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خالصه
پارامترهای بسيار زیادی در ميزان ارتعاشات ایجاد شده در اثر حركت قطارهای زیر زميني دخيل هستند كه آگاهي از اینکه هر یک از آنها چگونه
بر ماهيت این ارتعاشات تأثير گذارند ،در پيش بيني و كاهش این ارتعاشات بسيار موثر است  .در این تحقيق با استفاده از مدل سازی عددی ،تأثير
عمق سطح آب زیر زميني بر ارتعاشات حاصل از حركت قطارهای مترو در ساختار زمين شناسي مشهد به طور دقيق مورد بررسي قرار گرفته است.
به این منظور با استفاده از كد محاسباتي  UDECبه مدلسازی تونل مترو و محيط پيراموني آن پرداخته شده است .با انجام یک سری تحليلهای
پارامتریک مشاهده شده است كه با وجود تأثير قابل توجه عمق سطح آب زیرزميني بر ارتعاشات ایجاد شده ،رابطه منظم و قانون مندی در این رابطه
وجود ندارد.
کلمات کلیدی :ارتعاشات مترو ،تحلیل دینامیکی ،سطح آب زیر زمینی . UDEC،

 .1مقدمه
یکي از مهمترین نکات قابل توجه در زمان بهره برداری ازخطوط مترو ،آلودگي های زیست محيطي ناشي ازارتعاشات و نوفه های حاصل از
حركت مترو و همچنين مخاطرات ژئوتکنيکي این ارتعاشات در خاک های سست و ساختمان های قدیمي و فرسوده مي باشد( Chua et al., 1995,
 .)Ru¨ cker and Said., 1994ارتعاشات و لرزشهای زمين در اثر عبور قطارهای مترو در خاک های سست  ،پتانسيل بروز پدیده ی نشست را در
این خاک ها باال مي برد كه خود مي تواند منجر به بروز مشکالت ژئوتکنيکي گردد ( Chua et al., 1992, Von et al., 1991, Tade et al.,
 .)1996, Sheng et al., 2006از سوی دیگر به دليل متناوب بودن عبور قطارها  ،علي رغم پایين بودن ميزان كرنش های ایجاد شده در محيط  ،مي
تواند در دراز مدت سبب ایجاد پدیده خستگي در مصالح ساختماني گشته و پتانسيل خطر را باال ببرد .از دیدگاه تأثير ارتعاشات بر زندگي بشر نيز ،
حضور ارتعاشات متناوب در محيط  ،سالمت روحي افراد را به خطر انداخته  ،منجر به افسردگي و خستگي طوالني مي شود  .ارتعاشات ایجاد شده ناشي
از حركت قطارهای مترو در محدوده  1-90Hzو اصوات ناشي از این ارتعاشات در محدوده  200 Hzـ  1قراردارند ( Gupta, S.et al., 2007,
 )Nateghi, 2011آزردگي ناشي از این ارتعاشات زماني اتفاق مي افتد كه ارتعاشات به مقدار كمي از محدوده آستانه احساس تجاوز نمایند .آن
حدی از ارتعاشات كه باعث آزردگي و رنجش انسان مي گرددبسيار پایين تر از حدی است كه باعث تخریب و آسيب دیدگي ساختمان های معمول
گردد .)USDTR., 2006( .پارامترهای بسيار زیادی در ميزان ارتعاشات ایجاد شده در اثر حركت قطارهای زیر زميني دخيل هستند  ،از جمله نوع و
شرایط ریل  ،سرعت قطار  ،نوع سازه تونل ،جنس و خواص ژئوتکنيکي خاک محل  ،عمق بستر سنگي و...

( .)USDTR., 2006پارامترهای بسيار

زیاد و در ميزان ارتعاشات ایجاد شده در اثر حركت قطارهای زیر زميني دخيل هستند از جمله نوع و شرایط ریل  ،سرعت قطار  ،نوع سازه تونل  ،جنس
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