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 بررسی پتانسیل مچاله شوندگی  درتونل انتقال آب بیان دره

 3 ، سعید حکیمی 2، محمد بشیر گنبدی *1صدیقه عباسی شصتن رودی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد تهران شمال-1

 شگاه دامغان، داناستادیار دانشکده علوم زمین-2                                                   

 دانشکده فنی، دانشگاه آزاد الهیجان استادیار-3                                                    

                                                      Sed.abbasi@yahoo.com                                                                                           

 چکیده

 02میلیون متر مکعب آب با دبی متوسط  232انتقال ساالنه متر ، با هدف  2/4کیلومتر و قطر  22تونل انتقال آب بیان دره به طول تقریبی 

. در این تحقیق ابتدا با استفاده از در دست مطالعه می باشدستان های غربی استان کرد، در شهرستان سقز از شهرستانمتر مکعب بر ثانیه

برای  RMRو  Q امتیاز طبقه بندی های تونل پهنه بندی شده و های حفاری شده،مطالعات ژئوفیزیک و گمانههای زمین شناسی، برداشت

های مهندسی ، پارامترهای توده سنگ در هر  با بهره گیری از نتایج آزمون های آزمایشگاهی و طبقه بندی هر پهنه تعیین شده است.

 است. گردیدهبراون تخمین زده شده و میزان همگرایی تونل با استفاده از روش های عددی محاسبه و پهنه با استفاده از روش هوک 

ه از این روشها، سپس روشهای تجربی و نیمه تجربی بررسی پتانسیل مچاله شوندگی سینک، گوئل، هوک و جتوا مرور شده و با استفاد

با  در پایان نتایج حاصل از روش های مذکور با یکدیگر مقایسه شده است. و پتانسیل مچاله شوندگی در هر پهنه بررسی شده است

هوک کمترین بیشترین پتانسیل مچاله شوندگی و روش  سینک و گوئل، های جتوا،که روش گردیدتوجه به مقایسه انجام شده مشخص 

  .ی مچاله شوندگی ارزیابی می کندپتانسیل را برا

 های ژئومکانیکیویژگیکلمات کلیدی : مچاله شوندگی ، تونل بیان دره ، همگرایی تونل ، 

 مقدمه -1

 خیود نشیان   از (Squeezing)شیوندگی  مچالیه  شیرایط  در زمیین  کیه  اسیت  رفتیاری  سیازی، تونیل  در مهی   مباحی   از یکیی 

 و در نگهیداری  مشیکتتی  بیروز  باعی   و کننید میی  حرکیت  تونیل  درون بیه  هیا سینگ  شیونده، مچالیه  هیای زمیین  در .دهید می

 بیا  آن و شیدت  پدییده  نیو   ابتیدا  اسیت  الزم شیونده  مچالیه  هیای سینگ  در زنیی تونیل  بیرای  شیوند. میی  سیازی تونل کار ادامه

 طراحیی  نییاز  نگهیداری میورد   سیسیت   و حفیاری  روش موجیود  اطتعیات  بیه  توجیه  بیا  گیاه آن وده شی  شیناخته  دقیت 

 بیه  شیونده چالیه م هیای سینگ ":شید  ارائیه ( 0441)ترزاقیی  توسیط   شیونده  مچالیه  هیای سینگ  بیرای  علمیی  تعریی   اولیین .دشو

 ".کند پیدا افزایش محسوسطوره ب آن حج  آنکه بدون کنند،می پیشروی تونل درون به آهستگی

 

 بررسی پتانسیل مچاله شوندگیهای معرفی روش – 2

شده توسط  طبق تعری  ارائه است. در ارتباط ر شکل پذیری و مقاومتی توده سنگ ضعی رفتار مچاله شوندگی با خواص تغیی

باشد که به ای بزرگ مقیاس وابسته به زمان میشوندگی سنگ تغییر شکله مچاله ،(ISRM)المللی مکانیک سنگ انجمن بین

ند تنشهای باال و خواص مقاومتی می شود.وجود عواملی همان بوطایجاد شده توسط تنشهای برشی، مر (Creep)خواص خزشی
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ضعی  توده سنگ موجب افزایش تنشهای برشی در محدودة توده سنگ اطراف تونل می شود. این تنشهای برشی در ایجاد رفتار 

خزشی توده سنگ نقش اساسی دارند. تغییر شکلهای مذکور ممکن است فقط به زمان اجرای تونل محدود شوند یا اینکه برای 

 -نی ادامه پیدا کنند.  میکاشیست، شیستهای آهکی )نوعی از سنگهای موجود در زونهای تکتونیزه و گسلی(، شیلمدت زمان طوال

رس، آهکهای رس دار و ... از جمله سنگهایی هستند که در صورت مهیا بودن شرایط تنش می توانند این رفتار را از خود بروز 

به منظور برآورد اولیه رفتار مچاله شوندگی می گی مقدار همگرایی زیاد است. شوند دهند. همانگونه که ذکر شد در رفتار مچاله

 توان از روشهای تجربی و نیمه تجربی استفاده نمود .

 

 های تجربی بررسی پتانسیل مچاله شوندگی به کمك روش - 2-1

 (Jethwa et al., 1982) روش جتوا وهمکاران -2-1-1

 (، به صورت زیر تعری  شده است:0494اران )درجه لهیدگی در سنگ توسط جتوا وهمک

(0)  
0

cm
cN

P


 

= cN
 

   درجه لهیدگی سنگ

= cm
 

  مقاومت فشاری تک محوری توده سنگ

= 0P
 

 تر باشد،تنش افقی عمود بر محور تونل بزرگ باشد. در صورتی که تنش قائ  ازتنش برجای محیط می

0P H   که در آن  وزن واحد حج  سنگ وH ارتفا  روباره است. 

 ( ارائه شده است.0492بندی درجۀ لهیدگی بر اساس کار جتوا و همکاران )طبقه 0در جدول 

 

 (1891تقسیم بندی درجه لهیدگی جتوا وهمکاران ) -1جدول     

 نوع رفتار درجه لهیدگی ردیف 

 

 لهیدگی زیاد <4/2 0

 لهیدگی متوسط 9/2-4/2 2

 لهیدگی ک  2-9/2 3

 بدون لهیدگی 2< 4

 

 ( 1882روش سینگ و همکاران ) -2-1-2

و ضخامت روباره  Qبندی  مطالعه موردی  و با استفاده از سیست  طبقه  34های حاصل از  ( براساس داده0442سینگ و همکارانش )

(H) است. نمودار پیشنهادی توسط سینگ و نمایش داده شده  0یک بررسی تجربی انجام دادند. این نتایج بر روی نمودار شکل

مرزی  خط جداکننده  ، محور عمودی ضخامت روباره و یک(Q)( شامل محور افقی کیفیت توده سنگ 0442همکارانش )

کند، در این شکل نشان داده شده است.  بصورت مورب که وضعیت دارای شرایط لهیدگی را از وضعیت بدون لهیدگی جدا می

 به قرار زیر است:(  2 )معادله خط موب طبق رابطه
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(2)  
1

3H 350Q 

H>>350Q  موارد لهیده را در صورتی داری  که:
1/3

 

H<<350Q  غیر لهیده را در صورتی داری  که:موارد 
1/3

 

 

 (N)( با استفاده از عدد توده سنگ 1881روش گوئل و همکاران )  -2-1-3

بیان کردند که به  استفاده ازعددتوده سنگ را SRF( برای اجتناب از عدم قطعیت در تعیین امتیاز  0441گوئل و همکارانش ) 

 شود. تعری  می ( 3)صورت رابطه 

(3)  N=[Q]SRF=1 

برحسیب متیر کیه بیرای تعییین وضییعیت       (H)پارامترهیای دیگیری کیه میورد توجیه قیرار گرفتنید عبارتنیید از: عمیق تونیل                    

کییه بییرای اهمیییت دادن بییه کییاهش مقاومییت تییوده سیینگ   (B) رود و عییرت تونییل بییه طییور غیرمسییتقی  بییه کییار مییی SRFتیینش 

تونییل  44بییرای حییدود  (B)و قطییر یییا عییرت تونییل   (H)عمییق تونییل  (N)ه سیینگ کییاربرد دارد. مقییادیر سییه پییارامتر عییدد تییود 

هییای  دار و شکسییته شییده تییا تییوده هییای سیینگی بسیییار درزه آوری شیید کییه گسییتره وسیییعی از وضییعیت زمییین، شییامل تییوده  جمیی 

عمیق تونیل   در مقابیل  ( N)میورد بیه صیورت عیدد تیوده سینگ        44ای تمیام   گییرد. اطتعیات نقطیه    سنگی یکپارچیه را دربیر میی   

در  AB. خییط مشییخص (0441 )گوئییل و همکییاران، رسیی  شییده اسییت  2شییکل مطییابق بییر روی یییک نمییودار تمییام لگییاریتیمی 

بییه صییورت (4)کنیید معادلییه خییط طبییق رابطییه شییرایط دارای لهیییدگی را از شییرایط بییدون لهیییدگی را از هیی  جییدا مییی   2شییکل 

 . زیر است

(4)  H=(275N
0.33

)B
-0.1

 

 (Hoek and Marinos, 2000) ینوسروش هوک و مار -2-1-1

cm)از نسبت مقاومت فشاری تک محوری توده سنگ  0449هوک در سال 
0P)به تنش برجا  (

به عنوان یک معیار در بررسی  (

ارزیابی مساله مچاله شوندگی در تونل نمودار کار آمدی  برای 2222ها استفاده کرد. در نهایت هوک و مارینوس در سال تونل

( با توجه به میزان همگرایی تونل که با استفاده از روشهای عددی محاسبه شده است، 2222هوک و همکارانش ) .دپیشنهاد دادن

و جدول  ( 1)کارگیری فرمول پیشنهادی هوک و مارینوس رابطه ه با ببررسی کرده اند .  2پتانسیل مچاله شوندگی را مطابق جدول 

 یر زمینی مورد برسی قرار داد. های زتوان مچاله شوندگی  را در حفاریمی 2

(1) 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

در اییین رابطییه   
t     ،کییرنش جییداره تونییل

iP   ،0فشیییار نگهدارنییدهP    ،تیینش برجییاcm    مقاومییت فشییاری تیییک

ینوس بییا اسییتفاده از همییین فرمییول و بییا فییرت فشییار نگهدارنییده مسییاوی  باشیید. نمییودار هییوک ومییارمحییوری تییوده سیینگ مییی

 است.صفر ترسی  گردیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به کمك روشهای نیمه تجربی  بررسی پتانسیل مچاله شوندگی-2-2

ای االسییتیک و پتسییتیک ، نییرم شییدگی و شکسییت و مقییدار   باتوجییه بییه مقییادیر کییرنش هیی  0443آیییدان و همکییاران در سییال  

مقییدار کییرنش  کییرنش محاسییبه شییده توسییط روش هییای حییل بسییته ، پیینج رده بییرای مچالییه شییوندگی معرفییی کییرده اسییت.      

شیوندگی مچالیه  وضیعیت بیرآورد بیرای  االستیک بیا توجیه بیه مقاومیت فشیاری و میدول االسیتیک سینگ تعریی  میی شیود.           

قیرار اسیتفاده میورد فرهاسیت تیورس کیارانزا ازروشآمیده بدسیت شیعاعی ایهی جابجیایی ان،آیید تجربیی نیمیه روشبیا 

از  0441( نییام بییرد . پالمسییترم در سییال     0441در ادامییه روشییهای نیمییه تجربییی مییی تییوان از روش پالمسییترم )     انیید .گرفتییه

رد . در سیینگهای تییوده ای مقییدار  بییرای ارزیییابی پتانسیییل مچالییه شییوندگی در محیییط هییای پیوسییته اسییتفاده کیی      RMIپییارامتر

 بیه  توجیه  بیا  تجربیی  نیمیه  هیای  روش در برابیر بیا پنجیاه درصید مقاومیت فشیاری سینگ بکیر لحیا  میی شیود.            RMI پیارامتر 

 تیوده  فشیاری  مقاومیت  نسیبت  صیورت  بیه  کیه  سینگ  قیوام  فیاکتور  و بسیته  حیل  هیای  روش توسیط  شیده  محاسیبه  همگراییی 

  .شودمی بررسی شوندگی مچاله لپتانسی شود، می تعری  برجا تنش به سنگ

 بررسی پتانسیل مچاله شوندگی در مسیر تونل بیان دره -3

 واحدهای زمین شناسی مهندسی مسیر تونل بیان دره-3-1

سیییرجان واقیی  -متییر در بخییش شییمال غربییی پهنییه سیینند   422کیلییومتر و قطییر  22تونییل انتقییال آب بیییان دره بییا طییول تقریبییی  

واحییید سییینگی موجیییود در ایییین محیییدوده، شیییامل واحیییدهای دگرگیییونی پرکیییامبرین میییی   شیییده اسیییت. و قیییدیمی تیییرین 

باتوجه بییه برداشییت هییای انجییام شییده، تییوده سیینگهای موجییود در مسیییر تونییل بیییان دره، بییه هشییت واحیید زمییین شناسییی    باشیید.

صییحرایی،  ارائییه شییده اسییت. اطتعییات ارائییه شییده بییر اسییاس برداشییت هییای 3مهندسییی تقسییی  بنییدی شییده انیید کییه در جییدول 

داده هییای حاصییل از مغییزه هییای حفییاری، نتییایج آزمونهییای آزمایشییگاهی و مطالعییات انجییام شییده در سییاختگاه دو سیید چومییان   

 و کانی گویژان جم  آوری شده است.

 

 (2222رده بندی شرایط لهیدگی براساس روش هوک و مارینوس )  -2جدول                    

 

 میزان تغییر شکل جداره تونل به درصد توصیف میزان لهیدگی ردیف

1t ی مواجه استدارنده با مشکل اندکهگسیست  ن 0 
 

1 لهیدگی با مشکتت انداک 2 2.5t 
 

2.5 لهیدگی با مشکتت زیاد 3 5t 
 

5 لهیدگی با مشکتت خیلی زیاد 4 10t 
 

10 لهیدگی با مشکتت  بی نهایت زیاد 1 t
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 مسیر تونل بیان دره موجود در واحدهای زمین شناسی مهندسی -3جدول                                 

 تونلد های زمین شناسی مهندسی مسیرواح لیتولوژی ردیف

 MmV میکرودیوریت دگرگون شده 0

 Mph1 فیلیت 2

 Mph2 فیلیت 3

 Mva میکرودیوریت وآندزیت 4

 MI سنگ آهک 1

 Lcm اسلیت 1

 Mm میکاشیست 7

 Mmd گرانیت ودیوریت 9

 

 (1892اران )بررسی پتانسیل مچاله شوندگی در مسیر تونل بیان دره به روش جتوا و همک  -3-2

و مقادیر به دست آمده از محاسبه  (  0( )جدول  0492با توجه به جدول تقسی  بندی درجه مچاله شوندگی جتوا و همکاران )

در واحدهای زمین شناسی نسبت مقاومت فشاری تک محوری توده سنگ به تنش بر جای محیط در محدوده مورد بررسی ، 

  Mmو Mph2و Mmvمهندسیشناسی شوندگی در حد متوسط و در واحدهای زمین  درجه مچاله Lcmو  MIو  Mph1مهندسی  

درحالت بدبینانه ، درجه مچاله شوندگی در حد ضعی  می  Mmdو  Mva، در هر دو حالت خوش بینانه و بد بینانه ودرواحدهای 

 شوندگی اتفاق نمی افتد.در حالت  خوش بینانه، پدیده ی مچاله  Mmdو Mvaباشد . الزم به ذکر است که در واحدهای 

 

  ( 1882بررسی پتانسیل مچاله شوندگی درمسیر تونل بیان دره به روش سینك و همکاران )  -3-3

مورد بررسی قرار مسیر تونل ( ، واحدهای مختل  زمین شناسی مهندسی  0442کار گیری روش پیشنهادی سینک و همکاران )ه با ب

( ، در واحدهای  0442طبق نمودار پیشنهادی سینک وهمکاران ). نشان داده شده است  0گرفت که نتایج آن بر روی نمودار شکل 

ی مچاله شوندگی اتفاق می افتد ودر واحدهای زمین شناسی پدیده Mvaو Lcmو  Mph2و  Mph1زمین شناسی مهندسی  

 ی مچاله شوندگی اتفاق نمی افتد.پدیدهMmd و Mmو MI و Mmvمهندسی  
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 )نقاط رنگی( ( 1882نمودار پیشنهادی سینك وهمکاران ) نتایج به دست آمده در روی   -1شکل                        

 

  ( 1881) بررسی پتانسیل مچاله شوندگی در مسیر تونل بیان دره به روش گوئل و همکاران -3-1

 مسیر تونل بیان درهشناسی مهندسی  واحدهای مختل  زمینبرای (،  0441کارگیری روش پیشنهادی گوئل و همکاران )ه ب نتایج 

( ، در واحدهای زمین شناسی  0441طبق نمودار پیشنهادی گوئل و همکاران ) نشان داده شده است.  2بر روی نمودار شکل 

و  Mvaی مچاله شوندگی در حد متوسط می باشد. و در واحدهای زمین شناسی مهندسی  وقو  پدیده Mph2و  Mph1مهندسی 

MI  وLcm ی مچاله شوندگی، ک  است و در واحدهای زمین شناسی مهندسی مال وقو  پدیدهاحتMmv  وMm وMmd  پدیده

 ی مچاله شوندگی اتفاق نمی افتد .
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 )نقاط رنگی( ( 1881نتایج به دست آمده بر روی نمودار پیشنهادی گوئل و همکاران ) -2شکل

 (2222) دره به روش هوک و مارینوس بررسی پتانسیل مچاله شوندگی  در مسیر تونل بیان  -3-1

همچنین در نظر گرفتن اعماق تونل در واحدهای مختل   و   2توجه به جدول  باو (  1طبق رابطه )با توجه به مقادیر محاسبه شده 

احتمال باشد. لذا  شود که ارتفا  روباره تونل، برای فراه  شدن شرایط مچاله شوندگی کافی نمی شناسی مهندسی، مشخص می زمین

با توجه به مطالب بیان شده توسط هوک  از نظر شرایط مچاله  از این روبروز مچاله شوندگی در مسیر تونل وجود نخواهد داشت. 

 .باشد تونل کافی می  زنی بسیار آسان بوده و استفاده از بولت و شاتکریت به عنوان نگهداری شوندگی، شرایط تونل

 یل مچاله شوندگی های ارزیابی پتانسمقایسه روش -1

بدون  و  ک  بخش های مختل  تونل در سه رده ی مچاله شوندگی در حد متوسط، در روش های جتوا، سینک وگوئل، عمتً

د و فقط در باالیی از مسیر تونل بدون مچاله شوندگی می باش هوک درصد   در حالیکه در روش گیرند شوندگی قرار می مچاله 

های مختل  برای نتایج به دست آمده از روش  4در جدول .دیده مچاله شوندگی به وقو  می پیونددپ ،خردشده های گسله وزون

 تونل بیان دره ارائه شده است.
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 بیان درهمچاله شوندگی در تونل های مختلف ارزیابی پتانسیل مقایسۀ نتایج به دست آمده از روش -1جدول              

 تانسیل مچاله شوندگیواحدهای سنگی دارای پ روش

 (0492جتوا و همکاران )

 Mph1 MI Lcm Mmv Mph2 Mm واحد سنگی

 492m 199 m 122 m 213 m 114 m 024 m ارتفا  روباره

 ک  ک  ک  متوسط متوسط متوسط گیدرجه مچاله شوند

 (0442سینک و همکاران )

   Mph1 Mph2 Lcm Mva واحد سنگی

   m 114 m 122 m 171 m 492 ارتفا  روباره

   ک  ک  متوسط متوسط درجه مچاله شوندگی

 (0441گوئل و همکاران )

  Mph1 Mph2 Lcm MI Mva واحد سنگی

  m 114 m 122 m 199 m 171 m 492 ارتفا  روباره

  ک  ک  ک  متوسط متوسط درجه مچاله شوندگی

 (2222هوک و مارینوس )

 - - - - - - واحد سنگی

 - - - - - - هروبار ارتفا 

 ندارد وجود درواحدها شوندگی مچاله پتانسیل درجه مچاله شوندگی

 

  نتیجه گیری – 1

سییینک ، گوئییل و هییوک مشییخص شیید کییه هییوک کمتییرین و روش    بییا مقایسییه روش هییای ارزیییابی مچالییه شییوندگی جتییوا ، 

ان گفییت کییه روش هییای جدیییدتر، جتییوا بیشییترین شییدت را بییرای مچالییه شییوندگی ارزیییابی مییی کنیید . بییه طییور کلییی مییی تییو  

( ارائییه شییده  2222شییدت مچالییه شییوندگی را کمتییر ارزیییابی مییی کننیید .باتوجییه بییه معیارهییایی کییه توسییط هییوک و مییارینوس )

 .رده بندی پتانسیل مچاله شوندگی، دارای اطمینان بیشتری است است ،

 تشکر و قدردانی – 6

نیییروی ایییران بییه عنییوان کارفرمییای طییرد و شییرکت مهندسییی سیید تونییل  دانییی  از شییرکت توسییعۀ منییاب  آب در پایییان الزم مییی

  اند، تشکر و قدردانی نمایی .ای را در انجام این تحقیق داشتهصمیمانه پارس که همکاری
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