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مجله انجمن زمینشناسی مهندسی ایران
تابستان  ،1398جلد دوازدهم ،شماره  ،2صفحه  43تا 54

توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستمهاي طبقهبندي تودهسنگ  Qو RMR
محمد رضائی*  ،1شیما لطیفی
دریافت مقاله97/12/17 :

2

پذیرش مقاله98/05/13 :

چكیده
طبقهبندي تودهسنگ یکی از معیارهاي مهم و کاربردي در طراحی حفریات زیرزمینی و تخمین سیستمهاي نگهداري مربوطه است .دو سیستم  Qو
 RMRاز کاربرديترین سیستمهاي طبقهبندي تودهسنگ هستند که براي تعیین دقیق مقدار عددي آنها ،بررسیهاي زمینشناسی و مطالعات مکانیک
سنگی مختلف الزم میباشد .با توجه به اهمیت این دو سیستم طبقهبندي ،پرهزینه و زمانبر بودن جمعآوري دادههاي الزم بهمنظور تعیین
پارامترهاي مورد نیاز براي محاسبه آنها ،توسعه روابط تجربی معتبر بین دو سیستم مذکور ضروري است .در این تحقیق ابتدا بر اساس تحلیل
آماري دادههاي اندازهگیري شده در تونل آببر سد آزاد مریوان ،روابط تجربی مختلفی بهصورت خطی ،چند جملهاي ،نمایی ،لگاریتمی و توانی
بین دو سیستم  Qو  RMRارائه شده است .سپس بر اساس شاخص ضریب تصمیمگیري ،سطح معنیداري و آزمون فیشر ( )Fدر تحلیل واریانس
( ،)ANOVAرابطه لگاریتمی بهعنوان رابطه معتبر پیشنهاد شده است .رابطه پیشنهادي مشابه با رابطه بینیاوسکی میباشد با این تفاوت که در
ضرایب آن اصالحاتی بهمنظور محلیسازي رابطه و بهدست آوردن نتایج بهتر انجام گرفته است .در نهایت ،اعتبارسنجی نتایج حاصله با استفاده از
شاخصهاي آماري نشان داد که دقت رابطه پیشنهادي در این تحقیق باالتر از روابط قبلی بوده و تطابق آن با دادههاي واقعی بیشتر میباشد.

كلید واژهها :سد آزاد ،طبقهبندي تودهسنگ ،تحلیل آماري ،رابطه تجربی.

 .1عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج m.rezaei@uok.ac.ir
 .2فارغالتحصیل کارشناسی معدن ،گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج
* مسئول مکاتبات
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 .1مقدمه

استفاده قرار میگیرند ( .)Sayeed and Khanna, 2015در بین

بهطور معمول ،احداث سازههاي مهندسی یا بر روي سطح

سیستمهاي معمول طبقهبندي تودهسنگ ،شاخص ژئومکانیکی

زمین و یا در زیر زمین انجام میگیرد که در هر دو حالت با

تودهسنگ ( )Rock Mass Ratingیا  RMRو طبقهبندي

سنگ بکر و تودهسنگ سر و کار خواهد داشت .از جمله

شاخص کیفی تونلزنی ()Rock Tunneling Quality Index

فعالیتهاي مهندسی در این زمینه میتوان به احداث فضاهاي

یا  Qجزو مهمترین و کاربرديترین سیستمهاي طبقهبندي

بزرگ زیرزمینی ،تونلسازي ،سدسازي و  ...اشاره کرد که

مورد استفاده هستند .طبقهبندي  RMRتوسط بینیاوسکی

باعث اغتشاش در وضعیت اولیه بر جاي تودهسنگ شده و در

( )Bieniawski, 1973ارائه و بعداً توسط خود بینیاوسکی

نتیجه یک واکنش متقابل بین پارامترهاي تودهسنگ و سازه

( )Bieniawski, 1989اصالح گردید .طبقهبندي تودهسنگ Q

ایجاد میشود .شناسایی فرآیندهاي موجود بین پارامترهاي

توسط بارتن و همکاران ( )Barton et al., 1974در مؤسسه

تودهسنگ و مکانیزمهاي اندرکنش آن با سازه احداث شده

ژئوتکنیـک نـروژ ()Institute Norwegian Geotechnical

نقش مهمی در شناخت رفتار مهندسی تودهسنگ دارد.

ارائه و در سالهاي بعد هم اصالحاتی در آن صورت گرفته

بنایراین ،براي طراحی ایمن و اقتصادي این سازهها بهویژه

است ( .)Barton, 2002با توجه به اهمیت دو طبقهبندي

طراحی روش حفاري و سیستم نگهداري مناسب براي

 RMRو  Qو زمانبر و پر هزینه بودن تعیین پارامترهاي

فضاهاي زیرزمینی ،شناخت مناسب از خصوصیات رفتار تغییر

مربوطه ،ارزیابی ارتباط بین این دو طبقهبندي و ارائه روابط

شکل و مقاومت محیط تودهسنگ موجود تحت تنشهاي

تجربی بین آنها همواره مورد توجه محققین قرار گرفته است

وارده ،ضروري است .به عبارت دیگر ،دستیابی به یک طراحی

( Milne and Potvin, 1992; Milne et al., 1998; Zhang,

بهینه در فعالیتهاي مهندسی سنگ مستلزم شناسایی

 .)2004این روابط به مهندسان و طراحان کمک میکند تا بر

پارامترهاي مؤثر موجود در محیط تودهسنگ و روابط بین آنها

اساس یکی از این سیستمها ،سیستم دیگر را پیشبینی نموده

است .در این راستا ،شناسایی پارامترهاي بحرانی ،آگاهی از

و از آن براي مقاصد مهندسی استفاده کنند .این امر باعث

روابط بین آنها و چگونگی تأثیرگذاري همزمان آنها بر یکدیگر

صرفهجویی در هزینه و زمان و در نهایت افزایش بازدهی

در تعیین واکنش کلی سیستم تودهسنگ ضروري است

پروژههاي در دست احداث میشود .بر این اساس ،تاکنون

(.)Laderian and Abaspoor, 2012

محققین متختلف روابط گوناگونی را بین این دو طبقهبندي

یکی از راههاي ارزیابی خصوصیات تودهسنگ بهمنظور انجام

ارائه کردهاند که مهترین آنها در جدول  1نشان داده شده

طراحیهاي مهندسی در سنگ ،طبقهبندي آن از دیدگاه

است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود اکثر این

مهندسی است .در سیستمهاي طبقهبندي تودهسنگ ،میتوان

روابط بهصورت لگاریتمی میباشند.

روابط بین پارامترهاي مؤثر تودهسنگ ،ساختگاه و سازه را

با توجه به اهمیت ارتباط بین سیستمهاي طبقهبندي تودهسنگ

همزمان تجزیه و تحلیل کرده و اندرکنش آنها را مورد بررسی

 RMRو  ،Qهدف از این مقاله توسعه یک رابطه تجربی

قرار داد .سیستمهاي طبقهبندي تودهسنگ بهعنوان اولین

جدید بین این دو سیستم طبقهبندي به منظور استفاده در

ابزارهاي الزم براي طراحی روش حفاري ،تحلیل پایداري و

شرایط منطقهاي و یا خصوصیات زمینشناسی مشابه است.

طراحی سیستم نگهداري در حفاريهاي زیرزمینی و تونلزنی

بدین منظور ،ابتدا دادههاي مورد نیاز براي محاسبه این دو

مورد استفاده قرار میگیرند .این سیستمها بهطور گستردهایی

سیستم طبقهبندي در تونل آببر ( )Tailraceسد آزاد مریوان

در مهندسی عمران ،معدن ،مکانیک سنگ و زمینشناسی

اندازهگیري و پایگاه داده مناسب تهیه گردید .سپس با استفاده

مهندسی بهویژه در زمینه طراحی حفریات زیرزمینی مورد

از نرم افزارهاي اکسل و اسپیاساس و انجام تحلیلهاي

توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستمهاي طبقهبندي تودهسنگ  Qو
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مناسب ،روابط مختلف خطی و غیر خطی بین دو سیسم

عنوان رابطه تجربی جدید بین این دو طبقهبندي ارائه شده

مذکور توسعه داده شد .در نهایت با استفاده از شاخص

است .از مزایاي رابطه جدید میتوان به استفاد از آن در

ضریب تصمیمگیري ،ضریب معنیداري و آزمون فیشر ( )Fدر

پروژههاي مهندسی حفاري بهویژه در موارد داخلی و با

جدول تحلیل واریانس ( )Analysis of varianceیا

شرایط مشابه است که باعث صرفهجویی در هزینه و زمان

 ،ANOVAرابطه با بهترین کارایی و قابلیت تخمین باال به-

الزم براي تعیین یکی از این دو سیستم طبقهبندي میشود.

جدول  .1مهمترین روابط ارائه شده بین دو طبقهبندي  RMRو .Q
Reference

Equation/Relation

No.

)(Rutledge and Perston, 1978

RMR=5.9LnQ+43

1

)(Moreno Tallon, 1980

RMR=5.4LnQ+52.2

2

)(Cameron-Clarke and Budavari, 1981

RMR=5LnQ+60.8

3

)(Abad et al., 1984

RMR=10.5LnQ+41.8

4

)(Bieniawski, 1989

RMR=9LnQ+44

5

)(Castro-Fresno et al., 2010

RMR=6.6535LnQ+35.533

6

RMR=8.15LnQ+44.88

7

RMR=42.87Q0.162

8

)(Sayeed and Knhana, 2015

RMR=4.5268LnQ+43.635

9

)(Soufi et al., 2018

RMR=5.614LnQ+49.395

10

)(Laderian and Abbaspoor, 2012

 .2مطالعه موردي

 .2-1مشخصات و موقعیت جغرافیایی

 .2-2مشخصات زمینشناسی

در این تحقیق ،از تودهسنگ ساختگاه سد آزاد مریوان بهعنوان

از لحاظ زمینشناسی ،منطقه مورد مطالعه در محدوده زون

مطالعه موردي براي تعیین پایگاه داده مورد نیاز استفاده شده

سنندج -سیرجان (بخشی از کناره شمال غربی آن) قرار دارد.

است .سد آزاد از نوع سنگریزهاي با هسته رسی است که تاج

سنگهاي ساختگاه محدوده سد آزاد شامل ماسهسنگ ،شیست

آن در طرح اولیه داراي طول  600متر ،عرض  12متر و ارتفاع

و فیلیت میباشد که در آن ماسهسنگها عمدتاً بهصورت برجا

 127متر میباشد .این سد بر روي رودخانه کوماسی از

و شیستها در سطح خرد شده و داراي شیستوزیته باال

سرشاخههاي مهم رودخانه سیروان در مجاورت روستاي

هستند .همچنین ،عدسیهاي آهکی بهصورت برجستگیهایی

"بنیدر" از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان قرار

در برخی از ارتفاعات منطقه به چشم میخورد .از لحاظ

گرفته است .منطقه مورد مطالعه در فاصله بین  17◦34تا

چینهشناسی ،سنگهاي کرتاسه فوقانی تا عهد حاضر در منطقه

 45◦35عرض شمالی و  23◦46تا  45◦46طول شرقی قرار

رخنمون دارند .این سنگها از قدیم به جدید در بر گیرنده

گرفته است .دسترسی به محل این سد از طریق جاده اصلی

چهار نوع سنگ شامل سنگهاي دگرگونی کرتاسه همراه با

سنندج به مریوان (طی کردن مسافت  75کیلومتر از سنندج به

شیلهاي رسی و فیلیت ،سنگهاي کرتاسه-پالئوسن همراه با

طرف مریوان) و  6کیلومتر جاده اختصاصی روستاي "بنیدر"

شیلهاي ماسهاي و آهکی ،سنگهاي پالئوسن-ائوسن شامل

صورت میگیرد .در شکل  1موقعیت جغرافیایی و راههاي

شیل و ماسهسنگ با عدسیهاي آهکی ،سنگهاي آتشفشانی و

دسترسی به سد آزاد نشان داده شده است (شرکت بینالمللی

نهشتههاي کواترنري شامل واریزههاي سطحی و پادگانههاي

استراتوس1387 ،؛ معینی رودبالی و همکاران.)1390 ،

آبرفتی میباشند .از نقطه نظر تکتونیکی ،گسلهاي کرگینه،

تابستان  ،1398جلد دوازدهم ،شماره 2
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ساتیله و سروآباد به ترتیب در فاصله  32 ،4/5و  23کیلومتري

زمینشناسی ،گسلهاي موجود در محدوده سد آزاد و محل

شرق ،شمال شرق و جنوب محدوده سد آزاد مریوان قرار

گمانههاي حفر شده در شکل  2نشان داده شده است.

گرفتهاند (شرکت بینالمللی استراتوس1387 ،؛ معینی رودبالی

.

و همکاران .)1390 ،با توجه به توضیحات فوقالذکر ،شرایط

شكل  .1موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به سد آزاد (شرکت بین المللی استراتوس.)1387 ،

توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستمهاي طبقهبندي تودهسنگ  Qو

RMR
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شكل  .2شرایط زمین شناسی ،گسلهاي موجود و گمانههاي حفر شده در محدوده تونل آببر سد آزاد (.)Aalianvari et al., 2010

 .2-3مشخصات دادههاي اندازهگیري شده

نفوذپذیري و مشخصات ناپیوستگیها و تأثیر جهت یافتگی

براي محاسبه سیستمهاي طبقهبندي  RMRو  Qبهمنظور

درزهها (با توجه به گمانههاي حفاري شده) بهعنوان اولویت

اندازهگیري پارامترهاي طراحی تونل آببر سد آزاد مریوان،

اول و پارامترهاي چگالی ،تخلخل و رطوبت بهعنوان اولویت

مقاومت فشاري (،)Unconfined Compressive Strength

دوم محاسبه گردید .الزم به ذکر است که آزمایشات فوقالذکر

شاخص کیفیت تودهسنگ (،)Rock Quality Designation

بر اساس استاندارهاي انجمن بینالمللی مکانیک سنگ

تابستان  ،1398جلد دوازدهم ،شماره 2
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( )International Society for Rock Mechanicsانجام گرفته

طبقهبندي فوق در جدول  2نشان داده شده است.

است ( .)ISRM, 2007مقادیر پایه براي محاسبة دو سیستم
جدول  .2مقادیر پارامترهاي پایه براي محاسبة دو سیستم طبقهبندي  RMRو  Qدر ساختگاه سد آزاد مریوان.
Schist and Phyllite

Sandstone

Parameter

20 MPa

83 MPa

)Unconfined compressive strength (UCS

51-88 %

50-86 %

)Rock quality designation (RQD

200-600

200-600

Spacing of discontinuities

60-200

60-200

Rough to slightly rough and

Rough and sometimes smooth,

sometimes scratchy, low to moderate

low to moderate weathering,

weathering, separation 0.5-2.5 mm,

separation lower than 0.5-2.5

none filling to calcite filling, length

mm, none filling to calcite

varies from 1 m to more than 20 m

filling, length is 3-10 m

Dump to wet

Dump to wet

Groundwater conditions

Unfavorable

Unfavorable

Orientation of discontinuities

Condition of discontinuities

 .3توسعهي رابطه جدید بین  RMRو Q

در بخشهاي مختلف ساختگاه سد آزاد مریوان اندازهگیري

با توجه به پارامترهاي محاسبه شده که در بخش قبلی و

گردید .بر این اساس ،خصوصیات آماري کل دادههاي مربوط

جدول  2اشاره شد ،مقادیر دو سیستم طبقهبندي  RMRو Q

به  RMRو  Qدر جدول  3نشان داده شده است.

جدول  .3خصوصیات آماري دادههاي مورد استفاده.
Q
2.039657
4.95
0.14
0.976816
0.959653

RMR
48.27429
58
27
5.768939
33.28066

Index
Mean
Max
Min
Std dev.
Variance

همانطور که قبالً هم اشاره شد ،هدف از تحقیق حاضر ارائه

لگاریتمی و توانی در شکل  3نشان داده شده است .همچنین،

یک رابطه تجربی جدید بین دو سیستم طبقهبندي  RMRو Q

نتایج آنالیز واریانس ( )ANOVAحاصل از مدلهاي آماري

میباشد .بنابراین ،بر اساس تحلیلهاي آماري صورت گرفته

برازش شده براي تعیین بهترین مدل به منظور تعیین رابطه

بر روي بانک اطالعاتی تهیه شده با استفاده از نرم افزارهاي

بهینه بین دو سیستم طبقهبندي  RMRو  Qدر جدول  4نشان

 SPSSو  ،Excelروابط تجربی جدید در فرمهاي مختلف بین

داده شده است .بعالوه ،برازش منحنی حاصل از مدلهاي

این دو سیستم طبقهبندي توسعه داده شد .روابط ارائه شده

آماري مختلف بر روي دادههاي مشاهده شده (واقعی) براي

شامل توابع خطی ،چند جملهایی درجه دو ،نمایی ،لگاریتمی

تعیین رابطه بین دو سیستم طبقهبندي فوق در شکل  4نشان

و توانی میباشند .ارتباط بین سیستمهاي طبقهبندي  RMRو

داده شده است.

 Qدر حالتهاي مختلف خطی ،چند جملهایی ،نمایی،
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 د) تابع، ج) تابع نمایی، ب) تابع چند جملهاي درجه دو، الف) تابع خطی:Q  وRMR  نمودار بین دو سیستم طبقهبندي.3 شكل
.لگاریتمی ه) تابع توانی
.) حاصل از مدلهاي آماري برازش شده براي تعیین بهترین مدلANOVA(  نتایج آنالیز واریانس.4 جدول
Model Type
Linear

Polynomial

Exponential

Logarithmic

Power

Parameter
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Sum of squares
4349.778
1441.057
5790.834
5084.786
706.049
5790.834
2.111
0.961
3.073
5233.554
557.280
5790.834
2.776
0.296
3.073

Degree of freedom
1
173
174
2
172
174
1
173
174
1
173
174
1
173
174

Mean square
4349.778
8.330

F
522.194

Sig.
0.000

2542.339
4.105

619.350

0.000

2.111
0.006

379.874

0.000

5233.554
3.221

1624.685

0.000

2.776
0.002

1619.937

0.000
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شكل  .4منحنی حاصل از مدلهاي آماري مختلف براي تعیین رابطه بین سیستمهاي طبقهبندي  Qو .RMR
براي انتخاب بهترین مدل آماري و رابطه بهینه بین دو سیستم

داراي بیشترین میزان دقت بوده و بهعنوان رابطه بهینه در نظر

طبقهبندي مورد بررسی در این تحقیق ،از شاخص آماري

گرفته میشود .در واقع ضریب معنیداري مدل لگاریتمی قابل

ضریب تصمیمگیري ( )Determination Coefficientیا  R2و

قبول بوده و در مقایسه با دیگر مدلها داراي بیشترین مقدار

پارامترهاي موجود در جدول آنالیز واریانس ()ANOVA

ضریب تصمیمگیري ( )R2=0.9038و بیشترین مقدار فیشر

استفاده میشود .بر این اساس ،هر چه ضریب تصمیمگیري

( )F=1624.685میباشد .بنابراین ،رابطه تجربی پیشنهادي بین

حاصله بیشتر باشد تابع داراي اطمینان و صحت بیشتري بوده

دو سیستم طبقهبندي تودهسنگ  RMRو  Qدر تحقیق حاضر

و نتایج پیشبینی آن به مقادیر واقعی نزدیکتر خواهد بود.

بهصورت زیر میباشد:

همچنین ،با توجه به سطح اطمینان در نظر گرفته شده ()%95

()1

RMR  8.8832 LnQ  43.26

و بررسی ضریب معنیداري ( )Sig.حاصل از مدلهاي
مختلف آماري ،میتوان نتیجه گرفت که سطح معنیداري تمام

 .4ارزیابی رابطه پیشنهادي

مدلها قابل قبول میباشد .بنابراین ،از مقادیر فیشر ()F value

براي ارزیابی رابطه پیشنهادي بین سیستمهاي طبقهبندي

براي انتخاب بهترین مدل برازش داده شده بر دادهها استفاده

 RMRو  Qدر این تحقیق و مقایسه آن با روابط قبلی مشابه،

میشود .با در نظر گرفتن ضرایب تصمیمگیري بهدست آمده

از سه شاخص ارزیابی عملکرد مختلف شامل ضریب

در شکل  3و مقادیر پارامتر فیشر ( )Fو ضرایب معنیداري

همبستگی ( ،)Correlation Coefficientجذر میانگین مربعات

حاصله در جدول  ،4میتوان نتیجه گرفت که رابطه لگاریتمی

خطا ( )Root Mean Square Errorو میانگین خطاي مطلق

توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستمهاي طبقهبندي تودهسنگ  Qو
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( )Mean Absolute Errorاستفاده میشود .ضریب همبستگی

بر اساس  %20از دادهها ( 35سري داده) که در توسعه روابط

یکی از شاخصهاي آماري مهم براي ارزیابی و اعتبارسنجی

جدید استفاده نشده است ،شاخصهاي ارزیابی عملکرد

مدلها است که هر چه مقدار آن براي یک مدل خاص به 1

ضریب همبستگی ،جذر میانگین مربعات خطا و میانگین

نزدیکتر باشد نشان دهنده دقت باالي آن مدل میباشد .از

خطاي مطلق براي رابطه پیشنهادي در این تحقیق و روابط

طرف دیگر ،هر چه مقدار شاخص میانگین جذر مربعات خطا

قبلی مشابه محاسبه گردید که نتایج حاصله در جدول  5نشان

هم به صفر نزدیکتر باشد معرف دقت باالي مدل و انطباق

داده شده است .همچنین ،مقایسه میزان انطباق مقادیر RMR

بیشتر آن با مقادیر واقعی است .عالوه بر این ،میانگین خطاي

حاصل از رابطه جدید و روابط قبلی با مقادیر واقعی آن در

مطلق هم براي تعیین قابلیت اعتماد و میزان خطاي روشها و

شکل  5نشان داده شده است .مقادیر ضرایب همبستگی ()R

مدلهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .هر چه مقدار این

بهدست آمده در جدول  5براي روابط مختلف نشان میدهد

شاخص براي یک مدل خاص کمتر و یا به صفر نزدیکتر باشد

که در بین روشهاي مورد مقایسه ،رابطه پیشنهادي در این

نشان دهنده دقت و اعتبار بیشتر آن است .براي محاسبه

تحقیق داراي بیشترین ضریب همبستگی بوده و در نتیجه

شاخصهاي فوق الذکر از روابط زیر استفاده میشود

مقادیر حاصل از آن انطباق بیشتري با مقادیر واقعی دارد.

( Khoshjavan et al., 2010; Sayadi et al., 2014; Rezaei et

همچنین با توجه به مقادیر  RMSEو  MAEبهدست آمده،

:)al., 2015; Tajeri et al., 2015

میتوان گفت که رابطه پیشنهادي در این تحقیق داراي خطاي

()2

()3

n

) (hi  hi )(t i  t i
2

) (t i  t i

n



i 1

2



i 1

) (hi  hi

(hi  ti ) 2



n



R

i 1

شکل  5هم مشاهده میشود که انطباق نتایج حاصل از رابطه
پیشنهادي با مقادیر واقعی بیشتر از روابط قبلی میباشد .با این

n

RMSE 

حال ،نتایج حاصله به نتایح روابط پیشنهادي توسط


MAE 

بینیاوسکی ،اَباد ( )Abadو همکاران و الدریان و همکاران

i 1

n

) (hi  t i

کمتري نسبت به روشهاي مشابه قبلی میباشد .بعالوه ،در

n

i 1

()4
n
در روابط فوق hi ،و  t iبهترتیب iامین مقادیر اندازهگیري
شده و پیشبینی شده hi ،و  t iبهترتیب iامین مقادیر میانگین
اندازهگیري شده و میانگین پیشبینی شده و  nتعداد سري
داده است.

نزدیکتر است .بنابراین ،با مقایسه ضرایب رابطه پیشنهادي و
سه رابطه فوقالذکر ،میتوان نتیجه گرفت که در رابطه
لگاریتمی بین دو سیستم طبقهبندي  Qو  RMRضریب بهینه
لگاریتم ( )Aبین  8تا  10و ثابت بهینه رابطه ( )Bبین  42تا
 45میباشد.

جدول  .5مقایسه نتایح حاصل از رابطه پیشنهادي با نتایج روابط قبلی
MAE
1.94
9.47
15.34
0.54
0.80
1.87
0.51
6.68
3.65
0.002

RMSE
3.21
10.35
15.63
2.11
1.95
2.76
1.90
7.23
5.12
1.78

R
0.838
0.30
0.186
0.947
0.940
0.82
0.92
0.48
0.63
0.95

Equation/Relation
)(Rutledge and Perston, 1978
)(Moreno Tallon, 1980
)(Cameron and Budavari, 1981
)(Abad et al., 1984
)(Bieniawski, 1984

)(Castro-Fresno et al., 2010
)(Laderian and Abbaspoor, 2012
)(Sayeed and Knhana, 2015
)(Soufi et al., 2018
Proposed in the current study
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شکل  .5مقایسه میزان تطابق نتایج حاصل از رابطه تجربی جدید و روابط قبلی با مقادیر واقعی.

 .4نتیجهگیري

رابطه لگاریتمی بین دو سیستم مذکور ،ضریب بهینه لگاریتم

طبقهبنديهاي  RMRو  Qجزو مهمترین ابزارهاي ارزیابی

( )Aبین  8تا  10و ثابت بهینه رابطه ( )Bبین  42تا  45است.

خصوصیات تودهسنگ هستند که تعیین مقدار آنها بهمنظور

با توجه به نتایج فوق ،میتوان نتیجه گرفت که رابطه تجربی

انجام طراحیهاي مهندسی در تودهسنگ الزم میباشد.

پیشنهادي در این تحقیق داراي دقت کافی بوده و میتوان از

بنابراین در این تحقیق ،بر اساس دادههاي اندازهگیري شده در

آن بهعنوان روشی قابل اعتماد در تحیلیهاي مهندسی سنگ و

ساختگاه سد آزاد مریوان ،روابط تجربی مختلفی بین دو

تخمین پارامترهاي طراحی تونل بهره گرفت .از مزایاي این

سیستم طبقهبندي تودهسنگ  RMRو  Qارائه شد .براي

تحقیق میتوان به توسعه یک رابطه تجربی جدید با دقت باال

ارزیابی روابط ارائه شده و مقایسه عملکرد آنها ،از شاخص

اشاره کرد که به مهندسان و طراحان کمک مینماید بهطوري

ضریب تصمیمگیري و پارامترهاي ضریب معنیداري و آزمون

که با استفاده از یکی از این دو طبقهبندي ،میتوان دیگري را

فیشر در جدول آنالیز واریانس ( )ANOVAاستفاده گردید .بر

با دقت و قابلیت اطمینان باال تخمین زد که باعث صرفهجویی

اساس شاخصهاي فوق ،رابطه لگاریتمی بهعنوان رابطه بهینه

در هزینه و زمان خواهد شد.

بین دو سیستم طبقهبندي مذکور پیشنهاد گردید .سپس با
استفاده از شاخصهاي آماري ارزیابی عملکرد شامل ضریب

تشكر و قدردانی

همبستگی ،جذر میانگین مربعات خطا و میانگین خطاي

نویسندگان در اینجا الزم میدانند سپاس و قدردانی خود را از

مطلق ،رابطه پیشنهادي با روابط موحود در این زمینه مقایسه

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ،شرکت بینالمللی

گردید .نتایج مقایسه فوق نشان داد که ضریب همبستگی

پیمانکاري استراتوس و پرسنل سد آزد مریوان به خاطر کمک

رابطه پیشنهادي در این تحقیق از روابط قبلی بیشتر و خطاي

در تهیه و جمعآوري دادهها اعالم نمایند.

حاصل از آن کمتر میباشد .همچنین ،مشخص گردید که در
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