
 پي مهندسي مکانیک خاک و ي ملّ اولین کنفرانس

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران ، عمراندانشکده مهندسي 

 1313آذرماه 13و  12

 

 1

 متبلور نیآذر یاز سطوح صاف سنگها حاصل تیچکش اشم یاعتبار داده ها

 

 4وندیحسن موم، 3پور یغالمرضا لشگر، 2یرمحمد غفو، 1علی همتی

 هیدانشگاه اروم یشناس نیو کارشناس بخش زممشهد  یدانشگاه فردوس یدکتردوره  یدانشجو -1

 مشهد یدانشگاه فردوس یشناس نیاستاد بخش زم -3و2

 هیدانشگاه اروم یبخش معدن دانشکده فن اریداستا -4
 

ali58963@gmail.com 

 

 خالصه

چکش  یواجهش یسخت یریمورد آزمون اندازه گ 5310متفاوت  یماخذ از سطوح با زبر تیچکش اشم یاعتبار داده ها تیقابل یابیبمنظور ارز

. دیمختلف سنگ آذرین متبلور )گرانیت تا گابرو( انجام گرد پیت 51سطح متفاوت حاصل از  یو زبر یسه نوع سطوح با مورفولوژ یرو تیاشم

 غهیبا سطوح صاف حاصل از برش ت یبلوک ی( نمونه ها5: دیسه نوع نمونه اخذ گرد یبرو L نوع تیرکورد چکش اشم 30آزمون از حداقل  جینتا

 یآزمون رو نی( همچن3نعل پارس.  لهیبا سطوح شکستگی های کششی حاصل از استخراج سنگ در معادن بوس یبلوک ی( نمونه ها2 ،یسنگبر

 30رد و از روی شده از هر بلوک. عدد شاخص میانگین چکش اشمیت مطابق توصیه های استاندا هیته NX زیسانمونه مغزه  3حداقل  یسطوح جانب

ح رکورد اخذ شده هر نوع سطوح تعیین و در مقابل نوع نمونه ها پالت گردید. نتایج غیر قابل انتظار بود. اعداد چکش اشمیت اخذ شده از سطو
واحد  51و  51سطوح جانبی مغزه ها و سطوح صاف برشی همان نمونه ها بطور میانگین به ترتیب  ازشکستگی های کششی با اعداد بدست آمده 

مغزه ها را  یو سطوح جانب یسطوح صاف بلوک ژهیاختالف داشتند. این موضوع هم ارزی داده های چکش اشمیت از سه نوع سطوح متفاوت بو

 .مورد تردید قرار داد

لف اخذ شده از بلوک ها و پالت رکورد های چکش اشمیت ماخذ از سطوح مخت یمقاومت فشاری یك محوری نمونه مغزه ها نییتع با

نسبت به  نییاعداد چکش اشمیت ماخذ از سطوح شکستگی های کششی علی رغم بزرگی پا دیدر برابر مقاومت فشاری یك محوری معلوم گرد

همبستگی باالتری با مقاومت فشارشی یك محوری دارند. اثبات عمومیت این یافته برای سایر انواع  سطوح،اعداد چکش اشمیت ماخذ از سایر 

 توسط مطالعات بیشتر میتواند قابلیت تخمین مقاومت فشاری یك محوری را با ترجیح سطوح شکستگی های کششی بهبود بخشد. سنگ ها و مصالح

 

 .میمستق ریغ نیتخم ،یتک محور یسطوح، مقاومت فشار یزبر ت،یچکش اشمکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

تخمین مقاومت فشاری سنگ ها  یعنوان یکی از متداولترین روش ها براچکش اشمیت به دلیل سادگی، ارزانی، سرعت عمل و غیر مخرب بودن، به 

توسط ارنست اشمیت مهندس سوئیسی برای  5515محسوب و نقش مهمی در تسریع بررسی های اولیه مهندسی ایفا می کند. چکش اشمیت در سال 

های قابل قبول آن بطور گسترده ای برای تخمین مقاومت فشاری  [ و پس از معلوم شدن قابلیت ها و برآورد5بتن ابداع گردید ] برجایتخمین مقاومت 

[. مطابق استاندارد های تعریف شده در ادبیات علم مقاومت فشاری سنگ ها میتواند هم از سطوح تازه صاف یا شکسته 3، 2بتن و سنگ ها رایج گردید ]

[. با توجه با اینکه انرژی واجهشی از سطوح سنگ ها و مصالح بطور مستقیم 20، 6و هم از سطوح جانبی نمونه مغزه های اخذ شده از حفاری تعیین شود]

از ویژگی ای ذاتی و مورفولوژیکی سطح مصالح متأثر می شود، تأثیر نوع مورفولوژی سطح و انتخاب سطح موفولوژیکی مناسبی که ویژگی های 

اشد. در این تحقیق با انجام آزمون های واجهشی چکش اشمیت روی انواع ب یو سختی مصالح را با دقت باالیی ارزیابی کند قابل اهمیت م ومتیمقا

 قرار گرفته است. یابیو ارز یمتفاوت مورد بررس یحاصل از سطوح با زبر یسطوح، اعتبار داده ها
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 روابط تقریب شدهاعتبار و  محدودیت های دستگاهی

 

تی حاصل از ضربه یك جرم فوالدی به سطح جسم استوار است. میزان انرژی اساس کار چکش اشمیت بر مبنای اندازه گیری میزان انرژی بازگش

 قفلجسم می باشد.  عوامل ذاتی چون نوع کانی ها، ابعاد دانه بندی، چسبندگی مرزی و درهم  تهیسیبازگشت انعکاسی تابعی از سختی و ضریب االست

طوبت و یخ زدگی می توانند بر میزان انرژی بازگشتی و در نتیجه سختی شدگی کانی ها، درجه هوازدگی، وزن واحد حجم سنگ و میزان تخلخل، ر

[ و 51واجهشی ناشی از چکش اشمیت مؤثر واقع شوند.  شرایط و نحوه اسفاده از این چکش توسط استاندارد های انجمن بین المللی مکانیك سنگ ]

[ نتایج حاصل از آزمون 51براساس استاندارد انجمن آزمون مواد امریکایی ][ تشریح گردیده است. الزم به ذکر است 2آزمون مصالح امریکایی ] انجمن

 اومتمیلیمتر  بوده و مقاومت فشاری واقعی تنها با آزمایش جك مق 30چکش اشمیت تنها محدود به کیفیت و سختی قشر )الیه( سطحی در عمق حدود 

گ های خیلی نرم یا خیلی سخت دارای محدودیت هایی بوده است و نتایج قابل فشاری امکانپذیر است.  همچنین استفاده از چکش اشمیت در مورد سن

بسته به  ،اطمینانی ارائه نمی دهد.  بمنظور خنثی نمودن تأثیر نیروی وزن جرم فوالدی ضربه زن داخل چکش درصورتی که استفاده از چکش افقی نباشد

 .ت شده چکش اشمیت تصحیح گردندزاویه جهت گیری چکش نسبت به سطح زمین الزم است اعداد قراع

رعایت تمام شرایط قید شده توسط سازندگان و استاندارد های موجود عدد قراعتی چکش اشمیت برای برآورد مقاومت فشاری سنگ ها  برغم

، ابتدا با استفاده از یك معموالً از دامنه خطای زیادی برخوردار است. با توجه به محدودیت های فوق برای استفاده کاربردی از آزمون چکش اشمیت

های تجربی شکست مستقیم سنگ توسط جك یك محوری رابطه همبستگی مناسبی بین مقاومت فشاری سنگ مورد استفاده و عدد سختی  آزمونسری 

میت برای چکش اشمیت بایستی مشخص گردد. روابط متعددی برای برقراری رابطه بین مقاومت فشاری یك محوری با عدد سختی حاصل از چکش اش

ارائه شده است.  برخی از مهمترین روابط پیشنهاد شده بین مقاومت فشاری یك محوری و عدد سختی اشمیت  یمتماد انیسالسنگ های مختلف در طی 

ین روابط ( گردآوری شده است.  همانگونه که اشاره گردید تمام ا5توسط محققین متعدد برای سنگ های متفاوت بویژه سنگ های گرانیتی در جدول )

سنگ  یعدم همخوانی شرایط ذاتی و بافت لیبا نام مشابه بدل یسنگها یتجربی اخذ شده، پیشنهاد گردیده اند و کاربرد آنها برا عاتبا توجه به منابع اطال

 از اشکال نخواهد بود. یخال

 

 

  كيي( و ساير ويژگي هاي فيزRاز عدد اشميت )( با استفاد Uc( مهمترين روابط ارائه شده براي تخمين مقاومت فشاري تک محوري )1جدول 
 

 ارائه شده معادله همبستگی R نوع سنگ منبع

0.0148) 55/0 انواع سنگهای مختلف [22] 2055، مومیوند .( )
21.479 LR p

cU e
 



0.02) 00/5 رانیت، دیوریت، هورنفلسگ [2]5350، خانلری  )
10.070 NR

cU e


 

 [5]2001، وسآیدین و با
 ترانیگ

 1تا  5درجه 

52/0 

51/0 

(0.07 )

(0.07 )

1.45

0.92

L

N

R

c

R

c

U e

U e




 

8.36 71/0 رانیتگ [21]5555طغرل و طریف،  416.00c LU R  

0.014) 56/0 نوع سنگ محتلف 50 [25]5556قهرمان،  )
6.97 NR

cU e


 

4.29 56/0 نوع سنگ محتلف 33 [23]5550ساچپازیس،  76.18c LU R  

)0.00014 - انواع سنگهای مختلف 5575[55]( ISRMجمن بین المللی مکانیك سنگ )ان ) 3.16c LLogU R    
 

 - نوع سنگ محتلف 20 [52]5515بِوِرِلی، 
(0.02 )

12.74 LR

cU e


 

 - 1تا  5رانیت،درجه گ [51]5517دریمان و ایرفان، 
3.470.00016( )c LU R 

 - انواع سنگهای مختلف [55]5511بارتون و کوبی، 
**( 0.00088( ) 1.01c LU R   

 70/0 نوع سنگ محتلف 21 [7]5513آفموث،   (1.348log( ) 1.325
6.9 10 LR

cU
 

  

 51/0 نوع سنگ محتلف 27 [56]5566دییر و میلر،  (0.16 0.0087( )
6.9 10 NR

cU
 

  

 Pضریب همبستگی،  N ،Rو  Lشاخص میانگین برای چکش اشمیت نوع  عدد NRو LR(، psiبه  Uc*) MPa: مقاومت فشاری تك محوری به Ucاختصارات:  

 (.3KN/mبه  γ**و  3Lb/ftبه  γ*) 3kg/cmوزن واحد حجم بر حسب  γتخلخل به درصد، 
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 یشگاهیآزما یکار ها .2

 

مختلف از  پیت 51متبلور مربوط به سنگ آذرین  ینمونه بلوک 51متفاوت  یماخذ از سطوح با زبر تیچکش اشم یاعتبار داده ها تیقابل یابیبمنظور ارز

 2و  یگبرسن غهیسطح صاف برش ت 3 ای 2 یبوده که حداقل دارا یمکعب یاشکال هندس یدارا یانتخاب ی. بلوکهادیو انتخاب گرد هیگرانیت تا گابرو ته

از هر بلوک،  NX زیمغزه سا 3ل نمونه حداق هینعل پارس بودند. پس از ته لهیسطح شکستگی های کششی حاصل از استخراج سنگ در معادن بوس 3 ای

 یها هیمغزه ها مطابق توص یسطوح جانب زیبلوک ها و ن یسطوح صاف و کشش یدو سر یرو تیچکش اشم یواجهش یسخت یریآزمون اندازه گ

 (.5)شکل  دیسطوح مختلف نمونه ها اخذ و ثبت گرد پیبه نسبت برابر از سه ت تیداده چکش اشم 5310انجام و در مجموع  ندارداستا
 

 
 

 مغزه ها  يسطوح جانب زيبلوک ها و ن يسطوح صاف و کشش يدو سربر روي  تيچكش اشم يواجهش يسخت يرياندازه گ هاي آزمون( 1شكل 

 

سانتی متر  30 تا 20با ابعاد متوسط  یبلوک سنگ 51تعداد  تایمشابه حذف و نها ایبافت جهت دار و  با ایهوازده  ینمونه ها یظاهر هیاول یها یا بررسب 

و سطوح شکستگی های  یسنگبر غهیسطوح صاف حاصل از برش ت یتا هر بلوک هر دو سر دی. در انتخاب نمونه ها دقت گرددیمورد آزمون واقع گرد

چکش  یآزمون واجهش 30سطوح هر نمونه حداقل  یهر دو سر یپارس را دارا باشد. بر روو نعل  لهیکششی حاصل از استخراج سنگ در معادن بوس

[ با ابعاد طول به 20و نمونه ها بر اساس استاندارد ] دیگرد هیته NX نمونه مغزه استاندارد با قطر 1تا  3. سپس از هر بلوک حداقل دیانجام گرد تیاشم

. عدد دیاقع گردو تیمورد آزمون چکش اشم یشکل بطور جانب U یفوالد هیشدند. هر نمونه مغزه ها با قرار گرفتن در پا یکله بر  2قطر حداقل 

نوع سنگ  51حاصل از سه روش آزمایش سختی اشمیت برای  نتایج. [1گردید ] نییبیشتر تع ریقراعت دارای مقاد 50از میانگین  تیشاخص چکش اشم

 شده است.    آورده( 2آذرین با لیتولوژی مختلف در جدول )

 

 مغزه ها يو سطوح جانب يکشش يشكستگ ،يف صاف برشسه نوع سطوح مختل يبر رو تيچكش اشم ميانگين اعداد شاخص( 2جدول 

 سنگهای مورد آزمون یتولوژیل عدد سختی اشمیتسطوح ماخذ ع نو

 )بر اساس آنالیز مودال کانی شناسی(
 شماره نام اختصاری

 صاف شکسته مغزه

 AFSH-G 5 گرانودیوریت 63 11 15

 ARAK 2 گرانودیوریت 11 11 60

 DOLF 3 مونزونیت 61 17 65

 EKBT 1 سینوگرانیت 15 10 11

 GBG 1 کوارتز مونزودیوریت 61 35 11

 GLT 6 (An=58گابرو ) 15 11 60

 GOLM 1 سینوگرانیت 61 13 15

 GOSH 7 آلکالی فلدسپارگرانیت 61 12 11

 KHAL 5 سینوگرانیت 65 11 11

 KHOR 50 کوارتز سینیت 65 10 13

 MARG 55 مونزونیت 65 12 65

 NARI 52 سینوگرانیت 61 16 65

 PIR-B 53 کالی فلدسپارسینیتآل 11 17 60

 PIR-G 51 آلکالی فلدسپارسینیت 61 15 60

 SAGZ 51 کوارتز دیوریت 17 12 17
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میلی متر و با نسبت طول  11نوع سنگ موجود با قطر متوسط  51  ینمونه مغزه از بلوکها 10به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاری یك محوری تعداد 

[ 1] یکا[ و انجمن آزمون مصالح امر20دو سطح تحتانی و فوقانی مطابق استاندارد های انجمن بین المللی مکانیك سنگ ] با پرداخت 2به قطر حداقل 

و آماده سازی شد. مقاومت فشاری تك محوری نمونه ها توسط جك آزمایشگاهی اندازه گیری شد. نتایج مقاومت فشاری یك محوری نمونه مغزه  هیته

 .دیمگاپاسکال حاصل گرد 21/251تا  55/61 نیب یها در رنج

 

 

 بحث و بررسی .3
 

برای بررسی تاثیر نوع موفولوژی سطوح بر میزان انرژی واجهشی ضربه ای چکش اشمیت، اعداد شاخص واجهشی چکش اشمیت اخذ شده از سه نوع 

 سطوح متفاوت:

)سطوح صاف برشی بدون پرداخت:  (5 )L SmR 

): ی تقریبا هموار سطوح شکستکی های کشش (2 )L SeR  

)سطوح جانبی مغزه ها:  (3 )L CoR 

 

(. نتایج حاصل نشان داد که میانگین اعداد نمایانگر استحکام واجهشی چکش اشمیت به سه 2ها پالت گردیدند )شکل داده در یك نمودار در برابر منابع 

و متمایز بوده و برای هر نوع سنگ بیشترین مقادیر متعلق به سطوح صاف برشی و کمترین متعلق به سطوح شکستگی های  روش فوق با هم کامال متفاوت

 کششی می باشد و اعداد مربوط به سطوح جانبی مغزه ها در بین دو مقدار  فوق  قرار می گیرند.

ماخذ از سطوح صاف بطور  تیاشم یکه اعداد سخت نشان می دهد فبررسی بزرگی مطلق اعداد شاخص میانگین چکش اشمیت از سه نوع سطوح مختل

اعداد حاصل از  نینابیمغزه در ب یماخذ از سطوح جانب تیاشم یاعداد سخت نیباشند. همچن یاعداد اخذ شده از سطوح شکسته م از شیواحد ب 51متوسط 

گفت که  توانیباشند. بطور خالصه م یاز اعداد اخذ شده از سطوح شکسته م شیواحد ب 53سطوح صاف و شکسته قرار داشته و بطور متوسط  یدو سر

دست آمده به ترتیب برای سه نوع سطح صاف، سطح مغزه استوانه ای و سطوح شکسته کاهش می یابد. نتایج عدد سختی اشمیت  هعدد سختی اشمیت ب

 (،2)دو منحنی باالی شکل  باشند یم یح شکسته دارای تغییرات قابل انطباقحاصل از سطوح صاف و سطح مغزه استوانه ای نسبت به نتایج حاصل از سطو

 .باشد یشکسته برای سنگ های مختلف از نوسانات بیشتری برخوردار م حاعداد سختی اشمیت ماخذ از سطو کهیدر حال

 

 
مغزه ها( در  یو سطوح جانب یکشش یتگشکس ،یسه نوع سطوح متفاوت )صاف برش یبرا تیاشم نیانگیاعداد شاخص م ی(: نمودار بزرگ2شکل 

 شیمورد آزما یها یسنگها
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ذ اعداد با توجه به تفاوت بسیار زیاد اعداد سختی اشمیت ماخذ از سه نوع سطوح مختلف و اینکه معموال در منابع علم تاکید خاصی بر نوع سطوح ماخ

ی برشبرای دو نوع سطوح صاف  [55]برآورد مقاومت فشارشی سنگها  سختی اشمیت نگردیده و حتی انجمن مکانیك سنگ در فرمول ارائه شده برای

ای اخذ یا سطوح جانبی مغزه تفاوتی را قائل نشده و هر دو نوع سطوح را مناسب برای آزمون معرفی کرده است بررسی و استاندارد سازی نوع سطوح بر

تصور تخمین مقاومت فشاری از سطوح صاف و تخت و ارجحیت آن  داده های چکش اشمیت ضروری و قابل تامل است. از سوی دیگر این مشاهدات

 بر سطوح سطوح جانبی نمونه های مغزه را حداقل برای سنگ های متبلور زیر سئوال می برد.  

و در برای کشف رابطه بین سه نوع سطوح بعنوان گزینه های مختلف اخد داده های چکش اشمیت رابطه همبستگی بین این سه نوع منبع دو به د

منحنی ظاهرا اعداد حاصل از سطوح جانبی مغزه  3مقابل هم پالت و بهترین معادله برازش برای شرایط معنی دار بررسی گردید. با توجه به شکل ظاهری 

روند مثبت و  ی دارای دوبرشارتباط بیشتری با اعداد حاصل از سطوح شکستگی های نسبتا هموار دارند و دامنه نوسانات اعداد حاصل از سطوح صاف 

 ومنفی بوده که کشف ارتباط بین داده ها را غیر ممکن می سازند. 

)ی بدون پرداخت )برشبررسی تحلیلی رابطه بین اعداد اشمیت ماخذ از سطوح صاف  )L smR
)( و سطوح شکسته نسبتا هموار ) )L seR

 )

)بی مغزه )بصورت تابعی از اعداد سطوح جان )L CoR
را باثبات می رساند ( 3و نمودار شکل  2و  5)روابط ( یك رابطه سینوسی با درجه همبستگی پایین 

 که بدلیل ضریب همبستگی پایین این روابط برای تبدیل دو نوع داده فوق بهم  قابل استناد نمی باشد: 
 

2

( ) ( )

2

( ) ( )

59.27 (0.027 ) 0.17 (1)

59.53 (0.032 ) 0.39 (2)

L Co L sm

L Co L se

R Sin R R

R Sin R R

 

 

 

 

 

)ی )برشنمودار ارتباط اعداد اشمیت ماخذ از سطوح صاف  (:3شکل  )L smR
( بصورت تابعی از اعداد اشمیت ماخذ از 

)سطوح جانبی مغزه ) )L CoR
 فیمابین ( بمنظور استخراج روابط حاکم

 

 

)وح جانبی مغزه )هر چند زمانی که جای متغیر و تابع عوض می شود و اعداد اشمیت سط )L CoR
( بصورت تابعی از اعداد اشمیت سطوح صاف 

)ی)برش )L smR
اما با توجه به گستردگی داد های مورد  (3)رابطه  برقرار می شود %50( تعریف می شود همبستگی تابع فوق )هیپربولیك معکوس ( تا 

 کاربردی بودن رابطه فوق بسیار محدود می شود: استفاده از نوع مغزه قابلیت
 

( ) 2

( )

( )

0.90 (3)
0.49 0.024

L Co

L sm

L Co

R
R R

R
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متفاوت جهت برآورد استحکام فشارشی، اعداد اشمیت سطوح مختلف زبری نوع سطح  3حاصل از  بمنظور ارزیابی اعتبار انواع داده های چکش اشمیت

(LR( و نیز حاصلضرب اعداد اشمیت در وزن واحد حجم ).γLRن ) مونه ها در برابر میانگین نتایج آزمون مقاومت فشاری نمونه ها پالت و رابطه خطی

 (:1همبستگی بین داده ها بروش میانگین مربع حداقل داده ها استخراج گردید. )نمودار های شکل 

 

 

 
 

 
یی( و حاصلضرب اعداد ( )نمودار باالRL(: نمودار همبستگی نتایج آزمون مقاومت فشاری در برابر اعداد اشمیت )4شکل 

 نوع سطوح مختلف. 3( )نمودار پایینی( برای RL.γاشمیت در وزن واحد حجم )شاخص میانگین 

 

نشان می دهد برغم تصور عمومی مبنی بر اهمیت اعداد اشمیت ماخذ   1ی شکل توجه به نحوه پراکنش داده ها و ظرایب همبستگی موجود در نمودار ها

)حداقل در مورد  علی رغم داشتن دامنه اعداد پایین استحکام واجهشی -عداد اشمیت حاصل از سطوح شکستگی های کششی از سطوح جانبی مغزه ها، ا

از اعتبار بیشتری برای برآورد مقاومت فشاری تك محوری برخوردار می باشد. در صورتی که تحقیق فوق در مورد سایر انواع  ([1] سنگهای آذرین

سیعی از سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی صورت بگیرد ممکن است به کشف روابط قوی تر بین اعداد اشمیت ماخذ از سنگهای آذرین و نیز رنج و

سطوح شکستگی های کششی با مقاومت فشاری تك محوری گردد که بتواند قابلیت برآورد غیر مستقیم مقاومت فشاری از روی آزمون چکش اشمیت 

  .ارتقا دهدرا نسبت به وضعیت فعلی 
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 نتیجه گیری .4

 

( 5نوع سطوح  3تیپ مختلف از سنگهای آذرین متبلور تزئینی در  51نمونه سنگ بلوکی سالم متعلق به  51روی  Lمقایسه اعداد چکش اشمیت نوع 

مونه سنگ نمونه مغزه تهیه شده از ن 10( سطوح جانبی بیش از 3( سطوح زبر حاصل از شکستگی های کششی و 2ی بدون پرداخت صیقلی، برشصاف 

اخذ از سطوح شکستگی های کششی با اعداد بدست آمده از سطوح جانبی مغزه ها و سطوح صاف برشی ماعداد چکش اشمیت  های فوق نشان داد که

مورد دارند. این موضوع هم ارزی داده های چکش اشمیت از سه نوع سطوح متفاوت را واحد اختالف  51و  51همان نمونه ها بطور میانگین به ترتیب 

از سطوح شکستگی های  حاصلدر برابر مقاومت فشاری تك محوری نمونه ها نشان داد که اعداد اشمیت  تردید قرار دهد. همچنین پالت اعداد اشمیت

نواع کششی علی رغم کمینگی پایین برازش بیشتری با مقاومت فشارشی تك محوری دارند. اثبات عمومیت این موضوع با مطالعات تفصیلی روی سایر ا

 سطوح شکستگی های کششی بهبود بخشد.مقاومت فشاری تك محوری را با ترجیح غیر مستقیم سنگها و مصالح میتواند قابلیت تخمین 
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