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چىیذٜ
حفز تُٞ٘ٛا ٔا٘ٙذ سايز فعاِیتٞای تطز تز ٔحیط سيست تاثیزٌذار است .يىي اس ٟٔٓتزيٗ آثار ٔخزب حفاری ت ،ُ٘ٛتٚ ٝيض ٜدر سٔیٗٞای
آتزفتي پذيذ٘ ٜطست است .ايٗ پذيذٔ ٜطىالتي را تزای ساسٜٞای ٔداٚر ت ُ٘ٛايداد ٔيوٙذ .يىي اس راٜٞای ٔٛثز تزای واٞص حذاوثز
ٔیشاٖ ٘طست ٘اضي اس حفاری تُٞ٘ٛا در سٔیٗٞای خاوي ،ا٘داْ عّٕیات تشريك است .در ايٗ ٔطاِع ٝتٔ ٝذِساسی ايستٍا E ٜدر خط 2
ٔتزٚی وزج ٘ ٚطست ٘اضي اس حفاری آٖ تا استفاد ٜاس ٘زْافشار  FLAC3Dپزداخت ٝضذ ٜاست٘ .طست ايداد ضذ ٜدر سطح سٔیٗ در اثز
حفاری ت ُ٘ٛپیطا ًٙٞدر د ٚحاِت ٔذِساسی  ٚا٘ذاسٌٜیزیٞای ٔیذا٘ي تا يىذيٍز ٔمايس ٚ ٝاعتثارسٙدي ٔذَ ا٘داْ ضذ .در ٟ٘ايت اثز
عّٕیات تشريك سیٕا٘ي در واٞص ٘طستٞای حاصُ اس تعزيض ايستٍأ ٚ ٜحذٚد وزدٖ آٖ در حذ ٔداس ٔٛرد تزرسي  ٚاثثات لزار ٌزفت.
ٕٞچٙیٗ تزرسي ٞا ٘طاٖ داد و ٝافشايص س ٖٚتشريك اطزاف ايستٍا ٜتاثیز سيادی تز ٔیشاٖ ٘طست سطح سٔیٗ ٘ذارد  ٚافشايص س ٖٚتشريك
تٟٙا حذٚد  1سا٘تئتز ٘طست سطح سٔیٗ در ايٗ ايستٍا ٜرا واٞص ٔيدٞذ.

وّٕات وّیذی
سٔیٗٞای خاوي ،تشريك سیٕا٘ي٘ ،طست سطح سٔیٗ  ،رٚشٞای عذدی

*٘ٛیغٙذٔ ٜغئٔ َٛىبتجبت
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ٔذِغبسی ػذدی  ٚدادٜٞبی ٘ؾغتعٙجی حبفُ اس پزٚصٜٞبی
ٔختّف راثيٞٝب ٔ ٚذَٞبیی ثزای ثزرعی تبثیز ػّٕیبت تشریك
ثز ٔؾخقبت خبن  ٚوبٞؼ ٘ؾغتٞبی ٘بؽی اس حفبری تُ٘ٛ
پزداخت ٝؽذ و٘ ٝتبیج لبثُ لجِٛی ثذعت آٔذ ][9] ٚ [8] ٚ [7
 .[10] ٚاس ایٗر ٚدر ایٗ ٔيبِؼ ٝث ٝثزرعی ػّٕیبت تشریك در
ایغتٍب E ٜپزٚص ٜخو ٔ 2تزٚی وزج ثب وٕه ٔذِغبسی ػذدی
ثب ٘زْافشار  FLAC3Dپزداخت ٝؽذ.

ٔ -1مذٔٝ
حفز ت ُ٘ٛدر اػٕبق وٓ  ٚدر سٔیٗٞبی خبوی ٔٙجز ث ٝایجبد
جبثٝجبییٞب  ٚتغییز ؽىُٞبیی در اىزاف تٔ ُ٘ٛیؽٛد .اٌز
ت ُ٘ٛوٓ ػٕك ثبؽذ ،ایٗ جبثٝجبییٞب ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝعيح سٔیٗ
ثزعٙذ ٛٔ ٚجت آعیت رعب٘ذٖ ث ٝعبسٜٞبی ٔٛجٛد در عيح
سٔیٗ ؽ٘ٛذ ،ثٙبثزایٗ تخٕیٗ ٔیشاٖ ٘ؾغت سٔیٗ در اثز حفز
ت ُ٘ٛدر سٔیٗٞبی خبوی  ٚوٓ ػٕك ٕٞ ٚچٙیٗ ارایٝ
راٜوبرٞبیی ٔٙبعت ثزای وٙتزَ  ٚوبٞؼ ایٗ جبثٝجبییٞب ٟٔٓ
اعت .یىی اس راٜوبرٞبی ٔٙبعت ثزای وبٞؼ ٘ؾغتٞبی ایجبد
ؽذ ٜدر اثز حفبری ت ُ٘ٛدر سٔیٗٞبی خبوی اعتفبد ٜاس ػّٕیبت
تشریك اعت] .[1ػّٕیبت تشریك أزٚس ٜدر ثغیبری اس پزٚصٜٞبی
ػٕزا٘ی ثٚ ٝیض ٜپزٚصٜٞبی سیزسٔیٙی  ٚدر ٔحیوٞبی خبوی
اعتفبدٔ ٜیؽٛد تب مٕٗ وبٞؼ ٔمذار ٘ؾغت  ٚتحىیٓ ٔقبِح،
ا٘ذروٙؼ سٔیٗ  ٚعبس٘ ٜیش ثٟجٛد یبثذ .تحمیمبت ٌغتزدٜای
ثزای ثزرعی ٔٛثز ثٛدٖ ػّٕیبت تشریك ثز وبٞؼ ٘ؾغت ٘بؽی
اس حفبریٞبی سیزسٔیٙی  ٚاعتفبد ٜاس رٚػٞبی ػذدی در ایٗ
سٔی ٝٙا٘جبْ ؽذ ٜاعت .أب٘یپٛر ٕٞ ٚىبراٖ ( )1391تبثیز
تشریك ثز ثٟجٛد خٛاؿ ٔمبٔٚتی رعٛثبت آثزفتی اىزاف تُٞ٘ٛب
را ٔٛرد ثزرعی لزار داد٘ذ ]ٚ .[2اً٘ ٕٞ ٚىبرا٘ؼ ( )2014ثٝ
ثزرعی پیؼثیٙی خقٛفیبت خبن -عیٕبٖ  ٚوبرثزد ٔيبِؼبت
ػذدی در ٘ؾغت ٘بؽی اس حفبری ت ُ٘ٛپزداختٙذ] ٌ .[3یٕپُ ٚ
ٕٞىبراٖ ( )2008ثٔ ٝذِغبسی عٝثؼذی در جبثٝجبییٞبی
٘بؽی اس ػّٕیبت تشریك در تُ٘ٛعبسی پزداختٙذ]ٔ .[4يبِؼٝ
دیٍزی ثب ػٛٙاٖ ٘مؼ ػّٕیبت تشریك در وبٞؼ ٘ؾغت حبفُ
اس حفز تُٞ٘ٛبی ثشري تٛعو ػيبئی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1385ا٘جبْ
ؽذ]ِ .[5ی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2009ثب تٛج ٝث ٝدادٜٞبی حبفُ اس
٘تبیج آسٔبیؾٍبٞی و ٝرٚی خبنٞبی ٔختّف ا٘جبْ داد٘ذ ث ٝایٗ
٘تیج ٝرعیذ٘ذ و ٝثؼذ اس ػّٕیبت تشریك عیٕب٘ی ٔمذار
چغجٙذٌی خبن ث ٝىٛر ٔتٛعو ثیٗ  350تب  550ویّٛپبعىبَ
ٔ ٚمذار ساٚی ٝافيىبن خبن ثیٗ  32تب  38درج ٝتغییز
ٔیوٙذ] .[6در ٕٞیٗ راعتب ٔيبِؼبت ثغیبری رٚی ٚیضٌیٞبی
ٔىب٘یىی خبن ثؼذ اس ػّٕیبت تشریك ٔ ٚذِغبسی ػذدی ایٗ
ػّٕیبت تٛعو یٛدیٗ ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)1997تبً٘ ٕٞ ٚىبراٖ
(ِٛ ،)2000ر٘ش ٕٞ ٚىبراٖ (ِ ،)2006ی ٕٞ ٚىبراٖ (ٚ )2005
ِیبً٘ ( )2009ا٘جبْ ؽذ .در  ٕٝٞایٗ ثزرعیٞب ث ٝوٕه

ٔ -2طخصات پزٚصٜ
خو ٔ 2تزٚی وزج اس ٔحذٚد ٜوٕبَؽٟز در غزة ؽزٚع ٔی-
ؽٛد  ٚدر أتذاد خیبثبٖ ؽٟیذ ثٟؾتی ادأ ٝداؽت ٚ ٝپظ اس
ثّٛار ىبِمب٘ی  ٚایغتٍب ٜوزج ث ٝعٕت ٔالرد ادأٔ ٝییبثذ.
ایغتٍب E ٜیىی اس ایغتٍبٜٞبی ایٗ پزٚص ٜدر تمبىغ خیبثبٖ
ؽٟیذ ثٟؾتی  ٚخیبثبٖ لّٓ لزار ٌزفت ٝاعت .ایٗ ٔٙيم ٝتزاوٓ
جٕؼیت ثبالیی دارد  ٚاس ٔحالت لذیٕی ؽٟز وزج ث ٝؽٕبر
ٔیآیذ .اس ِحبً صئٛتىٙیىی عبختٍب ٜایٗ ایغتٍب ٜاس خبنٞبی
ٔبعٝای الیدار و ٝمزیت ٔمبٔٚت  ٚچغجٙذٌی ٘بچیشی دار٘ذ
تؾىیُ ؽذ ٜاعتٔ .ميغ ایٗ ایغتٍب ٜث ٝؽىُ ٘ؼُ اعجی اعت
 ٚػزك  ٚارتفبع آٖ ث ٝتزتیت ثزاثز ثب ٔ 11/4 ٚ 16/72تز  ٚدر
ػٕك ٔتٛعو ٔ 15تزی حفبری ؽذ ٜاعت ].[11
در ایغتٍب E ٜو ٝثیٗ ویّٔٛتز 3+320تب ٚ 3+480الغ ؽذٜ
اعت ،در لغٕت فٛلب٘ی اس عيح سٔیٗ تب ػٕك حذٚد ٔ 3تزی،
الی ٝخبن دعتی  ٚدر سیز آٖ الی ٝریش دا٘ L1 ٝاس ػٕك حذٚد 3
ٔتزی تب ػٕك  15لزار دارد  ٚدر سیز آٖ ٘یش اس ػٕك حذٚد 15
ث ٝثؼذ ٘یش الی ٝدرؽت دا٘ٚ L2-2 ٝالغ ؽذ ٜاعت ] .[11ؽىُ
 1ؽٕبیی وّی اس ٔقبِح در ىٔ َٛغیز ٔٛرد ٔيبِؼ ٝرا ٘ؾبٖ
ٔیدٞذ .جذ٘ 1 َٚیش ٔؾخقبت الیٞٝبی خبن ٔٛجٛد در ٔحُ
ایغتٍب ٜرا ٘ؾبٖ ٔیدٞذ].[11
ثٙٔ ٝظٛر تؼییٗ ٔیشاٖ ٘ؾغت ىی ا٘جبْ ٔزاحُ ٔختّف پزٚص،ٜ
ایغتٍبٜٞبی ٘ؾغتعٙجی ٔيبثك ؽىُ  2در ویّٔٛتزاصٞبی
ٔختّف در ى َٛایغتٍب٘ E ٜقت ؽذ.
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ضىُ  -1پزٚفیُ سٔیٗضٙاسي ٔ ٚطخصات خان ايستٍا[11] E ٜ

ضىُ ٕ٘ -2ايي ضٕاتیه اس ٔحُ لزارٌیزی ايستٍا ٚ ٜپیٗٞای لزائت ٘طست در سطح سٔیٗ
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خذٔ -1 َٚطخصات ٔىا٘یىي اليٞٝای خان ايستٍا[15] E ٜ

-3

الي ٝخان

٘ٛع خان

چٍاِي

چسثٙذٌي

ساٚي ٝاصطىان

(C)kPa

داخّي (درخ)ٝ

( 𝛄)kN/m
3

ضزية
پٛاسٖٛ

ٔذَٚ
االستیسیتٝ

(𝛝)

(E)MPa

خبن دعتی

SM

15

12

18/6

0/27

15

خبن ریشدا٘ٝ

SP-SM

20

35

20

0/29

23

خبن درؽت دا٘ٝ

GP-GM

0

33

22

0/29

30

ٔیؽٛد .فؾبر تشریك  3ثبر در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت .چٙب٘چٝ
پظ اس تشریك دٔ ٚیىظ اس دٚغبة ٔٛرد اؽبر ٜفؾبر ث50 ٝ
درفذ فؾبر ٟ٘بیی ٘زعذ ػّٕیبت تشریك ٔتٛلف ٔیؽٛد .ادأٝ
ػّٕیبت تشریك ثؼذ اس د ٚعبػت ٌیزػ ؽزٚع ٔیؽٛد .چٙب٘چٝ
فؾبر ٌٕب٘ ٝث 50 ٝدرفذ فؾبر ٟ٘بیی رعیذ ٜثبؽذ ،ػّٕیبت
تشریك ثبیذ تب رعیذٖ ث ٝفؾبر ٟ٘بیی ادأ ٝیبثذ ].[15

رٚش ساخت ايستٍاE ٜ

رٚػٞبی عبخت ایغتٍبٜٞبی پذیزػ ٔغبفز ثب تٛج ٝثٔ ٝحُ
لزارٌیزی آٖٞب در ثبفت ؽٟزی إٞیت سیبدی دارد  ٚثز حغت
ٔٛلؼیت آٖ ٘غجت ث ٝػٛارك ؽٟزی ،رٚػٞبی ٔختّفی ثزای
اجزا ٔيزح ٔیؽٛد .ثز اعبط ٘یٕزخ ٔغیز ٔتز ٚ ٚاس ٘ظز
ىجمٝثٙذی وّی ،ایغتٍبٜٞب ث ٝد ٚدعت ٝرٚسٔیٙی  ٚسیزسٔیٙی
تمغیٓ ٔیؽ٘ٛذ .افٛال ػٕك ایغتٍب ٜتبثغ ٔغیز ت ُ٘ٛاعت  ٚدر
ٞز ٔٛلؼیت ،ایغتٍب ٜثز اعبط تزاس ریُ ت ،ُ٘ٛا٘تخبة  ٚىزاحی
ٔیؽٛد .ثزای حفبری ایغتٍب E ٜاس رٚػ عیغتٓ پیؼ
ٍٟ٘ذار٘ذ ٜتبق ثتٙی اعتفبد ٜؽذ ٜاعت .در ایٗ عیغتٓ پیؼ اس
حفز فنب ،ثب عبخت یه عبسٛٔ ٜلت ثتٗ ٔغّح ،پبیذاری ٔٛلت
ت ُ٘ٛتبٔیٗ ٔیؽٛدٔ .شایبی ایٗ رٚػ ػجبرتٙذ اس ]:[11

 -5تٛصیف ٔذَ عذدی
ثزای عبخت ٙٞذعٔ ٝذَ در ایٗ پزٚص ٜاس ٘زْافشار FLAC3D

اعتفبد ٜؽذ ٜاعت و ٝیه ٘زْافشار تفبمُ ٔحذٚد ػذدی اعت
 ٚدر ٔحیوٞبی پیٛعت ٝث ٝوبر ٔیرٚد .ثب تٛج ٝثٔ ٝتمبرٖ ثٛدٖ
ایغتٍب ،ٜفمو ٘یٕی اس آٖ ٔذَ ؽذ ٜاعت.
اثؼبد ٔذَ ثب تٛج ٝث ٝؽؼبع ٘بحی ٝتبثیز در راعتبی ٔحٛر 10 ،x
ثزاثز ؽؼبع ایغتٍب ٜا٘تخبة ؽذ تب اس تبثیز ٔزسٞبی وٙبری ثز
رٚی ٔذَ وبعت ٝؽٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ثتٛاٖ ٔحذٚد ٜپالعتیه را
ٔؾبٞذ ٜوزد .ػزك ٔذَ ثب تٛج ٝث ٝؽؼبع ٔ 8/5تزی ایغتٍبٜ
ٔ 85تز در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت .ىٔ َٛذَ ٘یش و ٝؽبُٔ ىَٛ
ایغتٍب ٚ ٜثخؾی اس تُٞ٘ٛبی ٔجبٚر آٖ اعتٔ 200 ،تز ا٘تخبة
ؽذ تب وُ ایغتٍب ٚ ٜتبثیز تُٞ٘ٛبی ٔجبٚر آٖ را ثز رٚی ٘ؾغت
٘ؾبٖ دٞذ .ارتفبع ٔذَ ٘یش ٔ 57تز ثزای ٘ؾبٖ دادٖ رٚثبرٚ ٜ
وف ت ُ٘ٛا٘تخبة ؽذ ٜاعت .مخبٔت الی ٝسیز ت ُ٘ٛثز ٘حٜٛ
تٛسیغ تٙؼ در اىزاف ت ُ٘ٛتبثیزٌذار اعت وٙٔ ٝبعتتزیٗ
مخبٔت ثزای ایٗ الی 2/5 D ٝدر ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت].[12
ثزای عبخت ٙٞذع ٝثب تٛج ٝث ٝاثؼبد ثشري ایغتٍب ٜث ٝفٛرت
چٙذ تى ٝعبخت ٝؽذ .در عبخت ٙٞذع ٝتبق ثتٙی  ٚعيح
حفبری در ثز٘بٔ ،FLAC3D ٝاس ٘زْافشار  AutoCADاعتفبدٜ
ؽذ  ٚعپظ ثب اعتفبد ٜاس دعتٛر  TABLEث٘ ٝزْافشار FLAC
ٔٙتمُ ؽذ .ثب ٚجٛد سٔبٖثز ثٛدٖ ا٘تمبَ ؽىُ ٙٞذعی اس ایٗ
رٚػ ،ثزای افشایؼ دلت ٔذَ ایٗ وبر ا٘جبْ ٌزفت ٝؽذ .ثزای

 ایجبد پذیذ ٜلٛعی در اىزاف ثبسؽذٌی  ٚاعتفبد ٜاس
ظزفیت ثبرثزی خبن
 وبٞؼ تغییز ؽىُ اىزاف ثبسؽذٌی  ٚپیؾٍیزی اس
دعتخٛردٌی اىزاف تُ٘ٛ
 وبٞؼ جبثٝجبیی اِٚی ٝخبن در حیٗ حفبری
ؽىُ ٔ 3زاحُ اجزای ایغتٍب ٜثب اعتفبد ٜاس تبق ثتٙی را ٘ؾبٖ
ٔیدٞذ.
 -4ا٘داْ عّٕیات تشريك
ثؼذ اس اتٕبْ ػّٕیبت حفبری ٌٕب٘٘ ٚ ٝقت ِٔ ِٝٛؾجه  ٚپز
وزدٖ حذ فبفُ ثیٗ جذار ٌٕب٘ٔ ِِٝٛ ٚ ٝؾجه ثب ٔخّٛه
عیٕبٖ  ٚعیّیىبت ،ػّٕیبت تشریك ثب ٘قت ٔغذٚدوٙٙذٚ ٜ
ثغتٗ اتقبالت ٔٛرد ٘یبس آغبس ٔیؽٛد .ث ٝایٗ تزتیت اثتذا 200
ِیتز آة ث ٝداخُ ٔیىغز ریخت ٝؽذ ٚ ٜدٚغبثی ثب ٘غجت آة ثٝ
عیٕبٖ  1/5 ٚ 1عبختٔ ٝیؽٛد  ٚدٚغبة ث ٝداخُ ٌٕب٘ ٝتشریك
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ٔذِغبسی ؽٕغٞب اس إِبٖ عبختبری ؽٕغ ( )PILEدر ٘زْافشار
اعتفبد ٜؽذ ٜاعت .ث ٝػّت وبٞؼ سٔبٖ اجزای ٔذَ ،اثؼبد
ٔؼٞب در ٘شدیىی ایغتٍب ٜریشتز  ٚثب فبفٌّ ٝزفتٗ اس ایغتٍبٜ
اثؼبد ٔؼٞب افشایؼ ٔییبثذ .ؽىُ ٙٞ 4ذعٔ ٝذَ عبخت ٝؽذٜ
٘ ٚحٔ ٜٛؼثٙذی در ٘زْافشار را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.
ثبرٞبی اػٕبَ ؽذ ٜثز ٔذَ ؽبُٔ د ٚثبر ٌغتزد B ٚ A ٜاعت.
ثبر ٌغتزد A ٜو ٝؽبُٔ تبثیز ٚسٖ عبختٕبٖٞب ثب ٔغبحت
ٔميغ پی ٔ 1515تز اعت ٔؼبدَ 10ویّ٘ٛیٛتٗ ثزای ٞز
ىجمٔ( ٝؼزف ٚسٖ ىجمبت) در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت .ثبر ٌغتزدٜ
 Bو 5/3 kN/m2 ٝدر ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت ،ثبر تزافیه
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ٚعبیُ ٘مّی ٝػجٛری در خیبثبٖ ثبالی ایغتٍب( ٜخیبثبٖ ثٟؾتی)
را ؽجیٝعبسی ٔیوٙذ ] .[13عيح آة سیزسٔیٙی ثب تٛج ٝثٝ
ٌشارػٞبی داد ٜؽذ ٜپبییٗتز اس تزاس ایغتٍب ٜلزار دارد ].[14
ٔذَ رفتبری خبن دعتی  ٚخبن افّی عبختٍبٔ ،ٜيبثك ٔؼیبر
ٔٞٛز-وِٕٛت  ٚاجشای عبٔبٍٟ٘٘ ٝذاری ،االعتیه در ٘ظز ٌزفتٝ
ؽذ ٜاعت .خقٛفیبت ؽبتىزیت  ٚثتٗ اعتفبد ٜؽذ ٜثزای
عبخت إِبٖٞبی پٛؽؼ ثتٙی ٘یش در جذ 1 َٚارای ٝؽذ ٜاعت.
در جذٔ 2 َٚبوشیٕٓ ٘ؾغت اتفبق افتبد ٜدر ٞز ٔميغ پظ اس
تىٕیُ حفبری ٔزاحُ ا ٚ َٚد ْٚعبخت ایغتٍب ٚ ٜثبثت ؽذٖ
٘ؾغتٞب ارای ٝؽذ ٜاعت.

ضىُ ٔ -3زاحُ اخزای ايستٍا ٜتا استفاد ٜاس رٚش تاق تتٙي ][11

ضىُ ٙٞ -4ذسٔ ٝذَ ساخت ٝضذ٘ ٚ ٜحٔ ٜٛصتٙذی ا٘داْ ضذ ٜدر ٘زْافشار FLAC3D
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خذ -2 َٚخصٛصیات پٛضص ساسٍٟ٘ ٜثاٖ ايستٍا[15] E ٜ

پارأتز

ضٕعٞا  ٚريةٞا

اليٙی ًٙاصّي

ضاتىزيت

چٍبِی )𝛾)kN/m3

25

25

24/52

ٔذ َٚاالعتیغیتE)GPa) ٝ

23/88

23/88

10/5

مزیت پٛاع𝜗ٖٛ

0/25

0/25

0/25

خذٔ -3 َٚیشاٖ ٘طست حذاوثز در ٔماطع ٔختّف تعذ اس تىٕیُ حفاری ٔزحّٞٝای ا ٚ َٚدْٚ

رديف

ویّٔٛتزاص

فاصّ ٝاس اتتذای ايستٍاE ٜ

(سزْساسی) ()m

حذاوثز ٘طست ()cm

1

3+350

30

3/8

2

3+385

65

4/6

3

3+400

80

9/4

4

3+425

105

6/5

5

3+440

120

4/2

6

3+460

140

3/9

 -6واِیثز ٜوزدٖ ٔذَ
ثٙٔ ٝظٛر وبِیجز ٜوزدٖ ٔذِغبسی ػذدی٘ ،مبه تبریخچ-ٝ
ای ٓٞارس ثب ٘مبه ٘قت پیٗٞبی ٘ؾغتعٙجی در ٚالؼیت ،ثزای
ٔذَ تؼزیف ؽذ ٘ ٚؾغت ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ ٜدر ایٗ ٘مبه ثؼذ اس
تىٕیُ ٔزحّ ٝا ٚ َٚد ْٚعبخت ایغتٍب ،ٜثب ٘تبیج اثشاردلیك
٘قت ؽذ ٜدر عيح سٔیٗ ٔمبیغ ٝؽذ و ٝا٘يجبق لبثُ لجِٛی
ثیٗ ٘تبیج ٔذِغبسی  ٚاثشاردلیك ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد .ؽىُ ٘ 5یش
٘ؾغتٞبی لزائت ؽذ ٜرٚی ٔحٛر ایغتٍب ٜدر راعتبی ىِٛی
ثؼذ اس تىٕیُ ٔزحّ ٝا ٚ َٚد ْٚرا ثزای د ٚحبِت ٔذِغبسی ٚ
٘تبیج اثشاردلیك ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.

ؽزایو خبن اجزا ؽٛد .ثزای ایٗ ٔٙظٛر اٍِٛی حفبری  ٚتشریك
پیؾٟٙبد ؽذ ٜتٛعو ٔؾبٚر ىزح ث ٝفٛرت ؽىُٞبی 7 ٚ 6
ارای ٝؽذ .در ایٗ ٙٞذعٌٕ ٝب٘ٞٝب ث ٝفٛرتی در ٘ظز ٌزفت ٝؽذٜ
و ٝثزخٛردی ثب ریتٞب ٘ذاؽت ٝثبؽٙذ .آرایؼ ٌٕب٘ٞٝب در پالٖ
ث ٝفٛرت خيی  ٚثب فبفّٝداری ٔ 1/5تز در ٘ظز ٌزفت ٝؽذٜ
اعت .ىٌٕ َٛب٘ٞٝب ثب فزك ػٕك لزارٌیزی تبعیغبت ؽٟزی
(ٔ 5تز) ،تب ارتفبع حذالُ  1/5ثزاثز ٙٞذع ٝایغتٍب ٜدر ٘ظز
ٌزفت ٝؽذ ٜاعت .ىٌٕ َٛب٘ ٝثغت ٝثٔ ٝحُ لزارٌیزی تغییز
وزد ٚ ٜثٕٞ ٝزا ٜدیٍز ٔؾخقبت ٙٞذعی ٌٕب٘ٞٝب در جذ3 َٚ
ارای ٝؽذ ٜاعت ].[15
ثٙٔ ٝظٛر ا٘جبْ ػّٕیبت تشریك ثزای ؽجیٝعبسی الیٝ
تشریك ؽذ ،ٜاس افشایؼ پبرأتزٞبی خبن ٔب٘ٙذ افشایؼ ٔذَٚ
یبً٘ ،چغجٙذٌی  ٚساٚی ٝافيىبن خبن در ٔحذٚد ٜالیٛٔ ٝرد
٘ظز اعتفبد ٜؽذ ٜاعت .ثٙٔ ٝظٛر ٔذَ وزدٖ فؾبر تشریك ،فؾبر
٘بؽی اس تشریك تب رعیذٖ ثٔ ٝمذار فؾبر ٟ٘بیی ث ٝفٛرت پّٝای
ٔ ٚزحّ ٝثٔ ٝزحّ ٝثٔ ٝذَ اػٕبَ ٔیؽٛد ].[4
ثؼذ اس ا٘جبْ ػّٕیبت تشریك در پالٖٔ 40تزی ایغتٍب،ٜ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی ث ٝفٛرت تقبدفی اس س ٖٚتشریك ؽذٌ ٜزفت ٝؽذ ٚ
آسٖٔٞٛبی آسٔبیؾٍبٞی ثز رٚی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی خبن تشریمی تٟیٝ
ؽذ ٜا٘جبْ ٌزفت ٝاعت ]ٞ .[14ذف اس ایٗ تغتٞب ثذعت
آٚردٖ ٔذ َٚاالعتیغیت ،ٝچغجٙذٌی  ٚساٚی ٝافيىبن خبن
ثؼذ اس ػّٕیبت تشریك در خبن ٔحُ پزٚص ٜاعت٘ .تبیج حبفُ اس
آسٔبیؼ ثزػ  ٚآسٔبیؼ تهٔحٛر ٜدر جذ 4 َٚآٔذ ٜاعت.

 -7ر٘ٚذ ٔذِساسی عّٕیات تشريك
تؼزیل ایغتٍب ٜثز ایٗ لزار اعت و ٝاثتذا ٘یٕ ٝثبالیی
ایغتٍب ٜثب ٌبْ حفبری ٔ 2تزی حفبری ٍٟ٘ ٚذاری ٔیؽٛد،
عپظ ٘یٕ ٝپبییٙی حفبری  ٚعپظ عیغتٓ ٍٟ٘ذاری ثتٙی
ٟ٘بیی لبِتثٙذی  ٚثتٗریشی ٔیؽٛد ] .[11أب ثب تٛج ٝث ٝایٙىٝ
٘ؾغتٞب در اثز تىٕیُ ٔزاحُ ا ٚ َٚد ْٚدر ٔحذٚد ٜایغتٍبٜ
غبِجب ث ٝحذ ثحزا٘ی ٘شدیه  ٚعجت خغبراتی ث ٝعبختٕبٖٞبی
ٔجبٚر ٚالغ در عيح سٔیٗ ؽذ ٜاعت ،ثزای جٌّٛیزی اس افشایؼ
جبثٝجبییٞب ٚ ٚارد آٔذٖ آعیتٞبی جذی ث ٝعبختٕبٖٞب ٚ
عبسٜٞبی ٔجبٚر ایغتٍب ،ٜػال ٜٚثز تٕٟیذات ٚیضٜای و ٝدر ادأٝ
عبخت ایٗ ایغتٍب ٜدر ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت ،تقٕیٓ ثز آٖ ؽذ
و ٝلجُ اس تؼزیل ایغتٍب ،ٜػّٕیبت تشریك ثٙٔ ٝظٛر ثٟجٛد
68
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ؽىُ ٕ٘ 8بیی اس س ٖٚتشریك ٔذِغبسی ؽذ ٜو ٝدر آٖ لزار اعت
ػّٕیبت تشریك ا٘جبْ ؽٛد٘ ،ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.
در ٔذِغبسی فزآیٙذ تشریك در س ٖٚثبالی ایغتٍب ٜا٘تظبر
ٔیرٚد و ٝىجك ٔؾبٞذات ا٘جبْ ؽذ ٜدر پزٚص ٜػّٕیبت تشریك
در ایغتٍب ،ٜثؼذ اس ػّٕیبت تشریك ،عيح سٔیٗ در اثز فؾبر
تشریمی و ٝث ٝالیٞٝبی خبن اػٕبَ ٔیؽٛد ،ا٘ذوی ثبالسدٌی
داؽت ٝثبؽذ .ؽىُ  ،9ثبالسدٌی عيح سٔیٗ در اثز ٔذِغبسی
تشریك در ٘ميٝای ٚالغ ثز ٔزوش ت ُ٘ٛدر ٔميغ 3+400را ٘ؾبٖ
ٔیدٞذٕٞ .بٖىٛر و ٝا٘تظبر ٔیرٚد پظ اس ا٘جبْ ػّٕیبت
تشریك در عيح سٔیٗ ٔمذاری ثبالسدٌی اتفبق ٔیافتذ ٔ ٚیشاٖ
٘ؾغت در ٔميغ  3+400اس ٔمذار ٔ 89/3یّیٔتز ث88/4 ٝ
ٔیّیٔتز ٔیرعذ (حذٚد ٔ 0/83یّیٔتز ثبالسدٌی رخ ٔیدٞذ).
ٔماطع ٘طست سٙدي (ویّٔٛتزاص)

3+350

()mm

٘طست سطح سٔیٗ

-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120

3+385

-39.21
-38.20

3+400

3+420

3+440
-42.36

-48.64
-62.6

-45.86
-89.34

-41.71

-64.65

-94.04
ت ُ٘ٛپیطاًٙٞ
ٔذِساسی

ٚالعیت

ضىُ ٘ -5طستٞای لزائت ضذ ٜرٚی ٔحٛر ايستٍا ٜدر راستای طِٛي تعذ اس تىٕیُ ٔزحّ ٝا ٚ َٚدْٚ

ضىُ ٔ -6طخصات ٙٞذسي ٌٕا٘ٞٝا  ٚط َٛتشريك ضذٌٕ ٜا٘ٞٝا ][15
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-39.2
-39.38
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ضىُ ٕ٘ -7ايي ضٕاتیه اس س ٖٚتشريك ٔداٚر تُ٘ٛ

خذٔ -4 َٚطخصات ٌٕا٘ٞٝا ][15

٘صة پىز

ساٚيٝ

ساٚيٝ

()m

])[𝜶(deg

])[𝜷(deg

59

8
24

وذ ٌٕا٘ٝ

لطز ()mm

ط)m( َٛ

A7

76

5

1/7

A6

76

5/5

1/8

61

A5

76

6

2

65

39

A4

76

6/5

2/5

69

51

A3

76

7

3

73

62

A2

76

8

3/5

76

72

A1

76

9

4/2

78

80

خذ -5 َٚپارأتزٞای صئٔٛىا٘یىي خان لثُ  ٚتعذ اس تشريك ][16

γ

⁄

خٛاظ خان

)E (MPa

لجُ اس تشریك

25

20

ثؼذ اس تشریك

1400

26

ٔ -8مايس٘ ٝتايح تعزيض ايستٍاٜ
ؽىُ ٔ 10مبیغ ٝثیٗ ٘ؾغت عيح سٔیٗ ،لجُ  ٚثؼذ اس تؼزیل
ایغتٍب ٜرا در د ٚحبِت تشریك ؽذ ٚ ٜتشریك ٘ؾذ٘ ٜؾبٖ ٔی-
دٞذ.

)c (kPa

𝝋 (درخ)ٝ

17

35

130

58

ؽىُٞبی ٘ 12 ٚ 11تبیج حبفُ اس ٔذِغبسی تؼزیل ایغتٍبٜ
در د ٚحبِت تشریك ؽذ ٚ ٜتشریك ٘ؾذ ٜاعت ؤ ٝمبیغٝای ثیٗ
وٙتٛرٞبی جبثٝجبیی در راعتبی  Zدر د ٚحبِت یبد ؽذ ٜاعت.
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ضىُ ٕ٘ -8ايي اس ٔٙطم ٝتشريك در ٔذِساسی

ضىُ  -9تاالسدٌي سطح سٔیٗ در اثز تشريك در ٔمطع 3+444

ٔماطع ٔختّف ٘طست سٙدي (ویّٔٛتزاص)

3+350

3+385

0
-20

-39.21

٘طست سطح سٔیٗ ()mm

-40
-60

3+400

3+420

3+440
-42.36

-48.64
-62.6

-49.82

-80
-74.08 -100

-89.34

-60.42

-72.6

-87.85

-80.21

-101

-120

-106.7

-136.4

-140

-53.67

-160
تًول پیشاهىگ

-180
تعزيض تذ ٖٚتشريك

تشريك  ٚتعزيض

حفاری ضٕع  ٚرية

ضىُ ٔ -14مايسٙٔ ٝحٙي ٘طست طِٛي لثُ  ٚتعذ اس تعزيض در د ٚحاِت تشريك ضذ ٚ ٜتشريك ٘طذٜ
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3+460
-39.2
-51.71
-69.78
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محدوده کیلومتراژ  3+400تا 3+425

اِف)

ب)
ضىُ  -11وا٘تٛرٞای ٘طست در حاِت تشريك ضذ ٜدر راستای اِف) طِٛي ب) عزضي
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امیه اسدالهی ،مهدی مًسًی ،محمدحسیه خسريی

ؽذٔ ٜیشاٖ ٘ؾغت ثیٗ  20تب  35درفذ ( 2/5تب 3/5
عب٘تیٔتز) ٘غجت ث ٝحبِت ثذ ٖٚتشریك وبٞؼ ٔی -
یبثذ .ایٗ ٔمذار اختالف ٘ؾغت ٘غجت ث ٝد ٚحبِت
تشریك ؽذ ٚ ٜتشریك ٘ؾذ ٜثزای ویّٔٛتزاص  3+400تب
 3+425ثزاثز ثب  3/54عب٘تیٔتز اعت و٘ ٝؾبٖ ٔی-
دٞذ ایٗ رٚػ ث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ذ ٔٙبعت ثبؽذ ٚ
پیؾٟٙبد ٔیؽٛد و ٝیب ثب افشایؼ س ٖٚتشریك اىزاف
ایغتٍب( ٜػال ٜٚثز عمف ،تشریك در دیٛارٜٞب  ٚوف
ت ٓٞ ُ٘ٛا٘جبْ ؽٛد)  ٚیب ثب عبیز رٚػٞبی ثٟغبسی
ٔب٘ٙذ فٛرپِٛیٔ ًٙیشاٖ ٘ؾغت عيح سٔیٗ را تب
رعیذٖ ثٔ ٝمذار ٔجبس وبٞؼ داد.

ؽىُٞبی ٕٛ٘ 12 ٚ 11 ،10دار ٘ؾغت ػزمی  ٚىِٛی ،عيح
سٔیٗ ثز رٚی ٔحٛر ت ُ٘ٛپظ اس تىٕیُ ٔزاحُ ٔختّف
(حفبریٍٟ٘ ،ذاری ٘ ٚظبیز آٖ) را ٘ؾبٖ ٔیدٞذٕٞ .بٖىٛر وٝ
ٔؾخـ اعت ٔیشاٖ جبثٝجبیی در ایغتٍبٜٞبی ٔختّف ٘ؾغت-
عٙجی ثؼذ اس اػٕبَ ػّٕیبت تشریك وبٞؼ ٔییبثذ أب ایٗ
وبٞؼ ٘ؾغت ثزای  ٕٝٞایغتٍبٜٞبی یىغبٖ ٘یغتٔ .مذار
٘ؾغت در ویّٔٛتزاص  3+400اس عبیز ایغتٍبٜٞبی ٘ؾغت -
عٙجی ثیؾتز اعت .دِیُ ایٗ أز ثب تٛج ٝثٔ ٝيبِؼبت
صئٛتىٙیىی ا٘جبْ ؽذ ٜدر ٔحُ ایغتٍبٚ ،ٜجٛد سٖٞٚبی رعی ٚ
حفزات ٔٛجٛد ثیٗ عمف ایغتٍب ٜتب عيح سٔیٗ در ایٗ ٘بحیٝ
اس ایغتٍب ٜاعت.

 ػٛأّی ٔب٘ٙذ درفذ عیٕبٖٔ ،ذت سٔبٖ ٌیزػ ٚ
افشایؼ س ٖٚتشریك اىزاف ایغتٍبٔ ٜیتٛا٘ذ در ثٟجٛد
ٔؾخقبت خبن  ٚدر ٘تیج ٝوبٞؼ ٘ؾغت عيح
سٔیٗ ٘مؼ ثغیبر ٔٛثز  ٚوٙتزَوٙٙذٜای داؽتٝ
ثبؽٙذ.

٘ -9تیدٌٝیزی
در ایٗ ٔمبِ ٝثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار  FLAC3Dث ٝثزرعی تبثیز
ػّٕیبت تشریك ثز ٔیشاٖ جبثٝجبییٞبی عيح سٔیٗ ثؼذ اس
تؼزیل ایغتٍب ٜپزداخت ٝؽذ .ىجك ٔذِغبسیٞبی ا٘جبْ ؽذٜ
٘تبیج سیز حبفُ ؽذ:
 ثؼذ اس ػّٕیبت تشریك ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اس ثخؼٞبی ٔختّف
س ٖٚتشریك ؽذٌ ،ٜزفت ٚ ٝآسٔبیؼ ؽذ٘ .تبیج
آسٔبیؼٞبی ته ٔحٛر ٚ ٜثزؽی ثز رٚی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
ٌزفت ٝؽذ ٜاس س ٖٚتشریمی ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝػّٕیبت
تشریك ٔذ َٚاالعتیغیت ٝخبن را اس ٔمذار 25
ٍٔبپبعىبَ ثٍٔ 1400 ٝبپبعىبَ ،چغجٙذٌی را اس
ٔمذار  17ویّٛپبعىبَ ث 130 ٝویّٛپبعىبَ ٚ
چغجٙذٌی خبن را اس  35درج ٝث 85 ٝدرج ٝافشایؼ
ٔیدٞذ.

ٔ -14زاخع
]ٚ .[1فبییبٖ ,.ْ ,جؼفزپیؾ ,ٝػ ".)1382( .تزرسي ٚيضٌيٞای
٘طستٞای سٔا٘ي خان در اثز حفز تُٞ٘ٛای وٓ
عٕك" .ؽؾٕیٗ وٙفزا٘ظ ت ،ُ٘ٛدا٘ؾىذ ٜػٕزاٖ دا٘ؾٍبٜ
ػّٓ  ٚفٙؼت .تٟزاٖ.
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