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 خالصه

های سنگی های ناتراواسازی در پیریق سيمان یکی از متداولترین روشتز  

های سنگ تاثير درزه ونسيمانی در های مختلفی بر رفتار دوغاب. پارامتراست

 کند.را غير ممکن میدر تشخيص رفتار دوغاب ای قطعی ر است و ارائه رابطهگذا

بينی خورند آسان، دقيق و کم هزینه برای پيش هدف از این تحقيق یافتن مسيری

انایی یادگيری رابطه بين عصبی مصنوعی تو شبکه . است بندآبپرده سيمان 

درک رفتار دوغاب سيمانی در  تواند درتفاوت را داراست و میهای مپارامتر

از شبکه  های مختلفیدهنده باشد. برای این منظور مدل های سنگی یاریدرزه

سياه بيشه سد و سد گيوی  بندآبهای اطالعاتی پرده عصبی مصنوعی را با بانک

صبی و ها بررسی شده است. در نتيجه با کمک شبکه عساخته و کارایی شبکه

ا تخمين زد، ند ربپرده آبسيمان توان خورند مایشی پروژه میی تزریق آزهاهداد

توان خورند های چند پروژه میهای گسترده با دادهمچنين با ساخت شبکه

  کرد.بينی پيشی آینده را هاهپروژ
  

 
، شبکه عصبی مصنوعی، سد گیوی، سد بندآبتزریق، پرده  کلمات کلیدي:

  سیاه بیشه

 

 

  مقدمه .1
 

سنگ  یهاهدرزاي خارجي به درون ند راندن و نهشته كردن مادهتزریق فرآی 

هاي مهندسي سنگ براي سازگاري با اهداف كوتاه و بلند اي كه ویژگي، به گونهاست

آب باالی سد بدليل پتانسيل  پیبرای جلوگيری از تراوش  مدت مهندسي اصالح گردد.

تمام  سيمانی، تزریق دوغاببا  ،زیر زمينی یهاهزسا یدیوارهای کناردر و یا 

طراحی پرده تزریق  شود.پذیری استاندارد پر میذتا رسيدن به نفو زمينی هاهحفر

و در طراحی پرده نيست  مشخصیاست که دارای الگو و روش  ایهعمل بسيار پيچيد

را مجاب پيچيدگی تزریق مهندسان . استبه مهندسان بسيار تعيين کننده تزریق تجر

ی هاهکرده برای طراحی پرده تزریق اقدام به تزریق آزمایشی کنند که هزین

با وجود تزریق آزمایشی بدليل  تزریق را به مراتب باال برده است.عمليات 

                                                 
  ار بخش عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهراندانشی 1
  یار بخش عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهراناستاد 2
  شرکت آب و خاک تهران، کرجشناس ارشد ژئوتکنیک، رکا 3
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دقيق چگونگی کارکرد، بينی پيشناپيوستگی زیاد شرایط درون زمين، هنوز امکان 

 نيست. پذیر امکانکيفيت و هزینه تزریق 

است برای پردازش اطالعات که از سيستم عصبی  ایه( ایدANNکه عصبی مصنوعی)شب

تحقيقات  پردازد.مانند مغز به پردازش اطالعات می زیستی الهام گرفته شده و

که  شبکه عصبی صورت گرفته است ی سنگ باهاهدوغاب در درززیادی در بررسی رفتار 

و ميزان  بندآبرفتار پرده بينی پيشها بر توانایی شبکه عصبی در در بيشتر آن

که بتواند هزینه اجرای پرده  ایهشيوهمچنين خورند سيمان تاکيد شده است. 

 .استرا برآورد کند پيشرفتی بزرگ در علم تزریق  بندآب

خورند بينی پيشبرای  ، دقيق و کم هزینههدف از این تحقيق یافتن مسيری آسان

-ا مییآ هشود کسئواالتی مطرح می ی این موضوعبررس. برای است بندآبسيمان پرده 

را تخمين زد؟ دقت یک شبکه  بندآبپرده  سيمان توان با تزریق آزمایشی خورند

ان از اطالعات تزریق یک تومیخورند سيمان چقدر است؟ آیا بينی پيشعصبی در 

 ان از یک بانکتومیدیگر  استفاده کرد؟ آیا ای هپروژ بينیپيش پروژه برای

ن ایهدر این تحقيق تالش شده ب ی آینده استفاده کرد؟هاهبرای پروژ ایهداد

 سئواالت پاسخ داده شود.

 

  هاهبانک داد .2

 سد گیوی .2-1

 

كيلومتري شرق شهرستان گيوي از توابع استان اردبيل بر  5سد مخزنی گيوي در 

با هسته  ایهسنگریز -این سد از نوع خاکی .شده است احداثروي رودخانه گيوي 

 سد محدوده بستر سنگ .است متر از پی 102متر از کف رودخانه و  89رسی به ارتفاع 

 كه سازدمي توفي يهاهالی ميان با آندزیت تراكي یا و آندزیت شيل، شامل كه كرج سازند را

 و كيلومتر 102 طول به بندآب پردهاست. براین اساس  شده خرد تكتونيكي عوامل اثر در

 بندآب پرده .یابدمي ادامه باشد لوژن واحد 3 از كمتر یا و معادل نفوذپذیري كه يعمق تا

 با چپ گاهتكيه در و متر 40 عمق تا بستر در و متر 60 عمق تا ردیفه یك راست گاهتكيه در

ی هاهبانک داد .[2است ] متر 170 عمق تا و ردیفه سه سنگ، توده همگني عدم به توجه

 بندآبپرده شده گمانه تزریق  103گمانه تزریق آزمایشی و  4موجود سد گيوی از 

 جناح راست این سد بدست آمده است.

تر و م 16با فاصله  EXPA بنام گمانه12ابتدا سد گيوی  بندآبدر تزریق پرده 

 دوغاب و تزریق گيری، آزمایش نفوذپذیری لوژانمتر، نمونه 85به عمق متوسط 

با نصف کردن فاصله  PA هگمان 5تعداد ی تزریق، در مراحل بعد است. انجام شده

با نصف کردن QA گمانه  49و  TAگمانه  SA  ،25گمانه  EXPA  ،16ی هاهگمان

اطالعات و تنها  اندمتر فقط حفاری و تزریق شده 80مق فاصله در هر مرحله به ع

 .است موجود هاهاز این گمانو سيمان مصرفی تزریق عمق، فشار 

 بیشه باال سیاهسد  .2-2

 

 کيلومتری شمال تهران 125 ای سياه بيشه درطرح سد و نيروگاه تلمبه ذخيره

با رویه بتنی  ایهسد سياه بيشه باال از نوع سنگریز است.روی رودخانه چالوس بر

1(CFRDمی ) کندوان،  واسطه گسل به .استمتر  82.5باشد. ارتفاع سد از روی پی

شمشک پی ساختار  .داندر ساختار شمشک قرار گرفته های البرزبخش شمالی رشته کوه

. این ساختار شامل ماسه سنگ، الی استهای غير متخلخل سد سياه بيشه باال ازسنگ

پرده  باشد.سانتی متر( از ذغال سنگ می 10تا  2ی نازک )هاهسنگ، شيل و باریک

دو  ت. ابتدابا فاصله یک متر از یکدیگر اجرا شده اس D ,M ,Uتزریق از سه ردیف 

با  Mگمانه در ردیف ميانی  365تزریق و سپس  Dو پایين دست  Uردیف باال دست 

                                                 
1. Concrete Face Rockfill Dam  
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در این  .[4]تزریق شده است  1GINعمق بيشتر و با کنترل نفوذپذیری به روش 

 باشد.موجود می Mی ردیف هاهتحقيق داد

تين ، نخس Mدر ردیف ميانی سد سياه بيشه باال  بندآبدر تزریق پرده همچنين 

 3متر انجام شده است. در این مرحله هر  12هر  MPی هاهمرحله تزریق با گمان

گيری و آزمایش نفوذپذیری لوژان انجام شده گمانه در ميان از یک گمانه نمونه

-راحل سوم، چهارم و پنجم تزریق میبه ترتيب م MCو  MT  ،MQی هاهاست. گمان

 .باشند که در هر مرحله فواصل نصف شده است

 ی مورد استفاده در تحقیقهاهشبک .3

 
استفاده شده  دو الیه پرسپترونشبکه المان و  در این تحقيق از شبکه عصبی

 MATLAB 2008نرم افزار مورد استفاده برای ساخت شبکه عصبی، نرم افزار است. 

 .است

 EN    شبکه عصبی المان          .3-1

 

، که استبا ناظر خطا انتشار پس دو الیه( یک شبکه EN)2شبکه عصبی المان  

پسخور از خروجی الیه اول به ورودی همان الیه است. این الیه پسخور اجازه شبکه 

( نمایی از 1شکل )دهد. الگوی زمانی متنوع را به شبکه میتعيين مضاعف و توليد 

 .استاین شبکه 

 

 

 

 

 

 

 ( . شبکه عصبی المان1شکل )

 

  MLP ه پرسپترونشبکه عصبی دو الی          .3-2

 

. ( استMLP)3ی چند الیه پرسپترون هاهجزو شبک ،شبکه عصبی دو الیه پرسپترون

های منحنی و الیه خروجی با ارای یک الیه پنهان با تابع نرونشبکه پيشخور داین 

د انتومیی با چند الیه نرونی و با تابع غيرخطی هاه. شبکاستخطی  یتابع نرون

( 2شکل ). [3]های خطی و غيرخطی ایجاد کندی و ورودیارتباط خوبی بين خروج

 .استنمایی از این شبکه 

 

 

 

 

 

 

 شبکه عصبی دو الیه پرسپترون( . 2شکل )

 

ی حاضراستفاده شده است. این هاهدر شبک( BP)4از الگوریتم پس انتشار خطا 

 شود. در مسير اول بردار ورودی بهادگيری از دو مسير اصلی تشکيل میقانون ی

-ی خروجی انتشار میهاهشود و تاثير آن از الیه ميانی به الیشبکه عصبی اعمال می

                                                 
1. Grout Intensity Number  
2. Elman Network  
3. Multi Layer Percpetron  
4. Back Propagation  
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سه شده و یابد. بردار خروجی تشکيل یافته در الیه خروجی با پاسخ واقعی مقای

برعکس مسير اول است،  مسير آن دهد. در مسير دوم کهسيگنال خطا را تشکيل می

الگوریتم محاسبه سيگنال خطا با  گردد. در اینتنظيم میپارامترهای شبکه 

-ر چارچوب یادگيری با ناظر عمل میکه د شودانجام می MSE 1ميانگين مربعات خطا 

جمع مربعات خطا برای تمامی  مربع خطا برای هر نرون و ایهکند. مقدار لحظ

-( تعریف مي1با رابطه )آید. مجموع مربعات خطا ها در الیه خروجی بدست مینرون

                                           .[1]شود

 

)1()( 2

1 TS ip

M

p

N

i ip
MSE   

 

که در آن 
ipS  خروجي شبکه در نرونi ام و الگويp،ام 

ipT خروجي هدف در نرون 

iم و الگوي اp ،امN و هاي الیه خروجي تعداد نرونM هاي تست است تعداد الگوي

[3].  

 

 پارامترهای موثر در تزریق .4

 

بينی پيشبرای آموزش شبکه عصبی و ی مورد استفاده در این تحقيق هاهداد

( و Pو فشار تزریق ) RQD(، Lu(، نفوذپذیری )لوژان Dعمق مقطع )خورند سيمان، 

برای ورود به  هاهاین داد .استبه عنوان پاسخ مطلوب ( Cسيمان مصرف شده )

بندی شوند. در این تحقيق هر ردیف داده با تقسيم بر مقدار باید دامنه شبکه

 .شودبيشينه به عددی بين صفر تا یک  محدود می

 

 تخمین و تکمیل پارامترهای ورودی شبکه عصبی .5

 

شود و گيری نمیو لوژان اندازه RQDپارامتر  شده ی تزریقهاهدر بيشتر گمان

 بدینتخمين زده شود.  برداری شدهنمونهی هاهکمک گمانه بها دیر آنمقاباید 

ی مشابه هاهالی، بندآبشناسی مقطع پرده ی زمينهاهنقش با توجه بهابتدا منظور 

 دارمقشود. سپس به کمک هماهنگ می هاههای مختلف با توجه به شيب الیزمين در عمق

RQD مقادیر برداری شدههای نمونهگمانه ،RQD  بصورت  های مابين آنهاهگمانبرای

 .شودمیخطی محاسبه 

گذارد. ی اطراف آن تاثير میهاهیک گمانه بر لوژان گمان دوغاب در تزریق

مراحل دوم، سوم و در ی تزریقی هاهمقدار لوژان گمانبينی پيشبنابراین برای 

شود. سپس میبينی پيش، لوژان طبيعی زمين  RQDابتدا مانند روش تخمين  چهارم

ریق شده از شبکه عصبی اطراف آن تزهای کمانهکه  ایهلوژان گمانبينی پيشبرای 

، شماره مرحله  RQD(، Lu(، لوژان زمين طبيعی )Dکنيم. عمق مقطع )استفاده می

( و قطر است 1برابر  Nی دومين مرحله تزریق هاه)برای مثال برای گمان Nتزریق 

در کنار  ایهه از گمانه کناری و در جایی که گمان( ) نصف فاصلdآزاد گمانه )

پارامتر ورودی برای  5گيریم( متر در نظر می 5نظر وجود ندارد  گمانه مورد

ستون داده سد گيوی و سياه  275از تعداد . تخمين لوژان است ساخت شبکه عصبی

شبکه ميانگين خطا بين پاسخ  MEگيریم. اال برای ساخت شبکه عصبی بهره میبيشه ب

 شود .( محاسبه می2است که با فرمول ) هاهو پاسخ مطلوب داد

)2(/))(( 2 mtaME  

 

                                                 
1. Mean Squared Errore  
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a  ، پاسخ شبکهt  پاسخ مطلوب وm استی مورد استفاده هاهتعداد داد. 

 (. نتایج آزمون و تست شبکه تخمین لوژان1جدول )

ME (Lu) MSE  تعداد داده

 mآموزش 

تعداد نرون 

 nالیه پنهان 

 بیشبکه عص

ANN 

 ردیف

21/2 0009/0 275 8 EN 3 

61/2 004/0 275 10 EN 1 

12/2 0017/0 275 10 EN 2 

03/2 0009/0 275 13 EN 4 

17/2 003/0 275 13 EN 5 

61/2 002/0 275 15 EN 6 

33/2 0036/0 275 8 MLP 7 

17/2 001/0 275 10 MLP 8 

36/2 0015/0 275 10 MLP 9 

1/2 0008/0 275 13 MLP 10 

  

  (ME)( ،در صورتی که کمترین خطای تخمين هر داده1بر اساس نتایج جدول )  

را معياری برای انتخاب بهترین آموزش قرار دهيم، شبکه عصبی المان با 

. بهترین پاسخ را دارد  03/2نرون در الیه ميانی با خطای  13تعداد 

-استفاده می هاهمقادیر لوژان دادبينی پيشاز این شبکه برای  بنابراین

نشان از آموزش مطمئن و مناسب  MEدر ستون کنيم. اختالف کوچک خطاها 

 . است هاهشبک

 

 ساخت شبکه و تخمین خورند سیمان .6

 

نرون برای الیه پنهان  10با تعداد  ،بر اساس این تحقيق و تحقيقات گذشته

ل کاهش نتایج خوب و قابل قبولی از شبکه گرفته شده است. بنابراین به دلي

پراکندگی اعداد و ارقام موجود در جدول و تمرکز بر روی اهداف ذکر شده 

 اند.ساخته شده نرون برای الیه پنهان 10با  هاهشبک

ستون  76( تعداد TGبا نام اختصاریگمانه تزریق آزمایشی سد گيوی ) 4از 

 داده 1405( تعداد TDGجناح راست سد ) بندآبگمانه پرده  103داده و از 

داده از  152تعداد ، در سد سياه بيشه باال. استبرای ساخت شبکه موجود 

( TDSپرده تزریق )M در ردیف داده  2424 تعدادو ( TSی اکتشافی)هاهگمان

 .  استی سد گيوی و سياه بيشه هاه( ترکيب تمام دادTDSGهمچنين ) .موجود است

(، 2در جدول )
L  تزریق  به ميزان واقعی سيمان شدهبينی پيشبت سيمان نس

و  شده
LME   همچنين  .است خروجیشده برای هر بينی پيشميانگين خطای سيمان

e علت  ن سيمان مصرفی واقعی است.به ميانگي خروجی نسبت ميانگين خطای هر

 استفاده
e  خروجیبه دليل گمراه کننده بودن ميزان ميانگين خطا در هر 

(
LME)   خورند واقعی هر بانک داده است. متفاوت بودنبدليل  
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 ی متنوعهاهخورند سیمان با دادبینی پیشنتایج آموزش و تست شبکه (. 2جدول )

L e LME)Kg(  MSE داده  شبکه

 آزمون

داده 

 آموزش

 ردیف

03/1 69/0 3137 027/0 EN TG 

65 

TG 

65 

 

1 

91/0 6/0 2731 025/0 MLP 2 

18/1 42/1 4233 027/0 EN TDG 

1479 

3 

08/1 42/1 4237 025/0 MLP 4 

64/34 44/30 2617 027/0 EN TDS 

2576 

5 

88/43 2/38 3285 025/0 MLP 6 

06/1 13/1 3374 025/0 EN TDG 

1479 

TDG 

1479 

7 

05/1 11/1 3296 028/0 MLP 8 

45/12 32/10 887 025/0 EN TDS 

2576 

9 

93/10 56/9 822 028/0 MLP 10 

94/0 78/0 181 0001/0 EN TS 

152 

TS 

152 

 

11 

13/1 69/0 160 0001/0 MLP 12 

16/0 97/0 2880 0001/0 EN TDG 

1479 

13 

08/0 97/0 2903 0001/0 MLP 14 

04/1 1 86 0001/0 EN TDS 

2576 

15 

85/0 34/1 115 0001/0 MLP 16 

19/0 02/1 3044 0001/0 EN TDG 

1479 

TDS 

2576 

17 

28/0 01/1 3004 00008/0 MLP 18 

03/1 79/0 68 0001/0 EN TDS 

2576 

19 

97/0 81/0 70 00008/0 MLP 20 

02/1 06/1 1245 0097/0 EN 

10 

TDSG 

4055 

TDSG 

4055 

21 

02/1 07/1 1266 011/0 22 

89/0 06/1 1247 0085/0 MLP 

10 

23 

87/0 05/1 1239 0082/0 24 

01/1 05/1 3129 0097/0 EN 

10 

TDG 

1479 

25 

99/0 06/1 3172 011/0 26 

90/0 05/1 3142 0085/0 MLP 

10 

27 

84/0 03/1 3073 0082/0 28 

09/1 09/1 93 0097/0 EN 

10 

TDS 

2576 

29 

33/1 22/1 105 011/0 30 

67/0 07/1 92 0085/0 MLP 

10 

31 

22/1 25/1 107 0082/0 32 
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قيق استفاده شد، ابتدا تخمين لوژان راهکار جدیدی که در این تح

گر این ها انجام نشده بود است. تفاوت دییی که آزمایش لوژان در آنهاهداد

متفاوت بود و  ایهها استفاده از دو بانک دادتحقيق نسبت به دیگر تحقيق

است. نتایج تحقيق بشرح زیر  هاهبررسی چگونگی عملکرد شبکه برای دیگر پروژ

 است.

بدین توانایی خوبی در تخمين لوژان بعد از تزریق دارد.  شبکه عصبی -أ

یشی سد گيوی برای ی سد سياه بيشه باال و تزریق آزماهاهمنظور از بانک داد

در آزمون بانک  خروجیگرفته شد. ميزان ميانگين خطای هر ساخت شبکه بهره

 .استلوژان   61/2تا  03/2ی آموزش شبکه بين هاهداد
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گمانه و دانستن مشخصات ژئوتکنيکی  4حداقل با تزریق آزمایشی  -ب

 بندآبميزان سيمان مصرفی در پرده بينی پيشمنطقه، شبکه عصبی قادر به 

 ،گمانه تزریق آزمایشی سد گيوی  4ی هاهداد آموزش دیده بای هاهشبکاست. 

خورند سيمان مصرفی است. برابر 18/1تا بينی پيشقادر به  بصورت ميانگين

برابر  04/1تا  خورند، گمانه اکتشافی سد سياه بيشه 9اد  تعدهمچنين با 

ی آموزش شبکه هاهیعنی با افزایش تعداد داد تخمين زده شد.خورند واقعی 

تر خواهد شد. این یعنی افزایش تعداد های شبکه یکنواختعصبی، پاسخ

ی تزریقی و افزایش هزینه تزریق است، ولی از نظر اقتصاد پروژه و هاهگمان

گمانه  4ی عصبی ساخته شده در این تحقيق، تزریق تعداد هاهاساس شبکبر 

 آزمایشی تخمين قابل قبولی دارد.

ی بيشتر قادر به تخمين بهتر هاهشبکه عصبی ساخته شده با تعداد داد -ت

گمانه تزریقی سد  107خورند است. برای این منظور شبکه آموزش دیده با 

% کاهش نسبت 18ده است و خطای هر داده تخمين ز 05/1خورند را در حدود گيوی 

شبکه عصبی . همچنين ی تزریق آزمایشی داردهاهبه شبکه آموزش دیده با داد

آموزش و خورند را در سد سياه بيشه  بندآبگمانه پرده  365ی هاهرا با داد

ر این شبکه . خطای هر داده دکردیمبينی پيش 03/1ترین حالت با نسبت ایدآل

ی هاهکه نسبت به شبکه آموزش دیده با داده گمان لوگرم استکي 111برابر 

 % کاهش یافته است.  30اکتشافی 

ان از اطالعات تزریق یک پروژه برای تومیبا این شيوه ساخت شبکه، ن -ث

گمانه  4ی هاهبا استفاده از داد استفاده کرد. هاهتخمين خورند دیگر پروژ

سد سياه  بندآبرند سيمان پرده تزریق آزمایشی سد گيوی تالش به تخمين خو

برابر مقدار واقعی، خورند را  64/34بيشه کردیم. در بهترین حالت شبکه 

برابر مقدار سيمان  30تخمين زده است و ميانگين خطای هر داده بيش از 

و عملکرد بسيار ضعيف بينی پيشاین نشان از یک بيش واقعی هر داده است. 

گمانه اکتشافی سد سياه  9تعداد شده با همچنين شبکه ساخته  شبکه است.

 انجام داده است. 16/0تخمين خورند سد گيوی را در بهترین حالت  ،بيشه

سد گيوی اتفاق افتاده است. از آنجا که  بندآببرای پرده بينی پيشیعنی کم 

شبکه عصبی آید نظر می مقادیر عددی لوژان این دو نوع داده متفاوت است، به

 .به ردیف داده لوژان دقت باالیی نداشته است در اهميت دادن

ی چند پروژه هاهبا داد ایهو ساخت شبک هاهبا تنوع در بانک داد -ج

کنيم. بينی پيشی آینده را هاهپروژ بندآبی هاهپردسيمان انيم خورند تومی

حلقه  365حلقه گمانه تزریقی سد گيوی و  107با  ایهبرای این منظور شبک

سد گيوی  بندآبتخمين خورند سيمان پرده  بيشه آموزش دادیم. گمانه سد سياه

و نسبت خطا به مقدار سيمان واقعی هر باشد می 1 برابر با شبکه المان

) خروجی
e از تخمينی که شبکه ساخته شده بينی پيشاست. این  05/1( برابر

تر است. همچنين این شبکه تخمين ه دقيقی خود سد گيوی استفاده شدهاهاز داد

نسبت خطا به مقدار سيمان هر  و 09/1خورند سيمان سد سياه بيشه را برابر 

 خروجی
e  را بدست آورده است. این تخمين به دقت شبکه آموزش  09/1برابر

کرد.  ان خوب ارزیابیتومیی سد سياه بيشه نيست اما آن را هاهدیده با داد

اند از تومیی چند پروژه مختلف هاهبنابراین شبکه عصبی آموزش دیده با داد

 وابستگی به پروژه خاص خارج شود.
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