
 

 معاونت پژوهشی و فناوری

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

 

توده سنگ با استفاده  یبرجا هایحجم بلوک نیتخم

 اهیوستگیناپ داریو فاصله داریجهت یرگیاز اندازه

 

 مجری:
 شالسید احمد مهریدکتر 

 

 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسیگروه 
 

این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق 

 اردبیلی اجرا گردیده است

 1399سال 



 

  چكيده

 

 أ

 

 چکیده

چنانچه از وضعيت ساختاری و ابعاد های مرتبط با مهندسی سنگ، پيش از شروع اجرای پروژه 

های اجرا و سنگ اطالعات کافی وجود داشته باشد، با طراحی و انتخاب درست روشهای تودهبلوک

های جدید در زمينة فناوریجویی خواهد شد. ظهور ها صرفهتجهيزات مناسب، به ميزان زیادی در هزینه

بعدی هندسی اطالعات دقيق سه کهاین امكان را فراهم کرده است  ،برداشت اطالعات مختصاتی و مكانی

ها شناسایی و برداشت شوند. این تحقيق، از ساختار توده سنگ فراهم شده تا به کمک آنها ناپيوستگی

های نوین های ابر نقاط متراکم به دست آمده از روشدهد که در آن با استفاده از دادهفرآیندی را ارائه می

داری و های چند برنامة کامپيوتری، مقادیر جهتو با تلفيق قابليت زمين بعدی عوارضسه برداشت

-های تودههای پایای موجود در توده سنگ و همچنين نمودار توزیع حجم بلوکدرزهداری دستهفاصله

مناسبی از بعدی با دقت شود. این فرآیند نيازمند آن است که ابتدا ابر نقاط متراکم سهسنگ برآورد می

ها سنگ برداشت شده باشد. در این روش، تعلق نقاط مختصاتی به صفحات ناپيوستگیهای تودهرخنمون

شوند. بندی میهای آماری دستهبا اجرای آزمون کوپلناریتی مورد بررسی قرار گرفته و به کمک روش

ا قابل روئيت نيست به صورت ها که عمود بر سطوح دامنه بوده و صفحات آنهبعالوه، برخی از ناپيوستگی

-ناپيوستگیبصری از روی امتداد خط اثر آنها شناسایی شدند. پس از مشخص شدن نقاط متعلق به دسته

بندی شده و بر مجموعه نقاط متعلق به هر خوشه، ها، با توجه به پراکندگی فضایی آنها، نقاط خوشه

ستگی قابل روئيت موجود در توده سنگ به صفحة واحدی برازش شد. به این ترتيب تمامی صفحات ناپيو

های ابر نقاط صورت هندسی و با فرض پایایی، شبيه سازی شدند. از طرفی دیگر با استفاده از داده

ها و بعدی درزهبعدی از توده سنگ ایجاد شد. با تلفيق هندسة مدل سهمتراکم، یک مدل حجمی سه

سازی شده و نمودار به صورت کامپيوتری شبيهسنگ های تودهبلوکهندسة مدل حجمی توده سنگ، 

به دست آمد. به منظور اعتبارسنجی راه و روش ارائه شده در این تحقيق از یک نيز توزیع حجم بلوک 

داری منظم متعامد که دارای حل تحليلی دقيق است، استفاده شد و مدل هندسی با سيستم درزه

 بی حجم بلوک نيز مقایسه شدند.های پيشينِ ارزیاهمچنين نتایج حاصله با روش

 های کلیدی: واژه

.سانگ دهای تاوده  های برجاا، خصيصاه  نگاری دیجيتال، مدل رخنمون دیجيتال، توزیع حجم بلوکدرزه
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 مقدمه

است. طبق نظر بنياوسكی  "توده سنگ"م بسيار مهم در مكانيک سنگ، اصطالح يیكی از مفاه 

بندی از ها یا صفحات الیهها یا گسلسنگ که با درزههای مادهتوده سنگ عبارت است از بلوک ،(1989)

اند. قسمت عمدة توده سنگ، مخصوصاً آنهایی که در سطح زمين تا اعماق چند صد همدیگر جدا شده

های موجود در آنها به شدت کنند و ناپيوستگیمتری قرار دارند به صورت یک محيط ناپيوسته رفتار می

-کنند. بنابراین ضروری است که عالوه بر تشریح ليتولوژی سنگترل میرفتار مكانيكی توده سنگ را کن

ها به دقت توصيف شوند و تاجایی که ممكن باشد، ها، هم ساختار توده سنگ و هم طبيعت ناپيوستگی

ها دخيل هستند به صورت کمّی ارزیابی شده و پارامترهایی که در رفتار مكانيكی و تحليل پایداری

بندی مهندسی توده های ردهسنگ، پایه و اساس روشهای تودهشریح دقيق ناپيوستگیمقداردهی شوند. ت

-ها اتفاق نظرها بيشتر شوند، این امكان را فراهم میسنگ است. چنانچه در تشریح وضعيت ناپيوستگی

های مهندسی در سنگ کاهش یابد های پرهزینة برجا به منظور طراحیسازد که نياز به اجرای آزمون

(Barton, 1978.) 

های ناپایداری"( اعالم کرده است که: NIOSH) 1موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریكا 

 ,Monsalve) "ترین علت ریزش سنگ در معادن در آمریكا استناشی از عوارض ساختاری، یكی از اصلی

دیگر را قطع کرده و سنگ همهای تودهدهند که ناپيوستگیها زمانی رخ می(. این قبيل ناپایداری2019

های سنگی پس از ایجاد سطوح آزاد در اثر حفاری تونل یا کنند و این بلوکهای سنگی را ایجاد میبلوک

کند. از طرف دیگر استخراج مادة معدنی جابجا شده و بزرگترین خطر را برای پرسنل اجرایی ایجاد می

 نبود پيش بينی اوليه نسبت به نيزعدم سوددهی کافی معادن سنگ ساختمانی ة یكی از دالیل عمد

سازی توليد  به بهينه نسبی قطعات، ةبينی اوليه از اندازپيش است.سنگ توده های برجای حجم بلوک

همچنين مدیریت معدن کواری به شدت به  (.Mosch et al. 2011) سنگ ساختمانی کمک خواهد کرد

تخمين زده شده در یک معدن،  اگر متوسط حجم بلوک . به عنوان مثالک وابسته استبلو طبيعی ةانداز

 (.Sousa, 2010) هایی اقتصادی نخواهد بوددر چنين محل سرمایه گذاری ،کوچک باشد

                                              
1 National Institute for Occupational Safety and Health 
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 سيله صفحات ناپيوستگی که در آن حضور دارند محدودو بهسنگ موجود در توده هایابعاد بلوک 

( 1IBSDهای برجا )یا های سنگی اصطالحاً توزیع ابعاد بلوکاندازة این بلوک محدودة تغييراتشوند.  می

سنگ است که در های سنگی یک خصيصة مهم از تودهشود. از اینرو، مشخصة توزیع ابعاد بلوکگفته می

های معدنی و عمرانی از بسياری از مطالعات مهندسی مرتبط با فضاهای زیرزمينی و روباز مثل فعاليت

بندی و تحليل پایداری توده سنگ، طراحی روش ل مطالعات اقتصادی معادن سنگ تزئينی، ردهقبي

 Elmouttieهای هيدروژئولوژی باید مورد توجه قرار گيرد )حفاری، تعيين پارامترهای آتشباری و تحليل

and Poropat, 2012.) 

ناپيوستگی اعم از درزه یا شود که در آن حداقل سه دسته سنگی یافت میبه ندرت توده 

های ضعيف و یا الیه بندی وجود نداشته باشد. متعاقباً خواص مكانيكی و رفتار توده سنگ شكستگی، زون

(. طبق نظر انجمن بين المللی Buyer and Schubert, 2017کند )ها تبعيت مینيز از این ناپيوستگی

های برجای توده ة اندازه یا حجم بلوک( مهمترین عوامل کنترل کنندISRM, 1978مكانيک سنگ )

داری است. یا شدت درزه 2داری، تداوم و فرکانسها از قبيل فاصلهسنگ، پارامترهای هندسی ناپيوستگی

ها گيری هندسة ناپيوستگیها در توده سنگ، برداشت یا اندازهبنابراین اولين گام در برآورد حجم بلوک

 (.Priest and Hudson, 1976; Bieniawski, 1989است )

-های دستی اقدام به اندازهمهندسين ژئوتكنيک در گذشته به کمک مشاهدات بصری و برداشت 

نگاری نيز استفاده از کمپاس و شيب ترین روش درزهنمودند و رایجهای توده سنگ میگيری خصيصه

-یا برداشت پنجره و 3ها با تكنيک برداشت خطی(. این برداشت ,.2001Palmstrom et alسنج بود )

هایی از قبيل مشكالت مقياس برداشت، خطرات جانی های سنتی، محدودیتشدند. اما روشاجرا می 4ایی

هایی که به ها و برداشتبری زیاد را داشتند. از همه مهمتر اینكه بررسیها، زمان و هزینهو عدم دسترسی

شدند، زمانی معتبر بودند که شخص یا تيم برداشت کننده از تجربه و دانش کافی در روش سنتی اجرا می

قابل تكرار  ها اغلبها و بررسیبرداشتو  ینينه ع بوده یاغلب ذهناین امر برخوردار باشد؛ زیرا نتایج 

یا ها )های سنتی برداشت ناپيوستگی(. بنابراین روشKemeny, 2003; Gaich et al. 2006ند )ستين

 سنگ مناسب نيستند.دهی تودهنگاری( در توده سنگ برای خصيصهدرزه

                                              
1 In-situ Block Size Distribution 
2 Frequency 
3 Scan-Line 
4 Window Mapping or Scan-Window 
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های دیجيتال سه بعدی از توده سنگ برای های سنجش از دور و تحليل مدلاستفاده از تكنيک 

های توده سنگ در دهة اخير بسيار توسعه یافته است و استخراج خواص هندسی و ژئوتكنيكی ناپيوستگی

های سنتی شده های دستی و روشها به تدریج جایگزین برداشتتفاده از این روشبنابه دالیل زیر اس

 (:Gaich et al. 2006; Haneberg, 2008است )

 گيری را دارند.نتایج عينی بوده و بارها قابليت توليد مجدد و بررسی و اندازه 

 دقت را افزایش داده  زمان برداشت را بسيار کاهش داده، اشتباهات انسانی را شدیداً کاهش داده و

 است.

 های بيشتری با جزئيات بيشتری قابل برداشت هستند.مقدار داده 

  ایمنی کار بسيار افزایش یافته و خطرات جانی تقریباً حذف شده و نقاط دور از دسترس قابل برداشت

 اند.شده

  کمک کامپيوتر و با اطالعات به دست آمده این قابليت را دارند که عمليات تحليل و تفسير آنها به

 های نيمه خودکار یا تمام خودکار انجام شوند.روش

( و تكنيک 2TDLS( مثل اسكنر ليزری زمينی )1LiDARهای دور سنجی ليدار )تكنيک 

بعدی از سطوح با رزولوشن )یا های سهتوانند مدل( می3CRTDPفتوگرامتری دیجيتال محدودة نزدیک )

د که شامل هزاران نقطه با فواصل کمتر از ميليمتر از هم است وضوح( بسيار زیاد فراهم نماین

(Jaboyedoff et al. 2012برداشت یا اسكن ليزری یک تكنولوژی است که با ارسال سریع اشعه .) های

تواند موقعيت عوارض اطراف خود را با دقت ميليمتر به های انعكاسی میليزر به اطراف و تحليل اشعه

با استفاده از  فتوگرامتری نيز در روش(. Monsalve, 2019گيری نماید )اندازهصورت نقاط مختصاتی 

های از رخنمون بعدیسه هایتوان مدلمیافزارهای خاص، و استفاده از نرم عكسبرداری دو بعدی متداول

 نياز به بدونتوان به آسانی و را می هاها یا دامنهدیوارهبزرگی از  ةمحدود در این روش، کرد. تهيه سنگی

 مناسبدر زمان کم و با دقت  عمليات اجرایی پروژهدسترسی فيزیكی و همچنين بدون اخالل در 

 (. Sturzenegger and Stead, 2009کرد )برداشت 

ها به درستی مورد های به دست آمده از این روشاست که چنانچه داده ها نشان دادهبررسی 

-ها در شناسایی و خصيصهت به درستی تفسير شوند، این تكنولوژیتجزیه و تحليل قرار گرفته و مشاهدا

                                              
1 Light Detection and Ranging 
2 Terrestrial Digital Laser Scanning 
3 Close Range Terrestrial Digital Photogrammetry 
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نگاری هستند. های سنتی درزهتر از روشدهی ساختارهای توده سنگ کارآمدتر، سریعتر و حتی ارزان

های چشمگيری که در قدرت پردازش کامپيوترها رخ داده است، بنابراین با توجه به تحوالت و پيشرفت

ها، طوری که بسيار نزدیک به واقعيت باشد، فراهم سنگعددی توده ی و تحليلهندس سازیامكان مدل

های مهم ژئوتكنيكی در شده است؛ بنابراین اطالعات با سرعت زیادی پردازش شده و بسياری از جنبه

 Bonilla-Sierra etشوند )اسرع وقت با کمترین هزینه به صورت عينی و واقعی، شناسایی و بررسی می

al. 2012; Riquelme et al. 2014; Lato and Voge, 2012 امروزه استفاده از فنون برداشت .)

های ليزری  و فتوگرامتری دیجيتال بسيار معمول شده و از پذیرش عمومی برخوردار است و طی سال

از اهم مطالعات انجام  ایخالصه 1. 1در جدول ای در این زمينه اجرا شده است. اخير تحقيقات گسترده

 گرد آوری شده است.شده در این زمينه

پهپاد فتوگرامتری دیجيتال قابليت آن را دارد که در سناریوهای مختلفی مورد استفاده قرار  

های ساده تا پيچيده کاربرد دارد. با استفاده گيرد؛ مثالً از مقياس متر گرفته تا کيلومتر و یا برای هندسه

 1مشكل عدم دسترسی به توده سنگ جهت برداشت به کلی رفع شده و بر پدیدة انسداداز این تكنيک 

)یعنی اینكه مانعی موجب شود اشعه تابشی یا انعكاسی ليزری به سطح برداشت و دستگاه گيرنده نرسد( 

های مختلف توده سنگ را از زوایای متفاوتی توان بخشغلبه شود زیرا به کمک این روش به سادگی می

که در پهپادها تعبيه شده  GNSS/INSهای داشت کرد تا هيچ نقطةکوری باقی نماند. به کمک سيستمبر

ترتيب با این برداری ثبت شود. بدیناست این امكان وجود دارد که موقعيت دوربين در هربار تصویر

 Nex)کرد های برداشت شده را ژئورفرنس داده 2SfMتوان به طور مستقيم به کمک تكنيک رویكرد می

and Remondino, 2014). 

 3ابر نقاط -1به ترتيب عبارتند از:  SfMمحصوالت اصلی پردازش تصاویر دیجيتال با روش  

(PC ،)2- 4مدل دیجيتال سطوح (DSM ،)3- یعنی تصویری اصالح شده که مقياس در تمام  5اورتوفوتو(

 ت اافادل دیجيتال بایا م TDOMکه در علوم زمين به آن  6نقاط آن یكسان است(، مدل سه بعدی بافته

                                              
1 Occlusion 
2 Structure from Motion 
3 Point Cloud 
4 Digital Surface Model 
5 Orthophoto 
6 3D Texturized Model 
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سنگ و تخمین حجم دهی تودهنگاری، خصیصههای نوین درزهمروری بر مطالعات انجام شده در زمینة روش .1 .1جدول 

 های برجا.بلوک

 

 پژوهشگر و تاریخ انتشار پژوهش شرح مختصر موضوع پژوهش

های سنتی به کمک روشها مقایسه نتایج برداشت ناپيوستگی

 های جدید اسكنر ليزری و فتوگرامتریبا روش

Voyat et al. 2006; Poropat et al. 2006; Haneberg 

2008; Sturzenegger and Stead 2009 

های توده سنگ با استفاده از ابر برآورد جهت داری ناپيوستگی

 نقاط سه بعدی

Slob et al, 2005; Jaboyedoff et al. 2007; Olariu et al. 

2008; Sturzenegger and Stead, 2009; Sturzenegger et 

al. 2011; Khoshelham et al. 2011; Lato and Voge, 

2012; Riquelme et al. 2014 

های پایا و ناپایا توده برآورد فاصله داری دسته ناپيوستگی

 سنگ با استفاده از ابر نقاط سه بعدی
Oppikofer et al. 2009; Slob, 2010; Riquelme et al. 

2015; Buyer and Schubert, 2017 

 .Sturzenegger and Stead, 2009; Sturzenegger et al های توده سنگ از ابر نقاط سه بعدیبرآورد تداوم ناپيوستگی

2011; Umili et al. 2013 

های توده سنگ با استفاده از برآورد زبری سطوح ناپيوستگی

 سه بعدیابر نقاط 
Haneberg et al. 2007; Sturzenegger and Stead, 2009; 

Oppikofer et al. 2009  

تحليل  در و اسكن ليزری فتوگرامتری هایروش استفاده از

 های سنگیپایداری شيب

Slob et al. 2005; Firpo et al. 2011; Bonilla-Sierra et 

al. 2012; Jaboyedoff et al. 2012; Kim et al. 2014; 

Riquelme et al. 2017; Sturzenegger et al. 2017; 

Francioni et al. 2018 

 های ميدانیگيریاندازه تخمين حجم بلوک با استفاده از

-کمک روش باها ناپيوستگی داری و تداومداری، فاصلهجهت

 های محاسبات دستی و کامپيوتری

Miles, 1972; Da Gama, 1977; Wang et al. 1991; Şen 

and Eissa, 1992; Young et al. 1995; Maerz and 

Germain, 1996; Lu and Latham, 1999; Palmstrom et 

al., 2001; Sousa, 2010; 

 1395امينی و خوشرو،  

ها ها بر روی اندازه و شكل بلوکدرزهداری تأثير جهتبررسی 

عددی و  هایکارگيری الگوریتم با به سازی اندازه بلوکو بهينه

 کامپيوتری های برنامه ةتهي

Wang et al. 2003; Ahn S-H and Lee, 2004; Jern, 2004; 

Kim et al. 2007; Mosch et al. 2011; Elmouttie and 

Poropat, 2012; Yarahmadi et al. 2014  

توده سنگ از روی های موجود در تشخيص خودکار ناپيوستگی

های نرمافزاری تجاری و ابر نقاط سه بعدی به کمک بسته

توده سنگ با استفاده از   یبلوک ها ییشناساو  رایگان موجود

 های بهبود یافتة کامپيوتریتمیالگور

Chen et al. 2017; Tung et al. 2018 

 1398زاده و همكارانش مالیی امام
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مستقيماً به کيفيت دوربين )از  SfMگویند. رزلوشن این روش ففتوگرامتری مبتنی بر می 1رخنمون

ها(، لنز دوربين )فاصله کانونی( و فاصلة بين دوربين تا سطوح برداشت اندازة پيكسللحاظ تعداد و 

اری و های پایدها نيز به کيفيت دوربين و پهپاد )از قبيل مولفهگيریبستگی دارد. همچنين دقت اندازه

(، ميزان همپوشانی تصاویر، شرایط آب و هوایی و نور، وجود یا عدم وجود نقاط GNSS/IMUسيستم 

تصاویر )ماند در نظر گرفتن پارامترهای کاليبراسيون دوربين و  SfMکنترل زمينی و کيفيت پردازش 

های مختلف وش. قابليت کاربرد ر(Menegoni et al. 2019) اعوجاج تصاویر در پردازش( بستگی دارد

 نشان داده شده است. 1. 1 شكل  های هندسی دربرداشت در رابطه با ابعاد رخنمون و پيچيدگی

 
 Nex)های هندسی توده سنگ های مختلف برداشت در رابطه با ابعاد رخنمون و پیچیدگیقابلیت کاربرد روش. 1. 1 شکل

and Remondino, 2014.) 

دهی سنگ، خصيصهنگاری تودهمطالعات پيشين در زمينة درزهترین از مهم فهرستیاین مرور،  

سنگ بود که با تفكيک موضوعی ارائه شد. های برجای تودهها و ارزیابی حجم و ابعاد بلوکناپيوستگی

تر و تر، سریعهای ليزری و فتوگرامتری، تا حدود زیادی موجب آساناگرچه استفاده از تكنولوژی برداشت

-ها در تودهنگاری شده است اما پس از برداشت و شناسایی دسته ناپيوستگیعمليات درزهتر شدن دقيق

                                              
1 Texturized Digital Outcrop Model 
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داری و تداوم دسته سنگ، تعيين فاصلهتوده دهیسنگ، یكی دیگر از کارهای پر ابهام در خصيصه

 ها در خصوص اندازة تداوم یا پایایی یک ناپيوستگی به مراتبها است. ابهامات و دشواریناپيوستگی

ها در سنگ، تمامی ناپيوستگیدهی تودهبيشتر است؛ به همين دليل در اغلب مطالعات مربوط به خصيصه

شود تا (. این فرض موجب میBuyer and Schubert, 2017شوند )ميدان عمل پروژه، پایا فرض می

سنگی نيز کمتر از های ها کمتر از واقعيت تخمين زده شده و در نهایت ابعاد بلوکداری ناپيوستگیفاصله

توان گفت که اغلب مطالعات (. اما به طور خالصه میRiquelme et al. 2015مقدار واقعی برآورد شوند )

 هایی هستند که عموماً عبارتند از:دارای برخی محدودیت 1. 1ذکر شده در جدول 

 سنگ.های در داخل تودهعدم اطالع از ميزان پایایی ناپيوستگی 

  ها در رخنمون.برداشت صحيح تداوم یا پایایی ناپيوستگیعدم توانایی در 

 های پراکنده و ارائة نتایج بندی و برازش بر دادهها از قبيل خوشهسازیها و سادهاعمال برخی تقریب

 های احتماالتی.های آماری و توزیعاز طریق ميانگين

  ابعاد بلوک توده سنگ.محدودیت در وارد کردن اطالعات بيش از سه دسته درزه در محاسبات 

 های دارای وجوه مقعر.ناتوانی در شناسایی بلوک 

داری و بلوکی بودن توده سنگ بيش از حد شود که درزهها منجر به آن میدر مجموع این محدودیت

 شود.واقعی محاسبه می

ا، یک روش افزارههای برخی از نرمگيری از تكنولوژی موجود و با تلفيق قابليتبا بهره تحقيقاین  

های سنگی موجود در توده سنگ به صورت برجا ارائه داده است؛ به کاربردی برای برآورد احجام بلوک

های سه کند. این روش بر اساس دادهکه یک مدل قطعی با انطباق مناسب بر واقعيت ایجاد میطوری

ها به ناپيوستگی بعدی بدست آمده از ساختارهای توده سنگ به عنوان ورودی و برداشت خصوصيات

بعدی توده سنگ به کمک سازی هندسی سههای آماری و مدلافزارهای مبتنی بر تحليلکمک نرم

های توده سنگ، های کامپيوتری ارائه شده است. اگرچه در تخمين دقيق اندازه و شكل بلوکبرنامه

های موجود در دليل محدودیت آگاهی از ميزان واقعی تداوم یا پایایی ناپيوستگی بسيار مهم است، اما به

سنگ، در این تحقيق نيز همانند مطالعات پيشين، ها در دل تودهامكان برداشت ميزان تداوم ناپيوستگی

ها، اعم از سيستماتيک و تصادفی، همگی پایا فرض شده است. روش ارائه شده در این تمامی ناپيوستگی

 گيری هستند اعتبارسنجی شده است.قابل اندازه های هندسی بدیهی که دارای احجامتحقيق توسط مدل
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2  

 فصل دوم

  تحقیق تئوری
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 هانگاری و برداشت ناپیوستگیدرزههای روش. 1. 2

ها همواره بسيار تحت تاثير شخص یا اشخاص اجرایی یا سنگ و ناپيوستگیتشریح وضعيت توده 

های سازی که در آزموندتوان انتظار داشت که دقت و استاندارقرار داشته و نمی کنندگانبرداشت 

شود در مقياس صحرایی در برداشت توده سنگ نيز رعایت های سنگی اجرا میآزمایشگاهی بر روی نمونه

الزم را شوند تا اطالعات و جزئيات های زمين شناسی معموالً در چندین مرحله اجرا میشوند. بررسی

برای وضعيت موجود پروژه فراهم نمایند: )الف( امكان سنجی )ب( برنامه ریزی دقيق )ج( ساخت و بهره 

ای به پروژة دیگر بسيار متغير است. با توجه به برداری. ميزان جزئيات مورد نياز برای هر مرحله، از پروژه

تواند سنگ میبر اساس آن یک توده جزئيات مورد نياز، دو درجة اساسی یا سطح اهميت وجود دارد که

ها که تنها آن دسته از ناپيوستگی 16های حسی و سهل انگارانهگيرد. در برداشتمورد برداشت قرار 

هایی ، تمامی ناپيوستگی17گرایانهشوند؛ اما در یک برداشت واقعاهميت زیادی دارند برداشت و تشریح می

شوند. پيشنياز هر ، مورد برداشت قرار گرفته و تشریح میشوندکه در رخنمون تصادفی سنگ مشاهده می

-های مقدماتی زمينشناسی موجود به همراه شناساییهای زميندو نوع برداشت، مطالعة تمامی نقشه

های ها و فصل مشترک واحدها، دایکشناسی مهم، گسلشناسی نوع سنگ، ساختارهای زمين

تواند های مقدماتی میلعة تصاویر هوایی اغلب برای برداشتشناسی( مختلف است. مطاليتولوژیكی )سنگ

هایی که عوارض سيستماتيک، مانند بسيار مفيد باشند. در مرحلة مقدماتی باید تالش شود تا محدوده

 داری یكسان، تشخيص داده شوند.داری یا فاصلههای دارای جهتدرزه

سنگ دارای یک ایراد اساسی است و آن گرایانة برداشت عوارض ساختاری در تودهرویكرد واقع 

-است و در این خصوص نياز به وجود برخی روش گير و پرهزینه بودن( این روشدشوار بودن )یعنی وقت

-های پردازش خودکار اطالعات برای تجزیه و تحليل انبوه اطالعات به دست آمده به شدت احساس می

دگی قابل تعيين نباشند، رویكرد جایگزین دیگری های ساختاری به ساشود. با این حال اگر محدوده

های ساختاری به روشنی قابل تشخيص و تفكيک هستند، چنانچه وجود ندارد. در مواردی که محدوده

انگارانه بهتر است و در زمان و حسی و ساده تخصص و تجربة کافی وجود داشته باشد، استفاده از روش

های ناپيوستگی موجود در سطوح برداشت را تعيين يز اهم سيستمجویی شده و معموالً نها صرفههزینه

های مختلفی وجود دارند مثل: )الف( توصيف کند. در کل اگرچه برای توصيف توده سنگ روشمی

                                              
16 Subjective survey 
17 Objective survey 
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برداری های حفر شده، )ج( تصویربرداری و نقشهنگاری چالها و واقعهها، )ب( توصيف مغزهرخنمون

ها مورد توجه های ژئوفيزیک و غيره اما آنچه که در تمامی این روشادهزمينی و هوایی، )د( توصيف د

به بررسی  این فصل اجماالًسنگ است. در های موجود در تودههای ناپيوستگیگيرد توصيف مولفهقرار می

 شود.ها در توده سنگ پرداخته میهای ناپيوستگیهای توصيف مولفهروش

های مهندسی سنگ )معدنی یا عمرانی( بررسی در پروژههای مورد بزرگی مقياس توده سنگ 

سنگ غيرممكن گيری یا محاسبة دقيق بسياری از خواص مكانيكی تودهشود تا اندازهاغلب موجب می

ها از مهمترین عوامل کنترل کنندة خصوصيات ناپيوستگیهمانطور که پيشتر نيز گفته شد، باشد. 

های ها، اولين گام در طراحیهای ناپيوستگیو برآورد ویژگی سنگ بودههندسی و رفتار مكانيكی توده

ها )از قبيل شدت مهندسی سنگ است. بهترین راه برای به دست آوردن اطالعات در خصوص ناپيوستگی

های صحرایی به کمک داری، پایایی و غيره( ترکيب نتایج به دست آمده از انجام برداشتداری، فاصلهدرزه

های حاصله روز، برداشت اطالعات مغزههای بهای سطحی بعالوة استفاده از تكنولوژیهمشاهدات رخنمون

. (Palmstrom et al., 2001) های ژئوفيزیكی استهای اکتشافی و همچنين ارزیابی برداشتاز گمانه

ها، تجزیه ها آن است که اطالعات ژئومكانيكی دقيقی برای ارزیابیهدف از اجرای این قبيل بررسی

 های مهندسی و اجرا فراهم.ها و طراحیحليلت

 نگاریهای سنتی درزهروش. 1. 1. 2

شيب  -شناسی و با استفاده از کمپاسها توسط مهندسين زمينناپيوستگی در گذشته برداشت          

داری، داری، تداوم، بازشدگی، موجداری، فاصلهسنج بعالوة متر نواری اجرا شده و اطالعات مربوط به جهت

شدند. در های مخصوصی گردآوری و ثبت میها در فرمنشت آب و جنس مواد پرکنندة ناپيوستگی

 19های باالبر سيارو یا دستگاه 18های دوردیفههای سنگی بلند نيز ابزارهایی مانند داربستبرداشت شيب

نيز  1. 2كل ششد. همانطور که در های توده سنگ استفاده میجهت دسترسی و برداشت ناپيوستگی

ها را داشته رسیو عدم دست یبرداشت، خطرات جان اسيمشكالت مق های سنتی،شود، روشمشاهده می

بر هستند. بعالوه از آنجایی که انسان در تمامی مراحل آن دخالت دارد، گير و هزینهو به خودی خود وقت

هایی که به روش سنتی اجرا برداشتها و طبيعتاً همراه با خطا و اشتباه خواهند بود. در نتيجه بررسی

                                              
18 Double Layer Scaffolding 
19 Cherry Picker 
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شدند، زمانی معتبراند که شخص یا تيم برداشت کننده از تجربه و دانش کافی در این امر برخوردار می

 Wongند )ستيقابل تكرار ن ها اغلبها و بررسیبرداشتو  بوده یاغلب ذهنباشد زیرا در این روش، نتایج 

2017uyer and Schubert, ; B2003; Kemeny and Post, 2019et al. .) 

 
 کلینومتر.-ها در توده سنگ به کمک کمپاسنگاری یا برداشت دستی ناپیوستگیاجرای عملیات درزه .1. 2 شکل

  نگاریهای نوین درزهروش. 2. 1. 2

های نوینی های اخير رخ داد که ابزارهای جدید و روشهای دیجيتال متعددی طی سالپيشرفت 

ها را برداشت کرده، ذخيره نموده و شناس فراهم کرد تا بتوانند اطالعات ناپيوستگیزمينبرای مهندسين 

-ها و برنامههای همراه هوشمند، تبلتگير شدن استفاده از تلفنها شامل همهتحليل کنند. این پيشرفت

سنج را در شيب -تواند جای کمپاسشود است و این تكنولوژی میهای کاربردی که بر روی آنها نصب می

ابزارهای  ،نيسنجش از دور در علوم زم هایکياستفاده از تكنهای صحرایی بگيرند. بعالوه برداشت

سنگ به صورت سه افزاری این امكان را فراهم کردند تا تودههای نرمبرداشت ليزری و فتوگرامتری و بسته
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سرتاسر آن  به صورت واقعی و عينی ها از سازی شده و خواص ناپيوستگیبعدی به کمک ابر نقاط مدل

 برداشت شوند.

های جدید دور سنجی مثل اسكنر ليزری زمينی یا فتوگرامتری دیجيتال محدودة تكنولوژی 

یكی از  ( با رزولوشن بسيار زیاد فراهم نمایند.20DSM3توانند مدل های سه بعدی از سطوح )نزدیک می

ت عوارض ساختاری توده سنگ معرفی شده است مدل ترین ابزارهایی که تاکنون برای برداشمناسب

در واقع نوعی نمایش توده  DOM(. مدل  .1996Powers et al( نام دارد )21DOMرخنمون دیجيتال )

ساز به صورت مجازی اقدام به شناسان را قادر میبعدی است که زمينسنگ با کيفيت زیاد به صورت سه

هایی که اغلب برای ساختن . پرکاربردترین روش(2. 2)شكل  های توده سنگ نمایندبرداشت ناپيوستگی

شود یكی استفاده از اسكنر ليزری سيار و دیگری روش فتوگرامتری از آنها استفاده می DOMهای مدل

 دیجيتال است.

رغم دقت قابل قبولی که دارند بسيار گران بوده و تجهزات وابستة آنها نيز اسكنرهای ليزری علی 

ير هستند و این در حالی است که استفاده از فتوگرامتری دیجيتال هم کم هزینه بوده و هم حجيم و جاگ

-. توسعه و پيشرفت دوربين(3. 2)شكل  ای هم نداردکاربر پسند است و نياز به تجهيزات چندان پيچيده

گرامتری های هدایت پذیر از راه دور )پهپاد( موجب شده است که پهپاد فتوو همچنين پرنده RGBهای 

(.  .Tannant, 2017Chesley et al ;2015ای پيدا کند )دیجيتال در علوم زمين کاربرد گسترده

های سنگی پيشنهاد و استفاده شده تاکنون دو سيستم پهپاد فتوگرامتری دیجيتال برای برداشت دامنه

وسعت کم و دیگری های پرشيب با است که یكی استفاده از پهپادهای عمود پرواز برای برداشت دامنه

 .Giordan et alتر با شيب مالیم است )های وسيعاستفاده از پهپادهای بال ثابت برای برداشت دامنه

 این دو سيستم بطور مفهومی نشان داده شده است. 4. 2(. در شكل 2015

های نوین روشتوجه شود، چنانچه برداشت تعداد زیادی ناپيوستگی مورد نياز باشد، استفاده از            

تر است. بعالوه در های سنتی به مراتب اقتصادیهای تجهيزات، نسبت به روشپوشی از هزینهبا چشم

های مغناطيسی بوده یا اینكه دامنه ناپایدار و یا دور از دسترس سنگ دارای ناهنجاریمواردی که توده

های ها است. ناگفته نماند، در روشپيوستگیها، تنها راه برای برداشت درزه و ناباشد، استفاده از این روش

 ایاهیااپيوستگاشود و در نیاهای بزرگ اغلب با دقت قابل قبولی برآورد مداری ناپيوستگینوین، جهت

                                              
20 3D Surface Model 
21 Digital Outcrop Model 



 

  منابع و مراجع

 

14 

 

 
 دستگاه استریوسکوپ مبتنی بر تصاویر دیجیتال و چگونگی کاربرد آن در درزه نگاری.. 2. 2شکل 

-ها نيز به شدت کاهش میین روشام شدن مساحت سطح قابل روئيت ناپيوستگی، دقت اک با کاکوچ 

یابد. بعالوه در روش فتوگرامتری، بعضی از منابع مهم خطایی وجود دارند که بایستی مورد توجه قرار 

 گيرند و عبارتند از: عدم اطالع دقيق از پارامترهای اجزای داخلی دوربين، دقت برداشت نقاط کنترلی،

 شدت نور و سایة اجسام، کرویت زمين و غيره.

شناسی از ها و عوارض زمينهای دگرشكل شده و هوازده، تشخيص ناپيوستگیگاهاً در سنگ         

تواند ابزار مناسبی برای برداشت های نوین چندان نمییكدیگر دشوار است. در چنين مورادی روش
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یا فتوگرامتری اطالعات بسيار مفيد دیگری نيز قابل حصول  های ليزریها باشند. در برداشتناپيوستگی

تواند برای آید میها به دست میها که از این روشاست. به عنوان مثال پروفيل زبری سطوح ناپيوستگی

ها مفيد باشد. همچنين تصاویر به دست آمده از توده سنگ در مستندسازی مراحل تحليل پایداری

 (. ,1978Bartonند مفيد واقع شوند )توانمختلف عمر پروژه می

 
)سمت  DJI Mavic)سمت چپ تصویر( و پهپاد تصویر برداری مدل  GeoSLAMابزار اسکنر لیزری سیار . 3. 2شکل 

 بعدی از رخنمون یک تودة سنگی.راست تصویر( به همراه یک مدل سه

 
 Giordanهای با وضعیت متفاوت )اقتباس از سنگاستفاده از پهپادهای با قابلیت مختلف در برداشت توده .4. 2شکل 

2015et al.  .) 
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Calculation of in-situ blocks volume distribution of rock masses 

with full persistent joints using 3D point cloud data obtained by 

digital joint mapping techniques 

 

Seyedahmad Mehrishal 

 

Abstract*    

Prior to implementation of rock engineering projects, if there is sufficient 

information on rock mass structural condition and dimensions of rock blocks, 

proper designing of execution methods and appropriate equipment selecting will 

reduce costs. The advent of new technologies in the field of three-dimensional 

mapping of outcrops has made it possible to provide precise geometrical 

information of the rock mass structures to identify and survey discontinuities. This 

research presents a process where using dense cloud data obtained from digital 3D 

mapping techniques and by integrating capabilities of some software, the 

orientation and spacing of persistent discontinuities of rock mass and the volume 

distribution of rock blocks are calculated. Here, at first, the points belonging to 

each discontinuity plate are examined by performing the coplanarity test and 

categorized by statistical methods. In addition, the discontinuities that are 

perpendicular to the surfaces of rock mass outcrop and the discontinuity plane is 

not visible were visually identified along their trace line. After identifying the 

points belonging to each discontinuity sets, points were clustered according their 

spatial distributions and a single plane fitted to the points belonging to each cluster. 

So, all visible discontinuities in rock mass, by the assumption of persistent, were 

geometrically simulated. On the other hand, a volumetric 3D model of rock mass 

was created using point cloud data. By geometric combination of generated joint 

planes and volumetric model of rock mass, rock blocks were created and block 

volume distribution diagram was obtained. In order to validate the method 

presented here, a geometric model with orthogonal regular joint system with 

accurate analytical solution was applied, and also the results were compared with 

the previous block volume estimation methods. 

        

Key Words: Digital joint survey, Semi-Automatic discontinuity mapping, Discontinuity 

extractor software. 
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