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 خالصه

کالسيک پيروی نموده و به این دليل در های از قوانين مجموعه RMR بندیرده

شود که امروزه برای حداقل کردن آن هایی حاصل مینتایج حاصل از آن عدم قطعيت

شود. در این تحقيق برای بررسی اثر های فازی پيشنهاد میاستفاده از مجموعه

سنگ و تحليل فضاهای زیرزمينی، های فازی در برآورد خواص تودهاستفاده از روش

شناسی در منطقه مورد مطالعه، استفاده از نتایج حاصل از مطالعات زمينبا 

سنگ با استفاده از روش کالسيک و یک روش فازی محاسبه شده، مقدار امتياز توده

سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و روابط تجربی ارائه شده بر پایه 

RMRافزارهای ورودی در نرم سنگ که به عنوان، برخی از خواص ژئومکانيکی توده

روند، محاسبه گردیده است. در نهایت با استفاده از طراحی و تحليل به کار می

 سازیمدلمتر در فضای سنگی  10به قطر یک تونل ،  FLACمحدود  تفاضلافزار نرم

و مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن  تحليلدر دو حالت کالسيک و فازی،  شده و

بر روی جابجایی ایجاد تاثير قابل توجهی های فازی است که استفاده از روش

های که تاثير آن بر روی تنششده در محيط اطراف حفاری خواهد داشت، در حالی

 باشد. القایی بسيار ناچيز می

   RMR ،FRMR ،FLACهای کالسیک و فازی، تونل، مجموعهکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

ها نيازمند آگااهی از جزئياات ها و فضاهای زیرزمينی نظير تونلطراحی دقيق سازه

سنگ، شرایط هيدرولوژیکی منطقه و مراحل حفااری های درجا، خصوصيات تودهدقيق تنش

باشاند. از ها در مراحل اوليه یک پروژه در دسترس نمیکدام از آنباشد، که هيچمی

در مراحل اوليه طراحی، هنگامی که اطالعات بسيار کمی از شرایط محل اجرای رو این

تواناد بنادی مهندسای سانگ مایهای مختلف طبقهپروژه وجود دارد، استفاده از روش

  .بسيار مفيد واقع گردد
بندی سنگ، به ویژه در طراحی سيستم نگهداری برای فضاهای زیرزمينی، طبقه

های تجربی را تشکيل داده و با توجه به جداول ارائه بندی اصلی طراحیاستخوان

ها و همچنين روابط تجربی موجود برای محاسبه پارامترهای ژئومکانيکی شده از آن

 هاسنجی پروژه های اوليه و امکانحهای مناسب برای طرسنگ، تامين کننده دادهتوده

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 1

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباداستادیار دانشکده عمران،  2
 ، واحد ایالمپيام نورکارشناس ارشد خاک و پی، مدرس دانشگاه  3
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ای در مراحل طور گستردههای مهندسی سنگ به بندیرو طبقهز اینا[. 1]باشندمی

گيرند و اگر به طور صحيح به کار گرفته شوند اوليه طراحی مورد استفاده قرار می

سنگ، ارائه سيستم نگهداری تواند ابزار توانمندی برای تخمين پایداری تودهمی

سنگ بينی خصوصيات رفتاری تودهمناسب برای فضاهای زیرزمينی و همچنين پيش

باشد که کاربردی گسترده در میRMR  بندیطبقهها، بندیطبقهاین یکی از  [.2]باشد

برای بندی ردهاین . [4و3]کندهای زیرزمينی ایفا میسنجی پروژهها و امکانطراحی

که مبتنی بر تجربيات وی  ،[5]هشدارائه 1973توسط بنياوسکی در سال اولين بار 

بندی طبقه .[6]اندحفر شده رسوبیهای سنگتودهدر  ی است که عمقهای کمدر تونل

های نخست، بارها تحت بازبينی مجدد قرار گرفت و  اصالحاتی از همان سالموصوف، 

یش نهایی آن او ویر وسط بنياوسکی صورت گرفتها تبر روی آن انجام شد که اغلب آن

؛ هر [7] باشدبر شش پارامتر استوار می توسط ایشان ارائه شد 1989در سال که 

ر ورودی از این پارامترها به سطوحی تقسيم شده و با توجه به مقدار پارامت کدام

سنگ توده RMRمجموع این امتيازات عدد  گيرد که یک امتياز به آن تعلق می

  .[8]سنگ را ارزیابی نمودتوان کيفيت تودهه و بر اساس آن میبودخواهد
است که در صورت عدم توجاه  های خود، دارای معایبیروش با وجود تواناییاین

خود، یعنی  اصلیدهد که طراح را از هدف تواند نتایجی در اختيار قرارها مینبه آ

معایب عدم دقات در مقاادیر سازد. از جمله این  اقتصادی و ایمن دور یارائه طرح

اشاد است پارامتر ورودی ميانگين مقاادیری بچرا که ممکن ،پارامترهای ورودی است

باو  باه فقط امتياز مر RMRبندی ردهدر اند. ولی وح مختلف تعلق داشتهکه به سط

تاوان باه ناپيوساتگی مایآن از دیگار معایاب گيارد. یک سطح خاص به آن تعلق می

به این ترتيب اگار مقادار پاارامتر کرد. زات، در مرزبندی بين سطوح اشارهامتيا

که از یک سطح به سطح دیگر  کنندای تغييرگونهورودی در نزدیکی مرز بين سطوح به 

  ، تغيياار(افاازایش یابااد 91بااه  89از  RQD به عنااوان نمونااه مقااداروارد شااود 

در گرفتاه . این در حالی است که تغيير صورتگيردصورت می RMRناگهانی در مقدار 

کاه تغييارات هماه زمانیبنابراین است بسيار اندک باشد. کنممپارامتر مورد نظر 

زیرزمينای، نزدیاک مرزهاا های مختلف مسير یاک فضاای در قسمت پارامترهای ورودی

ی دچار طور ناگهانههای مسير بسنگبندی تودهطبقهکه  بينی نمودپيشتوان باشند، می

رودی نزدیک مرز باين ساطوح های ورو وقتی مقدار پارامتراز این. تغيير خواهد شد

گيرد که این اطمينان صورت نمیها با گيری در مورد امتياز آنگيرد، تصميمقرار می

شاود کاه در نهایات سنگ میو کالس توده RMRامر موجب ایجاد عدم قطعيت در تعيين 

اسات کاه دليل این امار ایان. [9د]ها را با مشکل مواجه سازتواند طراحی سازهمی

سانگ از مفااهيم کالسايک هبندی مهندسی تاودهای ردهمانند اکثر روش RMRبندی رده

جهت رفع این  های مبتنی بر منطق فازیلذا امروزه از روش ،کندها پيروی میمجموعه

 د. کرتوان استفادهنقص می

های فازی در برآورد تا کنون تحقيقاتی در زمينه بررسی اثر استفاده از روش

کدام ميزان تاثير آن بار نتاایج  ارائاه سنگ ارائه شده، که در هيچامتياز توده

مورد بررسای قارار  های اوليهو ارائه طرح افزارهای تحليل و طراحیشده توسط نرم

هاای کالسايک و مجموعاه مروری بر تفااوت بارو در این تحقيق از این نگرفته است.

 RMRگردد. در اداماه ضامن محاسابه اصالح شده تشریح می RMRفازی، نحوه محاسبه 

بی ارائه شده توسط محققاين روابط تجرکالسيک و فازی  اصالح شده(، با استفاده از 

اند. در سنگ جناح چپ سد سورک تخمين زده شدهژئومکانيکی تودهپارامترهای مختلف، 

معرفای شاد کاه  FLAC های اوليه به نرم افازارنهایت این مقادیر به عنوان داده

تحليال نتاایج حاصال از بر  های فازیهای مبتنی بر مجموعهتاثير استفاده از روش

 ی زیرزمينی مورد ارزیابی قرار گيرد.فضاهااوليه 

 

 

 های کالسیک و فازیتفاوت مجموعه .2

 

در یک مجموعه کالسيک ویژگی مجموعه کامال روشن و دقيقا مشاخص اسات و لاذا تاابع 

ی کاه ایان در صورت. خواهد بود 1یا  0برابر  ضویت یک عضو در این مجموعهدرجه ع

-داشت. در این صورت یک عضو مایخواهيمویژگی کامال مشخص نباشد، یک مجموعه فازی 
باشد و لذا بارد تاابع عضاویت ای( به مجموعه تعلق داشته تواند تا درصدی  درجه

پاارامتر  در واقع نشان دهنده درجه تعلاقبود که [ خواهد 0،1ی ]ین مجموعه بازها

هاای کالسايک، اگار بار خاالف مجموعاه .[11و10]ورد نظر مای باشادورودی به سطح م

تواند به همه سطوح اختصاص داشته باشد. ری از دیدگاه فازی بررسی شود، میپارامت

متر به هر سطح، به شکل تاابع عضاویت و ميازان پاارا پارامتر ورودیميزان تعلق 

تارین تواباع از معماولمتغيار باشاد.  1تا  0تواند بين ورودی بستگی دارد و می
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ای، مثلثی و منحنی شاکل وابع ذوزنقهعضویت مورد استفاده در ژئوتکنيک می توان ت

هاای باشند در مجموعاهشکل می (  اشاره نمود که همه این توابع جزء توابع پای

سانگ شی برای اصالح امتياز تودهدر این بررسی از روفازی کاربردی کسترده دارند. 

 باشد.ای شکل میویت آن  ذوزنقهشود که تابع عضاستفاده می
 

 

 (FRMR)اصالح شده   RMRنحوه محاسبه  .3

 

ای هاا ذوزنقاهطور که اشاره شد، در این تحقيق از روشی که توابع عضاویت آنهمان

بارای اسات. در ایان روش شاده اساتفاده گردیادهاصالح RMRشکل است برای محاسبه 

 افراز های دو پارامتر مقاومت فشااری  2و 1اصالح شده از جدول های  RMRمحاسبه 

. همچنين [9]( برای امتياز دهی به پارامتر ها استفاده می گرددRQDتک محوری و 

، که  از توابع عضویت ذوزنقاه ای ترسايم شاده اناد بارای 3و  2، 1نمودار های 

این جدول بر خاالف جادول بنياوساکی،  در[. 12]شودتعيين درجه عضویت استفاده می 

هر سطح  امتياز ای هر دسته بصورت بازه ای بيان شده است. به عبارت دیگرامتيازه

دارای یک کران باال و پایين خواهد بود. به این ترتياب مای تاوان باا اطميناان 

کرد. در این تحقياق، پارامترهای ورودی قضاوتبيشتری درمورد امتيازات مربو  به 

 شود.داده می نشان FRMRآمده از این روش با دستامتياز اصالح شده به

نحوه امتياز دهی به هر پارامتر با یک مثال بيان مای شاود. بارای ميازان 

RQD  برای سطح 1درصد، مقادیر درجه عضویت آن از روی شکل  65مساوی ،C   از جدول

-هآید. بنابراین امتياز نهاایی آن بادست میبه 0برای بقيه سطوح و   1برابر ، 3
 شد:صورت زیر محاسبه خواهد

0×3+0×8+1×14.8+0×17+0×20=14.8 

 [9افرازهای مقاومت فشاری تک محوری] -1جدول 

 سطح)طبقه(
W A B 1C 2C 3C D 

(Mpa)cσ 5> 
25-

5 
50-25 

100-

50 
150-100 

200-

150 

250-

200 
250< 

 3 -5 2 1 امتیاز
9-  

6 
11- 10 12 

14- 

13 
15 

 

 [9]هاداری ناپیوستگیو فاصله RQDافرازهای مقاومت  -2جدول 
 A B C D E سطح)طبقه(

RQD(%) 25> 50-25 75-50 90-75 100-90 

 20 17 -19 13 -16 8 -12 3 -7 امتياز

فاصله داری 

 (cmناپيوستگی ها 
6> 20-6 60-20 200-60 200> 

 20 15-19 10-14 7-9 3-6 امتياز
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تابع عضویت  -2شکل   [          12و9] RQDهای فازی تابع عضویت مجموعه  -1شکل   

 [12و9محوری]های فازی مقاومت فشاری تکمجموعه

 
 [12و9] هافاصله ناپیوستگیهای فازی تابع عضویت مجموعه -3شکل

 
 و خواص ژئومکانیکی توده سنگ ( FRMRاصالح شده ) کالسیک،  RMRمحاسبه  .4

 

-صاورتهای صحرایی و آزمایشاگاهی آمده از بررسیدستدر این تحقيق از اطالعات به 

 45[. ساد ساورک در 13شاده اسات]سنگ جناح چپ سد ساورک اساتفادهگرفته روی توده

های حاصل بختياری قراردارد. دادهکيلومتری جنوب شرقی شهرکرد در استان چهارمحال

ارائاه  3محاسبه شاده آن در جادول RMRسنگ  و از  مطالعات انجام شده روی توده

از جداول ارائه شده توسط بنياوساکی در  RMRبرای محاسبه  در این تحقيق .استشده

-هام .اساتکالسيک نام برده شدهRMR به عنوان  و از آن  استاستفاده شده 1989سال 

(، FRMRهاای فاازی سنگ بر اساس مجموعهچنين برای محاسبه امتياز اصالح شده توده

ارائاه شاده  3. نتایج محاسبات در جدول [14]از روش فوق الذکر استفاده شده است

 است.

 چپ سد سورک گاهتکیهسنگ برای توده FRMRو  RMRمحاسبه مقدار  -3جدول 

 RMR FRMR مقدار پارامتر

-مقاومت فشاری تک

 (Mpaمحوری 
9/94 7 3/9 

RQD(%) 65 13 8/14 

-فاصله داری درزه
 ها متر(

2-6/0 15 1/17 

سطوح متر، ميلی 5تا  1ها با فاصله درزه هاوضعيت بين درزه

 های رسی و سيلتیصاف با پرکننده
10 10 

 10 10 مرطوب آب زیرزمينی

 -12 -12 خيلی نامساعد هایابی درزهجهت

 2/49 43 مجموع امتيازات

 

-گردد که اگرچه به ازای استفاده از مجموعاه، مشاهده می3با توجه به جدول 
-تاوده بنياوسکی، یعنیبندی سنگ منطقه در طبقه سوم ردههای کالسيک و فازی، توده

های فازی باعث شاده اسات کاه اما استفاده از مجموعه شود؛سنگ متوسط ارزیابی می

امتياز افزایش یابد که نشان دهنده تاثير قابل  6سنگ تقریبا امتياز نهایی توده

طرفی با توجاه باه ماوارد باشد. از سنگ میروش فازی در تعيين امتياز تودهتوجه 

، یکی از بندیهای طبقهبر استفاده از جداول ارائه شده در سيستم پيش گفته، عالوه

برای استفاده در نارم افزارهاای  سنگهای تعيين پارامترهای ژئومکانيکی تودهراه

استفاده از روابط تجربی ارائاه شاده  های اوليه،طراحی و تحليل، جهت ارائه طرح

چسبندگی، زاویاه  پارامترهای باشد که در این تحقيق برای تعييندر این زمينه می

 هااسانگ از آنمحاوری تاودهاصطکاک داخلی، مدول االسيتيسيته و مقاومت فشاری تاک

 نشان داده شده است.  4 استفاده شده و نتایج در جدول

، مالحظاه مای شاود کاه باه ازای 4در جادول  ارائه شدهبا توجه به مقادیر 

سنگ، تغييرات قابل توجهی در مقدار امتيازی صورت گرفته در امتياز توده  6تغيير
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تغييارات در ادامه، برای تعياين اثار شود. مکانيکی توده سنگ ایجاد میخواص ژئو

امکاان سانجی و ارائاه طارح صورت گرفته بر تحليل فضاهای زیرزمينی  تاثير بار 

، هر دو دسته مقادیر به دست آمده از روابط فوق به طاور جداگاناه بارای (اوليه

رودی باه نارم که در این محيط حفر خواهد شد باه عناوان و ایدایره تحليل تونلی

 .شودافزار معرفی می

 چپ سد سورکگاه تکیهسنگ محاسبه مقدار پارامترهای ژئومکانیکی توده -4جدول 

تغييرات 

)%  
FRMR RMR پارامتر رابطه واحد مرجع 

38 9/2 1/2 [15] Mpa  0.25 0.05  EXP RMR rmC 

12 6/29 5/26 [15] Degree 0.5 5 RMR rmΦ 

45 6/9 6/6 [15] Mpa  0.5 0.06  EXP RMR cmσ 

41 5/9 7/6 [16] Gpa  10 /40
10   

RMR
 rmE 

 
 مدل سازی و تحلیل عددی .5
 

زیرزمينای های دقيقی از فضاهای ای تحليلهای تجربی و مشاهدهبه دليل این که روش

های نرم افزاری باه عناوان مکمال های عددی و تحليلدهند معموال از روشارائه نمی

شناسی نشان داده اسات کاه مطالعات زمين چونمرحله در این شود. ها استفاده میآن

تاوان آن را باه عناوان باشد، مایدار و با کيفيت متوسط میتوده سنگ منطقه درزه

بررسای اثار  بارایتحقيق نيز  . بنابراین در این[17]محيطی پيوسته در نظر گرفت

سنگ و در نهایات تحليال فضااهای های فازی در تعيين امتياز تودهاستفاده از روش

متری از ساطح زماين در  200متر و در عمق  10ای به قطر یک تونل دایره ،زیرزمينی

تفاضال  ه روشکه بر پایا V.4.FLAC1الذکر در نرم افزار فضای سنگی به مشخصات فوق

 :سازی گردیدمدلبه ترتيب زیر استوار است،  2محدود

 (4 شکل   ایجاد مدل( مرزي و داخلی شرایط و مصالح مشخصات بندي، مش  -1

 .اوليه تعادل به آن رساندن و اوليه مدل حل  -2

 .نگهداري بدون نهایی تعادل به رسيدن تا مدل حل و حفر  -3

 .حفره اطراف در هاجایی جابهتنش و  کنترل  -4

در دو مرحلاه باه طاور  4الزم به ذکر است که نتایج ارائاه شاده در جادول 

ست  جداگانه به مدل تهيه شده در نرم افزار معرفی گردید. عاالوه بار مشخصاات بد

آمده از روابط تجربی، با توجه به مطالعات انجام شده نسبت پواساون تاوده سانگ 

متار مکعاب بدسات آماده گرم بر ساانتی 7/2 وزن واحد حجم آن برابر و 15/0منطقه 

مادل هندسای  4 شود. در شکل[ که برای هر دو حالت یکسان در نظر گرفته می13است]

 افزار ارائه شده است.  نرمتهيه شده در
 

                                                 
1 - Fast Lagrangian Analysis of Continua 
2 - Finite Difference Method 
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 FLACهندسه مدل تهیه شده در نرم افزار  -4شکل 

حفااری  کانتورهای رنگی تنش و جابجایی در اطراف فضاای 8الی  5های در شکل

جا که شکل کلی کانتورهای رنگای در اطاراف تونال شده نشان داده شده است. از آن

دوم  بر اساس  حالت کالسيک( و RMRاول  بر اساس نتایج بدست آمده از  حالتبرای 

هاا ( به طور کلی تفاوت چندانی نداشت، فقط یکی از آنFRMRنتایج بدست آمده از 

تر وضاعيت تانش و به این دليل برای بررسی دقيقبه عنوان نمونه ارائه شده است. 

جابجایی اطراف تونل، دو گره، یکای در دیاواره تونال و دیگاری در تاال تونال، 

انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی نتاایج تحليال 

 ذکر شده است. 6و  5ول اهای موصوف در جددو مدل در گره
 

 
 برای حالت اول و دوم تنش های افقی القایی در اطراف تونل کانتور رنگی -5شکل 
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 برای حالت اول و دوم القایی در اطراف تونل قائمکانتور رنگی تنش های  -6شکل 

 

 

 

 

 

 

  

 
 برای حالت اول و دوم کانتور رنگی جابجایی های افقی در اطراف تونل -7شکل 
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 برای حالت اول و دوم در اطراف تونل قائمکانتور رنگی جابجایی های  -8شکل 

 

 برای حالت اول و دوم اطراف تونل مقادیر جابجایی در نقاط مورد بررسی در -5جدول 

محل گره  نقطه( 

 مورد بررسی

پارامتر مورد 

 بررسی

حالت اول 

 RMR) 

حالت دوم 

 FRMR) 
  %( تغييرات

 تال

-6ی  جابجایی افق

10 )m) 
628/0 630/0 3/0- 

-3  قائمجابجایی 

10 )m) 
447/2 729/1 29- 

 -29 729/1 447/2 جابجایی کل

 دیواره

-6جابجایی افقی  

10 )m) 
880/0 619/0 30- 

-3جابجایی قائم  

10 )m) 
905/1 345/1 30- 

 -30 345/1 905/1 جابجایی کل

 برای حالت اول و دوم اطراف تونل در نقاط مورد بررسی در القایی مقادیر تنش -6جدول 

محل گره  نقطه( 

 مورد بررسی

پارامتر مورد 

 بررسی

حالت اول 

 RMR) 

حالت دوم 

 FRMR) 
  %( تغييرات

 تال

 تنش

 (pa( 510افقی 
579/3 576/3 08/0- 

 تنش

 (pa( 510قائم 
435/0 434/0 20/0- 

 -08/0 602/3 605/3 کل تنش

 دیواره

 تنش

 (pa( 510افقی 
313/1 315/1 20/0- 

 تنش

 (pa( 510قائم 
119/1 119/1 0 

 -12/0 723/1 725/1 کل تنش

 

 بحث بر روی نتایج .6
 

با تحقيقات انجام شده بر ، 6و  5نتایج موجود در جداول  مقایسهاز در وهله اول 

ساازی و توان این گونه استنبا  نمود که مدلمیهای با شرایط مشابه روی توده سنگ

[.  همچناين باا مقایساه نتاایج 18است]اعمال شرایط به صورت صحيح انجام گرفته 

نتایج اصالح شده  نتاایج بدسات آماده بار شود که  استفاده از مشاهده می 5جدول 

 29باعث شده که ميزان جابجایی قائم و کل در تال تونل باه مقادار  (FRMRاساس 

بررسی باشد. درصد کاهش یابد اما تاثير آن بر روی جابجایی افقی بسيار ناچيز می

های دهد که جابجاییحاصل از تحليل در نقطه مورد بررسی در دیواره نشان می نتایج

  FLAC (Version 4.00)        
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ل توجهی متاثر از مقادیر اصالح شده بوده بقائم، افقی و جابجایی کل به ميزان قا

، اند. همچنين با توجه به پيوسته بودن محيطدرصد کاهش یافته 30است و به ميزان 

گيرد در حالت که تحت تاثير حفاری قرار می محيطیتوان این گونه استنبا  نمود می

توان گفت فشاار به عبارتی میو یا  تر از حالت اول خواهد بوددوم به مراتب کوچک

توان این گوناه نتيجاه به طور کلی میخواهد یافت.  وارد بر سيستم نگهداری کاهش

ها تاثير یهای فازی و مقادیر اصالحی بر روی جابجایگيری نمود که استفاده از روش

 6. با ارزیابی و مقایسه نتایج ارائاه شاده در جادول ای خواهد داشتقابل مالحظه
هاای القاایی ایجااد شاده در گردد که اصالح نتایج تاثير چندانی بر تنشمالحظه می

 نخواهد داشت. محيط اطراف تونل 

در شارایطی کاه  گفاتتاوان می با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقيق،

تار و در اعمااق نظير حفار تونال در محيطهاای ضاعيف  یابدها افزایش میجابجایی

لف  نيزو  (بيشتر زمانی که مقدار امتياز توده سنگ در نزدیکی مرزهای طبقات مخت

تواند بر های فازی برای اصالح امتياز توده سنگ منطقه میباشد، استفاده از روشمی

البته باید دقت نماود های اوليه تاثيرگذار باشد. نجی طرحروی اقتصاد و امکان س

شاود و بساته سنگ نمیهای فازی هميشه باعث افزایش کيفيت تودهکه استفاده از روش

ممکن است باعث شود که شرایطی متفاوت  RMRبه مقادیر پارامترهای ورودی در روش 

 .[14]حاصل گردد
 

 

 نتیجه گیری  .7
 

، هنگامی که اطالعات بسيار کمی از شرایط محل اجرای پروژه در مراحل اوليه طراحی

تواند بسيار مفيد بندی مهندسی سنگ میهای مختلف طبقهوجود دارد، استفاده از روش

سانگ روش امتيااز تاوده سانگ بندی تاودههای رایج در طبقهیکی از روش.واقع گردد

 RMRهاای مجموعهباشد که با وجود نقا  قوت خود، به دليل اینکه از قوانين ( می

بدست آمده کند دارای نقایصی است که باعث عدم اطمينان در نتایج کالسيک پيروی می

اماروزه  ،شاود؛ و بارای افازایش اطميناان از نتاایجهای اوليه مایو ارائه طرح

 شود.ده سنگ توصيه میهای فازی در برآورد امتياز تواستفاده از مجموعه

هاای فاازی در تعياين برای تعيين تاثير استفاده از مجموعاهدر این تحقيق 

تااثير آن بار نتاایج ميازان سنگ، تعيين پارامترهای ژئومکانيکی و امتياز توده

شناسای های حاصل از مطالعات زماينافزار در تحليل فضاهای زیرزمينی، از دادهنرم

پ سد سورک واقع در استان چهارمحال و بختياری اساتفاده گاه چانجام شده بر تکيه

های فازی بارای نتایج این تحقيق نشان داد که استفاده از مجموعه گردید. مقایسه

ل با، افازایش قاRMRامتياازی در مقادار  6اصالح امتياز توده سنگ باعث افزایش 

درصادی در  30مالحظه در پارمترهای ژئومکانيکی تخمينی محيط مورد بررسی و کااهش 

-این در حالی که تاثير آن بر تانشجابجایی اطراف فضای حفاری شده گردیده است. 
باشد. بنابراین با توجه به این کاه افازایش های القایی در اثر حفاری ناچيز می

یا کاهش جابجایی در اطراف فضای حفاری شده به منزله تغيير در ميزان باار وارد 

تاوان پايش دارد، مای  با اقتصاد و ایمنی طرح ارتباباشد و برسيستم نگهداری می

های فازی برای اصالح امتياز توده سانگ، باه ویاژه بينی نمود که استفاده از روش

 هااشارایطی کاه جابجاایییا به عباارتی تر و در اعماق بيشتر های ضعيفبرای سنگ

 تواند بسيار تاثيرگذار باشد.می ،یابدافزایش می
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