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 خالصه

های گرمسیری غرب کشور  تونل انتقال آب نوسود بخشی از طرح انتقال آب به دشت

است که در سه بخش، قطعه یک )الف(، قطعه یک )ب( و قطعه دو به اجرا گذاشته 

شده است. منبع اصلی تأمین آب تونل، رودخانه سیروان می باشد که بخشی از 

شده است. قطعه اول این تونل به  حوزه آبریز آن در مرز ایران و عراق واقع

كه با  RMEروش امتیازدهي  در این مقاله[. 2]کیلومتر می باشد 13.8طول 

پارامتر سنگ به تعیین نرخ حفاري مي پردازد، انتخاب و در  7امتیازدهي به 

در تونل كالسیك و فازي  RMEبه روش  TBMنهایت پیش بیني عملكرد دستگاه 

با توجه به بررسي صورت  سي قرار گرفت.رهش و برژوپانتقال آب نوسود مورد 

-LIمتر در روز در لیتولوژي  19، بیشینه نرخ حفاري RMEگرفته در روش كالسیك 

SH3  و كمینه نرخ حفاري در لیتوژيFZ  وCZ  متر در روز تعیین  11با مقدار

با مقدار  LI-SH3گردید. در روش منطق فازي، بیشینه نرخ حفاري در لیتولوژي 

با  CZو  FZمتر در روز برآورد گردید. كمینه نرخ حفاري در لیتوژي  18.25

 متر در روز پیش بیني گردید. 12.43مقدار 

 

، تونل انتقال آب نوسود، منطق RMEنرخ پيشروی، مدل تجربی  کلمات کليدي:

 فازي

 

 

  مقدمه .1
   

را بر آن ( محققانی TBMبینی عملكرد دستگاه هاي حفاري تمام مقطع )اهمیت پیش

ها داشت که به پیش بینی این موضوع با روش های مختلف بپردازند. برخی از روش

اساسًا مبنی بر یک یا دو پارامتر سنگ مثاًل مقاومت فشاری سنگ بکر و ارزش 

بینی های پیشسایندگی سنگ و یا ماشین و ترکیبی از آنها می باشند. بطور کلی روش

ی بر تست های آزمایشگاهی و نیروی برش( و یا به صورت تئوری/آزمایشگاهی )مبن

های تجربی )مبنی بر کارآیی برجای ماشین و برخی پارامترهای سنگ( دسته بندي روش

 .[3]مي شوند

، استفاده از قابلیت TBMبیني نرخ پیشروي دستگاه حفار هاي پیشاز جمله روش

کره  ITAجهانی تونل  کنگره، 2006( است كه اولین بار در سال (RMEسنگ حفاری توده

پارامتر ورودي ارائه گردید و با در  7بندي بر اساس مطرح گردید. این امتیاز
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نظر گرفتن مجموع امتیازارت كسب شده با محدوده مقاومت ماده سنگ، مقدار نرخ 

 .[4]پیشروي )متر در روز( تعیین مي گردد

ها ز قطعی بین دسته، تعیین مرRMEبدلیل عدم قطعیت موجود در پارامترهای ورودی 

و نسبت دادن مقداری مشخص به یک طبقه خاص مشکل است. بنابراین وقتی پارامترهای 

گیری در مورد امتیاز آنها با گیرد، تصمیمها قرار میورودی نزدیک مرز بین دسته

شود، می RMEگیرد که این امر موجب ایجاد عدم قطعیت در تعیین اطمینان صورت نمی

. لذا داشتخواهد  تفاوتار متوسط نرخ پیشروی بدست آمده با واقعیت در نهایت مقد

ها، از تئوری مجموعه فازی و درجه عضویت، به منظور اعمال این عدم قطعیت

( با اطمینان بیشتری RMEاستفاده شد تا مقدار شاخص قابلیت حفاری توده سنگ )

استفاده از تئوري  متوسط نرخ پیشروی به کار برد. در این پژوهش با برای تعیین

نوع دوسپره  TBMبه بررسي مقدار نرخ پیشروي دستگاه حفار  RMEمنطق فازي و روش 

 در تونل نوسود پرداخته مي شود.
 

 پروژه تونل انتقال آب نوسود کلیات .2
 

های گرمسیری غرب کشور است تونل انتقال آب نوسود بخشی از طرح انتقال آب به دشت

)الف(، قطعه یک )ب( و قطعه دو بهه اجهرا گذاشهته شهده که در سه بخش، قطعه یک 

است. منبع اصلی تأمین آب تونل، رودخانه سیروان مهی باشهد کهه بخشهی از حهوزه 

 46آبریز آن در مرز ایران و عراق واقع شهده اسهت. طهول کهل مسهیر طهرح حهدود 

کیلومتر برآورد گردیده است و تونل نوسهود کهه از مجهاورت روسهتای هیهروی تها 

کیلومتر آن را تشهکیل مهی دههد.  49رت بخش ازگله ادامه دارد، طولی معادل مجاو

 [. 2کیلومتر می باشد] 8/13قطعه یک )الف( این تونل دارای طول تقریبی 

بطور كلي واحداي سنگي كمربند چین خورده رانده زاگرس در منطقه مورد مطالعه 

بازه زماني بزرگ باشد كه در یك شامل واحد هاي آهكي، شیلي و آهك رسي مي

واحد در این پهنه زمین شناسي از  8رسوبگذاري نموده اند. بر اساس لیتولوژي 

kh گستره مورد مطالعه تفكیك شده است كه شامل واحد هاي
1J  ،kh

2J تاkh
6J ،kh

1J و bgk  می

 باشند.

 

 
 [.2]هيروي تا مره خيل حدفاصل در تونل مسير ساختاري برش -1 شكل

 

 
 [.2مختلف] واحدهاي براي سنگ توده مهندسي بندي طبقه نتايج -1جدول 

 

 

 اصول تئوري مجموعه هاي فازي  .3

 RQD RMR واحد شماره
RMR 

 اصالح شده
Q GSI RMi 

1 LI-SH1 79-90  36-56  26-46  1.9-5  
-65و  25-30

50 
1.05-4.3  

2 LI-SH2 50-75  40-45  38-43  2-2.5  35-40  1.5-2  

3 LI-SH3 50-90  37-42  35-37  1.5-2  30-40  2-2.5  

4 LI-SH4 50-75  45-50  43-48  1-4.17  35-50  1.26-2.47  

5 LI1 50-75  34-47  32-45  1.27-752.  25-50  0.9-2.6  

6 LI2 50-75  47-52  45-50  2-2.75  45-55  3-4  

7 LI3 50-75  47-52  40-45  2-2.5  45-50  2-2.6  

8 LI4 75-90  50-56  48-54  4-5  48-53  4-5  

9 LI5 75-85  47-53  45-51  2-2.5  45-50  2-2.5  

10 SI 25-50  30-36  25-31  0.5-1  30-40  0.5-1  

11 FZ 25-50  32-38  30-35  0.5-1  30-35  0.5-1  

12 LI-SH1 25-50  25-38  23-35  0.5 20-35  0.5 



 

3 

 

 

تئوري مجموعه هاي فازي یك حالت كلي ازتئوري مجموعه هاي كالسیك یا عادي است، 

كه تشكیل شده از ابزارهاي ریاضي كه براي مدلسازي و پردازش اطالعات ناكامل و 

شده بكار مي رود و گستره مقادیر آن از داده هاي عددي با مقادیر یا درجه بندي 

[. 5فاصله بندي شده تا نشانه اي و عبارت متغییر هاي زباني را شامل مي شود]

برخالف مجموعه هاي قطعي )یاعادي(، مجموعه هاي فازي مرزهاي دقیق ندارند در 

، به موقعیت Aدر یك مجموعه فازي  xصر متعلق به یك عن xA)(عضویت نتیجه درجه

)یاسازگاري( آن نسبت به مركز )یا مفهوم مركز( بستگي دارد. موقعیت یك عنصر در 

میان یك مجموعه ي فازي بادرجه وابستي )یا پشتیباني( كه آن عنصر توسط آن به 

شود. از اینرو، یك مجموعه فازي بطور یگانه توسط مجموعه تعلق دارد تعیین مي

است، مشخص مي شود. در دایره  1و  0ارت تابع عضویت این وابستگي كه بین عب

اصطالحات مجموعه هاي فازي، متغییر هاي زباني )نظیر كیفیت هاي توصیفي كه عمومًا 

در مهندسي زمین شناسي بكار مي روند مانند "بینهایت قوي"، "بسیار هوازده"، 

مرطوب"( با مجموعه هاي فازي "فاصله داري زیاد"، "بسیار محكم"، و "بسیار 

 [.5جایگزین مي شوند]

 

 
[.5مفهوم تصويري مجموعه هاي قطعي و فازي] -2شكل   

 

، نزدیك مرز RMRهمانطوریكه اشاره شد، وقتي مقدار پارامترهاي ورودي در تعیین 

بین دسته ها قرار گیرد، تعیین امتیاز مربوط به آن پارامتر با قطعیت صورت نمي 

ستفاده از مجموعه هاي فازي با در نظر گرفتن یك كران باال و پایین گیرد. لذا ا

 توان رفتار پارامترها را در دامنه وسیعتري بررسي كرد. براي دسته ها، مي

 

 

 قواعد و استدالل فازي  .4

 
قواعد فازي و استدالل فازي، ستون اصلي سیستم استنتاج فازي را تشكیل مي دهند. 

ي مجموعه هاي ، مهمترین ابزار مدلسازي بر مبناي نظریهسیستم هاي استنتاج فازي

اي از فازي هستند. این سیستم ها داراي عملكرد موفقي در محدوده گسترده

كاربردها نظیر كنترل خودكار، سیستم هاي خبره، تشخیص الگو، پیش بیني سري هاي 

 زماني و طبقه بندي داده ها هستند.

 

 

 سیستم استنتاج فازي .5

 
هاي استنتاج فازي، یك چارچوب محاسباتي پرطرفدار بر مبناي مقهوم مجموعه سیستم 

یك سیستم استنتاج فازي با . آنگاه و استدالل فازي هستند-هاي فازي، قواعد اگر

ورودي و خروجي غیر فازي در واقع یك نگاشت غیر خطي از ورودي به خروجي را 

آنگاه" فازي انجام -اعد "اگركند. این عملیات نگاشت از طریق قوپیاده سازي مي

كنند. در واقع مي شود. هریك از این قواعد، رفتار محلي این نگاشت را تشریح مي

قسمت فرض هر قاعده، یك ناحیه فازي در فضاي ورودي و قسمت نتیجه آن، یك ناحیه 

  [.6فازي در فضاي خروجي را تعیین مي نماید]
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 [.6سيستم استنتاج فازي ممداني]  -3 شكل

 

توابع عضویت براي پارامترهاي ورودي و خروجي بصورت مثلثي و ذوزنقه اي كه نوع 

ساده تري هستند، مورد استفاده قرارگرفت. در میان پارامترهاي ورودي، هموژن 

بودن )همگني( ناپیوستگي ها بصورت تابع عضویت حلقوي، انتخاب گردید. حالت 

 بصورت زیر است.گرافیكي توابع عضویت براي داده هاي ورودي 

زیر مجموعه )زیر كالس( است. پس با توجه به  3پارامتر اصلي و  5شامل  RMEسیستم 

قانون جایگشت ریاضیات، تعداد كل قوانین شرطي براي نوشتن قوانین داخل محیط 

هاي مختلف براي مقاومت فشاري تك ( از سمت چپ به ترتیب حالت5×5×2×5×3×5×5مطلب )

حالت  9300ایر پارامترهاي اشاره شده مي باشد. اما نزدیك و س DRIمحوره، شاخص 

غیر قابل قبول وجود دارد كه با طبیعت توده سنگ سازگار نیست، لذا مي توان در 

نوشتن قوانین خالصه نویسي كرد. به عنوان مثال اگر تعداد درزه در هرمتر سنگ 

ان زمان پابرجایي خیلي زیاد باشد و جریان آب زیرزمیني خیلي زیاد باشد، نمي تو

 .]7[را زیاد یا خیلي زیاد در نظر گرفت
با توجه به مطالب فوق، نیاز گردید تا تمامي قوانین شرطي )براساس جایگشت( 

متناسب با محدوده داده هاي تونل انتقال آب نوسود، دربخش گرافیكي منطق فازي 

ود. در ادامه نوشته و با حذف الگوي هاي زائد در تعداد قوانین خالصه نویسي نم

 قوانین بكار رفته آورده شده است.

 

 
 

 RMEشماتيك مدل استنباطي فازي در روش قابليت حفاري توده سنگ  -4شكل 
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  هاعضويت داده توابع (: كميت و عالئم بكاررفته در 3جدول )

 UCS خیلي كم كم متوسط زیاد خیلي زیاد

 مقدار امتیازدهي 4 14 25 14 0

توسطم زیاد خیلي زیاد  DRI خیلي كم كم 

 مقدار امتیازدهي 0 3 7 10 15

 غیر هموژن
  

ن بودنهموژ هموژن  

 مقدار امتیازدهي 10 0

 JN خیلي كم كم متوسط زیاد خیلي زیاد

 مقدار امتیازدهي 2 7 15 10 0

 ORI موازي   مورب   قائم

 مقدار امتیازدهي 5   3   0

 ST خیلي كم كم متوسط زیاد خیلي زیاد

 مقدار امتیازدهي 0 2 10 15 25

 GW خیلي كم كم متوسط زیاد خیلي زیاد

 مقدار امتیازدهي 5 4 2 1 0

  
اده هاي موجود در لیتولوژي هاي مختلف براي تونل نوسود به صورت ذیل در روش د

و  Matlabمنطق فازي بكارگرفته شد. بعد از ساخت سیستم استنتاج فازي در محیط 

 .بصورت زیر ظاهر مي شود Commandفراخواني در بخش 

 

 
 RMEابزار گرافيكي و توابع عضويت داده هاي ورودي و خروجي در روش امتيازدهي  -5شكل 

 

قوانین شرطي در سیستم استنتاج فازي بر اساس تعداد جایگشت بدون احتساب قوانین 

غیر قابل قبول )خالف شرایط واقعي سنگ( بصورت زیر است. ویرایشگر قوانین 

رآخرین مرحله از روند ساخت سیستم منطق فازي كاربرد دارد. در این بخش مي د

 توان با وارد كردن داده هاي ورودي به نتایج مورد نظر خود رسید.
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 RMEتوابع عضويت داده هاي ورودي و خروجي در روش امتيازدهي   -6 شكل

 

خود بوده و امكان نیازمند انجام آزمایش خاص  DRIبا توجه به اینكه تعیین شاخص 

هاي موجود )مقادیر انجام آن در كشور مقدور نبود، با استناد به مقاالت و داده

آزمایشگاهي( در پروژه تونل كرج و قطعه دوم تونل نوسود و ارتباط سنجي بین 

معادله جدید بصورت تابع نمایي تعیین  DRIمقاومت فشاري تك محوره سنگ و شاخص 

در بخش هاي  DRIط سنجي صورت گرفته، مقادیر شاخص گردید. با تكیه بر ارتبا

 مختلف تونل تعیین گردید.

 

 
 DRI( و شاخص UCSنمودار ارتباط سنجي بين مقاومت فشاري تك محوره ماده سنگ ) -7شكل

 

 .]8[زاویه بین محور تونل و صفحه درزه از رابطه زیر قابل محاسبه است

(3) ))(.( jtj SinSinArcSin  
 

t، که در آن
 

شیب دسته : j      : امتداد صفحه درزهj       : امتداد تونل

 درزه

 

 
 

 ]2[زاويه محور تونل و صفحه درزه  -8شكل 

 يافته ها .6
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بصورت جدول زیر  RMEالف منطبق با روش -1داده هاي پروژه تونل نوسود قطعه 

 است:

 
داده هاي اوليه بخش هاي مختلف تونل نوسود  -4جدول  

 

 

 
 

قياسي نرخ پيشروي در تونل انتقال آب نوسود براساس روش امتيازدهي كالسيك  نمودار -9شكل 

 RMEو منطق فازي 

 

 جمع بندی .7

 
متر در  19، بیشینه نرخ حفاري RMEبا توجه به بررسي صورت گرفته در روش سنتي 

 CZو  FZ( و كمینه نرخ حفاري در لیتوژي 42-37)  RMRبا  LI-SH3روز در لیتولوژي 

تناوبي  LI-SH3 ( تعیین گردید. لیتولوژي38-32) RMRمتر در روز با  11 با مقدار

 تقریباً  و شده شكسته نازك، بندي الیه ضعیف، از آهك رسي و الیه هاي شیلي است كه نسبتاً 

زون شكسته بوده و علت آن وجود ناپیوستگي هاي  FZناپایدار است. لیتولوژي 

ARA فازي  
 )متردرروز(

ARA  
 )متردرروز(

عملكرد 

  دستگاه
امتیاز 

RME 

جریان آب 

 زیرزمیني

)لیتر  

 برثانیه(

زمان 

 پابرجایي 

 )ساعت(

ناپیوستگي 

جبهه كار 

شاخص  تونل

قابلیت 

 حفاري 

(DRI) 

UCS 
 )مگاپاسكال(

 لیتولوژي

ا
د
ت
م
ا

 
د

ه
ز
ر
د

  
د
ا
د
ع
ت

ه
ز
ر
د

ن 
ژ
و
م
ه

ه
ت
ی

 

 LI-SH1 14 3 10 2 5 25 5 64 خوب 13 12.43

 LI-SH2 14 3 10 2 3 25 5 62 خوب 12 12.43

 LI-SH3 25 3 10 2 3 15 5 63 خوب 19 18.25

 LI-SH4 14 3 10 2 3 25 5 62 خوب 12 12.43

 LI1 14 3 10 2 3 25 5 62 خوب 12 12.43

 LI2 14 3 10 2 3 25 5 62 خوب 12 12.43

 LI3 14 3 10 2 3 25 5 62 خوب 12 12.43

 LI4 14 3 10 2 3 25 5 62 خوب 12 12.43

 LI5 25 3 10 2 3 15 5 63 خوب 13 12.43

 SI 25 7 10 2 3 10 5 62 خوب 18 18.25

 FZ 25 3 10 2 5 10 5 60 خوب 11 12.43

 CZ 25 3 10 2 5 10 5 60 خوب 11 12.43
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زون  CZلیتولوژي  سیستم ناپیوستگي است. 4فراوان سیستماتیك است كه عمدتًا شامل 

 و شده شكسته نازك، بندي الیه ضعیف، خرد شده محسوب شده و از نظر رده پایداري بسیار

 ناپایدار تعریف شده است.

متر در  18.25با مقدار  LI-SH3در روش منطق فازي، بیشینه نرخ حفاري در لیتولوژي 

 12.43با مقدار  CZو  FZدر لیتوژي  روز برآورد گردید، همچنین كمینه نرخ حفاري

 بیني گردید.متر در روز پیش

 

 نتيجه گيری  .8

 

یك پارامتر كلیدي در برنامه ریزي پروژه محسوب شده و  TBMنرخ پیشروي دستگاه 

بیني تاثیر مهمي در تعیین زمان اجراي پروژه هاي پیشبالطبع دقت و اعتبار مدل

رت گرفته و ضرورت افزایش قطعیت در تعیین نرخ خواهد داشت. با توجه به بررسي صو

حفاري و تقلیل ابهامات بخصوص در مرز بین دسته ها، استفاده از ابزار منطق 

فازي در راستاي این امر ضرروت یافت. در این بررسي مقادیر نرخ حفاري )پیشروي( 

 با روش مرسوم در هر یك از لیتوژي تونل نوسود با RMEدر سیستم امتیازبندي 

یكدیگر مقایسه گردید. شایان ذكر است استفاده از دادهاي میداني نرخ حفاري جهت 

تواند مفید واقع شود. در صورت قیاس و حتي اعتبار سنجي روش بكار برده مي

 بیني دقیقتر برآورد زمان و هزینه اجراي پروژه امكان پذیر خواهد بود. پیش

 

  قدردانی .9

 

 و مهندس هادی بجاری ،دكتر جعفر خادمي حمیدي ارزنده در پایان از راهنمایی

 تقدیر و تشکر  داشتند همکاریکه صمیمانه   مهندس حمید بهرامیان

 شود. می
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