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* نويسنده مرتبط
1. Clay-Bearing Rocks
2. SDI (Slake-Durability Index)
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چكيده
هوازدگي پذيري سنگ هاي داراي رس1 و كاهش خواص ژئومكانيكي آن ها در مقابل خشك و تر شدن 
متناوب كه توسط آزمايشي به نام شاخص شكفتگي- دوام تعيين مي گردد، يكي از مهم ترين چالش هاي 
شده  انجام  بررسي هاي  ازجمله  بسياري  بررسي هاي  مي باشد.  سنگ ها  قبيل  اين  روي  بر  سازه  احداث 
نظير  مقاوم  و  سخت  سنگ هاي  شكفتگي2   - دوام  تعيين  كه  است  آن  دهنده ي  نشان  تحقيق  اين  در 
ماسه سنگ ها با همان روش ابداعي مي تواند اطالعات مفيدي را از ويژگي هاي ژئومكانيكي اين سنگ ها 
در اختيار قرار دهد. در اين تحقيق با انجام آزمايش هاي دوام - شكفتگي روي نمونه هاي متعلق به سازند 
رس  داراي  سنگ هاي  و  ماسه سنگ ها  مختلف  شكفتگي انواع   - دوام  شاخص  بررسي  ضمن  شمشك، 
متعلق به اين سازند، تأثير تعداد سيكل، مدت زمان چرخش نمونه در آب و گوشه داري قطعات سنگي 
بر شاخص دوام - شكفتگي، همچنين رابطه ي بين شاخص دوام - شكفتگي و مقاومت تراكمي تك 
محوره بررسي شده است. اين بررسي ها نشان دهنده ي آن است كه با افزايش تعداد سيكل، شاخص دوام 
- شكفتگي ماسه سنگ ها (انواع مختلف) و سنگ هاي داراي رس كاهش مي يابد. در بررسي تأثير مدت 
زمان چرخش نمونه در آب بر شاخص دوام - شكفتگي، مشخص شد كه اين عامل نيز تأثير معني داري 
بر شاخص دوام - شكفتگي نمونه هاي ماسه سنگي دارد. اما تأثير گوشه داري نمونه ها بر شاخص دوام 
- شكفتگي بسيار قابل مالحظه است، به طوري كه در نمونه هاي با شاخص دوام - شكفتگي بيش از 98 
درصد، در پايان سيكل دوم آزمايش، بيشتر گوشه هاي تيز قطعات گرفته شده و تفاوت قابل مالحظه اي 
بين شاخص دوام - شكفتگي سيكل اول و دوم نمونه هاي گوشه دار و نمونه هاي گرد شده وجود دارد. اما 
در سيكل هاي سوم تا پنجم اين تفاوت، كاهش چشم گيري مي يابد. در سنگ هاي داراي رس با شاخص 
دوام - شكفتگي كمتر از 98 درصد، تأثير گوشه داري بر شاخص دوام - شكفتگي در سيكل هاي دوم 
به بعد، بيشتر از ماسه سنگ ها مي باشد. بررسي رابطه ي بين شاخص دوام - شكفتگي و مقاومت تراكمي 
تك محوره نشان مي دهد كه شاخص دوام - شكفتگي به ويژه در ماسه سنگ ها، ابزار قابل قبول و مناسبي 

براي تخمين مقاومت تراكمي تك محوره مي باشد. 

واژه هاي كليدي: شاخص دوام - شكفتگي، مقاومت تراكمي تك محوره، سازند شمشك، ماسه سنگ، 
سنگ داراي رس
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مقدمه
شايد يكي از مهم ترين مشكالت احداث سازه روي سنگ هاي 
داراي رس استعداد آنها براي هوازده شدن باشد. هوازدگي  سبب 
ايجاد يك تغيير سريع در اجزاء تشكيل دهنده ي سنگ و تبديل آن ها 
به موادي با خواص بسيار متفاوت با خواص اوليه شان مي گردد. 
حساسيت يك سنگ در برابر هوازده شدن و نرخ وقوع هوازدگي، 
و  اندازه گيري  شكفتگي   - دوام  شاخص  نام  به  پارامتري  توسط 
يكي  شكفتگي   - دوام  شاخص  مي گردد.  بيان  كمي  صورت  به 
گلسنگ،  نظير  سنگ هايي  ژئوتكنيكي  ويژگي هاي  مهم ترين  از 
مارن، كنگلومراهاي با سيمان شدگي ضعيف و سيلتستون مي باشد 
طبقه بندي  در  پارامتر  اين  همچنين   .(Gokceoglu et al., 2000)
ژئومكانيكي اصالح شده (M_RMR) نيز به كار گرفته شده است. 

بررسي تحقيقات انجام شده توسط محققين مختلف از جمله:
Dick and Shakoor, 1992; Dick et al., 1994; Frank-
 lin and Chandra, 1972; Gemici, 2001; Kuhnel et al.,
  1994;  Tuğrul and Zarif, 1998; Moon, and Beattie, 1995
نشان مي دهد كه شاخص دوام - شكفتگي با نسبت تخلخل و 
نفوذپذيري سنگ، طبيعت سيال مورد استفاده در آزمايش، مقاومت 
سنگ در برابر تورم، قطعه قطعه شدن، شكل قطعات سنگي مورد 
استفاده، ويژگي دستگاه آزمايش، شرايط نگهداري و انبار نمونه ها 
و تعداد سيكل هاي خشك و تر شدن مرتبط مي باشد. هر چند كه 
اين آزمايش به منظور بررسي استعداد سنگ هاي سست و داراي 
رس به هوازده شدن ابداع و معرفي شده است، اما مطالعات برخي 
از محققان و بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق، نشان دهنده ي 
آن است كه اين شاخص براي ارزيابي هوازدگي و حتي پاره اي از 
ويژگي هاي مقاومتي سنگ هاي سخت و مقاوم نظير ماسه سنگ ها 
آزمايش  قابل توجه اين  از مزاياي  مي باشد.  مناسبي  شاخص  نيز 
آزمايش هاي  در  آنچه  (مشابه  نمونه گيري  به  نياز  عدم  مي توان 
آزمايش  پايين  بسيار  هزينه ي  و  است)  نياز  محوره  تك  تراكمي 
در مقايسه با ديگر آزمايش ها را نام برد. نياز به زمان بيش از 16 
دوره ي  افزايش  نتيجه  در  و  نمونه ها  شدن  خشك  براي  ساعت 

زماني انجام آزمايش از معايب بزرگ اين آزمايش مي باشد.
سنگ هاي  دوام  مقدار  اندازه گيري  براي  متعددي  روش هاي 
و  مهم ترين  كه  است  گرديده  ارائه  ضعيف تر1  اجزاء  و  سست 
 (SDI)  رايج ترين اين روش ها آزمايش شاخص دوام - شكفتگي
و  ارائه   Franklin and Chandra (1972) توسط  كه  مي باشد 
توسط ISRM (1979) توصيه و توسط ASTM (1990) استاندارد 
ارائه  در  را  مهمي  نقش  شكفتگي   - دوام  شاخص  است.  شده 
 Gamble, 1971; Wood and Deo, نظير  مختلف  طبقه بندي هاي 
 ،1975; Olivier, 1979; Franklin, 1983; Dick et al., 1994
(Varely, 1990; Vetzel مطالعه دوام - شكفتگي سنگ هاي رسي
and Einsele, 1991) و ارزيابي عوامل كنترل كننده دوام - شكفتگي 
 (Taylor and Spears, 1970; Spears and Taylor, 1972; شيل ها

Olivier, 1980; Dick and Shakoor, 1992; Moon and Beat-
دوام  فاقد  رفتار  است.  كرده  ايفا   (tie, 1995; Bell et al., 1997
- شكفتگي سنگ هاي كالستيك رسي به شدت با پتروگرافي آن ها 
(Beavis, 1985;  Dick and Shakoor, 1992; در ارتباط مي باشد

Kuhnel et al., 1994). اين خاصيت مي تواند با اثرات كوتاه مدت 
 (Johnson and و بلندمدت هوازدگي شيميايي سنگ مرتبط باشد
مينرالوژي  به  توجه  لذا   .(Degraff, 1998; Cetin et al., 2000
 - دوام  شناخت  در  شاياني  كمك  مي تواند  نيز  سنگ ها  بافت  و 
شكفتگي اين قبيل سنگ ها داشته باشد. در اغلب مطالعات انجام 
شكفتگي   - دوام  شاخص  دوم  سيكل  روي  بر  بررسي ها  شده، 
صورت پذيرفته است. با اين حال برخي محققان تأكيد كرده اند 
كه سيكل دوم آزمايش نمي تواند به طور كامل دوام - شكفتگي 
(Taylor, 1998; Moon and; سنگ هاي داراي رس را توصيف كند

 .(Beattie, 1995; Ulusay et al., 1995; Bell et al., 1997
Moon and Beattie (1995)  بعد از تشخيص اين موضوع كه 
با وجود باقي ماندن تكه هاي سنگي جدا شده از قطعات سنگي 
داخل سبد آزمايش در داخل سبد باقي مي مانند، اما سنگ خواص 
خود را در پايان سيكل دوم آزمايش از دست مي دهد سه سيكل 
آزمايش را پيشنهاد دادند. آن ها همچنين دريافتند كه رابطه بهتري 

ميان مقدار رس نمونه  ها و سيكل سوم آزمايش وجود دارد. 

مواد و روش ها
نمونه هاي مورد استفاده در اين تحقيق متعلق به سازند شمشك 
محدوده ي  در  شده  حفر  اكتشافي  گمانه هاي  از  عمدتًا  و   بوده  
گسترش طرح نيروگاه تلمبه - ذخيره اي سياه بيشه تهيه شده اند. 
طرح سياه بيشه مشتمل بر دو سد (سد هاي باال و پايين)، تونل هاي 
و  ترانسفورمر  نيروگاه،  فشار،  شفت هاي  تعادل،  مخازن  آبرسان، 
تا  آبرسان  تونل هاي  باال،  سد  مجموعه،  اين  از  كه  مي باشد   ...
واقع  شمشك  سازند  در  تعادل،  مخازن  و  جابجايي  اتاقك  محل 
شده اند. اين طرح در 135 كيلومتري جاده ي كرج - چالوس و 10 

كيلومتري شمال تونل كندوان واقع شده است (شكل 1). 
در اين تحقيق تعداد 122 آزمايش روي نمونه هاي ماسه سنگي 
و تعداد 62 آزمايش شاخص دوام - شكفتگي روي نمونه هاي 
داراي رس انجام شد. آزمايش هاي تراكمي تك محوره نيز مطابق 
است.  شده  انجام   ISRM (1978) و  ASTM (2000) استاندارد 
ماسه سنگي  نمونه ي   122 از  شده  تهيه  نازك   مقاطع  مطالعه ي 
 Folk (1980) طبقه بندي  اساس  بر  ماسه سنگ ها  كه  داد  نشان 
آرنايت  چرت  آرنايت،  ليت  فلدسپاتيك  آرنايت،  ليت  گروه  در 
انجام  آزمايش)   40) XRD مطالعات  دارند.  قرار  آرنايت  سد  و 
شده روي نمونه هاي داراي رس، نشان  دهنده ي وجود كاني هاي 
اصلي  كاني هاي  عنوان  به  فلدسپات،  و  كوارتز  كلريت،   ايليت،2 
سنگ هاي داراي رس است. نتايج نشان مي دهد كه ايليت، كاني 
آزمايش هاي  انجام  براي  مي باشد .  نمونه ها  اين  در  غالب  رسي 
دوام - شكفتگي مطابق استاندارد ASTM (1990 and 1998) و 
1. Soil Like Materials
2. Illite
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توصيه  ISRM (1979)، تعداد 10 نمونه  سنگ به وزن 40 تا 60 
گرم نياز است. نمونه ها به مدت 10 دقيقه در داخل سبد دستگاه 
مي چرخد.  آب  داخل  در  و  دقيقه  در  دور   20 ثابت  سرعت  با 
سيكل  هر  از  بعد  و  قبل  نمونه ها  خشك  وزن  بودن  مشخص  با 
آزمايش،  شاخص دوام - شكفتگي از رابطه  1 به دست مي آيد. 
به منظور بررسي تأثير تعداد سيكل بر شاخص دوام - شكفتگي، 
روي  و  سيكل   6 در  سنگ  ماسه  نمونه هاي  روي  آزمايش هاي 
نمونه هاي داراي رس در 4 سيكل انجام شده است. نتايج تحليل 
آماري آزمايش هاي دوام - شكفتگي انجام شده در اين تحقيق 
شده  ارائه   1 جدول  در   Gamble, (1971) طبقه بندي  اساس  بر 

است.
SDI=(C-D)/(A-D) ×100                             (1 رابطه)

در اين رابطه D وزن سبد، C وزن ثانوية نمونه ي خشك و سبد 
و A وزن اوليه ي نمونه و سبد مي باشد.

بررسي نتايج 
Gamble رده بندي نمونه ها بر اساس طبقه بندي

شده  انجام  شكفتگي   - دوام  آزمايش هاي  آماري  تحليل  نتايج 
در اين تحقيق، بر اساس طبقه بندي Gamble (1971) در جدول 

1 ارائه شده است. 

شاخص  بر  شدن  تر  و  خشك  سيكل  تعداد  تأثير  بررسى 
دوام - شكفتگي نمونه ها

اغلب تحقيق هاى انجام شده، مطابق استاندارد بر پايه ي سيكل 
دوم آزمايشات دوام - شكفتگي استوار مى باشد. در عمل توده هاي 
متناوب  شدن  تر  و  خشك  سيكل هاي  تعداد  معرض  در  سنگي 
تلمبه- طرح هاي  مخازن  براي  موضوع  اين  حتي  و  داشته  قرار 

سنگ  كه  گونه اي  به  است،  بارزتر  و  مشخص  بسيار  ذخيره اي 
در يك بازه زماني كوتاه در معرض چندين سيكل خشك و تر 
شدن قرار مي گيرد. مدت زمان قرار گرفتن در معرض آب نيز از 
ندارد.  زيادي  مطابقت  واقعي  شرايط  با  كه  است  مواردي  جمله 
و  خشك  سيكل  تعداد  تأثير  ابتدا  قسمت  اين  در  دليل  همين  به 
و  سنگ  ماسه  نمونه هاى  شكفتگي   - دوام  شاخص  بر  شدن  تر 
نمونه هاى داراي رس و سپس تأثير مدت زمان هر سيكل در نتايج 
آزمايش هاي دوام - شكفتگي و مقادير دوام - شكفتگي نمونه ها 
مورد بررسي قرار گرفته است. براى اين منظور، آزمايش هاي دوام 
- شكفتگي نمونه هاى ماسه سنگى تا 6 سيكل و نمونه هاى داراي 
رس تا 4 سيكل انجام شده است. مطابق نمودارهاى شكل 2 تا 6  
كه براى انواع مختلف ماسه سنگ ها و نمونه هاى داراي رس مورد 
آزمايش  ترسيم شده است، مشاهده مى شود كه براى تمام نمونه ها 

با نمونه هاى  ماسه سنگى مى باشد.

شكل 1- موقعيت جغرافيايي و راه دسترسي به محل طرح سياه بيشه
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Gamble (1971) جدول1- رده بندى نمونه ها بر اساس شاخص دوام - شكفتگي طبق طبقه بندى

ماسه سنگ ها شيل، مادستون و سيلتستون (داراي رس)

Group Name
سيكل اول سيكل دوم سيكل اول سيكل دوم

(%)SDI درصد فراواني (%)SDI درصد فراواني (%)SDI درصد فراواني (%)SDI درصد فراواني
 Very High

Durability
99< %100 98< %100 99< %49 98< %30.158

High Durability 98-99 0 95-98 0 98-99 %11.11 95-98 %20.63

 Medium High

Durability
95-98 0 85-95 0 95-98 %9.52 85-95 %15.87

 Medium

Durability
85-95 0 60-85 0 85-95 %12.021 60-85 %17.46

Low Durability 60-85 0 30-60 0 60-85 %12 30-60 %15.882

 Very Low

Durability
60> 0 30> 0 60> %6.349 30> 0

افزايش تعداد سيكل، شاخص دوام - شكفتگي كاهش مى يابد. 
در  از  محسوس تر  بسيار  رس  داراي  نمونه هاى  براى  كاهش  اين 
نمودار شكل هاي 2 تا 6  نيز مالحظه مى گردد كه شيب خط معرف 
SDI-Cycle در نمونه هاى داراي رس، بسيار بيشتر از ماسه سنگ ها 
مى باشد كه به معني تأثير بيشتر تعداد سيكل خشك و تر شدن بر 
شاخص دوام - شكفتگي نمونه هاي سست در مقايسه با نمونه هاي 
ماسه سنگ مي باشد. هرچند كه در مورد ماسه سنگ ها تفاوت در 
اندك  بسيار  ششم  و  اول  سيكل  شكفتگي   - دوام  شاخص هاى 
است اما همان طور كه در بخش هاى بعدى به آن اشاره مى گردد، 
تفاوت بسيار اندك در شاخص دوام - شكفتگي ماسه سنگ ها سبب 
تفاوت هاى بزرگ در ساير پارامترهاى مكانيكي اين سنگ ها نظير 
مقاومت تراكمى تك محوره و شاخص بار نقطه اى مى گردد.  اين 
موضوع، عالوه بر لزوم داشتن دقت بسيار باال در انجام آزمايشات 
لزوم  سنگى،  ماسه  مقاوم  نمونه هاى  روى  بر  شكفتگي   - دوام 
انجام بيش از دو سيكل آزمايش در اين دسته سنگ ها را مشخص 

مى نمايد. 

 - دوام  شاخص  بر  سيكل  هر  زمان  مدت  تأثير  بررسى 
شكفتگي

در دستورالعمل هاى انجام آزمايش هاي دوام - شكفتگي، مدت 
انتخاب  اين  مبناى  است.  شده  منظور  دقيقه  سيكل 10  هر  زمان 
چه بوده و شرايط فوق الذكر تا چه اندازه منطبق با شرايط واقعى 
مى باشد؟ واقعيت اين است كه در شرايط واقعى نظير شرايط حاكم 
بر فضاهاى زيرزمينى كه در زير سطح آب زيرزمينى واقع شده اند 
و يا سنگ هاى واقع در پى و مخازن سدها، دوره زمانى خشك 
آيا  اين كه  بررسى  براى  باشد.  طوالنى  بسيار  مى تواند  شدن  تر  و 
تعداد سيكل خشك و تر شدن در شاخص دوام - شكفتگي ماسه 

سنگ ها داراي تأثير بيشترى است يا مدت زمان قرار گرفتن در 
معرض آب، چند آزمايش بر روى نمونه ها در سيكل هاى 20،10، 
با  متناسب  شكفتگي   - دوام  شاخص  شد.  انجام  دقيقه اى   30 و 
زمان هاى يكسان براى هر نمونه، در يك نمودار مطابق نمودارهاى 
شكل 7، به تفكيك ليتولوژي ترسيم شده است. همانطور كه در 
مربوط  شكفتگي   - دوام  شاخص  مى گردد،  مالحظه  شكل  اين 
از  كمتر  همواره  برابر،  زمان هاى  در  دقيقه اى   10 سيكل هاى  به 
شاخص دوام - شكفتگي سيكل هاى 20 و 30 دقيقه اى است. به 
عبارت ديگر شاخص دوام - شكفتگي سيكل دوم آزمايشات 10 
دقيقه اى است.  آزمايش 20  سيكل اول  دقيقه اى همواره كمتر از 
 10 آزمايشات  سوم  سيكل  شكفتگي   - دوام  شاخص  همچنين 
دقيقه اى همواره كمتر از سيكل اول آزمايش 30 دقيقه اى است، در 
صورتي كه زمان قرار گرفتن نمونه در سيكل دوم 10 دقيقه اي برابر 
با سيكل اول 20 دقيقه اي و سيكل سوم 10 دقيقه اي برابر با سيكل 
اول 30 دقيقه اي است. اما نكته قابل ذكر ديگر اينكه شاخص دوام 
كمتر  همواره  دقيقه اى،   20 آزمايش هاي  اول  سيكل  شكفتگي   -
و  دقيقه اى  آزمايش 10  اول  سيكل  شكفتگي  دوام -  شاخص  از 
شاخص دوام - شكفتگي سيكل اول آزمايش 30 دقيقه اى همواره 
و 20  آزمايشات 10  اول  سيكل  از  كمتر  مالحظه  قابل  مقدار  به 
دقيقه اى است. بنابراين مى توان نتيجه گيرى كرد كه هر دو عامل 
گرفتن  قرار  زمان  مدت  نيز  و  شدن  تر  و  خشك  سيكل  تعداد 
شكفتگي   - دوام  شاخص  بر  توجه  قابل  تأثير  آب،  معرض  در 
سنگ ها دارد. مورد اول توسط محققين ديگر نيز مورد توجه قرار 
گرفته است، اما با وجود تأثير به سزاى مدت زمان قرار گرفتن در 
معرض آب، تأثير آن، مورد توجه واقع نشده است. اين در حالى 
است كه در شرايط واقعى مدت زمان قرار گرفتن در معرض آب 
آزمايشات  براى  شده  گرفته  نظر  در  دقيقه ي   10 از  بيشتر  بسيار 
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شكل2- تأثير تعداد سيكل خشك و تر شدن بر شاخص دوام - شكفتگي ماسه سنگ هاي ليت آرنايت

شكل3- تأثير تعداد سيكل خشك و تر شدن بر شاخص دوام - شكفتگي ماسه سنگ هاي فلدسپاتيك ليت آرنايت

دوام - شكفتگي مى باشد. نمونه ي واقعي اين پديده را مي توان در 
مخازن سد هاي پروژه هاي تلمبه-ذخيره اي كه در طول شبانه روز 
سطح آب چند مرتبه باال و پايين مي رود، مشاهده كرد. در چنين 
مخازني سنگ هاي موجود در محدوده ي نوسانات سطح آب در 
معرض خشك و تر شدن متناوب و سيكليك هستند كه هم تعداد 
سيكل ها و هم مدت زمان هر سيكل بسيار بيشتر از شرايط انجام 

آزمايش دوام - شكفتگي مي باشد.

رابطه بين گوشه داري قطعات و شاخص دوام - شكفتگي
براي  كه  سنگي  قطعات  موجود،  استاندارد هاي  توصيه ي  طبق 
انجام آزمايش دوام - شكفتگي آماده مي شوند، بايد قبل از شروع 
بخش هاي  در  باشند.  تيز  گوشه هاي  فاقد  امكان  حد  تا  آزمايش 
بعدي نيز مشخص مي شود كه رابطه ي بهتري بين شاخص دوام 
- شكفتگي سيكل هاي سوم به بعد و ساير پارامترهاي مهندسي 
سنگ از قبيل مقاومت تراكمي تك محوره نسبت به سيكل دوم 
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شكل 4- تأثير تعداد سيكل خشك و تر شدن بر شاخص دوام - شكفتگي ماسه سنگ هاي چرت آرنايت

شكل 5- تأثير تعداد سيكل خشك و تر شدن بر شاخص دوام - شكفتگي ماسه سنگ هاي سد آرنايت

قطعات  گوشه داري  تأثير  بررسي  با  قسمت  اين  در  است.  برقرار 
برشاخص دوام - شكفتگي در حقيقت به نوعي اين مسئله بررسي 

شده است.
دوام  شاخص  بر  قطعات  گوشه داري  تأثير  بررسي  منظور  به 
تعداد 20 نمونه ماسه سنگ  شكفتگي، دو سري آزمايش روي   -
(با شاخص دوام - شكفتگي بيش از 98 درصد) و 13 نمونه ي 
رس دار (با شاخص دوام - شكفتگي كمتر از 98 درصد) انجام 
شده است. سري اول روي نمونه هايي كه كامًال گرد شده و مطابق 

نمونه هاي  روي  دوم  سري  و  شده اند  تهيه  استاندارد ها  توصيه ي 
كامًال گوشه دار و با سطوح كامًال زبر، انجام شده است.

نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه در نمونه هاي با شاخص دوام 
- شكفتگي بيش از 98 درصد (ماسه سنگ ها) در پايان سيكل دوم 
آزمايش، بيشتر گوشه هاي تيز قطعات گوشه دار گرفته شده و تفاوت 
زيادي بين نتايج سيكل اول و دوم نمونه هاي گوشه دار و نمونه هاي 
تفاوت  پنجم  تا  سوم  سيكل هاي  در  اما  دارد.  وجود  شده  گرد 
زيادي بين نتايج شاخص دوام - شكفتگي نمونه هاي گوشه دار و 
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 شكل6- تأثير تعداد سيكل خشك و تر شدن بر شاخص دوام - شكفتگي نمونه هاى داراي رس
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شكل7- تأثير مدت زمان چرخش نمونه در آب بر شاخص دوام - شكفتگي ماسه سنگ هاي (الف)فلدسپاتيك ليت آرنايت،  (ب) ليت آرنايت، (ج) چرت 
آرنايت و (د) سد آرنايت

شكل 8- تأثير گوشه داري قطعات بر شاخص دوام - شكفتگي ماسه سنگ ها

نمونه هاي گرد وجود ندارد. به عبارت ديگر در سيكل هاي سوم تا 
ششم نمونه هاي گوشه دار رفتاري شبيه نمونه هاي گرد شده دارند 
(نمودار سيكل دوم، شيب كمتري نسبت به نمودارهاي سيكل هاي 
سوم تا ششم داشته و ضريب هم بستگي بسيار پايين تراست). اين 
در حالي است كه جدا شدن گوشه هاي تيز نمونه در اثر چرخش 
در سبد دستگاه در اثر مكانيزمي غير از مكانيزم كاهش وزن مورد 

نظر آزمايش دوام - شكفتگي صورت مي گيرد. به عبارت ديگر 
گوشه هاي تيز نمونه ها در اثر برخورد به يكديگر و ضربات وارد 
بر آنها توسط قطعات ديگر و يا غلطيدن روي شبكه توري سبد 
آزمايش كنده مي شوند نه تأثير آب و خشك و تر شدن نمونه، و 
اين به معني ايجاد خطا در نتيجه آزمايش مي باشد. اين خطا به 
اندازه اي است كه سنگ هاي سخت مورد بررسي در اين تحقيق را 
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در رده بندي Gamble (1971) چند رده جابه جا مي كند. همان طور 
كه در شكل 8 نشان داده شده است، با افزايش تعداد سيكل در 
نمونه هاي سخت (شاخص دوام - شكفتگي بيش از 98 درصد) 
از سيكل سوم به بعد رفتار قطعات بسيار نزديك به رفتار قطعات 
دست  به  بستگي  هم   روابط  از  موضوع  اين  مي باشد.  شده  گرد 
جدول  در  كه  حاصله  خطي  نمودارهاي   b و   a ضرايب  و  آمده 
(داراي  سست  سنگ هاي  در  اما  است.  مشخص  نيز  آمده اند،   2
(سيكل  درصد   98 از  كمتر  شكفتگي   - دوام  شاخص  با  رس) 
قابل  كاهش  بر  قطعات  داري  گوشه  كه  تأثيري  بر  عالوه  دوم) 
توجه شاخص دوام - شكفتگي در سيكل هاي مختلف دارد (شبيه 

ماسه سنگ ها)، تأثير آن در سيكل هاي دوم تا چهارم بيشتر از ماسه 
سنگ ها مي باشد. به عبارت ديگر در اين سنگ ها هر چند كه به 
زيادي  حد  تا  دوم  سيكل  در  گوشه دار  نمونه هاي  مي رسد،  نظر 
گوشه هاي خود را از دست داده  و رفتار آنها در سيكل هاي دوم 
به بعد شبيه نمونه هاي گرد شده مي باشد، ولي تأثير گوشه داري 
بر شاخص دوام - شكفتگي در سيكل هاي دوم به بعد بيشتر از 
ماسه سنگ ها مي باشد. اين پديده مي تواند به خاطر ترك هايي باشد 
كه در موقع كنده شدن مكانيكي گوشه ها در سنگ ايجاد مي شود. 
در شكل  9 و جدول 3، نتايج بررسي هاي فوق روي نمونه هاي 

داراي رس نشان داده شده است.

جدول2- روابط هم بستگي بين شاخص دوام - شكفتگي نمونه هاي گرد شده و گوشه دار (ماسه سنگ ها)

SDI (Angular) = 0.87×SDI (Rounded)- 12.94        r =0.75سيكل دوم

SDI (Angular)= 1.090×SDI (Rounded)- 34.81       r =0.91سيكل سوم

SDI (Angular)= 1.039×SDI (Rounded) - 29.78      r =0.911سيكل چهارم

SDI (Angular)= 1.128×SDI (Rounded) - 38.54      r =0.93سيكل پنجم

SDI (Angular) = 1.144×SDI (Rounded)- 40.17      r =0.95سيكل ششم

جدول3- روابط هم بستگي بين شاخص دوام - شكفتگي نمونه هاي گرد شده و گوشه دار (سنگ هاي سست)

SDI(Angular) = 0.367(Rounded) + 22.92        r = 0.97سيكل دوم

SDI(Angular) = 0.450(Rounded) + 13.57         r = 0.96سيكل سوم

SDI(Angular) = 0.462(Rounded) + 9.746         r = 0.97سيكل چهارم

شكل 9- تأثير گوشه داري قطعات بر شاخص دوام - شكفتگي سنگ هاي داراي رس
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رابطه بين نتايج مقاومت تراكمي تك محوره و شاخص دوام 
- شكفتگي

شكل  تغيير  مدول هاي  و  محوره  تك  تراكمي  مقاومت  اهميت 
و  نمونه،  تهيه  سختي  و  ژئوتكنيك  و  سنگ  مهندسي  در  سنگ 
هزينه نسبتًا باالي انجام آزمايش هاي تراكمي تك محوره، محققان 
براي  روش هايي  معرفي  يا  ابداع  به  كه  داشت  آن  بر  را  بسياري 
اقدام  االستيسيته   مدول  و  محوره  تك  تراكمي  مقاومت  برآورد 
نمايند. در اين ميان استفاده از آزمايش هاي رايج و ساده ي مكانيك 
سنگ نظير آزمايش هاي بار نقطه اي، با استقبال بيشتري همراه بوده 
است. اما استفاده از آزمايش هاي بسيار ساده  دوام - شكفتگي نيز 
مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال Engin et al., (1999) به 
ارائه يك رابطه خطي بين مقاومت تراكمي تك محوره و شاخص 
نمود.  ارائه   0/63 بستگي  هم  ضريب  مقدار  با  شكفتگي   - دوام 
توصيه  و  بوده  رابطه ي 2  شكل  به  محققين  اين  پيشنهادي  رابطه 
كرده اند كه اين رابطه براي مقادير شاخص دوام - شكفتگي كمتر 

از 94٪ به نتايج بهتري منجر خواهد شد.
(رابطه 2)

UCS(KPa) = 658 × SDI2 + 9081 (r = 0.63) 
Tuĝrul and Zarif (1998) بيان مي دارند كه مقاومت سنگ ها 
(ماسه سنگ ها) در نتيجه ي تخريب فيزيكي ناشي از سيكل هاي 
(GokÇeoĝulu et al., خشك و تر شدن كاهش مي يابد. تحقيقات

2000) نيز نشان مي دهد كه رابطه ي خطي قابل قبولي بين مقاومت 
و  بوده  برقرار  شكفتگي   - دوام  شاخص  و  محوره  تك  تراكمي 
روابط هم بستگي به دست آمده براي سيكل هاي سوم و چهارم 

اندكي بيش از سيكل دوم مي باشد.
Cargill and Shakoor (1990) انواع مختلفي از سنگ ها مانند 
قرار  آزمايش  مورد  را  گرانيت  و  مرمر  آهك،  سنگ  سنگ،  ماسه 
داده و ضريب هم بستگي معادل 0/72 را براي روابط هم بستگي 
شكفتگي   - دوام  شاخص  و  محوره  تك  تراكمي  مقاومت  بين 
روي  بر  را  خود  مطالعات   Bonelli (1989) آورده اند.  دست  به 
ماسه سنگ ها متمركز كرده و به اين نتيجه رسيد كه شاخص دوام - 
شكفتگي مي تواند پارامتري مفيد براي پيش بيني مقاومت تراكمي 
تأثير  ارزيابي  به  نيز   Gemici (2001) .باشد سنگ  محوره ي  تك 
تعداد سيكل بر شاخص دوام - شكفتگي و رابطه ي بين شاخص 
بار نقطه اي و شاخص دوام - شكفتگي پرداخته و رابطه ي 3 را 

براي بيان اين ارتباط ارائه مي كند.
(رابطه 3)

SDI2 = 87 + 0.41 × IS50(Kg/Cm2)(r = 0.84) 
شاخص  با  گل سنگ هاي  مي دارد  اظهار   Bell et al., (1997)
دوام - شكفتگي بيشتر داراي مقاومت بيشتري نيز دارند. در اين 
بخش نيز  رابطه ي بين مقاومت تراكمي تك محوره و شاخص 
دوام - شكفتگي نمونه هاي مورد آزمايش مورد بررسي قرار گرفته 
مقاومت  بين  رابطه ي   4 جدول  و   12 تا   10 اشكال  در  است.  

شكل 10- رابطه ي بين مقاومت تراكمي تك محوره در حالت مرطوب و شاخص دوام - شكفتگي سيكل هاي دوم تا ششم (ماسه سنگ ها)
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تراكمي تك محوره و شاخص دوام - شكفتگي سيكل هاي دوم تا 
ششم، براي سه حالت مرطوب، خشك و اشباع در ماسه سنگ ها 
ارائه شده است. در شكل 13 نيز روابط فوق الذكر براي سنگ هاي 

داراي رس در سيكل هاي دوم تا چهارم ارائه شده است.
ارائه  همبستگي  روابط  سادگي،  منظور  به  است  ذكر  به  الزم 
همبستگي  ضرايب  و  مي باشند  خطي  روابط   ،4 جدول  در  شده 
روابط تواني ارائه شده در اشكال 10 تا 12 بيشتر از روابط خطي 
جدول 4 مي باشند. به طور مثال براي روابط همبستگي تواني ارائه 
شده براي ماسه سنگ ها در حالت مرطوب (شكل 10) ضرايب 
همبستگي براي سيكل هاي دوم تا ششم به ترتيب 0/92، 0/91، 
89/،0  0/89 و 0/87 مي باشد. باال بودن ضرايب همبستگي روابط 
بين مقاومت تراكمي تك محوره و شاخص دوام - شكفتگي نشان 
ويژگي  دو  اندازه گيري  براي  پارامتر  دو  اين  چند  هر  كه  مي دهد 
مشابهي  كننده ي  كنترل  عوامل  اما  شده اند  ابداع  سنگ  متفاوت 

بسيار  روش  شكفتگي   - دوام  شاخص  دليل  همين  به  و  دارند 
آسان، سريع و مفيد براي برآورد مقاومت تراكمي تك محوره ي 

سنگ ارزيابي مي گردد. 

نتيجه گيري
اين  در  شده  انجام  بررسي هاي  از  آمده  دست  به  كلي  نتايج 

تحقيق به شرح زير مي باشد:
بر  توجهي  قابل  تأثير  شدن،  تر  و  خشك  سيكل  تعداد  الف) 
سنگ هاي  در  تأثير  اين  دارد.  سنگ ها  شكفتگي  دوام -  شاخص 
داراي رس بسيار بيشتر از ماسه سنگ ها مي باشد. با افزايش سيكل 
خشك و تر شدن، شاخص دوام - شكفتگي نمونه هاى داراي رس 
به ويژه شيل و مادستون به شدت كاهش مى يابد. عالوه بر تعداد 
سيكل خشك و تر شدن، مدت زمان چرخش نمونه در داخل آب 

نيز بر شاخص دوام - شكفتگي سنگ تأثير قابل توجهي دارد.  

جدول 4- روابط و ضرايب هم بستگي مقاومت تراكمي تك محوره و شاخص دوام - شكفتگي در ماسه سنگ ها

SaturatedDryWet

UCS=75.716×(SDI2)-7456      r=0.94UCS=133.61×(SDI2)-13153     r=0.86UCS=128.6×(SDI2)-12660      r=0.88Cycle 2

UCS=56.443×(SDI3)-5530.6   r=0.93UCS=100.23×(SDI3)-9817.6    r=0.86UCS=95.825×(SDI3)-9388.4   r=0.87Cycle 3

UCS=46.414×(SDI)-4528.6     r=0.93UCS=83.091×(SDI4)-8104.5    r=0.85UCS=78.285×(SDI4)-7634.1   r=0.85Cycle 4

UCS=40.27×(SDI5)-3914.7     r=0.92UCS=72.145×(SDI5)-7010.4    r=0.85UCS=67.556×(SDI5)-6562.2   r=0.85Cycle 5

UCS=35.409×(SDI6)-3429.2   r=0.91UCS=63.282×(SDI6)-6125.7    r=0.84UCS=59.148×(SDI6)-5727.7   r=0.84Cycle 6

شكل 11- رابطه بين مقاومت تراكمي تك محوره در حالت خشك و شاخص دوام - شكفتگي سيكل هاي دوم تا ششم (ماسه سنگ ها)
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شكل 12- رابطه بين مقاومت تراكمي تك محوره در حالت اشباع و شاخص دوام - شكفتگي سيكل هاي دوم تا ششم (ماسه سنگ ها)

شكل 13- رابطه بين مقاومت تراكمي تك محوره و شاخص دوام - شكفتگي سيكل هاي دوم تا چهارم در سنگ هاي داراي رس
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نمونه هاي  دوم  و  اول  سيكل  شكفتگي   - دوام  شاخص  ج) 
دارد.  شده،  گرد  نمونه هاي  با   چشم گيري  تفاوت  گوشه دار 
 - دوام  (شاخص  سخت  نمونه هاي  در  سيكل  تعداد  افزايش  با 
شكفتگي بيش از 98 درصد)، از سيكل سوم به بعد رفتار قطعات 
بسيار نزديك به رفتار قطعات گرد شده مي باشد. اما در سنگ هاي 
 98 از  كمتر  شكفتگي   - دوام  شاخص  با  رس)  (داراي  سست 
قطعات  داري  گوشه  كه  تأثيري  بر  عالوه  دوم)،  سيكل   ) درصد 
سيكل هاي  در  شكفتگي   - دوام  شاخص  توجه  قابل  كاهش  بر 
مختلف دارد،  تأثير آن در سيكل هاي دوم تا چهارم بيشتر از ماسه 

سنگ ها مي باشد. 
د) شاخص دوام - شكفتگي (سيكل هاي دوم تا ششم) پارامتر 
مناسبي براي تخمين مقاومت تراكمي تك ماسه سنگ ها مي باشد.  
به دليل اين كه رنج تغييرات شاخص دوام - شكفتگي ماسه سنگ ها 
بسيار اندك مي باشد، تغييرات اندك در شاخص دوام - شكفتگي 
ماسه سنگ ها سبب تغييرات قابل توجه در مقاومت تراكمي تك 
گلسنگ  (شيل،  رس  داراي  سنگ هاي  در  مي گردد.  آن ها  محوره 
و سيلتستون) نيز روابط قابل قبول و قابل استنادي بين مقاومت 

تراكمي تك محوره و شاخص دوام - شكفتگي برقرار است. 
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