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  چکيده 
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  مقدمه 
ال رفتن سرعت، علت با گاهي در يك سيستم هيدروليكي به

حدي  و ممكن است اين فشار به آيد مي نيياي پا فشار منطقه
ا يبيايد كه برابر فشار بخار سيال در آن شرايط باشد و  ينپاي

خطوط جريان  ،هاي كفها و يا ناهمواريدر اثر وجود ناصافي
و بر اثر اين جداشدگي فشار موضعي  وداز بستر خود جدا ش

به فشار  و ممكن است كه بددر منطقه جداشدگي كاهش يا
ل بالفاصله عام صورت بر اثر اين دو در اين. بخار سيال برسد

حالت جوشش  مايعي كه در آن قسمت در جريان است به
هايي از بخار  درآمده و سيال به بخار تبديل شده و حباب

بخار پس از انفجار امواج  يهااين حباب. يدآيوجود م هب
اي ايجاد کرده و پس از مدت كوتاهي روي مرز جامد  ضربه

به اندازه دو  يا در فاصله .كنند ايجاد فرسايش و خوردگي مي
برابر فشار  ٢٠٠برابر شعاع حباب از مرکز انفجار فشار به 

 يگروهتبديل مجدد  و فشار ناشي از انفجار رسد ويط ميمح
رسد  مگا پاسكال مي ١٥٠٠ها به مايع گاه به حباباز 

ها با كه سطوح تماس اين حباب نجاييآاز . )١٩٩٠، يفالو(
العاده زيادي  وي فوقباشند نير بستر سرريز بسيار كوچك مي

هاي در اثر اين انفجارها به بسترها سرريزها و حوضچه
 .كند ميره وارد يآرامش و غ

، استالعاده زياد  در سرريزهاي بلند چون سرعت سيال فوق
تواند باعث ايجاد هم مي يمتر يليم يهايدرنتيجه ناصافي

 بيآس. شود يو خالزائ يجدايش جريان، کاهش فشار موضع
ر يکه تعم يبه نحو بودهاد يها زاز سازه يدر بعض ونيستايکاو

من دوباره يطور ا الزم دارد تا سازه به ياريبسهاي  نهيآن هز
  .عمل کند

از  يب ناشيآس يبررو يق و بررسيها تحق بعد از سال
و  يل(ت سر به وضوح مشخص شده ايج زيون، نتايتاسيکاو

از  سانکي يطرح ينکه برايل ايدل به -١ ):١٩٩٦،  هوپس
ب يآسها متفاوت است، سازه يور سازه، ساخت و بهره

، يسازاس و مدليمق - ٢ .نيستکسان يون يتاسيکاو
 ييسازه خطاها يط واقعيشرا ينيب شيمشاهدات و پ

در نظر گرفته  يشود که در طراحيناشناخته را موجب م
جاد يمنفرد ا يمحل و هندسه زبر بيني پيش -٣ .شوندينم

، که يکيزيو ف ييايميش يا روندهاياخت شده در مراحل س
انجامد، يب ميشوند و به آسيون ميتاسيباعث شروع کاو

 .دشوار است

شاخص  از جمله ياريون به عوامل بسيتاسيخسارت کاو
مصالح  يسطح، مقاومت vاني، سرعت جرσونيتاسيکاو

 يبستگ Cانيجر ي، و مقدار هواtيبردار بهره زمان ،Sسازه
شروع  يهاارائه شاخص يشتر اطالعات برايب - ٤ .دارد
دست آمده است، هرچند که  هها بشگاهيماون در آزيتاسيکاو

 .ز وجود داردين ياز مشاهدات نمونه واقع يجيتجارب و نتا
شدن  ياز متالش يبيترکجه يزها نتيب در سرريآس -٥

قطعات کنده (ها  خرده يون و جداشدگيتاسيکاو يها حباب
از آشغال،  يناش يدگياز سرعت و سائ يش ناشي، فرسا)شده

ون به يتاسيخسارت کاو -٦ .باشديذوب م/ يخ زدگيو عمل 
و  ها شياما آزما. مرتبط است ياديز يعوامل و پارامترها

ک يک روش کالسيه منجر به ياول يهاج حاصل از نمونهينتا
از  مترتبهاز خسارات  يريجلوگ يشده است که برا

   .کندياستفاده م ونيتاسيکاو ون، از شاخصيتاسيکاو
باالتر از  يبه شاخص يابيهدف دست کيکالسدر روش 

) يون آغازيتاسيشاخص کاو( يون بحرانيتاسيشاخص کاو
iσσ(است  ن ين ايتخم براياستفاده  رابطه مورد). <

  .باشديم ١ان معادله يشاخص در جر
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سرعت  vفشار بخار آب،  vp، يفشار موضع p:كه در آن

  .است يموضع
ارائه شده است، ) ١٩٧٩(چو  وانگ و که توسط يگريروش د
ک يون، بعد از يتاسياز کاو يکند که خسارت ناشيفرض م

و  يل( ديک عمق تعادل خواهد رسيبه  يعملکرد طوالن
عمق  يون برايتاسيسرعت و شاخص کاو. )١٩٩٦ ،هوپس

در روش . درنظر گرفته شده است ها آندار در فرمول يپا
ون، ياستيب کاويل آسيشاخص و پتانس) ١٩٩٠( يفالو

و  ون، سرعتيتاسيشاخص کاوهاي  عنوان حاصل پارامتر به
فاکتور شاخص . اند هشد يعامل زمان عملکرد معرف

. از دارديب نين آسيک شاخص آغازيون به انتخاب يتاسيکاو
ل و شاخص يپتانس مقداربا  شدت آنو ب يآس جاديامکان ا

  .شوديمشخص م بيآس
ک سازه خاص با ي يبرا يحت iσ ها، انتخاب ن روشيدر ا
خسارت و عملکرد و ساخت آن،   يداده شده برا يها داده

 .ده استيچيار پيون بسيتاسيب کاويروند آس. نامشخص است
ن يو اندرکنش ا بوده گذار ريثأون تيتاسيبر کاو ياديعوامل ز
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ر ييتغ يبردار ط بهرهيکه شرا يهنگام. عوامل ناشناخته است
ب يسطح آس. کندير مييز تغيب نيسترش آسکند سطح و گ

هاي  روش، مقاومت، ات مصالحيبه خصوصاي  هيدر هر ناح
 يساخت بستگ يها مهارتو به ز يعملکرد سرر ،يساختمان

ر ييتغ يبردار بهره يها نايزمان و جر ،زيکه با نوع سرر رددا
ات ياضيگونه موارد با ر نيشود ارائه ايتصور م. کنديم

ات ياضيتوان با ريمرا  ها آن نيبنابرا وده و ک سخت بيکالس
بيني  پيششتر توسط محققان با ارائه مدل يپ .ارائه کرد يفاز
ون و يتاسيب کاويل در آسياثر چهار پارامتر دخ يفاز

 يبرا ن پژوهش رايرا درنظر گرفته شده و ا ها آناندرکنش 
سه  يانجام داده و برا ١ونينك سد گلن يتونلهاي  زيسرر
 يز بررسين ١شوت کارون يزهايسرر گر ويد يز تونليسرر

 يهمخوان يتونل يزهايسرر يبرا ها آنمدل . اندهكردقرار 
ت يشوت با واقع يزهايها در سررنينشان داد اما تخم يخوب

  ).١٩٩٦، ١٩٩٥ ،و هوپس يل(نداشتند  يهمخوان
و هوپس  يل يشده است مدل فاز يق حاضر سعيدر تحق

ز شوت اصالح يکاربرد در سرر براي يراتييبا تغ) ١٩٩٦(
در  يت تجربيق با استفاده از توابع عضوين تحقيدر ا. شود

ن توسط محققان مذبور و با درنظر گرفتن يشيمطالعات پ
صورت  را به ها آنون اثر يتاسيان و شاخص کاويسرعت جر

عبارت قدرت عمل سرعت را، که در  کرده و به يبررس يفاز
ن يبه کمک ا. باال برده شده است گذار است، ز اثريشاخص ن

ون و سطح يتاسيب کاويآس بيني پيششود يم يسع يبررس
آن  يبرا يکه مدل محققان قبل يزينمونه سرر يآن، برا

  .صورت بگيردپاسخگو نبوده است، 
  

  هامواد و روش
از  يات فازياضير. استمبهم و گنگ  يبه معنا يواژه فاز

که ناشي شده   ميهم مبيدرک مفاه يانسان برا ييتوانا
و  يل(ک را ندارند يات کالسياضيز با ريت ارائه و آناليقابل

ها  مجموعه يکسريک با يات کالسياضيدر ر). ١٩٩٦هوپس، 
منظور از خوش . ميرو هست ف روبهيخوش تعر ييو مرزها

ک گزاره يا يم گرفت آين است که بتوان تصميف بودن ايتعر
عدم  يما با نوع ياما در حاالت واقع. ا نهيدرست است 

م يق و محکم مفاهيدق يت که مربوط به عدم مرزبنديقطع
به نامعلوم بودن  ين عدم دقت ربطيا. ميرو هست روبه ،است

                                                
1- Glen Canyon  

ه احتمال وجود دارد يشامد مانند آنچه در نظريک پيوقوع 
شود، يم يم زبانيف بودن مفاهيو مربوط به ناخوش تعر ردندا
رد يگيار نمره احتمال قيرو در محدوده مطالعه نظر نيا از
ها و  گونه مجموعه نياگر ا). ١شکل ) (١٣٧٩ ،يچ نيماش(

بخش  يساز م، مدليها را از دامنه کار خود خارج ساز گزاره
انجام  يخوب م بهيتوانيرا نم يعيطبهاي  دهياز پد يعيوس
 و يرقطعيغهاي  دهيپد يفازهاي  ستمياگرچه س اساساً .ميده

 يفاز ين حال خود تئورينند، با اکيف مينامشخص را توص
  ). ١٣٧٨ ،وانگ( باشديق ميدق يک تئوري

  
 )ب( يبا مجموعه فاز) الف(ک يسه مجموعه کالسيمقا - ١شکل 

  )١٣٨٤ يدزفول(
  

عدم از  يجيتدر انتقال ابراز يفاز يهامجموعه ييتوانا
 .است تيو برعکس با کمک تابع عضو تيت به عضويعضو

ک يمختلف را به ي ها ناالم تيت درجه عضويتابع عضو
رد يگيک را مين صفر و يب يدهد و مقداريمجموعه نشان م

در  ار x تيکه درجه عضوxXµ)(مثالً). ١٣٨٤، يدزفول(
در بازه  يدهد، و هر مقدارينشان م Xيمجموعه فاز

است و  يت فازيابع عضوک تيرد، يگ يم] ٠و١[ يقيحق
 Xدر  xت يتر باشد، عضو کينزد ١به  xXµ)(هرچه 

  .شتر استيب
شوند، يف ميتعر يفازهاي  مجموعه يکه برا ييعملگرها

مربوط به اي  همجموعهاي  از عملگراي  هافتيم يشکل تعم
اي  همجموع يعملگرها. ندک هستيکالس يها مجموعه

 يو متمم فاز ي، اجتماع فازياستاندارد شامل اشتراک فاز
 يگريد ين، عملگرهاياضافه بر ا. )١٣٨٤ ،يدزفول(است 

استاندارد را برآورده کرده  يعملگرهاهاي  يژگيهستند که و
  .شونديمتفاوت استفاده م يها و در کاربردها و روش
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گاه بنا نهاده  د اگر آناساس قواعبر يستم استنتاج فازيس
توان يبور مزکه با استفاده از قواعد م يطور شده است، به

. دست آورد هرا ب يو خروج ير وروديمتغ ين تعداديارتباط ب
 يبرا بيني پيشک مدل يعنوان  توان به يتم مسين سياز ا
عدم  يدارا يا خروجي و يورود يها که داده يطيشرا
ستم ين سيتوسعه ا يبرا. دكر، استفاده باشند ييت بااليقطع

استفاده  يب روابط فازيو ترک ياستلزام فازهاي  از عملگر
  ).١٣٨٤، يدزفول(د شويم

ستم استنتاج ين سييتعهمچون،  يبا مراحل يفاز يسازمدل
نوشتن قواعد استنتاج ، تين توابع عضوييتع، هاهاساس دادبر

ر يغ ازيجه و درصورت نيدست آوردن نت هبو  ها آنب يو ترک
جهت  يسازبعد از مدل. رو است روبه يساز يفاز

اگر . کرد يبند ج را سطحيتوان نتا يم يريگ ميتصم
ک بازه نشان داده شود، يک سطح در يبا  يريگ ميتصم

nXnگاه آن bxa ≤≤ )(µکه ،na و nb  محدودهn 
از ين وردم يهايوجه به مرزبندن سطوح با تيا. تندسم هيتصم
  :طور مثال به. شونديجاد ميا يزبان
1)(6.0 ≤≤ xcµ: ،خوب  
6.0)(3.0 ≤≤ xcµ: و متوسط  
3.0)(0.0 ≤≤ xcµفيضع.  

  انتخاب مدل
ون در يتاسيب کاويان شد روند آسيطورکه در باال ب همان
جود با دقت ابهامات مو  ميده است و ارائه تمايچيز پيسرر

و  ينسب. ک استيات کالسياضياز، فراتر از توان ريموردن
ق ارائه يف نادقيون، تعاريتاسيجاد کاويط ايبودن شرا يجيتدر

ن روند يب، دخالت عوامل متعدد در ايسطوح آس يشده برا
به خاطر  ها آن يسطح و تفاوت مورد يمانند مقاومت و زبر

 ينگهدار طياان، عملکردها و شريمصالح، ساختمان، جر
. سازديها را مشکل م اريگر معيو د iσن يتخممتفاوت 

 vب و يسآدر برابر  يشتريمقاومت بشتر مصالح ياستحکام ب
 .شونديباعث مکمتر را  σشتر و يب

نام  به(ل هستند يون دخيتاسيب کاويپنج عامل در آس
، )مخلوط يهوا(هوا  يون، سرعت، محتوايتاسيخص کاوشا

و اثرات  ها آنب ياگر چه ترک). و زمان مقاومت مصالح
ست اما روشن است که يشان شناخته شده ن ينسب
ش ي، با سرعت افزاهداافت ون در فشار کم اتفاقيتاسيکاو

تا  باًيتقر(ابد ييکاهش مهوا  يمحتواش يابد و با افزاي يم

ها را تواند عامليم يجامع فاز يريگ ميتصمک مدل ي%). ٠٨
در  .ب کنديشان ترک يهانظر گرفتن اندر کنش و وزنبا در

محل آن توسط مدل و ون يتاسيب کاويآس شدتمقاله حاضر 
. شوديم بيني پيشبرد، يسود م يات فازياضيکه از ر يفاز

 يت تجربيد که از توابع عضويجاد گرديا يديجد يمدل فاز
ن و وزن يبرد اما قوانيته انجام شده بهره مدر کار گذش

با مدل گذشته و روش استلزام و استنتاج  يها متفاوتقانون
شدت خسارت  يبرا يمجموعه فاز. خاص خود را داراست

 σب با ير آسييتغ يون، جهت نشان دادن چگونگيتاسيکاو
،vجه مجموعه يدر نت .اهد شدم خوي، به پنج سطح تقس

ان ير قابل بيصورت ز هون بيتاسيت کاورشدت خسا يفار
  :است

سطح عدم {=  ونيتاسيشدت خسارت کاو يمجموعه فاز
سطح متوسط،  بيسطح آسسبک،  بيسطح آس، بيآس
  }يينها بيسطح آسد، يشد بيآس
سک يزان ريم بهتواند يم، بيسطح آست دادن به هر يکم

. داشته باشد ير بستگيتعم يبرانه يز و هزيشکست سرر
داده شده  ١هر سطح در جدول  يت برايمقدار تابع عضو

ق بدون داشتن ين تحقيدر ا يبند سطح يهاتيکم. است
ت يخاص. نه و به دلخواه انتخاب شده استيسک و هزير

مختلف  يهاباشد که در قسمتينگونه ميا يفاز يهامدل
ا يو  يساز يرفازيغن، عملگرها، يمانند توابع، قوان(مدل 
توان يم است که ميها تنظکنترل يدارا) جينتا يبند سطح

بر طبق  يخاص از ورود يابازه يجه مدل را براينت ها آنبا 
گر کاربرد يد در بازه ديدست آورد که شا به يواقع يهاداده

دن و کنترل درجه يسنج يمثال برا يبرا. نداشته باشد
ا هر يا آب و ير داد يينه تغتوان نمک را جداگايآب م يشور
 ک مدل نسبتاًيبه  يابي بعد از دست. ارامتر را کنترل کرددو پ

شتر و مشاهدات، يب يهاتوان با وجود دادهيجوابگو م
ا بازه يو  ييبر طبق خواست نهاز يمدل را ن يبند سطح

  . دكرم يژه تنظيطور و متفاوت به
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  بيت آسيتابع عضو يسطح بند -١جدول 
  بيت آسيبازه وابسته به تابع عضو  بيآس  سطح

)(5.0  بيعدم آس ≤xdµ  
5.0)(55.0  سبک ≤< xdµ  

55.0)(61.0  انهيم ≤< xdµ  
61.0)(67.0  ديشد ≤< xdµ  
67.0)(  يينها xdµ<  

  
ب يب از عدم آسير آسييتغ توانديم ت هر عامل،يابع عضوت

که تنها آن عامل درنظر گرفته  يصورت ، دررا ييحد نها به
 ٠ن ياست که ب σتي، تابع عضوσµ.ح کنديشود، تشر

هرگاه . کندير مييتغ) ييب نهايآس( ١و ) بيعدم آس(
iσσ شود و اگر يون ظاهر ميتاسيکاوهاي  باشد حباب >

chσσ  chσافتد، که ياتفاق م ييب نهايشود آس >
ت با يک تابع عضوي. ون استيتاسيکاو ييشاخص نها

  :)١٩٩٦و هوپس،  يل( ن استيچن σ يرات آرام براييتغ
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 )٢(  

vµت ي، تابع عضوv ١و ) بيعدم آس( ٠ن ياست که ب 
محدوده  mvو 0vد يفرض کن. کندير مييتغ) ييب نهايآس(

0vvون در يتاسيعدم وقوع کاو(اندازه سرعت باشد  و  >
mvvب در ين آسيشتريب  ينطوال يبردار زمان بهره ي، برا<

ون يتاسيب کاويدهد، شدت آسيقات نشان ميتحق ).يکاف
ک تابع ي). ١٩٧٠، نپ و همکاران( 6vمتناسب است با 

و  يل( باشدين ميچن vيرات آرام براييت با تغيعضو
  :)١٩٩٦  ،هوپس










<

≤<
−

−
≤

vv

vvv
vv

vv
vv

m

m
m
1

)(
)(

0

06
0

6
0

0

   )٣(  

 ييدارد؛ از آنجا يبستگ tو  Sبه  mvو  chσ ،0vر يمقاد
 σتواند  يخوب م يات ساختمانيتر و عمل که مصالح مقاوم

قبل  ايون يتاسيورا قبل از آغاز کا يشتريب vو  يتر کوچک
 Sرسد، تحمل کند؛ ي ييبه سطح نها ونيتاسيکاو که نيا از

کاهش  tمختلف با  ييايميو ش يکيزيفهاي  بسته به روند

 ييدر هر جا σو  v؛ و )يطيش و اثرات محيفرسا(ابد ييم
کند، ير مييل تغيک سيز، که با زمان در يسرر يدببه 

smvتجارب نشان داده که اگر  .دارد يبستگ چ يه ≥5
شود، و يجاد نميون بر سطح بتن ايتاسياز کاو يشنا يبيآس

smvدر  165 ا نشود، و يجاد شود يممکن است ا >≥
smvاگر  افتد و يتفاق مون ايتاسيکاو <16~18

smvاست که  مين خسارت هنگايشتريب 45~40> 
170جه يدرنت). ١٩٩٠ يفالو( =v  42و=mv  انتخاب
  .دش
2.1076.0 ≤≤ iσ .جه فرض شده است ينتدرiσ  و
chσ ل يبه دل. )١٩٩٦، و هوپس يل( اشندب ٨/٠-٢/١ در بازه

بر  σوvيت نسبياهم يبرا يجيگونه نتا چيکه ه نيا
. اندشده ن انتخابيقوان يهاوزنست، يون موجود نيتاسيکاو

مورد  chσ=2.0 و iσ=0.1، با ين فازيمدل تخم
مشاهده شده هاي  بيج با آسير گرفته و نتااستفاده قرا

  .دشويسه ميمقا
مسئله مطرح شده که شاخص  ير فازيغهاي  يورود يبرا

 يستم استلزام فازيون و سرعت هستند، از سيتاسيکاو
مم و ينيشود و جهت استلزام قواعد از مياستفاده م يممدان

  ).٢شکل (شود يمم استفاده ميانبوهش آن از ماکز
و قانون استفاده  استقواعد در اشتراک ضرب  يعملگرها

ا همان اشتراک ي" و"ها تنها از  ب مقدميشده در جهت ترک
ت سرعت و يوارد کردن توابع عضو ياز دو قانون برا. است

از  يساز ير فازيغ يبرا. شوديم استفادهون يتاسيشاخص کاو
ه ساخته يرو). ٢شکل ( شوديروش مرکز سطح استفاده م

اگر به . شوديده ميد ٣در شکل  ين مدل فازيشده توسط ا
) ١جدول (د شوب توجه يآس يبند ه و جدول سطحيرو

 تر خواهد مشخص يبند سطح يهامفهوم دلخواه بودن بازه
توان يموجود در مدل م يهار تمام کنترل کنندهييبا تغ. دش
ر داد که با توجه ييون را چنان تغيتاسيب کاويه شدت آسيرو

در محدوده موردنظر  يب واقعينتخاب شده آسا يهابه بازه
 يبند سطح يهاطورکه ذکر شد بازه دست آورد و همان هب

سه را ياست که بتوان مقا يبند ميک تقسيجاد يتنها جهت ا
  .انجام داد
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  ين به روش استلزام ممدانيب قوانيترک -٢شکل 

  

  
ب با توجه به يکه در آن سطح آس يه مدل فازيرو - ٣شکل 

  انيون و سرعت جريتاسيس کاوياند يرهاپارامت
  

ت شاخص ياگر تابع عضو: مورد استفاده يها قانون
گاه تابع  ت سرعت بر قرار باشند، آنيون و تابع عضويتاسيکاو

ت ياگر تابع عضو. ١ب برقرار است، با وزن يت آسيعضو
ب يت آسيگاه تابع عضو ون برقرار باشد، آنيتاسيشاخص کاو

ر با وزن توابع متفاوت يوزن اخ. ١٩٩/٠برقرار است، با وزن 
  .باشديان قدرت قانون مياست و تنها جهت ب

  
 بحثنتايج و 

 انيجر يپارامترهااز  يفاز يسازمدل برايق يتحقن يدر ا
ن ياول. است شدهاستفاده  زيدو سرر يروبرمدل شده 

ز سد باالرود يون مربوط به سرريتاسيب کاويآس يساز هيشب
انجام  يعدد يسازمدل يهااز داده باشد کهيم) ٤شکل (

) ١٣٨٩ ،مقدم يو اژدر يزيگوهرر يزند(آن  يشده بر رو
 . برديسود م

 

  
  ز باالروديل سرريپروف -٤شکل 

  
هستند پس از ورود  ير فازيصورت غ که به يورود يها داده

 يها ل به دادهيتبد يساز يفازريمدل و غ يستم فازيبه س
  .)٥شکل ( دشونيم يعدد ير فازيغ يخروج

  

  
  ز سد باالروديشده در سرر يسازمدل يرفازيب غيآس - ٥شکل 

  
ب يرا در کنترل آس ها آنتوان يب ميآس يبند پس از سطح

. شداستفاده  ٥و شکل  ١ ن کار از جدوليا يبرا. دخالت داد
ب از شاخص يآس بيني پيش يک برايدر روش کالس

خص ار شاين معيدر ا. شوديون استفاده ميتاسيکاو
باشد احتمال  ٢/٠ز چنانچه کمتر از يون در سرريتاسيکاو

ن يباشد ا ٢/٠شتر از ياد است و اگر بيون زيتاسيوقوع کاو
تفاوت نحوه ). ١٣٨٢ ،و هگر چريو(د يآيوجود نم ده بهيپد

 ٦ک را در شکل يبا روش کالس يمدل فاز بيني پيش
 .دشويمشاهده م
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ک در يروش کالس و يب در مدل فازيآس بيني پيش -٦شکل 

  ز باالروديسرر
  

 يبيگونه آس چيز دچار هين سرريک ايبا توجه به روش کالس
اما . است يحد بحران يون بااليتاسيرا شاخص کاويشود زينم

ن سرعت و فشار يان با ايچنانچه جر يبا توجه به مدل فاز
دا کند، سطح يون ادامه پيتاسيجه شاخص کاويط و درنتيمح
متر از مبدا،  ٣٨با فاصله حدود  ياهستگيب سبک از ايآس

ون يتاسيب کاويخطر آس يبه معنا شود که لزوماًيآغاز م
توان در سطح يون را ميتاسيب کاويآغاز خطر آس. ستين

ج مدل يتوان گفت که نتايپس م. نظر گرفتانه دريب ميآس
ج روش يون با نتايتاسيانه کاويب ميدر عدم خطر آس يفاز

. کسان استيون يتاسيعدم کاو يبران نمونه يک در ايکالس
گر يد يبر روو هوپس يل يهاب سبک در پژوهشيآس

ست بلکه يون نيتاسيب کاويخطر آس يز به معنايها ن نمونه
ب چندان يآس ياست که دارا ييزا و حباب ييزاآغاز خأل

ب و صدمه با خود يمفهوم آس. ستيد و قابل مالحظه نيشد
  .افته استيتفاوت  يون در پژوهش فازيتاسيده کاويپد
ز سد يمربوط به سرر يساز هين شبيسه دوميتست و مقا يبرا

ن يل ايپروف). ١٣٨٩ ،يزيگوهرر يزند( است ١کارون 
ن ياول. ز آمده استيبا مبدا تاج سرر ٧ز در شکل يسرر
انجام  ١٣٥٥آذرماه سال  ٢١خ يمخزن سد در تار يريآبگ
و  ١٣٥٦ يهادر سال ونيتاسيکاو بين آسيتر مهمو  شد

ون از پوشش يتاسيوست، که در آن کاويبه وقوع پ ١٣٥٨
، يزند. (افته بوديراه  يگذشته و به درون سنگ پ يبتن

نامتعارف  يهاکارکنان اغتشاش ١٣٥٦ يدر سوم د. )١٣٨٤
در  که كردندها گزارش از گذرگاه يان عبوريرا در جر

ب يها دچار آسن شوتيا مشخص شد بعد از آن يهايبررس

هاي  ستگاهين ايب ٢ب در گذرگاه يآس. شده بودند ياديز
 ٢+٨٠تا  ٢+١٠ن يب ٣د و در گذرگاه يشد ٢+٥٥و  ٢+٣٥
در . متر در بتن گزارش شد ٤ يبه پهنا يصورت سوراخ به

ز ين ١ن، گذرگاه يسنگ يعلت تداوم بارندگ همان روز به
ه يمتر مکعب بر ثان ١١٦٠ ين دبيشترير گشوده شد و بيناگز

. را عبور داد) ه در پنج روزيمترمکعب در ثان ٧٠٠ن يانگيم(
اتفاق افتاد  ٢+٧٥و  ٢+١٠ستگاه ين اين گذرگاه بيب درايآس
 يعني متر ١٨ عرض بهاي  هحفر). ١٩٩٥و هوپس،  يل(

 آمده وجود هب متر ۱طول  و سرريز عرض تمام تقريباً
 كف آرماتورهاي كليه سرريز كف بتن بر عالوه كه طوري هب

 ٢٠ حدود سرريز بتن زير كف سنگ حتي دش گسسته نيز
 مدل روي که مطالعهد شمتر تخريب  ٥/١عمق  و متر

 آزمايشگاه در ٥/٦٢به  ١مقياس  با كارون سد سرريز فيزيكي
بخش (است  گرديده انجام نيرو وزارت به وابسته آب منابع

جام پرتاب را در رقوم  يينها يدر طراح). ١٣٦٣ک، يدروليه
منظور حفاظت  د و بهشمستقر مي ياب قدباالتر از جام پرت

ز با يسرر يون طرح هوادهيتاسيز در مقابل کاويه سرريرو
  ).١٣٨٤ ، يزند( صورت گرفتجاد دو هواده يا

  
  ١پروفيل سرريز سد کارون -٧شکل

  
 ير فازيصورت غ که به يساز هين شبيا يورود يها داده

 يساز ير فازيمدل و غ يستم فازيهستند پس از ورود به س
شوند که در يم يعدد ير فازيغ يخروج يها ل به دادهيتبد

محدوده ). ٨شکل(قرار دارند  ٦٧/٠و  ٥/٠ن بازه ينجا بيا
. کنديدا ميمدل تفاوت پ ير پارامترهاييجواب بسته به تغ

22( ستگاهياساس از بريمحاسبات ن yxstation +=( ،
قبل از تاج (ز يسرر يفاصله از ابتدا yو xکه يدرحال
  .باشد، انجام گرفته و نمودار شده استيم) زيسرر
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ت يآن بر اساس تابع عضو يسازمدل ير فازيب غيآس -٨شکل 

  بيآس
  

، ٨ج شکل يو استفاده از نتا ١ جدول يبند با توجه به سطح
 سه بايبدست آمده و در مقا يصورت فاز ب بهيآس بيني پيش

ب يو آس) ١٩٩٥ ،و هوپس يل(ب گزارش شده يآس
ن يو همچن ١١، ١٠، ٩ هاي شده گذشته، در شکل بيني پيش

ک يب کالسيها آسدر شکل. ارائه شده است ٢در جدول
ون يتاسيکاو يس بحرانيون که با توجه به انديتاسيکاو

)2.0=crσ (يها نان مکيشود و همچن يده ميسنج 
 يسه و بررسيمقا يز برايز نيد سرريح جداصالحات در طر

  . شوديده ميد
  

  
ک، مشاهدات يب کالسيب، آسيآس يفاز بيني پيش -٩شکل 

  ١ب در گذرگاه يو اصالحات طرح پس از آس يواقع
  

  
ک، مشاهدات يب کالسيب، آسيآس يفاز بيني پيش -١٠شکل 

  ٢ب در گذرگاه يو اصالحات طرح پس از آس يواقع
 

 
ک، مشاهدات يب کالسيب، آسيآس يفاز ينيب پيش -١١شکل 

  ٣ ب در گذرگاهيو اصالحات طرح پس از آس يواقع
 

شده و محل  ينيش بيب پيج شدت آسي، نتا١ گذرگاه يبرا
-يدر نمودار قابل قبول م يب واقعيسه با آسيآن، در مقا

  .باشد
 يتر فيضع بيني پيشها نيتخم ٣و  ٢گذرگاه  يمدل برا. 

بر  عالوه. ز قابل قبول هستندين ها نآدهد هرچند ينشان م
 يفاز يساز گر مدليون، نکته ديتاسيب کاويآس يابيمکان

ب و همراه بودن با شدت يآس يبند طحب قدرت سيآس
ک دقت شود در آن يب است که چنانچه به روش کالسيآس

ون يتاسيتنها وقوع و عدم وقوع کاو يس بحرانيبا توجه به اند
  .دشويم بيني پيش

 يب واقعيانجام گرفته و آس يق قبليج تحقينتا ٢ لدر جدو
مدل  يهاينيب شيبا پ) ١٩٩٥ ،و هوپس يل(گزارش شده 
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سه بهتر آورده يمقا يسه گذرگاه، برا يق، بر رويتحق يفاز
هاي مدل بينيشود، پيشهمانطور که مالحظه مي. اندشده

گيرد و براي ها را در بر ميفازي تخمين آسيب کل ايستگاه
توان، بازه موردمطالعه ديگر تحقيقات گزارش يسه ميمقا

  .شده را، در مدل مورد مشاهده و بررسي قرار داد

ن در پژوهش يتخم يشود مدل فازيطورکه مشاهده م همان
ب يسطح و محل آسبيني  پيشقادر به ) ١٩٩٥( و هوپس يل

ن ييبر تع ست اما مدل حاضر عالوهين ١ز کارون يدر سرر
ب باالتر از آن و يه گزارش شده شدت آسب در بازيشدت آس

ز يتر از آن را ن يينون سبک در پايتاسياحتمال آغاز کاو
  .کند يمبيني  پيش

  
  ونيتاسيگزارش شده کاو بيو آس گذشته شده توسط مدل بيني پيش بيآس ،شده مدل پژوهش حاضر بيني پيش بيآس -٢جدول 

سرريز سد 
١کارون   

ايستگاه آسيب 
)متر(واقعي   

آسيب شدت 
 واقعي

نتيجه لي و 
هوپس براي 

)متر(ايستگاه   

نتيجه لي و 
هوپس براي 
 شدت

بيني شدهآسيب پيش  

 شدت آسيب ايستگاه

١گذرگاه   2+10~2+75 
ميانه يا 

 سبک - شديد

 سبک 1+51~0+62
1+58~1+83 
 ميانه 157~1+52

1+84~2+40 
 شديد 3+05~3+03
2+41~2+61 
 نهايي 3+02~2+62
3+05~End 

٢گذرگاه   2+35~2+55 
شديد يا 

 سبک - نهايي

 سبک 1+53~0+57
1+56~1+86 
 ميانه 1+55~1+54
1+87~2+41 
 شديد 2+62~2+42
3+03~3+03 
 نهايي 3+02~2+63
3+04~End 

٣گذرگاه   2+10~2+80 
شديد يا 

هايين  سبک - 

 سبک 1+53~0+57
1+56~1+86 
 ميانه 1+55~1+54
1+87~2+41 
 شديد 2+62~2+42
3+03~3+03 
 نهايي 3+02~2+63
3+04~End 

  
  يريگ جهينت

 يمعرف يون را فازيتاسيب کاويآس ل بودن عوامل متعدديدخ
 يون و حتيتاسياوک يس بحرانيک انديروش کالس. کنديم
ط مبهم و ير در شراييت تغيکه قابل ياضير يهاگر روشيد

محل و  بيني پيشرا در  ييستند، کمبودهايرا دارا ن يفاز
نشان  يواقع يهاها و دادهبا گزارش يب و همراهيشدت آس

 يزبان يهاز تنها مفهوميگزارش شده ن يهابيآس. دهديم
و همراه شدن با  يبند ک قادر به شدتياند و روش کالسبوده
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 يد بررسيارائه روند جد. ستيز نيگزارش ن يم زبانيمفاه
ب چند يآس بيني پيشن گذشته هرچند يتوسط محقق يفاز

ز سد يت انجام داده است اما در سرريز را با موفقينمونه سرر
ق ين تحقيدر ا يمدل فاز. شکست خورده است ١کارون 

ز و يق در سرريحقبازه مورد ت يب را برايشدت و سطوح آس
قابل  نسبتاً يزند و همخوان ين ميل تخميتمام طول پروف

صورت دو  ها بهنکه در گزارش شدتيدارد با توجه به ا يقبول
  .، آورده شده استييا نهايد يشد عبارت مثالً يسطح

ون و يتاسيب کاويب با توجه به نوع نگاه به آسيسطوح آس
ن مدل يباشد اما اتواند متفاوت  يهر محقق م يمفهوم زبان

را دارا  يزبان يبند با انواع سطح يو سازگار يت همراهيقابل
کننده  ا کنترلير و ياست و بسته به خواسته مسئول و مد

  مييتنظ يهارات در مدل با انواع قسمتييب است و تغيآس
  .ر استييدر مدل قابل تغ
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