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بررسی تأثیر بافت سنگ در خصوصیات مهندسی
سنگهای کربناته

تاریخ :دریافت 35/71/71

پذیرش 36/66/76

چکیده
امروزه بافت سنگ بهوسیلۀ بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی و سیستمهای اندازهگیری
تصویر ،کمیسازی میشود .یکی از اهداف اصلی کمیسازی بافت سنگ ،بررسی ارتباط
ویژگیهای بافتی و فابریک سنگ با خصوصیات مهندسی آن است .روش ضریب بافت 7یکی
از روشهای کمیسازی بافت سنگ است .در این روش با استفاده از توصیف پارامترهای
شکل دانهها ،دایرهای بودن ،کشیدگی ،جهتگیری و چگالی فشردگی دانهها ،بافت سنگ
کمیسازی میشود .در این تحقیق از این روش برای ارزیابی خصوصیات مهندسی سنگهای
کربناته که قسمتهای وسیعی از کشور را در برگرفته ،استفاده شده است .بدینمنظور تعداد 12
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مجتبی کمانی ،رسول اجل لوئیان*؛ دانشگاه اصفهان ،گروه زمینشناسی

نمونه سنگ کربناته از سازندهای مختلف ایران گردآوری و عالوه بر تعیین ضریب بافت بر
روی مقاطع نازک از هر نمونه ،آزمایشهای تعیین چگالی ،تخلخل ،جذب آب ،مقاومت

بررسی ارتباط بین ضریب بافت با نتایج هر یک از آزمایشها ،از تحلیلهای رگرسیون خطی و
غیرخطی استفاده و بهترین رابطه دارای بیشترین ضریب همبستگی ( )R2انتخاب شده است.
طبق تحلیلهای آماری انجام گرفته ضریب بافت با چگالی ( ،)r=0.862شاخص بار نقطهای
( ،)r=0.635مقاومت تراکمی تکمحوره ( )r=0.942و شاخص دوام ( )r=0.701رابطۀ
مستقیم و با درصد جذب آب ( ،)r=0.845تخلخل ( )r=0.715و درصد سایش لسآنجلس
( )r=0.697رابطۀ معکوس دارد .بهطورکلی ،با افزایش ضریب بافت ،خصوصیات مهندسی
سنگهای کربناته بهبود مییابد .با بررسی نتایج پژوهشهای قبلی و هم چنین بررسی ضرایب
*نویسنده مسئول ajalloeian@gmail.com
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تراکمی تکمحوره ،شاخص بار نقطهای ،دوام و سایش لسآنجلس انجام شده است .برای

1. Texture coefficient
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همبستگی در نمونههای متعلق به یک سازند ،درمییابیم که اگرچه ارتباط کلی بین ضریب
بافت و خصوصیات مهندسی سنگها وجود دارد ،ولی این ارتباط در سنگهای متعلق به یک

سازند و یا یک منطقه بیشتر و محکمتر است.
واژههای کلیدی :ضریب بافت ،سنگهای کربناته ،خصوصیات مهندسی سنگ ،روابط همبستگی.

امروزه با استفاده از تصاویر حاصل از مقطع میکروسکوپی و تجزیۀ تصویر ،بافت سنگ
کمیسازی میشود [ .]31[ ،]31یکی از روشهای کمیسازی بافت سنگ ،استفاده از روش
ضریب بافت 7است [ .]11محققان متعددی به بررسی تأثیر ضریب بافت در خصوصیات
مهندسی سنگها پرداختهاند که نتایج مختلفی در انواع سنگها داشته است .از طرف دیگر،
برخی محققان بیان داشتند که خصوصیات مهندسی سنگهای رسوبی بیشتر تحت تأثیر بافت
سنگ قرار دارد [.]13[ ،]33[ ،]7
سنگهای کربناته از فراوانترین سنگهای رسوبی کشورند و در بسیاری از پروژههای
عمرانی نقش مهمی دارند .به هرحال ،سنگهای کربناته دارای تفاوت چندانی در کانیشناسی
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مقدمه

نیستند ولی بافت در این سنگها بسیار متفاوت است [ .]7در این تحقیق با توجه به اهمیت
نقش بافت در سنگهای رسوبی ،به بررسی تأثیر ضریب بافت در خصوصیات مهندسی برخی
محاسبه آن بیان شده و سپس پژوهشهای پیشین در موضوع ضریب بافت مرور شده است.
ضریب بافت
یکی از پژوهشهای اولیه در زمینه کمیسازی بافت سنگ بهمنظور اهداف مکانیک سنگ،
پژوهشهای هارت 1و رولند )7326( 3و ( )7312است که پارامتر ضریب بافت را بهمنظور
بررسی مقاومت و حفرپذیری در ده نمونه شامل سنگهای گرانیت ،هورنفلس ،مرمر ،بازالت و
ماسه سنگ ارائه دادهاند [ .]16[ ،]73در رابطۀ ضریب بافت ،از تعریف بافت سنگ که ویلیامز

1

1. Texture coefficient
2. Howarth
3. Rowlands
4. Williams

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

از سنگهای کربناته ایران پرداخته شده است .در ادامه ،ابتدا ضریب بافت تعریف شده و نحوۀ
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و همکاران ( )7321استفاده کرده است [ .]35آنها بافت سنگ را بهعنوان درجهای از تبلور،
اندازۀ دانهها و فابریک یا ارتباط هندسی بین عناصر تشکیلدهندۀ سنگ تعریف کردهاند [.]35
بهعبارت دیگر این تعریف شامل شکل دانهها ،جهتگیری ،درجۀ درهم قفلشدگی و نسبت
دانهها و زمینه میشود که در رابطۀ ضریب بافت به آن توجه شده است [ .]16علیرغم اینکه
برخی از سنگها حاوی فضای خالی بین دانهها مانند ترک و حفرات هستند که باید بهعنوان
فضاهای خالی و ترکهای موجود در سنگ اشاره نشده است .البته در روش ضریب بافت،
تخلخل و فضاهای خالی در سنگ بهصورت غیرمستقیم تأثیر داده شده است .حفرات موجود
در سنگ که با سیمان پر نشدهاند سبب سستی و کاهش مقاومت سنگ میشوند [.]71
به هرحال برای کمیسازی بافت سنگ باید بتوان پارامترهای مرتبط با شکل و قرارگیری
دانهها و همچنین تأثیر زمینه را فرمولنویسی کرد .شکل و اندازه دانهها را میتوان با استفاده از
طول ( ،)Lعرض ( ،)Wمحیط ( )Pو مساحت ( )Aدانه که برای محاسبه چندین ضریب مانند
نسبت وجه ( ،AR =Aspect Ratioرابطۀ ( )7و فاکتور شکل ( ،Factor Form =FFرابطۀ
( )1استفاده شده است ،بیان کرد.
()7
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جزئی از بافت سنگ بهحساب آورده شود ،در اغلب تعاریف ارائه شده برای بافت سنگ ،به

()1

دیگر با افزایش زبری و کشیدگی دانه) کاهش مییابد .شاخص درهم قفلشدگی 7را میتوان
برای مدلسازی ساختار و ارتباط همسایگی دانهها بهکار برد .مقادیر باالی شاخص درهم
قفلشدگی نشان از ارتباط پیچیده دانهها است که خود باعث افزایش مقاومت سنگ میشود
[ .]72[ ،]77چگالی بستهبندی 1باال باعث افزایش مقاومت سنگ میشود [ .]1کمیت چگالی
بستهبندی در رابطۀ ضریب بافت ،بهوسیله وزن مساحت  AW3طبق رابطۀ ( )3کمیسازی
میشود (شکل  .)7پارامتر وزن مساحت ،نسبت مجموع مساحت دانههای موجود در داخل مرز
1. Interlocking index
2. Density packing
3. Area weighting
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فاکتور شکل برای اشکال دایرهای برابر یک است و با دور شدن از شکل دایرهای (یا بهعبارت
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مرجع به کل مساحت داخل مرز مرجع است AW .برای سنگهای آذرین که فاقد زمینه
هستند (مانند گرانیت) برابر یک است [.]36
()3

مساحت دانه ها در درون مساحت مرزی
مساحت مرزی به وسیله مرز مساحت مرجع

هارت و رولند ( )7321با استفاده از ارزیابی کمی بافت سنگ با پارامترهای دایرهای بودن
دانهها ( ،)FF0کشیدگی ( ،)N0, N1, AR1جهتگیری ( )AF1و چگالی بستهبندی دانهها
( )AWفرمولنویسی ضریب بافت را انجام دادهاند (رابطۀ .]16[ )1
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شکل  .1نمایش پارامترهای مورد نیاز برای محاسبۀ وزن مساحت دانهها در مقطع نازک فرضی

()1
وجه آنها ( )ARکمتر از دو است =N1 ،تعداد دانههایی که نسبت وجه آنها ( )ARبیشتر
از دو است =FF0 ،میانگین حسابی فاکتور شکل =AR1 ،میانگین حسابی نسبت وجه و
 =AF1فاکتور زاویه 7است.
منظور از دانههای کشیده ،دانههای است که  ARبزرگتر از دو دارند و فاکتور فرم )(FF0
که از رابطۀ ( )1بهدست میآید ،برای دانههایی است که کشیده نیستند .نسبت وجه ) (AR1که
از رابطۀ ( )7بهدست میآید بهمنظور محاسبه میانگین حسابی نسبت وجه دانههای کشیده
است AW .طبق رابطۀ ( )3محاسبه میشود .فاکتور زاویهای  AFاز رابطۀ ( )5محاسبه میشود.
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در این رابطه =T.C. :ضریب بافت =AW ،وزن مساحت =N0 ،تعداد دانههایی که نسبت

1. Angle factor
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 AF1که برای شمارش جهت دانههای کشیده است از تقسیم  AFبر پنج ()AF1=AF/5
بهدست میآید.
()5
در این رابطه =N :تعداد کل دانههای کشیده =xi ،تعداد دانهای که دارای تفاوت زاویهای در آن
بزرگتر دانههای کشیده با خط افقی میسازد ،تعیین شده و سپس اختالف زاویۀ ویژه دانهها
( )βبا تفریق زاویۀ بزرگتر از زاویۀ کوچکتر بین دو دانه کشیده ،محاسبه میشود .این کار
برای تمام دانههای کشیده بهصورت مقایسهای بین دو دانه انجام میشود .نسبت تعداد دانههای
موجود در یک رده مشخص ( )xi/(N(N-1))/2ضربدر امتیاز آن رده شده ( )iو با ردۀ
بعدی جمع میشود تا به ردۀ آخر (نه) برسد .اگر زاویۀ ویژه کمتر از  36درجه شده ،همان را
بهکار برده و اگر بیشتر از  36درجه باشد ،باید  726را از آن کم کرد ( .)726 -βبا توجه به
زاویۀ ویژه ،نه رده وجود دارد که با افزایش این اختالف زاویۀ از صفر تا  ،36فاکتور وزن هم
از یک تا  3افزایش مییابد (برای رده صفر تا  76درجه وزن یک ،برای رده  77تا  16درجه
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رده است و  =iفاکتور وزن یا همان شمارۀ رده است .در این روش ،ابتدا زاویهای که قطر

وزن دو ... ،و برای رده  27تا  36درجه وزن نه).
محاسبه ضریب بافت روی تصاویر بهدست آمده از مقاطع نازک میکروسکوپی بهصورت
هارت و رولند ( )7321و جزئیات روش محاسبه با استفاده از تجزیۀ تصویر را پریکرل

7

( )1667بهخوبی شرح داده است [ .]36[ ،]16در این تحقیق از نرمافزار JMicroVision
 v.1.27برای محاسبۀ ضریب بافت استفاده شده است.
 .1بررسی رابطه ضریب بافت
برای درک بهتر رابطۀ ضریب بافت ،شکل  1ارائه شده است .ویژگیهای هندسی شکلهای
آورده شده در شکل  1و جدول  7محاسبه شده است .با افزایش تعداد دانهها ،ارتباط مستقیم
دانهها با یکدیگر ،درجه درهم قفلشدگی و فشردگی دانهها ،افزایش اشکال نامنظم و گوشهدار
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دستی و یا با استفاده از نرمافزار انجام میشود .جزئیات روش محاسبه را بهصورت دستی

1. Prikryl
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(مانند ستاره و مستطیل کشیده) و اختالف زاویۀ دانهها پارامتر ضریب بافت هم افزایش مییابد.
محدودۀ ضریب بافت محاسبه شده برای مقاطع فرضی از  6/13برای شکل  1الف تا 7/51
برای شکل  1ت است .محدودۀ گزارش شده برای ضریب بافت از  6/17تا  1/1را ازترک 7و
همکاران ( )1671و از  6/51تا  1/2را هارت و رولند ( )7321است [.]11[ ،]16

جدول  .1ویژگیهای هندسی شکلهای مختلف (واحدها منطبق بر شکل نیستند و برای مثال آورده
محیط

طول

عرض

فاکتور

()mm

()mm

()mm

شکل

15/1

15/1

7/66

7/66

31/1

11/2

6/13

7/17

76/7

6/16

1/11

6/56

1/71

6/15

7/75

شکل

مساحت ()mm2

دایره

573/6

26/2

مربع

573/6

37/1

573/6

36/1

36/6

مستطیل

573/6

771/6

11/6

77/1

ستاره

573/6

716/6

31/6

36/6

مستطیل
(کوچک)

نسبت وجه

پژوهشهای مختلفی روی تأثیر ضریب بافت در انواع مختلف سنگها صورت گرفته
است .هارت و رولند دریافتند که بین ضریب بافت سنگ و میزان نفوذ رابطۀ معکوس با
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شدهاند)

ضریب همبستگی  R2= 0.72برای مقادیر ضریب بافت کمتر از یک و  R2= 0.99برای
مقادیر ضریب بافت بیشتر از یک ،وجود دارد [ .]16[ ،]73همچنین بین ضریب بافت با
کششی برزیلین رابطۀ مستقیم با ضریب همبستگی  R2= 0.81وجود دارد .ارسوی 1و والر

3

( )7335بین پارامتر ضریب بافت و مقاومت تراکمی ( ،)R2= 0.62مقاومت کششی ( =R2
 ،)0.61مدول یانگ ( ،)R2= 0.69دانسیته خشک ( )R2= 0.73و سختی شور ()R2= 0.69
همبستگی یافتند [ .]75آزونی 1و همکاران ( )7336برای نمونههایی شامل گرانیت ،مرمر و
ماسهسنگ ضریب همبستگی زیادی ( )R2= 0.92بین مقاومت تراکمی و ضریب بافت
1. Ozturk
2. Ersoy
3. Waller
4
Azzoni
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مقاومت تراکمی تکمحوره رابطۀ مستقیم با ضریب همبستگی  R2= 0.92و با مقاومت
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بهدست آوردند [ .]5ازترک و همکاران ( )1661بین ضریب بافت سنگ و تخلخل ضریب
همبستگی  R2= 0.96و با شاخص بار نقطهای  R2= 0.67یافتند [ .]16آلبر 7و کهرامن

1

( )1663بین ضریب بافت و مقاومت تراکمی تکمحوره در سنگهای برشی ضریب همبستگی
 R2=0.83برای محدودۀ ضریب بافت  6/771تا  6/276و  R2=0.90برای محدودۀ  6/366تا
 6/666یافتند [ .]1ازترک و نسوف )1673( 3بین مقاومت تراکمی و ضریب بافت در بین 31
ضریب همبستگی  R2=0.79بهدست آوردند [ .]15ازترک و همکاران ( )1671در بین 16
نمونه از انواع مختلف سنگها شامل آندزیت ،توف ،سنگآهک ،سیلتستون ،شیل ،گلسنگ،
ماسهسنگ ،سرپانتین ،هماتیت ،تراورتن ،دیاباز ،گرانیت و مارن بین ضریب بافت با مقاومت
تراکمی تک محوره ضریب همبستگی  R2=0.52بهدست آوردند و با محدود کردن دادهها به
سنگهایآهکی ضریب همبستگی افزایش چشمگیری ( )R2=0.87یافتند [ .]11اگرچه
همبستگی خوبی بین ضریب بافت با برخی از ویژگیهای مهندسی در برخی از سنگها
گزارش شده [ ،]16[ ،]15[ ،]11[ ،]75[ ،]5[ ،]1ولی برخی محققان خبر از عدم همبستگی و
کارایی پارامتر ضریب بافت دادهاند [ .]36[ ،]5پریکرل در  73نمونه سنگ گرانیت رابطهای

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

نمونه شامل سنگهای آهکی ،مرمر ،گرانیت ،سرپانتین ،دیاباز و گلسنگ رابطهای مستقیم با

معناداری بین ضریب بافت و مقاومت تراکمی تکمحوره و مدول االستیک نیافت (بهترتیب
 R= -0.10و  .)R= -0.34آزونی و همکاران ( )7336همبستگی باالیی بین ضریب بافتی و
کمتری برای گنیس و ریولیت یافتند [.]5
در این تحقیق با توجه به گسترش سنگهای کربناته در کشور و همچنین نبودن پژوهشی
در این زمینه ،تعداد  12نمونه سنگ کربناته از سازندهای مختلف ایران جمعآوری و بیش از
 126آزمایش مکانیک سنگ به منظور بررسی تأثیر بافت سنگ بر رفتار مهندسی آن ،انجام شده
است .از هر نمونه مقطع نازک میکروسکوپی تهیه و با استفاده از رابطۀ ضریب بافت به
کمیسازی بافت سنگ پرداخته شده است.
1. Alber
2. Kahraman
3. Nasuf

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

مقاومت فشاری برای سنگهای گرانیت ،ماسهسنگ و مرمر بهدست آوردند امّا همبستگی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.487
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] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

مواد و روش
 12نمونه بلوک سنگی از سازندهای مختلف ایران شامل هفت بلوک از سازند آسماری،
پنج بلوک از آهکهای کرتاسه ایران مرکزی ( K1و  ،)K2پنج بلوک از میشان ،چهار بلوک از
آغاجاری ،دو بلوک از سروک ،دو بلوک از ایالم ،دو بلوک از گرو و یک بلوک از سازند فهلیان
گردآوری و از هر بلوک نمونههایی برای انجام آزمایشها مکانیک سنگ تهیه کردیم .محل
نمونههای اخذ شده در شکل  3نشان داده شده است .هر بلوک در ابعاد حداقل 163636

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

شکل  .4نمایش ضریب بافت با اشکال هندسی منظم []44

سانتیمتر و بدون هرگونه آثار هوازدگی ،درزه و رگه جمعآوری شده است .از هر بلوک ،مقطع

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.487
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نازک میکروسکوپی در راستای الیهبندی بهمنظور محاسبه ضریب بافت تهیه شد .برای درک
بهتر رابطۀ میان ضریب بافت بهعنوان نماینده بافت سنگ با ویژگیهای فیزیکی ،مکانیکی و
دوام نمونهها بهعنوان ویژگیهای مهندسی سنگ بکر از تجزیۀهای آماری مانند روش رگرسیون
خطی و غیرخطی و ضریب همبستگی استفاده کردیم .بهترین رابطه دارای باالترین ضریب

همبستگی ( )R2انتخاب شد .همچنین برای بررسی قابلیت پیشبینی خصوصیات مهندسی
خطا ( )RMSE7و درصد مقادیر محاسبه شده ( )VAF1استفاده شده است .استفاده از این روشها
برای بررسی کارایی روابط رگرسیونی را محققان مختلفی توصیه کردهاند [.]13[ ،]71[ ،]1
تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS 22انجام شده است.

1. Root mean square error
2. Value account for

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

شکل  .4نقشۀ موقعیت جغرافیایی محل نمونهها

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

نمونهها با استفاده از ضریب بافت عالوه بر ضریب همبستگی  ،R2از ریشه میانگین مربعهای

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.487
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انجام آزمایشها و بررسی نتایج
روی هر نمونه آزمایشهای مکانیک سنگ شامل آزمایشها تعیین خصوصیات فیزیکی،
مکانیکی و دوام سنگ طبق استانداردهای بینالمللی انجام شده است (جدول .]11[ ،]3[ )1
آزمایشها فیزیکی انجام شده در این تحقیق شامل آزمایش تعیین چگالی ،جذب آب و تخلخل
است ( .)ASTM D2216-10آزمایشها مکانیکی انجام شده شامل آزمایش شاخص بار
 )ISRMاست .همچنین بهمنظور بررسی تأثیر بافت سنگ روی آزمایشها شیبهسازی شده ،دو
آزمایش رایج از این گروه شامل آزمایش شاخص دوام ( )ISRM 08– ASTM D4644و
سایش لسآنجلس ( )ISRM- ASTM C535, C131انجام شده است.
در این تحقیق ،برای محاسبۀ ضریب بافت در هر مقطع میکروسکوپی چند بار محاسبات
انجام و میانگین آن آورده شده است .برای این کار عکسهایی با فرمت  tifاز مقاطع نازک در
زیر میکروسکوپ تهیه و وارد محیط نرمافزار  JMicroVision-v1.27میشود .بعد از
کالیبره کردن عکس با رسم مرز دانهها پارارمترهای طول ( ،)Lعرض ( ،)Wمحیط (،)P
مساحت ( )Aو جهتیابی دانهها بهصورت خودکار در نرمافزار محاسبه میشود (شکل  .)1با

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

نقطهای ( )ASTM D5731-ISRMو مقاومت تراکمی تکمحوره (-ASTM D2938

انتقال این پارامترها به محیط نرمافزار  Excelو فرمولنویسی میتوان سایر ضرایب مانند AR
و  FFرا محاسبه کرد (روابط  1 ،7و  .)5با اتمام رسم مرز تمامی دانهها و همچنین رسم مرز
مرجع AW ،را میتوان محاسبه کرد (رابطۀ  .)3در پایان با استفاده از رابطۀ ( )1عدد ضریب
عدد ضریب بافت ارائه شده است (شکل  .)5ضریب بافت محدودهای بین  6/31تا  7/13دارد.
بیشترین مقدار ضریب بافت متعلق به  A3و کمترین آن متعلق به  Ag3است.
چگالی نمونهها بین  7/11تا  1/61گرم بر سانتیمتر مکعب قرار دارد .کمترین مقدار
چگالی مربوط به نمونه  I1و بیشترین آن مربوط به نمونههای  A2و  A3است که بهترتیب
دارای عدد ضریب بافت  7/16 ،6/12و  7/13هستند .باتوجه به رابطۀ ضریب بافت ،با کاهش
فضاهای خالی و زمینه و افزایش فشردگی دانهها ،فاکتور فشردگی دانهها ( )AWافزایش یافته
که باعث افزایش عدد ضریب بافت میشود .کمترین درصد جذب آب مربوط به نمونه  A2با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

بافت محاسبه میشود .این کار برای هر نمونه چند بار صورت گرفته و میانگین آن بهعنوان

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.487
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جدول  .4نتایج آزمایشهای فیزیکی ،مکانیکی و دوام
شمارۀ

آزمایشهای فیزیکی

سازند

آزمایشهای دوام

آزمایشهای مکانیکی

7

آسماری

A1

1/53

7/76

1/16

3/76

21/16

32/75

73/72

1

آسماری

A2

1/61

6/75

6/17

3/13

32/11

35/52

16/66

3

آسماری

A3

1/61

6/73

6/51

3/17

776/11

31/13

16/76

1

آسماری

A4

1/66

6/12

6/15

3/23

711/56

35/71

11/66

5

آسماری

A5

1/11

1/63

5/66

3/72

66/61

37/17

11/16

6

آسماری

A6

1/36

6/32

1/11

1/71

61/16

32/75

71/63

1

آسماری

A7

1/17

7/23

1/13

1/63

21/11

31/71

17/53

2

میشان

M1

1/16

1/66

7/26

1/26

56/67

37/51

13/67

3

میشان

M2

1/11

3/61

1/72

3/35

67/53

36/71

16/36

76

میشان

M3

7/31

3/26

76/76

3/12

11/66

22/36

16/16

آزمایش

نمونه

کد نمونه

77

میشان

M4

7/37

77/56

73/66

1/73

71/36

23/26

31/25

71

میشان

M5

1/16

7/13

3/61

3/35

62/73

31/71

16/17

73

K1

71

K1

1/16

1/66

7/36

5/75

67/66

31/66

11/71

Ko2

1/61

6/15

7/16

1/13

736/61

37/25

16/26

75

K1

Ko3

1/31

3/56

7/56

3/36

11/26

37/13

16/67

76

آغاجاری

Ag1

1/16

1/72

5/11

5/71

11/63

36/75

31/16

71

آغاجاری

Ag2

1/61

1/67

75/11

7/61

12/56

21/32

16/23

72

آغاجاری

Ag3

7/21

75/16

72/66

7/16

2/11

21/76

13/76

73

آغاجاری

Ag4

1/17

7/71

1/17

3/56

32/71

36/16

16/61

16

K2

Kt1

1/75

1/16

1/16

1/61

31/36

21/26

36/32

17

K2

Kt2

7/11

73/56

2/12

7/36

71/22

23/76

13/17

11

فهلیان

F1

1/56

1/56

6/63

7/13

53/63

23/56

31/16

13

سروک

S1

1/55

7/26

1/65

3/76

13/11

31/31

31/26

11

سروک

S2

1/65

2/76

1/76

3/77

13/75

22/66

32/15

15

ایالم

I1

7/11

1/66

77/16

7/12

71/56

21/66

11/76

16

ایالم

I2

7/21

73/66

2/16

7/33

76/61

12/63

51/16

11

گرو

G1

1/65

6/66

71/56

1/26

21/67

31/76

13/66

12

گرو

G2

7/36

5/76

3/26

3/13

13/26

33/66

31/36

پارامترهای آماری
میانگین

1/16

1/27

6/35

3/71

56/62

36/25

33/53

حداقل

7/11

6/75

6/17

7/61

2/11

12/63

71/63

حداکثر

1/61

75/16

73/6

5/75

736/61

32/75

16/23

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

Ko1
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=Dدانسیته =Wab،جذب آب =P ،تخلخل =Is50 ،شاخص بار نقطهای =UCS ،مقاومت تراکمی تک
محوره =ID ،شاخص دوام = LA ،درصد سایش لسآنجلس.

مقدار  6/75و بیشترین آن مربوط به نمونه  Ag3با مقدار  75/16درصد است .نمونه A2
یک سنگ آهک بلوری و نمونه  Ag3یک گلسنگ آهکی است .گرچه درصد جذب آب
مرتبط با نوع کانیهای موجود در سنگ است ولی با بافت سنگ هم بی ارتباط نیست
بهطوریکه حدود  71درصد از نمونهها (چهار عدد از  12نمونه) دارای جذب آب باالی 76
درصد هستند و همگی آنها ضریب بافت کمتر از  6/12دارند .بیشترین تخلخل با مقدار 73
درصد مربوط به نمونه  M4است .فضاهای خالی بین دانههای کربناته در این نمونه زیاد است
و از طرف دیگر فاقد گل کربناته برای پر کردن این فضاهای خالی است .سه نمونهای که

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

شکل  .4مقادیر ضریب بافت محاسبه شده برای نمونههای بررسی شده

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .7نمایش محیط نرمافزار JMicroVision

دارای تخلخل زیر یک درصد هستند ،همگی ضریب بافت باالی  7/11دارند.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.487
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آزمایشها مکانیکی انجام شده شامل شاخص مقاومت بار نقطهای و مقاومت تراکمی
تکمحوره است .نتایج آزمایشها شاخص بار نقطهای برای قطر استاندارد  56میلیمتر بین
 7/61تا  5/75مگاپاسکال قرار دارد .طبق تقسیمبندی بروش 7و فرانکلین17/5 ،)7311( 1
درصد نمونهها در رده با مقاومت خیلی باال ( 3تا  76مگاپاسکال) و  12/5درصد در رده
مقاومت باال قرار میگیرند [ .]3نتایج آزمایش مقاومت تراکمی تکمحوره محدودهای از 2/11
نمونهها در رده مقاومت باال 33/3 ،درصد در رده متوسط 31/77 ،درصد در رده نسبتاً پایین و
 71/3در رده مقاومت پایین قرار میگیرند .پنج نمونهای که در رده مقاومت پایین قرار میگیرند
همگی دارای ضریب بافت زیر  6/12هستند.
نتایج آزمایش شاخص دوام وارفتگی محدودهای بین  12/63تا  32/75درصد را در برمیگیرد.
کمترین شاخص دوام مربوط به نمونه  71با مقدار  12/63درصد است .نام این نمونه سنگ
طبق تقسیمبندی دانهام یک وکستون (دارای گل فراوان و دانهها بیش از  76درصد) و همچنین
دارای عدد ضریب بافت  6/11است .طبق تقسیمبندی کمبل ( 12/6 ،]76[ )7317درصد
نمونهها در ردۀ خیلی مقاوم و مقاوم قرار میگیرند که همگی آنها دارای ضریب بافت باالی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

تا  736/61مگاپاسکال را در بر میگیرد .طبق تقسیمبندی  76/1 ،)7312( ISRMدرصد از

 6/15هستند .بیشترین افت وزنی در آزمایش سایش لسآنجلس مربوط به نمونۀ  Ag2با
مقدار  16/23است .این نمونه یک گلسنگ آهکی با ضریب بافت  6/12است .در حدود 16
بافت بزرگتر از  6/27هستند.

تحلیلهای آماری و ارائه روابط
با توجه به پژوهشهای سایر محققان بین ضریب بافت با ویژگیهای مهندسی سنگ شامل:
مقاومت تراکمی تکمحوره ،مقاومت کششی برزیلین ،مدول یانگ ،چگالی ،سختی شور،
تخلخل ،شاخص بار نقطهای و قابلیت حفرپذیری رابطه با ضریب همبستگی بزرگتر از 6/6
1. Broch
2. Franklin

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

درصد نمونهها دارای افت وزنی کمتر از  15درصد هستند که همگی آنها دارای عدد ضریب

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.487
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وجود دارد [ ،]15[ ،]11[ ،]73[ ،]75[ ،]5[ ،]1روابط میان ضریب بافت با ویژگیهای فیزیکی
شامل چگالی ،جذب آب و تخلخل ،ویژگیهای مکانیکی شامل مقاومت تراکمی تکمحوره و
شاخص بار نقطهای و ویژگیهای دوام سنگ شامل شاخص دوام و سایش لسآنجلس در
شکل  6آورده شده است .ضریب همبستگی بهدست آمده بین ضریب بافت با نتایج سایر
آزمایشها در این تحقیق ،بزرگتر از  6/5است .بیشترین همبستگی بین ضریب بافت با
همبستگی بین عدد ضریب بافت و تخلخل میتواند ناشی از آن باشد که علیرغم تأثیر
غیرمستقیم فضاهای خالی سنگ در رابطۀ ضریب بافت (رابطۀ  ،)1سایر پارامترهای دیگر هم
مانند جهتیابی و شکل دانهها در عدد ضریب بافت نقش دارد .البته شایان ذکر است که
تخلخلی که از روی مقاطع میکروسکوپی بهدست میآید (که در مقادیر پارامتر  AWو
درنتیجه ضریب بافت نقش دارد) با تخلخلی که از نتایج آزمایشها مکانیک سنگ بهدست
میآید لزوماً یکسان نیستند .آزونی و همکاران ( )7336هم به این موضوعها اشاره کردهاند
[ .]5با افزایش عدد ضریب بافت ،پارامترهای چگالی ،شاخص بار نقطهای ،مقاومت تراکمی
تکمحوره و شاخص دوام افزایش و درصد جذب آب ،سایش لسآنجلس و تخلخل بهصورت
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مقاومت تراکمی  R2= 0.92و کمترین آن با تخلخل  R2= 0.58است .کمترین ضریب

غیرخطی کاهش مییابد (شکل .)6
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کارایی ضریب بافت در پیشبینی خصوصیات مهندسی سنگ
برای بررسی کارایی روابط بهدست آمده (شکل  )6در پیشبینی خصوصیات مهندسی
سنگهای کربناته از ضریب همبستگی  RMSE ،rو  VAFاستفاده شده است .ضریب
همبستگی  rبا استفاده از رابطۀ ( RMSE ،)6با استفاده از رابطۀ ( )1و  VAFبا استفاده از

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

شکل  .4نمودارهای همبستگی بین ضریب بافت با سایر نتایج آزمایشها

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.487
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رابطۀ ( )2محاسبه میشود .در این روابط Xi :مقادیر پیشبینی شده Yi ،مقادیر اندازهگیری
شده و  nتعداد دادهها است .استفاده از این روشها برای بررسی کارایی روابط رگرسیونی را
محققان مختلفی توصیه کردهاند [.]13[ ،]71[ ،]1
()6

()2
ضریب همبستگی  rیکی از معیارهای استفاده شده در تعیین همبستگی دو متغیر است که
شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد .این ضریب بین  7تا
 -7است و در نبود رابطه بین دو متغیر ،برابر صفر است .مقادیر پی ( )P valueکمتر از 6/65
بهمعنای وجود ارتباط معنادار و نه تصادفی ،بین متغییرهای مورد نظر است .مقادیر  Pمحاسبه
شده برای تمامی دادهها کمتر از  6/65و در حد معنادار است (جدول  .)3توجه شود که برای
بررسی دقیقتر و کارایی ضریب بافت در پیشبینی ویژگیهای مهندسی ،مقادیر  RMSEو

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

()1

 VAFارائه شده است VAF .محدودهای بین صفر تا  766دارد و مقادیر باالی  VAFنشان از
کیفیت باالی مدل برای پیشبینی است درحالی که مقادیر کمتر  RMSEنشان از کیفیت زیاد
کارایی روابط رگرسیونی استفاده کردهاند [ .]17[ ،]71[ ،]76[ ،]1این شاخصها برای دادهها
محاسبه و در جدول  3آورده شده است.
جدول  .4شاخصهای آماری برای بررسی رابطه بین ضریب بافت با نتایج آزمایشها
پارامترپیشبینی شده

D

Wab

P

Is

UCS

ID

LA

*R

6/261

-6/215

-6/175

6/635

6/311

6/167

-6/631

* P value

6/66

6/66

6/66

6/66

6/66

6/66

6/66

** R2

6/166

6/213

6/526

6/533

6/313

6/536

6/651

*RMSE

6/677

1/321

3/257

6/371

2/132

3/236

76/375

%VAF

11/15

17/13

57/73

16/12

31/13

13/71

12/53

شاخص آماری
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مدل در پیشبینی ویژگیهای مهندسی دارد .این دو پارامتر را محققان مختلف برای بررسی
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*حاصل از رگرسیون گام به گام پیشرونده که همبستگی در سطح اطمینان  4/44انجام گرفته است
**حاصل از برازش بهترین خط

در بهترین حالت که تمام مقادیر پیشبینی شده برابر مقادیر اولیه اندازهگیری شده باشد
ضریب همبستگی برابر یک RMSE ،برابر صفر و  VAFبرابر صد میشود .طبق تحلیلهای
آماری انجام گرفته ضریب بافت با چگالی ( ،)r=0.862شاخص بار نقطهای (،)r=0.635
درصد جذب آب ( ،)r=-0.845تخلخل ( )r=-0.715و درصد سایش لسآنجلس (r=-
 )0.697رابطۀ معکوس دارد .اگرچه مقادیر  RMSEبرای مقاومت به نسبت سایر پارامترها
زیاد است ولی با استفاده از رابطۀ ارائه شده بین ضریب بافت و مقاومت تکمحوره میتوان با
دقت زیادی مقادیر مقاومت را پیشبینی کرد .مقادیر  RMSEزیاد برای مقاومت به نسبت
سایر پارامترها ناشی از آن است که محدودۀ تغییرات مقاومت بزرگتر از محدودۀ تغییرات
چگالی و یا شاخص بار نقطهای است .محدودۀ تغییرات مقاومت  717/22و محدودۀ تغییرات
چگالی و بارنقطهای بهترتیب  6/35و  1/62است (جدول  )1درحالی که  RMSEبرای این
محدودۀ تغییرات مقاومت برابر  2/132و برای چگالی و بارنقطهای بهترتیب برابر  6/677و

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

مقاومت تراکمی تکمحوره ( )r=0.942و شاخص دوام ( )r=0.701رابطۀ مستقیم و با

 6/371است .برای ارزیابی دقیقتر روابط ،پارامتر  VAFهم ارائه شده است .این پارامتر تحت
تأثیر محدوده تغییرات اعداد نیست و با توجه به اینکه به درصد بیان میشود معیار مناسبی
پیشبینی ویژگی مکانیکی مقاومت تکمحوره با  VAFباالی  36درصد (جدول  3و شکل
1ث) و همچنین پیشبینی ویژگیهای فیزیکی شامل جذب آب و چگالی با  VAFباالی 16
درصد میتوان استفاده کرد (شکل  1الف و ب) .کمترین دقت در پیشبینی شاخص بارنقطهای
و ویژگیهای دوام شامل شاخص دوام و سایش لسآنجلس با  VAFکمتر از  56درصد است
(شکل  1ج و چ).

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

برای مقایسه کارایی روابط در پیشبینی خصوصیات مهندسی سنگ است .از ضریب بافت در
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بحث و بررسی
با افزایش ضریب بافت یعنی افزایش در تعداد دانهها ،ارتباط مستقیم دانهها با یکدیگر ،درجه
درهم قفلشدگی و فشردگی دانهها ،افزایش اشکال نامنظم ،کشیده و گوشهدار و اختالف زاویۀ
دانهها با یکدیگر؛ خصوصیات مهندسی سنگهای کربناته شامل مقاومت ،چگالی ،شاخص
دوام و بار نقطهای افزایش و جذب آب ،تخلخل و سایش لسآنجلس کاهش مییابد .بیشترین
تأثیر را پارامتر ضریب بافت بر ویژگی مکانیکی مقاومت تکمحوره و خصوصیات فیزیکی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .4نمودارهای مقایسهای مقادیر اندازهگیری شده در مقابل مقادیر پیشبینی شده ،خط نقطه
چین :خط  1:1است که تمامی مقادیر تخمین زده برابر مقادیر مشاهدهای است

شامل چگالی و جذب آب و کمترین تأثیر را بر ویژگی مکانیکی شاخص بار نقطهای،
خصوصیات دوام شامل شاخص دوام و سایش لسآنجلس و ویژگی فیزیکی تخلخل دارد .با
کانیها ،وجود ریز ترکها ،ویژگیهای ماتریس و سیمان و ویژگیهای مرزی دانهها ،احتمال
میرود که تأثیر کم تر پارامتر ضریب بافت بر خصوصیاتی است که این موارد تأثیر زیادی روی
آنها دارد .شاید بهدلیل اهمیت بیشتر پارامترهای کانیشناسی ،دگرسانی و هوازدگی کانیها،
وجود ریز ترکها ،اندازه دانهها و ویژگیهای نوع کانیها در سنگهای گرانیت و ریولیتی،
ضریب همبستگی محاسبه شدۀ آزونی و همکاران ( )7336و پریکرل ( )1666کم بهدست آمده
است [ .]36[ ،]5تأثیر مهمتر ویژگیهای کانیشناسی نسبت به بافت در سنگهای آذرین را

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

توجه به ابهامهای موجود در پارامتر ضریب بافت مانند در نظر نگرفتن دگرسانی و هوازدگی
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برخی از محققان بیان کردهاند .برای مثال ،پاپاالردو 7و همکاران ( )1676بیان کردهاند که
ویژگیهای مکانیکی سنگهای ماگمایی عمدتاً با ترکیب کانیشناسی کنترل میشود [.]12
همچنین اوندول )1676( 1دریافت که محتوای کانیشناسی ،میزان زمینه و تخلخل ،پارامترهای
اصلی تأثیرگذار بر مقاومت تراکمی تکمحوره و گسترش ترک در سنگهای ولکانیک هستند
[.]31
بهدست آمده ،مانند یافتههای هارت و رولند ( )7321و ازترک و همکاران ( )1671است [،]16
[ .]11برای بررسی دقیقتر ،رابطۀ بهدست آمده در این تحقیق برای مقاومت تراکمی تکمحوره
با پژوهشهای قبلی مقایسه شده است .در جدول  ،1نوع سنگ ،رابطه و ضریب همبستگی
بررسیهای قبلی آورده شده است .اگرچه روند کلی روابط یکسان هستند و همۀ روابط سیر
صعودی را نشان میدهند ،ولی دارای تفاوت هستند (شکل  .)2علت تفاوت میتواند عالوه بر
تعداد و نوع سنگ ناشی از روش و دقت محاسبه ضریب بافت هم باشد .روش محاسبۀ
ضریب بافت بهصورت دستی بسیار زمانبر است و همچنین باعث افزایش احتمال خطای
انسانی میشود .استفاده از روشهای نرمافزاری باعث کاهش زمان و افزایش دقت میشود .در

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

نتایج این تحقیق که بیشترین همبستگی بین ضریب بافت و مقاومت تراکمی تکمحوره

نتیجه استفاده از روشهای نرمافزاری مانند آنچه در این مقاله استفاده شده است ،توصیه
میشود.
رابطه

R2

نوع سنگ

UCS=107.32TC-32.244

0.92

سنگهای کربناته

UCS=58.86TC+21.16

0.52

انواع مختلف سنگ

[]11

UCS=72.37TC+10.38

0.87

سنگهای کربناته

[]11

UCS=88.32TC0.73

0.79

آهکی ،مرمر ،گرانیت ،سرپانتین ،دیاباز و گلسنگ

[]15

UCS=104.80TC-55.14

0.92

گرانیت ،هورنفلس ،مرمر ،بازالت و ماسه سنگ

[]16

منبع
تحقیق
حاضر

1. Pappalardo
2. Ündül
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جدول  .7روابط ارائه شده بین مقاومت و ضریب بافت در تحقیقات پیشین و تحقیق حاضر
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برای آنکه دریابیم که آیا ارتباطهای بهدست آمده برای سنگهای هر سازند به یکدیگر
نزدیکتر و دقیقتر است یا نه ،تحلیل رگرسیون خطی در نمونههای متعلق به هر سازند
بهصورت جداگانه انجام شده است .با توجه به محدودیتهای روشهای رگرسیونی ،فقط
برای سازندهای آسماری ،میشان ،آغاجاری و  K1این تحلیلها انجام شده است (شکل .)3

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .8مقایسۀ روابط مختلف بین ضریب بافت و مقاومت

مقادیر  R2و در نتیجه ارتباط بین ضریب بافت و ویژگیهای فیزیکی با توجه به نوع سازند،
افزایش مییابد .برای مثال ،مقادیر محاسبه شده برای ارتباط بین ضریب بافت و چگالی با
میشان  6/333 K1 ،6/125و آغاجاری  6/321بهدست آمده است .بهنظر میرسد که ضریب
بافت پارامتر خوبی برای بیان ویژگیهای فیزیکی سنگهای کربناته است ولی محیطها و
شرایط رسوبگذاری (سازند) در آن بسیار مؤثر است .ضریب همبستگی مقاومت تراکمی
تکمحوره با ضریب بافت در سازند میشان ( )6/317و  )6/33( K1افزایش ولی در سازند
آغاجاری و آسماری کاهش مییابد .ضریب همبستگی در سایر آزمایشها با توجه به نوع
سازند ،رفتاری پیچیده نشان میدهند بهطوریکه در برخی از سازندها دارای افزایش ضریب
همبستگی و در برخی هم دارای کاهش است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.5.3

استفاده از تمامی نمونهها ( 12نمونه) 6/166 ،است درحالی که برای سازند آسماری ،6/137
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شکل  .3نمودارهای همبستگی بین ضریب بافت با سایر نتایج آزمایشها به تفکیک سازند

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.487

بررسی تأثیر بافت سنگ در خصوصیات مهندسی سنگهای کربناته

444

نتیجهگیری
در این تحقیق به بررسی تأثیر ضریب بافت بهعنوان نمایندۀ بافت سنگ روی خصوصیات
فیزیکی ،مکانیکی و دوام در برخی از سنگهای کربناته پرداخته شده است .رابطۀ ضریب بافت
در اصل برای ارزیابی ویژگیهای مکانیکی مقاومت و قابلیت حفرپذیری در سنگهای مختلف
ارائه شده ولی در ادامه محققان دیگر همبستگی زیادی بین ضریب بافت با سایر ویژگیهای
دربر نمیگیرد ولی همبستگی خوبی با برخی از ویژگیهای مهندسی سنگهای کربناته دارد .با
توجه به تحلیلهای آماری و بررسیهای انجام شده عدد ضریب بافت با مقاومت تراکمی
تکمحوره ،چگالی ،شاخص دوام و شاخص بار نقطهای رابطۀ مستقیم و با درصد جذب آب،
درصد سایش لسآنجلس و تخلخل رابطۀ معکوس دارد .بیشترین ضریب همبستگی بین
ضریب بافت با مقاومت تراکمی تکمحوره  R2= 0.92و کمترین آن با تخلخل R2= 0.58
است .با استفاده از عدد ضریب بافت و تحلیلهای رگرسیون میتوان مقادیر مقاومت
تکمحوره ،چگالی و جذب آب را با دقت بیش از  VAF=16درصد پیشبینی کرد .البته با
مقایسۀ روابط ارائه شده بین پژوهشهای قبلی و این پژوهش برای مقاومت تکمحوره

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

مهندسی سنگها بهدست آوردند .اگرچه رابطۀ ضریب بافت تمام پیچیدگیهای بافت سنگ را

درمییابیم که گرچه روند آنها یکسان است ولی تفاوت چشمگیری دارند .به هرحال،
بررسیهای بیشتری نیاز است که با تعداد نمونه بیشتر ،روشهای آماری دیگر و در
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