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رانیست ایزطیو محیمهندسین شناسیمن زمجش انین همایهشتم
مشهدی، دانشگاه فردوس1392آبان 16و 15

١

مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاري تونل
مشهدپارك کوهسنگیمسجد :مطالعه موردي

٤، 3پورغالمرضا لشکري،2محمد غفوري، 1حسامیعلیرضا

1-
-3و2

٤--

Al_he٥٨٤@ilunni.un.ac.ir

دهیچک
اند در هنگام ساخت تونل هاي شهري واقع شدهها و تاسیسات شهري موجود در سطح زمین که در اطراف تونلتامین ایمنی سازه

14قطار شهري مشهد بطول بیش از 2پروژه خط . کننده استبسیار تعیین) مدتتاثیر بلند(برداري آن و در زمان بهره) مدتتاثیر کوتاه(
هاي پیشرفته حفاري با ماشینبا توجه به شرایط مسیر و مزایاي .کیلومتر در امتداد شمال شرق به جنوب غرب مشهد طراحی شده است

Tunnel boring)زنی تونل machine)TBMبا ماشین (صورت تونل مکانیزه، غالب آن بEPB (در حال حاضر روش . گرددحفاري می
Earth Pressure Balance(زنی با سپر تعادلی فشار زمین تونل [EPB] Shield (ترین روش که ابتدا در ژاپن توسعه یافت به یکی از عمومی

توان بوسیله ایجاد تعادل در ي، حرکات زمین را بصورت تئوري میآوربا این فن. تاي نرم تبدیل شده اسها براي تونل سازي در زمین ه
.فشار داخل اتاقک فشار زمین نسبت به فشار خاك بیرونی در طول حفاري تحت کنترل قرار داد

TBM، حفاري تونل، مدیریت ریسک، نشست زمین: کلمات کلیدي

مقدمه-1
محققان در جهت شناسایی رفتار زمین و مدلسازي هاي پیچیده اي که با هاي صورت گرفته توسط علیرغم کلیه تالش

مخاطرات با مشکالتی روبرو هنوز هم پیش بینی دقیق این قبیل ،کمک نرم افزارهاي قوي براي پروژه هاي مختلف بعمل می آید
هر چند بکاربردن تکنولوژي هاي مدرن مانند حفاري تونل با کنترل پایداري جبهه کار تونل و نصب همزمان نگهدارنده .می باشد

تا میزان زیادي مشکالت نشست سطح زمین را در مناطق )EPBمانند استفاده از سپرهاي فشار تعادلی زمین، (در داخل محفظه سپر
ه ها و تاسیسات ارزشمند و حساس به تغییر شکل زمین مانند برخی آثار باستانی، اما وجود برخی ساز،شهري کاهش داده است

باعث گردیده است که پیش بینی عکس العمل زمین در برابر حفاري تونل ها در محیط زیست شهري همچنان جزو موضوعات 
... ن شناسی مهندسی، ژئوتکنیک و روز و مورد عالقه محققان رشته هاي مرتبط مانند مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، زمی

. باشد
، این جابجایی )1شکل (حفر تونل خواسته یا ناخواسته باعث جابجایی و تغییر شکل هایی در خاك هاي اطراف می گردد 

تواند در محیط هاي شهري آسیب ها و گردد در صورت کنترل نشدن، مینشست در سطح زمین گاهی مشاهده میها که بصورت 
وارد نماید ... یابان ها و ادي به ساختمان هاي اطراف، تاسیسات شهري واقع در محدوده نشست، شیب بندي خخسارات زی

که مجبور باشیم تونل را از نواحی پر جمعیت، باستانی و داراي سازه هاي ارزشمند ،شودیاین خطر زمانی بحرانی تر م). 2شکل(
هاي زیرزمین مانند پی ها و شمع ها، تونل هاي موجود و مخازن زیرزمینی را نیز بعالوه خسارت احتمالی بر سایر سازه . عبور دهیم

. نباید از نظر دور داشت
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٢

نمونه تغییرشکل القایی زمین در تونل سازي با سپر-1شکل 

نمونه هایی از تاثیرات منفی نشست حاصل از ایجاد فضاي زیرزمینی در مناطق شهري- 2شکل

ترین روش حفاري در مرحله طراحی، با توجه به شرایط زمین خطرات ناشی از نشست عالوه بر انتخاب مناسبمنظور کاهشهب
ت و پهنه بندي آن در در ادامه با تخمین مناسب نشس. شناسی مسیر، باید تا حد امکان از مناطق داراي حساسیت زیاد اجتناب نمود

هاي موجود در این مناطق، میزان آسیب ا شناسایی نمود و با مطالعه سازهز رهاي غیر مجاتوان نواحی داراي نشستطول مسیر می
پذیري آنها و در نتیجه تعیین لزوم یا عدم لزوم تمهیدات تقویتی و پیشگیرانه قبل از رسیدن تونل را بررسی نمود و در صورت نیاز 

.تمان هاي آسیب پذیر از سکنه را اجرا نموددر زمان رسیدن تونل به مکان خطر، موارد ایمنی خاص مانند خالی کردن ساخ

مشخصات پروژه -2
کیلومتر در امتداد شمال شرق به جنوب غرب مشهد طراحی شده است و از 14طول بیش از هقطار شهري مشهد ب2پروژه خط 

سعدي، میدان شریعتی، پارك کوهسنگی، ابتداي خط تا انتهاي آن از خیابان طبرسی شمالی، میدان راه آهن، میدان شهدا، میدان 
با توجه به شرایط مسیر و مزایاي حفاري با ماشین هاي پیشرفته تونل زنی. نموداهدجوان عبور خودانیمیدان فضل بن شاذان و م

TBM حفاري با ماشین(، غالب آن بصورت تونل مکانیزه(EPBهاي نوین با وجود آنکه تکنولوژي. هد گردیدحفاري خوا
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٣

سازه هاي گرانقیمت و مراکز مهم شهر زدیکیاند اما بدلیل عبور تونل از نري، مخاطرات مربوط به نشست را بسیار کاهش دادهحفا
، بررسی وضعیت تغییر شکل هاي القایی اطراف ...)مانند میدان شهدا، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، پل جمهوري اسالمی و (

ريمناسب جهت کاهش خطر امیمسیر، تحت تاثیر حفاري تونل، بمنظور شناسایی ریسک هاي احتمالی و استفاده از خط مش
.قطار شهري مشهد نشان داده شده است2مسیر خط 3در شکل شماره . وري استضر

قطار شهري مشهد2خط يهاستگاهیمسیر و ا-3شکل

هدف از تحقیق-3
در خصوص تحقیقرونیااز،باشندیبه مناطق متراکم مرکز شهر ميشرویدر حال پزهیتونل مکانریدو مسهرنکهیبا توجه به ا

داشتن برنامه ازمندینينشست امرسکیرتیریمدمساله.باشدیمیالزامنهیزمنیدر ایکارشناسيهایرخداد نشست و بررس
پروژه و بعد از اتمام ساخت تا يپروژه، همزمان با اجرايمطالعات قبل از اجرا.باشدیزبده و امکانات مناسب ميروهایمناسب، ن

که در ادامه ه،بعمل آمدیساختمان مسجد پارك کوهسنگيمراحل مذکور براهیکل. باشدیها مشکلرییزمان ثابت شدن تغ
.استدهیگردحیتشر

روش مطالعه-4
يفرم هالیحاصل از تکمجهینت. رفتیموجود صورت پذتیسازه مورد نظر مطالعات وضعیاطالعات فنيآورپس از جمع

BCS (Building Condition Survey)همراه سطوح خطر و هشدار حاصل از آن بهيریپذبیمسجد و شاخص آسسازهيبرا
يامذکور شامل اطالعات رفتار سازهيهافرميهايورودیکلربه طو. استدهیارائه گرد1استخراج شده در جدول شماره 

.باشدیساختمان میعمومتیوضعو ساختمانيرونماتیساختمان، وضعيآن، کاربريریقرارگتیساختمان، موقع

مسجدپذیري، سطح خطر و هشدارها براي ساختمانشاخص و درجه آسیب-1جدول 
شاخصنام ساختمانردیف
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٤

مطالعات صورت گرفته-4-1
مورد نظر، اقدام به نقشه برداري اي از مدیریت مجموعه و بررسی مشاهداتی وضعیت سازهپس از استعالم مشخصات سازه

).4شکل شماره(گردید پالن و ارتفاع سازه

شده از ساختمان مسجديپالن نقشه بردار-4شکل 

مشاور نیمهندس(پروژه کیارائه شده توسط مشاور ژئوتکنلیپروفهیبر پازیخاك نیکیو مکانیشناسنیزميپارامترها
.)5شکل شماره (دیگردنییتع) ساحل

هاي خاك در محدوده مورد مطالعهها و خصوصیات مهندسی الیهوضعیت زمین شناسی الیه-5شکل 

صالحیسازه ذنیاز مهندسیکه توسط گروهیکد مرجع مخصوص باشد و اطالعات آن در فرمکیيدارادیهر ساختمان با
:باشدلیشامل موارد ذتواندیساخت منیمراحل قبل و حياطالعات برانیا. شده است وارد گرددهیته

طبقات اضافه ،یقبلیراتیتعميکارهاخیتعداد طبقات، نوع سازه باربر، تارها،ینوع و عمق پ،یطراحيهاسازه، نقشهسن
.دینمایحساس معرفیلیسازه خکیتواند آن را یکه میو فرهنگيارزش معمار،یخیشده، نوع سازه از لحاظ تار

تیها، وضعتركسات،یو گزارش گردد شامل تاسیبازرسدیساختمان بايهاسازه تمام قسمتطیاز شرایچشمیبررسکی
ریها بصورت زاز ساخت تونل تركشیپيهادر برداشت.... گرفته شده ويهاو نواقص، عکسوبیبودن، نم داشتن، عیشاقول
شتری، ب)یفرعيترك ها(یبازشدگمتریلیم2، تا )شودیمدهیر مسلح فقط دیتوسط چشم غ(ییمويهاترك: گردندیميبنددسته

).یاصليهاترك(متریلیم2از 
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در هااز آنییهاکه نمونهدیگرديموجود در ساختمان قبل از ساخت تونل، عکسبرداريهاتركتیاز وضعبیترتنیبد
.نشان داده شده است6شکل شماره 

برخی ترکهاي موجود در سازه مسجد قبل از ساخت تونل در محدوده آن-6شکل 

ها و قرائت آندینصب گردیراتییسازه با تغمیبه حريحفارنیماشدنیمناسب قبل از رسیدر فاصله زمانيبرنامه ابزاربند
نصب تیموقع. استدهیارائه گرد2کنترل نشست در جدول شماره يهانیحاصل از قرائت پجینتا. رفتیمطابق برنامه صورت پذ

. نشان داده شده است7در شکل شماره زینظر نردمويمترهالتیت

برداري نشست نقشهنتایج قرائت ابزار کنترل-2جدول 

اره پین km )m(ارتفاع اولیه پین  ارتفاع نهایی میزان نشست نهایی شروع نشست برمبناي 
کیلومتراژ

شروع نشست برمبناي فاصله از 
سینه کار

61L 12300 1029.235 1029.235 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
61C 12300 1029.485 1029.482 -0.003 12297 -3
61R 12300 1029.772 1029.770 -0.002 12297 -3
62L 12290 1029.392 1029.392 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
62C 12290 1029.241 1029.237 -0.004 12273 -17
62R 12290 1029.426 1029.426 0.000 نشست نداشته است استنشست نداشته 
63L 12280 1028.935 1028.935 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
63C 12280 1028.968 1028.966 -0.002 12273 -7
63R 12280 1029.408 1029.406 -0.002 12273 -7
64L 12270 1028.500 1028.497 -0.003 12273 3
64C 12270 1028.614 1028.611 -0.003 12246 -24
64R 12270 1029.953 1029.953 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
65L 12260 1028.166 1028.164 -0.002 12246 -14
65C 12260 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
65R 12260 1028.413 1028.411 -0.002 12237 -23
66L 12250 1028.693 1028.691 -0.002 12237 -13
66C 12250 1028.830 1028.828 -0.002 12234 -16
66R 12250 1028.829 1028.829 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
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در هااز آنییهاکه نمونهدیگرديموجود در ساختمان قبل از ساخت تونل، عکسبرداريهاتركتیاز وضعبیترتنیبد
.نشان داده شده است6شکل شماره 

برخی ترکهاي موجود در سازه مسجد قبل از ساخت تونل در محدوده آن-6شکل 

ها و قرائت آندینصب گردیراتییسازه با تغمیبه حريحفارنیماشدنیمناسب قبل از رسیدر فاصله زمانيبرنامه ابزاربند
نصب تیموقع. استدهیارائه گرد2کنترل نشست در جدول شماره يهانیحاصل از قرائت پجینتا. رفتیمطابق برنامه صورت پذ

. نشان داده شده است7در شکل شماره زینظر نردمويمترهالتیت

برداري نشست نقشهنتایج قرائت ابزار کنترل-2جدول 

اره پین km )m(ارتفاع اولیه پین  ارتفاع نهایی میزان نشست نهایی شروع نشست برمبناي 
کیلومتراژ

شروع نشست برمبناي فاصله از 
سینه کار

61L 12300 1029.235 1029.235 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
61C 12300 1029.485 1029.482 -0.003 12297 -3
61R 12300 1029.772 1029.770 -0.002 12297 -3
62L 12290 1029.392 1029.392 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
62C 12290 1029.241 1029.237 -0.004 12273 -17
62R 12290 1029.426 1029.426 0.000 نشست نداشته است استنشست نداشته 
63L 12280 1028.935 1028.935 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
63C 12280 1028.968 1028.966 -0.002 12273 -7
63R 12280 1029.408 1029.406 -0.002 12273 -7
64L 12270 1028.500 1028.497 -0.003 12273 3
64C 12270 1028.614 1028.611 -0.003 12246 -24
64R 12270 1029.953 1029.953 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
65L 12260 1028.166 1028.164 -0.002 12246 -14
65C 12260 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
65R 12260 1028.413 1028.411 -0.002 12237 -23
66L 12250 1028.693 1028.691 -0.002 12237 -13
66C 12250 1028.830 1028.828 -0.002 12234 -16
66R 12250 1028.829 1028.829 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
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در هااز آنییهاکه نمونهدیگرديموجود در ساختمان قبل از ساخت تونل، عکسبرداريهاتركتیاز وضعبیترتنیبد
.نشان داده شده است6شکل شماره 

برخی ترکهاي موجود در سازه مسجد قبل از ساخت تونل در محدوده آن-6شکل 

ها و قرائت آندینصب گردیراتییسازه با تغمیبه حريحفارنیماشدنیمناسب قبل از رسیدر فاصله زمانيبرنامه ابزاربند
نصب تیموقع. استدهیارائه گرد2کنترل نشست در جدول شماره يهانیحاصل از قرائت پجینتا. رفتیمطابق برنامه صورت پذ

. نشان داده شده است7در شکل شماره زینظر نردمويمترهالتیت

برداري نشست نقشهنتایج قرائت ابزار کنترل-2جدول 

اره پین km )m(ارتفاع اولیه پین  ارتفاع نهایی میزان نشست نهایی شروع نشست برمبناي 
کیلومتراژ

شروع نشست برمبناي فاصله از 
سینه کار

61L 12300 1029.235 1029.235 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
61C 12300 1029.485 1029.482 -0.003 12297 -3
61R 12300 1029.772 1029.770 -0.002 12297 -3
62L 12290 1029.392 1029.392 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
62C 12290 1029.241 1029.237 -0.004 12273 -17
62R 12290 1029.426 1029.426 0.000 نشست نداشته است استنشست نداشته 
63L 12280 1028.935 1028.935 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
63C 12280 1028.968 1028.966 -0.002 12273 -7
63R 12280 1029.408 1029.406 -0.002 12273 -7
64L 12270 1028.500 1028.497 -0.003 12273 3
64C 12270 1028.614 1028.611 -0.003 12246 -24
64R 12270 1029.953 1029.953 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
65L 12260 1028.166 1028.164 -0.002 12246 -14
65C 12260 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
65R 12260 1028.413 1028.411 -0.002 12237 -23
66L 12250 1028.693 1028.691 -0.002 12237 -13
66C 12250 1028.830 1028.828 -0.002 12234 -16
66R 12250 1028.829 1028.829 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
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67L 12220 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
67C 12220 1028.733 1028.730 -0.003 12212 -8
67R 12220 1028.748 1028.744 -0.004 12212 -8
68L 12210 1028.865 1028.863 -0.002 12210 0
68C 12210 1028.691 1028.691 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
68R 12210 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
69L 12200 1028.681 1028.681 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
69C 12200 1028.640 1028.640 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
69R 12200 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
70L 12190 1028.314 1028.314 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
70C 12190 1028.141 1028.141 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
70R 12190 1028.073 1028.073 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است

bsp3 12242 1029.1720 1029.1700 -0.0020 12234 نصب شده زیر )ارتفاعی(پین دیواري
tape3تیلت متر و 

bsp4 12222 1029.0627 1029.0637 0.0010 12234
نصب شده زیر )ارتفاعی(پین دیواري

tape4تیلت متر و 

HZ ANGLEاولیه HZ DISTاولیه HZ ANGنهایی HZ DISTنهایی

TAPE3 188.8360 19.199 188.8320 19.197
TAPE4 88.5125 26.485 88.5080 26.488

HZ DIST FROM bm TO BM TAPE4=12.910 HZ DIST FROM bm TO BM TAPE3=50.420 AND HZ ANGLE SET 0 FROM

BM TAPE3 &4

برداري در محدوده مسجدمترهاي نصب شده و ابزار کنترل نشست نقشهپالن موقعیت تیلت-7شکل 
12+180

12+190

12+200

12+210

12+220

12+230

12+240

12+250

12+260

12+270

12+280

رانیست ایزطیو محیمهندسین شناسیمن زمجش انین همایهشتم
مشهدی، دانشگاه فردوس1392آبان 16و 15

٦

67L 12220 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
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67L 12220 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
67C 12220 1028.733 1028.730 -0.003 12212 -8
67R 12220 1028.748 1028.744 -0.004 12212 -8
68L 12210 1028.865 1028.863 -0.002 12210 0
68C 12210 1028.691 1028.691 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
68R 12210 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
69L 12200 1028.681 1028.681 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
69C 12200 1028.640 1028.640 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
69R 12200 **** **** **** نشست نداشته است نشست نداشته است
70L 12190 1028.314 1028.314 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
70C 12190 1028.141 1028.141 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است
70R 12190 1028.073 1028.073 0.000 نشست نداشته است نشست نداشته است

bsp3 12242 1029.1720 1029.1700 -0.0020 12234 نصب شده زیر )ارتفاعی(پین دیواري
tape3تیلت متر و 

bsp4 12222 1029.0627 1029.0637 0.0010 12234
نصب شده زیر )ارتفاعی(پین دیواري

tape4تیلت متر و 
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HZ DIST FROM bm TO BM TAPE4=12.910 HZ DIST FROM bm TO BM TAPE3=50.420 AND HZ ANGLE SET 0 FROM

BM TAPE3 &4

برداري در محدوده مسجدمترهاي نصب شده و ابزار کنترل نشست نقشهپالن موقعیت تیلت-7شکل 
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٧

کنترل نشستيدر تونل برارانهیشگیاقدامات پ-5
که از يآن، تا حديهاوارهیسخت در دتینهایپوشش بکیو همزمان تدارك نیحفره در زمکیجادیانکهیبا توجه به ا

اجتناب نیزمرشکلییو تغییاز جابجایباشد؛ مقدار خاصینمریامکانپذتیدر واقعد،ینمايریجلوگنیزمرشکلییهرگونه تغ
کنترل نشست يهاروش، EPBيهانیتمام مقطع تونل از جمله ماشيحفاريهانیماشيتکنولوژشرفتیبا پ. خواهد بودریناپذ

افتهیتوسعه یخاصریتدابدهد،یدستگاه که نشست در آنجا رخ ميهااز بخشکیمنظور کنترل هر و بهافتهیتکامل زیننیزم
:اشاره نمودریبه موارد زتوانیاز آن جمله م.است
خاك به منظور کنترل يگستره مصالح بهسازشیافزاوو بهبودتیبنتون،فومقیتزرستمیدستگاه از جمله سیدر طراحشرفتیپ•

.کاترهديروشیاز نشست پيریشگیپيبراکارنهیمناسب فشار س
.تیموقعنیاز نشست در ايریبه منظور جلوگEPBيهانیماشلدیدر اطراف شتیبنتونقیتزرستمیوجود س•
از نشست در يریشگیاختالط مصالح گروت به منظور پيهاگروت در پشت سگمنت و بهبود روشقیتزرستمیدر سشرفتیپ•

.گروتقیو تزريگذارسگمنتتیموقع

رفتار آنها قبل قیکنترل دقيخاك برایعمقيهاهیو النیتونل در سطح زمریمسشیبه منظور پاينگاررفتاريهاستمیتوسعه س•
ها و آنها متصور است مانند قناتيبرایینشست بااللیخاص که پتانسیشناسنیزمینواحنیتونل و همچنيو بعد از حفار

.نیمدت زمبلنديهاکنترل نشستنیو همچن،تحفرا
.همراه استریبا صدمات جبران ناپذکهیآنيهااز نشستيریشگیبه منظور پنیزميبهسازيهاگسترش روش•

.دستگاه لحاظ شده استیمشهد قابل دسترس بوده و در طراحيقطار شهر2ذکر شده فوق در پروژه خط ریتدابیتمام

، به )ژاپنيو استاندارد انجمن تونلسازBTS،ITA ،AFTESمانند(موجود یها و متون فننامههیتوجه به استانداردها، توصبا
يدر مراحل مختلف فشارهاستیبایمن،ینشست زمکاهش جهیو در نتEPBنیبا ماشيپس از حفارنیزمییمنظور کنترل جابجا

در کار،نهیدستگاه با کنترل فشار سيروشیدر پنیکه زمبیترتنیبد. شده حفظ گردديحفاريفضارامونیالزم در پيکار
گروت با فشار قیپشت سگمنت با تزریخاليو فضالدیشيبا فشار مناسب و در انتهایتیبنتونرهیخمقیبا تزرلدیشتیموقع

.گرددیميریشگیآن پییمناسب، محافظت شده و از جابجا
تیدر موقعEPBنیتونل با ماشيحفاريشهريهاها در پروژهمختلف نشست، بخش عمده نشستینواحنیبسهیمقادر

8در شکل . دوغاب جستجو نمودقیدر نحوه تزرستیبایآن را ملیگروت ثبت شده است که دلقیو تزريگذارسگمنت
.نشان داده شده استEPBن یبا ماشيمختلف در حفاريهاتیالزم در موقعيکاريفشارها

تونلرامونیپنیزمییبه منظور کنترل جابجاEPBبه روش يالزم در حفاريکاريفشارها-8شکل 
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.دستگاه لحاظ شده استیمشهد قابل دسترس بوده و در طراحيقطار شهر2ذکر شده فوق در پروژه خط ریتدابیتمام

، به )ژاپنيو استاندارد انجمن تونلسازBTS،ITA ،AFTESمانند(موجود یها و متون فننامههیتوجه به استانداردها، توصبا
يدر مراحل مختلف فشارهاستیبایمن،ینشست زمکاهش جهیو در نتEPBنیبا ماشيپس از حفارنیزمییمنظور کنترل جابجا

در کار،نهیدستگاه با کنترل فشار سيروشیدر پنیکه زمبیترتنیبد. شده حفظ گردديحفاريفضارامونیالزم در پيکار
گروت با فشار قیپشت سگمنت با تزریخاليو فضالدیشيبا فشار مناسب و در انتهایتیبنتونرهیخمقیبا تزرلدیشتیموقع

.گرددیميریشگیآن پییمناسب، محافظت شده و از جابجا
تیدر موقعEPBنیتونل با ماشيحفاريشهريهاها در پروژهمختلف نشست، بخش عمده نشستینواحنیبسهیمقادر

8در شکل . دوغاب جستجو نمودقیدر نحوه تزرستیبایآن را ملیگروت ثبت شده است که دلقیو تزريگذارسگمنت
.نشان داده شده استEPBن یبا ماشيمختلف در حفاريهاتیالزم در موقعيکاريفشارها

تونلرامونیپنیزمییبه منظور کنترل جابجاEPBبه روش يالزم در حفاريکاريفشارها-8شکل 
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گیرينتیجه-6
:باشدیملینشست اصوال شامل موارد ذزانیموثر در ميفاکتورها

ینیرزمیآب زطیو شرا) يریبافت، نفوذپذ،یمقاومت، سخت(یکیژئوتکناتیخصوص)الف
تونلیو مشخصات هندستیموقع) ب
روش احداث تونل و پوشش آن) ج
تونلییاجرامیمهارت ت) د

موجود تیوضعنهیدر زمیمطالعات خوبیساختمان مسجد پارك کوهسنگکیحفار به محدوده نزدنیماشدنیقبل از رس
یفنتیو نشست آن با توجه به وضعرشکلییتغيو سطوح خطر و هشدار برارفتیموجود صورت پذيهاسازه، از جمله ترك

مترها، قرائت آنها لتیو تيبردارنقشهيهاو پس از نصب نشانهدیدگريزیریپيبنددر ادامه طرح ابزار. دیگردفیسازه تعر
قیو تزرEPBنرمال از نظر حفظ فشار طیدر شرايحفاراتیبا توجه به انجام عمل. افتیها ادامه شکلرییشروع و تا اتمام تغ

همانگونه . و هشدار بوده استطرخيهاکمتر از حدود آستانهاریبسیگروت مطابق مشخصات طرح، نشست ساختمان مورد بررس
نبوده است که منجر به ياز پروژه بر سازه مسجد در حدیلیتحميهارشکلییتغدهدینشان مقیو ابزار دقنگیتوریمانجیکه نتا

.موجود گردديهاتوسعه ملموس تركایو دیترك جدجادیا

قدردانی
نحوي در که بهو کارشناسان محترم آن شرکت مشهد از شرکت قطار شهري نددانبر خود الزم مینویسندگان مقاله در پایان 

.  نماینداند، تشکر و قدردانی نمودههمکاريانجام این تحقیق تهیه داده ها و 

منابع 
، ")٢(EPB. ")١٣٩٠(، .، .حسيني

. ،. ،)١٣٨٤(" ." ،
. ،. ،. ،. ،)٢. ")١٣٩١

همابش ملي ،"مشهد
٢TBM. ")١٣٩٠(، .، .، .صدقياني

.،"مختلف
)٢)١٣٨٨.
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