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 خالصه مقاله

هاي  سنگ برجا توسط تست  که تعیین مقاومت تودهییز آنجاا. باشد  میترین مسائل مهندسی سنگ یکی از مهم، سنگ برآورد پارامترهاي مقاومتی توده

نقص . سنگ انجام شود  برجا در تودههاي شناسی و یا نتایج تست  باید از طریق مشاهدات زمینسنگ  توده مقاومتتعیینآزمایشگاهی عملی نیست، بنابراین 

سنگی که از آنها بدست   و بنابراین معرف توده، از لحاظ اندازه محدود بودهها ه این است که نمون،هاي سنگی هاي آزمایشگاهی بر روي نمونه عمده انجام تست

اند، اما یک مدل کلی که  سنگ ارائه نموده پذیري توده هاي ساختاري بسیاري را براي توصیف رفتار، پایداري و تغییر شکل پژوهشگران مدل. اند، نیستند آمده

 سنگ می سنگ و برخی از معیارهاي شکست، ابزار مفیدي براي تعیین خصوصیات توده بندي توده هاي طبقه روش.  ندارد وجود،پاسخگوي تمامی پارامترها باشد

هاي  در ابتدا، تست. گهر مورد بررسی قرار گرفته است گل) 1شماره (هاي معدن سنگ آهن  سنگ در این مطالعه خصوصیات ژئومکانیکی توده. باشند

ها انجام  محوره، و نیز تعدادي خط برداشت براي توصیف وضعیت برخی از ناپیوستگی چگالی و تخلخل و مقاومت فشاري تک آزمایشگاهی از جمله تست بارنقطه،

 . انتخاب شدند و هر پالن عموما بر اساس نوع سنگ، به نواحی مختلف تقسیم شدي متر30هایی از معدن در فواصل  سپس با توجه به میزان تغییرات، پالن. شد

 ، مدول تغییرشکلمقاومتسنگ از قبیل   تودهخصوصیات، همچنین ) GSI وRMR(سنگ  بندي توده شخصات سنگ بکر براي هر ناحیه، نتایج طبقهعالوه بر م

 مدلد ورودي هاي مفید براي نتوان نتایج حاصل از این مطالعه می. تعیین شدند)  براون-بر اساس معیار هوك(طکاك داخلی ص ضریب چسبندگی و زاویه ا،پذیري

  .  همچنین این نتایج در طراحی عملیات انفجار، حفاري و آبکشی نیز قابل استفاده هستند.هاي عددي جهت تحلیل پایداري شیب باشند

ABSTRACT 

 Estimating the strength parameters of the rock mass is one of the most important problems of rock engineering. Since 

Determination of the strength of an in situ rock mass by laboratory testing is generally not practical, so this strength 

must be estimated from geological observations or from in situ test results on individual rock mass. A major deficiency 

of laboratory testing of rock samples is that the specimens are limited in size and therefore are not representative of the 

rock mass from which they were obtained. Researchers have presented many structural models to describe behavior, 

stability and deformability of rock masses, but there is not any definition of a global model that is responsible for all 

parameters. Rock mass classifications and some failure criteria are useful tools for rock mass characterization. In this 

study the geomechanical properties of rock messes of Gole-e-Gohar iron ore mine (no. 1) are investigated. First of all, 

laboratory tests on intact rock such as point load, density and porosity, and uniaxial compressive strength, and also for 

describing joints conditions some scan-line surveying were carried out. Then considering variations, plans of mine in a 

30 meters intervals are selected, and each plan is divided into different zones mainly by rock type. In addition to intact 

rock properties for each zone, results of rock mass classifications (RMR, GSI) are presented in the same plans. 

Moreover rock mass properties such as rock mass strength, deformation modulus, cohesion and internal friction angel 

are determined using the Hoek-Brown empirical strength criterion and are shown in the above mentioned plans. Results 

of this study can be useful inputs for numerical models in slope stability analysis, as well as design of blasting 

operations, drilling and dewatering of mine. 

  سنگ گهر، خصوصیات ژئومکانیکی، سنگ بکر، ناپیوستگی، توده آهن گل معدن سنگ: کلمات کلیدي

Archive of SID

www.SID.ir



 مقدمه - 1

از جملـه   هاي مختلف طراحی یک معـدن روبـاز،        یکی از مهمترین مسائل در زمینه     

. باشد سنگ می پایداري شیب، انفجار و آبکشی، تعیین پارامترهاي ژئومکانیکی توده    

 بـراون،  -هـاي هـوك   سنگ همچون ثابـت  به عنوان مثال پارامترهاي مقاومتی توده    

پذیري پارامترهاي ورودي در تحلیل    محوره و مدول تغییرشکل    مقاومت فشاري تک  

هاي عددي  باشد، زیرا کیفیت خروجی روش عددي هستند و تعیین آنها ضروري می

معموال تخمین این پارامترها بـر اسـاس   . هاي ورودي آن بستگی دارد     به اعتبار داده  

  . گیرد هاي آزمایشگاهی و صحرایی و معیارهاي تجربی موجود صورت می آزمون

توانند به  سنگ وجود دارند که می   لفی براي تعیین خصوصیات توده    هاي مخت  روش

 روش. هـاي غیـر مـستقیم    هاي مـستقیم و روش  روش: دو گروه کامل تقسیم شوند    

هـاي   روش. هاي برجـا هـستند   هاي آزمایشگاهی و تست هاي مستقیم شامل تست 

 دیتها، به دلیل محـدو      این روش  .هستند شامل روابط تجربی و نظري     غیر مستقیم 

 سنگ به کـار رونـد   تودهبراي تعیین مشخصات توانند   میهاي مستقیم،    هاي روش 

)Zhang, 2005(. هاي صحرایی زمـانبر و پرهزینـه هـستند و     از آنجایی که آزمایش

 باشد، بنـابراین اسـتفاده از روش   ها گاه سوال برانگیز می قابلیت اعنماد به این روش  

تعیین پارامترهاي ژئومکانیکی براي  .رسد یتر به نظر م هاي تجربی مناسب، منطقی  

 هـا در افـق   سـنگ  گهر به طور کامل و براي تمامی توده  هاي معدن گل   سنگ توده

 از اینرو براي تعیین خصوصیات تـوده سـنگ،  جمـع          . هاي مختلف، انجام نشده بود    

 هاي زمین پالن. هاي مختلف انجام شده است برداري از افق  آوري اطالعات و نمونه   

 متري انتخاب و  هر پالن با توجه به نـوع سـنگ بـه  نـواحی         30سی در فواصل    شنا

هـا بـا توجـه بـه تفـاوت زیـاد        البتـه در برخـی از پـالن     .  مختلف تقسیم شده است   

براي هر ناحیه با . اند یک نوع سنگ هم، نواحی مختلفی مشخص شدهخصوصیات در 

 و شـاخص مقاومـت   )RMR(سـنگ   آوري شده امتیاز توده   توجه به اطالعات جمع   

 و زاویه اصطکاك و مقاومتیسپس پارامترهاي . اند تعیین شده) GSI(شناسی  زمین

در این میان مدول .  بروان تعیین شدند- بر اساس معیار هوك  سنگ چسبندگی توده 

سنگ، بر اساس چند روش تجربی مختلف نیز محاسبه شده         پذیري توده  تغییرشکل

بندي انجـام شـده، و      ترهاي تعیین شده یک جمع    در نهایت براي تمامی پارام    . است

اطالعـات  . انـد  ها ارائه شده میانگین تمامی پارامترهاي تعیین شده براي انواع سنگ  

هـاي مختلـف طراحـی از جملـه پایـداري شـیب،        توانند در زمینـه  بدست آمده می 

  .حفاري، انفجار و همچنین آبکشی مورد استفاده قرار گیرند

  گهر اسی معدن گلشن  موقعیت و زمین-2

 میلیون تـن در  270اي بالغ بر  گهر با داشتن ذخیره  سنگ آهن گل 1معدن شماره   

 و 55○15′هـاي شـرقی       کیلومتري جنوب غربی شهر سیرجان، بین طول       55فاصله  
 متر 2200معدن داراي .  واقع است29○07′ و 29○03′هاي شمالی   و عرض55○′22

کوشامعدن ( رسد  متر می260ایی آن به  باشد و عمق نه     متر عرض می   750طول و   

پالن تهیه شـده از افـق   ) 1(در شکل  . باشد  متر می  135عمق فعلی معدن    ). 1384

گهر، بـه عنـوان نمونـه، نمـایش داده شـده، کـه          معدن گل )  متر 113عمق   (1597

 در این شکل می. با توجه به نوع سنک به نواحی مختلفی تقسیم شده است       ) عمدتا(

 . گهر را مشاهده کرد هاي موجود در معدن گل گتون انواع سن

  آوري اطالعات  جمع-3

هـاي   هـاي موجـود در افـق    اوري اطالعات براي انـواع سـنگ       برداري و جمع   نمونه

هاي سنگی، و در غیـر    این کار در صورت امکان، از رخنمو      . مختلف انجام شده است   

  . هاي اکتشافی انجام شده است این صورت از طریق گمانه

  

  

  ها  برداشت ناپیوستگی- 3-1

 انجـام شـده   )Scan-line Surveying (تعدادي برداشت درزه به روش خط برداشـت 

هاي کوارتزشیست، گنـایس، مگنتیـت و      تنها براي سنگ  امکان برداشت درزه    . است

 جهـت .  ناپیوستگی برداشت شده است    415در مجموع تعداد    .  وجود داشت  هماتیت

 ،مورد پردازش قرار گرفت Dips 5.103ه از نرم افزار ها با استفاد داري ناپیوستگی

بـا توجـه بـه تعـداد کـم      .  اسـت  آمده)1( در جدول که نتایج آن براي هر نوع سنگ      

داري در گنایس وجـود   امکان تشخیص جهت  برداشت در گنایس و پراکندگی زیاد،       

فراوانی ها و مقادیر داراي حداکثر  سایر پارامترهاي برداشت شده ناپیوستگی. نداشت

  .  آمده است)2( در جدول ،براي هر نوع سنگ

  نوع سنگ 
 درزهشماره دسته

 هماتیت مگنتیت کوارتزشیست

1 194/35 126/46 256/52  

2 142/77 114/87 129/85  

3 212/74 272/84 88/87  

4 9/32 190/85 -  

5 - 43/76 -  

  )oبشی/oشیب جهت(شده  هاي برداشت داري ناپیوستگی  جهت-1 جدول

 

  هاي آزمایشگاهی  نتایج تست- 3-2

هاي چگالی، تخلخل،  براي تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ بکر، آزمایش

  بـر اسـاس اسـتاندارد     ...اي، تست برزیلی، مقاومت فـشاري تـک محـوره و           بارنقطه

ISRM  انجام شده اسـت )Ulusay et al., 2007(.   آزمایـشات بـه طـور     نتـایج ایـن

  .آمده است) 3(فکیک نوع سنگ، در جدول خالصه و به ت

  سنگ بندي توده  طبقه- 4

هاي طراحی تجربی بوده و به طـور         بندي مهندسی سنگ ستون فقرات روش      طبقه

تـرین   از رایـج . (Sing et al., 1999)وسیعی در مهندسی سنگ به کار رفتـه اسـت   

ن بدست بندي که پذیرش قابل قبولی در مهندسی معدن و عمرا   هاي طبقه  سیستم

  ,.Taheri et al( باشـد  ی مـ RMRبنـدي ژئومکـانیکی،    اند، سیستم طبقـه  آورده

ارائه شده و پس از آن بارها مورد ) 1976(بندي توسط بنیاوسکی    این طبقه ). 2009

 براساس نسخه سال RMRدر این تحقیق ). Hoek, 2006( اصالح  قرار گرفته است

  .  بنیاوسکی تعیین شده است1989

بـا  . شـد   تعیـین مـی  نیز  RQD عالوه بر اطالعات موجود باید RMRیین براي تع

 هـاي اکتـشافی،   هـاي سـنگی یـا گمانـه     از رخنمون توجه به اطالعات بدست آمده

RQD   جـدول  در محدوده مقادیر آن براي هر نـوع سـنگ    در نتیجه   تعیین شده، و 

 در  RQDز لحاظبا توجه به این جدول به غیر از مگنتیت، که ا. ارائه شده است) 4(

 . ها عموما در وضعیت ضعیف قرار دارند وضعیت خوب قرار دارد، سایر سنگ

،  در نواحی مختلـف هـر پـالن    هاي مختلف   براي سنگ  RMR مقدارتعیین  پس از   

. گیـرد  ها تقریبا در یک کالس قرار می     تمامی سنگ  RMRمقدار  مشخص شد که    

هـاي پیـشنهادي    از جـدول و بـا اسـتفاده    RMRبا توجه به کـالس  ) 5(در جدول   

RMR) Zhang, 2005(چسبندگی، زاویه اصطکاك و مـدول تغییـر شـکل   ، مقادیر  

 ارائه RMR الزم به توضیح است که مقدار .اند سنگ، تخمین زده شده   پذیري توده 

 .باشد می) RMRbasic(ها  یابی درزه شده، بدون در نظر گرفتن امتیاز تعدیل جهت
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 نگنوع س امتیاز کالس وضعیت

 اسکارن II 26 ضعیف

 شیستکلریت 55 و III 46   و  II ضعیف تا نسبتا خوب

II 39 -50 ضعیف  آمفیبولیت 

 گنایس 55 و III 45   و  II ضعیف تا نسبتا خوب

II 44 -49 ضعیف  هماتیت 

IV 80 -85 خوب  مگنتیت 

II 40 -50 ضعیف  تزشیسترکوا 

  گهرلها در معدن گ براي انواع سنگRQD کالس - 4جدول 

RMR  

41-60  امتیاز 

III کالس 

 وضعیت نسبتا خوب

3/0-2/0   c (MPa)مقاومت چسبندگی  

35-25  )deg (زاویه اصطکاك  

18-6/5  )Erm ) GPaپذیري مدول تغییرشکل 

  گهرها در معدن گل براي انواع سنگRMR کالس - 5جدول 

  

 نمودند که متخصصین  ارائهGSI هوك و براون چارتی را براي تعیین 1997در سال 

  نماینـد بندي طبقهاي  هاي مشاهده سنگ را تنها بر اساس بررسی توانند توده می

)Sing et al., 1999( .آنجایی که تعیین مقـدار   ازGSI      تـا حـدي بـستگی بـه نظـر 

شخص دارد و نیازمند تجربه زیاد است، روشی کمی براي تعیین آن توسط سـونمز و   

یـر تعیـین شـده بـراي       است، تا اختالف در تعیین مقاد    ارائه شده ) 1999 (1اولوسی

GSIکاهش یابد ،  توسط افرد مختلف)Sonmez et al., 1999( .    ایـن چـارت سـپس

 Sonmez et( توسط موارد مطالعاتی بیشتر شیب توسط همین افراد کمی اصالح شد

al., 2002(. تحقیق، در این GSIهاي مختلـف معـدن بـر اسـاس      سنگ  براي توده

محـدوده  ) 3 و 2(هـاي   در شکل. سونمز و اولوسی تعیین شده است    ) 2002 (چارت

 هـاي مختلـف    در افـق  هـا  براي انواع سـنگ   ) GSI(شناسی   شاخص مقاومت زمین  

  مربوط به هماتیتGSI، مقادیر )2(با توجه به شکل . گهر ارائه شده است معدن گل

  در. است)57 تا 42(  مگنتیتGSIتر از مقادیر   به طور مشخص پایین    ،)46 تا   25(

 براي انواع سنگ باطله بسیار کـم اسـت و همپوشـانی    GSIتفاوت مقادیر  ) 3(شکل  

بنابراین . وجود دارد) باطله(هاي مختلف   براي سنگGSIزیادي در محدوده مقادیر 

گهـر    موجود در معـدن گـل  هاي  براي باطلهGSIتوان نتیجه گرفت که مقادیر      می

  .قرار دارند) 49 تا 31(تقریبا در محدوده مشخصی 

اي  ها، رابطه سنگ بندي توده هاي حاصل از طبقه با در نظر گرفتن تعدادي از داده

  : بدست آمده استRMR و GSI مقادیر ذیل میان

         )1رابطه (

رم     . آمده اسـت ) 4(رابطه مربوطه و نمودار آن در شکل        ایـن رابطـه بـا اسـتفاده از ـن

الزم به توضیح است که امتیاز آب براي تعیین .  بدست آمده است SPSS 13.0افزار

 .، منظور شده است)یعنی کامال خشک (15 در این رابطه، مقدار  RMRمقادیر

                                                             
1. Sonmez & Ulusay 

  
 ه معدنی دهاي حاوي ما سنگ براي توده GSI محدوده -2 شکل

 
  هاي حاوي باطله  سنگ براي توده GSI محدوده - 3 شکل
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GSI = -3.27 + 0.78 * RMR
R-Square = 0.79

  
  RMR و  GSI رابطه میان - 4شکل 

 

  سنگ خواص مقاومتی توده-5

 براون تعیین شده -كمعیار  هو) 2002(سنگ بر اساس نسخه  خواص مقاومتی توده

 سنگ از نرم براي تعیین خصوصیات ژئومکانیکی توده). (Hoek et al., 2002اند 

 این نسخه از نرم  الزم به  ذکر است که.  استفاده شده استRocLab  1.103افزار

پذیري را بر اساس رابطه پیشنهادي هوك و   مدول تغییرشکلRocLabافزار 

 Hoek(باشد  می ذیل به صورت  این رابطه که.کند محاسبه می) 2006 (2دریچزاید

et al.,  2006(: 

                )2رابطه (

ارهاي تولیدي در جباشد که با توجه به انجام انف  فاکتور اغتشاش میDدر این رابطه  

  . انتخاب شده است1با  برابر تمامی محاسبات در  این مقدار،گهر معدن گل

مقاومـت   ،)s و a( بـراون - هاي هوك سنگ از قبیل ثابت پارامترهاي مقاومتی توده

، )Erm( پـذیري   مدول تغییرشکلو)  (، مقاومت کششی)(ه محور فشاري تک

میـانکین  . انـد   محاسبه شده  )و نواحی مختلف  (ها   ها در همه پالن    براي انواع سنگ  

  . آمده است) 6(گهر در جدول  مقادیر این پارامترها براي هر نوع سنگ در معدن گل

 تعدادي از روابط تجربی پیشنهاد شده براي محاسبه مدول تغییرشکل) 7(در جدول  

پذیري  براي هرنوع سنگ در هر پالن مدول تغییر شکل   . اند سنگ آمده  پذیري توده 

میانگین کلیه مقادیر محاسبه شده .  محاسبه شده استروابطبر اساس هر یک از این 

  .  آمده است)8(در جدول ، روابطبراي هر نوع سنگ بر اساس هر یک از 

هـا نیـز، ماننـد سـایر         سـنگ   تـوده  )c (و چـسبندگی   )( زاویه اصـطکاك داخلـی    

با توجه به اهمیت این دو پـارامتر در تحلیـل   . در هر پالن محاسبه شدند مشخصات،

پایداري شیب، به ویژه هنگام استفاده از یـک مـدل عـددي، بایـد در انتخـاب عـدد             

در این قسمت، با انتخـاب  .  دقت الزم به عمل آید ،احیمناسب جهت استفاده در طر    

بـه عنـوان نمونـه، و فـرض        )  متر 143عمق   (1597هاي موجود در افق      سنگ توده

ختلف قرار دارند، زاویه اصطکاك و ها با همین مشخصات در اعماق م اینکه این سنگ

 شـکل (ها رسم شده اسـت   چسبندگی در اعماق مختلف محاسبه شده، و نمودار آن       

توان تغییرات این دو پارامتر نسبت به عمق را بـراي    این نمودارها می   توجه به  با). 5

 .ها مشاهده کرد انواع سنگ

                                                             
2. Diedrichs 

  

  
ها در   تغییرات چسبندگی و زاویه اصطکاك نسبت به عمق براي انواع سنگ- 5شکل

  معدن گلگهر

   

 گیري  نتیجه-6

 ري، مـدول تغییرشـکل  مقاومـت فـشا   (سـنگ    برآورد پارامترهاي ژئومکانیکی تـوده     

به جهت اینکه )  براون، ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاك-هاي هوك  پذیري، ثابت 

هاي مختلف طراحی معدن، بـه ویـژه پایـداري     هاي ورودي در زمینه  به عنوان داده  

 از اینـرو، ایـن مطالعـه جهـت     . از اهمیت خاصی برخوردارنـد     روند، شیب، به کار می   

 .گهر، انجام گرفـت   هاي دیواره معدن گل    سنگ تودهتعیین خصوصیات ژئومکانیکی    

 بـا اسـتفاده از     .شـد هـا انجـام      اهی بر روي انواع سـنگ     هاي آزمایشگ  در ابتدا تست  

ها،  شگاهی بر روي نمونهیهاي آزما و نتایج تست   آوري شده  اطالعات صحرایی جمع  

RQD   و RMR   وGSI   از لحاظ .  شدند ها تعیین  براي انواع سنگRMR  تمـامی 

 هماتیت براي GSIمقادیر .  قرار دارند )IIIکالس (ها در وضعیت نسبتا خوب  سنگ

هاي  تمامی سنگ، و براي 57 تا 42 در محدوده مگنتیت براي ،46 تا 25در محدوه   

بـا   RMR و GSIبـین  اي،  همچنـین رابطـه  .  قرار دارند49 تا   32باطله در محدوده    

  پارامترهـاي ژئومکـانیکی تـوده   در نهایت .ارائه شد، 792/0 برابر با  )R2 (ضریب تعیین

سـنگ ارائـه    د، که میانگین آنها براي هـر نـوع  ها تعیین شدن سنگ براي انواع سنگ   

همچنین نموداري براي نمایش تغییـرات زاویـه اصـطکاك و چـسبندگی     . شده است 

توان به عنوان   از نتایج حاصل از این تحقیق می.سنگ نسبت به عمق، ارائه شد توده

همچنین بـه   و   جهت تحلیل پایداري شیب،      ،هاي عددي   مدل مناسبی براي  ورودي

  .عنوان پارامترهاي طراحی در عملیات انفجار، حفاري و آبکشی استفاده کرد
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  سپاسگزاري- 7

گهر سیرجان و همچنین واحد مکانیک سنگ این  از مرکز تحقیق و توسعه معدن گل

 این تحقیـق را فـراهم آوردنـد،      هاي مادي و معنوي خود امکان      معدن که با حمایت   

  .شود صمیمانه تشکر و قدردانی می
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  آنشده براي   انجامبندي شامل پهنه)  متر143 متر و عمق 1597افق ( گهر  شناسی معدن گل  پالن زمیني از ا  نمونه- 1شکل 
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 حداکثر فراوانی
 پارامتر

 هماتیت مگنتیت گنایس کوارتزشیست

  m(  2/0 - 03/0 3/0 - 05/0 4/0 - 0 2/0 - 02/0(داري فاصله

  m(  3- 5/0 2- 2/0 4- 1/0 2-1/0(تداوم 

  >٣  >mm(  1< 2< 2(بازشدگی 

 زبر صاف و زبر زبر صاف  زبري

  >mm(  1< 1< 3< 3(ت ضخام

  جنس
  هاي رسیتالک، کانی

 و کلسیت
 کلسیت کلسیت و لیمونیت تالک

 کمی تا نسبتا هوازده  درجه هوازدگی
کمی تا نسبتا 

 هوازده

کمی تا نسبتا 

 هوازده
 کمی تا نسبتا هوازده

  مقاومت
براحتی با چکش خرد 

 شوندمی

براحتی با چکش 

 شوندخرد می

براحتی با چکش 

 شوندخرد می

براحتی با چکش 

 شوندخرد می

مواد 

  پرکننده

 خشک خشک خشک خشک  آب محتوي

 گهر ي برداشت شده در معدن گل ها نتایج مربوط به خصوصیاتدرزه-2جدول 

  

  E مدول االستیسیته

(GPa) 

   مقاومت کششی

)MPa( 

مقاومت فشاري 

   محورهتک

)MPa( 

-Is اياندیس بارنقطه

(50)  
(MPa) 

  n تخلخل

(%) 

   چگالی

(gr/cm3) 
 نوع سنگ

85/28 -01/2  

)71/17(  

96/9-19/3  

)95/7(  

46/81 -15/18  

)32/46(  

95/6-45/1  

)89/3(  

6 -15/1  

)26/2(  

89/2-58/2 

)68/2( 
 تزشیسترکوا

42/169-17/14  

)05/46(  

49/15 -30/6  

)82/11(  

47/300-89/30  

)94/125(  

1/11-86/2  

)88/6(  

98/4-69/0  

)59/1(  

88/4-53/3  

)54/4(  
 مگنتیت

22/41 -75/7  

)24/21(  

03/13 -71/6  

)08/9(  

84/114-44/19  

)39/49(  

90/7-07/3  

)32/5(  

34/16 -94/4  

)58/9(  

56/4-65/3  

)18/4(  
 هماتیت

94/20 -69/12 

)66/15( 
) 31/5( 

69/54 -40/21 

)28/36( 

86/2-06/1 

)96/1( 
)17/1( 

78/2-67/2 

)72/2( 
 گنایس

40/38 -33/11 

)48/28( 

20/17 -45/5 

)79/12( 

15/135-61/19 

)09/74( 

03/3-21/9 

)63/6( 

03/6-96/0 

)76/2( 

15/135-61/19 

)09/74( 
 آمفیبولیت

61/44 -74/15 

)84/129( 

42/18 -24/8 

)38/12( 

17/222-69/33 

)84/129( 

09/10 -43/3 

)36/6( 
58/1 

3-74/2 

)86/2( 
 شیستکلریت

890/40 39/16 16/140 6/9 97/0  اسکارن 3 

  )اعداد داخل پرانتز، مقادیر میانگین هستند: توجه(گهر  هاي معدن گل  انواع سنگهاي آزمایشگاهی بر روي  نتایج تست- 3جدول 

  

)GPa( Erm )MPa (  )MPa (  )MPa (  a s mb نوع سنگ 

681/0  442/2  255/0  009/0-  513/0  00004/0  182/0  تزشیسترکوا 

438/2  461/11  947/1  067/0-  506/0  0003/0  495/0  مگنتیت 

016/1  560/3  383/0  013/0-  513/0  00005/0  218/0  هماتیت 

 گنایس 315/0 00005/0 512/0  -004/0 170/0  082/2 585/0

 آمفیبولیت 270/0 00005/0 513/0  -011/0 386/0  041/4 095/1

  شیستکلریت 184/0 00003/0 513/0  -016/0 487/0 620/5 1

502/1 472/8 699/0 0191/0-  513/0 00003/0   اسکارن 239/0 

  ها به تفکیک جنس سنگ سنگ ن و خواص مقاومتی تودهاو بر- هاي هوك  متوسط ثابت-6جدول 
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  رابطه دهندهارائه

  ) 1978(بنیاوسکی  

    )1983 (3سرافیم و پریرا
 

   )1990( و بنیاوسکی 4نیکلسون

   )1993 ( 5کیم

   )1994( و همکاران 6میتري

   )  1999(و همکاران  7رید

   ) 2002(هوك و همکاران 

 
    )2004( و همکاران 8سنمز

  ) 2004 (9ژانگ و اینتسن

 سنگ  تودهپذیري  تجربی مختلف، جهت تعیین مدول تغییر شکل ابط رو-7جدول 

 )Chun et al., 2009; Hoek et al., 2002; Sonmez et al., 2004; Hoek et al., 2006; Zhang et al., 2004 ( 

  

  نوع سنگ

 کوارتزشیست  مگنتیت  هماتیت  گنایس  آمفیبولیت  شیستکلریت  اسکارن
  محقق

- 6 2 - - 667/18  )1978(بنیاوسکی  14 

499/7  623/5  233/7  497/6  866/6  10 67/6  )1983(سرافیم و پریر  

963/4  194/4  741/3  619/1  926/2  047/6  467/2  )1990(نیکلسون و بنیاوسکی  

001/7  595/8  106/8  880/5  380/6  992/16  134/8  )1993(کیم  

172/0  137/0  124/0  057/0  101/0  182/0  751/3  )1994(میتري و همکاران  

113/9  644/10  144/10  680/7  137/8  864/18  341/6  )1999(رید و همکاران  

506/2  910/1  023/2  490/1  033/2  131/5  725/1  )2002(هوك و همکاران  

905/4  269/3  477/3  875/1  220/3  625/5  187/2  )2004(سنمز و همکاران   

532/1  307/3  421/8  558/1  881/1  327/11  213/2  )2004(ژانگ و اینتسن  

502/1  1 095/1  585/0  016/1  042/2  679/0  )2006(دریچز ایهوك و د 

107/3  317/3  532/3  838/2  826/2  830/6  057/4  انحراف استاندارد 

172/0  137/0  124/0  057/0  101/0  182/0  679/0  حداقل 

113/9  644/10  144/10  68/7  137/8  864/18  حداکثر 14 

355/4  468/4  637/4  027/3  618/3  488/9  817/4  میانگین 

  )GPaبر حسب (تجربی مختلف ه با استفاده روابط ، محاسبه شدها سنگ پذیري توده دول تغییر شکل میانگین م- 8جدول 
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