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بررسی میزان افت وزنی سنگدانهها در آزمایش لس
آنجلس در محیطهای مختلف در دو منطقۀ دیره و
دماوند

تاریخ :دریافت 16/80/88

پذیرش 10/80/93

چکیده
شناخت عوامل مؤثر بر مقاومت سایشی سنگدانهها

تأثیر زیادی در پیجویی

سنگدانههایی با مقاومت سایشی مناسب دارد .در این پژوهش ارتباط محیطهای زمینشناسی
با مقاومت سایشی سنگدانهها ،بررسی شده است .نمونهبرداری از سه محیط واریزهای،
مخروطافکنهای و رودخانهای در دو منطقۀ دشت دیره با سنگهای آهکی و منطقه دماوند با
سنگهای آتشفشانی انجام شده است .آزمایشهای سایش لسآنجلس ،تخلخل و درصد
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کاظم بهرامی ،سید محمود فاطمی عقدا*؛
دانشگاه خوارزمی ،دانشکدۀ علوم زمین ،گروه زمینشناسی کاربردی
علی نورزاد؛ دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،آب و
محیط زیست ،گروه ژئوتکنیک
مهدی تلخابلو؛ دانشگاه خوارزمی ،دانشکدۀ علوم زمین ،گروه
زمینشناسی کاربردی
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سنگدانههای دارای ریزترک روی نمونههای برداشت شده از محیطهای مختلف انجام شد.
نتایج نشان میدهد که کمترین میزان افت وزنی در محیطهای رودخانهای بهمیزان  23/0و
 02و بیشترین میزان افت وزنی در محیطهای واریزهای بهمیزان  01/3و  08بهترتیب در
دارند .با افزایش مساحت و طول مسیر جریان در حوزۀ باالدست مخروطافکنهها میزان افت
وزنی کاهش مییابد .تفاوت میزان افت وزنی در محیطهای مختلف بهعلت تفاوت در میزان
ریزترک ،تخلخل و قشر هوازده ایجاد شده بر سنگدانهها است .شدت اختالف میزان افت
وزنی در دو منطقۀ دماوند و دشت دیره با هم متفاوت است بهگونهای که میزان افت وزنی
سنگدانههای واریزهای دشت دیره دو برابر سنگدانههای رودخانهای در همان منطقه است
*نویسنده مسئول

fatemi@khu.ac.ir
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منطقۀ دیره و دماوند دیده میشود .محیطهای مخروطافکنهای نیز حالتی حدواسط این دو را

در حالی که در منطقه دماوند این اختالف حدود  99درصد است .این تفاوت میتواند ناشی
شدت درزهداری کمتر و در نتیجه تفاوت کمتر درزهداری سنگدانههای موجود در
محیطهای مختلف در منطقه دماوند باشد.
واژههای کلیدی :رودخانه ،مخروطافکنه ،واریزه ،سنگدانه ،مقاومت سایشی

مقدمه
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یکی از ویژگیهای مهم در بهکارگیری سنگدانهها مقاومت سایشی آنها است .سنگدانهها
باید بهاندازۀ کافی مقاوم و سخت باشند تا بتوانند در مقابل خراشیدگی و ساییده شدن مقاوم
بسیارزیادی دارند .عدم مقاومت سایشی سنگدانهها ممکن است باعث ایجاد مشکالتی در
حین ساخت و در زمان استفاده از پروژههای ساخته شده با سنگدانهها شود [ .]2سایش
سنگدانههای سطح جاده بهعلت حرکت خودروها اتفاق میافتد و با افزایش میزان سایش
سنگدانهها ،مقاومت ترمز در سطح جاده کاهش مییابد [ .]3در واقع در فرایند سایش سطح
جاده ،گوشهداری و بافت سطحی مضرس سنگدانهها از بین میرود که باعث کاهش
مقاومت ترمز در سطح جاده میشود [ .]5[ ،]0فرایند سایش بتن در تونلها و کانالهای
انتقال آب و بهعلت سایش ناشی از حرکت ذرات ماسه در بستر نیز اتفاق میافتد [.]6
مقاومت سایشی سنگدانهها تأثیر زیادی بر مقاومت سایشی بتن دارد [ .]0محققان مختلفی
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باشند [ .]9مقاومت سایشی سنگدانهها در جادههایی که ترافیک زیادی دارند اهمیت

به بررسی و اهمیت ویژگیهای پتروگرافی سنگدانهها در سایش بتن و آسفالت پرداختهاند.
لیو ]8[ 9و الپالنتین ]1[ 2پیشنهاد کردند بهمنظور ساخت بتنهای مقاوم در برابر سایش از
نشان میدهد که شکل ،بافت ،کانیشناسی و مقاومت سنگدانهها بر مقاومت سایشی بتن
تأثیرگذار است .کلیک 0و همکاران [ ]99تأثیر  5نوع سنگدانه با ترکیب سنگشناسی و مقاومت
1. Liu
2. Laplante
3. De Larrard and Belloc
4. Kılıc
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سنگدانههای سختتر استفاده شود .پژوهشهای انجام شده بهوسیلۀ دالرار و بلک]98[ 3

سایشی متفاوت (گابرو ،بازالت ،کوارتزیت ،آهک و دیوریت) را بر مقاومت سایشی بتن
ارزیابی کردند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که تفاوتهای سنگشناسی بر مقاومت سایشی
بتن تأثیرگذار است و با افزایش مقاومت سایشی سنگدانهها ،مقاومت سایشی بتن نیز افزایش
مییابد .رامش کومار و شارما ]92[ 9ارتباط بین میزان سایشپذیری سنگدانهها با
سایشپذیری بتن را ارزیابی کردند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با افزایش میزان افت
وزنی ناشی از آزمایش لس آنجلس ،میزان افت وزنی ناشی از سایش در بتن نیز افزایش
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مییابد هر چند یک روند خطی بین آنها برقرار نیست و عمدتاً این رابطه در حالتی ضریب
همبستگی زیادی دارد که میزان سایشپذیری سنگدانهها زیاد باشد .نتایج تحقیقات آنها
نشان داد که در سنگدانههای با مقاومت سایشی کمتر از  38درصد ،اثر مقاومت سایشی
مقاومت سایشی سنگدانهها متأثر از عوامل مختلف از جمله ویژگیهای سنگشناسی
سنگدانهها است [ .]90[ ،]93عواملی از قبیل درجۀ سختی و نسبت کانیهای سخت،
مقاومت ،جهتیابی و میزان کلیواژ و شیستوزیته کانیها ،اندازۀ ذرات ،طبیعت و قدرت
عوامل اتصال ذرات و شدت دگرسانی شیمیایی در مقاومت در برابر سایش تأثیر دارند [،]95
[ .]5[ ،]98[ ،]90[ ،]96تخلخل سنگها و سنگدانهها از جمله ویژگیهای مهمی است که بر
سایر ویژگیهای آنها اثرگذار است [ .]28[ ،]91تخلخل میتواند روی مقاومت سایشی
سنگدانهها نیز اثرگذار باشد [ .]29[ ،]95[ ،]93فرایندهای زمینشناسی مانند یخزدگی-
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سنگدانهها بر مقاومت سایشی بتن ناچیز است.

آبشدگی و هوازدگی نیز میتواند بر مقاومت سایشی سنگدانهها تأثیر داشته باشند [.]22
سنگهای آذرین تازه و بدون هوازدگی که کانیهای سیلیسی بیشتری دارند نسبت به
سایشی بیشتر سنگهای آذرین سیلیسی بهعلت سختی بیشتر و نبود کلیواژ در کوارتز
است .بنابراین وجود کلیواژهای شدید حتی در سنگهای سیلیسی باعث کاهش سختی
سنگها میشود .تنوع بیشتر ترکیب کانیشناسی ،معموالً منجر به افزایش سایشپذیری
1. Ramesh Kumar and Sharma
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سنگهای بازیک که کانیهای فرومنیزیم دارند مقاومت سایشی بیشتری دارند .مقاومت

سنگدانهها میشود .سنگدانههای که از چند کانی مختلف تشکیل شدهاند معموالً مقاومت
سایشی کمتری دارند .وجود حفرات معموالً باعث کاهش مقاومت در برابر سایش میشود
[ .]95یکی از مهمترین راههای تعیین مقاومت سایشی سنگدانهها آزمایش لس آنجلس است.
در این آزمایش مقاومت سنگدانهها در مقابل سایش و ضربه اندازهگیری میشود .در این
آزمایش سنگدانهها بهعلت ساییده شدن ذرات به همدیگر و برخورد گویهای فلزی به
ذرات سنگدانهای ،خرد و ساییده میشوند.
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وجود ریزترکها میتواند هم بر سایر ویژگیهای سنگدانهها و هم بر ویژگیهای بتن
اثرگذار باشد [ .]96ریزترکها در واقع سطوح ضعیفی درون سنگدانهها هستند که پیوستگی
تأثیرگذار است [ .]25[ ،]20[ ،]23ریزترکها در مقابل فشار ،ضربه و سایش ضعیف است و
باعث تسهیل شکست سنگدانهها میشوند .بررسی ریزترکها در این پژوهش با توجه به
تأثیری که میتوانند بر ویژگیهای مقاومت سایشی سنگدانهها داشته باشند ،اهمیت زیادی
دارد [.]96
عالوه بر ویژگی های سنگشناسی محیط تجمع سنگدانهها نیز روی پارامترهای مقااومتی
سنگ دانه ها تأثیرگذار است .ایکواش ]26[ 9تأثیر هوازدگی و دگرسانی روی شاخصهای بار
نقطهای و دوام را در جریانهای واریزهای و اسکیرها در معدن کوستا در نیومکزیکاو بررسای
کرد .تحقیق او نشان داد که محیط های واریزهای هوازده ،دارای کمتارین کیفیات از نظار باار
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آنها را کم میکنند .وجود ریزترک در سنگها روی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها

نقطهای و دوام است .در همین راستا نونو و همکاران ]20[ 2تأثیر هوازدگی سنگها بر شاکل
و کیفیت مصالح در همان معدن را بررسی کردند .نتیجه تحقیقات آنهاا نشاان مایدهاد کاه
بهرامی 3و همکاران [ ]28نشان میدهد که مقاومت سنگدانهها در برابر باار نقطاهای باا سان
مخروط افکنه ها در ارتباط است و سنگدانههای تجمع یافته در مخروطافکناههاای جاوانتار
1. Ayakwash
2. Nunoo
3. Bahrami
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سنگدانههای هوازده دارای کیفیت کمتاری هساتند .نتاایج تحقیقاات انجاام شاده باهوسایلۀ

مقاومت بار نقطهای بایشتاری دارناد .باا وجاود بررسایهاای انجاام شاده در زمیناه تاأثیر
سنگشناسی بر مقاومت سایشی سنگدانهها ،در زمینه ارتباط مقاومت سایشی سنگدانههاا باا
محیط زمینشناسی محل تجمع آنها ،تحقیقات بسیار کمای انجاام شاده اسات .هادف ایان
پااژوهش نیااز بررساای مقاوماات سایشاای ساانگدانااههااا در محاایطهااای مختلااف واریاازهای،
مخروطافکنهای و رودخانهای در دو منطقۀ دیره و دماوند است.
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روش تحقیق
با توجه بهاینکه ویژگیهای سنگشناسی در مقاومت سنگدانهها در برابر سایش نقش
سنگدانهها ،باید محیطهایی را انتخاب کرد که ویژگیهای سنگشناسی مشابهای داشته
باشند .بنابراین اولین مرحله در این پژوهش یافتن محدودۀ وسیعی است که از سنگهای
مشابه و یا یک سازند تشکیل شده و محیطهای مذکور در آن وجود داشته باشند .مناطق
پوشیده از سنگهای رسوبی با توجه به گسترش جانبی خیلی زیادی که دارند ،برای این
هدف مناسبترند .در واقع در این مناطق ممکن است گسترۀ زیادی از سطح زمین بهوسیلۀ
یک سازند پوشیده شده باشد .با این وجود در تودههای آذرینی که گسترش وسیعی دارند
میتوان چنین محیطها را تشخیص داد .برای سنگهای رسوبی ،محدوده بین شهرستانهای
گیالنغرب و سرپلذهاب انتخاب شده است .بخش زیادی از پوشش این منطقه متشکل از
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بسیار مهمی دارند ،برای بررسی اثرات محیطهای زمینشناسی مختلف در مقاومت سایشی

سازند آسماری است .ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره و نقشههای زمینشناسی ،منطقۀ مورد
نظر برای یافتن محیطهای رودخانهای ،مخروطافکنهای و واریزهای که دارای حوزۀ تغذیهکننده
واریزه در محدودۀ شمال غرب دشت دیره انتخاب شد .محیطهای انتخاب شده در امتداد
یکدیگر قرار دارند بهگونهای که محیطهای واریزهای در حوزۀ باالدست مخروطافکنهها واقع
شده و مخروطافکنهها نیز تغذیهکنندۀ رسوبات رودخانهای هستند .همچنین مخروطافکنههای
انتخاب شده همگی در حاشیۀ یکدیگر و در پهلوی طاقدیس دنه خشک واقع شدهاند.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

رسوب مشابهای باشند بررسی شد .در نهایت  98محل رودخانهای 92 ،مخروطافکنه و 6

بنابراین حوزۀ تغذیهکننده رسوب در محیطهای انتخاب شده از نظر سنگشناسی مشابه هم
است و مهمترین متغیر در آنها شدت و نوع فرایندهای زمینشناسی حاکم بر این محیطها
(مثل هوازدگی و انتقال رسوب) است.
همچنین بهمنظور بررسی ویژگیهای مورفومتری حوزۀ باالدست مخروطافکنهها با
مقاومت سایشی سنگدانهها ،مساحت ،شیب و طول مسیر آبراهه اصلی در حوزۀ باالدست
مخروطافکنهها اندازهگیری شد .جدول  9مساحت حوزۀ باالدست و شیب کانالهای جریان
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در باالدست مخروطافکنهها را نشان میدهد.
جدول  .5مشخصات حوزه باالدستی مخروطافکنهها
ردیف

مساحت

طول مسیر جریان

شیب

ردیف

مساحت

طول مسیر جریان

شیب

5

381

3366

36/0

1

21

159

2

906

9855

30/3

8

961

2561

09/0

3

25

9960

31/3

1

33

106

55/0

4

26

9903

03/1

51

33/5

9223

0536

1

08

9390

38/2

55

939

2883

33/9

1

58

9080

01/00

52

286

2539

00/03

برای سنگهای آذرین نیز تودۀ آتشفشانی دماوند انتخاب شد .با استفاده از تصاویر
ماهوارهای ،نقشههای زمینشناسی و بازدیدهای میدانی دقیق ،سه محیط واریزه ،مخروطافکنه
و رودخانهای در محدودۀ جبهۀ شمالی قله دماوند انتخاب شد .محیطهای مذکور در امتداد
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(هکتار)

اصلی (متر)

(هکتار)

اصلی (متر)
0332

یکدیگر قرار گرفتهاند .در باالترین قسمت ،محیط واریزهای واقع شده که خود تغذیهکننده
رسوبات موجود در مخروطافکنه است .مخروطافکنه نیز به یک چشمه دائمی (محیط
باالدست یا تغذیه کننده رسوب در سه محیط یکسان است.
نمونهبرداری از محلها و محیطهای انتخاب شده صورت گرفت و نمونهها به آزمایشگاه
منتقل شد .آزمایشهای سایش لس آنجلس و درصد تخلخل مطابق با استاندارد ASTM
 ]21[ C131-03و  ]38[ ASTM D2216-10روی آنها انجام شد .آزمایش لس آنجلس

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

رودخانهای) ختم میشود .بنابراین در این منطقه نیز بهطورکلی میتوان گفت که حوزۀ

مطابق با روش  Aدر استاندارد مذکور و برای سنگدانههای در اندازۀ شن انجام شده است.
همچنین ویژگیهای درصد سنگدانههای دارای ریزترک نیز در آنها بررسی شد .بهمنظور
بررسی درزهداری سنگدانهها ابتدا از محیطهای رودخانهای ،مخروطافکنهای و واریزهای
بررسی شده نمونهبرداری برای سه اندازه مختلف  25-91 ،30/5-25و  96-92/5میلیمتر
انجام شده است .نمونههای برداشت شده در منطقۀ دیره شامل  958سنگدانه از هر محل
نمونهبرداری ( 58سنگدانه برای هر اندازه مختلف) و در منطقه دماوند شامل  388سنگدانه
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از هر محل نمونهبرداری است .نحوه برداشت نمونهها بعد از الک کردن بهصورت چهار
قسمت کردن و بهصورت تصادفی بوده است [ .]39بررسی درزهداری سنگدانهها با چشم
در نهایت نتایج آزمایشهای بهدست آمده تجزیه و تحلیل شده و بهصورت قیاسی روابط
بین محیطهای زمینشناسی مختلف با مقاومت سایشی سنگدانهها بررسی شد.

مناطق بررسی شده
دو منطقۀ شمال غربی دشت دیره واقع در غرب استان کرمانشاه (سنگهای آهک
آسماری) و منطقۀ جبهه شمالی دماوند (سنگهای آتشفشانی) برای نمونهبرداری انتخاب شده
است .منطقه دیره واقع در حد فاصل بین شهرستانهای گیالنغرب و سرپلذهاب است.
پوشش اصلی این منطقه از نظر چینهشناسی و زمینشناسی متشکل از سازند آسماری و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

غیرمسلح و بر اساس تعداد سنگدانههای دارای درزه از کل سنگدانهها انجام شده است.

رسوبات آبرفتی کواترنر است .مناطق کوهستانی عمدتاً متشکل از سازند آسماری است و
مناطق پست و ناودیسی عمدتاً بهوسیلۀ رسوبات کواترنری که حاصل هوازدگی و فرسایش
شمال غربی حوزه که خارج از محدودۀ نمونهبرداری واقع شده است بهصورت بسیار محدود
و جزئی برونزدهای از سازندهای گروه فارس دیده میشود که عمدتاً بهعلت ضخامت کم،
انحاللپذیری و فرسایشپذیری بسیار زیاد ،رخنمونها بسیار ناچیز است .از نظر اقلیمی
دارای آب و هوایی نسبتاً خشک تا مدیترانهای است که دارای زمستانهایی مالیم و

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

سازند آسماری در ارتفاعات است ،پوشیده شده است .در بعضی از مناطق بهویژه قسمتهای

تابستانهای گرم است [ .]32شکل  9موقعیت جغرافیایی بررسی شده در منطقۀ دیره را نشان
میدهد.

این منطقه از نظر تقسیمبندیهای زمینساختی جزو زاگرس چینخورده است .مجموعه
بسیار زیاد و منظمی از سیستمهای شکستگی و گسل در این منطقه بهویژه در ارتفاعات دیده
میشود .شواهد فعال بودن این منطقه از نظر تکتونیکی وجود دارد [ .]33منطقۀ بررسی شده
از نظر ژئومورفولوژیکی متشکل از واحدهای کوهستان ،واریزهها ،مخروطافکنهها ،دشتهای
سیالبی و رودخانه است .واحد کوهستان تقریباً بهطور کامل متشکل از سازند آسماری است
و منشأ رسوبات موجود در واریزهها ،مخروطافکنهها ،دشتهای سیالبی و رودخانهای است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

شکل  .5موقعیت جغرافیایی منطقه و محلهای نمونهبرداری در منطقۀ دیره
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در حد فاصل کوهستان و دشت ،مخروطافکنهها بخش اصلی پوشش منطقه را تشکیل
میدهند .منشأ رسوبات در تمام مخروطافکنهها مشابه هم است و از سازند آسماری است .در
باالدست مخروطافکنهها تشکیل شده است .واریزهها تغذیه کننده رسوبات مخروطافکنهها
هستند و رسوبات موجود در محیط رودخانهای نیز از مخروطافکنهها تغذیه میشد .بنابراین
میتوان گفت محیطهای مختلف از نظر سنگشناسی وابسته به هم است و از نظر محل
تغذیه رسوبات دارای سنگشناسی مشابهی هستند.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

واقع در منطقۀ بررسی شده واریزهها در پای دامنههای پرشیب مناطق کوهستانی و در حوزۀ

دومین محدوده انتخاب شده در این تحقیق جبهۀ شمالی قله دماوند و جنوبغرب
روستای ناندل است .سنگدانههای موجود در این منطقه عمدتاً حاصل هوازدگی و فرسایش
سنگهای سرد شده از گدازههای آتشفشانی قله دماوند است.
آتشفشان جوان دماوند در دوران چهارم زمینشناسی فعالیت خود را آغاز کرده و بر اثر
تناوب فازهای گدازهای و انفجاری کواترنر مخروطآتشفشانی به ارتفاع  5608متر از سطح
دریا بهوجود آورده است که این مخروط خود از زمینهای اطراف حدود  9688تا  2888متر
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باالتر است [ .]35[ ،]30دماوند یک آتشفشان نوع مختلط است که در آن مواد آذر آواری
نسبت به مواد خروجی اهمیت خیلی کمتری دارند .با گذشت زمان ردیف مواد خروجی این
آتشفشان از نوع بازیک بهسمت ترکیبی اسیدی گراییده است .تراکی اندزیتها و تراکیتها
هورنبلند یا هیپرستندار درصد بیشتری از سنگها را بهخود اختصاص میدهد .رنگ
سنگهای آتشفشانی دماوند بستگی خاصی با مقدار شیشه موجود در زمینه سنگ دارد و
سنگهایی که دارای شیشه بیشتری هستند تیرهتر و نمونههای با شیشه کمتر یا فاقد شیشه و
غالباً دارای زمینه میکرو فلسیک روشنتر هستند.
میانگین بارندگی در منطقه اطراف کوه دماوند حدود  038میلیمتر در سال است .در
منطقه دماوند بارندگیهای شدید در اواخر بهار و اوایل تابستان رخ میدهد و باعث وقوع
سیالبهای مهم میشود .در مجموع  88درصد بارندگیها در  6ماهه آذر تا اردیبهشت اتفاق

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

قسمت عمده این آتشفشان را میسازند .که در این بین تراکیتها و تراکی آندزیتهای

میافتد [. ]36
نمونهبرداری از سه محیط واریزه ،مخروطافکنه و رودخانهای انجام شده است .محیطهای
انتخاب شده در این تحقیق در امتداد هم قرار گرفتهاند بهگونهای که واریزه انتخاب شده در
رودخانهای هستند .بنابراین میتوان گفت سنگدانههای موجود در محیطهای مختلف از نظر
سنگ منشأ ،مشابه همدیگر هستند و عامل متغیر در آنها فرایندهایی است که روی آنها
حاکم است .شکل  2محدودۀ بررسی شده در منطقه دماوند ،محیطهای زمینشناسی مختلف
و محلهای نمونهبرداری را نشان میدهد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

باالدست مخروطافکنه قرار گرفته و محیطهای مخروطافکنهای نیز تغذیه کننده رسوبات

نتایج و بحث
تخلخل
در این پژوهش نسبت تخلخل ظاهری سنگدانههای برداشت شده از محیطهای مختلف
در منطقۀ دیره برای سنگدانههایی در اندازۀ شن مطابق با استاندارد ASTM D2216-10,

 1990بهدست آمده است و نتایج آن در شکل  3ارائه شده است .همچنین ارتباط بین میزان

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

شکل  .2موقعیت محیطهای زمینشناسی مختلف و محل نمونهبرداری از سنگدانهها در منطقۀ دماوند
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تخلخل سنگدانهها با مساحت حوزۀ باالدست و طول مسیر آبراهه اصلی در حوزۀ باالدست
مخروطافکنهها در شکل  0و  5نشان داده شده است.
در محیطهای رودخانهای ،مخروطافکنهای و واریزهای افزایش مییابد .بهگونهای که میزان
تخلخل از کمتر از  2درصد در محیطهای رودخانهای تا بیش از  6درصد در محیطهای
واریزهای در تغییر است .این نتایج در شکل  3نشان داده شده است .همچنین میزان تخلخل
در مخروطافکنههای مختلف متفاوت است و متأثر از مساحت و طول مسیر جریان اصلی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

نتایج بهدست آمده نشان میدهد که میزان تخلخل بهترتیب در سنگدانههای تجمع یافته
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حوزۀ باالدست مخروط افکنهها است .با افزایش طول مسیر جریان و مساحت حوزه
باالدست مخروطافکنهها میزان تخلخل کاهش مییابد.
ریزترکها
ترکها در واقع سطوح ضعیفی هستند که یا بهصورت اولیه در سنگها وجود داشته و یا
تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تکتونیک در سنگها ایجاد میشوند .شکل  6نمونههایی از
ریزترکهای مشاهده شده در سنگهای آهکی منطقۀ بررسی شده را نشان میدهد.

نسبت تخلخل

شکل .3نسبت تخلخل در محیطهای مختلف زمینشناسی
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شکل .4ارتباط نسبت تخلخل با مساحت حوزۀ باالدست مخروطافکنههای مختلف

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

2

نسبت تخلخل ()%

5

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

8
7
6
5
4
3
2
1
0

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

511

7
6
R² = 0.7842

4
3
2

نسبت تخلخل ()%

5

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

511

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد سیزدهم ،شمارۀ  2تابستان 9318

1
0
3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

طول مسیر آبراهه اصلی )(log m

3.1

3

2.9

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

شکل  .1نمونهای از ریزترکهای مشاهده شده در منطقۀ دیره

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

شکل .1ارتباط نسبت تخلخل با طول آبراهه اصلی حوزۀ باالدست مخروطافکنههای مختلف

بررسی میزان افت وزنی سنگدانهها در آزمایش لس آنجلس در محیطهای مختلف در دو منطقۀ دیره و دماوند

شکلهای  0تا  98نتایج بهدست آمده برای ریزترکهای موجود در سنگدانه و ارتباط آن
با محیطهای مختلف و مساحت حوزۀ باالدست مخروطافکنهها را نشان میدهد .اختالف بین
میزان سنگدانههای دارای ریزترک در محیطهای رودخانهای با مخروطافکنهای و واریزهای
بسیار زیاد است .در منطقۀ دیره حدود  5درصد از سنگدانهها محیطهای رودخانهای دارای
ریزترک هستند در حالی که در محیطهای واریزهای حدود  35درصد از سنگدانه دارای
ریزترک هستند.
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شکل  .1ارتباط درصد ریزترک با محیطهای تجمع سنگدانه در منطقۀ دیره برای ذرات
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شکل  .8ارتباط درصد ریزترک با محیطهای تجمع سنگدانه در منطقۀ دیره برای ذرات
 51-21میلیمتر
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شکل  .51میانگین درصد سنگدانههای دارای ریزترک در همۀ نمونههای برداشت شده از هر
محیط در منطقه دماوند
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شکل  .1ارتباط درصد ریزترک با محیطهای تجمع سنگدانه در منطقۀ دیره برای ذرات
 52/1-51میلیمتر

اختالف بین سنگدانههای دارای درزه در محیطهای مختلف در منطقه دماوند نسبت به
منطقهۀ دیره بسیار کمتر است .در منطقۀ دماوند از هر محل سه نمونه بررسی شده است که
محیطهای مخروطافکنهای بیشتر است .با این وجود میانگین  388سنگدانه بررسی شده
نشان میدهد که درصد سنگدانههای دارای ریزترک بهترتیب در محیطهای واریزهای،
مخروطافکنهای و رودخانهای کاهش مییابد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

در بعضی از نمونهها درصد سنگدانههای دارای ریزترک در محیطهای رودخانهای از
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نکته دیگری که باید به آن توجه شود درصد کم ریزترک در تمام محیطهای بررسی شده
در منطقۀ دماوند نسبت به منطقۀ دیره است .دو محیط از نظر سنگشناسی ،اقلیمی و
تکتونیکی با هم متفاوت هستند .اما از نظر ویژگیهای مهندسی ،سنگهای موجود در هر دو
منطقه جزو سنگهای شکننده محسوب میشوند .تفاوت اقلیمی ،بیشتر از نظر دمایی مشهود
است و از نظر بارندگی دو منطقه شرایطی نزدیک بههم را دارند .دو منطقۀ دماوند و دیره از
نظر تکتونیکی بسیار با یکدیگر متفاوتند .منطقۀ دیره تحت تأثیر چینخوردگیهای شدیدی
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قرار گرفته و سنگها بهشدت درزهدار شدهاند اما منطقۀ دماوند از زمان تشکیل سنگهای
بررسی شده تحت تأثیر چینخوردگی شدیدی قرار نگرفته است .هر چند نقش تکتونیک در
درزهداری سنگدانهها بیشتر بهنظر میرسد با این وجود نمیتوان تأثیر اقلیم و تفاوتهای
وضعیتی مشابه با تخلخل برای درصد سنگدانههای دارای ریزترک نیز در مخروطافکنههای
مختلف دیده میشود و با افزایش مساحت و طول مسیر آبراهه اصلی ،درصد سنگدانههای
دارای ریزترک نیز افزایش مییابد که این نتایج در شکل  99نشان داده شده است.
37.5-25
mm
25-19 mm

35
R² = 0.8318
30

R² = 0.811
R² = 0.7866

20
15

درصد سنگدانه های دارای ریزترک

16-12.5
mm

25

5
2.7

2.5

2.3

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3

مساحت حوزه باال دست ()log ha

شکل  .55ارتباط درصد سنگدانههای دارای ریزترک با طول مسیر جریان اصلی حوزۀ باالدست
مخروطافکنهها در منطقۀ دیره

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

10

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

سنگشناسی را نادیده گرفت.

نتایج بهدست آمده نشان میدهد که ارتباط مشخصی بین محیط تجمع سنگدانهها با
میزان تخلخل و ریزترکهای موجود در سنگدانهها وجود دارد .محیطهای رودخانهای
کمترین درصد تخلخل و ریزترک و واریزهها بیشترین میزان تخلخل و ریزترک را دارند.
مخروطافکنهها نیز حالتی حد واسط بین این دو را دارند .میزان تخلخل و ریزترک در
مخروطافکنهها متغیر است و با افزایش مساحت حوزه باالدست و فاصله حمل ذرات میزان
تخلخل و ریزترک نیز کاهش مییابد.
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در بررسی علل این تفاوتها میتوان گفت هوازدگی و انتقال ذرات اثری متضاد در
سنگدانهها دارند .این دو فرایند در محیطهای زمینشناسی و مخروطافکنههای مختلف
هوازده و ضعیف سنگدانه از بین میرود همچنین بهعلت برخورد ذرات به یکدیگر
سنگدانهها از محل سطوح ضعیف درزه و ناپیوستگی شکسته میشوند و در طول فرایند
حمل میزان درزهداری آنها کاهش مییابد .در محیطهایهای واریزهای میزان حمل ذرات
کمتر است .نوع حرکت عمدتاً تحت تأثیر ثقل و تا حدودی بهصورت حرکات تودهای است.
این وضعیت باعث میشود که برخورد ذرات به همدیگر کمتر باشد و سنگدانهها
ریزترکهای اولیه موجود در خود را حفظ کنند .همچنین در محیطهای واریزهای میزان انتقال
ذرات کمتر است و فرایند سایش کمتر و هوازدگی بیشتر اتفاق میافتد.
مخروطافکنهها نیز وضعیتی حدواسط واریزهها و رودخانهها را دارند و کیفیت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

شدت اثر متفاوتی دارند .در محیطهای رودخانهای بهعلت اثر مداوم انتقال ذرات ،قسمتهای

سنگدانههای تجمع یافته در آنها متأثر از مساحت و طول مسیر جریان حوزۀ باالدست
است .هر چقدر مساحت حوزه باالدست مخروطافکنهها بزرگتر باشد ،جریانهای سیالبی
مساحت حوزۀ باالدست مخروطافکنهها ،فرایند انتقال ذرات شدت بیشتری خواهد داشت و
قسمتهای هوازده سنگدانهها دائماً ساییده شده و از سنگدانهها جدا میگردند .افزایش
طول مسیر جریان اصلی در حوزۀ باالدست نیز باعث افزایش میزان ساییدگی سنگدانهها
میشود و میزان سنگدانههای درزهدار و سست در رسوبات کاهش مییابد .بهطورکلی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

بیشتری در محل مخروطافکنهها شکل میگیرد [ .]31[ ،]38[ ،]30بنابراین با افزایش

بررسی میزان افت وزنی سنگدانهها در آزمایش لس آنجلس در محیطهای مختلف در دو منطقۀ دیره و دماوند

میتوان تغییراتی که سنگدانهها در محیطهای مختلف متحمل میشوند را در قالب شکل 92
نشان داد.

بهمنظور بررسی ارتباط مقاومت سایشی سنگدانه و تغییرات آن در محیطها و مخروط
افکنههای مختلف آزمایش لس آنجلس مطابق با استاندارد  ASTM C131-03, 1990روی
نمونههای برداشت شده از منطقۀ دماوند و انجام شد .نتایج بهدست آمده در این زمینه در
شکلهای  93تا  91ارائه شده است.
55

45

مخروط افکنه

35

واریزه

30
25
20
15

شماره نمونه

شکل .53ارتباط محیطهای زمینشناسی مختلف با میزان سایش سنگدانهها در منطقۀ دیره

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

رودخانه

40

درصد سایش سنگدانه ها

50

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

شکل  .52تغییرات میزان ریزترک و هوازدگی در سنگدانهها الف) واریزه ،ب) مخروطافکنه با
مساحت و طول مسیر جریان کم ،ج)مخروطافکنه با مساحت و طول مسیر جریان متوسط،
د)مخروطافکنه با مساحت و طول مسیر جریان زیاد ،ه) رودخانه لس آنجلس

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

215

50
45

35
30

میزان سایش ()%

40

25
20
رودخانه رودخانه رودخانه مخروط مخروط مخروط واریزه  3واریزه  2واریزه1
افکنه  3افکنه  2افکنه 1
1
2
3

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

212

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد سیزدهم ،شمارۀ  2تابستان 9318

شکل  .54ارتباط سایش پذیری سنگدانهها با محیطهای مختلف در منطقۀ دماوند
48
47
45
44
43

میزان سایش ()%

46

42
41
40
رودخانه

مخروط افکنه

واریزه

شکل  .51میانگین نتایج بهدستآمده برای آزمایش لسآنجلس و ارتباط آن با محیطهای
واریزهای ،مخروطافکنهای و رودخانهای در منطقۀ دماوند

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

49

نتایج بهدست آمده نشان میدهد که میزان افت وزنی سنگدانهها در محیطهای واریزهای،
مخروطافکنه و رودخانهای بهترتیب کاهش مییابد بهنحوی که در منطقۀ دیره میزان سایش
محیطهای رودخانهای است .در شکل  96میزان سایش سنگدانههای برداشت شده از
مخروطافکنهها با واریزههایی که در حوزۀ باالدست همان مخروطافکنه قرار دارند ،مقایسه
شدهاند .میزان سایش در محیطهای واریزهای بیشتر از نمونههای برداشت شده از
مخروطافکنهها است .در نمونههای بررسی شده در منطقۀ دیره میزان اختالف بین سایش در

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

بهدست آمده در محیطهای واریزهای نزدیک به دو برابر میزان سایش بهدست آمده در

بررسی میزان افت وزنی سنگدانهها در آزمایش لس آنجلس در محیطهای مختلف در دو منطقۀ دیره و دماوند

مخروطافکنه با واریزهی قرار گرفته در حوزۀ باالدست همان مخروطافکنه از حدود  99تا 28
درصد بهدست آمده است.
55

واریزه
مخروط افکنه

45
40
35

درصد لس انجلس

50
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30
25

12

11

10
شماره مخروط8افکنه

2

1

شکل  .51اختالف بین درصد لس آنجلس در مخروطافکنهها و واریزههای واقع در حوزۀ
باالدست آن در منطقۀ دماوند

میزان افت وزنی ناشی از سایش در مخروطافکنهها نیز با افزایش مساحت و طول آبراهه
اصلی جریان کاهش مییابد .در شکلهای  98و  91ارتباط بین میزان سایش سنگدانهها با
مساحت و طول آبراهه اصلی جریان در مخروطافکنه نشان داده شده است .نتایج بهدست
آمده نشان میدهد که میزان افت وزنی ناشی از سایش لس آنجلس در مخروطافکنههای
مختلف از حدود  36تا  06درصد متغیر است .این تغییرات بهگونهای است که میزان سایش

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

20

ناشی از لس آنجلس با افزایش مساحت حوزۀ باالدست و طول مسیر جریان اصلی کاهش
مییابد.
میزان سایش سنگدانهها تحلیلهای دو متغیره نیز انجام شده است .جدول  2نتایج این
تحلیلها ،ضریب همبستگی و میزان خطا را نشان میدهد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

بهمنظور بررسی دقیقتر ارتباط ویژگیهای مورفومتری حوزۀ باالدست مخروطافکنهها با

48
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شکل .51ارتباط مساحت حوزه باالدست مخروطافکنهها با مقاومت سایش سنگدانهها در منطقۀ دیره

34
3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3

2.9

طول مسیر آبراهه اصلی ()Log m

شکل  .58ارتباط طول مسیر جریان اصلی حوزۀ باالدست مخروطافکنهها با مقاومت سایش
] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

سنگدانهها در منطقۀ دیره

بررسی میزان افت وزنی سنگدانهها در آزمایش لس آنجلس در محیطهای مختلف در دو منطقۀ دیره و دماوند

جدول  .2تحلیلهای چند متغیره برای بررسی ارتباط ویژگیهای مورفومتری حوزۀ باالدست
مخروطافکنهها با میزان سایش سنگدانهها
MAE

RMSE

R
square

معادله

9/26

9/92

8/000

y = -6.71x*log(a) + 53.291

9/86

9/83

8/852

9/86

9/93

8/853

رابطۀ مساحت با لس آنجلس
رابطۀ طول مسیر جریان با لس

y = -14.673*log(L) + 88.015

آنجلس
رابطۀ مساحت و طول مسیر

y=-.748*log(a)-13.199*log(L)+84.665
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جریان با لس آنجلس

بر مبنای رگرسیون و میزان خطاهای بهدستآمده بهترین رابطه یک جزئی مربوط به
دوجزئی تغییر زیادی در میزان ضریب همبستگی و خطا ایجاد نمیکند و میتوان از رابطۀ
یک جزئی با متغیر مستقل طول مسیر جریان استفاده کرد.
در توضیح علت نتایج بهدست آمده باید فرایندهای زمینشناسی و تأثیرات ناشی از آن بر
روی تخلخل ،ریزترک وهوازدگی را مورد توجه قرار داد .با کاهش میزان ریزترک ،تخلخل و
قسمتهای سست و هوازده سطحی سنگدانهها ،مقاومت آنها در برابر ضربه و سایش
بیشتر شده و میزان افت وزنی ناشی از آزمایش لس آنجلس کاهش مییابد .بهطورکلی
میتوان گفت شدت و نوع فرایندهای زمینشناسی حاکم بر محیطهای مختلف متفاوت است
و تفاوت در فرایندهای زمینشناسی باعث تفاوت در میزان ریزترک و تخلخل در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

حالتی است که طول مسیر جریان بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شود .استفاده از روابط

سنگدانههای تجمع یافته در محیطهای مختلف میشود و این تفاوتها بهنوبه خود بر
مقاومت سایشی سنگدانهها اثرگذار است
سنگدانههای منطقه دماوند در آزمایش لس انجلس است .سنگدانههای آذرین بهعلت داشتن
کانیهای سختتر دارای مقاومت سایشی بیشتری هستند اما نتایج این تحقیق نشان میدهد
افت وزنی ناشی از آزمایش لس آنجلس در این سنگدانهها زیاد است .دلیل این امر به ضعف
بافتهای شیشهای در مقابل ضربه همچنین تخلخل باالی آنها مربوط است .در واقع

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

نکته دیگری که در نتایج بهدست آمده قابل تأمل است باال بودن میزان افت وزنی

سنگدانههای با بافت شیشهای در مقابل ضربه گویهای فلزی بهشدت خرد میشوند و افت
وزنی زیادی را از خود نشان میدهند .این موضوع نشان میدهد که ارزیابی مقاومت سایشی
شیشه سنگها با استفاده از آزمایش لس آنجلس ،مقاومت سایشی آنها را کمتر از مقدار
واقعی آنها نشان میدهد.
مقایسه نتایج بهدستآمده نشان میدهد که تفاوت میزان سایش سنگدانهها در محیطهای
مختلف منطقه دماوند کمتر از منطقه دیره است .میزان افت وزنی سنگدانهها در آزمایش لس
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آنجلس در محیطهای رودخانهای منطقه دماوند حدود  18درصد میزان افت وزنی سنگدانههای
برداشت شده از محیطهای واریزهای است در حالی که در منطقۀ دیره افت وزنی محیطهای
نقش ریزترکها در میزان افت وزنی سنگدانهها توجه کرد .بر اساس نتایج بهدستآمده از
بخش ریزترکها ،اختالف درزهداری سنگدانههای تجمع یافته در محیطهای مختلف منطقه
دماوند بسیار کمتر از منطقۀ دیره است .در واقع میتوان گفت اختالف افت وزنی ناشی از
لسآنجلس در محیطهای مختلف منطقه دماوند بهعلت اختالف کمتر درصد سنگدانههای
دارای ریزترک است.

نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده در این تحقیق نشان میدهد که میزان افت وزنی سنگدانهها در
آزمایش لس آنجلس با محیط تجمع سنگدانهها مرتبط است .مقاومت سایشی سنگدانهها در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

رودخانههای حدود  58درصد محیطهای واریزهای است .در توضیح این تفاوت میتوان به

محیطهای واریزهای کمترین مقدار است و در محیطهای مخروطافکنهای و رودخانهای
بهترتیب افزایش مییابد .این روابط میتواند متأثر از سنگشناسی و وضعیت تکتونیکی منطقه
شدهاند ،میزان اختالف افت وزنی بسیار زیاد است بهگونهای که افت وزنی سنگدانههای
برداشت شده از محیطهای واریزهای حدود  05درصد و دو برابر سنگدانههای برداشت
شده از محیطهای رودخانهای است .این نسبت در سنگهای آتشفشانی منطقه دماوند که
فشار تکتونیکی زیادی را تحمل نکردهاند و شدت درزه داری بسیار کمتری نسبت به منطقه

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.185

باشد .در سنگهای رسوبی منطقه دشت دیره که فشارهای تکتونیکی بسیار زیادی را متحمل

دیره دارند بسیار کمتر است .افت وزنی نمونههای سنگدانهای برداشت شده از محیطهای
واریزهای تنها حدود  99درصد بیشتر از محیط رودخانهای است.
میزان افت وزنی ناشی از آزمایش لس آنجلس در محیطهای مخروطافکنهای حالتی
حدواسط محیطهای رودخانهای و واریزهای را دارد .در این محیطها با افزایش مساحت
حوزه باالدست مخروطافکنهها و طول آبراهه اصلی ،میزان افت وزنی سنگدانهها کاهش
مییابد .میزان افت وزنی در مخروطافکنههای مختلف از حدود  36تا  06درصد متغیر است.
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تفاوت مقاومت سایشی سنگدانهها در محیطهای مختلف ناشی از تفاوت فرایندهای
زمینشناسی است که در محیطهای مختلف روی سنگدانهها اعمال میشود .در محیطهای
این محیطها ،ریزترکها و قسمتهای سست و ضعیف ،درون سنگدانهها باقی میمانند.
ریزترکها سطوح ضعیفی هستند که در آزمایش لس آنجلس بر اثر فشارهای ناشی از ضربه
سنگدانهها به یکدیگر و گویهای فلزی به سنگدانهها با سهولت بیشتری گسیخته میشوند
و باعث خرد شدن سنگدانهها میشوند .در محیطهای مخروطافکنهای و رودخانهای
سنگدانهها مسافت بیشتری حمل شدهاند .برخورد سنگدانه به همدیگر در بستر رودخانهها
و مخروطافکنهها باعث شکسته شدن سنگدانه از محل ریزترکها میشود .بنابراین با افزایش
مسافت حمل ،سنگدانهها به سنگ بکر نزدیکتر میشوند .همچنین در طول مسیر حمل
ذرات ،بهعلت سایش سنگدانهها با بستر رودخانه و آبرفت ،بخشهای هوازده و سست از

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.4.7

واریزهای میزان حمل ذرات بسیار کم است و نوع حرکت عمدتاً تودهای یا لغزشی است .در

بین میرود و سنگدانههای مقاومتر و سختتر باقی میماند .افزایش شدت جریان باعث
افزایش شدت برخورد سنگدانهها با یکدیگر شده و باعث شکسته شدن ریزترکهای
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