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  چكيده 

حفر تونل و ديگر سازه هاي زير زميني منجر به حذف توده اي از خاك و سنگ محل، و بروز تغييرات قابل 

شي از اين دست خوردگي وقوع نشست از جمله پديده مهم نا. توجه در وضعيت تنش اطراف آن ها مي گردد

اين پديده در مواردي كه سازه در زير مناطق شهري، مسكوني، جنگل ها، مراتع و . در سطح زمين مي باشد

لذا بررسي نشست در سازه هاي . قرار گرفته باشد، خسارات جبران نا پذيري را به اين مناطق وارد مي كند... 

براي كنترل نشست بايد به . و از خطرهاي احتمالي پيش گيري كند زير زميني مي تواند خسارات را كاهش

لذا در . ترتيب مراحل پيش بيني، پيش گيري و محافظت از نشست به روش پيش بيني نشست بستگي دارد

مرحله پيش بيني نشست بايد بيشترين دقت به كار برده شود تا عمليات پيش گيري و محافظت از دقت 

براي پيش بيني نشست مطالعات گوناگوني توسط محققان انجام شده است، و روش  .بيشتري برخوردار باشد

انجام شده بيشتر بر روي نشست اما تمركز تحقيق هاي . هاي متعددي نيز به اين منظور ارائه گرديده است

حاصل از استخراج ذخاير افقي بوده است و همچنان نكات مبهم بسيري در پيش بيني نشست در اثر 

   . ذخاير شيب دار و پر شيب وجود دارد استخراج

   


