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 مقدمه -1
منجر به حذف  ینیرزمیز يها سازه گریحفر تونل و د یبه طور کل

قابل توجه در  راتییاز خاك و سنگ محل و بروز تغ يا توده

از  یمهم ناش ي دهی. از جمله پدگردد یها م تنش اطراف آن تیوضع
 نیاست که ا نیدر سطح زم ییها وقوع نشست ،یخوردگ دست نیا

 ریبه هنگام عبور از ز وصو به خص يدر مناطق شهر ژهیامر به و
 نیبرخوردار است؛ بنابرا یخاص تیشهرها از اهم یمناطق مسکون

 ياز حفر تونل بر رو یوارده ناش يها از خسارت يریجلوگ يبرا
 ].1[ شود برآورد دینشست با زانیم ینیرزمیو ز یسطح يها سازه
 تا سازي، تونل از ناشی زمین سطح نشست میزان بینی پیش براي

 گردیده ارائه گوناگونی عددي و تحلیلی تجربی، هاي روش کنون
 استفاده سطحی، نشست میزان بینی پیش هاي روش از یکی. است

 عیمصنو عصبی هاي شبکه. باشد می مصنوعی عصبی هاي شبکه از
 هاي سیستم عنوان به باال یادگیري قابلیت و انعطاف دلیل به

 را خود رفتار و بیاموزند گذشته از که هستند توانایی داراي یادگیر
 به تکنیک این از توان می لذا ببخشند، بهبود یادگیري حین در

 و تونل هندسه خصوصیات با متناسب نشست بینی پیش منظور
 ].2[ گرفت کمک نلتو پیرامون زمین ژئومکانیکی

 و کرده دریافت را آموزشی هاي داده که عصبی هاي شبکه برخالف
 بتوان تا دهد می اجازه فازي منطق د،کن می تولید مبهم هاي مدل

 بررسی مورد سیستم از دقیقی شناخت که متخصصانی تجربه بر
 توابع سازي مدل قابلیت داراي فازي منطق. نمود تکیه دارند،

 ارتباط برقراري براي توان می همچنین. باشد می پیچیده غیرخطی
 فازي سیستم از خروجی و ورودي هاي داده از مجموعه هر بین

 ANFIS نظیر هایی تکنیک طریق از فرایند این کرد؛ استفاده
 قسمت نخست فازي، - عصبی هاي شبکه در. شود می ساده بسیار
 نیز و ها توانایی کردن بندي طبقه و یادگیري براي عصبی شبکه
 طور به عصبی شبکه قسمت. رود می کار به الگو اصالح و پیوند

 تناوب دوره طول در را عضویت توابع و فازي منطق قواعد خودکار،
 شبکه یادگیري، از پس حتی مجموع، در. کند می ایجاد یادگیري

. دهد می ادامه فازي منطق قواعد و عضویت توابع اصالح به عصبی
 یاد تر بیش و تر بیش آن ورودي هاي نالسیگ از که اي گونه به

 .]3[ گیرد می
وجود  يعدد يها بر روش یمبتن يقدرتمند يافزارها امروزه نرم

 یناش یسطح يها تونل و برآورد نشست يساز مدل يدارند که برا
استفاده شوند؛ در حال حاضر، استفاده از  توانند یتونل م ياز حفار
 يدیجد کیتکن Plaxisافزار  منر يریگکار محدود با به لمانروش ا
از  یناش ینشست سطح محاسبهجهت  يعدد يها روش طهیدر ح

 چکیده:
 لیاز قب یاز حفر تونل به عوامل مختلف یناش نینشست سطح زم

 طیهندسه تونل، شرا ،يمربوط به حفار يپارامترها ،ينحوه حفار
 هاي روشدارد.  یبستگ یکیژئوتکن اتیو خصوص یشناس نیزم

 سطح زمین نشست برآورد يبرا ونیگوناگ يو عدد یلیتحل ،یتجرب
درمورد توضیحاتی بیان  از پس ،مقاله نی. در اموجود است

با  ،مشهد يمترو 2خط  شخصات تونلو ممسیر  یشناس نیزم
افزار  کارگیري نسخه دوبعدي نرم به و با روش المان محدوداستفاده از 

Plaxis، ارائهشده و نتایج آن  سازي سه مقطع عرضی از مسیر مدل 
شده  آوري استفاده از بانک اطالعاتی جمع باهمچنین  گردد. می

که همان  ها يورود يسر کیمتروي مشهد و  2خط  پروژه مربوط به
 يها که همان نشست یو خروج ،مؤثر بر نشست پارامترهاي

با  يفاز - یشبکه عصب باشند، یم قیبا ابزار دق شده يریگ اندازه
 یطراح MATLABافزار  نرم به کارگیري باو  ANFISاستفاده از 

از روش گردد. سپس با استفاده  و ارزیابی می ندیب یآموزش م ،شده
آمده  دست برآورد شده و مقادیر بهها  تحلیلی بابت مقدار این نشست

 گردند که حاکی از اختالف زیاد ه روش با یکدیگر مقایسه میاز س
 .باشد یروش تحلیلی در مقایسه با دو روش دیگر منتایج حاصل از 
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 توان یروش ماین  یاصل يها تیمز از. دیآ یبه حساب م یزن تونل
 يداشتن اطالعات ورود محاسبات درصورت دردست يبه دقت باال

 ].4[ اشاره کرد قیدق
 اثر در نزمی هاي تغییرشکل و نشست بررسی براي ،)2001( بابت
 از استفاده با اشباع هاي محیط در و عمق کم مناطق در تونل حفر

 شرایط در عمیق هاي تونل براي شوارتز و اینستین تحلیلی روش
 نسبت که مناطقی در روش این داد؛ ارائه را تحلیلی روشی خشک

 روش این در. دارد اعتبار است، 5/1 از بیش شعاع به عمق
 در عمق کم هاي تونل خشک، هاي زمین در عمق کم هاي تونل
 فشرده، هواي اعمال با و فشرده هواي اعمال بدون اشباع هاي زمین
 .]5[ اند گرفته قرار بررسی مورد

مطالعه توسط نسخه سه مقطع عرضی از مسیر مورد در این مقاله،
هاي  نشست سازي شده و مدل Plaxisافزار  دوبعدي نرم

برآوردشده با مقادیر  دودشده توسط روش عددي المان مح محاسبه
 .گردد می مقایسه فازي و روش تحلیلی بابت -توسط شبکه عصبی 

 

 نشست گیري اندازه نحوه و موردمطالعه مسیر معرفی -2
 شمال راستاي در مشهد متروي 2 خط مسیر جغرافیایی موقعیت

) شاذان بن فضل بلوار به طبرسی بلوار از( غرب جنوب به شرق
. باشد می متر 300 و کیلومتر 4 مطالعه، مورد یرمس. یابد می امتداد

 ،A2 هاي ایستگاه از شده، شروع شمالی شفت از مسیر طرف یک
B2 و C2 به و گذرد می D2 بر مطالعه همچنین شود، می ختم 
 به و شده شروع جنوبی شفت از که مسیر از دیگر قسمتی روي

 انکب بنابراین. است گرفته انجام نیز شده، ختم L2 ایستگاه
 تا -365 کیلومتراژ از تحقیق این در مورداستفاده اطالعاتی

 مشهد متروي 2 خط+ 13614 تا+ 13080 کیلومتراژ از و+ 3400
 .است شده آوري جمع

 عمدتاً D2 ایستگاه تا شمالی شفت خاك ،مطالعه مورد مسیر در
 همچنین. باشد می دار رس ماسه یا اي ماسه و رسی نوع از و دوالیه
 رس، جنس از و دوالیه نیز L2 ایستگاه تا جنوبی شفت خاك
 فقط مسیر طول در نیز زیرزمینی آب ارتفاع. باشد می شن و ماسه

 ].6[ کند می تغییر تونل تاج زیر در
 کار به و مکانیزه حفاري از استفاده با مشهد متروي 2 خط تونل

. است گردیده حفر نیز EPB سپر نوع از TBM دستگاه گیري
 را حفاري شمالی شفت از یکی که است عدد دو هاTBM تعداد

 قطر کند؛ می حفاري جنوبی شفت از دیگري و دهد می انجام
 مطالعه، مورد مسیر طول در. باشد می متر 1/9 نیز تونل خارجی

 .است متغیر متر 65/21 تا متر 15/13 از تونل عمق
 نقش زمین سطحی هاي نشست کنترل در گروت تزریق فشار

 فشار تا گروت تزریق نیز مطالعه مورد مسیر در. کند می ایفا مهمی
 در مسیر این طول در تزریق عملیات. است شده انجام بار 2/3

 از جنوبی قسمت در و 2267 رینگ تا 12 رینگ از شمالی قسمت
 .باشد می 380 رینگ تا 24 رینگ

 و کاشت به مربوط عملیات شامل نشست، گیري اندازه عملیات
 مناسب، برداري نقشه دوربین توسط ها نشانه ائتقر ها، نشانه نصب
. باشد می شده تشکیل اطالعات ارائه و اولیه پردازش انجام ثبت،
 هاي پین از مشهد متروي 2 خط در نشست گیري اندازه براي
 فاصله در ها پین. است گردیده استفاده سطحی نشست گیري اندازه

 در همچنین و محور راستاي در هم از متري 10 یا و متري 5
 در. شوند می نصب محور، راست و چپ سمت در متري 5 فواصل

 ارتفاع تغییر از حاصل نهایی شده گیري اندازه مقادیر از مقاله این
موقعیت  .است شده استفاده عرضی مقطع هر در مرکزي پین

) نشان داده 1ها در یک مقطع عرضی در شکل ( قرارگیري پین
 شده است.

 

 
 ها در یک مقطع عرضی رارگیري پین) موقعیت ق1شکل (

 

 فازي -بینی توسط شبکه عصبی  پیش -3
 ،)تطبیقی فازي - عصبی استنتاج سیستم( ANFIS هاي شبکه

 مشابه ها آن عملکرد که هستند وفقی هاي شبکه از دسته یک
 ساختاري تطبیقی، شبکه یک. است فازي استنتاج هاي سیستم

 متصل هم به را ها گره که تاس داري جهت اتصاالت و ها  گره شامل
  

  المللی پژوهشهاي نوین در مهندسی مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین
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. هستند تطبیقی ها گره از بخشی یا تمام ساختار، این در. کنند می
 این به که است پارامترهایی به وابسته خروجی وفقی، هاي گره در

 که کند می تعیین یادگیري قانون یک و اند شده داده نسبت گره
 .ودش مینیمم خطا اندازه تا کنند تغییر چگونه پارامترها این
 ثابت هاي گره و مربع با هستند پارامتر داراي که تطبیقی هاي گره
 .]7[ اند شده مشخص دایره با ندارند پارامتر که

 نزول اساس بر وفقی هاي شبکه در یادگیري قانون ترین اصلی
 با رو پیش عصبی هاي  شبکه تمام. است اي زنجیره قانون و گرادیان
 وفقی هاي شبکه از اي موعهزیرمج شده، نظارت یادگیري قابلیت
 را z خروجی یک و y و x ورودي دو با استنتاجی سیستم. هستند

 فازي قانون دو شامل آن قانون پایگاه که گیریم می نظر در
Takagi-Sugeno 7[ باشد زیر صورت به[. 

Rule 1: if x is A1 and y is B1, then f1 = p1x+q1y+r1 
Rule 2: if x is A2 and y is B2, then f2 = p2x+q2y+r2 

 پارامترهاي ها، خروجی و ها ورودي بین نگاشت به رسیدن براي
 روال از استفاده با و آموزشی هاي داده طبق بر وفقی، هاي گره

 .شوند می هنگام به و کرده تغییر گرادیان، پایه بر یادگیري
افزار  نرم يریبا به کار گ نیزمورداستفاده  يفاز - یشبکه عصب

MATLAB  و با استفاده ازANFIS شده است. بانک  یطراح
مورد  ریمس یداده در مقاطع عرض 346 يموجود دارا یاطالعات

آموزش شبکه،  يداده برا 225تعداد،  نیکه از ا باشد؛ یمطالعه م
شبکه به  یوارس يداده برا 69شبکه و  شیآزما يداده برا 52

 ها يورود بیو ترت فیاند. تعداد، توص انتخاب شده یصورت تصادف
 .باشد می )1(جدول مطابق با  شبکهاین  یو خروج

 
 شبکه خروجی و ها ورودي توصیف) 1جدول (

 7ورودي  عمق تونل (متر) 1ورودي 
چسبندگی خاك الیه دوم 

)kg/cm2( 

 2ورودي 
وزن مخصوص خشک خاك الیه 

 )kN/m3اول (
 8ورودي 

زاویه اصطکاك داخلی خاك الیه 
 دوم (درجه)

 3ورودي 
بندگی خاك الیه اول چس

)kg/cm2( 
 9ورودي 

مدول االستیسیته خاك الیه دوم 
)kg/cm2( 

 4ورودي 
زاویه اصطکاك داخلی خاك الیه 

 اول (درجه)
 فشار تزریق گروت (بار) 10ورودي 

 5ورودي 
مدول االستیسیته خاك الیه اول 

)kg/cm2( 
 11ورودي 

 1وضعیت آب زیرزمینی (عدد 
براي  5/0براي باالي تونل، عدد 

براي زیر  0داخل تونل و عدد 
 تونل)

 6ورودي 
وزن مخصوص خشک الیه دوم 

)kN/m3( 
 نشست سطحی (میلیمتر) خروجی

 

 مسیر کل در مشهد متروي 2 خط تونل چون که است ذکر بهالزم 
 نوع این اعمال از باشد، می یکسان حفاري نوع و یکسان قطر داراي

درضمن، در  .است شده خودداري شبکه ورودي در پارامترها
هاي مربوط به  الیه، مقادیر ورودي مقاطع عرضی داراي خاك یک

اند و در مقاطع داراي خاك چهارالیه،  هرالیه یکسان تعیین شده
جنس به صورت میانگین درنظر  هاي هم مقادیر مربوط به الیه

 اند. ه و به دو الیه معادل تبدیل شدهگرفته شد
شبکه  یو خروج ها يبه عنوان ورود ،يساز ها پس از نرمال داده

مدل از شبکه بررسی گردیده است به شش  .دندیگرد يبارگذار
) با تعداد تابع FIS( ياستنتاج فاز ستمیس هیساختار اول طوري که

، gbellmfي ورود تیبا انواع مختلف توابع عضو 2 يورود تیعضو
gaussmf ،gauss2mf ،primf ،dsigmf  وpsigmf و 
شده و شبکه با  لیثابت تشک یخروج تیابع عضوت همچنین با

. با دیده استدوره، آموزش  40 او ب hybrid يساز نهیروش به
 تیشبکه، تابع عضو یابیحاصل از آموزش و ارز جیتوجه به نتا

 يخطا يدارا گرید يها به نسبت حالت gauss2mf يورود
 نیا نی. بنابراباشد یمخصوصاً در آموزش م یابیدر ارز يکمتر

حالت جهت آموزش شبکه استفاده شده  نیالت به عنوان بهترح
  0050442/0. میانگین خطاي ارزیابی این مدل در آزمایش، است

 شده ساخته قوانین به توجه با باشد. می 0028206/0و در وارسی، 
 نشست شده بینی پیش مقادیر ها ورودي از استفاده با شبکه، توسط

 توسط شده بینی پیش نشست .دآین می دست به ها داده تمامی در
 که شده رسم نشست واقعی مقادیر درمقابل فازي - عصبی شبکه

 شده بینی پیش مقادیر بین باالیی همبستگی دهنده نشان درنتیجه
 درمقابل واقعی مقادیر نمودار ،)2( شکل. باشد می واقعی مقادیر و

 .دهد می نشان را نشست شده بینی پیش مقادیر
 

  
  المللی پژوهشهاي نوین در مهندسی مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین
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  المللی پژوهشهاي نوین در مهندسی مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین

 
 

 
 نشست واقعی مقادیر مقابل در نشست شده بینی پیش رمقادی) 2شکل (

 
 Plaxis افزار در نرم عددي المان محدود سازي مدل -4

Plaxis باشد که عمدتاً  یک برنامه کامپیوتري المان محدود می
تغییرشکل، تحلیل پایداري و تحلیل تراوش در -براي تحلیل تنش

این  يرود. نسخه دوبعد هاي خاکی و سنگی به کار می محیط
هاي دوبعدي کرنش مسطح یا متقارن  افزار براي انجام تحلیل نرم

)، Plane Strainشود. مدل کرنش مسطح ( محوري استفاده می
ها هندسه و  هایی با طول زیاد که در سطح مقطع آن براي سازه

هاي طولی به کار  اییبارگذاري ثابت است، با فرض صفر بودن جابج
گرهی  6هاي سطحی  توان از المان یدر نسخه دوبعدي، م رود. می
سازي مصالحی مانند خاك، سنگ، بتن و  گرهی براي مدل 15یا 

یابی مرتبه دوم  گرهی، امکان درون 6هاي  المان. غیره استفاده نمود
ها فراهم آورده و ماتریس سختی المان از  را براي جابجایی

شود.  گیري عددي با استفاده از سه نقطه تنش تشکیل می انتگرال
یابی چهار بوده  گرهی، مرتبه درون 15هاي  در حالی که براي المان

 .]8گردد [ گیري شامل دوازده نقطه محاسبه تنش می و انتگرال
اي براي  هاي مختلف و پیشرفته مدل Plaxisافزار  در نرم

سازي رفتار خاك و سنگ درنظر گرفته شده است که در ادامه  مدل
 .]8[ شود ها توضیحاتی بیان می مدلبه طور مختصر در مورد این 

 ضریب و یانگ مدول پارامتر دو با تنها: 1الف) مدل االستیک خطی
 سازي مدل براي خطی االستیک مدل .شود می تعریف پواسون

 یا بتنی هاي پوشش مانند خاك، در واقع سخت هاي سازه رفتار
 .نیست مناسب خاك براي و گیرد می قرار استفاده مورد فوالدي

1 Linear Elastic 

 که : مدلی غیرخطی، قوي و ساده است2کولمب-مدل موهر ب)
کامالً پالستیک براساس پنج پارامتر مدول یانگ، -رفتار االستیک

ضریب پواسون، چسبندگی، زاویه اصطکاك و اتساع مشخص 
 گردد. می

-: این مدل بر پایه مدل موهر3ج) مدل سنگ داراي درزه و ترك
در این مدل، محیط االستیک است و  .کولومب توسعه یافته

تواند داراي دو مدول االستیک و ضریب پواسون در راستاهاي  می
 متعامد باشد.

: این مدل بر اساس رفتار 4د) مدل خزش خاك نرم
بندي شده و تغییرات خاك در زمان، مانند  ویسکوپالستیک فرمول

ل براي مسائ گیرد. این مدل تحکیم ثانویه را در بر می خزش و
 سازي مناسب نیست. باربرداري مانند تونل

کولمب -: این مدل که نسبت به مدل موهر5شونده هـ) مدل سخت
تر است، یک مدل هذلولی از نوع االستو پالستیک  پیشرفته

بندي شده  شوندگی اصطکاکی فرمول باشد که بر اساس سخت می
 سازي رفتار ماسه، شن تواند براي شبیه شونده می است. مدل سخت

یافته استفاده شود و به ویژه در مسائلی مانند  تحکیم و رس پیش
سازي که شامل باربرداري هستند، نتایج خوبی به دست  تونل
 .دهد می

افزار  نرم نسخه دوبعدي در اینجا، روش المان محدود با استفاده از
Plaxis  براي محاسبه نشست سطحی در سه مقطع عرضی واقع

 B2 ،(090+2و  A2 هاي بین ایستگاه( 1+050در کیلومتراژهاي 
(بین شفت جنوبی و  13+160) و C2و  B2هاي  (بین ایستگاه

 ) به کار برده شده است.L2ایستگاه 
 1/9مشهد داراي قطر متروي  2همانطور که گفته شد تونل خط 

، در هاکیلومتراژ این خصوصیات ژئوتکنیکی خاك در باشد. متر می
 .ئه شده استارا )3) و (2، ()1( هاي جدول

 
 1+050 کیلومتراژ در خاك هاي الیه ژئوتکنیکی خصوصیات) 1جدول (

نوع 
 خاك

ضخامت 
 )mالیه (

 دانسیته
خشک 

)kN/m3( 

چسبندگی 
)kg/cm2( 

زاویه 
اصطکاك 

 (درجه)

مدول 
االستیسیته 

)kg/cm2( 

نسبت 
 پواسون

 35/0 200 25 25/0 16 25 رسی

 

2 Mohr-Coulomb 
3 Jointed Rock Model 
4 Soft Soil Creep Model 
5 Hardening Soil Model 
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 2+090 کیلومتراژ در اكخ هاي الیه ژئوتکنیکی خصوصیات) 2جدول (
نوع 
 خاك

ضخامت 
 )mالیه (

 دانسیته
خشک 

)kN/m3( 

چسبندگی 
)kg/cm2( 

زاویه 
اصطکاك 

 (درجه)

مدول 
االستیسیته 

)kg/cm2( 

نسبت 
 پواسون

 35/0 300 25 3/0 7/16 21 رسی
 3/0 500 30 0 2/16 4 اي ماسه

 
 13+160 کیلومتراژ در خاك هاي الیه ژئوتکنیکی خصوصیات) 3جدول (

نوع 
 خاك

ضخامت 
 )mالیه (

 دانسیته
خشک 

)kN/m3( 

چسبندگی 
)kg/cm2( 

زاویه 
اصطکاك 

 (درجه)

مدول 
االستیسیته 

)kg/cm2( 

نسبت 
 پواسون

 3/0 800 35 0 19 13 اي ماسه
 35/0 300 24 2/0 17 16 رسی
 3/0 1000 40 11/0 19 3 اي ماسه

 35/0 300 20 25/0 5/17 8 رسی

 
، از نوع کرنش مسطح Plaxis2Dافزار  مسازي در نر براي مدل

گرهی انتخاب شده است. همچنین  15ها  استفاده شده و نوع المان
اند. الینینگ  شونده تعریف شده مصالح خاکی با مدل رفتاري سخت

باشد؛ براي تعریف مصالح  سانتیمتر می 35تونل داراي ضخامت 
یته اي االستیک با مدول االستیس الینینگ نیز از مدل صفحه

 استفاده گردیده است. 35×106
شده، یک بار در کل مدل انجام گرفته و  ساخته هاي بندي مدل مش

هاي  اند. شکل بندي شده سه دفعه مش تر تا سپس نواحی حساس
مربوط به مقطع عرضی  هاي بندي مدل تصویر مش)، 5) و (4)، (3(

 .دهد را نیز نشان میکیلومتراژهاي موردنظر 
 

 
 1+050 کیلومتراژ عرضی مقطع به مربوط شده بندي مش مدل) 3شکل (

 

 
 2+090 کیلومتراژ عرضی مقطع به مربوط شده بندي مش مدل) 4شکل (

 

 
 13+160 کیلومتراژ عرضی مقطع به مربوط شده بندي مش مدل) 5شکل (

 
% 1ترتیب داراي چهار فاز حفر تونل، انقباض به  مرحله محاسبات

باشد. نقطه  ها می و نصب الینینگ ناشی از حفاري، تزریق گروت
افزار دقیقاً در محل پین  موردنظر براي محاسبه نشست در نرم

 شود. شده در سطح زمین تعیین شده و محاسبات انجام می کاشته
، تغییرمکان قائم محیط در این )8) و (7)، (6هاي ( شکل
نشست تغییرمکان قائم موردنظر ما،  دهد. را نشان می ها سازي مدل

 .باشد طح زمین باالي محور مرکزي تونل میس
 

 
 1+050 کیلومتراژ عرضی مقطع در قائم مکان تغییر) 6شکل (

 

 
 2+090 کیلومتراژ عرضی مقطع در قائم مکان تغییر) 7شکل (

  
  المللی پژوهشهاي نوین در مهندسی مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین
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  المللی پژوهشهاي نوین در مهندسی مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین

 
 

 

 
 13+160 کیلومتراژ عرضی مقطع در قائم مکان تغییر) 8شکل (

 
 با روش تحلیلی بابت بینی پیش -5

براي بررسی نشست و  2001در سال  6روش تحلیلی بابت
عمق و در  هاي زمین در اثر حفر تونل در مناطق کم تغییرشکل

 که  هاي اشباع با استفاده از روش تحلیلی اینستین و شوارتز محیط
هاي عمیق در شرایط خشک ارائه داده بودند، توسعه  براي تونل
 این روش در مناطقی که نسبت عمق به شعاع بیش از داده شد.

است، اعتبار دارد. توجه ویژه این روش، بررسی و تعیین  5/1
مدت (با فرض عدم اتالف  نشست حاصل از حفر تونل در کوتاه

باشد. این روش  هاي اشباع می فشار منفذي زیاد) در زمین
فاکتورهاي زمانی (خزش و ...) مؤثر بر رفتار خاك را مدنظر قرار 

 ].5دهد [ نمی
هاي  هاي خشک، تونل عمق در زمین مهاي ک تونل ،در این روش

با اعمال  و هاي اشباع بدون اعمال هواي فشرده عمق در زمین کم
 ].5اند [ ورد بررسی قرار گرفتهم هواي فشرده،

 مقاطع عرضیدر آب زیرزمینی  در این تحقیق به علت اینکه
دارد، از رابطه مربوط به  تراز خیلی پایینی قراردر  موردنظر

 هاي خشک استفاده شده است. در زمین قعم هاي کم تونل
الزم به ذکر است که در این روش بایستی از مقادیر میانگین 

 پارامترهاي ژئوتکنیکی مربوط به هر مقطع عرضی استفاده نمود.
) نیز مشخصات تونل در روش تحلیلی بابت نشان داده 9در شکل (
 شده است.

6 Bobet 

 
 ]5) مشخصات تونل در روش تحلیلی بابت [9شکل (

 
عمق در  هاي کم براي تونل ،بابت نشست سطحی با روش تحلیلی

 .شود برآورد می )1رابطه (هاي خشک به صورت  زمین

 
 نسبت νشعاع تونل،  r0میزان پارامتر گپ،  wدر روابط فوق، 

، وزن مخصوص کل خاك γمدول االستیسیته خاك،  Eپواسون، 
h  عمق تونل وk 5[نسبت تنش افقی به قائم است[. 

شده  با استفاده از یک روش تئوریک ارائهتواند  پارامتر گپ می
 ) محاسبه شود.2رابطه ( ) طبق1992توسط لی و همکارانش (

 
) معرف فاصله هندسی بین گپ فیزیکی ( Gpکه 

ضخامت بخش دنباله (همان  ∆پوسته خارجی سپر و آسترکاري، 
فاصله مورد نیاز براي نصب  δضخامت پوسته سپر حفاري)، 

U3Dآسترکاري، 
بعدي در  تغییرشکل االستوپالستیک معادل سه *

مقداري است که کیفیت مهارت کارکنان را در  ωسینه کار تونل و 
 .]9[ گیرد نظر می

متر  43/9متروي مشهد  2از آنجایی که قطر حفاري تونل خط 
تري با متر است (قطعات آس 1/9بوده و قطر خارجی آسترکاري 

 330سانتیمتر)، بنابراین اندازه گپ فیزیکی برابر  35ضخامت 
میلیمتر خواهد بود. همچنین طبق اظهارات لی و همکارانش، با 

بعدي  )، حرکت سهEPBکاربرد فنون مناسب ساخت (استفاده از 
تواند برطرف شود. اگر هیچ آزادي فشار در  کار می جلوي سینه

میزان آن صفر خواهد شد؛ پس کار وجود نداشته باشد،  سینه
U3D

. همچنین همان طور که بیان گردید، به دلیل فرض 0 = *
اینکه کارکنان در این مقاطع آمادگی و مهارت الزم براي کار با 

)1( 

)2( 
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نظر  نیز صرف ωاند، از میزان پارامتر  را دریافت کرده EPBسپر 
 ، و در نهایت خواهیم داشت:0ω = شده است، یعنی 

w = Gp + U3D
* + ω = 330 + 0 + 0 = 330 mm 

)، اگر تزریق به کار رود 1972همچنین طبق تحقیقات اینگلس (
مقدار  1/0تا  07/0کی را پر کند، اندازه پارامتر گپ تا گپ فیزی

 ].10[ بوداولیه آن خواهد 
 به طور میانگین داریم:بنابراین، 

w = 330 × 0.07 = 23.1 mm 
خاك در مقاطع عرضی  یضریب فشار جانبهمچنین عمق تونل و 

 اند. ) ارائه شده4موردنظر در جدول (
 

 خاك مقاطع موردنظر ضریب فشار جانبی) شعاع و عمق تونل و 4جدول (
 k ،نسبت تنش افقی به قائم خاك )h )m، عمق تونل کیلومتراژ

050+1 85/13 58/0 
090+2 15/13 54/0 
160+13 65/21 48/0 

 
بوط به مقاطع عرضی موردنظر نشست سطحی مر)، 1طبق رابطه (

 کنیم. را محاسبه می
 

 مقایسه نتایج ارائه و -6
مقادیر واقعی  همراه باروش،  سهمقادیر نشست برآوردشده با هر 

 .اند ارائه شده )5(مربوط به کیلومتراژهاي ذکرشده در جدول 
 

 با هر سه روش شدهبرآورد هاي واقعی و مقادیر نشست ) نشست5جدول (

 کیلومتراژ
نشست 

 شده گیري اندازه
 )mmاردقیق (با ابز

 برآوردشدهنشست 
شده با  بینی پیش

 -شبکه عصبی 
 )mmفازي (

شده  محاسبه
با روش المان 

 )mmمحدود (

شده با  بینی پیش
روش تحلیلی 

 )mmبابت (
050+1 3 47/3 89/2 98/40 
090+2 5 71/4 1/4 43/29 
160+13 0 58/0 01/0 64/24 

 
 در مقایسه باشود، روش تحلیلی بابت  مشاهده میطور که  همان

فازي و روش المان محدود، عملکرد ضعیفی در  -شبکه عصبی 
دهد. الزم به ذکر است که  سطحی از خود نشان می برآورد نشست

شناسی و ژئوتکنیکی  استفاده از این روش با توجه به شرایط زمین
متروي  2و همچنین پارامترهاي حفاري مربوط به پروژه خط 

 .مشهد، عملکرد مناسبی نداشته است
 

 گیري نتیجه -7
 يضرور يامردر حین حفاري تونل،  ینشست سطح يریگ اندازه
، همچنین باید سعی شود تا با ابزاري قدرتمند مقادیر نشست است

 يریادگی ندیفراکه مشاهده شد،  به طوري .سطحی را برآورد نمود
خوب  يمطالعه مورد نیدر ا فازي -توسط شبکه عصبی  ها داده

 ریمقاد نیب یهمبستگ بیضر شبکه، جهیو با توجه به نت باشد یم
از طرف دیگر، . است 91/0نشست  یواقع ریو مقاد شده ینیب شیپ

، موردمطالعه نتایج حاصل از سه مدل المان محدود از مسیر
ها با روش بابت،  . اما برآورد تحلیلی این نشستباشد قبول می قابل

یادي با مقادیر واقعی و برآوردشده با دو روش دیگر دارد، اختالف ز
 باشد. مربوط به پروژه موردمطالعه می ساختگاه از که ناشی
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