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چكیدي
خْاؽ فیشیکی – هکاًیکی طٌگُا پاراهتزُای هِوی در عزاحی کارُای
 هغالؼات.هٌِذطی ّ عثمَتٌذی تْدٍ طٌگُا تزای اُذاف هٌِذطی اطت
ّ اخیز ًؼاى هیدٌُذ کَ رّعُای ژئْفیشیکی تَّیژٍ الکتزیکی
لزسًٍگاری لادرًذ پاراهتزُای هکاًیکی را تخویي سدٍ ّ تغییزات
6  پض اس اًذاسٍگیزی طزػت هْج عْلی.هکاًی آًِا را تؼخیؾ دٌُذ
ّ  الکتزّدُای هخـْؿی رّی آًِا ًـة ػذ،ًوًَْ در حالت اػثاع
آسهایغ فؼاری طَ هحْری ّ ػثْر جزیاى الکتزیکی اس ًوًَُْا
تَعْر ُوشهاى ؿْرت پذیزفت ّ تغییزات هماّهتّیژٍ الکتزیکی در
 آسهایغُای اًجام گزفتَ تز رّی.حیي تارگذاری اًذاسٍگیزی ػذ
ًوًَُْا ًؼاى داد کَ تا افشایغ کزًغ ُوْارٍ هماّهتّیژٍ کاُغ
 رفتار هماّهتّیژٍ حیي تارگذاری تَ ایجاد درسٍُای.هییاتذ
ٍ ارتثاط داد،المایی (افشایغ تخلخل) ُوشهاى تا افشایغ کزًغ
 ُوچٌیي ًوْدار هماّهت فؼاری طَهحْرٍ تا طزػت هْج عْلی رطن.ػذ
 تغییزات طزػت هْج عْلی تا هماّهت، ًتایج ًؼاى داد.گزدیذ
.فؼاری طَهحْرٍ راتغَ هظتمین دارًذ
، طزػت هْج عْلی،ٍ آسهایغ هماّهت فؼاری طَهحْر:َاژيٌاي كلیدي
. ژئْفیشیک ّ هکاًیک طٌگ،هماّهت ّیژٍ الکتزیکی

Relationship Between Electrical Resistivity And Strain Mechanical
Parameter In Sedimentary Rocks
M.Sadegh Nematollahi 1, Hamidreza Ramazi 2, Mohamad Rezaeishad 3,Ahmad Ghorbani 4
1

Master student of Department of Mining and Metallurgical Engineering,Amirkabir University,Tehran,Iran,
m.s.nematollahi@aut.ac.ir
2
Department of Mining and Metallurgical Engineering,Amirkabir University,Tehran,Iran,ramazi@aut.ac.ir
3
Master student of Department of Mining and Metallurgical Engineering,Amirkabir University,Tehran,Iran,
m.rezaeishad@aut.ac.ir
4
Department of Mining and Metallurgical Engineering,Yazd University,Yazd,Iran,aghorbani@yazduni.ac.ir

Abstract
Physical and mechanical properties of rocks are important parameters in the design of
engineering works and classification of rocks for engineering purposes. Recent studies indicate
that geophysical methods, especially seismic and electrical, able to estimate mechanical
parameters and recognize spatial variations. After measuring the p-wave velocity of 6 saturation
samples, special electrodes were installed on the samples and simultaneously triaxial pressure
test and electric current flowing through the samples was done and variation of electrical
resistivity during loading, was measured. Experiments have been show, the increasing of the
strain with the decreasing of resistivity.Resistivity behavior during a triaxial compression load is
related to the new induced fractures in higher strain. Also triaxial pressure diagram with p-wave
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velocity has been illustrated. Results have shown, that the variations of p-wave velocity are
directly related to triaxial compression pressure.
Key words: Triaxial pressure test, Compressional wave velocity, Electrical resistivity,
Geophysics and Rock Mechanics.

مقدمً
3
خـْؿیات هکاًیکی اس جولَی هِوتزیي پاراهتزُای طٌگ هیتاػٌذ کَ
تَ عْر گظتزدٍ در پزّژٍُای ػوزاًی ّ هؼذًی هْرد ًیاس تْدٍ ّ
تؼییي هیگزدًذ .اًجام هظتمین ّ دلیك ایي آسهایغُا هؼوْال
سهاىگیز ّ پزُشیٌَ هیتاػٌذ ،لذا در طالِای اخیز کْػغُای
تظیاری هثٌی تز تخویي ایي پاراهتزُا تا اطتفادٍ اس رّعُای غیز
هخزب ژئْفیشیکی ّ طزػت هْج عْلی اًجام گزفتَ اطت .تحمیمات
تظیار کوی در ارتثاط تیي هماّهتّیژٍ الکتزیکی ّ خْاؽ طٌگُا
ّجْد دارد(لزتاًی ّ ُوکاراى  .)2111تحمیمات (تزاص ّ ُوکاراى
)1261رّػي طاخت کَ هماّهتّیژٍ طٌگُای تلْریي در تٌغُای کن،
افشایغ ّ طپض در تٌغُای سیاد کاُغ هییاتذُ .وچٌیي هغالؼات
اًجام ػذٍ ًؼاى دادٍ اطت کَ هماّهتّیژٍ تا افشایغ  UCSکاُغ
هییاتذ(کیت ّ گخال ( .)1221آرا ّ ُوکاراى  )2112دریافتٌذ کَ
هماّهتّیژٍ ًوًَُْای طٌگ کزتٌاتَ تا  21درؿذ رص ّ  01درؿذ
اػثاع آب تا افشایغ تٌغ هحْری افشایغ هی یاتذ.
رَش تحقیق
3
ُذف اس اًجام آسهایؼِا تزرطی ارتثاط تیي خْاؽ هکاًیکی ّ
الکتزیکی ًوًَُْای تمزیثا اػثاع طٌگی هختلف تا طاختُای هتفاّت
هی تاػذً .وًَْ هغشٍ ُای تَ لغز  12هیلیوتز ّ عْل  11طاًتی
هتز اًتخاب گزدیذً 1.وًَْ هغشٍ اس طٌگُای رطْتی هختلف اًتخاب
ػذًذ ّ تَ هذت  1تا  16رّس در آب لزار گزفتٌذ .طزػت اًؼار
اهْاج عْلی ًوًَُْا اًذاسٍگیزی ػذ(جذّل .)1طزػت ایي اهْاج
تظتگی تَ هماّهت تزاکوی ّ کؼؼی طٌگ یا تَ عْر کلی کیفیت طٌگ
داردُ .وچٌیي تَ هٌظْر هغالؼَ کاًیِای تؼکیلدٌُذٍ طٌگ ّ تافت
آى ،هماعغ ًاسک تِیَ گزدیذ .هماّهتّیژٍ الکتزیکی ًوًَُْا حیي
آسهایغ فؼار طَ هحْری هغاتك اطتاًذارد  ASTMؿْرت پذیزفت.
الکتزّدُای جزیاى دارای لغز  12هیلیوتز هیتاػٌذ .لذا خغْط
جزیاى تَ عْر یکٌْاخت اس ُوَ طغح همغغ ًوًَْ ػثْر هیکٌذ.
دطتگاٍ ،هماّهت الکتزیکی ًوًَْ ُا را در جزیاى هظتمین
اًذاسٍگیزی کزدٍ ،تا حاؿل ضزب فاکتْر ٌُذطی آرایغ(کَ فمظ تَ
هحل لزار گیزی الکتزّدُا ّاتظتَ اطت) ،هماّهتّیژٍ اس راتغَ
( )1تذطت هیآیذ:

کَ در آى  Aطغح همغغ ًوًَْ L،فاؿلَ تیي الکتزّدُای پتاًظیلΔV،
اختالف پتاًظیل تیي دّ الکتزّد ّ  Iجزیاى ػثْری اس ًوًَْ هی
تاػذ.
جذّل -1پاراهتزُای فیشیکی ّهکاًیکی اًذاسٍ گیزی ػذٍ تز رّی  6هغشٍ در
آسهایؼگاٍ .طتْى آخز هذت سهاى لزار گیزی ًوًَْ ُا در آب را ًؼاى هی دُذ.
سهاى
طَ
فؼاری
هماّهت
اهْاج
طزػت
(رّس)
ًوًَْ ُا
هحْری()Mpa( )TCS
عْلی()m/s( )Vp
هاطَ
1
13/12
1323
طٌگ 1
هاطَ
16
31/1
1122
طٌگ 2
تزاّرتي
آُک
فظیلی 1
آُک
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فظیلی 2

16/12

16

آُک
1062

22/2

16

در آسهایغ طَ هحْری دًّوًَْ هاطَ طٌگ ،دّ ًوًَْ آُک فظیلی تا
ا ػثاع آب ُای هت فاّت ،یک ًوْ ًَ تزاّرتي ّ یک ًوْ ًَ آ ُک ت حت
تٌغ طَ هحْری لزار گزفتٌذ .تَ عْر ُوشهاى همادیز هماّهت ّیژٍ
ا ًذاسٍ گ یزی ػذ .ه مذار ف ؼار جاًثی تزای ُز ًوْ ًَ ه مذار ثا تت
11هگاپا طکال در ً ظز گزف تَ ػذ .ػکل ( )1هٌح ٌی تٌغ -کزًغ را
تزای ا یي ًوْ ًَ ُا ً ؼاى هید ُذ .ػکل ( )2هٌح ٌی ُوش هاى هماّ هت
ّ یژٍ ًز هالیشٍ  -کزًغ تزای ًوْ ًَ ُای هْرد آس هایغ را ً ؼاى
هید ُذً .ز هالیشٍ کزدى هماّ هت ّ یژٍ ،اس ً ظثت هماّ هتّیژٍ تز
هاکشیون ه مذار آى تذ طت آ هذٍ ا طت .تزای ُز ً 6وْ ًَ تا ا ػثاع
ُای هختلف تا افشایغ تٌغ همذار هماّهت ّیژٍ کاُغ هییاتذ .تَ
ً ظز هیر طذ اػ وال تٌغ تا ػث ای جاد درسٍ ُای ال مایی ػذٍ کَ تا
ًمغَ ػکظت افشایغ هییاتٌذ .لذا تا افشایغ کزًغ ،تخلخل افشایغ
یافتَ ّ هماّهتّیژٍ طٌگ کاُغ هییاتذ.

ػکل ( .)1هٌحٌی تٌغ-کزًغ تذطت آهذٍ تزای ًوًَُْای هختلف ّ تا اػثاع ُای
هختلف در آسهایغ طَ هحْری.
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ػکل( .)2هٌحٌی ُوشهاى هماّهت ّیژٍ ًزهالیشٍ-کزًغ تذطت آهذٍ تزای ً 6وًَْ.

ُوچٌیي ًوْدار هماّهت فؼاری طَ هحْری – طزػت هْج عْلی
ًوًَُْای هْرد آسهایغ رطن گزدیذ .ضزیة ُوثظتگی ًظثتا خْب 1/61
حاکی اس آى اطت کَ ،تا افشایغ طزػت هْج در طٌگ ،هماّهت فؼاری
طَ هحْرٍ افشایغ هییاتذ .افشایغ طزػت هْج تَ ایي هؼٌی اطت کَ
طٌگ هتزاکن ّ اس اطتحکام تاالیی تزخْردار اطت ّ ایي تاػث
افشایغ هماّهت هکاًیکی آى ًیش هیػْد .ػکل( )3ایي ًکتَ را
تاییذ هیکٌذ.

ػکل (ً .)3وْدار هماّهت فؼاری طَ هحْری – طزػت هْج عْلی ًوًَْ طٌگُای
رطْتی

وتیجًگیري
2
اًذاسٍگیزی آسهایغ طَ هحْری ُوشهاى تا هماّهتّیژٍ تز رّی 6
ًوًَْ تا اػثاع آب هختلف اًجام ػذ .لثل اس اًجام آسهایغ ،طزػت
هْج عْلی ُز ًوًَْ اًذاسٍ گیزی ػذ .در آسهایغ طَهحْری تواهی
ًوًَُْا کاُغ هماّهتّیژٍ را در هحذّدٍ افشایغ کزًغ ًؼاى
دادًذ .رفتار هماّهتّیژٍ تَ ایجاد درسٍُای المایی ُوشهاى تا
افشایغ تٌغ ارتثاط دادٍ ػذٍ اطتُ .وچٌیي ًوْدار هماّهت فؼاری
طَ هحْری – طزػت هْج عْلی رطن گزدیذ کَ ضزیة ُوثظتگی 1/61
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 تَ عْری کَ تا،گْیای پیًْذ خْتی هیاى ایي دّ پاراهتز اطت
 هماّهت فؼاری طَ هحْری ًیش افشایغ هی،افشایغ طزػت هْج عْلی
.یاتذ
مىابع
ػٌایت،افؼیي؛اهاهی،حظیٌؼلی؛ًویزاًیاى،احوذ؛لاری،لزتاًی
هًْیتْریٌگ هماّهت ّیژٍ الکتزیکی طٌگ حیي آسهایغ،1321،َال
چِارهیي کٌفزاًض هکاًیک،ٍهماّهت فؼاری تک هحْری در آسهایؼگا
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