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چکيذُ
تشاي تحليل پايذاسي ؿيشٍاًيّا سٍؽّاي هختلفي اسائِ ؿذُ وِ تا تَخِ تِ واستشي ؿيشٍاًي ٍ اهىاًات هَخَد تْتشيي سٍؽ هوىي
اًتخاب هي ؿَد .اص هياى سٍؽّاي اسائِ ؿذُ هذلؼاصي ػذدي هي تَاًذ تْتشيي ًتيدِ سا دس اختياس لشاس دّذ ٍلي تشاي تؼشيف دليك ًَع
هذلؼاصي هي تايؼت ديذ اٍليِاي ًؼثت تِ هٌطمِ داؿت تا تش اػاع ًَع ؿىؼت ّاي هَخَد ٍ ًيض تا تَخِ تِ پيَػتِ يا ًاپيَػتِ تَدى
هحيط الذام تِ هذلؼاصي وشد .دس ؿيشٍاًي هـشف تش ػاختگاُ ً open pitيشٍگاُ تلوثِ رخيشُاي ػذ آصاد ،اتتذا تش اػاع تشداؿت ّاي
كحشايي ًاپيَػتگيّاي ػوذُ ٍ هَثش دس ٍلَع ؿىؼت تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  DIPSهؼشفي ٍ تا تَخِ تِ طئَهتشي ؿيةًَ ،ع ؿىؼت
احتوالي ًَاحي هختلف ؿيشٍاًي تـخيق دادُ ؿذُ اػت .تش سٍي ًوًَِ ّاي دسصُ داس هٌطمِ آصهايؾ تشؽ هؼتمين تشاي تؼييي ضشية
چؼثٌذگي ،صاٍيِ اكطىان ٍ هماٍهت تشؿي دسصُ اًدام گشديذُ ٍ تا اػتفادُ اص ًتايح حاكل ،اطالػات دس دػتشع ٍ ًَع ؿىؼت ّاي
هوىي ،تحليل پايذاسي دس ؿيشٍاًي اًدام ؿذُ اػت.

کلوات کليذی :تحليل پایذاسی شية ،تصاٍیش استشیَگشافيک ،هذلساصی عذدی ،ساختگاُ ً open pitيشٍگاُ سذ آصاد

 -1هقذهِ
دس هٌاطك وَّؼتاًي تا گؼتشؽ فؼاليت ّاي ػوشاًي ٍ ؿشايط تَپَگشافي خاف هٌطمِ  ،احذاث ػاختگاُّاي هٌاػة خْت
تاػيغ ػاصُّاي ػوشاًي ،اهشي اختٌاب ًاپزيش هيتاؿذ ،تي تشديذ ؿيشٍاًيّاي ػٌگي ٍ خاوي تش ايي ػاختگاُّا هـشف خَاّذ
تَد .لزا لضٍم هطالؼِ پايذاسي ايي ؿيشٍاًي ّا اهشي ضشٍسي اػتّ ،وچٌيي دس هٌطمِ هَسد هطالؼِ هـشف تَدى هخضى تش سٍػتاي
ٍالغ دس تخؾ خٌَتي تش حؼايؼت تحليل پايذاسي ايي ػاصُ هي افضايذ.

 -2هَقعيت ٍ هحذٍدُ طشح
ػذ هخضًي آصاد ،دس اػتاى وشدػتاى ٍ تش سٍي سٍدخاًِ وَهاػي(چن گَسُ ) اص ػشؿاخِّاي هْن سٍدخاًِ ػيشٍاى ٍ دس
هداٍست سٍػتاي تٌيذس دسدػت احذاث اػت .دػتشػي تِ هحل ػذ اص طشيك خادُ اكلي ػٌٌذج تِ هشيَاى ( 75ويلَهتش اص ػٌٌذج)
ٍ پغ اص آى  6ويلَهتش خادُ اختلاكي سٍػتاي تٌيذس كَست هيگيشد .دس ؿىل 1هَلؼيت خغشافيايي ٍ ساّْاي دػتشػي تِ ػذ
هخضًي آصاد ًـاى دادُ ؿذُ وِ ًيشٍگاُ تلوثِ-رخيشُاي ًيض دس ّويي هحذٍدُ لشاس داسد.
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شکل :1هَقعيت جغشافيایی هٌطقِ هَسد هطالعِ

 -3صهيي شٌاسی هٌْذسی
ًاپيَػتگيّاي هَخَد دس تَدُ ػٌگ هؼوَال ػاهل اكلي تؼييي وٌٌذُ سفتاس آى هيتاؿٌذ .تَدُ ػٌگ ّاي تـىيل دٌّذُ
هخضى ًيشٍگاُ داساي ؿىؼتگي ّاي هتؼذدي تا ٍيظگي ّاي هتفاٍت هي تاؿٌذ .تِ هٌظَس تشسػي ٍيظگي ٌّذػي ًاپيَػتگيّا،
تشداؿت ػيؼتن ًاپيَػتگي دس ػطح صهيي ٍ گواًِ ّاي اوتـافي تِ سٍؽ تلادفي ٍ تشداؿت خطي اًدام ؿذُ اػت  .تحليل دادُ
ّا ًـاى هيذّذ ػالٍُ تش ػطَح اليِ تٌذي6 ،دػتِ دسصُ اكلي دس ػاختگاُ هخضى ٍخَد داسد وِ هختلات ّشوذام اص آًْا دس
ؿىل(  )٢آٍسدُ ؿذُ اػت.

Major Planes
Orientation
ID
Dip/Dir
Bedding
80/044
J1
79/260
J2
75/308
J3
12/208
J4
35/116
J5
43/ 057
J6
48/011

شکل :2الیِ تٌذی ٍ دستِ دسصُ ّای اصلی هخضى تاالدست
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دس تشسػي ّاي طئَتىٌيىي ٍ تحليل پايذاسي ،ديَاسُ هخضى تِ ؿؾ ًاحيِ تمؼين تٌذي ٍ دس ّش ًاحيِ تشداؿت ّاي كحشايي
كَست پزيشفتِ ٍ ؿية ٍ خْت ؿية دسصُ ّا ًيض اًذاصُ گيشي ؿذ .هـخلات ًَاحي هَسد هطالؼِ ( B1الي  )B6دس خذٍل  1اسائِ
ؿذُ ٍ هحل آًْا تش سٍي ٌّذػة  open pitدس ؿىلً 3ـاى دادُ ؿذُ اػت.

جذٍل : 1جْت شية دیَاسُ دس شش ًاحيِ
ًاحيِ

جْت شية دیَاسُ (دسجِ)

B1

34٢

B2

11٢

B3

195

B4

٢18

B5

٢88

B6

٢6

جٌس سٌگ
هاػِ ػٌگ دگشگًَي
(هتاػٌذػتَى)آّىي
هاػِ ػٌگ دگشگًَي
(هتاػٌذػتَى)آّىي
هاػِ ػٌگ دگشگًَي
(هتاػٌذػتَى)آّىي
هاػِ ػٌگ دگشگًَي
(هتاػٌذػتَى)آّىي
هاػِ ػٌگ دگشگًَي
(هتاػٌذػتَى)آّىي تا
تافت وٌگلَهشا
هاػِ ػٌگ دگشگًَي
(هتاػٌذػتَى)آّىي

شکل  :3جاًوایی دادُ ّای تشداشت شذُ تش سٍی هخضى تاالدست
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 -4تشخيص ًَع شکست تا استفادُ اص تصاٍیش استشیَگشافيک
تشاي تـخيق ًَع ؿىؼت اتتذا هطالؼات دسصُ ًگاسي دس هٌطمِ اًدام ؿذُ ٍ دػتِ دسصُ ّاي اكلي تا ًشم افضاس  DIPSهؼشفي
هي ؿًَذ .ػالٍُ تش دػتِ دسصُّاي هٌطمِ ػايش ًاپيَػتگيّا ٍ گؼلّاي هَخَد تشداؿت هيؿَد ٍ ؿشايط ؿىؼت تشاي ّش
ًاپيَػتگي ٍيا تشويثي اص ًاپيَػتگي ّا وٌتشل هيؿَد.
جذٍل  :2اًَاع گسيختگی ّای هحتول دس ساصُ
ًَع شکست

ششایط حاکن

كفحِ اي

-1اهتذاد ًاپيَػتگي تا اهتذاد ؿيشٍاًي تمشيثاً هَاصي تاؿذ-٢ .صاٍيِ ؿية كفحِ ووتش اص صاٍيِ ؿية ؿيشٍاًي تاؿذ-3.ؿية كفحِ ؿىؼت
تضسگتش اص صاٍيِ اكطىان تاؿذ -4.ػطَحي وِ ؿىؼت دس آى اتفاق هي افتذ داساي هماٍهت ووي تاؿذ.

گَُ اي

-1صاٍيِ ؿية تماطغ دٍ كفحِ تضسگتش اص صاٍيِ اكطىان تاؿذ-٢.صاٍيِ ؿية تماطغ دٍ كفحِ اص صاٍيِ ؿية ؿيشٍاًي ووتش تاؿذ-3.تشًذ
خط تماطغ دٍ كفحِ حذاوثش اختالف ± ٢2تا اهتذاد ؿيشٍاًي داؿتِ تاؿذ.

ٍاطگًَي

ايي حالت اص ؿىؼت صهاًي سخ هي دّذ وِ ًاپيَػتگي ّاي تمشيثا لائن يا تا ؿية هخالف دس تَدُ ػٌگ ٍخَد داؿتِ تاؿذ

دس ايي تح ليل ػِ ًَع ؿىؼت اكلي يؼٌي ؿىؼت كفحِ اي ،ؿىؼت گَُ اي ٍ ؿىؼت ٍاطگًَي تشاي ؿؾ ًاحيِ هزوَس اص
ػاختگاُ تشسػي ٍ آى تؼذاد گؼؼتگي ّايي وِ دس ساتطِ تا هخضى هَسد ًظش هي تَاًٌذ هـىل آفشيي تاؿٌذ هَسد ؿٌاػايي لشاس
گشفتِ ٍ حذاوثش ؿية ايوي هوىي تشاي ّشيه اص آى ّا تؼييي ؿذُ اػت.

 -1-4شکست صفحِای
تا تشسػي اهىاى ايي ًَع ؿىؼت تشاي ّش ؿؾ ًاحيِ تحت تاثيش دػتِ دسصُّاي هختلف ايي ًتايح تِ دػت آهذ ،دس ًاحيِ اٍل
تحت اثش دػتِ دسصُ  ، 6اهىاى ؿىؼت كفحِ اي ٍخَد داسد ٍ تيـتشيي ؿية ايوي هوىي تشاي ديَاسُ تحت ايي دػتِ دسصُ
55دسخِ هي تاؿذ .دس ًاحيِ دٍم تحت اثش دػتِ دسصُ  ،5اهىاى ؿىؼت كفحِ اي ٍخَد داسد ٍ تيـتشيي ؿية ايوي هوىي تشاي
ديَاسُ تحت ايي دػتِ دسصُ 42دسخِ هي تاؿذ .دس ًاحيِ ؿـن تحت اثش دػتِ دسصُ ّاي  ،6ٍ5اهىاى ؿىؼت كفحِ اي ٍخَد داسد
ٍ تيـتشيي ؿية ايوي هوىي تشاي ديَاسُ تحت ايي دػتِ دسصُ ّا تِ تشتية  47ٍ45دسخِ هي تاؿذٍّ ،وچٌيي ًَاحي ػَم ،چْاسم ٍ
پٌدن ايوي تَدُ ٍدس آى ّا ؿىؼت كفحِ اي سخ ًوي دّذ .دس ؿىل 4يه ًوًَِ اص ؿٌاػايي ايي ًَع ؿىؼت آٍسدُ ؿذُ اػت
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شکل :4تشخيص ًَع شکست ٍ تعييي شية ایوي دیَاسُ تحت دستِ دسصُ ّای هزکَس

 -2-4شکست ٍاطگًَی
تا تشسػي اهىاى ايي ًَع ؿىؼت تشاي ّش ؿؾ ًاحيِ تحت تاثيش دػتِ دسصُ ّاي هختلف ايي ًتايح تِ دػت آهذ ،دس ًاحيِ دٍم
تحت اثش دػتِ دسصُ  ،٢احتوال ؿىؼت ٍاطگًَي ٍخَد داسد ٍ تيـتشيي ؿية ايوي هوىي تشاي ديَاسُ تحت ايي دػتِ دسصُ 52
دسخِ هي تاؿذٍ ّوچٌيي ً 5احيِ ديگش ايوي تَدُ ٍ دس آًْا ؿىؼت ٍاطگًَي سخ ًوي دّذ .دس ؿىل 5يه ًوًَِ اص ؿٌاػايي ايي
ًَع ؿىؼت آٍسدُ ؿذُ اػت

شکل : 5تشخيص ًَع شکست ٍ تعييي شية ایوي دیَاسُ تحت دستِ دسصُ ّای هزکَس
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 -3-4شکست گَُای
تا تشسػي اهىاى ايي ًَع ؿىؼت تشاي ّش ؿؾ ًاحيِ تحت تاثيش دػتِ دسصُ ّاي هختلف ايي ًتايح تِ دػت آهذ ،دس ًاحيِ اٍل
تحت اثش دػتِ دسصُ  ، 4اهىاى ؿىؼت گَُ اي ٍخَد داسد ٍ تيـتشيي ؿية ايوي هوىي تشاي ديَاسُ تحت ايي دػتِ دسصُ 66دسخِ
هي تاؿذ .دس ًاحيِ ػَم تحت اثش دػتِ دسصُ ّاي  ،6ٍ5اهىاى ؿىؼت گَُ اي ٍخَد داسد ٍ تيـتشيي ؿية ايوي هوىي تشاي ديَاسُ
تحت ايي دػتِ دسصُ ّا تِ تشتية 49ٍ62دسخِ هي تاؿذ .دس ًاحيِ چْاسم ًيض تحت اثش دػتِ دسصُ ّاي  ،6ٍ5اهىاى ؿىؼت گَُ اي
ٍخَد داسد ٍ تيـتشيي ؿية ايوي هوىي تشاي ديَاسُ تحت ايي دػتِ دسصُ ّا تِ تشتية  52ٍ55دسخِ هي تاؿذ ،دس ًاحيِ پٌدن تحت
اثش دػتِ دسصُ  ، 4اهىاى ؿىؼت گَُ اي ٍخَد داسد ٍ تيـتشيي ؿية ايوي هوىي تشاي ديَاسُ تحت ايي دػتِ دسصُ 57دسخِ هي
تاؿذ ٍّوچٌيي ًَاحي دٍم ٍ ؿـن ايوي تَدُ ٍدس آى ّا ؿىؼت گَُ اي سخ ًوي دّذ .دس ؿىل 6يه ًوًَِ اص ؿٌاػايي ايي ًَع
ؿىؼت آٍسدُ ؿذُ اػت.

شکل :6تشخيص ًَع شکست ٍ تعييي شية ایوي دیَاسُ تحت دستِ دسصُ ّای هزکَس

ً-5تيجِگيشی
تحليل ّاي اًدام ؿذُ ًـاى هي دّذ وِ تؼذ اص حفاسي هخضى ،احتوال ٍلَع گؼيختگي ّاي هتؼذدي اصلثيل كفحِ اي ،گَُ اي ٍ
ٍاطگًَي دس هٌاطك هختلف ٍخَد خَاّذ داؿت .تا تَخِ تِ گًَاگًَي ّاي گؼيختگي ّا ،الصم اػت طشح ّاي تثثيت هتفاٍتي ًيض
تشاي خلَگيشي اص ٍلَع ًاپايذاسي هحتول تؼذ اص حفاسي تشاًـِ تِ واس گشفتِ ؿَد .الثتِ تايذ ايي هطلة سا دس ًظش گشفت وِ ايي
تحليل يه تحليل اٍليِ اػت ٍ تشاي تىويل آى ٍ تؼييي ػيؼتن ّاي ًگْذاسًذُ هَسد ًياص خْت پايذاسي ػاصُ ،پيـٌْاد هيـَد
تا تمؼين هخضى اص ًظش پيَػتِ ٍ ًاپيَػتِ تَدى هلالح تِ صٍى ّاي هختلف اص سٍؽ ػذدي هٌاػة تشاي تذليك تحليل پايذاسي
اػتفادُ وشد .تؼالٍُ اػتفادُ اص اتضاسدليك ّاي ًظيش وـيذگي ػٌح ٍ تاسػٌح هي تَاًذ دس تذليك پاساهتشّاي ٍالؼي تَدُ ػٌگ ًمؾ
هْوي ايفا ًوايٌذ.
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