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  چكيده
هاي سـازند شمشـك بـا    شيل (Uniaxial Compressive Strength, UCS)محوري هاي غيرمستقيم تخمين مقاومت تراكمي تكدر اين تحقيق روش

-و شاخص دوام و وارفتگـي   (Liquid Limit, LL)، حد رواني (n)تخلخل  ،)(Point Load Strength Index, Is(50)اي هاستفاده از  شاخص بارنقط

(Durability Index, Id) يك متغير مستقل و يك متغيـر  (هاي آماري رگرسيون ساده از روش ،به منظور بدست آوردن روابط موجود. بررسي شده است
نتايج بدست آمـده از  . هاي بدست آمده در آزمايشگاه استفاده شده استبر روي داده) متغير وابسته دو متغير مستقل و يك(متغيره دو رگرسيون چن) وابسته

نسـبت بـه ديگـر     (Id3-4)ي سـوم و چهـارم   هاي دوام چرخـه و شاخص )(Is(50)اي ي كارايي بهتر شاخص بار نقطهدهندهنشان ،روش رگرسيون ساده
بدست آورد و بهترين  UCSتري از توان تخمين دقيقهمچنين در صورت استفاده از رگرسيون چندمتغيره، مي. استرا  UCSسنگ در تخمين هاي ويژگي
-يدست مها بهبراي كل نمونه (Id4)ي چهارم و شاخص دوام چرخه )(Is(50)اي متغيره به ازاي استفاده از متغيرهاي مستقل شاخص بار نقطهي چندرابطه
هاي با مقاومت بسيار پايين، مقاومت پايين و مقاومت متوسط تفكيك شدند و روابط موجود در هـر گـروه مـورد    ها به سه گروه نمونهدر ادامه نمونه. آيد

يار پايين به ازاي متغيرهـاي  هاي با مقاومت بسدر نمونهرا  UCSتري از توان تخمين دقيقمتغيره، ميدر حالت اخير با انجام آناليز چند. بررسي قرار گرفت
اي هاي با مقاومت پايين و متوسط به ازاي متغيرهاي مستقل شاخص بار نقطهو براي نمونه (LL)و حد رواني  (Id4)ي چهارم مستقل شاخص دوام چرخه

Is(50))( ي چهارم و شاخص دوام چرخه(Id4) اي و كاهش ي افزايش كارايي شاخص بار نقطهدهندهعالوه بر آن، نتايج بدست آمده نشان. آورددست به
  .با افزايش مقاومت سنگ است UCSكارايي شاخص دوام، حد رواني و تخلخل در تخمين 
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