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 چکیده

m 39 مقطع سطح ومتر 1912 طولبه كردستاناستان غرب در همروتونل پروژه
2
و  سنندج  -افزايش ايمنی جاده جديد مريوانجهت  

در اين مقاله به تحلیل نتايج برداشت های صحرايی ناپیوستگی ها توسط نرم  است.كردستان طراحی شدهدر استان مذكور ریمسشدن كوتاه

به بررسی ناپايداری ساختاری در مسیر  Unwedge، وسپس با استفاده از وضعیت درزه ها در مسیر تونل با استفاده از نرم افزارDipsافزار 

گرفته سی قراررتونل پرداخته شده و وضعیت گوه ها و نحوه ی پايداری با استفاده از شاتكريت و پیچ سنگ در زون های ناپايدار مورد بر

 .است

 کلیدی های واژه

  Unwedge، گسیختگی، Dipsناپیوستگی، همرو، تونل
 

 

  مقدمه 

ها، جهت تأمین شهری و محدوديت ظرفیت جاده افزايش جمعیت با    

های بین های تردد و افزايش سرعت حمل و نقل در مسیرايمنی مسیر

 اجرای شهری، بین مسیرهای هندسی مشخصات با توجه به نیز و شهری

توجه باشد. باهای مناسب میاز جمله راهكارتونل نظیر زمینیزير هایسازه

جاده  ظرفیتباال در مسیر سنندج به مريوان و محدوديت  یكیترافبه حجم

 یميقدراه یو مشخصات هندسی مسیر موجود، تصمیم به احداث و بهساز

 .[4]شد سنندج به مريوان گرفته

مريوان واقع شده است، كه  -در مسیر جاده جديد سنندج  همروتونل    

 متر و1912به طول  تونلاين .استايمنی مسیر طراحی شده شيافزات جه

گاران درغرب استان كردستان ودر -مسیرجاده تیژتیژمتر در12 عرض

 درجه و 49كیلومتری شمال شويشه درمحدوده ای با طول جغرافیايی 5

 25درجه و  95دقیقه و عرض جغرافیايی  40درجه و  49دقیقه تا 93

تقسیم به توجه با    .[4] دقیقه واقع شده است 22درجه و  95دقیقه تا 

 ساختاریزون در مطالعهمورد ايران، منطقه های ساختاریزون بندی

-ترين زون از نظر تكتونیكی میاست كه فعالشده واقع سیرجان –سنندج 

 [2]باشد. 

 های درزه دارهحفاری فضای زيرزمینی، مهندسان با سنگمعموال در حین 

هايی كه درفضاهای زيرزمینی به وجود شوند. بسیاری از خرابیمواجه می

ها ارتباط اری ايجاد می شوند، كه اين خرابیآيند، در حین عملیات حفمی

 .[11]ها دارند نزديكی با درزه

عامل در ثبات ناپايداری  ها مهمترينگیری ناپیوستگیدر حالی كه جهت    

ها، زاويه اصطكاک ی ناپیوستگیها، فاصلهمی باشد، عواملی چون تداوم درزه

ها، چسبندگی، نوع مواد پركننده ی ناپیوستگی ها، سطح داخلی ناپیوستگی

 [3]. در پايداری نقش دارد 000آب زيرزمینی و 

شوند، حفر میدار و در عمق كم های درزههايی كه در توده سنگدر تونل

ها از سقف و يا نوع گسیختگی، به سقوط گوه ترينمتداولترين و شايع

 انواع ناپايداری 1. شكل گرددها مربوط میهايی منفرد از ديوارلغزش بلوک
 .[3] دهدرا نشان می ساختاری در تونل
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 .[9]: انواع ناپایداری ساختاری در تونل 1شکل

     

، توسط حفاری تونل ايجاد يک فضای خالی زمانی كه زيرگوهتونل سقف     

و لغزش چند میلیمتر  يک صفحه يا در امتداد خط تقاطع  ،كندمی

غلبه برمقاومت نهايی سنگ ها در برگیرنده ی تونل كافی است، تا دوصفحه 

 .[10]لغزش صورت گیرد كند و 
 

 زمین شناسی مسیر تونل 

محل احداث تونل همرو جزو محدوده  یمنطقه ا یشناس نیاز نظر زم    

محسوب  یو گستره زاگرس خرد شده شمال رجانیس -پهنه سنندج نیب

در محل  كنواختيگسترده و  بصورتپالئوسن  -رسوبات كرتاسهشود، می

 یقاره ا بیش ، یحوضه ا یمربوط به رخساره ها ینهشته ها احداث تونل، 

 دهد. یم لیرا تشك یتا پالتفرم

از نظر لیتو لوژی ،سنگهای مسیر تونل های همرو شامل تناوب آهک     

كه مربوط به ائوسن پائینی و  متورق عدسی شكل و شیل خاكستری تیره

اين ساختار زمین شناسی مربوط به سازند كشكان  باشندپالئوسن می ه دور

در ايران زير سازند شهبازان و "وتله زنگ)وجود آهک عدسی نازک(كه غالبا

باالتر از سازند امیران قرار میگیرد كه ضخامت كم اليه های نازک شیل و 

شیل آهكی و سیلتی و ماسه سنگ های نازک اليه از ويژگیای اين سازند 

نها به آكه در برابر نیروهای تكتونیكی و كوهزای ضعیف و در  ،میباشد

   [4].  شدت چین خوردگی و گسلش به وجود می آيد

زمین شناسی منطقه را  10250000ل را در نقشه ی موقعیت تون 2شكل  

 .[9]دهد نشان می

 .[3] 1:201111: موقعیت تونل همرو در نقشه ی زمین شناسی  2شکل 

 

 

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه 

 

 انواع گسیختگی در تونل ها  -3-1

 گوه ای گسیختگی  -3-1-1
 در شرايط زير رخ می دهد0 گوه ایگسیختگی     

  امتداد خط حاصل از برخورد دوصفحه ناپیوستگی تقريبا هم

 جهت با شیب رويه باشد.

 .پالنژ خط محور لغزش كمتر از شیب رويه باشد 

 بايستی بیشتر از زاويه اصطكاک داخلی  پالنژ خط محور لغزش

 .[1]باشد 

 

 گسختگی واژگونی -3-1-2
 در شرايط زير رخ می دهد0 واژگونیگسیختگی      

  اليه هاتقريبا بايد به موازات رويه شیب باشد.امتداد 

 شیب اليه رويه شیروانی را قطع كند يعنی شیب اليه بندی 

 .[1]بیش از شیب رويه باشد 

 

 گسختگی دایره ای -3-1-3
-ه باشد كه در آن تعداد درزه دستهچنانچه يک توده سنگ وجود داشت    

 های زياد با فواصل كم وجود داشته باشد، در اين حالت، سنگ مشابه خاک 

-می تواند به صورت يک صفحه دايره ی گسیختگیرفتار می كند و صفحه

 .[9]ای و قاشقی باشد 

 

 هابرداشت ناپیوستگی  -3-2

يكی از قوی ترين برنامه هايی است كه به منظور تجزيه  Dipsبرنامه ی     

 .[5]و تحلیل داده های ناپیوستگی برداشت شده در صحرا كاربرد دارد 

ناپیوستگی در طول مسیر تونل  1195به طور كلی اطالعات مربوط به      

ارائه  1بطور خالصه در جدول   هاناپیوستگی  كه نتايج برداشت شده است

 .شده است

 
 

 

 

 

 

 تونل همرو
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 : موقعیت ناپیوستگی ها در مسیر تونل 1جدول

 جهت شیب/شیب نوع ناپیوستگی نشانه درزه موقعیت

زون  
1 

J1 103/91 دسته درزه 

J2 231/43 دسته درزه 

B1 193/44 اليه بندی 

B2 299/53 اليه بندی 

زون  
2  

J1 

J2 

 دسته درزه

 دسته درزه

299/23 

125/94 

B1 943/93 اليه بندی 

زون 
9 

J1 

J2 

J9 

B1 

 دسته درزه

 دسته درزه

 دسته درزه

 اليه بندی

29/245 

50/221 

49/195 

40/024 

 J1 299/29 دسته درزه 

زون 
4 J2 223/53 دسته درزه 

B1 43/49 اليه بندی 

زون  
5  

J1 112/41 دسته درزه 

J2 112/90 دسته درزه 

B1 012/40 اليه بندی 

زون 
9  

J1  142/49 درزهدسته 

J2 292/4924 دسته درزه 

J9 232/25 دسته درزه 

B1 002/93 اليه بندی 

 

   

 

 

 

 

 

زون 
2 

J1 

J2 

B1 

 دسته درزه

 دسته درزه

 یبند هيال

149/23 

235/49 

022/49 

زون 
3 

J1 

J2 

B1 

 دسته درزه

 دسته درزه

 یبند هيال

224/22  

030/31  

952/93 

زون  
3 

J1 
 دسته درزه

294/22 

J2 
 دسته درزه

034/99 

B1 952/93 اليه بندی 

زون  
10

 

J1 
 دسته درزه

299/24 

J2 
 دسته درزه

195/92 

B1 123/43 اليه بندی 

 

J1 
 دسته درزه

292/29 

زون 
11

 

J2 
 دسته درزه

192/91 

B1 013/93 اليه بندی 

زون 
12

 

J1 224/92 دسته درزه 

B1 029/92 اليه بندی 

 

 های ناپایدارناپایداری ساختاری زونبررسی  -3-3

های بعمل آمده دو دسته درزه و يک  دسته ناپیوستگی براساس بررسی    

و دو دسته درزه و دو  3و 3، 2، 2های بندی در هر يک از زونمربوط به اليه

تشخیص داده شد. اين  9بندی در زون دسته ناپیوستگی مربوط به اليه

معرفی  Unwedgeی عنوان داده ورودی به برنامههای ناپیوستگی به دسته

اند. تحت اين شرايط، تونلی كه قرار است حفر شود دارای پالنژ برابر شده

 درجه نسبت به افق( بوده و محور آن نیز دارای روند 5/1يک ونیم) شیب 
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 N92W ی اصطكاک داخلی، چسبندگی و شرايط وجود يا باشد. زاويهمی

های . همچنین عالوه بر دادهشودتعريف  بايد ینی همعدم وجود آب زيرزم

ترسیم و Unwedge  افزار فوق، بايد مختصات پروفیل هندسی تونل در نرم

همرو به شكل يه نیم دايره به تعريف گردد. شكل هندسی پروفیل تونل

باشد. بعد متر می 3/2های راست زير نیم دايره به طول متر و پايه 9شعاع 

-ای كه میموقعیت بزرگترين گوه های الزم، برنامهتمام داده از وارد كردن

و  كند.های فضای حفاری ايجاد شود تعیین میتواند در سقف، كف و ديواره

 شاتكريت يای ی گوه و محل ايجاد گوه بايد بوسیلهسپس متناسب با اندازه

-می Unwedgeافزار های پايداری تعريف شده در نرمسنگ كه ابزارپیچ

 .پايدار گردد ،باشد

 2DIPSتجزيه و تحلیل آماری اين اطالعات به كمک برنامة كامپیوتری     

ای در عات جهت آنالیز پايداری شكست گوهسپس اطال .انجام شده است

برده  Unwedgeهايی كه مشكل گسیختگی داشتند، به نرم افزار زون

توسط سیستم  های ناپايدار بايدی گوهمشاهده تحلیل وشداست، پس از 

هايی گوه  Unwedgeبدين منطور در برنامه ی [5].  ايدار شوندنگهدارنده پ

سنگ، شاتكريت و سه روش پیچ دارند به 5/1كه ضريب اطمینان كمتر از 

 .[2] پايدار می شوندفشار خارجی 

ی در برنامه های ناپايدار محتملمشخصات گوه 12 -9شكل های     

Unwedge  فقط زون هايی كه مشكل گسیختگی گوه ای داشتند آورده(

  همرو را نشان می دهد.های مختلف مسیر تونلزونشده است.( در 

 

 2های متحمل در زون صات گوه: مشخ3شکل 

 

 

 

 2اردر زون : تمهیدات نگهدارنده جهت پایدارسازی گوه ی ناپاید4شکل 

 

 3های متحمل در زون : مشخصات گوه0شکل 

 3ون تمهیدات نگهدارنده جهت پایدارسازی گوه ی ناپایدار در ز 6شکل 
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 7های متحمل در زون : مشخصات گوه7شکل 

7: تمهیدات نگهدارنده جهت پایدارسازی گوه ی ناپایدار در زون 8شکل 

 8زون  در های متحمل : مشخصات گوه9شکل 

 

 

 

 8تمهیدات نگهدارنده جهت پایدارسازی گوه ی ناپایدار در زون  : 11شکل  

 9زون  های متحمل  در: مشخصات گوه11شکل  

 
   9 های متحمل در زون: مشخصات گوه12شکل 
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 و پیشنهادات یریجه گینت  -3-4

  ای نداريم، علت شرايط خاص تونل گسیختگی صفحهبه

ای هم كه در ابتدا گسیختگی واژگونی و گسیختگی دايره

های ، در زونمحتمل است، در اينجا رخ نداده استوانتهای تونل 

دارند  5/1متر از هايی كه ضريب اطمینان كگوه 3و 3، 2، 9، 2

 لغزشی وجود دارد.احتمال گسیختگی

  ی داشت، احتمال گسیختگی لغزش [3]ی شماره ، گوه2در زون

متر  5/1سنگ در مركز گوه به طول كه با اضافه كردن يک پیچ

 پايدارشد.

 كه  لغزشی داشت،احتمال گسیختگی [4]ی شماره ،گوه9در زون

متری( و  9، دو تا متر 3های سنگ)به طولپیچ 9با اضافه كردن 

 سانتیمتر پايدار شد. 5يه اليه شاتكريت به ضخامت 

   كه با لغزشی داشت، احتمال گسیختگی [3] ی، گوه2در زون

متر  3/0سنگ در مركز گوه به طول ضافه كردن يک پیچا

 پايدارگرديد.

  لغزشی داشت، كه با احتمال گسیختگی  [3] ی، گوه3در زون

با اضافه كردن و  سانتیمتر 5ی شاتكريت به ضخامت يک اليه

 پايدارگرديد. متر 3/0 سنگ در مركز گوه به طوليک پیچ

  لغزشی داشتند، احتمال گسیختگی [2]و [3]های ، گوه3در زون

مركز گوه به طوول  سنگ دره به ترتیب با اضافه كردن يک پیچك

 5سانتیمترشوواتكريت و يووک اليووه ی  5يووک اليووه ی  و متوور1

 .سانتیمترشاتكريت پايدار شدند

 سپاسگزاری 

ی بخاطر كمک  طمحی ستزيارشدكارشناسییدانشجو انيمرادرضاعلی از    

ياب ملل به علت در اختیار قرار دادن اطالعات مهندسین مشاورراهو شركت 

 كمال تشكر را دارد.
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