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Abstract 
     Marl rocks are from weak rocks which cause some problems due to high swelling  and 

efflorescence capability, low resistance and viability in implementation of engineering 

structures.creation of thease problems is due to inadequate recognition of engineering geology 

properties of these rocks.Hence, in this research,to determination the physical and mechanical 

parameters of marl rocks of safa dam site, experiments of eterberg limits, density, prosity 

experiment point load and X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) 

experiments has performed on samples from excavation of bores. Results of experiments 

indicate that type and contents of minerals in marls particularly clay minerals and calcium 

carbonate are effective factors on engineering geology properties of these rocks.   
Keywords: Engineering Geology  properties, Rabor, Clay minerals, Marl. 
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 چکيده

مقاومت و دوام پذيري کم  شکفتگي زياد، و تورم قابليت دليل به باشند که هاي ضعيف مي از جمله سنگ مارني هاي سنگ      

 زمين هاي عدم شناخت کافي از ويژگي دليل ايجاد اين مشکالت به. شوند مشکالتي را سبب مي مهندسي هاي در اجراي سازه

هاي مارني  از اين رو در اين پژوهش به منظور تعيين پارامترهاي فيزيکي و مکانيکي سنگ. هاست مهندسي اين نوع سنگ شناسي

آزمايش آزمايش تورم،هاي حدود اتربرگ، وزن مخصوص، تخلخل، ، آزمايشبرداشت شدههاي  ساختگاه سد صفا، بر روي نمونه

 نتايج .صورت گرفته است( XRF)و فلور سانس اشعه ايکس( XRD)راش اشعه ايکس هاي پ طور آزمايش و همين ايبار نقطه

 از عوامل وکربنات کلسيم هاي رسي موجود در مارن به ويژه کاني هاي کاني مقدار و نوع که دهد مي حاصل از آزمايشات نشان

 .هاست مهندسي اين نوع از سنگ زمين شناسي هاي ويژگي بر موثر و تأثير گذار

 .هاي رسي، مارن خصوصيات زمين شناسي مهندسي، رابر، کاني : ن کليديواژگا
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 مقدمه -1
هاي  هاي رسي و کربنات کلسيم با نسبت از جمله نهشته هاي رسوبي هستند که به طور کلي از کاني( سنگ يا خاک)ها  مارن          

ديدگاه کاني شناسي تفاوت در ميزان کربنات،  از . (pettijohn, 1975) اند است تشکيل شده 36-56%مختلف که معموالً بين 

هاي فيزيکي، خواص خميري،  تواند ويژگي هاي رسي مي هاي رسي و نيز نوع کاني هاي رسي، نسبت کربنات به کاني درصد کاني

گسترش و  با توجه به .(1336قبادي و همکاران، )ها تحت تأثير قرار دهد قابليت تورم، مقاومت، دوام و شکفتگي را در اين سنگ

و  عنايت به گسترش روز ( هاي مارني خاک)ها در هوازدگي و توليد خاک  پراکنش مارن ها در سطح ايران و جهان و پتانسيل آن

اند، شناسايي بهتر و بيشتر خصوصيات و  هاي  مارني تشکيل شده هايي که از خاک افزون احداث ابنيه فني بر روي يا درون زمين

تا کنون حجم  .ها از اهميت بااليي برخوردار است هاي تعيين متغيرهاي مهندسي آن ها و بررسي روش رفتار مهندسي اين خاک

ها در نقاط مختلفي از دنيا صورت گرفته که محوريت اصلي اين مطالعات  اي از تحقيقات براي شناسايي خصوصيات مارن گسترده

( هاي رسي در تثبيت مارن نقش کاني)توسط آهک  هاي مارني هاي شاخص از قبيل تثبيت خاک بررسي برخي از ويژگي

 .Yong et al)و غيره بوده است( ها تأثير تخلخل روي مقاومت برشي مارن)ها  گيري نسبت محتواي رس به کربنات در مارن اندازه

1996, Yong and Ouhadi 1997; Mohamed 2000; Lamas et al. 2002, 2005; Athmania et al. 2010). 
 

 اسيزمين شن  -2
بر اساس تقسيمات زمين شناسي ساختماني ايران در زون ساختاري ايران  و ساختگاه سد صفا در استان کرمان، شهرستان رابر

هاي  در محدوده ساختگاه سد سنگ. دختر قرار گرفته است -اي، در کمربند آتشفشاني اروميه مرکزي و بر اساس تقسيمات ناحيه

هاي  سنگ. اند هاي آذر آواري، آذرين و رسوبي تشکيل شده مشاهده است که غالباٌ از سنگمربوط به دوره ميوسن به بعد قابل 

مجموعه . شوند نام سازند قرمز بااليي شناخته مي ارسوبي مربوط به دوره ميوسن که قسمت وسيعي از محدوده طرح را شامل شده ب

و گل سنگ به رنگ مارن رسي، مارن سيلتي ناوب مارن هاي سنگي اين سازند در محدوده ساختگاه سد عمدتاً متشکل از ت اليه

 .باشد اي متمايل به قرمز و ماسه سنگ خاکستري رنگ ريزدانه مي قهوه

 مطالعات آزمايشگاهي  -3

  ترکيب شيميايي  -3-1

رسانس اشعه ي مارن توسط دستگاه فلو ها چهار نمونه ها در رفتار مهندسي آن به منظور پي بردن به نقش ترکيب شيميايي مارن

همچنين روي سه . متغير بودهاي مذکور  درصد در نمونه 9/22تا  6/11از  CaOمقدار  .مورد آزمايش قرار گرفتند( XRF)ايکس

 هاي کوارتز، کلسيت، ايليت هاي مارني مورد بررسي را کاني ترکيب غالب نمونه .( 1شکل)انجام شد  XRDنمونه آزمايش 

 داراي هراليه که است شده تشکيل 1:1 نوع تکراري هاي اليه سري يک از کائولينيت ستالکري .دهند وکائولينيت تشکيل مي

 فضاي به تواند نمي آب قوي، پيوند اين علت به .اند شده وصل بهم هيدروژني پيوند بوسيله که بوده آلومينا و سيليکا صفحات

هاي اين کاني بيشتر در نمونه .شود مي خاک ريخمي خواص کاهش و پذيري نفوذ کاهش باعث امر اين. شود وارد آنها داخل

 يون آنها دربين که آمده بوجود سيليکا دوصفحه و آلومينا صفحات تکرار از ايليتکاني  .شده از عمق قابل مشاهد است تهيه

 هشکا و همچنين ايليت مقدار افزايش باعث هوازده حالت به هوازده غير حالت از مارن تبديل .است قرارگرفته پتاسيم

 .بيابد افزايش  خميري خواص که شودباعث مي کائولينيت کاهش و بنابراين افزايش ايليت شودمي کائولينيت
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 مورد مطالعههاي مارني  هاي موجود در نمونه کاني X-Ray نمودار. 1شکل 

 

 

 وزن مخصوص  -3-2

 .موورد آزموايش قورار گرفوت     ISRMبراي تعيين وزن مخصوص بر اساس استاندارد   هنمون 33شده  برداشتهاي  از ميان نمونه      

بر اساس کار آماري صورت گرفته روي نتايج حاصل ميانگين  .شده است ارائه 2و  1در جدول نتايج برخي از آزمايشات انجام شده

gr/cm هاي مارنيدانسيته نمونه
 .باالي سنگ در محل استحاکي از  تراکم نسبتاً که  برآورد شده  21/2 3

 

  تخلخل  -3-3
روي نتوايج   بررسوي آمواري بور    بور اسواس   . ها مورد آزمايش قرار گرفتنود  تعدادي از نمونهنيز (n)به منظور تعيين درصد تخلخل 

 هواي موارني   ميانگين تخلخل بوراي سونگ  . باشد مي( درصد 13-22)مقادير ضريب تغييرات محاسبه شده در دامنه قابل قبول حاصل 

تواند دانسيته هاي باالي بدسوت آموده    مي گيرد و براي اين سنگ قورار مي هاي پايين ارائه شده باشد که در محدودهدرصد مي 6/12

 را نيز توجيه نمايد
 

 نتايج برخي از آزمايشات فيزيکي . 1جدول

A5 A4 A3 A2 A1 شماره نمونه واحد 

6/626 1/135 5/533 3/651 3/231 G وزن نمونه خشک 

2/661 6/322 2/556 3/532 1/613 G وزن نمونه اشباع با سطح خشک 

2/332 2/296 1/393 9/363 5/336 G وزن نمونه غوطه ور در آب 

2/226 1/329 3/251 9/223 6/232 Cm
 حجم نمونه 3

9/31 3/31 3/32 6/36 3/23 G مقدار آب جذب شده 

333/2 393/2 369/2 325/2 362/2 g/cm3 دانسيته خشک 

261/2 636/2 239/2 212/2 292/2 g/cm3 دانسيته اشباع 

 درصد جذب آب % 3/5 3/5 6/6 3/2 1/5

 درصد تخلخل % 1/12 5/12 3/13 6/11 2/12
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 نتايج برخي از آزمايشات تعيين دانسيته که به روش موم اندود انجام شده  .2جدول
حجم  وزن واحد حجم

 نمونه

وزن نمونه موم  حجم موم

 آباندود در

وزن نمونه  وزن موم

 موم اندود

وزن نمونه 

 طبيعي

وزن نمونه 

 خشک

 شماره نمونه

(g/cm
3
) 

cm) مرطوب خشک
3
) (cm

3
) (g) (g) (g) (g) (g) 

yd Yw 

353/2 635/2 6/219 5/13 3/291 2/12 9/633 2/663 1/613 A9 

213/2 622/2 3/213 5/12 3/296 3/11 2/613 2/633 9/635 A10 

362/2 613/2 3/133 3/12 2/136 1/11 3/223 9/262 2/231 A11 

 

هاست که در اين نوع از سنگدرصد کربنات کلسيم  ،هاي مارنييکي از پارامترهاي بسيار موثر روي دانسيته و ميزان تخلخل سنگ

 .توان اين تاثير را مشاهده کردمي(  2شکل)در 

 
 روي دانسيته و تخلخل در سنگهاي مارني تاثير درصد کربنات کلسيم. 2شکل

 

درصد کربنوات  56يابد اما بعد از حدود شايد بتوان گفت ابتدا با افزايش درصد کربنات کلسيم دانسيته افزايش و تخلخل کاهش مي

تور در ايون    و در اثر ريز ترکهايي که يعذا ممکنه بخاطر رفتار شکننده گرفتههاي آهکي را به خود کلسيم سنگ مارن طبيعت سنگ

 .ها بوجود ايد باعث کاهش دانسيته و افزايش تخلخل شودنوع از سنگ

 حدود اتربرگ  -3-4

هوا ايفوا    هواي موارني نقوش مهموي در رفتوار زموين شناسوي مهندسوي  آن         هواي رسوي موجوود در سونگ     درصد رس و نووع کواني  

 هواي ريزدانوه، روي بعضوي    تشکيل دهنده سونگ خميري مصالح  براي تعيين بافت و خصوصيات(. Mohamed, 2000)نمايد مي

بور اسواس    .(3جودول )بندي يونيفايد تعيين شود   هاي هيدرو متري و حدود اتربرگ انجام و رده آن در سيستم طبقه ها، آزمايش نمونه

گ آنهوا را  نتايج آزموايش تعيوين حودود اتربور    ( 3)شکل . گيرند قرار مي CLها در رده  ، مارن(USCS)بندي سيستم يونيفايد  طبقه

 .دهد نشان مي

 
 نتايج آزمايش حدود اتربرگ و درصد رس . 3جدول

 
 

 

 

 

 LL(%) PI(%) Clay percent<2μm جنس

انحراف  ميانگين حداکثر حداقل نمونه

 معيار

انحراف  ميانگين حداکثر حداقل

 معيار

انحراف  ميانگين حداکثر حداقل

 معيار

2/2 35 22 29 مارن   9 11 13 5/2  13 31 23 5/5  
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 نتايج آزمايش حدود اتربرگ بر روي نمونه هاي مارن . 3شکل

 

 تورم پذيري -3-5

 آورده شده( 2)نتايج حاصل در جدول برخي از انجام شد که KPa1آزمايش تورم پذيري بر روي چند نمونه با سربار

  

 نتايج آزمايش  تورم. 2جدول
 شماره نمونه

 

 درصد رطوبت قبل از آزمايش

 

 درصد تورم وبت بعد از ازمايشدرصد رط

 

A8 

 
1/2 9/1 23/3  

A15 

 
5/5 9/3 36/3 

A20 5/11 6/23 13/3 

 ايآزمون بار نقطه -3-6

کيلوگرم بر  3/13تا  6/2اي قرار گرفتند دامنه تغييرات اين شاخص بين نمونه سنگ  مارني که تحت آزمون بار نقطه 23از 

که به طور کلي داراي مقاومت  اي استبرابر شاخص بار نقطه 15تا  6فشاري تک محوري همچنين مقاومت .باشدسانتيمتر مربع مي

 .باشندپاييني مي

 نتيجه گيري  -4

هاي کوارتز، کلسويت، ايليوت    توان شامل کاني هاي مارني را مي ترکيب غالب نمونه XRDبا توجه به نتايج حاصل از آزمايشات 

gr/cmها در حالت طبيعي دهد که ميانگين دانسيته نمونه ز آزمايشات فيزيکي نشان مينتايج حاصل ا. وکائولينيت معرفي کرد
321/2 

بور اسواس   . محاسوبه گرديود  درصود   6/12در حالت عادي ها نمونهميانگين در صد تخلخل . باشد که از تراکم خوبي برخوردارند مي

هاي مارني داراي  همچنين توده سنگ. گيرند قرار مي CL در رده ي ساختگاه سد صفاها ، مارن(USCS)بندي سيستم يونيفايد  طبقه

کيلووگرم بور سوانتيمتر مربوع      3/13توا   6/2اي دامنه تغييرات ايون شواخص بوين    بر مبناي آزمايش بار نقطه. باشند پتانسيل تورم کم مي

 .گيرنددر رده سنگهاي ضعيف قرار مي ساختگاه سد هاي مارنيسنگبر اين اساس  محاسبه گرديد

 

 منابع -5
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