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تونل سازی
هم زیرزمینی هستند که بدون بر( فضاهای)تونل ها سازه های -

.زدن وضعیت سطح زمین احداث می شوند
نیز ساخته شوند که (Cut & Cover)تونلها ممکن است به صورت -

ی و روش طراحی آنها متفاوت بوده و بیشتر از اصول مهندسی پ
.پی سازی پیروی میکنند

مهندسی تونل 



سیم سازه های زیرزمینی از نظر نوع کاربری به گروههای زیر تق
:می شوند

سازه هایی که به منظور استخراج مواد معدنی ساخته –الف 
.نهاستمیشوند و مهمترین ماهیت آنها موقتی بودن و عمیق بودن آ

بری تونلهایی که به منظور عبور و مرور و جابجایی و با کار–ب 
دائمی ساخته میشوند

ینی فضاهای زیرزمینی که به عنوان پناهگاه و مخازن زیرزم-ج
ساخته می شوند

سازه های زیرزمینی در شهرها از قبیل پارکینگ های -د
زیرزمینی و مترو

مهندسی تونل 



کار مهندسین عمران به ندرت با حفره های زیرزمینی موقت سرو
.دارند

راحی طراحی فضاهای زیرزمینی به مفهوم وسیع کلمه عبارت از ط
.سیستم های حائل برای این سازه ها می باشد

مهندسی تونل 



کاربردهای عمومی تونل ها
تونل های حمل و نقل-1
تونل های انتقال-2
تونلهای معدنی-3

مهندسی تونل 



تونل های حمل و نقل-1
تونل راه•
تونل راه آهن•
تونل عبور عابر•
تونل حمل و نقل آبی•
(مترو)تونل حمل و نقل شهری •
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تونل های انتقال-2
تونل آبرسانی به نیروگاه برق آبی•
تونل انتقال آب•
تونل انتقال فاضالب•
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تونلهای معدنی-3
تونل اکتشافی و استخراجی•
تونل زهکشی•
تونل سرویس•
تونل دسترسی•

مهندسی تونل 



تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی
انجام احتماال اولین تونل ها در عصر حجر برای توسعه خانه ها با•

.حفریات توسط ساکنان ساخته شد
پیش ازتمدن روم باستان، در مصر، یونان، هند و خاور دور و•

تفاده قرار ایتالیای شمالی، تکنیکهای تونلسازی دستی مورد اس
.می گرفت

4000از بر اساس اسناد تاریخی، تونلی در بین النهرین در بیش•
عاد سال پیش در زیر رودخانه فرات به طول یک کیلومتر و اب

.دمتر به صورت روباز از آجر و مالت قیر ساخته ش4/5×3/7
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در ایران از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آبهای•
.زیر زمینی تونل هایی موسوم به قنات حفر شده است

.کیلومتر و یا بیشتر نیز می رسد70طول بعضی از آنها به •
.رشته برآورده شده است50000تعداد قنات های ایران بالغ بر•
دایی این قنات های متعدد، طویل و عمیق با وسایل بسیار ابت•

.حفر شده اند

تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی



رومی ها نیز در ساخت قنات ها و همچنین در حفاری تونل های•
.راه پرکار بودند

آنها در ضمن اولین دوربینهای مهندسی اولیه را در جهت •
.کنترل تراز وحفاری تونل ها به کار بردند

تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی



حمل و تونل سازی همزمان با انقالب صنعتی، به ویژه به منظور•
.نقل، تحرک قابل مالحظه ای یافت

رد و این تونلسازی به گسترش و پیشرفت کانال سازی کمک ک•
میالدی در 19و 18امر در توسعه صنعت به ویژه در قرون 

.انگلستان سهم بسزایی داشت
متر برروی کانال دومیدی در جنوب 157تونل مال پاس با طول •

1681فرانسه اولین تونلی بود که در دوره های مدرن در سال 
.  ساخته شد

رد حفاری تونل مال پاس همچنین اولین تونل ساخته شده با کارب•
.با انفجار باروت بود

تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی



دار در انگلستان، جیمز بریندلی از خانواده ای مزرعه18در قرن 
کیلومتر کانال و 580با نظارت بر طراحی و ساخت بیش از 

.شدتعدادی تونل به عنوان پدر کانال و تونل های کانالی ملقب
کیلومتر مجموعه 16با ساخت یک کانال به طول 1759وی در سال 

اثر .معدن زغال دوک بریدجواتر را به شهر منچستر متصل نمود
و ایجاد اقتصادی تکمیل این کانال نصف شدن قیمت زغال در شهر

.  یک انحصار واقعی برای معدن مذکور بود

تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی



خانه در اوایل قرن نوزدهم به منظور عبور از قسمتهای پایین دست رود
عابر مجبور بودند با طی یک 3700تایمز هیچ سازه ای موجود نبود و 

ا طی کیلو متری با قایق مسیر روترهایت به ویپنیگ ر3راه انحرافی 
.  کنند

ودن اقدام به ساخت یک تونل نیز به دلیل ریزشی بودن ومناسب نب
.رسوبات کف رودخانه متوقف شد

فردی بنام مارک ایرامبارد برونل از 1820تا اینکه در حدود سال 
کار احداث 1825فرانسه ایده استفاده از سپر را مطرح نمود و در سال 

د نوبت تونل بین روترهایت و ویپنیگ را آغاز و علی رغم جاری شدن چن
.آن را باز گشایی نمود1843سیل در سال 

ن هر گونه این تونل تامس نام گرفته و اولین تونل زیر آبی بود که بدو
.رودخانه انحرافی حفر شد

تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی



را به هفرانسادوکاله بندرکه کانال مانشکیلومتری 52تونل•
و در کف ادریمتصل می کند از زیر انگلستانفولکستونشهرک 

.آن کشیده شده  است
میلیارد 6است، اروپامخارج آن که بزرگترین پروژه ساختمانی •

.برآورد شده  است( دالرمیلیارد 10متجاوز از )پوند
خط 2متری زیر دریا ساخته شده و دارای 40این تونل در •

.تبرای قطارهای حمل اتومبیل و مسافر اس( رفت و برگشت)
و نجات هواتهویه لوله هایمتر و دارای 7/2قطر هر کانال •

.مصدومین احتمالی است

تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7


دقیقه طول می کشد و با این پروژه 30عبور قطارها از تونل •
3یزمینو بالعکس از طریق لندنبه پاریسزمان مسافرت از 

.ساعت کاهش یافت
وژه مورد بیشتر ماشین ها و دستگاه های حفر تونلی که در این پر•

اشتند و استفاده قرار گرفتند دو برابر یک زمین فوتبال طول د
با این حال حفر . فوت تونل حفر کنند250قادر بودند روزی 

.سال طول کشید6تونل 
یکی از نکات مهم در خصوص حفر تونل این بود که دوطرف•

به همین . دباید بدون کوچک ترین انحرافی به یکدیگر می رسیدن
نهایت استفاده GPSخاطر از سیستم های رادیویی و همچنین 

.به عمل آمد
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


متر تشکیل شده که 2136کنار هم بطول تونلاز دو تونل توحید
باند رفت و برگشت بوده و به عنوان 3هرکدام از تونل ها شامل 

زرگراه برا به بزرگراه چمراننخستین تونل شمال به جنوب تهران، 
.پیوند می دهدنواب صفوی

هری ماه به پایان رسید و بزرگترین تونل ش30ساخت این تونل طی 
.در زمان ساخت آن بوده استایرانساخته شده در 

.بوده استمیلیارد ریال 3000هزینه ساخت این تونل بالغ بر 
هزار قطعه بتونی و نصب 25هزار شمع و 3بکارگیری بیش از 

رابر سامانه هوشمند در برابر زلزله باعث گردیده این سازه در ب
ریشتری مقاوم بوده و از آن بعنوان پناهگاهی8و 7زلزله های 

.برای اسکان مردم در هنگام وقوع زلزله ها نام  برده شود
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی

دومینمتر،252وهزار10طولبهتهرانشهردرنیایشتونل•
.استجهانشهریبزرگتونل

همپانزدجهانهایتونلترینطوالنیمیاندرنیایشتونل•
.است

یااتصاالتوهاشاخهمسافتمجموعاحتسابباراتونلطول•
.کنندمیمحاسبهآنهایرمپاصطالحا

شهردرواقعگودوآنگاتونلدنیاشهریتونلترینطوالنی•
برداریبهرهبهمیالدی1991سالدرکهاستنروژآئوردال

.استرسیده
باچهارراهیکشکلبهومتر428وکیلومتر11تونلاینطول•

.باشدمیکیلومتری3شاخه4



تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی

یکبهوشویدمیخارجشهرازگودوانگاتونلازگذشتنازپس•
.رسیدمیفالمنامبهکیلومتری5تونل

ناملالئرداکهرسیدمیدیگرتونلیکبهآنازعبورازپس•
ردروماشینتونلبلندترینمتر510وهزار24طولباودارد

کارسال5ازپسو2000سالدرتونلاین.استجهانسراسر
.شدافتتاح

کیلومتری51جادهیکازکیلومتر43همکناردرتونلسهاین•
!دهندمیتشکیلرا

ایناگودوانگتونلمهندسیدربارهتوجهقابلنکاتازیکی•
بعضیدر.نیستیکساننقاطهمهدرتونلاینارتفاعکهاست

متر70تاجاهابعضیدروشودمیکممتر5.5تاهاقسمتاز
.رودمیباال
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6ارتفاعومتر252وکیلومتر10طولبهنیایشتونل•
.استجهانشهریبزرگتونلدومینمتر

447بههادوراهیمحدودهدرتونلمقطعسطح•
.استایمالحظهقابلعددکهرسدمیمترمربع

تونلچنینداخلهوایتهویهبرایفنجت62از•
.شودمیاستفادهبزرگی

انهسامدارایرسالتوتوحیدتونلمثلهمتونلاین•
.استدرونیوبیرونینورتنظیمهوشمند



تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی

ایاجرکهاندکردهتاکیدمهندسانومتخصصانهمه•
کارتهرانآبرفتیخاکرویبزرگیپروژهچنین

.استشدهممکنمهارتوتخصصباوبودهمشکلی
میشباالیمقاومتدلیلبهنیایشتونلآنبرعالوه•

مقاومتریشتر8ازترقویهایزلزلهبرابردرتواند
35برایپناهگاهیبهتواندمیترتیباینبهوکند

.شودتبدیلنفرهزار
وچینکشورهایازبعدآسیاقارهدرترتیباینبه•

احداثبهاقدامکهاستکشوریسومینایرانژاپن،
جزوزمینهایندروکندمیایجادهطویلهایتونل

.آیدمیحساببهقارهایندرپیشروکشورهای



راحی طراحی فضاهای زیرزمینی به مفهوم وسیع کلمه عبارت از ط
.سیستم های حائل برای این سازه ها می باشد

گ حفاری معدنی موقت در سنازدامنه طراحی حفاری زیرزمینی 
ق کامل، به کار بردن تزریتا( بدون نیاز به حائل)با کیفیت خوب 

تور و بتن ایجاد سیستم میل مهار و سنگ دوز، استفاده از شبکه آرما
.را شامل می شود... و ( بتن مسلح یا شاتکریت)

.داین دو حد پایین و باالی سیستم حائل را تشکیل می دهن
.بنابراین طرح سامانه حائل دامنه گسترده ای دارد

طرح حفاری زیرزمینی؟



یمنی آنها از نقطه نظر مهندسی ژئوتکنیک سازه های زیرزمینی با درجه پایداری و میزان ا
:بارتون و همکارانش طبقه بندی زیر را پیشنهاد نمودند. طبقه بندی می گردند

انواع حفاری های زیرزمینی

(مورد نیاز از باال به پایین افزایش می یابدپایداری)نوع تونل  طبقه

تونل های موقت معدنی A

شفت های قائم B

، (تحت فشاربه استثنای تونل)تونلهای معدنی دائمی، تونل آبرسانی به نیروگاه برق آبی 
برای حفاری فضاهای بزرگتونل راهنما، حفره ها و تونل های پیشروی

C

ونل فضاهای انباری، تصفیه خانه های زیرزمینی، تونل راه و راه آهن فرعی، اتاقک ها و ت
به نیروگاههای برق آبیهای دسترسی

D

هن های مربوط به راه های اصلی و راه آمغاره های مربوط به نیروگاههای زیرزمینی، تونل
اصلی، فضاهای زیرزمینی دفاع شهری، ورودی تونل ها و تقاطع چند تونل

E

نیروگاههای هسته ای، ایستگاههای راه آهن، مراکز ورزشی و عمومی، کارخانجات 
زیرزمینی

F



یب یا ضر)در طراحی شیروانی ها درجه پایداری با ضریب ایمنی 
.سنجیده می شود( اطمینان

افزایش می یابد، Fبه Aدر طراحی تونل که نیاز به حائل از طبقه 
آن تابع شرایط زمین شناسی، طرح نوع حائل و جزئیات نصب

.انجام میشود
افزایش می یابد، هزینه Fبه Aهمانطور که نیاز به حائل از طبقه 

.افزایش می یابدFبه Aحائل نیز از طبقه 

مالحظات برنامه ریزی



الح در طرح فضای زیرزمینی تا حد ممکن خود سنگ به عنوان مص
.سازه اصلی به کار می رود

ی و سست فرایند حفاری بایستی به نحوی باشد که میزان شکستگ
.شدگی سنگ اطراف تونل به حداقل برسد

رض عمدتاً سنگهای سخت در حالت بکر و قبل از قرارگیری در مع
ز آنها به تنش های فشاری به مراتب قوی تر از بتن بوده و بسیاری ا

.لحاظ مقاومت هم ردیف فوالد قرار می گیرند

طراحی حفاری های زیرزمینی



ناسی بر پایه تفسیر و تجزیه و تحلیل اطالعات زمین ش
د مشخص می شود که آیا مشکالت پایداری حفاری وجو

.دارد، درجه ریسک و خطر آن چیست و چه مقدار است

طراحی حفاری های زیرزمینی



:چهار منبع اصلی ناپایداری عبارتند از
ی ناپایداری به علت وجود عوارض ساختاری که در سنگها: الف

سخت اتفاق می افتد
ناپایداری به علت تنش بسیار زیاد در سنگ-ب
ناپایداری به علت هوازدگی و تورم سنگ-ج
نیناپایداری به علت فشار فزاینده و یا جریان آب زیرزمی-د

طراحی حفاری های زیرزمینی



ی ناپایداری به علت وجود عوارض ساختاری که در سنگها: الف
سخت اتفاق می افتد 

مثل وجود گسلها و یا مجموعه درزها که تحت زوایای خاص و 
.بحرانی نسبت به حفاری قرار دارند

پایداری در این ساختارها با تغییر محل یا تغییر جهت سازه میتوان
لب مورد را بهبود بخشید اما حائل نسبتاً قوی و گسترده ای نیز اغ

.نیاز است
ر، در این موارد ناپایداری استفاده از سنگ دوزها اعم از میل مها

.رترندکابل و مهارهای غیر کششی کاربرد بیشتری داشته و موث

چهار منبع اصلی ناپایداری



ناپایداری به علت تنش بسیار زیاد در سنگ-ب
وقتی این نوع ناپایداری معموالً مربوط به سنگ های سخت بوده و

ا اتفاق می افتد که در عمق خیلی زیادی حفاری انجام شود و ی
ی احداث وقتی که فضای خیلی بزرگ زیرزمینی در عمق نسبتاً کم

.شود
سنگ این شرایط در تونل زنی در مناطق کوهستانی سخت و یا در

.های ضعیف بوجود می آید
تغییر در هندسه و شکل مقطع حفاری در غلبه بر این نوع 

.ناپایداری موثر است
همچنین در مورد حفاری های هم جوار، تغییر موقعیت نسبی 

.حفاری ها در غلبه بر این نوع ناپایداری موثر است

چهار منبع اصلی ناپایداری



ناپایداری به علت هوازدگی و تورم سنگ-ج
جود رگه این نوع ناپایداری مخصوص سنگهای ضعیف و یا به علت و

سخت هایی از سنگهای ضعیف و یا پرکننده ها در سنگهای خوب و
.است

ح روش موثر برای جلوگیری از این نوع ناپایداری حفاظت سط
اد در نمایان شده سنگ پس از حفاری و جلوگیری از تغییرات زی

.آن است

چهار منبع اصلی ناپایداری



نیناپایداری به علت فشار فزاینده و یا جریان آب زیرزمی-د
ود اما این نوع ناپایداری در هر نوع توده سنگی می تواند واقع ش
ایداری زمانی به حد بحرانی می رسد که با یکی از انواع دیگر ناپ

.همراه شود
هکشی تغییر مسیر جریان آب با تزریق، و یا کاهش فشار آب با ز

.موثرترین روش برای ترمیم این نوع ناپایداری است

چهار منبع اصلی ناپایداری



ی در مواردی ممکن است بیش از یک نوع از این منابع ناپایدار
.همزمان واقع شود

پایدار در چنین وضعیتی بر نقش قضاوت مهندسی در انتخاب طرح
.سازی تاکید می شود

یک طرح خوب مهندسی طرح متعادلی است که کلیه عوامل و
طراحی فاکتورهایی که بر یکدیگر تاثیر می گذارند از جمله مدل

نا و محدودیتهای آن، مفروضات اولیه ای که مدل بر پایه آنها ب
.دشده، و حتی عوامل غیر کمّی موثر در آن مورد نظر قرار گیرن

بلکه باید مسئولیت مهندس طراح این نیست که دقیق محاسبه کند
.منطقی و صحیح قضاوت نماید

قضاوت مهندسی


