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 چکیده 
فیزیکری و   اتخصوصری  برروورد  برای مخرب غیر هایاستفاده از روش

-به نظرر مری  . مکانیکی سنگها مورد استقبال زیادی قرار گرفته است

، سرعت و غیرمخرب بودن ونها مهمترین ، اقتصادی بودنسادگی رسد

هاا   اسررتفاده از روش. عامررد در انتخرراب ایررن روش هررا مرری باشررد 

خصوصریات   عیسرر  تخمرین  یبررا Pماننرد سررعت مرو       ینامیکدی

کره   ییاز ونجرا . شرده اسرت   رفتهیسنگها کامال پذ یو مکانیک یکیفیز

 عیسر یمکانیک هایشیوزما رینسبت به ساPاستفاده از سرعت مو   

قرار گرفتره   یادیباشد، مورد استقبال ز یتر، ارزان تر و غیر مخربتر م

 رتبرا  به دلید استفاده فراوان از سنگ وهك، در این پرووهش ا . است

سنگ وهرك مرزدوران    یکیمکان اتیو خصوص یبین سرعت مو  طول

 هزینه کاهش به هایافتن ارتبا  بین این ویوگی. است دهیگرد یبررس

شرامد   یکر یزیف اتیمقالره خصوصر   نایر  در. کنرد ها کمك می پروژه

شرامد   یکیمکران  اتیتخلخد، درصرد ذرذب وب و خصوصر    ته،یدانس

و  یمقاومت کشش ،یمحور ایهبار نقط ،یتك محور یمقاومت تراکم

هشرت بلرو     یبرر رو  یهمراه با سرعت عبور مرو  طرول   ،یدوام دار

 ات،شر یپر  از انجرام وزما  . شده است نییاز سازند مزدوران تع یوهک

 هرای ویوگری  یبرین برخر  . شده است نتعیی هاپارامتر نیا نیروابط ب

همبستگی قوی به دسرت ومرده    p مو  عبور سرعت و سنگ فیزیکی

 نیرز  هااعتبار معادالت نتیجه شده را باید برای سایر سنگ وهك. است

درذه اشباع  و سنگ نوع به ومده دست به معادالت زیرا نمود، کنترل

 .وابسته است

 های کلیدی واژه
 ،یکرریزیف اتی، سررنگ وهررك، خصوصرر Pسرررعت عبررور مررو   

 .سازند مزدوران ،یکیمکان اتیخصوص

 

 مقدمه
 و فیزیکری  هرای ویوگری  برا  وشرنایی  معردنی،  و عمرانی هایدر پروژه

 اینکره  از پ . است مهم و ضروری سنگی هایتوده و سنگ مکانیکی

 وضرعیت  د،گردنر مری  اعمرال  سنگ بر که بارهایی یا نیروها تحلید با

 ایرن  از استفاده با شد، بینیپیش شده ذخیره انرژی یا و کرنش تنش،

 هرای انیکی میتوان نحوه رفتار سنگ و تروده مک و فیزیکی هایویوگی

 .کرد بروورد را ونها در ذابجایی و شکست ذمله از سنگی،

 در مرواد  رفترار  و خروا   گیریاندازه در غیرمخرب هایکاربرد روش

مخرب  ریغ هایتست. است یافته چشمگیری سترشگ اخیر هایسال

 یابیر و ارز یفنر  هرای یاقردامات الزم ذهرت بازرسر    نیاز مهمتر یکی

 ریر غ هایهمان گونه که از نام تست. باشدمی هاموذود سازه تیوضع

رسراندن   بیهستند که بدون وسر  ییاهسلسله روش داست،یمخرب پ

قرار  یابید ارزموذود ذسم را مور تیبه خود ذسم درحال تست وضع

 تروان یمخررب م  ریر غ هرای با استفاده از تسرت  یبه طور کل. دهندیم

مقاومرت و   نیتخلخرد، تخمر   ،یو همگنر  یکنواختی رینظ یمشخصات

و وترش   ییایمیاز حمالت مواد شر  یناش ویع ،یسطح هایعمق تر 

 ها،روش نیاز ا یکی. نمود یابیرا ارز ته،یسیمدول االست نییتع ،یزسو

 یریر گروش با اندازه نیباشد که در ا یم كالتراسونی اموا  از استفاده

 یبره اطالعرات برا ارزشر     تروان یسرعت پال  در نقا  مختلف سازه م

 .کرد دایدست پ

 منظرور  به مهندسی هایکه سنگهای وهکی در محد پروژه ییونجا از

 گیرنرد  مری  قررار  استفاده مورد سرازه پری نیرز و سنگی قرضه منابع

 و فیزیکرری  خصوصرریات  از اسرتفاده با ژئوتکنیکی هایویوگی ارزیابی

ندسی مقرون بره صررفه   مه هایپروژه در صحرایی سراده هرایوزمون

 سرنگ  بندیطبقه و شناسایی ها،این بررسی ازهدف [. 1]خواهد بود 

. دارد وذرود  سرنگ  مختلرف  هرای ویوگری  میران  که روابطی تعیین و
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 کراهش  در سرنگها  نیکیمکرا  و فیزیکی خصوصیات بین روابط توسعه

 [ .2]بود خواهد مفید هاوزمایش تعداد

استفاده از روشهای دینامیکی برای بروورد دقیق و سریع ثابرت   امروزه

های االستیك در مهندسری سرنگ کرامال پذیرفتره شرده اسرت و از       

 زیرادی  اسرتقبال  مرورد  هستند مخرب غیر هاونجایی که این وزمایش

 داخرد  بره  االسرتیك  امروا   ارسال از رتعبا کار روش. اند گرفته قرار

سررعت امروا    . مو  فشاری و برشی است رعتس گیریاندازه و نمونه

بستگی بره مقاومرت فشراری و کششری سرنگ دارد بنرابراین رابطره        

مستقیمی بین ثابت های االستیك و سرعت امروا  االسرتیك وذرود    

 [ .3]دارد

 كیا  التراسرون مخرب موذود، استفاده از امرو  ریغ یروش ها انیم از

دهرد،   یرا م یدر مورد سازه واقع یسنج یامکان سخت نکهیعالوه بر ا

 یبه طرور کلر  . تواند وشکار کند یم زیرا ن یخطر ساز وبیاز ع یبرخ

اموا  گذرنده از داخرد   یفرکانس یو محتوا فیتضع انیزمان عبور، م

 [.4]ونها دارد  یکیبا خوا  االست یکیزدن یمواد، همبستگ

ادی چون نوع سنگ، بافت، دانسیته، تخلخد، ناهمسانگردی، زی عوامد

درصد رطوبت، فشار محصورکننده و دما بر سرعت انتشار اموا  صوتی 

 هرای بعرالوه زون [. 3]و ثابتهای االستیك دینرامیکی سرنگ موثرنرد    

 زبرری، ) هادرزه خصوصیات بندی،الیه صفحات دگرسانی، و هوازدگی

تاثیر مهمری  ...( ده، شیب، استرایك وپرکنن وادم وب، توسط شدگیپر

 [.5]بر روی سرعت لرزه دارد 

فیزیکی از قیبد تخلخد و ذذب وب، پارامترهرای مهمری    هایویوگی

 هایدر کیفیت سنگ های ساختمانی هستند از این رو اگر همبستگی

و خصوصیات فیزیکی سنگ وهك ها  P  مو  عبور سرعت بین خوبی

 سرنگ  خرا   مصارف ذهت استخرا ، نهزمی در تواندبرقرار شود می

بر سرعت انتشرار امروا  صروتی     رمؤث عوامد از. شود واقع مفید وهك

 شکد و اندازه بافت، شناسی،سنگ میتوان به نوع سنگ، ترکیب کانی

رطوبرت و حررارت اشراره     ،ناهمسرانگردی  تخلخرد،  دانسریته،  ها،دانه

 [ .6]کرد

 

 ی شناس نیزم

ن در استان خراسان رضوی و در برش مطالعه شده سازند مزدورا

. ذنوب شرق شهر مشهد در سلسله ارتفاعات کپه داغ واقع شده است

 عرض 36° 90′ 5.4″مختصات ذغرافیایی  نیسازند مزدوران ب

 و شمالی عرض 36° 90′ 35″ و شرقی طول 69° 33′ 9.4″مالی و ش

 نیمرتفع تر نیهمچن ست،ا گرفته قرار شرقی طول °69 ′32 ″59.1

دسترسی به سازند . متر از سطح دریا ارتفاع دارد 079سازند  ینقطه 

سرخ  با روند  -مزدوران از طریق مسیر اصلی ذاده وسفالته مشهد

ذاده، در گردنه مزدوران  74در کیلومتر  ،یذنوب غرب -یشمال شرق

 -یقصالح وباد با روند شر -ذاده وسفالته مشهد. است ریامکان پذ

از راه  یکی  ذنوبی – یت با روند شمالذاده مشهد کال زیو ن یغرب

 . گردند یسازند محسوب م نیبه ا یمهم دسترس یارتباط یها
 

 

  قیروش تحق
انجرام شرده    بررداری مختلف نمونه ستگاهیپووهش از سه ا نیدر ا

 9مجموعا . وورده شده است 1در ذدول  هاستگاهیا تیاست که موقع

 نیزمر  شرگاه یبره وزما و  دیر برداشرت گرد  ستگاهیاز سه ا یبلو  سنگ

مشهد انتقرال   یدانشگاه فردوس یشناس نیگروه زم یمهندس یشناس

المقدور ترازه و   یشود که حت رداشتب ییشد نمونه ها یسع. داده شد

 . باشند یفاقد هوازدگ
 اهستگاهیا تیموقع: 1ذدول 

 ستگاهیا تیموقع ستگاهیا

(UTM) 

ارتفاع از سطح 

 (m) ایدر

1 36.15 – 60.55  950 

2 36.15 – 60.54 968 

3 36.16 – 60.55 919 

 

 یشگاهیمطالعات آزما

 اهنمونه یآماده ساز 
 هاییمغزه یسنگ هایاز بلو  شگاهوزمای به هاپ  از انتقال نمونه

بعد از مغزه گیری نمونره را  . شده است هیته (NX)با قطر استاندارد 

یرا الماسره    الدیفرو  اره توسط هاسر و ته نمونه. باید وماده سازی کرد

مغزه باید با یکدیگر موازی و عمود برر   یسطوح انتهای. برش داده شد

معمروال بررا ی پرداخرت نمرودن سرطوح      . مغزه باشرند  یرکزمحور م

برای از  یخاص یپودرها از سپ  و ساینده دستگاه از هامغزه یانتهای

به دسرت ومرده برا     هایمغزه. دیبین بردن تلران  نمونه استفاده گرد

 .مورد استفاده قرار گرفت شاتیانجام وزما یبرا ،یعیطوبت طبر

 

 ی کیزیف اتیخصوص نییتع
بخش مطالعره   نتریییسنگها از ابتدا یکیزیف هاییوگیشناخت و

از  گرر ید هرای برا تمرام بخرش    بایتقر یکیزیخوا  ف رازی ست،سنگها

 یهرا  سرازه  یداریر استخرا  و اکتشراف، پا  ،یحفار ،یبند طبقه: دیقب

و  یری اذرا یهرا روش ،یسرنگ  یها مقاومت توده ،یشناس  لرزه ،یسنگ

 شرات ینمونه هرا، وزما  یپ  از وماده ساز. ارتبا  دارد یبه نحو رهیغ

ارائه شرده   2حا صد در ذدول  جیونها انجام شد و نتا یبر رو یکیزیف

 .است
 یکیزیف شاتیوزما جینتا: 2ذدول 

n 

(%) 

ω 

(%) 

 Ρd 

(gr/cm
3
) 

Ρsat 

(gr/cm
3
) 

Rock 

code 

4.192 1.572 2.666 2.708 M.1 

1.032 0.381 2.706 2.717 M.2 

2.783 1.049 2.653 2.681 M.3 

1.224 0.460 2.660 2.672 M.4 

1.288 0.476 2.707 2.720 M.5 

2.076 0.762 2.725 2.746 M.6 

1.405 0.522 2.690 2.704 M.7 

1.261 0.474 2.660 2.672 M.8 
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 ی کیانمک اتیخصوص نییتع
 یفیعالوه بر اطالعات توصر  ،یمهندس هاییدر زمان انجام طراح

 ینر یزم ریر و اکتشرافات ز  ییصرحرا  هرای یکه توسرط بررسر   یفیو ک

 یذاتر  یهرا  یوگیدرباره و یو عدد یکم یداده ها شود،یم یگردوور

رو سرنگ و خرا  را در    نیاز ا. است ازیمورد ن زیمصالح ن یاکتساب ای

. دهنرد یقررار مر   شیبرذا، مورد وزما طورا و به در صحر ای شگاه،یوزما

تمام  یبرا یا هیکه پا ،یکیدرولیو ه یکیمکان هاییوگیو یرگیاندازه

ونهرا   قیر دق یاند، اغلب پر خر  و اذرا یمهندس یهادیو تحل هیتجز

 یکیو مکران  یکیدرولیر ه هاییوگیو. و مشکد است ریمعموال وقت گ

 از پر  [. 7] نامنرد یمر  زیر ن یمهندس هاییوگیمصالح را مجموعا، و

 اساسبر هانمونه یبر رو یکیمکان شاتیوزما ،یکیزیف شاتوزمای انجام

در  شرات یوزما نیر ا جینترا . صورت گرفته اسرت  ISRM استاندارهای

 .ارائه شده است 3ذدول 
 نمونه ها یکیمکان شاتیوزما جینتا: 3ذدول 

Is 

(Mpa) 

σc 

(Mpa) 

Id 

 (%) 

τ 

(Mpa) 

Vp 

 (m/s) 

Rock 

code 

4/003 52/713 99/822 5/954 4205/196 M.1 

1/867 33/428 99/802 5/925 6071/659 M.2 

2/546 52/713 99/837 5/853 5723/068 M.3 

2/648 38/142 99/811 4/132 5853/898 M.4 

4/648 45/427 99/872 9/209 6464/282 M.5 

4/843 54/856 99/889 7/294 6363/060 M.6 

3/973 54/427 99/742 6/241 6173/184 M.7 

3/675 48/460 99/812 5/491 5985/892 M.8 

 

  جیو نتا یابیارز
اسرت کره توصریف     یومرار  ایر و  یاضر یر هایاز مدل یکیرگرسیون 

با تحلید  یاز طرف. دنماییبین دو متغیر را بیان م یهمبستگ یترسیم

از  یکرری. رسررید یاز اهررداف ومررار ایبرره پرراره ترروانیم یرگرسرریون

تخمین است، کره برا اسرتفاده از     ایخط رگرسیون بروورد  یکاربردها

را کره برا متغیرر     یگرر یمقدار متغیر د توانیمتغیر معلوم م كیمقدار 

بخش از تحقیرق بره    نیدر ا. است تعیین نمود یهمبستگ یدارا یقبل

 .ارائه شده است گرید هایریو متغ Pروابط بین سرعت مو   یبررس

 

 و خصوصیات فیزیکی Pموج روابط بین سرعت 

شامد دانسیته  یکیتخمین خصوصیات فیز یروابط به دست ومده برا

از  میخشك و اشباع، تخلخد، درصد ذذب وب و درصد کربنات کلس

. ارائه شده است 4تا  1 یو نمودارها 4در ذدول  Pسرعت مو   

 بیضر نیهمان طور که در ذدول و اشکال قابد مشاهده است، باالتر

ذذب وب و تخلخد با مقدار  دو درص یسرعت مو  طول نیب نییتع

و  یسرعت مو  طول نیب زیمقدار ون ن نیو کمتر شودیم دهید03/9

 .برقرار شده است 67/9اشباع با مقدار  تهیدانس
 یکیزیف اتیو خصوص Pسرعت مو   نیارتبا  ب: 4ذدول 

Vp = -80008 Ρd2 + 438009 Ρd - 

593117  (R² = 0/78) 

 تهیو دانسر  Pعت مرو   رابطه سر

 خشك

Vp = -38335 Ρsat2 + 215166 

Ρsat - 295385 (R² = 0/67) 

 تهیو دانس Pرابطه سرعت مو  

 اشباع

Vp = -350/97 ω2 + 1247/4 ω + 

5116/9  (R² = 0/93) 
 تخلخد و Pرابطه سرعت مو  

Vp = -2454/4 n2+ 3241/5 n + 

5152/5  (R² = 0/93) 

د و درص Pرابطه سرعت مو  

 ذذب وب

 

R² = 0/7767
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خشك تهیو دانس یسرعت مو  طول نیارتبا  ب: 1شکد   

R² = 0/6742
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 اشباع تهیو دانس یسرعت مو  طول نیارتبا  ب :2شکد 

R² = 0/9298
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 تخلخد و یسرعت مو  طول نیارتبا  ب: 3شکد 
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 درصد ذذب وب و یسرعت مو  طول نیارتبا  ب: 4شکد 

 

 یکیمکان اتیو خصوص Pسرعت موج  نیروابط ب

و  Pسرررعت مررو   نیارتبررا  موذررود برر یبخررش برره بررسرر نیرردر ا

 ایبار نقطه ،یتك محور یشامد مقاومت تراکم یکیمکان اتیخصوص

 جینترا  م،ایر و شاخص دوام پرداخته نیلیبرز یمقاومت کشش ،یمحور

همران  . قابد مالحظره اسرت   9تا  5 یو نمودارها 5حاصد در ذدول 

 نییتع بیضر نیباالتر است،طور که در ذدول و اشکال قابد مشاهده 

 دهیر د04/9با مقدار  یلیبرز یو مقاومت کشش یسرعت مو  طول نیب

و مقاومرت   یسرعت مرو  طرول   نیب زیمقدار ون ن نیو کمتر شودیم

 .برقرار شده است 23/9با مقدار  یتك محور یتراکم
 یکمکانی اتیو خصوص Pسرعت مو   نیارتبا  ب: 5ذدول 

σc = 0/0181 Vp - 65/76  

 (R² = 0/23) 
و مقاومت  P رابطه سرعت مو 

 یتك محور یتراکم

Is = 0/0032 Vp - 15/932  

 (R² = 0/93) 
-و بار نقطه P سرعت مو  رابطه

 یمحور ای

τ = 0/0073 Vp - 38/304   

(R² = 0/94) 
و مقاومت  P سرعت مو  رابطه

 یلیبرز یکشش

Id = 7E-08 Vp2 - 0/0007 Vp + 

101/55 (R² = 0/81) 
و شاخص  P سرعت مو  رابطه

 دوام

 

R² = 0/2325
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 مقاومت تراکمی تك محوری و یسرعت مو  طول نیارتبا  ب: 5شکد  

R² = 0/9327
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 ای محوریبار نقطه و یرعت مو  طولس نیارتبا  ب: 6شکد  

R² = 0/9391
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 مقاومت کششی برزیلی و یسرعت مو  طول نیارتبا  ب: 7شکد  

R² = 0/8103
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 شاخص دوام و یسرعت مو  طول نیارتبا  ب: 9شکد  
 

 بندی گیری و جمع نتیجه
 مختلرف  هرای مایشبا توذه به اینکه برقراری همبستگی بین نتایج وز

ی روابرط سراده بره ذرای روابرط پیچیرده و       ذایگزین سبب مهندسی،

 برا  شرود، مصرالح سرنگی مری    اتیهمچنین تسریع در ارزیابی خصوص

 بین تجربی روابط مختلف، هایوزمایش از ومده دست به نتایج بررسی

 .و مکانیکی ارائه شد یکیزفی هایو ویوگی طولی مو  سرعت

 یسرعت مو  طول نینکته است که، ب نیا گرانینما قیتحق نیا جینتا

 بیبرقرررار شررده اسررت و ضرررا یروابررط خرروب یکرریزیف اتیو خصوصرر

 یکر یزیف اتیخصوصر  نیاز بر . مشاهده شرده اسرت   ییباال یهمبستگ
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 03/9تخلخد و درصرد ذرذب وب برا مقردار      یبرا یهمبستگ بیضر

 .ستبوده ا 67/9و  79/9 ریخشك و اشباع با مقاد تهیباالتر از دانس

 اتیو خصوصر  یسررعت مرو  طرول    نیروابرط بر   یهمبسرتگ  بیضرا

کره مقاومرت    صرورتی  بره  انرد، ¬اخرتالف نشران داده   اریبس یکیمکان

خروب،   اریبس یهمبستگ بیضرا یمحور ایو بار نقطه یلیبرز یکشش

و شراخص   یترك محرور   ی، و مقاومت تراکم03/9و  04/9 بیبه ترت

را بره خرود    ریمقراد  نیترر کم بیر به ترت 91/9و  23/9 ریدوام با مقاد

 .انداختصا  داده

 

 فهرست عالئم 

Id ،شاخص دوام % 

Is ای، شاخص بار نقطهMpa 

n  ،تخلخد% 

Vp  ،سرعت مو  طولیm/s 

 عالئم یونانی 


d
gr/cm،خشك چگالی 

3 


sat ،چگالی اشباعgr/cm
3 

ω  ،درصد ذذب وب% 

τ اومت کششیمق ،Mpa 
σc مقاومت فشاری تك محوری ،Mpa 

  

 مراجع 
 

[1] Shalabi, Faisal I., Edward J. Cording, and Omar H. 

Al-Hattamleh. Estimation of rock engineering 

properties using hardness tests. Engineering 

Geology 90, no. 3 (2007): 138-147. 

[2] Tsiambaos, G., and Sabatakakis, N. Consideration 

on strength of intact sedimentary rocks. 

Engineering Geology. (2004), 72:261-273. 

وزمایش های مکانیك سنگ، مبانی . فهیمی فر، ا، سروش، ح [3]

 ،(وزمونهرای وزمایشگاهی: ذلرد اول)نظری و استاندارد ها 

انیك خا ، مکانتشارات شرکت سهامی وزمایشگاه های فنی و 

1399. 
[4] Grosse C.U., Reinhardt H.W. New developments in 

quality control of concrete using ultrasound, 

Proceedings of the international symposium on 

NDT in civil engineering, Berlin 2003. 

[5] Kahraman, Sair, and Tekin Yeken. Determination 

of physical properties of carbonate rocks from P-

wave velocity. Bulletin of Engineering Geology 

and the Environment 67, no. 2 (2008): 277-281. 

[6] Bell , F.G, 2000. Engineering properties of soils 

and Rocks, Blackwell Science,2000. 

[7] ISRM. Rock characterisation testing and 

monitoring. In: Brown ET (ed) Pergamon press, 

Oxford, 1981, 211pp. 

 

 

 

 

 

52 


