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 خالصه

های بندی مهندسی سنگ، به این دليل که شرایط ناپيوستگیهای مختلف طبقهروش 

کنند، همواره به عنوان ای در امتيازدهی خود لحاظ میسنگ را به گونهتوده

هایی مورد استفاده بوده است. از محيطها در چنين پایه و اساس طراحی سازه

و  Qهای بندیتوان به ردهبندی مهندسی سنگ میهای طبقهجمله پر کاربردترین روش

RMR ها، انجام بندیاشاره کرد. برای ارزیابی و تعيين مناسب مقادیر این طبقه

شناسی و ژئوتکنيکی ضروری است. در برخی موارد، به دليل عدم مطالعات زمين

بندی سنگ، های طبقههای مناسب بين سيستمالعات کافی،  روابط و همبستگیمط

-تواند مورد استفاده قرار گيرد. از اینسنگ، میترشرایط تودهبرای تخمين دقيق
بندی مورد توجه محققين رو همواره ارائه روابط مناسب بين این دو سيستم طبقه

، و RMRو  Qهای بندیبه ردهای مختلف بوده است. در این تحقيق ضمن اشاره

ها، بااستفاده از بانک های ارائه شده بين آنهمچنين مروری بر همبستگی

اطالعات گردآوری شده از مقاالت معتبر ارائه شده در نقاط مختلف دنيا، و 

ها، یک رابطه جدید با ضریب همچنين عمليات آماری صورت گرفته برروی آن

 ستم طبقه بندی معرفی شده است.همبستگی مناسب، بين این دو سي

 

  بندی، همبستگی، طبقهQ ،RMRسنگ، تودهکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1
 

بسياری از سازه های مهندسی اغلب یا بر روی سطح زمين، و یا با حفاری که در 

محيط های زیر زمينی صورت می گيرد درون زمين بنا می شوند. معموال این سازه ها 

زیاد در تماس با محيط های سنگی، شامل سنگ های بدون درزه و به احتمال بسيار 

-رو برای طراحی ایمن و اقتصادی فنداسيونباشند. از ایندار میهای درزهسنگتوده

ها و همين طور ارائه روش حفاری و سيستم نگهداری مناسب برای های این سازه

ت، رفتار تغييرشکلی و ها، ارزیابی مناسب از خصوصيافضاهای زیرزمينی نظير تونل

های های وارده، الزم و ضروری است. یکی از راهمقاومتی محيط سنگی موجود، تحت تنش

های مهندسی )طراحی تجربی، تحليلی و ها جهت طراحیسنگیابی به خصوصيات تودهدست

 [.1]باشدسنگ میبندی تودههای مختلف طبقهعددی(، استفاده از روش

ویژه در طراحی سيستم نگهداری برای فضاهای زیرزمينی، بندی سنگ، به طبقه 

های تجربی را تشکيل داده و با توجه به جداول ارائه بندی اصلی طراحیاستخوان

ها و همچنين روابط تجربی موجود برای محاسبه پارامترهای ژئومکانيکی شده از آن

-و عددی میهای تحليلی های مناسب برای طراحیسنگ، تامين کننده دادهتوده

ای در مراحل اوليه های مهندسی سنگ به طور گستردهرو طبقه بندیاز این[. 2]باشند

-گيرند و اگر به طور صحيح به کار گرفته شوند میطراحی مورد استفاده قرار می
سنگ، ارائه سيستم نگهداری تواند ابزار توانمندی برای تخمين پایداری توده

                                                 
  واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی خاک و پی، دانشجوی کارشناسی ارشد 1
 آباداستادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف  2
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سنگ بينی خصوصيات رفتاری تودهو همچنين پيشمناسب برای فضاهای زیرزمينی 

 [.3]باشد

بندی مناسب آن است که جامع و دارای های ارائه شده، طبقهبندیاز ميان طبقه

های آن و ها را شامل شود و منطقی بودن کميتکارایی باشد، یعنی تمام انواع سنگ

بندی قابل طبقهبندی و برآورد اهداف فنی از آن ها در دقت طبقهحساس بودن آن

های مورد نياز در گيری اقتصادی و تکنولوژیکی کميتقبول بوده و امکان اندازه

بندی مهندسی سنگ کامال جا که مفهوم طبقه[. همچنين از آن4طراحی موجود باشد]

ها ارزیابی بندی که در آنهای طبقهواضح نيست، در مراحل اوليه یک پروژه، سيستم

تواند روش مفيدی برای ارائه گيرد، میصورت کمی  انجام می سنگ محيط یهاز توده

رو با توجه به موارد ذکر . از این[1]یک طرح اوليه از پروژه مورد نظر باشد

ها در سنگشده، و به دليل این که خصوصيات مهم و اثرگذار بر روی رفتار توده

. این دو سيستم [5]در نظر گرفته شده است   RMRو  Qبندی سنگ های طبقهسيستم

گيرند. این ای در مهندسی سنگ مورد استفاده قرار میبندی به طور گستردهرده

های رده بندی برای طراحان تونل و فضاهای زیرزمينی از مزایای قایل توجهی سيستم

 ها استفاده گرددسازی از آنبرخوردار است که باعث شده است به طور وسيع در تونل

[3.] 

، از چند پارامتر اثر گذار تشکيل  RMRو  Q بندیهای طبقهتمهر کدام ازسيس

ای توان با مجموعهشده که هر یک به سطوحی تقسيم می شوند. این پارامترها را می

از عمليات صحرایی و آزمایشگاهی تخمين زد و با توجه به این که مقدار پارامتر 

گيرد. در نهایت لق میگيرد یک امتياز به آن تعمورد نظر در چه سطحی قرار می

سنگ در امتيازات همه پارامترهای موثر با هم جمع شده و امتياز نهایی توده

سنگ منطقه و خواص آید که ارزیابی کيفی از تودهسيستم مورد نظر به دست می

-ها با مطالعات زمينژئومکانيکی آن، به این امتياز بستگی دارد. در اغلب پروژه
-آوری میالعات الزم برای تعيين پارامترهای مورد نظر جمعشناسی و ژئوتکنيکی، اط

سنگ در هر دو سيستم ها، امکان ارزیابی تودهشود. اما گاهی به دليل کمبود داده

های مناسب بين این دو بستگیبندی وجود ندارد. در چنين شرایطی روابط و همرده

سيار مفيد بوده و ضمن تواند بسنگ(، میهای تودهبندیبندی )و بقيه طبقهطبقه

سنگ، منجر به ارائه طرحی اقتصادی و ایمن خواهد ارزیابی مناسب از وضعيت توده

شد. به عالوه، مهندسان اغلب مشتاق هستند که از روابط ریاضی در کارهایشان 

چنين . هم[6]های مربوط به کارهای عملی روبرو نشوندمحدودیتتا با استفاده کنند 

های انجام شده پروژه را به توان قسمتبندی، میين دو سيستم ردهبا تعریف روابط ب

ها اطمينان حاصل نموده و با اطمينان بيشتری طور روزانه کنترل، و از صحت آن

 . [7]های نگهداری موقت در شرایط خاص اقدام نمایندنسبت به انتخاب سيستم

تهياه شاده از  در این تحقيق سعی گردیده که با استفاده از بانک اطالعااتی

و  RMRبندی طبقهها از دو سيستمکه در آنهای منتشر شده در کشورهای مختلف،مقاله

Q بساتگی ای جدید با ضاریب هامها استفاده شده، رابطهسنگبرای تعيين کيفيت توده

بندی ارائه گردد. در ادامه ضمن اشاره باه دو روش مناسب بين این دو سيستم طبقه

هایی که تاکنون بين ایان دو بستگی، با مروری بر روابط و همQو  RMRطبقه بندی 

های موجود یاک رابطاه سيستم ارائه گردیده، با انجام عمليات آماری بر روی داده

 بندی موصوف ارائه خواهد گردید.های طبقهجدید بين سيستم

 

 

 (RMRسنگ )بندی امتیاز تودهطبقه .2

 

شده ارائه 1973برای اولين بار توسط بنياوسکی در سال   RMRسنگ بندی تودهرده

های رسوبی شده در سنگعمق حفرهای کم، که مبتنی بر تجربيات وی در تونل[8]

 مشخصات فضای حفاری شده، پایداری زمان توان می بندی،طبقه این اساس . بر[9،10]است
 تقریبی طور به را تونل مقطع نياز مورد حائل مقدار نوع و های سنگی،توده مکانيکی

، ، امکان ارزیابی طول پایدار از تونل و RMRاولين نسخه  در .دکر ارزیابی

فضاهای زیرزمينی که سيستم نگهداری آن نصب نشده )فاصله بين سينه تونل و مرز 

های رسوبی حاوی رس و سنگبرای  مقطعی از تونل که سيستم نگهداری آن نصب شده(

و [ 11]وجود داشت  ،های متوالی قرار داردتر و خشک شدنشيل که در معرض آب و 

 دارای هشت پارامتر اثرگذار بود.

بندی را مورد بررسی مجدد قرار داده و اولين بنياوسکی این رده 1974در سال 

نسخه اصالحی آن را معرفی کرد که در آن پارامترهای هوازگی، تداوم و بازشدگی 

ها بيان امتر جداگانه به نام شرایط ناپيوستگیها، تحت عنوان یک پارناپيوستگی
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ها از این رو تعداد پارامتر [.12]گردید و در مرزها نيز تغييراتی صورت گرفت 

نيز اصالحاتی توسط بنياوسکی در این  1976از هشت به شش عدد کاهش یافت. در سال 

سيستم نگهداری توان به ارئه ها میترین آنبندی انجام گردید که از مهمسيستم رده

متری، کاهش در ضخامت شاتکریت و طول پيچ  10های نعل اسبی با دهانه برای تونل

را  81-100به  91-100ها، و تغيير امتياز مربوط به توده سنگ طبقه اول از سنگ

صورت گرفت و 1979، در سال RMR. بازبينی بعدی بر روی [13]توان نام برد نيز می

ها و آب زیرزمينی اعمال و ضریب اصالح برای ط ناپيوستگیطی آن تغييراتی در شرای

های بعد با . در سال[14]ها معرفی شد ها و شيروانیها، پیدر تونل جهت ناپيوستگی

داری ناپيوستگی، های تکميلی و توصيف پارامترهای تداوم و فاصلهارائه گراف

آخرین اصالحات  ISRMاس ها بر اسزبری، پر شدگی و درجه هوازدگی، و امتيازدهی آن

 1989. در نهایت آخرین نسخه اصالحی آن در سال [15]بندی انجام شد بر روی این رده

 1جزئيات آن در جدول  ای ازباشد که خالصهپارامتر می 6که مبتنی بر  ارئه گردید

سنگ به پنج طبقه کلی تقسيم شده بندی توده. در این رده[16]نشان داده شده است 

يت آن از خيلی ضعيف تا خيلی خوب متغير است. در نهایت با توجه با توجه که کيف

نهایی و با استفاده از جداول، روابط تجربی و نمودارهای ارائه  RMRبه عدد 

سنگ، پایداری و توان ارزیابی مناسبی از کيفيت و خواص ژئومکانيکی تودهشده می

 انجام داد. سيستم نگهداری الزم برای فضاهای زیرزمينی و ...

 

 RMRبندی جزئیات سیستم طبقه ای ازخالصه -1 جدول

 توصیف پارامتر
محدوده 

 امتیاز

Rbs 

مقاومت فشاری تک محوری)اندیس 

ای(بار نقطه  
15- 0  

RRQD RQD 20- 3  

Rdj هافاصله داری ناپيوستگی  20- 5  

Rcj هاشرایط ناپيوستگی  30- 0  

Rw 0 -15 شرایط آب زیرزمينی  

Roj هاتعدیل جهت درزه  (60- )- 0  

RMR 

سنگامتياز توده  100- 0  

RQD dj w cs ojb j

RR R R R R      

 

 

 (Qزنی )بندی شاخص کیفیت تونلطبقه .3

 

سنگ ارائه شده، که هدف اصلی آن ارائه یک بندی توده، اصوال برای طبقهQسيستم 

محيط سنگی مورد  سيستم نگهداری مناسب برای تونل یا فضای زیرزمينی است که در

توسط بارتن  1974بندی برای اولين بار در سال . این سيستم رده[6]گرددنظر حفر می

سال گذشته مقاالت متعددی در زمينه اصالح و توسعه  30و همکاران معرفی و طی 

بندی ارائه گردیده است. اصالحات منتشر شده در این استفاده از این سيستم طبقه

رائه کنندگان این روش و دیگر کارکنان موسسه ژئوتکنيک نروژ مقاالت اغلب توسط ا

(NGI .صورت گرفته است ،) 

توسط بارتن و همکاران  1977اولين  تحقيق در زمينه توسعه این روش در سال 

های تونل ارائه صورت گرفت و طی آن تخمين سيستم نگهداری موقت برای دیواره

ترهای ورودی معيار گسيختگی هوک و براون پارام 1980. هوک و براون در سال [17]شد

اولين نمودار ساده شده  1988. در سال [18]تخمين زدند Qرا با استفاده از سيستم 

(، نحوه 1990. لوزت )[19]برای تخمين سيستم نگهداری سنگ ترسيم و ارائه شد

، 1992. در ادامه در سال [20]نگهداری نواحی سنگی ضعيف و کوچک را معرفی کرد

زنی در روش تونل Qتن و  همکاران، و سينگ  و همکاران، به ترتيب کاربرد بار

. بر خالف [22، 21]( و تخمين له شدگی را مورد بررسی قرار دادندNMTنروژی )

های نخست بعد از ارائه، (، که از همان سالRMRسنگ )بندی امتياز تودهسيستم رده

( از ثبات Qزنی )شاخص کيفيت تونلبندی تغييراتی در اصل سيستم صورت گرفت، رده
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در تحقيقی اولين اصالح  این سيستم با  1993بيشتری برخوردار بوده و در سال 

های چنين کابرد روشصورت گرفت. در این تحقيق هم SRFتغييرات جزئی مقادیر 

بندی نگهداری جدیدتر سنگ  و اصالحاتی برای نواحی ضعيف سنگی با استفاده از رده

Q (، با بررسی که بر روی تاثير 1995. دو سال بعد بارتن )[23]ارائه گردید

را که  CQدار انجام داد، مقدار های درزهسنگخصوصيات درزه بر مدل کردن توده

(، کاربردهای 1997لوزت ) [.24]کاربرد آن در تعيين مقاومت فشاری است تعيين نمود

. در ادامه [25]د ارزیابی قرار دادرا طی عمليات حفاری تونل مور Qعملی سيستم 

های حفاری بندی به تخمين کارایی ماشين(، با استفاده از این رده1999بارتن )

های بعد نيز .  در سال[26]را برای آن معرفی نمود TBMQ( پرداخته و TBMتونل )

جهت توسعه استفاده از این روش تحقيقات متعددی صورت گرفته و برای تعيين 

 Qبندی های سنگی روابط تجربی زیادی بر پایه سيستم ردهتفاوت تودهخصوصيات م

مورد استفاده قرار  Qبندی ارائه شده است.   آنچه که امروزه تحت عنوان طبقه

-گيرد، تابعی است از سه پارامتر مهم زمين که عبارتند از، اندازه نسبی بلوکمی

 [.27]ی موثرهاهای سنگ و تنشهای سنگ ، مقاومت برشی بين بلوک

ارائه شده است. در  2بندی در جدول ای از جزئيات مربوط به این طبقهخالصه

العاده سنگ به نه طبقه کلی  تقسيم شده که کيفيت آن از فوقبندی تودهاین رده

نهایی و با  Qالعاده خوب متغير است. در نهایت با توجه به عدد ضعيف تا فوق

توان ارزیابی مناسبی و نمودارهای ارائه شده می استفاده از جداول، روابط تجربی

سنگ، پایداری و سيستم نگهداری الزم برای از کيفيت و خواص ژئومکانيکی توده

 فضاهای زیرزمينی و ... انجام داد.

 

 Qبندی جزئیات مربوط به طبقه  -2جدول 

 توصیف عبارت  عبارت حاصل محدوده توصیف پارامتر

RQD سنگشاخص کيفيت توده  100- 10  

N

RQD

J
 

اندازه نسبی 

های سنگبلوک  
Jn هاتعداد دسته درزه  20- 5/0  

Jr هاشاخص زبری درزه  4- 5/0  
r

a

J

J
 

مقاومت برشی 

های بين بلوک

هاعدد تخریب درزه Ja سنگ  20- 75/0  

Jw 
فاکتور کاهش به علت وجود آب 

هادر درزه  
1- 05/0  

w
J

SRF
 

موثر تنش  

SRF 
فاکتور کاهش برای شرایط تنش 

 خاص
20- 5/0  

Q زنیشاخص کيفيت تونل  1000- 001/0  
wr

N a

JJRQD

J J SRF

 

 

 

 

 Qو  RMR  بین رابطه  .4
 

-روشبندی مورد بررسی، از جا که  دو سيستم ردهطورکه قبال اشاره شد، از آنهمان
باشند، های مهندسی میهای ميزبان سازهسنگهای پرکاربرد در ارزیابی خصوصيات توده

های مهندسی ها، به عنوان بخشی از پژوهشهمواره ارائه روابط با دقت باال بين آن

در این زمينه مطرح بوده است. در این راستا روابط متعددی تاکنون بين شاخص 

سنگ تعریف شده است. اکثر این روابط از شکل کلی سنگ و امتياز تودهکيفيت توده

RMR ALn Q B   پيروی می کنند، که در آن ضریبA و ثابت  15الی  5، بينB ،

موارد معدودی نيز محققين به وسيله  در. [28]متغيرند 60الی  35در محدوده 

از روابطی را که  اند. برخیبندی رابطه برقرار کردهتوابعی دیگر بين این دو رده

 نشان داده شده است. 3در جدول  تاکنون ارائه شده

های انجام ، که از بررسیRMRو  Qداده مربوط به  200در این تحقيق، بيش از 

های عمرانی برداشت و در ایستگاه مختلف، در پروژه 173های سنگشده بر روی توده

جا که اکثر هيه گردید. از آنمقاالت معتبر منتشر شده بود، یک بانک اطالعاتی ت

بندی تا کنون، به صورت لگاریتمی بوده و توابع ارائه شده بين این دو سيستم رده

ای با درجات باال، جهت تر از توابع دیگر، به ویژه توابع چند جملهبسيار کم

ها استفاده شده، حاالت مختلف توابع نمایی، خطی، چند برقراری رابطه بين آن
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جه دو، سه، چهار، پنج و شش، همچنين توابع لگاریتمی و توانی، جهت ای درجمله

بندی مورد استفاده قرار گرفت که شکل بررسی روابط موجود بين مقادیر این رده

های ها در نمودارهای شکلارائه شده است. نتایج این بررسی 4ها در جدول کلی آن

 ارائه شده است. 5( و توابع بدست آمده در جدول 9( الی )1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qو  RMRبندی مروری بر روابط ارائه شده بین دو سیستم رده  -3جدول 

 رابطه 

-ضریب هم

2Rبستگی)

) 

تعداد 

 هاداده
 مکان

ارائه 

 دهنده
 مرجع

1 9 44RMR LnQ   0.770  
111 

مطالعه 

 موردی

....

. 

Bieniawski, 

1976 
[29]  

2 5.9 43RMR LnQ   0.810  ...... .... 
Rutledge & 

Perston, 1978 
[30]  

3 5.4 55.2RMR LnQ   0.550  .... ..... 
Moreno 
,1980 

[31]  

4 5 60.8RMR LnQ   

-
پراکندگ

 زیاد ی
28 

آفریق

ای 

 جنوبی

Cameron et 

al, 1981 
[32]  

5 10.53 41.83RMR LnQ   0.66  75 
اسپان

 یا

Abad et al., 

1984 
[33]  

6 6.58 50RMR LnQ  Barton,1995 [34] ژاپن .... .....   

7 7 36RMR LnQ  Tughrul,1998 [35] ترکيه 30 .....   

8 15.5 39.7RMR LnQ   0.846  23 
عربست

 ان
Osman, 2010 [36]  

9 
0.2571

35.632RMR Q  0.481 

60 
اسپا

 نيا

Castro 

Frenzo et al. 

2010 

[37]  

10 13.393. 22.024RMR Q   0.436  

11 0.4753
21.604.

Q
RMR e  0.369  

12 

2
5.6626. 22.727.

19.689

RMR Q Q  


 0.461 

13 

3 2
18.096. 52.766.

53.167. 15.373

RMR Q Q

Q

 

 
 0.473  

14 

4 3

2

20.965 92.506

135.04 83.903 12.5

RMR Q Q

Q Q

  

  

 0.485  

15 6.6535. 35.533RMR Ln Q   0.493  

های داده

مربوط به 

 پروژه  14

ایرا

 ن

Laderian & 

abaspoor, 

2012 
[1]  

16 0.008
45.5.

Q
RMR e  0.380  

17 0.509. 47.09RMR Q   0.495  

18 2
0.005. 1. 44.58RMR Q Q     0.634  

19 8.15. 44.88RMR LnQ   0.859  

20 0.162
42.87.RMR Q  0.866  

 

  Qو RMR بندی توابع مورد استفاده برای تعیین روابط بین دو رده -4جدول
 نوع تابع شکل کلی تابع ردیف

1 .
.

b Q
RMR a e  

 نمایی
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2 .RMR a Q b   خطی 

3 6 5 4 3 2
  a.  b. + c.  d.    e.  f.   gRMR Q Q Q Q Q Q       

ای درجه دو چند جمله

 الی شش

4 . ( )RMR a Ln Q b   لگاریتمی 

5 
.

b
RMR a Q  

 توانی

 

 

 Qو  RMRبندی نمودار تابع نمایی موجود بین دو سیستم رده -1شکل 

 

 

 Qو  RMRبندی نمودار تابع خطی موجود بین دو سیستم رده -2شکل 

 

 

 Qو  RMRبندی نمودار تابع لگاریتمی موجود بین دو سیستم رده -3شکل
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 Qو  RMRبندی ای درجه دوم موجود بین دو سیستم ردهنمودار تابع چند جمله -4شکل

 

 

 Qو  RMRبندی موجود بین دو سیستم ردهای درجه سوم نمودار تابع چند جمله -5شکل

 

 

 Qو  RMRبندی ای درجه چهارم موجود بین دو سیستم ردهنمودار تابع چند جمله -6شکل

RMR = -0.1718 Q2 + 5.0646 Q + 33.345
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 Qو  RMRبندی ای درجه پنجم موجود بین دو سیستم ردهنمودار تابع چند جمله -7شکل

 

 
 Qو  RMRبندی ردهای درجه ششم موجود بین دو سیستم نمودار تابع چند جمله -8شکل

 

 

 Qو  RMRبندی نمودار تابع توانی موجود بین دو سیستم رده -9شکل

  Qو RMR بندی روابط بدست آمده  بین دو رده  -5جدول

 رابطه ردیف
-ضریب هم

 (2Rبستگی)
 نوع تابع

RMR = 0.0002 Q5 - 0.0124 Q4 + 0.2811 Q3 - 2.93 Q2 + 

15.173 Q + 26.776
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1 0.0455.
37.069.

Q
RMR e  0.4746  نمایی 

2 2.0983. 39.216RMR Q   0.5987  خطی 

3 7.0453. 46.027RMR Ln Q   0.7942  لگاریتمی 

4 2
0.1718. 5.0646. 33.345RMR Q Q     0.7286  

ای چند جمله

 درجه دو

5 3 2
0.0152. 0.621. 8.302. 29.965RMR Q Q Q     0.7706  

ای چند جمله

 درجه سه

6 4 3 2
0.0017. 0.084. 1.4719. 11.53. 28.104RMR Q Q Q Q       0.7872  

ای چند جمله

 درجه چهار

7 

5 4 3 2
0.0002. 0.0124. 0.2811. 2.93.

15.173. 26.776

RMR Q Q Q Q

Q

    



 0.7956  
ای چند جمله

پنجدرجه   

8 

6 5 4 3

2

0.00003. 0.0023. 0.0634. 0.8453.  

5.7216. 20.148. 25.504

RMR Q Q Q Q

Q Q

     

 

 0.8031 
ای چند جمله

 درجه شش

9 0.1754
  42.17RMR Q  توانی 0.8301 

 

، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تابع 5و جدول  2، 1مطابق نمودارهای 

بستگی را داشته و تابع خطی نيز رابطه چندان مناسبی را ترین ضریب همنمایی کم

، تابع لگاریتمی با 3نمودار دهد. این درحالی است که با توجه به به دست نمی

بندی تعریف شد که  با توجه به نتایج مطالعات دقت قابل توجهی بين این دو رده

قبلی و نتيجه بدست آمده در این تحقيق، شاید یکی از دالیل کثرت استفاده از این 

تابع برای تعریف رابطه بين این دو سيستم، دقت قابل قبولی است که تابع 

کنند. ارائه می RMRو  Q به طور نسبی بين هر مجموعه داده از لگاریتمی معموال

توان مشاهده نمود که توابع ، می5و جدول  8الی  3همين طور با مالحظه نمودارهای 

ای که دهند، به گونهای نيز در کل روابط مناسبی را در اختيار قرار میچند جمله

ه به ميزان قابل توجهی افزایش ای دقت رابطه تعریف شدبا افزایش درجه چند جمله

یابد.  اما در بين روابط جدید ارائه شده رابطه توانی بيشترین دقت را می

های مورد بررسی در ، با توجه به تعداد داده8301/0بستگی داراست که با ضریب هم

-گيرد. از ایناین تحقيق، در رده روابط مناسب ارائه شده در این زمينه قرار می

های تواند به عنوان ابزاری کمکی در انجام پروژهم از این روابط، میرو هر کدا

 ها مورد استفاده مهندسين قرار بگيرد.سنگمرتبط با توده

به طور کلی با مقایسه نتایج حاصل از مطالعات قبلی و نتایج این تحقيق، 

دو توان گفت که توابع نمایی و خطی معموال برای ارائه یک رابطه مناسب بين می

بندی مورد بررسی کارایی چندانی ندارند. از طرفی، همان طور که اشاره سيستم رده

دهند و واضح روابط ارائه شده نشان می نشد، توابع لگاریتمی دقت مناسبی را بي

-ای با درجات باالتر، روابطی بهتر بين آن دو ایجاد میاست که توابع چند جمله
شود، توابع ه روابط ارائه شده مشاهده مینمایند. اما چنان که از مقایسه هم

توانی از ميان هر دسته داده، دقت بهتری نسبت به دیگر توابع دارند و به دليل 

باشد، احتماال مورد تر میها سادهایها نسبت به چند جملهناین که استفاده از آ

گرچه های عمرانی قرار خواهد گرفت. بنابراین اتوجه بيشتر مهندسين در پروژه

را به عنوان پرکابردترین  3از جدول  5الی  1(، روابط شماره 1999سينگ و گوئل )

بينی نمود که روابط توانی در آینده پيش تواناما می [،38]نمایندمعرفی میروابط 

 بندی مهندسی سنگ خواهند داشت.بيشترین کاربرد را در رده

 

 

 نتیجه گیری .5

 

روندی  ،بویژه در سالهای اخيرمهندسی، علوم مختلف استفاده از روابط ریاضی در 

) دو   Qو  RMRرابطه بين ؛ از جمله این روابط تعریف رو به رشد داشته است

عدم  :همچون بوده که به دالیل مختلفی رایج در طبقه بندی مهندسی سنگ(سيستم 

محدودیت های زمانی وعملی داشتن ، های موجود در منطقهسنگاطالعات کافی از توده

کنترل روزانه کارهای انجام شده برای اطمينان در اجرای پروژه ها، و نياز به 

در این تحقيق با  بوده است. ن ژئوتکنيکاتوجه مهندس، همواره مورد از صحت نتایج

دو سيستم این ها از استفاده از مقاالت منتشر شده در نقاط مختلف دنيا، که در آن
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ها استفاده شده، بانک اطالعاتی تهيه گردید و سنگبی خصوصيات تودهبرای ارزیا

. از ميان شدبررسی   Qو  RMRهای مختلف توابع جهت تعریف رابطه مناسب بين شکل

ای و توانی روابط جدید ارائه شده در این تحقيق، توابع لگاریتمی، چند جمله

های مورد بررسی، تعداد دادهبستگی مناسب بودند که با توجه به دارای ضرایب هم

-ترین روابطی که تا کنون در این زمينه ارائه شده است قرار میدر رده مناسب

بستگی را به خود اختصاص گيرند. از بين این روابط، تابع توانی باالترین ضریب هم

 داد.
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