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دهيچک  

. دا نموده استيپ  اديگسترش ز ينيرزميز  و استفاده از فضاها  ، حفار و تکنولوژ  شرفت علم و دانش و به دنبال آن توسعه فن آوريبا توجه به پ 
در   شهر  مترو و تونل ها  ک، ساخت تونل هايتراف جاد معضليه و ايل نقليش تعداد وسايل افزايو بخصوص در کالن شهرها بدل  شهر  ط هايدر مح
  ن فضاهايا  داريمحل حفر تونل ها، ناپا  در باال يکيتراف  ه ها و بارهايل قرار گرفتن ابنيگر به دليد  از سو. نخست توسعه قرار گرفته است  ت هاياولو
دار و يگستره شهر تهران، شناخت مناطق ناپا  آبرفت ها يکيات ژئوتکنير خصوصييبا توجه به تغ. به دنبال داشته باشد  تواند عواقب ناگوار يم ينيرزميز

  از تونل ها ين مطالعه مناطقيلذا در ا. رسد يبه نظر م  ضرور  دارياز ناپا  ريبه منظور جلوگ (Fore Polling)  ق طاق چترياستفاده از روش تزر
قرار گرفته و مشخصات خاک در هر منطقه و روش اجرا شده در هر مورد  يمورد بررسرفته است يصورت پذ  ق طاق چتريتهران که در آن تزر  شهر
ن يدر انتها ا. زش مورد بحث قرار گرفته استينقاط مستعد ر  دارسازيز پايرخ داده و ن  زش هاير  ن روش در آواربرداريت ايزان موفقيشده اند و م يمعرف

  .شده است يف معرفيضعتونل در مناطق   مه پنهان حفاريروش به عنوان ن
    دارسازيپا –  ق طاق چتريتزر -  شهر  تونل ها :كليدي کلمات
 

   مقدمه -١
 يروش طاق چتر يمعرف - ١- ١
 Reinforced(چتر مسلح محافظ  ، Fore polingهايي چون كه با نام )Umbrella Arch( ق طاق چتر يو تزر  ات حفاريعمل

Protective arch(  و طاق لوله ا )Pipe roofing(   در ف يو ضعها  نرم  مسلح ساز  زمينت و يتقونيز معروف است روشي برا
  .است منظور حفار  ايمنه جبهه حفار  ب  باال
. دارند کاربرد دارد  پس از حفار ينييپا ييستايکه زمان ا يزشيا مصالح ريکم و  يمان شدگين روش در مصالح سست و با سيا

ر در اطراف يک منطقه نفوذناپذيجاد ين به منظور ايباشد و همچن يمت سربار کم متونل ها که ضخا  ن روش در وروديبعالوه ا
  .رديگ يباال مورد استفاده قرار م يبا زهکش  تونل ها
 ير مييتغ ١٠° تا ٥°ه انحراف گمانه ها نسبت به افق از يرد که زاويگ يصورت م به شکل مخروط ناقص لوله گذار ن روش يدر ا

متر  ٥تا  ٥/١آن ها از  زان هم پوشانييو م متر ١٠تا  ٥باشد و طول آن ها از  يم ه ها غير مواز  با محور تونلن گمانيکند و معموال ا
مختلف مقطع تونل   تواند در جاها يو نوع مصالح فاصله گمانه ها م  داريت پاين روش با توجه به وضعيدر ا. باشد يمتفاوت م

  ).١شکل (اد باشديا زيکم 
رش يق و گيپس از تزر. باشد يق ميو تزر  گمانه، لوله گذار  شامل حفار  ق طاق چتريو تزر  ات حفاريانجام عمل يتوال

 . رديگ يتونل صورت م  ات حفاريدوغاب عمل

mailto:nasertali@yahoo.com
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ب شان و يزان شي، قطر آن ها، م ريت تغيير در طول لوله ها، ضخامت لوله ها، فاصله قرارگيل قابلين روش به دليانعطاف پذير  ا
   .باشد ياد ميلوله ها ز فيتعداد رد

 

  
  الگوي گمانه ها و هم پوشاني مراحل مختلف تزريق طاق چتري – ١ شكل

  
  ينه و مطالعات صورت گرفته در مورد روش طاق چتريشيپ -٢-١

مـورد   يکـه توسـط پاسـتور و فاسـول     يگـردد زمـان   يم بر ١٩٧٠ن، به اواسط دهه يت زميو تقو  ن روش بهسازيشروع استفاده از ا
ن روش يـ توسـعه ا  .بـود بـا ايـن روش طراحـي نمـود      ايـ گليم ينتيرا كه از ژنو به و  ن برنادآهراه خط  پوليپا. ديواقع گرداستفاده 
ه ينابرجا توصـ   در خاک ها ينيرزميز  ساخت فضاها  ن روش برايکه استفاده از ا يا صورت گرفت زمانيتاليدر ا سونيبوسيله بار

با سطح مقطـع کوچـک در منـاطق هـوازده و خـرد شـده مـورد اسـتفاده قـرار            ت تونل هايونکه در تقين روش عالوه بر ايا. ديگرد
ن يو همچنـ  ينـ يرزميز  زش فضـاها يـ کـاهش خطـر ر    ن روش بـرا يـ ا. ز به کـار گرفتـه شـد   يض نيعر ينيرزميز  گرفت در فضاها
فاصـله   که يو چو زمان يج ليبر اساس نتا .آب بند کردن تونل مورد استفاده قرار گرفته است  ق اورتان برايه با تزريبصورت دو ال

  .)Lee, I. and Cho, G., 2008( ن روش مناسب نخواهد بوديق باشد ايشتر از حباب تزرينگ بيفورپول  مرکز تا مرکز لوله ها
ن و يدار و کـاهش نشسـت زمـ   يـ پا  ر شکل توده خـاک اطـراف تونـل و نائـل شـدن بـه جبهـه کـار        ييو کاهش تغ  ت و بهسازيتقو

باشـد کـه دو روش    يبرخـوردار مـ   يت خاصـ يـ اطـراف از اهم   سـاختمان هـا    ش رونـده و مخـرب بـر رو   ياز اثرات پـ   ريجلوگ
و روش نصـب   يياروپـا   شـتر در کشـورها  ينـگ ب يروش فورپول. باشـند  ين کار مـ يا  ج براينگ و نصب بولت دو روش رايفورپول

ات يـ ا تجربيـ صورت گرفتـه و   ين روش ها به طراحيهر کدام از ا  ريبه هر حال به کارگ. کاربرد دارند ييايآس  بولت در کشورها
 .)Date, K., et al., 2008(ددار يط مشابه بستگيموجود در شرا يقبل

و به شدت خرد شده و درزه دار و بـا  ) ٢٠کمتر از  (RMR)نسبت توده سنگ (ف يضع يلينگ در سنگ ها  خيق فورپوليروش تزر
 .)Singh, B and Goel, B. K., 2006(کاربرد دارد باال  (Squeezing) يدگيت لهيخاص
فوژ ينه کـار را در دسـتگاه سـانتر   ينصـب شـده در سـ     و بولت ها  ق طاق چتريله تزريت تونل ها را بوسين اثر تقوياز محقق  تعداد

  نگ و بولت هايرپولفو  ق لوله هايقرارداده اند و عنوان شده است که تزر يشکست آن ها را مورد بررس  مدل نموده اند و مدها
 ينه کار ميس يرون زدگيتوده خاک و سنگ شده و سبب کاهش ب يش مقاومت و سختينه کار تونل ها باعث افزاينصب شده در س

 .(Sfriso, A., 2008, Pang, P. L. R., 2008, Eclaircy, S. et al., 2008) گردند
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  مباني محاسباتي روش طاق چتري -٣-١
شـان بـر اسـاس    يکه ا. باشد يمروپلوس ياسپ  مطالعه نموده است آقا  چتر روش طاق يمحاسبات يبانم  که بر رو ينياز جمله محقق

ن پژوهشگر بـه  يا يروابط تجرب. ارائه نموده اندرا ) ٤و  ٣شکل ( ييو نمودارها يروابط تجرب  ک سرين روش يا يعمل  کاربردها
  :باشند ير ميصورت روابط ز

)١                            (                                                                                                 1.09.01000 DH
EM s γ

=   

)٢                                                                  (                                                                     ( )44

64 io ddI −=
π  

)٣                                                                        (                                                                              
s
IfF =1  

ضـخامت خـاک   : H، مصالح سربار تونل يجرم حجم: γ، کياالست يب سختيضر: E، کيپاسخ خالص االست: Ms :ن روابطيکه در ا
فاصـله محـور تـا    : S، نـگ يقطـر لولـه فورپول  : di، زان نفوذ دوغـاب يم: do، نگيفورپول  لوله ها ينرسيممان ا: Iقطر تونل،  :Dسربار، 

  .باشد يم نگيفورپول  محور لوله ها
  .(L/D=0.4)باشد  ٤/٠نگ به قطر تونل برابر يفورپول  لوله ها يزان هم پوشانيکاربرد دارند که نسبت م ين روابط موقعيا

مقـدار   ٢و بـا توجـه بـه نمـودار      (Uy max)کـار   مقدار تغييـر شـکل جبهـه    ١با مراجعه به نمودار  1Ffو  sMر يپس از محاسبه مقاد
 يل صـورت مـ  يـ تونـل تحل   داريـ زان پايـ ج حاصـله، در مـورد م  يسپس بـر اسـاس نتـا   . قائم سربار تونل بدست خواهد آمد ييجابجا
 (Kavvadas, M. 2005)رديگ
  

 
  (Kavvadas, M. 2005) يحداکثر در جبهه حفار يين جابجاينمودار تخم -  ٢شکل 
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  (Kavvadas, M. 2005)اج تونل حداکثر در محل ت يين جابجاينمودار تخم -  ٣شکل 

 
  تهران شهري يها تونل سربار يدارسازيپا يبرا يچتر طاق قيتزر روش يريبکارگ از يموارد -٢

ه رشته کوه البرز و ياز شمال با کوهپا. باشد يار متنوع ميبس يو رسوب شناس  ات مورفولوژياز نظر خصوص تهران شهر گستره
م و در جنوب با دشت نسبتا مسطح و با رسوبات يکن يبرخورد م يميقد  روط افکنه هاو رسوبات نامتجانس و مخ يبا مصالح سنگ

، تپه ها، ير دشت آبرفتيات حفر تونل در مناطق مختلف محدوده مورد مطالعه که از زيجه عمليدر نت. ميز سروکار داريدانه ر
ک دستور و روش يد با ينما يمختلف عبور م  اه هيو ابن  سات شهري، تاسيميقد  ل هايفعال، رودخانه ها و مس  رودخانه ها

مصالح   سربار تونل ها در مناطق دارا  ت و مسلح سازيتقو  از راه ها يکيهمان طور که قبال ذکر شد . قابل اجرا نخواهد بود
 نلتو در جمله از تهران  مترو خطوط مختلف مناطق ن رو درياز ا. باشد يم  ق طاق چتريروش تزر يزشيف و ريسست، ضع

ت يو تقو  به منظور بهساز... د و يتونل توح و A4-B4 قطعه تونل ،N3 ستگاهيا تهران،  مترو سه خط T3-U3 قطعه به يدسترس
   .مختلف آمده است  در پروژه ها ن روشيا اتيجزئ ١جدول  در که است شده ن روش استفادهياز ا ينيرزميز  مصالح سربار فضا

  
  تهران يمختلف مترو يدر تونل ها يرق طاق چتيات روش تزريجزئ - ١جدول

تونل   نام پروژه
T3-U3  

ايست
 N3گاه 

تونل 
R4 

تونل 
A4-B4 

تونل 
A4-2,A4-3 

تونل 
O3-Q3 

تونل 
W3-X3 

تونل 
  توحيد

  دليل استفاده
مصالح 

  نابرجا
مصالح 

  نابرجا

عبور 
از زير کانال 

  آب

ريز
ش کل سربار 

  تونل

مصالح 
با سيمان شدگي 

  کم

وجود 
تاسيسات 
  شهر 

لح مصا
با سيمان شدگي 

  کم

ريزش 
کل سربار 
  تونل

تعداد گام 
  تزريق طاق چتري

١  ٤  ١  ٨  ٢  ١  ٥  ۸  

تعداد لوله ها 
  در هر مقطع

٢٣  ١٥  ٢٨  ١١- ٢٣ -
١٢  

٦- ٣٠  ٧  ٦- ١٤  ٦  

فاصله محور تا 
  )m(محور لوله ها 

١  ١  ٠.٥  ٠.٥- ١ -
٠.٣- ١  ١  ٠.٥- ١  ١  ٠.٥  
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متوسط جذب 
  )تن(سيمان هر گمانه

٠.٧٨  
  

٠.٤٥  ٠.٥  ٠.٤٣  ٠.٦٥  ١.٠٣  ٠.٤٣  ١٢.٤  

طول گمانه ها 
)m(  

٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ١٣  ٦  

زاويه شيب 
گمانه ها نسبت به 

  شاقول

١٠٠ -
٩٥  

١٠٠  ٩٠ -
٩٥  

١١٠ -
٩٥  

١١٠  ٩٥  ٩٥  ٩٥ -
٩٥  

ميزان 
  )m(همپوشاني لوله ها 

٢- ٤  -   ١- ٢  -   ٢- ٤  ٢  -   ٢- ٣  

  
 

  داريل ناپاي، بدل ق طاق چترياول تزر، در مقطع ستون اولدر مورد  - ١: باشد ير الزم ميحات زيدر مورد جدول باال توض
بعالوه مقدار جذب . ر مقاطع در نظر گرفته شده استيدو برابر سا ها گمانه تونل، تعداد  ن گام حفاريصورت گرفته در آخر

اق ط  ق گمانه هاين تزرين گام، و پر شدن آن در حيآخر  ه حفاريمات اوليتحک  باال  بودن فضا يل خالين مقطع، بدليمان ايس
ن يانگيجه ميک تن شده است در نتين مقطع به يمان گمانه ها در اين جذب سيانگيدن ميار باال بوده است که باعث رسي، بس چتر
  در باال  ق طاق چتريات تزريدوم، عمل ستون  در پروژه  - ٢. افته استيش يز افزاين پروژه نيمان گمانه ها در ايجذب س يکل
ن بوده ين پروژه ايات اياز خصوص. ستگاه از قبل ساخته شده، صورت گرفته استيش طول ايافزاستگاه و به منظور يا  ب هاير

ده يگرد  ک مرحله حفاريمتر و در  ١٣و به طول  يگمانه ها بصورت افق) ستگاهيهواساز ا(کار الزم   ل وجود فضاياست که بدل
سوم به منظور کاهش  ستون  پروژه  - ٣. ار باال بوده استيسمان بير جذب سيل نابرجا بودن و متراکم نبودن خاک، مقاديبدل. است
و شکست آن و  ياز ترک خوردگ  ريتونل و جلوگ  ل وجود کانال آب در باالير شکل قائم و نشست سربار تونل، به دلييتغ

زش يتونل کامال ردر   ق طاق چتريات تزريچهارم عمل ستون  پروژه  - ٤. ده استين مقطع تونل به انجام رسيا  ن آب بنديهمچن
ل تداخل يبدل A4-2,A4-3در مورد تونل   ق طاق چتريتزر - ٥. کرده انجام گرفته است که در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد

 - ٦. ق شده استيو تزر  ابان بهسازير از سطح خيرفته است و ادامه مسيک گام صورت پذيتونل تنها در   ات حفاريبا عمل  کار
ن ين لوله به نشست زميت ايتونل و حساس  ل وجود خط انتقال آب در بااليبدل  ق طاق چتريات تزريز عمليم نشش ستون  در مورد 

  ق طاق چتريتزر يف مصالح آبرفتيضع يمان شدگيو س ينيرزميل وجود آب زيز بدلين W3-X3در تونل  - ٧. انجام گرفته است
  .ه استرينگ عمليات فورپولينگ به انجام رسيد ٨در تونل توحيد نيز بدليل ريزش کلي تونل تعداد  - ٨ .صورت گرفته است

 يول. باشد يسر ميم يکيرفتار آن ها بر اساس مطالعات ژئوتکن ينيش بيپ ينير زميز  رنده فضاهايبا توجه به مصالح در برگ
ط ناشناخته يا برخورد با شراين حفر تونل ها و يخاک در ح  داريپات يده گرفتن وضعيا نادين مطالعات و يعدم توجه به ا يگاه

 يو مال يزش سربار تونل و به تبع آن وارد شدن خسارات جانيتواند موجب ر يم...) ، قنوات، پناهگاه ها و يخال  مانند فضاها(
 .باشند يپ ميدو ت  دارا  ن منظر موارد استفاده از روش طاق چتريلذا از ا. گردد

  
  زش نکردهير يدر سربار تونل ها يق طاق چترياستفاده از تزر -١-٢

، ضخامت ينيرزميت آب زير عبور آن ها، وضعير تونل ها، عمق و مسيصورت گرفته در مس يکيبا توجه به مطالعات ژئوتکن
که لزوم استفاده  ييه تونل هااز جمل. باشد ير ميسربار تونل ها امکان پذ ييستايرفتار و زمان خود ا ينيش بيزنده، پ  سربار و بارها
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٢٥١١ 
 

در . تهران بود  خط سه مترو T3-U3به تونل قطعه  يد، تونل دسترسيبا توجه به موارد اشاره شده احساس گرد  از روش طاق چتر
و وجود مصالح نابرجا و  يمير رودخانه قديل عبور تونل از زيات حفر تونل بدلين پروژه پس از حفر رمپ روباز و شروع عمليا

لذا مطالعه در . اد بوديد خطر زياحتمال تشد  رازياد شيد صيآن به اتوبان شه يکيل نزديبوده و به دل يزشي، مصالح به شدت رلجن
گمانه  يو محاسبات صورت گرفته جهت طراح  داريل پاير به تحليسربار تونل مد نظر قرار گرفت که در ز  ت و بهسازيمورد تقو

  .شاره شده استن تونل اينگ سربار ايفورپول  ها
 

   Plaxisبه کمک نرم افزار  T3-U3سربار تونل  يداريل پايتحل -١- ١-٢
صورت   ل هاي، به کمک تحل٢سربار تونل و در نظر گرفتن مشخصات خاک مطابق جدول  ينوع مصالح آبرفت يبا  بررس

 يسربار تونل م  ت و بهسازياز به تقوين شتر از حد مجاز بوده ويکل ب  ر شکل هاييزان تغيم Plaxis 8.5گرفته توسط نرم افزار 
  . باشد

 
  تونل پيرامون خاک يبرا شده فرض مشخصات - ٢جدول

 خاک نوع
 شده فرض

 مدول
  االستيسيته

KPa 

C  
KPa 

φ 
 درجه

υ  
نسبت 

 پواسون

  وزن واحد حجم
( )3mKNγ 

 15 0.35 20 10 2000  يخاک دست

خاک اطراف 
  تونل

30000 15 30 0.3 18.5 

ر يخاک ز
  تونل

50000 25 35  0.3 18 

  
  نگيفورپول يش گمانه هايآرا يصورت گرفته جهت طراح يمحاسبات دست -٢- ١-٢

  
روپلوس و با فرض ياسپ  آقا يتجرب  ن فاصله گمانه ها با محاسبات صورت گرفته به کمک فرمول هاييبه منظور تع

E=30MPa ،γ=17KN/m3 ،= 8m H، D=9.69m،= 10 cm  do،di=5 cm ،S= 0.5 m  ،0.21 =ريمقاد  Ms 1  9.2 =وFf  حاصل
 uz=1.75ر مکان تاج تونلييو تغ uy=4.2 cmنه کار يس  ر شکل هايير تغيمربوطه، مقاد  ن داده ها به نمودارهايآمد که با انتقال ا

cm م متر در نظر گرفته شده بود، مناسب يحاسبات برابر ننگ که در ميفورپول  لذا انتخاب فاصله محور تا محور لوله ها. بدست آمد
   .باشد يم

 يخال  ، فضاها ق طاق چتريات تزريقبل از شروع عمل يصورت گرفته در تاج تونل در مراحل تونل زن  زش هايل ريبدل
زان جذب يل مين دليه اب. ديمقطع اول پر گرد  ق گمانه هاين تزريجاد شده بود که در حيه تونل ايمات اوليتحک  در باال  اديز
 قيتزر با فضاها، نيا شدن پر با. ن پروژه شديمان گمانه ها در اين جذب سيانگيش ميار باال بود و باعث افزاين مقطع بسيمان ايس

ش يتونل و افزا  شرويبا پ. شد تر کينزد يخاک مصالح مانيس جذب يواقع ريمقاد به مانيس جذب ريمقاد بعد، مراحل  ها گمانه
ق طاق ياز به تزريافت و پس از آن نيبهتر، ابتدا تعداد گمانه ها کاهش  يط مقاومتيبا شرا يدن به مصالح آبرفتيسربار و رس زانيم

  .ديمرتفع گرد  چتر
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  زش کردهير يدر سربار تونل ها يق طاق چترياستفاده از تزر -٢-٢
 ينيش بيط پيا برخورد با شرايآن و   داريزان پايات خاک و ميل عدم توجه به خصوصيبدل يهمانطور که قبال اشاره شد گاه

ن حالت آمده يا  کند که در ادامه مطالعه مورد يزش ميسربار تونل ر...) انباره، پناهگاه، قنات و ( يخال  نشده مانند هر گونه فضا
 .است

 
 A4-B4در سربار تونل قطعه  يق طاق چترياستفاده از تزر -١- ٢-٢

ه شمال شرق ين تونل از حاشيکه ا يدر حال. باشد يواقع م  دان آزاديتهران در شرق م  مترو ٤خط  A4-B4تونل قطعه 
مات يتحک يشکستگ  ر بودند صدايادامه مس  شده بود و کارگران در حال حفار  متر به سمت شرق حفار ٢٠٠دان در حدود يم
متر مانده به جبهه  ٥٠د و متعاقب آن يه گرديتخل جه تونل به سرعتيدر نت. ده شديس ها شنيالت ييو جابجا) تيمش و شاتکر(ه ياول
در  يدا نمود و حفره بزرگير شکل پييز تغياز مقطع تونل ن يخت و بخشيه فرو ريمات اوليزش کرد و کل تحکي، سربار تونل ر کار

زش يحساس منطقه رت يبا توجه به موقع. ديها به منظور حل مشکل آغاز گرد ين حادثه بررسيمتعاقب ا. ديابان ظاهر گرديسطح خ
خاک از داخل تونل   ت و بهسازيجه تنها روش تقويدر نت. مان داده شديس –با مخلوط خاک  يخال  کرده، دستور پر کردن فضا

رفت که حاصل آن به شرح يل ها و محاسبات صورت پذيتحل يز مانند پروژه قبلين تونل نيلذا در ا. بود  ق طاق چتريو روش تزر
  : ر استيز

 ٤ت يمتر در موقع ٦گر و طول يک متر از همديافته، به فاصله ير شکل يينگ در مقطع تغيفورپول  انه هاگم  حفار •
 .افق  درجه باال ١٠ه يزش کرده و با زاويمتر مانده به مقطع ر ٢متر و 

 .متر ٤ يزش و با هم پوشانير ريکل طول مس در متر ٦ طول و متر مين فاصله به نگيفورپول  ها گمانه  حفار •
 انتقال و ها هيپا تيتقو تونل به منظور  واره هايزش کرده به سمت ديدر محدوده ر نگيفورپول  ها گمانه  حفار •

 .تونل اطراف به گرفته شکل قوس بار
زش انجام يافته و سپس مجاور محل رير شکل يي، ابتدا در مقاطع تغ ق طاق چتريات تزريبا توجه به دستورالعمل فوق عمل 

که  يزشين مقطع ريخوشبختانه ا. ديبه اتمام رس  زش بردارير  ق طاق چتريو انجام تزر  مرحله ا  خاک بردارگرفت و سپس با 
  . ديتونل با سالمت به انجام رس  د و ادامه حفاريگرد  ت و بهسازيتقو يمتر داشت به خوب ٢٠حدود  يطول

   
 توحيداستفاده از تزريق طاق چتري در سربار تونل  -٢- ٢-٢

و   دارسازيات پايملعسربار تونل و بعالوه دهانه بزرگ تونل،   متر ٢٠د و ضخامت يسربار تونل توح يزش کليبه ربا توجه 
  با توجه به ضخامت سربار تونل، تراکم لوله ها. ديبه انجام رس  نگ و قاب فوالديب روش فورپوليتونل با ترک  حفار  شرويپ

زش ينگ مقطع ريفورپول  نگ گمانه هايهشت ر  نگ و اجرايو فورپول  فوالدب روش قاب يافت و با ترکيش ينگ افزايفورپول
  .ديدار گرديکرده پا

  
  سربار تونل يدارسازيدر پا يق طاق چتريت تزريزان موفقيم -٣

باشد و چنانچه با  يم ينيرزميز  ت مصالح سربار فضاهايک روش تقوي  ق طاق چتريات تزريهمانطور که اشاره شد عمل
  ن صدمه ايبا آرامش خاطر و کوچک تر يات تونل زنيو اجرا گردد، عمل يات مصالح سربار، طراحياز خصوصو شناخت  يآگاه
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گر هم يکديق با يتزر  به نحو احسن صورت گرفته و حباب ها نگ يفورپول  گمانه ها ياگر طراح .تواند به انجام برسد يم
ق، نسبت اختالط يمان، فشار تزريزان جذب سين مييب و امتداد لوله ها، تعيه شيفاصله لوله ها، زاو  پارامترها باشند وداشته  يپوشان

  پروژه ها .تونل را به همراه خواهد داشتمطلوب سربار   دارسازيپاگردد،  نييتع يبه درست... و لوله ها  يزان هم پوشانيمصالح، م
ن ياد بودن فاصله بيو ز يقيرش دوغاب تزريگ ل ازقب بدليل حفار  در دو موردو تنها ده است يت به انجام رسيذکر شده با موفق

  .روبرو شديمتونل  يزش موضعيربا گمانه ها 
 

  يريجه گيو نت يجمع بند -٤
شتر يت بين فضاها و حساسيع و امن ايبه موقع، سر  و به تبع آن لزوم حفار ينيرزميز  با توجه به گسترش استفاده از فضاها

سربار تونل ها از  ييستايو مدت زمان ا  داريزان پاي، ميکيات ژئوتکنيق خصوصيه دق، مطالع ن فضاها در مناطق شهريا  حفار
سربار   ت و مسلح سازيدر تقو  ق طاق چتريهمانطور که عنوان شد استفاده از روش تزر. باشد يبرخوردار م  اديت زياهم
تونل ها را در مناطق   ات حفاريتوان عمل يممناسب   زيباشد که با برنامه ر يز ميت آميتهران موفق شهر   دار تونل هايناپا
 يکمتر از درمان م  ريشگيپ  نه هايقابل ذکر است که همواره هز. ت باال به انجام رساندين زمان ممکن و با امنيف در کوتاه تريضع

 يم  حالت عاد ازبه مراتب بيشتر سربار تونل،   دارسازيت و پايتقو  کند احجام کار يزش ميکه تونل ر يرا در حالتيباشد ز
افته اطراف ير شکل ييم مناطق تغي، ترم لوله ها نسبت به حالت عاد  دوبرابر ياز به تراکم لوله ها، هم پوشانيل آن نيباشد که دل

هر دو حالت فوق الذکر در  در  چتر طاق قيتزر انجام. باشد يمان در گمانه ها مير جذب سيمقاد  ش دو برابريزش و افزايزون ر
 .باشد يم موضوع نيا موئد تهران  شهر ونلت نيچند

 
  یتشکر و قدردان

   .ديآ يبه عمل م يداشته اند تشکر و قدردان  که در انجام پروژه ها با نگارندگان مساعدت و همکار  ه افرادياز کل
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