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 :چكیده
 

های تر و خشک متوالی را در طی زمان های شاخص خود در سیکلداری قابلیت سنگ برای حفظ ویژگیدوام
باشد. دهنده سنگ میهای تشکیلداری، پتروگرافی و کانیبسیار موثر در میزان دوام کند. از عواملبررسی می

 ها تشکیل یافته است. در اثر فرآیندهای دیاژنزی، سنگهای رسوبی توسط سنگ آهکبخش بزرگی از توالی
کند. تغییر پیدا میداری سنگ های فیزیکی و به تبع آن دوامشوند. در نتیجه ویژگیها به دولومیت تبدیل میآهک

سزایی برخوردار است. در این تحقیق ارتباط بین خصوصیات ها از اهمیت بهبنابراین بررسی خصوصیات این سنگ
های مزدوران و آسماری نمونه سنگ آهک دولومیتی برداشت شده از سازند 16داری فیزیکی و میزان دوام

ها صورت سیته، جذب آب و تخلخل بر روی نمونههای تعیین خواص فیزیکی شامل دانبررسی شد. آزمایش

گرفت. درنهایت با استفاده از آنالیز همبستگی خطی و غیرخطی ساده و همبستگی خطی چندمتغیره با سطح 
یزیکی ارائه های فبراساس ویژگی 2و سیکل  1داری سیکل بینی شاخص دوامروابطی برای پیش %95اطمینان 

اده و همبستگی خطی چندمتغیره نشان دادند که روابط به دست آمده برای ستگی سگردید. نتایج تعیین همب
 از اطمینان باالتری برخوردارند. 2داری مرحله بینی شاخص دوامپیش

 

 داری، سنگ آهک دولومیتی، دانسیته، جذب آب، تخلخل، همبستگی ساده و چندمتغیرهدوام ها:واژهكلید

 
 

Abstract: 

 

Relationship between physical characteristics and durability of Dolomitic 

limestones of Mozduran and Asmari Formations. 
 

Durability studies ability of rock to maintain its index characteristics in continuous wetting and drying cycles 

over time. One of the most effective factors in durability is petrography and rock forming minerals. A large part 

of sedimentary sequences is formed by limestone. By diagenetic processes, limestones are converted into 

dolomite. Therefore, the physical properties and consequently durability of the rock will change. Study on the 

characteristics of these rocks is very important. In this study, the relationship between physical properties and 

durability of 16 dolomitic limestone samples, pick out from Mozduran and Asmari formations was investigated. 

Physical properties tests includes density, water absorption and porosity was performed. Finally, by using linear 

and nonlinear correlation analysis and multiple linear regression with 95% confidence level, relationships were 

proposed to predict the durability index of cycle 1 and cycle 2 based on physical characteristics. The results of 

simple and multiple linear regression showed that the obtained relationships are more reliable for predicting the 

durability index of cycle 2. 

 

Keywords: Durability, Dolomitic limestone, Density, Water absorption, Porosity, Simple and multiple 

correlation. 
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 :مقدمه
 

-های مختلف مهندسی و ماده اولیه کارخانههای ساختمانی، سازهها مصالح مورد استفاده در سنگسنگ آهک

ها اهمیت زیادی های مهندسی این سنگباشند. در نتیجه بررسی و تعیین روابط بین ویژگیهای سیمان می
های تر و خشک متوالی را در طی لهای شاخص خود در سیکداری قابلیت سنگ برای حفظ ویژگیدارد. دوام

-دهنده سنگ میهای تشکیلداری، پتروگرافی و کانیکند. از عوامل بسیار موثر در میزان دوامزمان بررسی می

ها طی فرآیند دیاژنز قرار گرفته و در اثر پدیده دولومیتی شدن، های سنگ آهکباشد. بخش عظیمی از توالی

ها کلسیت است. این آهک دهنده سنگدهند. عموما کانی اصلی تشکیلیهای ثانویه را تشکیل مدولومیت

های فیزیکی کانی بعد از قرار گرفتن در شرایط خاصی به کانی دولومیت تبدیل شده که در طی این فرآیند ویژگی
 اشاره کرد. توان به افزایش تخلخل در اثر تشکیل دولومیت ثانویه کند. از جمله میو مقاومتی سنگ تغییر پیدا می

 Yagiz, 2011, Sharma and)ها انجام شده است داری سنگ آهکبینی دوامتاکنون مطالعات زیادی برای پیش

Singh, 2008, Fereidooni and Khajevand, 2018) با افزایش تخلخل (1391) یاکاپله و یقباد. با توجه به مطالعات ،

 یابد. وارفتگی کاهش میشاخص دوام
  

******** 
 ها:موقعیت جغرافیایی برداشت نمونه

 
های مزدوران و آسماری برداشت شد. محل از سازندنمونه سنگ آهک دولومیتی  16در این مطالعه تعداد 

 مشخص شده است.  1ها در شکل برداشت نمونه

 
 بحث:

 
 ,ISRM)المللی مکانیک سنگ ها مطابق با استاندارد انجمن بین( نمونه2داری )شکل های فیزیکی و دوامویژگی

و فرانکلین و  (Gamble, 1971)ها بر اساس شاخص گمبل بندی نمونه(. همچنین رده1تعیین شد )جدول  (2007

 (.1صورت گرفت )جدول  (Franklin and Chandra, 1972)چاندرا 

با خصوصیات فیزیکی  2و  1داری سیکل ستگی خطی، نمایی، لگاریتمی و توانی بین شاخص دوامابتدا همب

، درصد جذب آب با رابطه خطی 1داری سیکل بینی شاخص دوامدهد که برای پیشبررسی شد. نتایج نشان می

، تخلخل 2داری سیکل بینی شاخص دواموه، برای پیش(. به عال3دهد )شکل و نمایی نتایج قابل قبول ارائه می
 (.3دهند )شکل و درصد جذب آب همبستگی باالیی را در حالت خطی و نمایی نشان می

 لیست شده است. 2نتایج حاصل از همبستگی ساده و تعیین همبستگی خطی چندمتغیره در جدول 
 

 :گیرينتیجه
 

های دولومیتی شده از برخی سنگ آهک داریبینی شاخص دوامدر تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی برای پیش

 سازندهای آسماری و مزدوران صورت گرفت. نتایج نشان داد که:
-، روابط با همبستگی باالتری نسبت به شاخص دوام2سیکل  در های مورد آزمایشداری نمونهشاخص دوام ـ1

 دهد.، با خصوصیات فیزیکی ارائه می1داری سیکل 

بندی فرانکلین و چاندرا، در رده شدیدا مقاوم تا بندی گمبل و نیز ردههای مورد مطالعه بر مبنای طبقهـ نمونه2
 ها در برابر آب بسیار کم است. مقاوم قرار دارند و در نتیجه احتمال کاهش شدید مقاومت آن

همبستگی باال بین  ـ رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از ترکیبی از خصوصیات فیزیکی، روابطی با3
 دهد.های مورد آزمایش ارائه میسنگ آهک زیکی و دوامخصوصیات فی

 

 
 :تشکر و قدردانی

 
نامه طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانشگاه فردوسی نامه با کد تصویبمقاله حاضر، استخراج شده از پایان

 باشد.می 45062مشهد با شماره 
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 های مورد مطالعه.نقشه موقعیت برداشت نمونه (:1)شکل 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 (.Bداری )(، دستگاه تعیین شاخص دوامAها در شرایط خال ). اشباع کردن نمونه2شکل 

 

 
 

 
 

A B 
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 داری.ها بر اساس شاخص دوامبندی نمونهداری و ردهخصوصیات فیزیکی، دوام (:1) جدول

شماره 
 نمونه

 تخلخل %
چگالی خشک 

(3gr/cm) 
چگالی اشباع 

(3gr/cm) 
 1Id 2Id جذب آب %

فرانکلین و چاندرا 
1972 

 1971گمبل 

R1 2.7 2.7 2.7 1.02 99.93 99.90 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R2 8.6 2.5 2.6 3.42 99.82 99.70 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R3 11.9 2.4 2.6 4.89 99.79 99.71 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R4 13.2 2.1 2.2 6.27 99.27 98.78 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R5 8.8 2.5 2.6 3.54 99.92 99.89 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R6 6.8 2.6 2.7 2.62 99.97 99.92 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R7 9.2 2.5 2.6 3.67 99.92 99.87 مخیلی مقاو شدیدا مقاوم 

R8 10.2 2.5 2.6 4.09 99.93 99.70 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R9 26.3 2.0 2.3 13.09 98.42 97.10 مقاوم شدیدا مقاوم 

R10 18.0 1.9 2.1 9.53 99.55 98.77 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R11 5.7 2.6 2.7 2.16 99.88 99.85 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R12 9.1 2.5 2.6 3.64 99.89 99.84 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R13 9.5 2.4 2.6 3.87 99.91 99.77 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R14 15.5 2.3 2.4 6.73 99.96 99.50 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R15 18.4 2.0 2.2 9.31 99.35 98.94 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 

R16 5.7 2.6 2.7 2.2 99.85 99.84 خیلی مقاوم شدیدا مقاوم 
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( و Bبا تخلخل ) 2داری سیکل (، رابطه شاخص دوامAبا درصد جذب آب ) 1داری سیکل رابطه بین شاخص دوام (:3)شکل 

 (.Cدرصد جذب آب )

 

 خطی چندمتغیره. نتایج همبستگی ساده و همبستگی (:2)جدول 

R2 وابستهمتغیر نا نوع همبستگی معادله 
متغیر 
 وابسته

0.72 0.1061 W.b + 100.24-=  1Id 1 جذب آب % خطیId 

0.72 W.b 0.001-= 100.24e 1Id نمایی 

72.69 W.b. + 100.112 0.215 -n  0.0601 = 1Id 

 تخلخل %

 جذب آب %

73.56 W.b. + 101.95 0.1511 -ρd  0.623 -=  1Id 

 (3gr/cmچگالی خشک )

 جذب آب %

78.56 W.b. + 103.47 0.480 -ρd  1.296 -n  0.1541 = 1Id 

 تخلخل %

 (3gr/cmچگالی خشک )

 جذب آب %

0.81 0.1125 n + 100.71-=  2Id 2 تخلخل % خطیId 

0.8 n 0.001-= 100.72e 2Id نمایی 

0.84 0.2099 W.b + 100.49-=  2Id جذب آب % خطی 

0.84 W.b 0.002-= 100.5e 2Id نمایی 

A 

C 

B 
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80.62 ρd + 100.67 0.012 n + 0.1120 -=  2Id 

 تخلخل %

 (3gr/cmچگالی خشک )

84.64 W.b. + 100.290 0.382 -n  0.095 = 2Id 

 تخلخل %

 جذب آب %

85.25 W.b. + 103.16 0.2799 -ρd  0.969 -=  2Id 

 (3gr/cmچگالی خشک )

 جذب آب %

88.92 W.b. + 105.54 0.795 -ρd  0242. -n  0.242 = 2Id 

 تخلخل %

 (3gr/cmچگالی خشک )

 جذب آب %

80.62 ρsat + 100.71 0.001 -n  0.1125 -=  2Id 
 تخلخل %

 (3gr/cmچگالی اشباع )

85.03 W.b. + 102.86 0.2564 -ρsat  0.855 -=  2Id 

 (3gr/cmچگالی اشباع )

 جذب آب %

89.05 W.b. + 105.62 0.801 -ρsat  2.055 -n  0.264 = 2Id 

 تخلخل %

 (3gr/cmچگالی اشباع )

 جذب آب %

 
 

 :منابع فارسي
 

هـای سـازند قـم شناسـی مهندسـی سـنگ آهکمطالعـه خصوصـیات زمـین". 1391م.  ،کاپله ای وم. ح.  ،قبادی
 .128-117 ،2 ،شناسی کاربردی پیشرفته. زمین"شمال شرق همدان( )مطالعه موردی، شرق و
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