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چكيده
برآورد نرخ نﻔوذ ماشين در سنگ اولين و مهمﺗرين گام در پيشبيني زمان اجراي حﻔر مكانيزه ﺗونل است .در اين ﺗﺤقيق پايگاه دادهاي از اطﻼعات
حين حﻔر ﺗونل گﻼب ايجاد شده است .با ﺗوجه به فرمول هاي متعدد پيشنهادي براي مﺤاسبه نرخ نﻔوذ ،عملكرد هر كدام از مدلها در پيشبيني
نﻔوذ ماشين در ساختگاه ﺗونل گﻼب با مقادير واقعي مقايسه شده است .در بين مدلهاي موجود مدل فرخ و گانگ دقت باﻻﺗري از ساير مدلها
داشتند .همچنين با استﻔاده از اطﻼعات پايگاه داده ايجاد شده ،ميزان ﺗأثير پارامترهاي مختلف ژئومكانيكي بررسي شد كه ﺗأثير فاﺻلهداري درزه
ها و  RQDبيشتر از ساير پارامترها بود و مقاومت فشاري ﺗكمﺤوري ﺗأثير كمي بر مقدار نﻔوذ داشت .با استﻔاده از روشهاي مختلف ﺗﺤليل
رگرسيون روابطي براي پيشبيني نرخ نﻔوذ ارائه شد كه با ﺗوجه به دقت باﻻﺗر روش  SMOرگرسيون ،رابطه بهدست آمده از اين روش بهعنوان
مدلي براي پيشبيني عملكرد ماشين پيشنهاد شد .همچنين با كمك روشهاي يادگيري ماشين و ساخت درخت ﺗصميم و با اولويتدهي به
پارامترهاي ژئومكانيكي مؤثرﺗر ،يك سيستم طبقهبندي براي پيشبيني نرخ نﻔوذ پيشنهاد شده است.

كلمات كليدي
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 -١مقدمه
زمان اجرا از پارامترهاي كليدي در موفقيت كاربرد ماشين ﺣﻔر
تونﻞ است .مهﻢترين اصﻞ در برآورد هزينههاي اجراي تونﻞ،
تخمين صحيح نرخ پيشروي دستگاه ﺣﻔر تونﻞ ميباشد .پيشروي
به سرعت يا نرخ نﻔوذ در سنگ و شيوه اجرايي و مديريتي طرح
وابسته است .بديهي است تخمين صحيح زمان پيشروي بدون
برآورد مناسبي از نرخ نﻔوذ مقدور نيست .سرعت نﻔوذ ماشين در
سنگ تابﻊ ويژگيهاي زمين و پارامترهاي عملياتي ماشين ﺣﻔر
تونﻞ است .بهمنظور ارزيابي نﻔوذ ماشين در سنگ از شاﺧﺺهاي
مختلﻔي استﻔاده شده است .نﻔوذ ماشين در واﺣد زمان ) (PRو
يا ميزان نﻔود به ازاء هر دور چرﺧﺶ ) 𝑅𝑃( از رايجترين
معيارهاي ارزيابي عملكرد ماشين هستند .با توجه به اينكه عﻼوه
بر ﺧصوصيات سنگ بكر و توده سنگ ،پارامترهاي عملياتي
ماشين نيز در نرخ نﻔوذ مﺆﺛر است .بنابراين در دو تودهسنگ
مشابه بهدليﻞ تﻔاوت پارامترهاي عملياتي ماشين نرخ نﻔوذهاي
متﻔاوت بهدست ﺧواهد آمد .براي در نظر گرفتن نرخ نﻔوذ به-
عنوان پارامتر مشخصهاي از تودهسنگ و امكان مقايسه،
پارامترهاي عملياتي ماشين بايد در هر دو ﺣالت يكسان باشد .با
توجه به تنوع ﻗﻄر تونﻞهاي ﺣﻔر شده و تغيير پارامترهاي
عملياتي ماشين در ﺣين ﺣﻔر ،از شاﺧﺺهاي تركيبي ديگري
براي مقايسه و ارزيابي عملكرد ماشين در تودهسنگهاي مختلﻒ
استﻔاده شده است .مزيت استﻔاده از روش تركيبي و نرمال سازي،
ﻗابليت مقايسه عملكرد ماشينها با اندازهها و در تودهسنگهاي
مختلﻒ است ] .[٢ ,١پارامترهايي مانند نﻔوذ ويژه ) (SPكه
شاﺧﺺ نرمال شده نرخ نﻔوذ به ازاء نيروي وارده بر هر تيغه برش
است و انديس نﻔوذ ميداني كه معكوس نﻔوذ ويژه است ،بدين-
منظور استﻔاده ميشوند .ساندين ] [٣رابﻄهاي مشابه نﻔوذ ويژه
را با نام انديس ﺣﻔرپذيري ) (BIتعريﻒ كرد .هميلتون ][٤
دريافت كه انديس ﺣﻔرپذيري تابعي از نيروي پيشران است و
نميتواند پارامتر مشخصه تودهسنگ باشد .نتايج بررسيهاي ژائو
نشان داد كه انديس ﺣﻔرپذيري در نرخ نﻔوذ  ١ميليمتر به ازاء
هر دور تابعي از پارامترهاي عملياتي ماشين )گشتاور ،دور در
دﻗيقه و نيروي پيشران( نيست و ميتواند معرف ويژگي توده-
سنگ و طراﺣي تيغه برش باشد .بنابراين وي انديس ﺣﻔرپذيري
ويژه توده سنگ ) (SRMBIرا بهصورت انديس ﺣﻔرپذيري به
ازاء  ١ميليمتر نﻔوذ در هر چرﺧﺶ تعريﻒ كرد ] .[٥در جدول
 ١پارامترهاي ارزيابي عملكرد ماشين و توصيﻒ آنها بيان شده
است.
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 :Aسﻄح مقﻄﻊ تونﻞ :Fn ،نيروي عمود بر تيغه برش و :RPMتعداد چرﺧﺶ
در دﻗيقه كله ﺣﻔاري

 -٢مدلهاي پيشبيني نﻔوذ
در ساليان اﺧير مدلهاي متعددي براي پيﺶبيني ارتباط يك يا
چند پارامتر ماشين و يا شرايط زمين با يكي از شاﺧﺺهاي ذكر
شده در جدول ١ارائه شدهاند .تعدادي از اين مدلها از روشهاي
آماري و تعدادي نيز از روشهاي هوش مصنوعي استﻔاده كرده
اند .رستمي روشهاي پيﺶبيني عملكرد ماشين را به دو دسته
نظري و تجربي تقسيﻢ كرده است ] .[٨روش هاي نظري ،بر اساس
نيروهاي برش اعمال شده روي يك برشدهنده ،تعادل نيروها و
مكانيزم شكست سنگ توسعه يافته اند ] .[٩-١٥در اين روش ها
از نتايج آزمون هاي آزمايشگاهي ،هندسه و فاصلهداري برش
دهندهها براي تﻔسير و توضيح مكانيزم شكست استﻔاده شده
است و با توجه به اينكه نمونههاي سنگ بكر مورد آزمايﺶ ﻗرار
ميگيرند ،تأﺛير ويژگي هاي تودهسنگ نظير ناپيوستگيها را نمي
توان در اين روش ها در نظر گرفت .در بسياري از اين مدل ها از
نتايج آزمون هاي آزمايشگاهي براي پيﺶبيني عملكرد ماشين
استﻔاده شده است .اگرچه دﻗت پيﺶبيني باﻻتر مي شود؛ اما در
واﻗﻊ چنين آزمايشاتي فقط در چند آزمايشگاه در سرتاسر جهان
ﻗابﻞ انجام است .روش هاي تجربي ارتباط و همبستگي بين
شرايط زمين و پارامترهاي عملياتي ماشين را با مقادير نرخ نﻔوذ
واﻗعي ﺛبتشده يك تونﻞ ﺣﻔر شده ،بررسي ميكنند و در نهايت
يك رابﻄه تجربي كه اغلب از روش هاي آماري بهدست مي آيد،
براي پيﺶبيني سرعت نﻔوذ پيشنهاد ميشود.
نحوه عملكرد ماشين در هر ساﺧتگاه به پارامترهاي عملياتي
ماشين نظير نيروهاي وارده به سنگ ،ميزان گشتاور ،سرعت
چرﺧﺶ و همچنين ﺧصوصيات زمين بستگي دارد .طبيعي است
كه يك مدل واﻗعي پيﺶبيني عملكرد ،بايد تركيبي از پارامترهاي
مﺆﺛر اعﻢ از دادههاي آزمون هاي آزمايشگاهي ،شرايط
٦٠
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ارائه مدل و سيستم رده بندي براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونﻞ

زمينشناسي ساﺧتگاه و پارامترهاي عملياتي ماشين در ﺣين
اجرا را در بر داشته باشد .مدلهاي تجربي ارائه شده در ساليان
اﺧير از چند پارامتر تأﺛيرگذار بهره برده اند و در آن ها تركيب
داده هاي مربوط به ﺧصوصيات زمين )سنگ بكر و توده سنگ( و
پارامترهاي عملياتي ماشين بهكار گرفته شده است ],٧ ,٢ ,١
.[١٦-١٩

از داده هاي ﺛبت شده ﺣين ﺣﻔر تونﻞ گﻼب استﻔاده شده است.
تونﻞ گﻼب به طول ﺣدود  ١٠كيلومتر و ﻗﻄر  ٤,٥٨متر طراﺣي
شده است .براي تكميﻞ داده هاي ﻻزم براي طراﺣي تونﻞ،
مﻄالعات زمينشناسي مهندسي در مسير تونﻞ با مقياس
 ١/٢٠٠٠انجام شد .جدول واﺣدهاي زمينشناسي مسير تونﻞ و
متراژ ﺣﻔاري در اين واﺣدها را نشان ميدهد.

بعضي مدل ها ،از پارامترهاي مورد استﻔاده در سيستﻢهاي طبقه-
بندي تودهسنگ براي پيﺶبيني عملكرد ماشين ﺣﻔر تونﻞ
استﻔاده كردهاند .كاسينلي از عدد  RSRتوده سنگ و ايناراتو از
مقاومت فشاري تكمحوري بههمراه عدد  RSRاستﻔاده كرده اند
] .[٢٠همچنين تغييراتي در سيستﻢهاي ردهبندي  RMRو Q
داده شد تا نرخ نﻔوذ كه از اهداف كاربردي اوليه اين سيستﻢها
 Qكه نسخه بسط داده
نبود ،را پيﺶبيني كنند .بارتون
شدهاي از سيستﻢ  Qاست را پيشنهاد داد و تﻼش كرد تا مقدار
نرخ نﻔوذ ماشين در سنگ را به كمك آن پيﺶبيني كند ].[٢١
انديس ﺣﻔرپذيري سنگ ) (RMEنيز كه بر اساس سيستﻢ
 RMRبهدست ميآيد توسط بنياوسكي ] [٢٢براي پيﺶبيني
نرخ نﻔوذ معرفي شد و در سالهاي بعد نيز با اطﻼعات كامﻞتر
بهروزرساني شد ] .[٢٤ ,٢٣همچنين محققين زيادي از
پارامترهاي مورد استﻔاده در سيستﻢهاي طبقهبندي براي ارزيابي
نرخ نﻔوذ استﻔاده كردند ] .[٢٥-٣٠ ,١٧ ,١٦ﺧادمي بر اساس
پارامترهاي سيستﻢ  RMRيك مدل براي پيﺶبيني نرخ نﻔوذ
ارائه داد ] .[١٧همچنين ﺣسنپور يك مدل بر پايه پارامترهاي
سيستﻢهاي طبقهبندي با استﻔاده از اطﻼعات تونﻞ نوسود در
ايران ] [١٦و يك مدل نيز با تركيب اطﻼعات چهار تونﻞ پيشنهاد
داد ] .[٢٧در جدول  ٢ﺧﻼصه تعدادي از مدل هاي تجربي پيﺶ-
بيني نرخ نﻔوذ و رابﻄه پيشنهادي ارائه شده است.

مﻄالعات زمينشناسي مهندسي بهمنظور تعيين ﺧصوصيات و
ويژگيهاي واﺣدهاي مختلﻒ و ارزيابي رفتار مكانيكي تودهسنگ
هاي مسير تونﻞ انجام گرفته است ١٠ .گمانه نيز در مسير تونﻞ
نيز ﺣﻔر شده است كه از نتايج آزمايشات انجام شده روي نمونه
هاي گرفتهشده از آن ها پارامترهايي شامﻞ مقاومت فشاري
تك محوري ،مقاومت كششي ،آزمايﺶ بار نقﻄهاي ،تعيين چگالي
ﺧشك و اشباع ،تخلخﻞ ،درصد كوارتز ،ضريب اﻻستيسيته،
پواسون ،چسبندگي و زاويه اصﻄكاك داﺧلي تعيين شد .بر اساس
نتايج و مﻄالعه رﺧنمونهاي سﻄحي ،واﺣدهاي زمينشناسي
مهندسي مسير تونﻞ مشخﺺ شد .به دليﻞ وجود گسﻞهاي
متعدد در مسير تونﻞ ،براي تعيين موﻗعيت دﻗيق ساﺧتارهاي
زمينشناسي و ميزان جابجايي اﺣتمالي ناشي از گسﻞها،
اطﻼعات زمينشناسي ﺣﻔاري ﺛبت و نقشه ﺣين ﺣﻔر تونﻞ ترسيﻢ
شد .موﻗعيت دﻗيق ساﺧتارهاي زمينشناسي براي تﻄبيق با
پارامترهاي عملياتي ماشين از روي نقشه ﺣين ﺣﻔر بهدست آمد.
ﺧصوصيات واﺣدهاي زمينشناسي مهندسي در جدول ٣جدول
آمده است.
همچنين با ارزيابي صحرايي و نمونههاي گرفتهشده از گمانه هاي
ﺣﻔاري و ترانشه ها ،مشخصات هندسي و مكانيكي ناپيوستگي ها
در واﺣدهاي مختلﻒ تعيين شد .اين اطﻼعات شامﻞ موﻗعيت
فضايي )شيب ،جهت شيب ،تعداد دسته درزه ها ،فاصلهداري و
تداوم( و ويژگيهاي مكانيكي )زبري ،موجداري ،مقاومت ديواره،
بازشدگي و پركننده ( است.
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-

 -٣ارزيابي دقت مدلهاي پيشبيني نﻔوذ
هدف اين بخﺶ بررسي توانايي مدل هاي رايج در تخمين نرخ
نﻔوذ پيﺶبيني شده است .براي مقايسه دﻗت مدل هاي مختلﻒ
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)𝐹𝑃𝐼 = 𝑒𝑥𝑝(0.008𝑈𝐶𝑆 + 0.015𝑅𝑄𝐷 + 1.384
𝐼𝑃𝐹
𝑆𝐶𝑈 = 5952 − 1794. 𝐿𝑛𝐽 +

٦١

ياگيز ][١٨
ﺣسن پور ][١٦
گانك و ژائو ][١
ﺣسن پور ][٢٦
ﺧادمي ][١٧
فرخ ][٢
ﺣسن پور ][٢٧
دليزيو ][٧
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مجموع متراژ در
مسير تونﻞ

٤٠٧٠,٧٥
١٠٩,٨٣
١١٤٧,٢٢
١٠٦٩,٥٤
٦٧٢,٤٥
١٧٣٧,٦٣
٤٢٢,٢
٢٩٩,٥٦
١٢٦,١٤
٥٧,٦٢
١٣٠,٩
١٣,٤١
١١٣,٧٥
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جدول  :٣واﺣد هاي زمينشناسي مسير تونﻞ گﻼب ][٣١

واﺣد

توصيﻒ

Met-Sch
Li
Met-Sh
Met-Phy
Met-SI
Ig
Met-Ig
Met-Sa
Ar-Li
Cg.r
Cg-Li.Sn
CZ
FZ

ضعيﻒ تا نسبتا مقاوم ،ﻻيهبندي متوسط ،شكسته شده
نسبتا مقاوم ،نسبتا ضخيﻢ ﻻيه ،نسبتا ﺧرد شده
ضعيﻒ تا نسبتا مقاوم ،ﻻيهبندي متوسط ،شكسته شده
ضعيﻒ تا نسبتا مقاوم ،ﻻيهبندي متوسط ،شكسته شده
ضعيﻒ تا نسبتا مقاوم ،ﻻيهبندي متوسط ،شكسته شده
مقاوم ،توده اي ،پايدار
نسبتا مقاوم ،نسبتا ضخيﻢ ﻻيه ،نسبتا ﺧرد شده
نسبتا مقاوم ،نسبتا ضخيﻢ ﻻيه ،نسبتا ﺧرد شده
ضعيﻒ تا نسبتا مقاوم ،ﻻيهبندي متوسط ،شكسته شده
ضعيﻒ تا نسبتا مقاوم ،ﻻيهبندي متوسط ،شكسته شده
نسبتا مقاوم ،نسبتا ضخيﻢ ﻻيه ،نسبتا ﺧرد شده
زون ﺧرد شده گسلي
بسيار ضعيﻒ ،ﻻيهبندي نازك ،شكسته شده و ناپايدار

سنگ شناسي

شماره

كوارتز موسكويت بيوتيت شيست
سنگ آهك ﺧاكستري تودهاي
شيﻞ ﺧاكستري با دگرگوني كﻢ
فيليت
اسليت ﺧاكستري ضعيﻒ
سنگ آذرين دانه ريز تا متوسط
سنگ آذرين دگرگون شده
ماسه سنگ دگرگوني
سنگ آهك ارژليتي
كنگلومراي ﻗرمز

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

كنگلومراي ﺧاكستري با ماسه سنگ

ناﺣيه ﺧرد شده
ناﺣيه شكسته شده

جدول  :٤ﺧصوصيات زمينشناسي مهندسي و متراژ ﺣﻔاري واﺣدها در تونﻞ گﻼب ][٣١

نوع سنگ

UCS
)(MPa

) (𝐼
)(MPa

RQD
%

𝑅𝑀𝑅

GSI

Q

درزه داري
)متر(

شرايط درزه
)JCS (MPa
JRC

Met-Sch

١٧-١٢

٣-١,٥

٣٥-٢٥

٤٥-٤٠

٤٠-٣٥

٠,٩٥-٠,٤

٠٦-٠٢

١٠-٦

٢٠-١٢

Li

٦٠-٥٠

٤,٥-٢

٨٠-٧٠

٥٧-٤٩

٥٢-٤٤

٢,٢-١,٢

٦,٥-٠,٦

١٢-٨

٦٥-٣٥

Met-Sh

٦,٥-٢

٠,٨٣-٠,١

٢٥-٢٠

٣٣-٢٨

٣٠-٢٥

٠,١٧-٠,٠٩

Met-Phy

١٢-٧

١,٥-٠,٦٥

٣٠-٢٠

٤٠-٣٤

٣٥-٣٠

٠,٢٥-٠,١٨

٠,٨-٠,١

٨-٤

٢٠-١٠

Met-SI

٨-٤

١-٠,٢

٢٥-٢٠

٣٧-٣٢

٣٤-٢٨

٠,٢٥-٠,١٥

١-٠,٢

١٢-٦

٢٠-١٢

Ig

١٣٠-١٠٨

٧-٥,٨

٩٠-٧٥

٧٦-٧٢

٦٥-٦٢

٢٠,٥-٨,٥

٣-٠,٦

١٦-١٠

١١٠-٦٠

Met-Ig

٦٥-٦٠

٥,٥-٣,٥

٧٠-٥٠

٦٨-٦٠

٦٠-٥٥

٧-٣,٥

٣-٠,٦

١٤-٨

٦٥-٤٠

Met-Sa

٣٠-٢٥

٣-١,٨

٥٠-٣٥

٥٢-٤٨

٤٩-٤٥

١,٤-٠,٨

٣-٠,٦

١٠-٦

٢٥-١٥

Ar-Li

١٣,٥-١٠

٢,٢-١

٥٥-٤٥

٥٣-٤٨

٤٨-٤٣

١-٠,٣

٢-٠,٥

١٠-٦

٣٠-١٠

Cg.r

٣١-٢١

٤-٢

٦٠-٥٠

٥٥-٤٦

٥٢-٤٤

١,٥-٠,٨

٢-٠,٣

١٢-٤

٥٥-٢٥

Cg-Li.Sn

٨٥-٧١

٥-٤,١

١٠٠-٩٠

٦٧-٦٠

٥٤-٤٨

٤-١,٨

١٠-١

١٠-٤

٧٥-٦٠

پارامترهاي مربوط به فاصلهداري درزه ها و يا 𝐽 در اين ساﺧتار
برداشت نشده است در نتيجه پيﺶبيني توسط مدل گانگ ][١
كه از اين پارامترها استﻔاده ميكنند ،در اين ساﺧتار مقدور نبود.
همچنين متراژ كنگلومراي ﻗرمز در تونﻞ نيز ﺣدود  ٥٧متر بود و
با توجه به برداشت داده هاي كﻢ و اﺣتمال بروز ﺧﻄاي پيﺶبيني،
در مقايسه نتايج مدل هاي مختلﻒ اين ساﺧتار ﺣذف شده است.
پارامترهاي ورودي مورد نياز هر مدل از پايگاه داده در رابﻄه ارائه
شده مدل ﻗرار داده شد و مقدار تخمينزده شده توسط مدل
محاسبه شد  .مقادير تخميني بهدست آمده از مدلهاي مختلﻒ
با مقادير واﻗعي ﺛبتشده در تونﻞ گﻼب مقايسه شد .شكﻞ ١

از مدلهاي اشاره شده در جدول  ،٢مدلهايي كه پارامترهاي
مورد نياز آنها براي پيﺶبيني ،در پايگاه داده تشكيﻞ شده
موجود است ،انتخاب شدهاند .مقدار نرخ نﻔوذ پيﺶبيني شده اين
مدلها با مقدار واﻗعي ﺛبتشده ،مقايسه شده است .مدل دليزيو
براي تودهسنگ هاي بلوكي با مقدار  Jvبين  ٥تا  ٢٥و مقاومت
فشاري  ١٣٠تا  ٢٧٠مگاپاسكال اعتبار دارد ] [٧و با توجه به
اينكه ويژگي ساﺧتارهاي زمينشناسي تونﻞ گﻼب در اين دامنه
ﻗرار نميگيرند ،از اين مدل براي پيﺶبيني نرخ نﻔوذ استﻔاده
نشده است .همچنين با توجه به اينكه ساﺧتار شيﻞ ﺧاكستري،
رﺧنموني در سﻄح براي برداشت دستهدرزه ها نداشت،
٦٢
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ارائه مدل و سيستم رده بندي براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونﻞ

مدلها فارغ از تأﺛير پارامترهاي ماشين براي هر ساﺧتار ،مقدار
نﻔوذ ﺛابتي را پيﺶبيني ميكنند و با توجه به تغيير ميزان نﻔوذ
با تغيير كردن پارامترهاي عملياتي ماشين ،ﺧﻄاي پيﺶبيني در
اين مدلها نسبتا باﻻ است .ساير مدلها كه از پارامترهاي
عملياتي ماشين و ﺧصوصيات زمين استﻔاده كرده اند ،تخمين
بهتري از مقدار نرخ نﻔوذ داشته اند .براي مقايسه دﻗت اين
مدل ها ،ﺧﻄاي مجموع مربعات مقادير پيﺶبيني شده در جدول
 ٥آورده شده است.

مقادير پيﺶبيني شده با مدل هاي اشاره شده در جدول  ٢و
مقادير واﻗعي ﺛبت شده در تونﻞ گﻼب را نشان مي دهد .تمركز
نقاط در اطراف ﺧط  ٤٥درجه )ﺧطچين( نشاندهنده دﻗت باﻻتر
مدل در پيﺶبيني نرخ نﻔوذ است.
براي بررسي چگونگي عملكرد مدلها در ساﺧتارهاي مختلﻒ،
مقادير تخمينزده شده در هر ساﺧتار بهصورت جداگانه در شكﻞ
 ١نشان داده شده است.
در بعضي مدلها از پارامترهايي نظير  RQDو يا فاصلهداري
متوسط استﻔاده شده است كه اغلب براي يك ساﺧتار
زمينشناسي مقدار ﺛابتي در نظر گرفته ميشود؛ بنابراين اين
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جدول  :٥ﺧﻄاي مجموع مربعات مقادير پيﺶبيني نرخ نﻔوذ در مدلهاي مختلﻒ

مدل

كلي

ساﺧتارهاي زمينشناسي

Ig

Met-Ig

MetSa

MetSch

Met-SI Met-Sh

Li

Ar-Li

Cg-Li.sa

ﺣسنپور ٢٠٠٩

١١,٦

١٠,٣

٨,١

٤,٤

٣,٨

٤,٨

٥,٧

١٥

١٣

٣٧

ﺣسنپور ٢٠١٠

١٤,٢

٥,٩

٦,٦

٤,١

٣,٦

--

٥,٥

١٩

١٥,٤

٤٥,٥

ﺧادمي

١٢

١٠,٩

٧,٢

٤,٦

٣,٨

٤,١٧

٥,٥٤

١٥,١٤

١٣,٩٤

٣٩,١

فرخ

٢,٣

١,٨

١,٨

١,٤

١,٧

٣,٩

٣,٣

١,٣

٢

١,٦

گانگ

٨,٧

١٧,٦

١٢,٩

٧,٦

٤,٥

--

٢,٦

٥,٩

٤,٨

١١,٢

ﺣسن پور ٢٠١١

١١,٢

٢٠

٦,٨

٤,٢

٤,٥

٢

٣,٩

١٤,٢

١٦,٤

٢٩,٨

پارامترهاي هدف اشاره نموده است ] .[٢٧در اين تحقيق نيز از
مقدار  FPIجهت برآورد ارتباط ﺧصوصيات زمين با عملكرد
ماشين استﻔاده شده است.

كمترين ﺧﻄاي پيﺶبيني در مدل فرخ مشاهده ميشود .اين
مدل پايگاه داده جامﻊ متشكﻞ از  ٣٠٠مجموعه داده دارد و به
علت گستردگي پايگاه داده توانسته است بر ﺧﻼف اكثر مدلها
تاﺛير پارامترهايي مانند نوع سنگ را در نظر بگيرد .مدل فرخ به
علت بكارگيري پارامترهاي مناسب و همچنين عدم استﻔاده از
پارامترهاي وابسته كه در بعضي مدلها به صورت توام در رابﻄه
پيشنهادي وجود دارد ،دﻗت باﻻتري نسبت به ساير مدلهاي
بررسي شده دارد .ﺣتي با وجود اين كه اكثر مدلها در ساﺧتار
كنگلومراي ﺧاكستري ﺧﻄاي ﻗابﻞ مﻼﺣظه اي در پيﺶبيني نرخ
نﻔوذ دارند ،مقادير پيﺶبيني شده مدل فرخ مﻄابقت ﺧوبي با
مقادير واﻗعي دارند .مدل فرخ در گروهبندي و عدد نوع سنگ
) 𝑇𝑅( ،سنگ كنگلومرا را نيز در نظر گرفته است ،در ﺣالي كه
در پايگاه داده ساير مدل ها كنگلومرا وجود ندارد؛ همين امر دليﻞ
دﻗت باﻻي مدل فرخ در ساﺧتار بيان شده است.

براي يافتن چگونگي تأﺛير ﺧصوصيات زمين در عملكرد ماشين
ارتباط بين پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ موجود در پايگاه
داده با مقدار  FPIواﻗعي بررسي شد .شكﻞ  ١تغييرات مقدار
 FPIمتوسط در ساﺧتارهاي زمينشناسي تونﻞ گﻼب را با هر
كدام از ﺧصوصيات ژئومكانيكي آنها نشان مي دهد .مﻄابق شكﻞ
 ١مقدار  UCSارتباط مستقيﻢ با  FPIدارد .اين ارتباط به طور
كلي در ساير موارد نيز مشاهده شده است ] .[١٦-١٨ ,٧ ,١در
بعضي از موارد ارتباط ﻗابﻞ توجه بوده است و مقدار  UCSدر
فرمول عملكرد ماشين آورده شده است اما در بعضي موارد بهعلت
ارتباط كﻢ از آن صرفنظر شده است .مقادير  UCSساﺧتارهاي
زمينشناسي مهندسي تونﻞ گﻼب نيز ارتباط كمي با مقدار FPI
ﺛبت شده دارد .شكﻞ  ١ارتباط فاصله داري درزه ها و مقدار FPI
را نشان مي دهد .بيشترين ضريب همبستگي در ﺣالتي است كه
نمودار ﺣالت تواني از درجه  ٢داشته باشد RQD .نيز مانند
فاصلهداري متوسط ميتواند معرف فركانس درزه داري باشد.
ارتباط بين  RQDو  FPIدر شكﻞ  ١نشان داده شده است.
بيشترين مقدار ضريب همبستگي بهصورت ﺧﻄي است .ضريب
همبستگي بين پارامترهاي  RQDو فاصلهداري درزه ها بسيار
شبيه به هﻢ است.
امتداد ناپيوستگي ها ميتواند نقﺶ عمده اي در عملكرد ماشين
داشته باشد .زاويه آلﻔا كه زاويه بين امتداد ناپيوستگي و محور
تونﻞ است براي هر يك از دسته درزه هاي ساﺧتارهاي
زمينشناسي مهندسي تونﻞ گﻼب تعيين شد .همبستگي بين
مقادير مختلﻒ آلﻔا و  FPIمحاسبه شد و مقدار آلﻔايي كه
بيشترين همبستگي را داشت بهعنوان آلﻔاي آن ساﺧتار در نظر

مدل گانگ نيز اگرچه در توده سنگ هاي آذرين و دگرگوني
ﺧﻄاي باﻻتري نسبت به ساير مدل ها دارد اما در توده سنگ هاي
رسوبي )آهك ،آهك آرژليتي و كنگلومرا( ﺧﻄاي آن به مراتب
كمتر از ساير مدل ها است و مقدار ﺧﻄاي كلي آن نيز بعد از مدل
فرخ كمترين ميزان ﺧﻄا را دارد .مدل هاي پيشنهادي توسط
ﺣسن پور و ﺧادمي نيز از پارامترهاي ژئومكانيكي مشابهي براي
پيﺶبيني استﻔاده كرده اند و ميزان ﺧﻄاي پيﺶبيني آنها در
تمامي ساﺧتارها در اين دو مدل تقريبا به يك اندازه است.
 -٤ارائه مدل پيشبيني نرخ نﻔوذ
براي ارائه مدل مي توان از پارامترهاي هدف مختلﻒ اشاره شده
در جدول  ١استﻔاده نمود .در محاسبه پارامتر  FPIمقدار نرخ
نﻔوذ در هر دور چرﺧﺶ و نيروي وارد بر ديسك در نظر گرفته
مي شود؛ بنابراين اين پارامتر تنها تابعي از ﺧصوصيات زمين
ﺧواهد بود و امكان مقايسه عملكرد ماشين ها با ابعاد مختلﻒ
فراهﻢ مي شود .ﺣسن پور نيز به برتري پارامتر  FPIبر ساير
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گرفته شد .شكﻞ  ١ارتباط بين آلﻔا و مقادير  FPIرا نشان مي
دهد .با افزايﺶ مقدار آلﻔا مقدار  FPIكاهﺶ پيدا ميكند كه به
معني نيروي كمتر مورد نياز براي نﻔوذ در سنگ است.
در اين تحقيق بر اساس پايگاه دادههاي تونﻞ گﻼب نرخ نﻔوذ از
روشهاي مختلﻒ رگرسيون و روش درﺧت تصميﻢ پيﺶبيني
شده است و بهترين رابﻄه بهعنوان مدل پيشنهادي ارائه شده
است.

 ٤-١ﺗﺤليل رگرسيون

-

در اين تحقيق در گام نخست ،تحليﻞ رگرسيون چندمتغيره براي
ارائه مدل پيﺶبيني نرخ نﻔوذ ماشين با استﻔاده از دادههاي تونﻞ
گﻼب استﻔاده شد .با توجه به نتايج نشان داده شده ،لگاريتﻢ FPI
بهعنوان متغير وابسته پارامترهاي ژئومكانيكي ساﺧتگاه نيز
پارامترهاي مستقﻞ انتخاب شدند .همچنين با توجه به اينكه
بيشترين همبستگي بين فاصلهداري بهصورت تواني از درجه ٢
است ،مقدار فاصلهداري و توان دوم آن نيز بهعنوان متغيرهاي
مستقﻞ در نظر گرفته شدند .نتيجه تحليﻞ مﻄابق رابﻄه  ٩است.

2
R² = 0.7276
1.5
Log FPI

1

Log FPI = 0.0808 n + 0.0083 q + 0.0021 UCS −
3.7252 S + 7.2841 S + 0.0133 RQD + 0.0018 α −
0.0643
𝑅 = 0.76
٩

0.5

در اين رابﻄه 𝑛 درصد تخلخﻞ 𝑞 ،درصد كوارتز UCS ،مقاومت
فشاري تكمحوري بر ﺣسب مگا پاسكال 𝑆 ،فاصلهداري درزهها
بر ﺣسب متر و 𝛼 زاويه محور تونﻞ با امتداد ناپيوستگي بر ﺣسب
درجه است .چنانچه پارامترهاي كﻢ اﺛر كه ارتباط كمتري با
مقدار  FPIدارند از پارامترهاي ورودي ﺣذف شوند ،ضريب
همبستگي رابﻄه جديد تغيير زيادي نخواهد داشت اما نتيجه كه
بهصورت رابﻄه  ١٣در جدول  ٣است ،نسبت به رابﻄه  ٩سهولت
كاربرد بيشتري دارد .با توجه به عدم تغيير فاﺣﺶ ضريب
همبستگي با كاهﺶ تعداد دادههاي ورودي ،در ساير روشهاي
تحليﻞ شده نيز پارامترهاي كﻢ تأﺛير در نظر گرفته نشدهاند.
روش رگرسيون  paceيك روش رگرسيون ﺧﻄي است كه ضرايب
با استﻔاده از روش دستهبندي و ارزيابي اﺛر هر متغير و ميزان
مشاركت آن در رگرسيون كلي ،تخمين زده ميشوند .در نهايت
اين روش انجام عمﻞ رگرسيون را بر اساس ﺣداﻗﻞ مربعات بهبود
ميدهد .اين روش رگرسيون بهﺧصوص در شرايﻄي كه تعداد
ويژگيها زياد باشد ،بهرهوري باﻻيي دارد .نتايج تحليﻞ دادههاي
تونﻞ گﻼب بر اساس روش رگرسيون  paceنيز در جدول  ٣با
رابﻄه  ١٤نشان داده شده است.
روش  SMOرگرسيون يك الگوريتﻢ بهينهسازي ﺣداﻗﻞ ترتيبي
است كه از روش ماشين بردار پشتيبان استﻔاده ميكند .ماشين
بردار پشتيبان به  ٢نوع مدل طبقهبندي و رگرسيون تقسيﻢ مي-
شود .مدل طبقهبندي براي ﺣﻞ مسائﻞ طبقهبندي دادهها در
كﻼسهاي مختلﻒ و مدل رگرسيون ماشين بردار در ﺣﻞ مسائﻞ
پيﺶبيني با انجام رگرسيون با تعداد الگو هاي يادگيري محدود
استﻔاده ميشود .مباني رگرسيون ماشين بردار كه در نظريه
يادگيري آماري واپنيك ] [٣٢آمده است ،دادههاي غير ﺧﻄي را
به فضايي با ابعاد باﻻتر ميبرد .سپس از توابﻊ ﺧﻄي ساده براي
ايجاد مرزهاي جداكننده در فضاي جديد استﻔاده ميكند.
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سيد اميراسعد فاطمي؛ مرتضي احمدي؛ جمال رستمي

اين مدل درﺧتي دادهها را بهنحوي دستهبندي ميكند كه از
ريشه به سمت پائين رشد ميكنند و در نهايت به گرههاي برگ
ميرسد .در درﺧت ،گره تصميﻢ جايي است كه بر اساس مقادير
و اﺛر پارامترهاي ورودي بايد تصميمي گرفته شود .مسيرهاي
منشعب شده از گره تصميﻢ نشاندهنده ﻗاعده دستهبندي است
و هر مسير ،پاسخ هر تصميﻢ است .گره پاياني ،برگ درﺧت است
كه كﻼس يا طبقهاي با يك جواب )رابﻄه( داده شده را نشان
ميدهد.
روشهاي متعددي براي ساﺧت درﺧت تصميﻢ پيشنهاد شده
است .در اين تحقيق براي ساﺧت درﺧت تصميﻢ از الگوريتﻢ M5
براي ساﺧت درﺧت و روابط استﻔاده شده است .الگوريتﻢ اوليه
 M5توسط كوئينلن بيان شده و توسط وانگ بهبود يافته است
] .[٣٤ ,٣٣در اين الگوريتﻢ از مﻔهوم بينظمي و معيار بهره
اطﻼعات ) (I Gبراي ساﺧت درﺧت تصميﻢ استﻔاده ميشود .اگر
 Sمجموعهاي از دادههاي هدف )در اينجا  (FPIباشد ،بينظمي
آن طبق رابﻄه  ١٤محاسبه ميشود.
𝐜
𝐢𝐏 𝟐 𝐠𝐨𝐥 𝐢𝐏𝐄𝐧𝐭𝐫𝐨𝐩𝐲 (𝐬) = ∑𝐢 𝟏 −
١١
در اينجا Cتعداد دستهها يا ردههاي در نظر گرفته شده براي S
است و  Piسهﻢ  Sدر دسته iام است .براي انتخاب اينكه كدام
ويژگي بهعنوان ويژگي برتر در ريشه درﺧت و اولين گره تصميﻢ،
ﻗرار بگيرد از معيار بهره اطﻼعات استﻔاده ميشود كه مﻄابق
رابﻄه  ١٥بهدست ميآيد.

فرموﻻسيون رگرسيون اين روش بر اساس ﺣداﻗﻞ كردن ريسك
ساﺧتاري به جاي ريسك تجربي است كه منجر به عملكرد بهتر
اين روش ميشود .در اين روش دادهها بايد نرمالسازي شوند تا
در دامنه بين صﻔر تا يك ﻗرار گيرند .با توجه به اينكه دادههاي
ورودي ،دامنه تغييرات و واﺣد متﻔاوتي دارند ،نرمال سازي باعث
بدون بعد شدن دادهها و در نتيجه افزايﺶ سرعت يادگيري و
پايداري مدل ميشود .نرمالسازي با رابﻄه  ١٠انجام ميشود.
X
= X −X
X
−X
١٠
 Xمقدار نرمال شده پارامتر  X ، Xداده اصلي iام،
در آن
 Xو  Xبهترتيب بيشترين و كمترين مقدار  Xدر مجموعه
دادهها است.
با استﻔاده از روش  SMOرگرسيون و دادههاي ورودي تونﻞ
گﻼب ،مدل پيﺶبيني عملكرد ماشين ارائه شد .رابﻄه بهدست
آمده در جدول  ٣ارائه شده است .در اين رابﻄه  RQD ،Sو
 αمقادير نرمالشده فاصلهداري درزهها RQD ،و زاويه آلﻔا ،بر
اساس رابﻄه  ١٠ميباشند .همانﻄور كه نتايج نشان ميدهند،
رابﻄه ارائه شده با روش  SMOرگرسيون دﻗت باﻻتري از ساير
روشهاي رگرسيون دارد و بنابراين رابﻄه  ١٥را ميتوان بهعنوان
مدلي جديد براي پيﺶبيني نرخ نﻔوذ استﻔاده كرد.
 ٤-٢درخت ﺗصميم

درﺧت تصميﻢ يكي از مشهورترين الگوريتﻢ هاي يادگيري و يك
ابزار براي پشتيباني از تصميﻢ است كه از شكﻞ ظاهري درﺧتان
براي مدل كردن استﻔاده ميكند و بهصورت موفقيتآميزي در
كاربردهاي مختلﻒ بهكار گرفته شده است .يكي از كاربردهاي
رايج درﺧت تصميﻢ پيﺶبيني و تقريب تابﻊ هدف است .با توجه
به اين كه اكثر سيستﻢ هاي مهندسي و محاسباتي را ميتوان در
ﻗالب يكسري داده )ويژگيها و ﺧروجي منﻄبق با آنها( تعريﻒ
كرد ،ميتوان با بهكارگيري الگوريتﻢ هاي ايجاد درﺧت اين
ويژگيها و ﺧروجيها را آناليز نمود و سيستﻢ را بر اساس اين
دادهها در ﻗالب يك درﺧت تصميﻢ ارائه كرد.
شماره
١٣
١٤
١٥

𝑅
٠,٧٥
٠,٧٧
٠,٧٨

١٢

𝐈𝐆 (𝐒, 𝐒𝐀 ) = 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐩𝐲 (𝐒) −
| 𝐒|
) 𝐕𝐒(𝐲𝐩𝐨𝐫𝐭𝐧𝐞 𝐕 )𝐀(𝐞𝐮𝐥𝐚𝐯∈𝐕∑
|𝐒|

 Aويژگيهاي مورد نظر )در اينجا پارامترهاي مﺆﺛر بر نرخ نﻔوذ(
است و ) value(Aمجموعه همه مقادير ويژگيهاي  Aو S
زير مجموعهاي از  Sاست كه براي  Aداراي مقدار  Vاست .هر
ويژگي كه بيشترين بهره اطﻼعات را داشته باشد بهعنوان گره
تصميﻢ انتخاب ميشود و ﺣركت به سمت پايين ادامه پيدا مي-
كند .ريشه ،اولين گره موجود در درﺧت است كه ويژگي معين
شده توسط اين گره بررسي و معين ميشود كه مقدار مشاهده

جدول  :٣نتايج مدل هاي مختلف پيشبيني عملكرد ﺗونل گﻼب از روش هاي مختلف
رابﻄه
Log FPI = −3.0074 S + 4.928 S + 0.0106 RQD + 0.0046 α − 0.0608
٥٣87Log FPI = −2.8251 S + 4.6756 S + 0.0105 RQD + 0.0054 α + 0.
Log FPI = −5349 S + 0.7018 S + 0.3455 RQD + 0.0844 α + 0.3549

شده به كدام شاﺧه تعلق دارد .منﻄبق با ارزش ويژگي در گره،
ﺣركت در طول شاﺧهها به سمت برگ انجام ميشود .در گرههاي
تصميﻢ بعدي نيز ساير ويژگيها با بيشترين بهره اطﻼعات ﻗرار

روش تحليﻞ
رگرسيون ﺧﻄي
 Paceرگرسيون
 SMOرگرسيون

ميگيرند تا نهايتا درﺧت به گره پاياني يا برگ ﺧاتمه يابد .در
اين روش ويژگيهايي كه تأﺛير زيادي در پارامتر هدف ندارند
باعث افزايﺶ بينظمي و در فرآيند تصميﻢ ﺣذف ﺧواهند شد.
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الگوريتﻢ درﺧت تصميﻢ اين دو پارامتر در گرههاي تصميﻢ ﻗرار
گرفتهاند .مقادير آستانه آنها و روابط ارائه شده در هر شاﺧه در
سيستﻢ ردهبندي نشان داده شده است .همچنين همانطور كه
در اين سيستﻢ طبقهبندي مشاهده ميشود ،در پايگاه داده
موجود ،بهعلت تأﺛير كﻢ پارامتر مقاومت فشاري تك محوري ،اين
پارامتر در فرآيند تصميﻢ گيري نقشي نداشته است و در گرههاي
تصميﻢ و همچنين روابط پيشنهاد شده در برگها وارد نشده
است .اين مﻄلب ﻗبﻼ نيز در نتايج تحليﻞ رگرسيون و نمودار
همبستگي  UCSو  FPIمشاهده شده بود .در نهايت سيستﻢ
ردهبندي پيشنهادي با توجه به اينكه بازههاي تصميﻢگيري را
محدود ميكند ،دﻗت باﻻتري نسبت به يك رابﻄه ارائه شده كلي
براي تمام مجموعه داده دارد.

با استﻔاده از پايگاه داده تونﻞ گﻼب روش درﺧت تصميﻢ براي
پيﺶبيني نرخ نﻔوذ استﻔاده شد .نتيجه اين تحليﻞ در جدول ٧
ارائه شده است.
بر اساس اين سيستﻢ طبقهبندي مهﻢترين پارامتر تأﺛيرگذار بر
عملكرد ماشين ميزان ﺧردشدگي تودهسنگ است .ساﺧتارهايي
كه  RQDكمي دارند بهعلت باﻻ بودن ميزان ﺧردشدگي و تعداد
زياد درزههاي موجود ،فاصله درزهها و زاويه آنها نسبت به محور
تونﻞ در عملكرد ماشين تأﺛيري چنداني نخواهد گذاشت .در
سيستﻢ ارائه شده مقدار ﺣد آستانه  RQDمقدار  ٤٦در نظر
گرفته شده است و بدون در نظر گرفتن فاصلهداري و زاويه
ناپيوستگيها ،رابﻄهاي براي مقدار نرخ نﻔوذ پيشنهاد شده است.
با توجه به كاهﺶ درزهداري و ﺧردشدگي سنگ در  RQDباﻻي
 ،٤٦زاويه و فاصلهداري اهميت پيدا ميكنند كه با پيادهسازي

جدول  :٧طبقهبندي روابط پيشبيني نرخ نﻔوذ بر اساس اطﻼعات ﺗونل گﻼب
𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑃𝐼 = 0.026 𝑛 + 0.001 q − 0.8724 𝑆 + 0.0039 𝑅𝑄𝐷 + 0.0043 𝛼 +
0.3763

α ≤ 35°

𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑃𝐼 = 0.026 𝑛 + 0.0005 q − 0.8724 𝑆 + 0.0039 𝑅𝑄𝐷 + 0.0029 𝛼 +
0.384

35 < α < 39

𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑃𝐼 = 0.026 𝑛 + 0.0002 q − 0.8724 𝑆 + 0.0039 𝑅𝑄𝐷 + 0.0029 𝛼 +
0.4276

α ≥ 39°

𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑃𝐼 = 0.0521 𝑛 + 0.0049 q + 1.8378 𝑆 + 0.0039 𝑅𝑄𝐷 + 0.0029 𝛼 + 0.053
𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑃𝐼 = −0.0372 𝑛 + 0.0004 q − 0.0589 𝑆 + 0.0025 𝑅𝑄𝐷 + 0.0018 𝛼 + 0.8696

𝑆 ≤ 0.5

𝑅𝑄𝐷 > 46

𝑆 > 0.5
𝑅𝑄𝐷 ≤ 46

ارتباط با  FPIمربوط به مقاومت فشاري تكمحوري سنگ بود.
تحليﻞ رگرسيون ﺧﻄي با استﻔاده از تمام ويژگيها و با ﺣذف
ويژگيهاي كﻢ اﺛر نشان داد كه تﻔاوت چنداني در دﻗت رابﻄه
بهدست آمده ﺣاصﻞ نميشود اما رابﻄه جديد سادگي بيشتري
دارد .با كاهﺶ تعداد پارامترها و انجام روشهاي دﻗيقتر
رگرسيون ،بهترين رابﻄه پيشنهادي با استﻔاده از روش SMO
رگرسيون ﺣاصﻞ و بهعنوان مدلي جديد براي پيﺶبيني نرخ نﻔوذ
پيشنهاد شد.
درﺧت تصميﻢ بر اساس ويژگيهايي با بيشترين تأﺛير و
سودمندي در فرآيند تصميﻢ ،بازههاي تصميﻢگيري را محدود
ميكند؛ بنابراين روابط ارائه شده در سيستﻢ پيشنهادي دﻗت
باﻻتري از يك فرمول كلي پيشنهادي براي تمام دادهها دارد .در
اين تحقيق يك سيستﻢ طبقهبندي پيشنهادي پيﺶبيني نرخ
نﻔوذ پيشنهاد شده است كه در صورت استﻔاده از اين سيستﻢ
دﻗت پيﺶبيني افزايﺶ ﺧواهد يافت.

 -٥نتيجهگيري
هدف اين تحقيق بررسي مدلهاي موجود و ارائه مدل جديد براي
پيﺶبيني نرخ نﻔوذ ماشين ﺣﻔر تونﻞ بوده است .بر اين اساس
پايگاه داده اطﻼعات ﺣين ﺣﻔر ايجاد شد .مقايسه مدلها نشان
داد كه كمترين ﺧﻄا در پيﺶبيني متعلق به مدل پيشنهادي فرخ
است .يكي از دﻻيﻞ باﻻ بودن دﻗت اين مدل در نظر گرفتن عددي
بر ﺣسب نوع و نحوه تشكيﻞ سنگ است .همچنين مدل گانگ
عملكرد متﻔاوتي دارد به گونهاي كه عليرغﻢ كمترين ﺧﻄاي كلي
بعد از مدل فرخ ،اما با توجه به منشاء تشكيﻞ سنگ مقدار ﺧﻄاي
آن بسيار متغير است .ﺧﻄاي اين مدل در سنگهاي رسوبي
كمترين ﺧﻄا و در سنگهاي آذرين و دگرگوني بيشترين مقدار
ﺛبت شده است.
در اين تحقيق ارتباط پارامترهاي مختلﻒ ژئومكانيكي با مقادير
 FPIﺛبت شده تونﻞ گﻼب بررسي شد .در بين آنها كمترين
٦٧
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