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 خالصه

منطقه  20هاي ماسه سنگی از نمونه، هاي آغاجاري و آگاهی از ارتباط آن با خصوصیات کانی شناسی و فیزیکیتعیین مقاومت کششی ماسه سنگدر این تحقیق، با هدف 

 SPSSبا استفاده از آنالیزهاي رگرسیون و نرم افزار . هاي فیزیکی و مقاومت کششی آنها تعیین گردیدخواص پتروگرافی، ویژگی .انتخاب شده اند در استان خوزستان

نتایج این تحقیق نشان داد که مقاومت کششی این ماسه . بررسی قرار گرفتمورد هاي کانی شناسی و خصوصیات فیزیکی با ویژگی مقاومت کششی، ارتباط بین 21

هاي کانی شناسی، آنالیزهاي رگرسیونی از میان ویژگی براساس. مگاپاسگال تغییر می کند 39/6تا  01/0و در حالت اشباع از  23/13تا  19/0ها در حالت خشک از سنگ

ها مقاومت کششی بصورت توانی که با افزایش سیمان موجود در ماسه سنگطوريبه. با مقاومت کششی در ارتباط استها تنها مقدار سیمان موجود در این ماسه سنگ

یابد، این روند براي درصد تخلخل و جذب آب بصورت چنین، در حالیکه با افزایش دانسیته مقاومت کششی با پیروي از تابع توانی افزایش میهم. افزایش می یابد

  . اشدکاهشی می ب

 .هاي کانی شناسیماسه سنگ، مقاومت کششی، سازند آغاجاري، خصوصیات فیزیکی، ویژگی: کلمات کلیدي

 
 

   مقدمه  .1

 

این پارامتر . مقاومت کششی یکی از پارامترهاي مهم مکانیکی توده سنگ به هنگام طراحی و ساخت سازه هاي مهندسی در سنگ می باشد

 .سنگ ایفا می نمایددر و نیز طراحی انفجار هاي سنگی، قابلیت حفاري ، پایداري شیروانیهازیرزمینی و گالري نقش حیاتی در پایداري سقف معادن

و خصوصیات  مقاومت کششی سنگ عمدتاً  تحت تاثیر مقاومت اجزا تشکیل دهنده، ماهیت و شدت اتصال بین ذرات یا نوع و میزان سیمان شدگی

محدودیت شرایط . شودکار گرفته میها معموالً روش غیرمستقیم کشش برزیلی بهمنظور تعیین مقاومت کششی سنگبه  ].1،2[باشدسنگ میفیزیکی 

هاي آماري جهت هاي تهیه نمونه مناسب براي این آزمایش موجب شده است تا محققین مختلف از روابط تجربی و روشآزمایشگاهی و دشواري

  .  تخمین مقاومت کششی سنگ استفاده نمایند

هاي سنگ شناسی، نظر گرفتن ویژگیها را از روابط تجربی مختلف با در اند تا مقاومت کششی سنگتالش کرده بسیاريتاکنون پژوهشگران 

مقاومت نشان دادند که  )آمریکا(هاي گرانیتی کالیفرنیامریام و همکاران با مطالعه سنگ 1970در سال  .خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تعیین نمایند

با بررسی ارتباط تخلخل، مقاومت تراکمی تک محوري و ) 2004(پالچیک و هاتزور]. 1[یابدها با افزایش مقدار کوارتز کاهش میکششی این سنگ

گسیختگی  نحوه توتوالیی و ورو 2010در سال . ]3[هاي سنگ چاك با مقاومت کششی آنها، روابط تجربی در این زمینه ارایه کردنداي نمونهبارنقطه

اندازه ذرات  نتایج این تحقیق مشخص کرد که. ]2[مورد ارزیابی قرار دادند را تحت آزمایش کشش برزیلی) بلژیکجنوب (منطقه موداوهاي ماسه سنگ

-هم. دهدمی ها، مقاومت کششی و الگوي ایجاد ترك کششی درآنها را تحت تاثیر قرارشناسی سنگ و نیز ناهمسانگردي این ماسه سنگو ترکیب کانی

اي، سختی بازجهش نمونه سنگ مختلف از کشور ترکیه را با شاخص بارنقطه 86ارتباط بین مقاومت کششی ) 2012(چنین، گروکاك و همکاران

                                                
١

 اعضاي هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
٢

 دانشجوي دکتري زمین شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
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هاي مذکور هاي عصبی و آنالیزهاي رگرسیونی براي پیش بینی مقاومت کششی سنگشبکه در این تحقیق،. اشمیت و وزن واحد مورد بررسی قرار دادند

 ]. 4[قرار گرفتنداستفاده مورد 

هاي هاي سازند آغاجاري در استان خوزستان و نیز ارتباط آن با ویژگیبا این وجود، تحقیقات اندکی در ارتباط با رفتار کششی ماسه سنگ

، خصوصیات فیزیکی و سنگ شناسی این ماسه مقاومت کششی تعییناین تحقیق در تالش است تا با . ه استانجام شد هافیزیکی این سنگشناسی و کانی

  . ها ارایه دهدروابط تجربی مناسب و معتبري جهت تعیین مقاومت کششی این سنگ ،با بکارگیري آنالیزهاي رگرسیونینیز ها و سنگ

 
 

  هامواد و روش  .2

 

پس از تهیه مقطع نازك از هر . محل در سراسر استان خوزستان تهیه شده اند 20هاي آغاجاري مورد استفاده در این پژوهش از ماسه سنگ

  .شده است گیريمغزهآنها  مقاومت کششیفیزیکی و سنگی به منظور آگاهی از خصوصیات  يهااز بلوكماسه سنگ، 

 
  

  مطالعات پتروگرافی  .1.2

 

 ].2[ها، جنس اجزاي تشکیل دهنده و نوع و مقدار سیمان استهاي زمین شناسی مهندسی ماسه سنگتعیین ویژگییکی از عوامل مهم در 

هاي شیستی، هاي کربناته، کوارتز، چرت، خرده سنگها از خرده سنگنشان داد که این ماسه سنگدر زیر میکروسکوپ پالریزان بررسی مقاطع نازك 

هاي تمام ماسه سنگ ،]5[بر اساس طبقه بندي فولک). 1و جدول  1شکل (اندتشکیل شدهژیپس و فلدسپات، میکا  هاي تیره،آتشفشانی و گلی، کانی

 18/0 بین ماسه سنگ متوسط اندازه ذرات تشکیل دهنده این. کالک لیت آرنایت هستند )ولک آرنایت(موردمطالعه به استثنا ماسه سنگ سه راه تپه اهواز

بوده و از  دارتا زوایه ها نیمه گرد شدههاي تشکیل دهنده ماسه سنگدانه .باشدمیکلسیتی  هاغالب در این سنگسیمان نوع . متر استمیلی 86/0تا 

  . جورشدگی متوسط تا بد برخوردار می باشند
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). نمونه تپه اهواز: مونه آغاجاري  و دن: ب(مقاطع نازك آنها و )ج(تپه اهوازو ) الف(آغاجاري ماسه سنگهاي هاي دستی نمونهتصاویر - 1شکل

و  ارتوز: Fچرت، : Chکوارتز،:Qخرده سنگ دگرگونی، : MRFخرده سنگ آتشفشانی،  :VRFخرده سنگ کربناته، : CRFها در این شکل

Pl:می باشند پالژیوکالز.  
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  هاي آغاجاري در استان خوزستانخصوصیات کانی شناسی ماسه سنگ -1جدول   

برداريمحل نمونه نام نمونه  

  هاي تشکیل دهندهدرصد کانی

خرده سنگ   درصد سیمان

  کربناته

خرده سنگ 

  آتشفشانی

خرده سنگ 

  شیستی

سنگ خرده 

  گلی
  فلدسپات  چرت  کوارتز

  مسکویت

  
  هاي تیرهکانی  ژیپس

  13  4  -  -  -  10  2  -  -  -  70 تاقدیس پازنان پازنان

  5  5  -  -  1  3  2  -  -  13  71 تاقدیس آغاجاري آغاجاري

هاي مشرحات اهوازتبه مشرحات   دانه تکیه گاهی  2  1  -  1  9  5  -  10  71 

 دانه تکیه گاهی  7  -  -  3  2  14  -  14  33  28 سه راه تپه اهواز تپه

  دانه تکیه گاهی  10  -  -  1  1  5  4  3  76 حمیدیه حمیدیه

اکبر... هاي اکوه سوسنگرد  دانه تکیه گاهی  5  -  -  2  1  7  -  12  12  61 

 دانه تکیه گاهی  5  -  1  5  3  20  -  8  7  51 شهرك ام الدبس ام الدبس

  23  6  -  -  -  -  6  -  -  4  64 تاقدیس کرنج کرنج

  11  2  -  -  1  4  18  2  1  15  45 رودزرد رودزرد

  7  5  -  -  1  -  10  -  2  12  63 تاقدیس نفت سفید نفت سفید

  1  9  -  -  7  10  11  9  1  9  50 روستاي کراب شوشتر کراب

  1  5  -  -  -  10  5  8  1  4  60 روستاي تک تکاب شوشتر تک تکاب

  15  3  -  -  -  4  3  2  -  3  70 شهر باغملک باغملک

  7  3  -  -  3  2  10  1  1  3  70 روستاي باغ انار ایذه باغ انار

  18  2  -  1  2  4  15  -  3  8  47 شهر مسجدسلیمان مسجدسلیمان

  9  2  -  -  4  5  13  -  1  11  55 سد مسجدسلیمان گدارلندر

هاي کابلی اللیدر محل پل اللی  34  16  3  -  18  5  3  -  -  4  18  

  16  5  -  -  3  4  15  -  3  15  40 شهر گتوند گتوند

  10  7  -  -  3  4  9  -  2  2  63 روستاي بازارگه درفول بازارگه

  17  5  -  -  1  3  10  -  5  6  53 شهر حسینیه باالرود
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  خصوصیات فیزیکی. 2.2

  

ها مطابق استاندارد ماسه سنگ دانسیته ذرات جامدو  ، تخلخلدرصد جذب آب ،وزن واحد اشباع ،خصوصیات فیزیکی نظیر وزن واحد خشک

ISRM ]6 [دهدماسه سنگ مورد مطالعه را نشان میهاي خواص فیزیکی نمونه) 2(جدول .تعیین شده اند . 

 
هاي سازند آغاجاري در استان خوزستانخصوصیات فیزیکی ماسه سنگ -2جدول   

اشباع  حجم وزن واحد

)kN/m3( 

 حجم وزن واحد

  )kN/m3(خشک 
 نام نمونه درصد تخلخل درصد جذب آب دانسیته ذرات جامد

44/23  86/22  33/24  86/0  74/5  پازنان 

13/24  64/23  92/24  79/0  05/5  آغاجاري 

88/21  4/20  94/23  14/6  94/14  مشرحات 

5/20  25/18  74/23  48/12  17/23  تپه 

21/20  76/17  64/23  73/13  89/24  حمیدیه 

01/20  66/17  25/23  48/13  22/24  سوسنگرد 

42/19  97/16  76/22  58/14  27/25  ام الدبس 

33/24  64/23  41/25  68/1  82/6  کرنج 

94/23  44/23  53/24  79/0  39/5  رودزرد 

92/24  33/24  9/25  75/0  89/5  نفت سفید 

38/21  23/19  38/2  01/9  63/17  کراب 

29/21  52/19  74/23  53/7  59/17  تک تکاب 

23/24  84/23  92/24  67/0  29/4  باغملک 

82/24  33/24  51/25  82/1  53/4  باغ انار 

54/23  76/22  62/24  69/2  52/5  مسجدسلیمان 

11/25  62/24  8/25  49/0  56/4  گدارلندر 

82/24  33/24  51/25  49/0  47/4  اللی 

01/25  62/24  7/25  91/0  25/4  گتوند 

23/24  44/23  7/25  49/2  83/8  بازارگه 

72/24  23/24  6/25  17/2  37/5  باالرود 

  

  مقاومت کششی. 3.2

  

در این آزمایش از  .انجام شده است] ISRM]6هاي ماسه سنگی طبق استاندارد نمونه ارزیابی مقاومت کششیآزمایش کشش برزیلی به منظور 

هاي موردآزمایش نتایج مقاومت کششی نمونه. استفاده شده است 5/0تر از با نسبت طول به قطر بزرگ )مترمیلی 54قطر (NXاي هاي مغزه استوانهنمونه

  .اندارایه شده) 3(ولدر حالت خشک و اشباع در جد

  

  بحث  .3

 

هاي تشکیل دهنده و نیز نوع و مقدار سیمان یا ماتریکسی است که اجزا سنگ را به هم متصل ها تابع کانیسنگوزن واحد و تخلخل ماسه

و ) هاي گتوند و گدارلندرنمونه(62/24تا ) نمونه ام الدبس(97/16ترتیب بین هاي موردآزمایش بهوزن واحد خشک و اشباع ماسه سنگ. نموده است

ترین مقدار درصد جذب آب را به خود هاي گدارلندر و اللی کمترین و نمونهام الدبس بیش نمونه. متغیر است) گدارلندر(11/25و ) ام الدبس(42/19
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جداول (باشدها میشکیل دهنده این ماسه سنگاین موضوع ناشی از تفاوت در درصد تخلخل و میزان سیمان شدگی و اندازه ذرات ت. انداختصاص داده

  ).2و  1

هاي مورد مطالعهمقاومت کششی ماسه سنگ -3جدول   

درصد افت مقاومت در 

 حالت اشباع

  )Mpa(مقاومت کششی
 نام نمونه

 خشک اشباع

88/60  38/3  64/8  پازنان 

22/61  33/4  18/10  آغاجاري 

46/75  66/0  69/2  مشرحات 

44/93  04/0  61/0  تپه 

83/91  04/0  49/0  حمیدیه 

92 02/0  25/0  سوسنگرد 

74/94  01/0  19/0  ام الدبس 

97/61  51/3  23/9  کرنج 

64/42  81/5  13/10  رودزرد 

34/56  2/4  62/9  نفت سفید 

17/59  98/0  4/2  کراب 

74 52/0  تک تکاب 2 

09/43  97/5  49/10  باغملک 

34/41  69/5  7/9  باغ انار 

35/58  27/2  45/5  مسجدسلیمان 

42/60  4/3  59/8  گدارلندر 

7/51  39/6  23/13  اللی 

37/48  07/5  82/9  گتوند 

75 44/1  76/5  بازارگه 

27/54  69/3  07/8  باالرود 

  

ترین مقاومت کششی را ترین و کمترتیب بیشبه )MPa 19/0(و ام الدبس) MPa 23/13(ماسه سنگ اللی) 3(براساس نتایج حاصل از جدول

و ام ) MPa 97/5(هاي باغملکترتیب به نمونهترین مقاومت بهترین و کمدر حالیکه در حالت اشباع بیش. اندخود اختصاص دادهخشک به در حالت

باع با اش کهطوريبه. اي روي مقاومت کششی آنها داردرطوبت اثر تعیین کننده نتایج این تحقیق نشان داد که). 3جدول (تعلق دارد) MPa 01/0(الدبس

هاي ناشی از وجود خرده اهشرسد این کنظر میبه. یابددرصد کاهش می 34/41تا  74/94هاي ماسه سنگ آغاجاري مقاومت کششی بین شدن نمونه

  . ها باشدهاي رسی در ترکیب این سنگگلی و کانی

از آنالیزهاي رگرسیون و  ،وصیات فیزیکی آنهاهاي کانی شناسی و خصها با ویژگیبه منظور شناسایی ارتباط بین مقاومت کششی ماسه سنگ

 و Tمقدار (نمودنددرصد، اعتبار روابط تجربی پیشنهادي را تایید  95در سطح اطمینان  Fو  tهاي چنین، آزمونهم. استفاده گردید SPSS 21نرم افزار 

F ها با هاي کانی شناسی، تنها مقدار سیمان موجود در این ماسه سنگمطابق آنالیزهاي رگرسیون از میان ویژگی .)41/4 و 734/1ترتیب برابر جدول به

افزایش ) R2=647/0(صورت توانیهها مقاومت کششی بکه با افزایش سیمان موجود در ماسه سنگطوريبه). 2شکل (مقاومت کششی در ارتباط است

  ).F=719/32و  T=72/5(می یابد

 93/0در این حالت ضریب همبستگی . )3شکل (یابدبا افزایش دانسیته مقاومت کششی با پیروي از تابع توانی افزایش می نتایج این تحقیق نشان داد که

تراکم بیشتر ماسه سنگ بوده که به افزایش میزان اتصال  از ناشی ،این موضوع به دلیل آن است که افزایش دانسیته .)F=207/240و  T=499/15(باشدمی

نشان دادند که با افزایش تخلخل مقاومت ) 2004(پالیچیک و هاتزور .شودو درهم قفل شدگی دانه هاي سنگ و در نتیجه مقاومت سنگ منجر می

هاي آغاجاري مورد تایید قرار اي را در ماسه سنگچنین رابطهنتایج این تحقیق نیز وجود . یابدصورت نمایی کاهش میبه هاي سنگ چاكکششی نمونه
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 مقاومت) 5(با توجه به شکل. دهندهایی که درصد جذب آب باالتري دارند، مقاومت کششی کمتري از خود نشان می، نمونهاز سوي دیگر). 4شکل (داد

) 4(چنین، جدول هم .)F=585/463و  T=-531/21(کندپیدا می کاهش 961/0ضریب رگرسیون  وتابع نمایی پیروي از  با هاکششی این ماسه سنگ

   .دهدمعادالت پیشنهادي در این پژوهش و اعتبار آنها را نشان می
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
  

  .هاي فاقد سیمان حذف شده انددر این نمودار نمونه. رابطه بین درصد سیمان و مقاومت کششی در حالت خشک - 2شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  وزن واحد حجم خشک با مقاومت کششیاثر  - 3شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي آغاجاريرابطه درصد تخلخل با مقاومت کششی ماسه سنگ- 4شکل 
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  .هاي مورد مطالعهرابطه درصد جذب آب و مقاومت کششی در ماسه سنگ- 5شکل 

  هامعادالت پیشنهادي براي تعیین مقاومت کششی ماسه سنگ -4جدول 

  ردیف  معادله T R2مقدار  Fمقدار  Pمقدار 

00/0  719/32  72/5  7/0  σt=0.883Cm1.151 1  

00/0  207/240  499/15  93/0  σt=0.01γd10.07 2  

00/0  158/277  648/16-  939/0  σt=22.65n-0.16 3  

00/0  585/463  531/21-  962/0  σt=12.79WA-0.26 4  
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مقاومت کششی مقادیر بین  انطباق در این راستا، .باشدپارمترهاي ظراحی سازه در مهندسی سنگ میترین ها یکی از مهممقاومت کششی سنگ

در این . پارامتر کمک نماید گیري ایناندازه برايو آزمایش نمونه هاي ناشی از تهیه تواند به کاهش هزینهشناسی میخصوصیات فیزیکی و کانی با

مورد توجه قرار هاي آغاجاري در استان خوزستان ماسه سنگشناسی کششی با خصوصیات فیزیکی و کانی بین مقاومت تعیین روابط تجربی ،تحقیق

-به. ها به استثنا درصد سیمان، تاثیري در مقاومت کششی ندارندشناسی این ماسه سنگنتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیات کانی .گرفته است

ها و مقاومت بین دانسیته این سنگ چنین،هم. یابدهاي آغاجاري، مقاومت کششی آنها افزایش میبا افزایش درصد سیمان در ماسه سنگ تنها کهطوري

هاي ماسه سنگی که از درصد تخلخل و جذب آب نتایج آنالیزهاي رگرسیونی نشان داد که نمونه). R2=93/0(کششی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد

افزایش تخلخل و حضور آب، میزان اتصال و درهم قفل شدگی دانه  که زیرا.دهندباشند، مقاومت کششی کمتري را از خود نشان میبرخوردار می ریشتب

 اعتباردرصد  95در سطح اطمینان  Fو  Tهاي آزمون نتایج، چنینهم. ندهمراه داررا بهدهند که افت مقاومت کششی سنگ کاهش میرا هاي سنگ 

تر و تواند راحتهاي آغاجاري میتخمین مقاومت کششی ماسه سنگ، استفاده از این روابط جهت رواز این. دادندقرار  تاییدمورد ابط بدست آمده را رو

  . تر از آزمایشات تعیین مقاومت کششی باشدارزان
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