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 چکیده 

تونل های انتقال آب به علت اینکه جزو نیاز های اصلی مردم در تمام شرایط به خصوص در شرایط پس از 

نها بسیار حائز اهمیت می باشد. ارتعاشات ناشی از زلزله می باشند، سالمت و اطمینان از عملکرد مناسب آ

های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار داده و لذا زلزله می تواند به شکل امواج مختلف طولی و عرضی سازه

ای، این های دینامیکی امواج لرزهافتد. در اثر تنشهای مختلفی در این ارتعاشات اتفاق میتغییر شکل

در این مقاله وضعیت پایداری تونل های انتقال آب شوند. اتیکی موجود افزوده میهای استها به تنشتنش

زلزله حوزه دور و نزدیک با بزرگی های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.  6سد سیاه بیشه تحت 

سپس نتایج بدست آمده با مقادیر گوناگون مدلسازی شده شبکه های عددی تحت  ی دوقلوابتدا تونل ها

 جهت تونلها معرفی گردیده است.شبکه نامنظم عددی بهینه ئت شده از ابزار دقیق مقایسه شده و قرا

و با لحاظ نمودن فشار آب داخل تونل  تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک با زوایای مختلفمدل نهایی 

آمده مربوط به بیشترین تغییر مکان بدست  نتایج تحلیل دینامیکی تونل هابر طبق بررسی شده اند.  ها 

 بوده است. )cm42)ها و در تاج تونل زلزله حوزه دور کوبه با زاویه صفر درجه
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 :مقدمه 

ت یافته است. احداث تونلهای انتقال آب نیاز کالن با گسترش جمعیت و پیشرفت جوامع، ایجاد تونل در کالن شهرها ضرور

شهر ها را به آب برطرف ساخته یا در سدها به کار گرفته می شوند. تونل ها نیز مانند هر سازه دیگری تحت تاثیر بارهای و 

باشد که می بایست تنش های گونان قرار دارند. به طور کلی، بارهای وارده بر تونل ها شامل بارهای استاتیکی و دینامیکی می 

در طراحی تونل ها مورد توجه قرار گیرند.با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای لرزه خیز جهان است که در امتداد کمربند 

هیمالیا قرار دارد و همچنین فالت ایران در چند صد سال اخیر شاهد وقوع زمین لرزه های مخرب و ویرانگر بوده -لرزه خیز آلپ

خسارات سنگینی را به همراه داشته است. با توجه به م و شواهد تاریخی ثبت شده ، تحلیل دینامیکی تونل ها در که تلفات و 

 برابر بار زلزله  ضروری به نظر می رسد.

بر اساس اطالعات ثبت شده، سازه های زیر زمینی نسبت به سازه های سطحی در برابر زلزله از ایمنی باالتری برخوردار هستند. 

 این حال گزارش هایی از خسارات جدی به فضاهای زیرزمینی در مقابل بار گذاری زلزله وجود دارد که حاکی از این است کهبا 

  به عنوان مثال این ساز ها به طور مطلق در برابر زلزه مصون نیستند و بروز آسیب ها و خسارات هایی در آنها محتمل است.

Shen & et al  ری ریشت 3/8، پس از زلزلهWenchuan   تونل پرداخته و میزان خسارات وارده بر آنها را در 24به بررسی

دسته بندی و ارزیابی کرده اند.  آسیب های وارده ناشی از لرزش و مکانیزم حرکت تونل ها برای سه گروه ،تونل  4102سال 

.   (Shen, Gao, Yang ,& Tao, 2014) های سطحی ، تونل های عمیق و کف تونل ها آنالیز و بررسی شده است. 

وهمکارانش به بررسی پاسخ های تحلیلی طراحی لرزه ای تونلهای دایره ای پرداخته اند. تحلیل ها برای   Knotoeهمچنین 

محدوده گسترده ای از نسبت انعطاف پذیری  الینینگ تونل ، شرایط لغزش و تاثیرات متقابل سنگ اطراف تونل در دو حالت 

منظور بررسی  4100. در سال (Kontoe , Avgerinos, & Potts, 2014)نشده انجام گرفته است. محیط زهکشی شده و 

و همکارانش ، مدلی آزمایشگاهی را مورد آزمایش قرار   Tienchengعملکرد لرزه ای تونل های دو قلو در مناطق لرزه خیز، 

( پاسخ دینامیکی 4101همکاران در سال) وLiu  .(Tiecheng ,Zurun ,Bo ,Qiang ,& Yungang, 2011) داده اند. 

هیدرولیکی مورد -یک سازه تونل و سنگ اطراف آن که در معرض فشار آب داخلی هستند با در نظر گرفتن اتصال مکانیکی

بررسی قرار داده اند. برای آنالیز تاثیر ضریب بارگذاری، پارامتر نفوذپذیری، سختی متناسب  با ضخامت ، جابجایی و فشار 

و همکارانش به بررسی رفتار دینامیکی   Lee. در (Liu, Xie, & Liu , 2010)ی در توده سنگ استفاده شده است منفذ

 ,Lee & Karl ) تونلها با ملحوظ نمودن دو مود غالب در رفتار تونلها و بر اساس انتشار امواج استوانه ای پرداخته اند

ورودی که به صورت قائم انتشار یافته اند،  SVو  Pنظر گرفتن امواج  ، حمید علیالهی و همکاران با در4102.در سال (2000

پاسخ لرزه ای یک محیط پورواالستیک خطی را در تونل غیر خطی مدفون مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحلیل های آنها نشان 

تغییر در فاکتور بزرگی و خصوصیات می دهد که در دوره های زمانی باال، بزرگی جابجایی ها در اطراف تونل افزایش می یابد. 

 & ,Alielahi, Kamalian) پریود زلزله و همچنین عمق مدفون تونل در افزایش جابجایی ها نقش موثری داشته است

Adampira, 2015) . با بکارگیری روش تحلیل شبه استاتیکی، رفتار لرزه ای 4102توحید اخالقی و علی نیک کار در سال ،

را ناشی از انتشار امواج برشی در راستای قائم مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان می دهد که  تونل های دایره ای

نیروی محوری تعیین شده با استفاده از روشهای تحلیلی مطابقت بیشتری با نتایج تحلیل عددی دارند، در حالیکه مقادیر لنگر 

این تحقیق همچنین تغییرات بین نتایج تحلیلی مورد بررسی قرار  خمشی محاسبه شده دارای اختالف معنی داری هستند. در

گرفته است. امواج برشی انتشار یافته در راستای قائم باعث ایجاد تغییر شکل های بیضی شکل در تونلهای دایره ای می گردند. 

اثر تمرکز  4102سال  در. (Akhlaghi & Nikkar, 2014) این امواج باعث تغییر در مقطع عرضی پوشش تونلها می شوند

های تنش ناشی از تفرق امواج لرزه ای و پوشش تونل توسط چانپینگ ایی و همکارانش مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی

صورت گرفته بر روی فاصله بین تونل و منبع تولید امواج و تاثیرات شرایط مرزی نشان داده است،که هرچه فاصله تونل و منبع 

د امواج استوانه ای به مانند امواج صفحه ای رفتار می کنند.نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که امواجی با موج بیشتر باش

فرکانس پایین تمرکز تنش بزرگتری از امواج با فرکانس باالتر ایجاد کرده است. همچنین تغییر در شرایط مرزی تاثیر بسیار 

 .(Yi, Zhang, Johansson, & Nyberg, 2014 ) ته استقابل توجهی بر روی پاسخ تونل های پوشش دار داش
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در این تحقیق نتایج تحلیل دینامیکی تونل دو قلوی انتقال آب با استفاده از شبکه نامنظم عددی مختلف بررسی و ارزیابی 

 شده اند و بهترین پاسخ های ممکن برای تونلها ارائه شده است.

 روش تحقیق: 

های ها شامل سازهباشد. این قبیل وضعیتها میاندرکنش بین ساخت تونل و دیگر سازههای مهندسی، اغلب شامل تحلیل

های شهری( یا ساخت سازه های زیر زمینی کشیها، لولههای زیر سطحی موجود )تونلها(، سازهسطحی موجود )ساختمان

های تجربی و تحلیلی در اینگونه موارد ، روشباشند. روشن استهای دو قلو و ایستگاه های زیر زمینی میپیچیده از قبیل تونل

هایی هستند. مدلسازی عددی امکان تطبیق دادن اجزاء مختلف مسائل اندرکنش در یک تحلیل را فراهم دارای محدودیت

ان به تواند، که از مهمترین آنها میهای محیط پیوسته و ناپیوسته ارائه شدهآورند. روشهای عددی متفاوتی بر مبنای تئوریمی

یک بسته نرم افزاری اجزاء محدود بوده و منحصراً به منظور تجزیه و  0پلکسیس اشاره نمود.  (FEM)روش المان محدود 

رفتار مکانیکی خاک و سنگ ممکن است با  است.های مهندسی ژئوتکنیک ابداع شدهتحلیل تغییر شکل و پایداری در پروژه

کنند. ای از معادالت ریاضی است که روابط میان تنش و کرنش را توصیف میعههای متفاوتی مدل شود. مدل مواد مجمودقت

های مواد غالباً در شکل افزایش بسیار کوچک تنش یا نرخ تنش که وابسته به افزایش بسیار کوچک کرنش یا نرخ کرنش مدل

 ش مؤثر و نرخهای کرنش قرار دارندهای بکار رفته در پلکسیس بر اساس روابط بین نرخهای تن. تمامی مدلشودیماست بیان 

برای شبیه سازی ویژگی محیط سنگ مدل موهر کولمب . در این مقاله از  (0334وفایی پور ,  &)بهپور گوهری, روحی مهر, 

آورد که نتایج المان محدود را با استفاده شده است که مهمترین مزیت این مدل سادگی آن است و این امکان را فراهم می

ستیسیته مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. که این قابلیت معیار موهر کولمب برای صحت سنجی کدهای المان نتایج پال

 .(Abbo & Sloan, 1995) باشدمحدود بسیار مفید می

که عموماً برای مهندسین خاک و سنگ آشناست و  شودیممدل موهر کولمب االستو پالستیک، پنج پارامتر ورودی را شامل 

(، ضریب پواسون Eهای خاک و سنگ آنها را بدست آورند. این پارامترها شامل مدول یانگ ) وانند با آزمایش بر روی نمونهتمی

(ʋ( زاویه اصطکاک ،)φ( چسبندگی ،)C ( و زاویه اتساع )ψمی ) .باشندE و ʋ  ، برای االستیسیتهc  وφ  برای پالستیسیته وψ 

 . (0334وفایی پور ,  &)بهپور گوهری, روحی مهر,  باشندزاویه اتساع خاک یا سنگ می

 مشخصات فنی تونل انتقال آب و توده سنگ اطراف: .0
چالوس) و در مسیر رودخانه  کندوانو ده کیلومتری شمال تونل  تهرانکیلومتری شمال  042ر دبیشه سد و نیروگاه سیاه

این طرح  .مگاواتی است 421که شامل چهار واحد  مگاوات 0111با ظرفیت تولید  شرقی(  شمالی ،   

 014ای است. سد پائین پروژه نیز با ارتفاعی معادل ذخیرهو یک نیروگاه تلمبه (CFRD)ای با رویه بتنی سنگریزه دارای دو سد

دبار با رودخانه چالوس و بر روی رودخانه چالوس بنا روتر از محل اتصال رودخانه گرممتر، پائین 334متر و طول تاج حدود 

 تونل دهانه دو طریق از نیروگاه نیاز مورد آب میلیون متر مکعب می باشد. 42/3شده است. حجم مفید مخزن سد پائین حدود 

قطر داخلی و تمام  د.یاب می انتقال ثانیه، در آب مکعب متر 130 دهی گذر قابلیت با و  متر  42به فاصله مرکز به مرکز  آبرسان

متر؛  4102طول تونل آبرسان سمت چپ از دهانه آبگیر تا مخزن ضربه گیر متر می باشند.  3.05و  2.85شده تونل ها بترتیب 

 .ر می باشدمت 0343طول تونل آبرسان سمت راست از دهانه آبگیر تا مخزن ضربه گیر  و

 مواد و مصالحبرای تحلیل تونل ها استفاده شده است. مشخصات  با توجه به موقعیت سنگ پروژه از مدل سنگ موهر کولمب

  .( تعریف شده است0پروژه در جدول شماره )

 

                                                           
1 Plaxis 
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 مشخصات مصالح. 0 جدول

Shale Stone Silt Stone Sand Stone unit Parameters 
22 24 23.5   

23.8 25.01 24.8   

  1470   
1.2 2.25 3.1   

0.28 0.170 0.381   
0.27 0.2 0.31 -  
28 27 45   

0.231 0.112 0.144 -  
 

 ها:امواج زلزله .4

ررسی این انرژی آزاد شده در زلزله، به صوت امواج در زمین پراکنده و موجب تحریک سازه های دور از کانون زلزله می شود. ب

امواج به صورت کلی امری است بسیار دشوار که در عمل برای سهولت امواج به یکسری امواج ساده تر تجزیه می گردند. امواج 

زلزله از نوع امواج االستیک هستند و برحسب کرنش ایجاد کننده به دو دسته امواج حجمی )مانند امواج برشی و فشاری( و 

ی و الو( تقسیم می گردند. همانطور که اشاره شد امواج زلزله از نوع امواج االستیک هستند. امواج سطحی)مانند امواج رایل

چنانچه به نقطه ای از یک قطعه سنگ اثر کند که این نیرو از حد االستیک آن سنگ تجاوز ننماید، تغییر شکل بسیار کمی در 

) عبادی  شده و به همین ترتیب به سایر نقاط انتشار می یابدمحل اثر نیرو پدیدار می شود که این تغییر به نقطه مجاور منتقل 

 .(0388امیرافشاری,  &

 
 سرعت انتشار و جذب امواج در سنگ ها: .3

ماهیت انتشار امواج االستیک در سنگ ها یه وسیله مشخصاتی از قبیل سرعت انتشار امواج، ضریب جذب امواج، دامنه موج و 

ضریب بازتاب و شکست امواج در سطح فصل مشترک دو محیط سنگی تعیین می شود. سرعت امواج طولی و عرضی از روابط 

 :(0388امیرافشاری,  &) عبادی زیر بدست می آیند 
 

(1) 
 

 

ضریب  مدول االستیسیته،  Eبه ترتیب سرعت امواج طولی )اولیه( و امواج عرضی )ثانویه( می باشند.  و  در روابط فوق 

 &) عبادی می گردد ( محاسبه 4ضریب ثابت ماده )ثابت المه( می باشد که از رابطه ) شتاب گرانش زمین و  gپواسون، 

 :(0388امیرافشاری, 
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(4) 
 

سرعت امواج طولی همواره بیشتر از سرعت امواج عرضی می باشد. الزم به ذکر است که میزان این اختالف به ضریب پواسون 

 :(0388امیرافشاری,  &) عبادی سنگ بستگی دارد 

(3) 

 

 از طریق تابع  (، پتانسیل اولیه موج2ر فضا منتشر می شوند بر اساس رابطۀ )که به صورت مایل د با دامنه  pبرای امواج 

 :(Russo, 2013) محاسبه می شوند  با  SVو پتانسیل بازتاب موج  از طریق تابع Pو پتانسیل موج بازتاب شده 

(2) 
 

 

 

 

 

 

 ,Russo) ضرایب شرایط مرزی هستند  و  و  نسبت سرعت امواج ،   SV  ،kبازتابش موج زاویه  ( 2در رابطۀ)

2013) . 

طبق تئوری هلمهولتز، هر میدان برداری را می توان به صورت مجموع گرادیان یک میدان اسکالر و کرل یک میدان برداری 

ط فرکانسی برای توصیف میدان تغییر مکان هر محیط نامحدود،می توان معادالت موج را مطابق بیان نمود. ازاینرو در محی

 :(Gatmiri & Eslami, 2008) (ارائه نمود 2رابطۀ شمارۀ )

(2)   

ه ترتیب عدد موج انتخابی در حالت سریع ، آهسته ب و  ،  تابع پتانسیل امواج سریع و آهسته ، و  (، 2در رابطۀ )

 :( محاسبه می شوند6و موج برشی االستیک می باشند. مقادیر ذکر شده از طریق رابطۀ )

(6) 
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,   

مدول  تخلخل، فرکانس تحریک ، چگالی های  موثر )مستقل از فرکانس ( ،  و ، ، مقادیر(6در رابطۀ )

 & Gatmiri) ثابت المه می باشند  مدول برشی و  مدول حجمی  سیال اشباع ،  حجمی )بالک( مواد االستیک 

Eslami, 2008). 

 شتابنگاشت زلزله ها: .2

جهت بدست آوردن رکورد زلزله مناسب باید اطالعات ژئوتکنیکی محل احداث پروژه را دانست. در این تحقیق از سه زلزله 

های سد سیاه بیشه از نوع نلاست. نوع سنگ در محل توهای نزدیک و دور استفاده شدهطبس، کوبه و نورتریج برای حوزه

 Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of) 4811باشند که با توجه به طبقه بندی آیین نامه رسوبی می

Buildings,Fourth revised edition, 2015)  از نوع کالسII 421-342شوند و سرعت برشی درمحدودۀ محسوب می  

 ( درج شده است.4مشخصات زلزله های استفاده شده در این مقاله در جدول شماره ) است.
 

 (Peer.berkeley, 2015) هامشخصات زلزله .4جدول 

 حوزه دور حوزه نزدیک مشخصات نام زلزله

 کوبه )ژاپن(

 Nishi-Akashi Chihaya ایستگاه

 613 613 (برشی) سرعت

 18/4 30/23 (Kmفاصله تا گسل)

PGA 283/1 0133/1 

 3/6 3/6 بزرگی)ریشتر(

 نورتریج)کالیفرنیا(

 La-chalon Rd ایستگاه
Alhambra Fremont 

School 

 12/421 42/223 (سرعت برشی)

 48/3 66/32 (Kmفاصله تا گسل)

PGA 430/0 010/1 

 63/6 63/6 بزرگی)ریشتر(

 طبس)ایران(

 Dayhook Bajestan ایستگاه

 4/431 4/431 (سرعت برشی)

 41 041 (Kmفاصله تا گسل)

PGA 2133/1 343/1 

 2/4 2/4 بزرگی)ریشتر(
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ها براساس محل پروژه مقیاس شوند. با توجه به این موضوع که شتاب ساختگاه در ها از سایت، باید زلزلهپس از دریافت زلزله

می باشد در  g32/1زلزله   4811بوده است و ماکزیمم شتاب منطقه براساس آیین نامه  g2/1ر با براب  MCL)4محل پروژه ) 

 Iranian Code of Practice for)تحقیق حاضر تصمیم برآن شد که از شتاب ساختگاه برای مقیاس کردن زلزله استفاده شود 

Seismic Resistant Design of Buildings,Fourth revised edition, 2015). ( نمودار شتابنگاشت زلزله های 0شکل شماره )

( شتابنگاشت ها را پس از مقیاس کردن مطابق با شرایط منطقه 4طبس،کوبه و نورتریج  را قبل از مقیاس و شکل شماره )

 نشان می دهد.

 
 نمودار شتابنگاشت سه زلزله طبس،کوبه و نورتریج قبل از مقیاس شدن .0شکل 

 
 ابنگاشت سه زلزله طبس،کوبه و نورتریج مقیاس شده.نمودار شت .4شکل 

 شبکه نامنظم عددی بهینه .2
 

اند. با توجه به حجم محاسبات به منظور ها مدلسازی شدهدر این تحقیق با استفاده از نرم افزار المان محدود پلکسیس تونل

-بندی در حاالت مختلف آزموده شدهازه مشها، اندها و همچنین دقت محاسبات در نزدیکی مقاطع تونلسازی ابعاد مشبهینه

 است. 

شبکه های ایجاد شده با ابعاد گوناگون نشان داده شده است . الزم بذکر است که با توجه به ابعاد نسبتا  (3)در شکل شماره 

ه تونل ها این و در ناحیه نزدیک ب ندبه چند بخش تقسیم شده ادارای ابعاد ریزتری هستند،  شبکه هاحالتی که بزرگ مدل، در 

 ابعاد با دقت بیشتری مدلسازی شده اند.

                                                           
2 Maximum Critical Level 
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 حاالت مختلف شبکه مش بندی تونل ها .3شکل 

 نتایج:

 :نامنظم عددیهای شبکه نتایج  .0

نتایج ( 3است. در جدول شماره )در حاالت مختلف آزموده شده ( اشاره شد، شبکه های نامنظم عددی2همانطور که در بخش )

اند. با ها نشان داده شدهها با نتایج بدست آمده در حاالت مختلف اندازۀ مشی واقع بر روی تونلهابدست آمده از حسگر

مقایسه نتایج بدست آمده از نرم افزار المان محدود و میزان جابجایی ماکزیمم قرائت شده از حسگرهای واقع بر روی دو تونل 

 نماید. خ های نزدیک تری با واقعیت موجود را ارائه میدقت بیشتری داشته و پاس (fine) میزان مش با اندازه ریز

 

5. Very Fine 
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 نتایج حساسیت سنجی ابعاد مش مختلف. 3جدول 

Mesh Size 
 تاج تونل دوم تاج تونل اول

Dis(cm) Dis(cm) 

very coarse 9 9.5 

coarse 8.7 9 

medium 8 8.2 

fine 6.3 7 

very fine 6.2 7.1 

Real sensor 6.4 6.8 

 لیل دینامیکی:نتایج تح .4

متری مدلسازی شده  0+12/442در این تحقیق با توجه به محل نصب ابزار دقیق بر روی تونل ها در ابتدا مقطعی در کیلومتراژ 

در شکل های  است و پاسخ دینامیکی تونل ها تحت زلزله های معرفی شده و با زاویه انتشار مختلف بررسی و تحلیل شده است.

 ه های طبس، نورتریج و کوبه نشان می دهد.جایی تاج تونل را تحت زلزلمیزان جاب( 6( تا )2)

0 5 10 15 20
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Dynamic time [s]

|U| [m]

Tabas Earthquake

Tabas-0Near

Tabas-30Near

Tabas-45Near

Tabas-60Near

Tabas-90Near

Tabas-0Far

 

 جابجایی دینامیکی تاج تونل ها تحت زلزله طبس حوزه نزدیک و دور با زوایای مختلف .2شکل

با  ( نشان داده شده است، بیشترین میزان جابجایی تونل ها تحت زلزله طبس مربوط به زلزله حوزه دور2همانطور که در شکل )

 ( 2در شکل )بوده است.  cm42زاویه صفر می باشد. مطابق با نتایج تحلیل دینامیکی بیشترین تغییر مکان تاج تونل در حدود 

0 5 10 15 20
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Dynamic time [s]

|U| [m]

Northridge Earthquake

North-0Near

North-30Near
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North-60Near

North-90Near

North-90Far

 

 جابجایی دینامیکی تاج تونل ها تحت زلزله نورتریج حوزه نزدیک و دور با زوایای مختلف .2شکل
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بوده است.همچنین  cm42 درجه و در حدود   61ویه ورودی زلزله بیشترین تغییر مکان تاج تونل ها تحت زلزله کوبه با زا

 .کمترین تغییر مکان ها مربوط به زلزله حوزه دور با زاویه ورودی صفر بوده است
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 جابجایی دینامیکی تاج تونل ها تحت زلزله کوبه حوزه نزدیک و دور با زوایای مختلف. 6شکل

بوده است. با توجه به نتایج بدست  cm44درجه در حدود  61ی مربوط به زاویه و در نهایت تحت زلزله کوبه بیشترین جابجای

نتایج بدست آمده پس از تحلیل دینامیکی برای حالت   بوده است. cm42آمده بیشترین تغییر مکان مربوط به زلزله طبس با 

 شده است. ( نشان داده 4بحرانی )زلزله حوزه دور کوبه با زاویه صفر( به صورت خالصه در شکل )

 

 نتایج تحلیل دینامیکی مقطع تحت زلزله کوبه .7شکل

 
 

Pore pressure 
Total displacement 
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 :گیریبحث و نتیجه

 

در این تحقیق با توجه به اهمیت شبکه مش بندی در تحلیل دینامیکی تونل ها از نظر حجم اطالعات و زمان اجرای برنامه و 

اگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نتایج تاثیر آنها بر روی پاسخ سازه، شکل های مختلف مش بندی با ابعاد گون

مدل پیشنهادی با نتایج جابجایی های ثبت شده از طریق ابزار دقیق های نصب شده بر روی تونل ها مقایسه و  2هر کدام از 

میکی تونل ها با بهترین نوع شبکه با بیشترین همگرایی ممکن به عنوان مدل نهایی انتخاب شده است. در نهایت تحلیل دینا

استفاده از شتابنگاشت زلزله های طبس ، کوبه و نورتریج تحت زوایای مختلف انجام گرفته و نتایج نهایی مورد ارزیابی قرار 

 بیشترین تغییر مکان بدست آمده مربوط به زلزله حوزه دور کوبه با زاویه صفر درجه بوده است. گرفته اند.

 

 تشکر و تقدیر
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