حداكثر سرعت در تحقیق ]12[دهد. كندورسکي و همکاران مي

 دهد.هايي در سیستم پوشش بتني تونل رخ ميمتر بر ثانیه، ترک
 ]11[ ی خرابي تونل با توجه به حداكثر سرعت ناشي از انفجاربندطبقه: 1جدول 

( متر بر PPVای حداكثر )سرعت ذره نوع خرابي رديف

 ثانیه

 (NA) 232قابل تعیین نیست بسته شدن تنگ 1

 12 گسیختگي كلي 2

گسیختگي  3

 موضعي

1 

 1/5 – 8/1 گسیختگي تناوبي 1

نامه برای بررسي پارامترهای شوک زمین ناشي از انفجار در اين مقاله ابتدا روابط موجود در آيین

، بار ناشي PLAXIS 2Dافزار اجزای محدود در نرمسازی عددی به روش است. سپس با استفاده از مدل شدهارائه

 هایای با فرض شرايط تقارن محور برای مسئله انجام شده است. سپس سرعتاز انفجار سطحي در خاک ماسه

 دست آمد و مقايسه شد.تي بهانكیلوگرم تي 2555و  855القايي ايجاد شده در زمین ناشي از موج انفجار 
 

 

 ی انفجارپديده .2
 

 در محیط كششي و فشاری امواج و ناگهاني شوک همچون اثراتي كه است تصادفي ماهیت با ایپديده انفجار

 انتشار و انفجار از ناشي فشار دينامیکي ماهیت. دهدقرار مي ریتأث تحت را خود مجاور هایسازه و نموده ايجاد

 یامسئله ،...و اطراف محیط با هاسازه اين اندركنش بررسي زيرزمیني، هایسازه بر آن ریتأث و زمین در آن

                                                           
117 Intermittent Failure 
111 Local Failure 
119 General Failure 
170 Tight Closure 
171 Peak Particle Velocity 
171 Not Applicable 
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 (1)ل شک در كه طورهمان. است كوتاه بسیار بارگذاری زمان انفجار از ناشي یضربه در. باشدمي پیچیده نسبتاً

رسد و سپس در ميبیشینه  فشار به فشار اتمسفر از فشار ثانیه، هزارم صد چند طول در شود،مي مشاهده

soمنفي ) فشار ثانیه دهم چند طول در ادامه در و گردديبازمطول چند صدم ثانیه دوباره به فشار اتمسفر 
-P )

soانفجار ) از ناشي یبیشینه فشار. شودمي ايجاد
+P)، كاهش گیریچشم نحو به انفجار مركز از شدن دور با 

 انفجار مركز از شدن دور با( سازه بر انفجار از ناشي بار اثر زمان) بارگذاری یدوره آن، برخالف ولي يابد،مي

 .]8، 1[ يابدمي افزايش

 
 ]1[: تصوير شماتیک از نحوه تغییرات فشار در طول زمان ناشي از انفجار 8شکل 

 

)شکل شدت شوک زمین با توجه به مشخصات خاک، خاک خشک و يا رس اشباع متفاوت خواهد بود 

 :]8[قرار گیرد  مدنظرهای مدفون بايد انفجار بر سازه (. دو مورد اساسي برای ارزيابي میزان تهديد ناشي از2

  انفجار بمب در باالی سازه، عموماً روی اليه محافظ بتني يا سنگي، باعث بارگذاری مستقیم روی سقف

 شود.سازه مي

 شوند.ورت سازه منفجر ميكند و در مجاتسلیحاتي كه به خاک اطراف نفوذ مي 

 اين دو مورد در شکل زير نشان داده شده است.

 
 ]8[ موردنظر: تصويری شماتیک از عمق نفوذ ماده منفجره و فاصله از نقطه 1شکل 

 

 باشد.روابط و پارامترهای شوک در زمین مربوط به انفجار بمب در هوا و يا داخل خاک به صورت زير مي

 (2) 𝑃0 = 𝑓 × 𝜌𝑐 × 060 × (
𝑅

𝑊0 3⁄
)

−𝑛
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 (3) 𝑉0 = 𝑓 × 060 × (
𝑅

𝑊0 3⁄
)

−𝑛

 

: امپدانس cρ، شدگي: ضريب جفتf ،: فشار حداكثر بر حسب پوند بر اينچ مربع5P( 3( و )2در روابط )

وزن : W، فاصله از محل انفجار بر حسب فوت :R،صوتي بر حسب پوند بر اينچ مربع تقسیم بر فوت بر ثانیه

 .]8[: سرعت حداكثر بر حسب فوت بر ثانیه است 5V، : ضريب میراييn، خرج انفجار بر حسب پوند

شدگي برای انفجار در هوای آزاد، خاک و بتن، با توجه به عمق مقیاس شده انفجار، متفاوت ضريب جفت

دهد. اين ضريب شدگي را در مقابل عمق نفوذ ماده منفجره نشان مي( تغییرات ضريب جفت3است. شکل )

f برای انفجار در هوای آزاد مقدار ثابت = خواهد بود. در اين پژوهش با توجه به اينکه انفجار روی سطح  5.11

fدهد زمین خاكي رخ مي =  .]8[در نظر گرفته شده است  5.1

 
 ]8[ي نسبت به عمق مقیاس شده انفجار شدگجفت: ضريب 15شکل 

ی پارامترهای مربوط به است، در واقع همه شدهارائههای زيادی ی بار ناشي از انفجار روشبرای محاسبه

سازی بر حسب وزن ماده انفجار وابسته به دو پارامتر مستقل هستند: يکي میزان مواد منفجره كه با معادل

تا محل اثر موج انفجار ی بین مركز انفجار ( و ديگری فاصلهWشود )( معادل بیان ميTNTتي )انمنفجره تي

(R حاصل اين دو كمیت، به صورت پارامتر .)Z شود.)فاصله مقیاس شده(، به شرح زير بیان مي 

(1) 𝑍 =
𝑅

𝑊
0
3⁄
 

 .]13[روند بر حسب كیلوگرم به كار مي Wبر حسب متر و  Rدر رابطه باال 

 باشد.به صورت زير ميی ناشي از انفجار برای برآورد فشار بیشینه ]11[ی پیشنهادی براد رابطه

(8) 𝑃𝑠𝑜 =
79.5

𝑧
+

045.5

𝑧2
+

585

𝑧3
− 0.7 𝑘𝑃𝑎        kPa) 1555<  sokPa < P 15( 

(6) 𝑃𝑠𝑜 =
690

𝑧3 + 000 𝑘𝑃𝑎                                     kPa) 1555>  so(P 

خواهد آمد كه میزان اين ی انعکاس موج، پیش اگر موج انفجار در مسیر خود به مانع برخورد كند، پديده

زاويه برخورد صفر باشد )مانع موجود  كهيدرصورتی برخورد موج، متفاوت خواهد بود. انعکاس، متناسب با زاويه

 .]13[شود ، از رابطه زير محاسبه ميجادشدهيادر مسیر، بر مسیر حركت موج عمود باشد(، میزان انعکاس 
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(3) 𝑃𝑟 = 200𝑃𝑠𝑜 [
9 + 4𝑃𝑠𝑜

9 + 𝑃𝑠𝑜
]    𝑘𝑃𝑎 

به صورت رابطه لگاريتمي مطابق زير  ]18[فر و ماهری برای زمان بار انفجار توسط ايزدی شدهارائهی رابطه

 باشد.مي

(8) log00 (
𝑡𝑑

𝑊
0
3⁄
) ≈ 0.28 + 0.30 log00 (

𝑅

𝑊
0
3⁄
)     (𝑍 ≥ 0.0)   

(1) log00 (
𝑡𝑑

𝑊
0
3⁄
) ≈ 0.28 + 2.5 log00 (

𝑅

𝑊
0
3⁄
)     (𝑍 ≤ 0.0)   

تي و انتيكیلوگرم ماده منفجره  2555و  855( مقادير مربوط به فشار بیشینه ناشي از انفجار 2جدول )

دهد. با توجه ماهیت بار انفجار و تاريخچه زماني آن، با دور شدن از محل انفجار مدت زمان انفجار را نشان مي

( 15شینه فشار انعکاسي و با استفاده از معادله )يابد. با توجه به مقادير بیمیزان فشار ناشي از انفجار كاهش مي

( مدت زماني 12( و )11آيد. با استفاده از معادالت )مي به دست( 2فشار بیشینه ناشي از انفجار مطابق جدول )

 است. شدهمحاسبهشود اعمال مي موردنظری كه بار انفجاری در نقطه

 تيانیلوگرم تيك 2555و  855پارامترهای مربوط به انفجار : 2جدول 

فاصله از محل 

 انفجار )متر(

 فشار انعکاسي ینهبیش

 ]13[)مگا پاسکال( 

فشار بیشینه ناشي از 

 انفجار

 )مگا پاسکال(

فاصله 

مقیاس 

 شده
z 

مدت زمان اعمال بار 

 انفجار

 ثانیه()
855 

 كیلوگرم

2555 

 كیلوگرم
855 

 كیلوگرم

2555 

 كیلوگرم

855 

 كیلوگرم

2555 

 كیلوگرم

1 8/381 1/652 31/11 88/38 1/5 588/5 512/5 

8/2 1/81 1/188 63/11 56/21 28/5 812/5 121/5 

8 8/21 11/65 81/3 55/8 8/5 36/1 381/2 

15 28/1 3/11 81/5 21/2 1 281/16 132/13 

18 28/1 51/8 32/5 12/5 8/1 13/18 312/28 

25 81/5 13/2 13/5 18/5 2 18/25 356/23 

28 21/5 58/1 1/5 28/5 8/2 81/21 61/21 

35 11/5 63/5 58/5 13/5 3 81/22 113/31 
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 تيانكیلوگرم تي 855: تصوير شماتیک از اعمال بار انفجار سطحي ناشي از 11شکل 

 
 تيانكیلوگرم تي 2555 : تصوير شماتیک از اعمال بار انفجار سطحي ناشي از12شکل 

 
 سازی عددیمدل .3

 

ای در افزاری به علت دقت و صحت نتايج كاربرد گستردهسازی نرمهای عددی و مدلامروزه استفاده از روش

های آزمايشگاهي و سازیهای عددی نسبت مدلعلوم مهندسي و مهندسي ژئوتکنیک دارد. همچنین روش

سازی انفجار به صورت میداني نیاز به صرف هزينه است، به ويژه در مورد مدلتر هزينهتر و كممیداني آسان

 باشد.زياد و امکانات مخصوص مي

محور امکان ( انجام شده است. شرايط تقارن8( و )1مطابق شکل ) Plaxis 2Dافزار سازی در نرمدر اين مقاله مدل

ای فیروزكوه با سازی، خاک ماسهنظر در مدلكند. خاک مورد سازی و تحلیل بار انفجار را میسر ميمدل

سازی در نظر گرفته كولمب در مدل -است. مدل رفتاری موهر 3مشخصات مقاومتي و مکانیکي مطابق جدول 

 شده است.
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 سازی: مشخصات خاک استفاده شده در مدل3جدول 

 E (MPa) υ )3(kN/mγ C (kPa) (º)φ sG 85D مصالح

ماسه 

 فیروزكوه
25 2/5 18 35 32 66/2 3/5 

( است. برای تحلیل مدل، 8( و )1افزار و مقادير فشار ناشي از انفجار مطابق شکل )بارگذاری انجام شده در نرم

بندی انجام شده، موقعیت تونل، ( مش6با توجه به ماهیت بار انفجار از آنالیز دينامیکي استفاده شد. شکل )

 دهد.مينحوه بارگذاری و شرايط مرزی مسئله را نشان 

 
 افزارسازی انجام شده در نرم: مدل13شکل 

 

شود با افزايش فاصله از محل انفجار كه مشاهده مي طورهمان(، 2با توجه به مقادير بیشینه فشار در جدول )

مقدار به صفر متری از محل انفجار اين  35يابد و بعد از حدود فاصله میزان موج انرژی به شدت كاهش مي

 پذيرترين ناحیه درعمق، سقف تونل آسیبهای كمشود. با توجه به تحقیقات انجام شده، در تونلنزديک مي

دهد. های ايجاد شده ناشي از انفجار سطحي را نشان مي( جابجايي3. شکل )]15[بحث آنالیز پايداری تونل است 

 متری است. 8حل انفجار و تا عمق حدود ها در زير م( بیشترين میزان جابجايي3مطابق شکل )

 
 های ناشي از انفجار سطحي: كنتور جابجايي11شکل 

 

توان مقدار سرعت ذرات در خاک ناشي از انفجارهای های مختلف ميبرای تخمین میزان خرابي تونل در عمق

ستسطحي را  شکل ) به د سطحي 8آورد.  سرعت ذرات به ازای انفجار  كیلوگرم ماده  2555و  855( تغییرات 
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شان مي شکل با افزايش منفجره در عمق خاک را ن سرعت ذرات تا  1دهد. مطابق  برابری مقدار ماده منفجره، 

شي از برابر افزايش مي 3متری تا  8عمق حدود  سرعت نا سطح زمین میزان  تي، انرم تيكیلوگ 2555يابد. در 

ست و برای  88/232 سرعت انكیلوگرم تي 855متر بر ثانیه ا ست. 88/88تي، حداكثر مقدار   متر بر ثانیه ا

متری مقدار سرعت بسیار زياد است و موجب گسیختگي توده  6شود تا عمق حدود كه مشاهده مي طورهمان

تا عمق  تيانكیلوگرم تي 855از انفجار  ( و مقادير ســرعت ناشــي1شــود. با توجه به مقادير جدول )خاک مي

ــب تونل به ازای متری، خرابي كلي در تونل ايجاد مي 13حدود  ــود. عمق مناس كیلوگرم ماده منفجره  855ش

سرعت ذرات  15حدود  ست. در اين عمق  سطح زمین ا ستبهمتر بر ثانیه  2متری از  ست. به ازای  آمدهد ا

ــد. عمق  8ا عمق حدود كیلوگرم ماده منفجره ت 2555انفجار  ــیختگي كلي در تونل ايجاد خواهد ش متری گس

متری از ســطح زمین اســت.  65تي حدود انكیلوگرم تي 2555بهینه تونل برای كاركرد ايمن ناشــي از انفجار 

 بايست همواره در اين مباحث ضريب اطمینان بااليي در نظر گرفت.البته مي

 
 یرات حداكثر سرعت ذرات با افزايش عمق خاک: تغی18شکل 

 گیریبندی و نتیجهجمع .1 
 

ــد. همچنین نقش پارامترهای  ــار موج انفجار در زمین ارائه ش در اين مقاله روابط تحلیلي در مورد نحوه انتش

 مختلف در رفتار توده خاک ناشي از انفجار سطحي مورد بحث قرار گرفت.

كیلوگرم ماده منفجره و مدت زمان  2555و  855با استفاده از روابط موجود فشار ناشي از انفجار سطحي 

 آمد و مقدار اين فشارها با يکديگر مقايسه شد. به دستاعمال اين فشار 
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سمت ديگری از اين مقاله مدل شد. با توجه به در ق شده انجام  شاره  شي از دو انفجار ا سازی عددی نا

سترش ميماهیت ب شکل كره در همه جهات گ ستفاده سازیمحور در مدليابد، مدل تقارنار انفجار كه به  ها ا

سه سه شد. با فرض وجود خاک ما شرايط دو بعدی هند سئلهای و  شد. Plaxisافزار در نرم م سیم  تغییرات  تر

آمد. مقدار  به دستتي انيكیلوگرم ت 2555و  855سرعت القايي ناشي از انفجار در عمق خاک برای دو انفجار 

ــرعت القايي به ازای افزايش  ــتفاده از معیار  1افزايش س ــي قرار گرفت. با اس برابری ماده منفجره مورد بررس

شده در اعماق مختلف زمین  سیختگي ايجاد  سرعت ذرات، میزان گ ستخرابي حداكثر  آمد. از نمودار  به د

خاک مي ــب عمق  عت ذرات بر حس ــر حداكثر س نلتغییرات  نه تو تا از اثرات  توان برای تخمین عمق بهی

 انفجارهای سطحي در امان باشد و كاربری خود را حفظ نمايد، استفاده نمود.
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