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 خالصه

شکل توده سنگ در پاسخ  ييرتغ يزانم ی نشان دهنده یریشکل پذ ييرپارامتر تغ

 یش هایپارامتر توسط آزما ینا باشد. یم یباربردار یا یبه هر گونه بارگذار

انواع ی وجک صفحه ا یش، آزمایشعاع یبارگذار ،التومتریید یشآزما يربرجا نظ

 یطبرجا بعلت شرا یش هایآزما باشد. یم يریقابل اندازه گ یگرد یش هایآزما

با مشکل مواجه  در اجرا و زمان بر بودن، ياتیمشکالت عمل باال، ینههز ،دشوار

 یدهامحدود به سازن ين، اغلبشده توسط محقق يشنهادپ تجربی روابط .شوند یم

 یگرد یسازندها یروابط موجود و استفاده از آن برا يمبوده و تعم یبخصوص

معادالت که است  ینبر  ا یسعدر این مقاله  .یردالزم صورت پذ ياطبا احت یدبا

 یشآزما یجبا استفاده از نتابصورت تک متغيره و چند متغيره  دیدیج

 یمختلف و سازندها یطکه در شرا یالتومتری و خصوصيات ژئومکانيکی توده سنگد

صورت گرفته، از طریق روش های  گوناگون سد رودبار واقع در استان لرستان

 .ارائه گردد SPSSاعتبار سنجی آماری توسط نرم افزار آماری 
مدول تغییر شکل پذیری، توده سنگ، سد رودبار لرستان، آزمون کلمات کلیدي: 

  های برجا، دیالتومتری

 

 

  مقدمه .1
 

پارامترهای ژئوتکنيکی خاک و سنگ در طراحی و ساخت سازه های مهندسی آگاهی از 

از موارد حائز اهميت می باشد. این پارامتر ها توسط انجام آزمایش های برجا و 

آزمایشگاهی تعيين می گردند. پارامتر مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ از جمله 

این پارامتر توسط آزمایش  پارامتر های مهم در طراحی انواع سازه ها می باشد.

های برجا نظير آزمایش دیالتومتری، بارگذاری  شعاعی، آزمایش جک صفحه ای و 

انواع آزمایش های دیگر قابل اندازه گيری می باشد. بسته به نوع و اهميت پروژه 

و یا در مراحل ابتدائی مطالعات پروژه های مهم، می توان از روابط تجربی 

تقيم مدول تغيير شکل پذیری با استفاده از پارامتر های بمنظور تخمين غير مس

چندین گام در پيشرفت و توسعه روابط تجربی ژئوتکنيکی توده سنگ استفاده نمود. 

وجود دارد. این گام ها بر مدول  )massE(تعيين مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ 

 RMRاست، از جمله استاتيکی تغيير شکل پذیری و اصطالح کيفيت توده سنگ بنا شده 

 ،Q  وGSI  .که توسط محققينی چون بينياویسکی، بارتون و هوک پيشنهاد شده است 

نخستين رابطه ی تجربی برای تخمين مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ توسط 

ارائه گردید. بعد از رابطه ی تجربی بينياویسکی  1987بينياویسکی در سال 

ارتون و همکاران، سرافيم و پریرا، نيکسون و تعدادی روش تجربی دیگر از جمله ب

بينياویسکی، ميتری و همکاران، هوک و براون، پالمستروم و سينگ، بارتون، 

کایاباسی و همکاران، جوزه و همکاران، رید و همکاران، گریستاد و بارتون و ... 

 برای تخمين مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ استفاده کردند.

 

                                                 
  دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ 1
  دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد 2

mailto:smehdighasemi@gmail.com
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  مورد سد ونيروگاه برق آبی رودبار لرستان کلياتی در .2
 

لرستان در استان لرستان و در فاصله حدود  سد و نيروگاه رودبار ی محل پروژه

 .شهرستان اليگودرز قرار دارد  كيلومتري جنوب 100

 
 موقعیت جغرافیایی سد و نیروگاه رودبار لرستان -1شکل 

سد  ساختگاه محل به شرقي جنوب رجهتد كيلومتر 33 حدود طي از پس ی رودبار رودخانه

شکل )که از این پس رودخانه الکن شروع می شود(  Uرسيده و سپس به صورت یک چرخش 

 سد محور دست پائين كيلومتري 3 فاصله ی در تقریبا   رسدكه مي نيروگاه به محل پيشنهادي

 در كه نيروگاه سد و محل بين متر 300 حدود ارتفاعی در اختالف چرخش، این. است شده واقع
نماید. هدف از احداث سد و نيروگاه  ایجاد مي گرفته قرار روستاي محمدآباد مجاورت

رودبار استفاده از پتانسيل طبيعی به همراه پتانسيل ایجاد شده در اثر شکل 

مگاوات می  450پذیری مخزن سد به منظور توليد انرژی برق آبی با ظرفيت نصب 

کيش  –گله مویه  –کاکلستان  –يروگاه از اليگودرز باشد. دسترسی به محل سد و ن

امکان پذیر است. بطور کلی سنگ های غالب در محل ساختگاه سد و نيروگاه برق آبی 

 دولوميتی می باشد. –رودبار لرستان آهکی 

 

 خواص فيزیکی  و مکانيکی توده سنگ ساختگاه .3

 
رامترهای مقاومتی و آزمایش های آزمایشگاهی بطور معمول برای بدست آوردن پا

گردند. آزمایش های آزمایشگاهی  ژئومکانيکی سنگ بکر پيش بينی شده و انجام می

مکانيک سنگ شامل تست های مقاومت تک محوره و سه محوره، برش مستقيم و تعيين 

 این مقادیر مشاهده می شوند. 1در جدول  .خواص فيزیکی سنگ ها بوده است

 مایش های آزمایشگاهی ساختگاه سد رودبار لرستاننتایج بدست آمده از آز -1جدول

خصوصيات فيزیکی و مکانيکی توده 

 سنگ
 دامنه تغييرات

  3gr/cm( 8/2  - 1/2(دانسيته خشک 

 0  - 40 (%)تخلخل 

 30  -  3 (GPa)مدول االستيسيته ماده سنگ 

مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ 

(GPa) 
12  -   2 

ماده  مقاومت فشاری تک محوری

 UCS  (MPa)سنگ 
80  -  10 

 6  -  2/0 (MPa)چسبندگی 

 30 -  50 زاویه اصطکاک داخلی )درجه(

 70  -  50 (GSI)شاخص مقاومت زمين شناختی 

 100- 20 (RQD)شاخص کيفيت توده سنگ 

 40  -  8/0 (Q)شاخص توده سنگ بارتون 
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 عوامل موثر بر خواص تغيير شکل پذیری .4
 

تخلخل، رطوبت، دما، عمق، مقاومت تک محوری و هوازدگی ماده سنگ از  عواملی چون

جمله مهمترین عوامل فيزیکی و مکانيکی مهم و موثر در خواص تغيير شکل پذیری 

سنگ اند که در کنار عواملی چون بافت، پارامتر های درزه ها و تنش های برجا که 

ته به موقعيت توده سنگ و از عوامل مهم سنگ شناسی و محيطی اند، می توانند بس

نوع آن، هر یک سهمی متفاومت در پارامتر مدول تغيير شکل پذیری یا مدول 

 االستيسيته داشته باشند. 

 

 بررسی عوامل موثر بر نتایج آزمایش های برجا  .5
 

را می توان به دو دسته کلی  بطور کلی روشهای تعيين پارامتر تغيير شکل پذیری

 تقسيم نمود: 

 روشهای درون گالری -2     ای درون گمانه ای روشه -1
 روشهای درون گمانه ای شامل: 

 روش بارگذاری صفحه ای در انتهای گمانه  -

 ميلی متری  76روش بارگذاری قطری توسط جک گمانه ای  -

 روش دیالتومتری با اندازه گيری تغيير حجم  -

 روش دیالتومتری با اندازه گيری تغيير شکل شعاعی  -

 روش دیالتومتری صلب یا جک گودمن می باشند. -

 روشهای درون گالری شامل: 

 آزمایش فشاری تک محوری برجا  -

 روش بارگذاری صفحه ای انعطاف پذیر  -

 روش بارگذاری صفحه ای صلب  -

 روش بارگذاری شعاعی  می باشند.  -

در هر مکانی عالوه بر روشهای فوق روش جک تخت بزرگ در سطوح آزاد توده های سنگی 

 می باشد.  قابل اجرا

برای یک نوع  (Em)تحقيقات مختلف نشان می دهند که مدول تغيير شکل پذیری

توده سنگ ثابت  نمی باشد و به شرایط تنش نيز بستگی دارد. در محيط هایی که در 

معرض تنش باال می باشند. مقدار مدول تغيير شکل پذیری نسبت به توده سنگهایی که 

یر تنش بر جای کوچکتری قرار دارند، بزرگتر می باشد. این پدیده را می تحت مقاد

توان چنين توضيح داد که توده سنگهایی که تحت شرایط تنش بر جای بزرگتری قرار 

دارند. از نظر وضعيت درزه داری در شرایط بهتری قرار دارند و کيفيت آنها 

یش های برجا حتی در یک باالتر می باشد. تفاوت در نتایج بدست آمده از آزما

آزمایش واحد هم می تواند وجود داشته باشد. بعنوان مثال در انجام آزمایش 

بارگذاری صفحه ای عوامل متعدد از جمله پروسه ی انجام آزمایش، نحوه ی آماده 

سازی محل انجام آزمایش، دقت اندازه گيری، نحوه ی حفاری گالری ها و ميزان 

 روی نتایج تاثير گذار می باشند.صدمات ناشی از انفجار بر

 

 معادالت تجربی موجود جهت تخمين مدول تغيير شکل پذیری .6

 

تحقيقات گسترده ای توسط کایاباسی و همکاران بمنظور بدست آوردن  2002در سال 

روابط تجربی جهت تخمين مدول تغيير شکل پذیری برجا، با استفاده از پارامتر 

نگ انجام شده است. در مرحله ی اول تحقيقات روابط های سيستم طبقه بندی توده س

پارامتر  موجود مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. بدین ترتيب که با استفاده از 

های ژئوتکنيکی موجود، مقدار مدول تغيير شکل پذیری برجا با استفاده از 

قایسه ی معادالتی که قبال  توسط محققين دیگر بدست آمده بود، محاسبه گردید و با م

یا  (RMSE)مقادیر بدست آمده با نتایج واقعی مدول تغيير شکل پذیری، پارامتر

در  RMSEبرای هر معادله محاسبه گردید. پارامتر  1خطای ميانگين مربعات ریشه

واقع معرف ميزان ظرفيت درستی پيش بينی هر رابطه می باشد. بدین صورت که 

RMSE=0 ایج پيش بينی شده و واقعی می باشد. نشان دهنده کمترین اختالف بين نت

از دقت رابطه در پيش بينی پارامتر مدول تغيير شکل  RMSEبدیهی است با افزایش 

 پذیری کاسته خواهد شد.

                                                 
1 - root mean square errors 
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 Kayabasiبا بررسی جدول ذیل مشاهده می شود که معادله ی تجربی ارائه شده توسط 

et.al   بدليل کسب کمترین مقدارRMSE ر بهترین نتایج را در در بين معادالت دیگ

 پيش بينی مدول تغيير شکل پذیری برجا ارائه می دهد. 

مبنای رابطه ی کایاباسی و همکاران که در تحقيقات قبلی آنها بدست آمده بود، 

و درجه  RQD ,(Ei)بر مبنای استفاده از پارامتر های مدول االستيسيته سنگ بکر 

 می گردد:     می باشد که بصورت زیر عنوان 1(WD)هوازدگی 

 

                                                                      )1(                      

 

همچنين معادله ی هوک وبراون برای توده سنگهای ضعيف با ميانگين مقاومت فشاری 

دالت ارائه می مگاپاسکال، بهترین پيش بينی را در بين سایر معا 6/18تک محوری 

 دهد.
مرحله دوم از این تحقيق آناليز رگرسيون نتایج موجود بر مبنای پارامتر 

و بدست آوردن روابط جدید می باشد. به این منظور، مقادیر مدول  GSI,RMRهای 

در قالب توابع خطی، توانی،  GSI,RMRتغير شکل پذیری موجود و پارامتر های 

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند و با آناليز  نمائی و لگاریتمی بصورت جداگانه

 مشاهده می شود.  2آماری، هر کدام از روابط بدست آمدند. نتایج حاصله در جدول 

می باشد. ضریب رگرسيون بين  2مبنای مقایسه روابط و دقت آنها ضریب رگرسيون

ميزان صحت نتایج پيش بينی شده بر اساس هر رابطه می در تغيير است و معرف  1-0

نشان دهنده باالترین دقت معادله، در پيش بينی  r=1ضریب  باشد. بدین صورت که

مدول تغيير شکل پذیری برجا بوده و با کاهش این ضریب، نتایج پيش بينی شده از 

انواع روابط نتایج واقعی دور می شوند. با بررسی جدول فوق مشخص است که در بين 

 محاسبه شده ، تابع نمائی بهترین برازش با نتایج موجود را دارا می باشد.

 GSI,RMRرابطه ی بین مدول تغییر شکل پذیری برجا و پارامتر های  -2جدول 

نوع معادله و  معادله ضریب رگرسیون

 پارامتر

0.564 Em=0.3166RMR-8.9542         خطی     (RMR) 

0.530 Em=12.775In(RMR)-42.391 
لگاریتمی       

(RMR) 

0.659 Em=0.00001 RMR3 176 
توانی           

(RMR) 

0.672 Em=0.0736e
0.0755RMR 

نمائی          

(RMR) 

0.567 Em=0.2745GSI-6.1148             خطی(GSI) 

0.526 Em=10.038ln GSI-6.1148 لگاریتمی         (GSI) 

0.655 Em=10.038In GSI25018 
توانی             

(GSI) 

0.675 Em=0.145le0.0654GSI 
نمائی            

(GSI) 

 

 ارائه معادالت تجربی جدید یک متغيره و چند متغيره .7

 
ضریب همبستگی بعنوان معيار خوبی برازش بين نتایج حاصل از رابطه ی تجربی و 

تخاب می گردد. فاکتور داده های واقعی اندازه گيری شده از آزمایش های برجا ان

مذکور عملکرد نتایج رابطه ی تجربی را مورد ارزیابی قرار می دهد و بصورت زیر 

 تعریف می گردد:

 
'( )( )

1 1
( ) ( )

m m

m m

Var E EVar e
R

Var E Var E


     

                                                 
1 - weathering degree 

2 - coefficient of regression 

(2)  
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مقدار اندازه گيری شده از آزمایش های برجا و  mEطوریکه در رابطه ی باال ب
'

mE 

مقدار پيش بينی شده از رابطه ی تجربی می باشد. این رابطه نشان می دهد که با 

می شود که چنانچه این دو   ماکزیم R، مقدار (e)مينيمم سازی مقادیر خطاها 

 می شود. برابر با واحد Rمقدار تطابق صددرصد داشته باشند مقدار ضریب همبستگی 

ره با استفاده از داده های برای ارائه ی رابطه ی تجربی یک متغي  

دیالتومتری، روابط رگرسيونی مختلفی از جمله خطی، توانی، نمایی و لگاریتمی 

و  GSI  ،Qمورد بررسی قرار گرفتند که در این روابط، از پارامترهای مستقل 

پارامتر وابسته به مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ استفاده می شود. بطور خالصه 

ارائه گردیده است.  3همراه ضریب همبستگی آنها در جدول  روابط رگرسيونی

مشاهده می شود، ضرایب همبستگی روابط توانی و نمایی در  3همانطوریکه در جدول 

بيشتر از  Qو همچنين ضرایب همبستگی خطی و نمایی در رابطه با  GSIرابطه با 

 دیگر رابطه ها می باشد.

 mEفاده از داده های آزمایش دیالتومتری بین مدول نتایج آنالیز رگرسیون با است – 3جدول 

 Qو  GSIو 

متغیر 

های 

 مستقل

 روابط رگرسیونی

 لگاریتمی نمایی توانی خطی

 

GSI 

 

0.21 10.93mE GSI  

R=0.78 

3.597.89mE Q 

R= 0.80 

0.050.06 GSI

mE e 

R= 0.82 

52.92 13.52log( )mE GSI   

R= 0.74 

 

Q 
 

0.42 0.41mE Q  

R= 0.80 

0.561.07mE Q

R= 0.72 

1.021.24 Q

mE e 

R= 0.80 

0.18 2.08log( )mE Q  

R= 0.66 

 

مربوط  GSIبيشترین ضریب همبستگی مشاهده شده در جدول زیر در رابطه با   

يشترین ضریب همبستگی ارائه شده در جدول است و ب R=0.82به تابع نمایی برابر با 

می باشد. نتایج حاصل  R=0.81مربوط به تابع خطی برابر با  Q  مذکور در رابطه با

بدست آمده بهتر از نتایج حاصل از سایر  GSIاز رابطه ی توانی که بر اساس 

روابط ارائه شده می باشد. بنابراین بعنوان بهترین رابطه رگرسيونی یک متغيره 

 رگزیده می شود و به صورت زیر معرفی می گردد:ب

 

0.050.06 GSI

mE e
 

مدول تغيير شکل پذیری توده  Emشاخص مقاومت زمين شناختی و   GSIبطوریکه 

 سنگ بر حسب گيگا پاسکال می باشد.

، دارای 3درصد تعداد مقادیر مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ حاصل از رابطه 

نسبی پيش بينی، بيشترین، کمترین، ميانگين خطاها و انحراف  مقادیر خطاهای

آورده شده است. همانطوریکه از جدول مذکور پيداست درصد  4معيار آن در جدول 

، 3تعداد مقادیر پيش بينی مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ حاصل از رابطه 

ل پذیری رابطه می باشد. مقادیر مدول تغيير شک 39/0دارای مقادیر ميانگين خطای 

درصد تعداد  34درصد می باشند  50ی مذکور که دارای خطای پيش بينی بيشتر از 

 مقادیر پيش بينی است.

با مقادیر بدست  2-5مقادیر خطاهای نسبی میزان مدول تغییرشکل پذیری از رابطه  -4جدول 

 آمده از آزمایش دیالتومتری

 
تعداد داده 

 ها
 نسواریا میانگین بیشترین کمترین

انحراف 

 معیار

مقادیر خطاهای 

 نسبی
102 02/0 75/0 39/0 042/0 2/0 

 
درصد تعداد مقادیر پيش بينی مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ حاصل از   

 1تا  5/0و  5/0دارای مقادیر نسبی پيش بينی، برای محدوده های صفر تا  ،3رابطه 

درصد تعداد مقادیر پيش  100ع درصد می باشد که در مجمو 34و  66بترتيب برابر با 

برای رابطه ی مذکور ميانگين  بينی، خطاهای نسبی پيش بينی کمتر از واحد دارند.

بدست می آید که این مقادیر در مقایسه با روابط  39/0خطاهای نسبی  برابر با 

تجربی موجود کمترین مقدار می باشد. پس در نتيجه می توان گفت که این رابطه 

قبولتری را نسبت به سایر روابط تجربی موجود برای سازندهای لرستان نتایج قابل 

 ارائه می دهد.

(3)  
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با استفاده از داده های آزمایش  3نمودار مقادیر نسبت خطاها برای رابطه ی – 2شکل 

 دیالتومتری در     
 ساختگاه های مورد مطالعه

شکل پذیری  برای ارائه ی رابطه ی چند متغير خطی همبستگی بين مدول تغيير

حاصل از آزمایش دیالتومتری با پارامتر های ژئومکانيکی موجود از جمله مدول 

، شاخص کيفيت توده سنگ (UCS)، مقاومت فشاری تک محوری (Ei)االستيسيته سنگ بکر 

(RQD)  و شاخص مقاومت زمين شناختی(GSI)  5مورد بررسی قرار گرفته و در جدول 
 .ارائه شده است

همبستگی بین پارامترهای ژئومکانیکی مختلف ساختگاه مورد استفاده آزمایش  ضرایب -5جدول 

 دیالتومتری

RQD GSI Ei UCS Em(In Situ) Parameters 

    1.00 Em(In Situ) 

   1.00 0.547 UCS 

  1.00 0.954 0.542 Ei 

 1.00 0.167 0.143 0.781 GSI 

1.00 0.816 0.388 0.395 0.804 RQD 

 

نشان می دهد که بين مدول االستيسيته و مقاومت  5ستگی در جدول ضرایب همب

( برقرار است. بنابراین از 95/0خطی باالیی ) فشاری تک محوری سنگ بکر همبستگی

این دو پارامتر که بين آنها پدیده ی همخطی وجود دارد، فقط یکی باید بعنوان 

را بطور همزمان در یک پارامتر ورودی درمدل پيشگو بکار رود و نمی توان هر دو 

برگزیده  UCSرابطه قرار داد. در این پروژه مقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر 

می شود. شاخص کيفيت توده سنگ با شاخص مقاومت زمين شناختی از همبستگی خطی 

پایينتری برخوردار است و بعنوان یکی دیگر از پارامتر های ورودی مدل پيشگو 

 UCS ،RQDن چندین رابطه با استفاده از پارامتر های انتخاب می گردد. بنابرای

بترتيب، مدول االستيسيته سنگ بکر، شاخص کيفيت توده سنگ و شاخص مقاومت  GSIو 

زمين شناختی با توجه به روند کلی داده های دیالتومتری در سازندهای لرستان 

رد ارزیابی تعریف می گردد. سپس قابليت اعتماد نتایج آنها با روش های آماری مو

قرار می گيرد. از بين روابط تعریف شده، رابطه ای که باالترین ضریب همبستگی 

بين نتایج حاصل از رابطه و داده های واقعی حاصل از اندازه گيری برجا را نشان 

  می داد بصورت زیر معرفی می شود :
60

30

300

GSI
RQD

Em UCS e



 

مقاومت  UCSنگ بر حسب گيگا پاسکال و مدول تغيير شکل پذیری توده س Emبطوریکه 

 فشاری تک محوری سنگ بکر بر حسب مگاپاسکال می باشد.

، دارای 4درصد تعداد مقادیر مدول تغيير شکل پذیری توده سنگ حاصل از رابطه 

مقادیر خطاهای نسبی پيش بينی، بيشترین، کمترین، ميانگين خطاها و انحراف 

. همانطوریکه از جدول مذکور پيداست درصد آورده شده است 6معيار آن در جدول 

، 4ذیری توده سنگ حاصل از رابطه تعداد مقادیر پيش بينی مدول تغيير شکل پ

(4)  
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می باشد. مقادیر مدول تغيير شکل پذیری رابطه  36/0دارای مقادیر ميانگين خطای 

درصد تعداد  6/21درصد می باشند  50ی مذکور که دارای خطای پيش بينی بيشتر از 

 قادیر پيش بينی است.م

با مقادیر  4مقادیر خطاهای نسبی میزان مدول تغییرشکل پذیری از رابطه  -6جدول

 بدست آمده از آزمایش دیالتومتری

 
تعداد داده 

 ها
 واریانس میانگین بیشترین کمترین

انحراف 

 معیار

مقادیر خطاهای 

 نسبی
102 01/0 81/1 36/0 097/0 31/0 

 

 
با استفاده از  GSIدر مقابل مقدار   4یر نسبت خطاها برای رابطه نمودار مقاد – 3شکل 

 داده های آزمایش دیالتومتری در ساختگاه های مورد مطالعه

 

 نتيجه گيری .8

در مقایسه با تمام روابط تجربی موجود از قابليت  3نتایج رابطه ی نمایی 

نسبت  RQD<80ه ی بخصوص برای محدود 4اعتماد بيشتری برخوردار است. اما رابطه ی 

به همه ی روابط تجربی موجود نتایج بهتری را ارائه می دهد که ارزیابی نتایج 

 3روابط تجربی این موضوع را تایيد می کند. در معادله چند متغيره که با 

پارامتر مستقل از هم تعریف می شود ضریب همبستگی باال و مقدار خطای بدست آمده 

شتر این معادله در قياس با معادالت تک متغيره می پایين نشان دهنده اعتبار بي

 باشد.

 مراجع .12
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