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چکیده
تحلیل پايداری شیب ديوارههای معادن سطحي بهخصوص شیبهای سنگي ،از جمله مهمترين مسائل مورد توجه در طراحي معادن سطحي اسـت
كه با اجرای يک مدلسازی ژئوتکنیکي قابل دسترسي است .اين مدل ژئوتکنیکي برای تودهسنگهای درزهدار ايجاد ميشود و شامل دو زير مدل
به نامهای مدل هندسي و مکانیکي است .مدل هندسي تودههای سنگي شامل شبکهی شکستگيهای مجزا ( )DFNاسـت كـه براسـاو وضـعیت
توپوگرافي ،حدود مدل ،بلوکهای تکتونیکي و ناپیوستگيهای موجود ايجاد ميشود .مدل مکانیکي با هدف تحلیلهای مکـانیکي (اسـتاتیکي يـا
دينامیکي) تودهسنگ ايجاد شده و شامل بررسي پارامترهای ژئومکانیکي ،وضعیت تنشهای برجا ،شرايط آبهای زيرزمینـي ،قـوانین حـاكم بـر
مقاومت و رفتار تودهسنگ ،روشهای تحلیل پايداری و در نهايت قیاو و نتیجهگیری در مورد پايداری مکانیکي است .هدف از اين مقالـه ،ايجـاد
يک مدل ژئوتکنیکي و تحلیل مکانیکي مربوط به آن برای بلوک تکتونیکي شمارهی  1-5معدن سنگ آهن چغارت در دو مقطع از كاواک قـديم و
جديد و مقايسهی آنها برای بررسي تغییرات پايداری ديوارهی مذكور در طراحي شیب جديد است .برای دستیابي بـه ايـن هـدف ،مـدلسـازی
هندسي با روش شبکهی شکستگيهای مجزا در سیستم ناپیوستگيهای نامحدود غیر ترتیبي با تمركز بر حذف اثر تصادفي مدلسازی هندسي ،و
تحلیل مکانیکي مربوط به آن بهوسیلهی نرمافزار المان مجزای  UDECانجام و نتايج تحلیل شدند .بررسيها نشان دهندهی جابجاييهای كمتـر و
ثبات بیشتر ديوارهی جديد نسبت به ديوارهی قديمي است.

كلمات كلیدی
تحلیل پايداری ،مدلسازی هندسي ،شبکهی شکستگي مجزا ،مدلسازی عددیUDEC ،
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تططودهسططنگ و بط تبططی آن شططیروانیهططای سططنگی ادلططب دارای
ناپیوستگی هستند .بنابراین مدلسازی شیب سنگهای درزهدار
ب صورت ناپیوست ب واقعیت نزدیکتر است .سیستم هندسی و
نيوهی قرار گرفتن درزهها در تودهسنگ بسطیار پیییطده اسطت.
کیفیت و کمیت پارامترهای هندسی برداشت شده از درزههطای
منحق ی مورد محالعط کط در دیطدرر قطرار دارنطد ،ميطدود و
دارای عدم قحعیت است .راه حل عمده برای از بین بطردن ایطن
عدم قحعیت و نزدیک کردن سیستم درزههای موجود زمین بط
واقعیططططططت ،اسططططططتفاده از شططططططبک ی درزهی مجططططططزای

 -6مقدمه
فعالیتهای مختلف مهندسی ،نیازمند ایجاد فضاهای سطحيی و
زیرزمینی در ابعاد مختلف اسطت .در مهندسطی معطدن ،معطادن
روباز برای استخراج مواد معدنی نزدیک بط سطحا ایجطاد مطی-
شوند .این فضاها در ابعادی با مساحت کم و عمق کمتطر از 111
متر شروع و تا مساحتهای صطدها هکتطاری و عمطق بیشطتر از
 011متر ادام مییابد[ .]1طراحی شیبهای سنگی و محالع و
بررسی پایداری آنهطا مهطمتطرین مسطئل در مبيطه مهندسطی
شیروانیهای سنگی است.
 1تصططادفی بططا فططرز توزیططی آمططاری مشخصططات هندسططی
درزههاست[ .]2،3پیش از ایطن ،تيقیقطات زیطادی روی سطا ت
شبک ی درزهی مجزا و تولید شکستگیهای سنگ با ایطن رو
انجام شده است[.]4-0
بططرای تيلیططل پایططداری شططیروانیهططای موجططود در سططنگهططای
ناپیوست  ،رو های متنوع استاتیکی (تعادل حدی) ،هیبریطدی
و عددی اسطتفاده مطیشطوند .در میطان رو هطای اسطتاتیکی و
هیبریدی مرسوم در تيلیل پایداری شیب سنگها میتطوان بط
رو هایی نظیطر تئطوری بلطوکی[ ]9گطروههطای کلیطدی[ ]11و
بلوک کلیدی توسع یافت توسط مولدن-اورتطا[ ]11اشطاره کطرد
ک در یک تيلیطل تکطرار شطونده و پیشطرونده پایطداری شطیب
سنگهای درزهدار را بررسی میکند .از جمل رو های عطددی
مرسوم در تيلیل پایداری تودهسنگهای درزهدار مطیتطوان بط
رو اجزای مجطزا اشطاره کطرد کط بعطد از معرفطی آن توسطط
کاندال ،2استفاده از آن ب طور وسیعی در ميیطهطای ناپیوسطت
مورد توج قرار گرفت است.
محالعات بسیاری در زمینط ی تيلیطل پایطداری شطیروانیهطای
سنگی انجام شده اسطت .هطوک و بطری[ ]12نشطان دادنطد کط
ضریب ایمنی شیب های سنگی با کاهش شیب ،افزایش مییابد؛
همینین افزایش ضریب ایمنی با کاهش شیب درحالت اشباع با
سرعت بیشتری انجام میشود (شکل.)1

شکل  :6افزايش ضريب ايمني شیرواني سنگي در اثر كاهش شیب در
دو حالت خشک و اشباع[]65

وططنپططور و همکططاران[ ]13ضططمن بررسططی نقططش ویژگططیهططای
هندسی ناپیوستگی هطا و پارامترهطای ژمومکطانیکی تطوده سطنگ
شمال مشهد ،برای یک ترانش سنگی ب ارتفاع  21متر و ططول
 01متر ،نشان دادند ک با کاهش شیب دیواره ضریب ایمنی بط
دلیل وجود ناپیوستگی هایی با شیب  01درج ب سمت دیواره
ب صورت نمایی منفی افزایش مییابد (شکل.)13
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رو استخراج معدن روبطاز انتخطاش شطده اسطت .کطاواکهطای
زیادی برای استخراج ایطن معطدن توسطط شطرکتهطای مشطاور
آلمانی  ،EBEکاوشگران و کارشناسان معدن تهی شد ک ططر
اجرایی آن ،طر تهی شده توسط کارشناسان دفتر طراحطی آن
معدن در سال  1393با نسبت باطلط بطرداری  1/1بطوده اسطت
(شکل -3الف) .ب دلیل وجود ناپایداری های موضعی در ميدوده
معدن و با بررسی های میدانی ،تيلیل پایداری مجدد دیوارههطا
و از جمل دیواره بلوک  4-2در دستور کار قرارگرفت و ميدوده
نهططایی جدیططد توسططط شططرکت کاوشططگران طراحططیشططد []22
(شکل -3ش) و نسبت باطل بطرداری بطیش از دو برابطر شطد کط
دلیل اصلی افزایش نسبت باطل برداری کاهش شیب دیوارههای
مختلف معدن است.

شکل  :5تغییرضريب ايمني شیرواني سنگي نسبت به زايه شیب به-
صورت نمايي منفي[]66

منجزی و رضا واه[ ]14در طراحی شطیب پایطدار دیطواره هطای
معدن مس سونگون ،تيلیطل پایطداری را در شطرایط بارگط اری
استاتیکی انجام داده و با استفاده از روابط آماری ضریب ایمنطی
را در مقاطا مورد تيلیل یافت و در بخش های بيرانی دیواره با
کاهش شیب ،ب شیب پایدار رسیده است.
تيلیل پایداری و طراحی شطیروانیهطای سطنگی بطا اسطتفاده از
رو اجزای مجزا در محالعات پیشین گسطتر زیطادی داشطت
است[ .]11،11این تيلیلها ادلب با استفاده از نرمافزار UDEC
[ ]11و برای دیوارهی سدها [ ]10یا معادن روبطاز[ ]21،19و یطا
راهها و جادهها [ ]21انجام شده است.
مسئل تيقیق حاضر تيلیل و ایجاد اطمینان از پایداری دیطواره
جدید معدن نسبت ب دیواره قدیم آن در بلوک تکتطونیکی4-2
با توج ب کاهش شیب دیواره اسطت .بنطابراین پطس از بررسطی
منحق ی مورد محالع و تهی دادههای ژمومکانیکی ،مدلسطازی
هندسی مقاطی قدیم و جدید از بلوک تکتونیکی مطورد محالعط
ب کمک رو های آماری و تيلیل پایطداری دو مقحطی بطا رو
اجزای مجزا در نرمافزار  UDECانجام شد.

 -6مناطق هموژن آماری و بلوکهای تکتونیکي
در محالعات آماری برای ایجطاد همگنطی ،تقلیطل واریطانسهطا و
حاهای شبی سازی ادلب تفکیک جامع ب جوامی کوچکتر بطا
در نظر گرفتن حجم اطالعات قابطل قبطول انجطام مطیگیطرد .در
شبی سازی ناپیوستگیها نیز این امر الزامی است .بنطابراین بط -
منظور تقسیمبندی تودهسنگ چغارت ب بلوکهای با مشخصات
مشاب  ،سا تارهای زمینشناسی توده تجزی و تيلیل شد و این
توده بط واسطح ی حضطور گسطلهطای اصطلی طبطق گزارشطات
مشاورین معدن ب چهار بلطوک تکتطونیکی تقسطیم شطد .ادلطب
فرز تفکیک مناطق هموژن آماری بر اسار سا تارهای اصلی
فرضی صيیا است و در صورت لف بودن آن میتوان منطاطق
دارای ممانهای آماری یکسان را مجدداً ترکیطب کطرد .الزم بط
ذکر است ک بلوک چهارم طود بط دلیطل وجطود ا طتالف بطین
بعضی از مشخصات ب بلوکهای  4-1و  4-2تقسطیم مطیشطود.
شکل  -4الف ،موقعیت این بلوکها و مقاطی عمود بر دیطوارههطا
ک برای تيلیل های دو بعدی مورد توج اند ،را نشان میدهد.

 -5منطقهی مورد مطالعه
از نظر مورفولوژی شکل کانسار چغارت تودهای گوه ماننطد بطوده
ک دهان ی این گوه ب طرف سحا زمین اسطت ،بط ططوری کط
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(الف)

(ش)

شکل  :6محدودهی نهايي كاواک معدن سنگ آهن چغارت ،الف :كاواک قديم ،ب :كاواک جديد[]55

(ب)

(الف )

شکل  :1الف :محدودهی بلوکهای تکتونیکي محدوده معدن چغارت [ ]55ب :خطوط برداشت در بلوکهای مختلف معدن چغارت[]56

ارتفاعی مختلطف و در ترانشط هطا برداشطت شطده و پارامترهطای
هندسططی درزههططا شططامل جهططت شططیب ،شططیب ،فاصططل داری و
گستر ب عنوان پارامترهای هندسی با استفاده از کمپار ،متر
و دوربططین نقش ط بططرداری و  JRCو  JCSب ط عنططوان پارامترهططای
مکانیکی ناپیوستگیها با استفاده از پروفیلمتر و چکش اشمیت
اندازهگیری شدهاند[.]23

 -1مدلسازی هندسي
عوامطططل سطططا تاری دالطططب پطططس از گسطططل هطططای اصطططلی در
تططودهسططنگهططای درزهدار ،ناپیوسططتگیهططا (درزه ،الیطط بنططدی،
شیستوزیت  ،دگر شیبی و دیره) میباشند ک ویژگیهای آنهطا
در هر یک از مناطق هموژن آماری ،مورد توج در مطدلسطازی
هندسی است .درزهنگاری یکی از مهمترین مراحل مطدلسطازی
هندسی است ک ب ترتیب در س مرحلط ی برداشطت ،ترسطیم و
تفکیک و در نهایت تيلیل آماری انجام میشود.

 -3ترسیم و دستهبندی درزهها
ب منظور دست بندی و تفکیک دست درزهها و مشخصات هرکدام
از آنها ،اطالعات برداشت شدهی هر بلوک توسط نرمافزار Dips
تجزی و تيلیل شده است.
در بلوک تکتونیکی  4-2تعداد  391درزه برداشطت شطده اسطت
ک تمرکز این درزهها در شکل -1الف ،ب نمایش درآمده اسطت.
ب گون ای ک حدود  0تمرکز قابل تشخیص است .از این میان 4

 -1برداشت درزهها
عملیات برداشت درزهها در ط برداشتهایی ب موازات جبهط
کارهای هر بلوک تکتونیکی معدن چغطارت انجطام شطده اسطت.
شکل -4ش ،نشاندهندهی حوط برداشت درزهها در بلوکهای
تکتونیکی است .دادههای مورد نیاز از جبهط کارهطا در ترازهطای
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دست درزه تمرکز قابل قبولی دارند ک شکل -1ش ،وضعیت آن-
ها را نشان میدهد.

بررسی پارامترهای شیب و جهت شیب را میتوان نرمال فطرز
نمود و پارامتر فاصل داری از تطابی توزیطی نمطایی ،الر نرمطال و
ب ندرت نرمال پیروی کرده است.

در مدلسازی هندسی ب رو آماری یکطی از ملزومطات توابطی
توزیی و ممانهای آماری هر یک از ویژگطیهطای دسطت درزههطا
است .در این بخش مشخصات شیب ،جهت شیب و فاصطل داری
هر دست درزه تيلیل شده است.
با استفاده از نرمافطزار  Minitabهیسطتوگرام پارامترهطای مطورد
تخمین ترسیم و ماهیطت تطابی توزیطی آنهطا محالعط و بررسطی
نرمال بودن دادهها با آزمون  Anderson-Darlingانجطام گرفتط
است .نتایج این محالع آماری در جدول  1آمده اسطت .در ایطن

 -8شبیهسازی هندسي ناپیوستگيها

 -7تحلیل آماری

ب منظور شبی سازی هندسی ناپیوستگیهای یطک تطودهسطنگ
میتوان از دو رو استفاده کرد:
الف) رو سیستم ناپیوستگیهطای ناميطدود (ترتیبطی یطا دیطر
ترتیبی)
ش) رو سیستم دیسکهای تصادفی (دایروی یا چند وجهی)

(الف)

(ش)

شکل  :1الف :كنتور تمركز درزهها و تفکیک آنها در بلوک تکتونیکي  1-5و ب :دستهدرزهها و صفحهی شیب در بلوک تکتونیکي .5-1

(شکل  .)1توپوگرافی مقحی  421در طر نهایی قدیم و جدیطد
معدن چغارت در شکل  1نمایش داده شده است.
برنام  3DGMبرای تولید شطبک ی شکسطتگیهطای منفصطل از
یک الگطوریتم شطبی سطازی تصطادفی اسطتفاده کطرده و تمطامی
صوصططیات درزه ماننططد جهططتداری (شططیب و جهططت شططیب)،
فاصل داری یا چگالی درزهداری ،گستر (قحر دیسک) را تولید
میکند .بنابر اصیت تصادفی مدلسازی هندسی هطر بطار یطک
الگو از درزهها تولید میشود ک ممکن است نتایج تيلیل متطثثر
از این عامل قرار گیرند.
جهتداری (شیب و جهت شیب) ،گستر (قحطر) هطر دیسطک
شبی سازی میشود .در این مدلسازی مراکز دیسکهطا توسطط
یک پروس ی س بعدی توزیی پواسون ،جهطتداری توسطط تطابی
توزیی فیشر و ابعاد درزه ادلب توسطط تطابی توزیطی الر نرمطال
شبی سازی شدند[ .]0بر اسطار مشخصطات هندسطی شطبک ی
ناپیوستگی تودهسنگ چغارت و همینین تيلیلهای انجام شده

در رو اول ،ناپیوستگیها ناميدود بوده تا مرزهای مدل ادامط
مییابند و اگر تسلسلی وجود داشت دست درزههای دالطب مطرز
مدل را قحی و دست درزههای ثانوی بط ناپیوسطتگیهطای اولیط
ميدود میشوند .عدم در نظر گرفتن گسطتر ابعطاد درزههطا از
جمل معایب این سیستم بوده و باعه تولید تعطداد دیطر واقعطی
بلوک در مجموع ی بلوکی منتج از شبی سازی میشود.
شبی سازی ب رو دیسکهای تصادفی با جانمایی درزههطا بطر
اسار تابی توزیی پواسون ،با فرز دیسکی بودن شکل صفيات،
برای از بین بردن اثر تصادفی مدل هندسی در ایطن محالعط  ،بطا
استفاده از اطالعات آماری جدول 1برای هر یک از مقاطی قدیم
و جدید  11مدل هندسی ک هر یک بیانگر یک الگو از شبک ی
شکستگیهای منفصطل هسطتند ،تولیطد شطد و کلیط ی مراحطل
مدلسازی مکانیکی بر روی هر  11الگوی درزهداری اجرا شد.
بر همین اسار و ب کمک برنامط  ]0[ 3DGMکط در ميطیط
نرم افزاری متکتیکا اجرا میشود عملیات مطدلسطازی هندسطی
بلوک  4-2ب صورت س بعدی انجام و مقحی  421تهی گردید
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شبی سازی این توده انتخاش شد.

ناپیوستگیهای ناميدود ب عنوان رو

جدول  :6نتايج تحلیل آماری دستهدرزههای بلوک ]56[ 5-1

دست درزهی یک

پارامتر

شیب

A-squared
مقدارP
میانگین
انيراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی

1/01
1/134
11/11
3/312
11/912
1/111
-1/291

دست درزهی دو

امتداد شیب فاصل داری
1/91
1/121
221/01
1/01
41/21
1/111
-1/413

1/43
1/291
2/411
1/211
1/143
1/143
1/311

شیب

دست درزهی س

امتداد شیب فاصل داری

1/12
1/111
14/449
1/149
41/11
1/309
-1/411

1/12
1/111
314/04
0/11
13/99
-1/441
-1/113

1/41
>1/111
1/121
1/433
1/101
1/119
1/309

شیب
1/90
1/113
31/314
9/111
01/10
-1/111
-1/191

امتداد شیب فاصل داری
1/92
1/119
23/114
1/011
41/114
-1/111
-1/140

1/19
1/139
1/139
1/434
1/109
1/431
1/1100

شکل  :3مقطع دو بعدی  156از مدل هندسي سه بعدی بلوک تکتونیکي  1-5شبیهسازی شده در برنامه 3DGM

واص فیزیکی و مکانیکی سنگ بکر منحق ی چغطارت حاصطل
آزمایشهطای تعیطین وزن مخصطوص و آزمطایشهطای مقاومطت
تراکمی تکميوره و س ميوره روی نمون های چاههای اکتشاف
ژمومکانیکی انجام شده توسط شطرکت  ]24[ EBEدر جطدول2
آمده است.
در تيلیل پایداری شیبهای سطنگی درزهدار ،ریطز هطا ادلطب
ب صورت سا تاری است .ب عبارت دیگر درزهها نقطش اساسطی
در ناپایداری دارند بنابراین تعیین واص مقطاومتی و مکطانیکی
درزهها ب منظطور تيلیطل پایطداری اهمیطت اصطی دارد .بطدین
منظور عدد زبری سحا درزهها از طریق برداشت زبری سحو با
استفاده از پروفیل متر تعیین شده است.
مقاومت فشاری سحا درزه  JCSبا استفاده از چکش اشمیت در
هر بلوک تخمین زده شد و مقادیر زاویط اصطحکاک پایط طبطق
گزار یاراحمدی[ ]23در آزمایشگاه مکانیطک سطنگ دانشطگاه
یزد تهی شده است.

 -3مدلسازی مکانیکي
مدلسازی مکانیکی ب صورت دو بعدی و ب رو المان مجطزای
صریا ،در ميیط نرمافزاری یودک صورت گرفت .این نطرمافطزار
قابلیت مدلسطازیهطای ژمومکطانیکی در شطرایط مختلطف را در
ميیط ناپیوست دارد .برای تهی مدل هندسی در این نطرمافطزار
اطالعات هندسی مدل های  11گان مقحی  421تهیط شطده ،بطا
توج ب قابلیت برنام  3DGMبط صطورت فایطل قابطل ورود بط
یودک درآمده و برای طر های قدیم و جدید معدن وارد نطرم-
افزار شد .در نرمافزار یطودک ،بلطوکهطا در حالطت عطادی صطلب
هستند و برای تغییرشکلپط یر شطدن بایطد بط نطواحی تفاضطل
ميططدود کوچططکتططری تقسططیم شططوند .در ایططنجططا بطط منظططور
تغییرشکلپ یر شدن بلوک ها ،عملیات گسست سازی ب نطواحی
مثلثی با بیشین ابعاد  1متر انجام شد ک طی آن در هر یطک از
مدلهطای مقطاطی قطدیم و جدیطد بط ترتیطب تقریبطاً  41111و
 41111ناحی ایجاد شد.
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شکل  :7توپوگرافي مقطع  156در طرح نهايي قديم و جديد معدن چغارت
جدول -5خواص فیزيکي و مکانیکي سنگ بکر و درزههای بلوک تکتونیکي  1-5معدن چغارت []56[ ]51

میانگین

پارامتر

انحراف معیار

سنگ بکر
وزن مخصوص ماده سنگ ()gr/cm3

20113

101331

11

24013

زاوی اصحکاک ماده سنگ (درج )

4100

11011

چسبندگی ماده سنگ ()Mpa

2101

11043

مقاومت فشاری تکميوره سنگ ()Mpa

درزهها
زبری سحا درزه

1011

1091

عدد اشمیت

43011

1091

زاوی اصحکاک سحا درزه (درج )

3202

40311

چسبندگی سحا درزه ()Mpa

102010

101111

سختی نرمال ()Gpa

111/2

-

سختی برشی ()Gpa

11

-

عالوه بر واص ژمومکانیکی ،برای سنگ بکر و درزهها باید مدل
رفتاری نیز تعیین شود .در نرمافزار یودک 1 ،مدل رفتاری برای
سنگ بکر و  4مدل رفتاری بطرای درزههطا وجطود دارد .الزم بط
ذکر است ک در این محالع  ،سطنگ بکطر بط صطورت االسطتیک
فرز شده و برای درزهها مدل تمار سحيی کولمطب در نظطر
گرفت شده است .نهایتا مدل مکانیکی تعریف شده حطل شطده و
ب تعادل رسید.
شکل -0الف و -0ش ،ب ترتیب نمون ای از نمطودار نیطرویهطای
نامتعادل کنندهی یکی از مطدلهطای مقطاطی قطدیم و جدیطد را
نشان میدهد.

 -61بررسي و تحلیل نتايج
هدف از این محالعط بررسطی تطاثیر کطاهش شطیب بطر پایطداری
دیواره بلوک تکتونیکی 4-2معدن چغارت است .ب منظطور بیطان
بهتر نتایج این تيلیل 0 ،نقح ی کنترلطی نزدیطک بط دیطوارهی
شیبدار در مقاطی قدیم و جدید در نظر گرفت شد ک در شکل
 9موقعیت آنها نشان داده شده است.
ویژگی نقاط م کور این است ک تراز ارتفاعی هر کطدام از آنهطا
در مقحی دیوارهی قطدیم و در مقحطی دیطوارهی جدیطد یکسطان
است .از این رو میتوان پارامترهای ثبطت شطده در هطر نقحط از
06
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مقحی قدیم را با نقحط ی متنطارر
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کرد.

در مقحطی جدیطد مقایسط

شکل  :8نمودار نیروی نامتعادل كنندهی الف :مقطع قديم و ب :مقطع جديد

شکل  :3نقاط كنترلي در مقاطع ديوارهی قديم و جديد

ط ممتد نشان ی جابجایی در مقحی دیوارهی جدید و هر رنگ
نشان ی یک نقح ی کنترلی است .بنابراین هر یک از طچین-
ها بیانگر میانگین جابجایی کلی ی مدلهای دیطوارهی قطدیم در
نقح ای اص و هر ط ممتد بیانگر میانگین جابجایی همط ی
مدلهای دیوارهی جدید در یک نقح ی اص است.
همانطور ک از شکل  11مشخص است ،جابجایی در راستای x
در نقاط کنترلی مقحی قدیم از نقطاط متنطارر آنهطا در مقحطی
جدید ب مقدار قابل توجهی بیشتر است.
شکل  11جابجایی در راسطتای  yرا نشطان مطیدهطد و عالمطت
منفی صرفاً جهت جابجایی رو ب پایین را بیان میکنطد .در ایطن

مهمترین پارامتر کنترلی در شیروانیها میزان جابجطایی سطحا
شیبدار و کنتطرل آن اسطت .بط همطین منظطور در ایطن مقالط
جابجططایی در  0نقحطط ی کنترلططی مطط کور ثبططت شططده اسططت.
نمودارهای شکلهای  11و  11ب ترتیب این جابجطاییهطا را در
دو راستای  xو  yو در هر دو مقحی قدیم و جدیطد نشطان مطی-
دهند .الزم ب ذکطر اسطت کط ایطن جابجطاییهطا در  0نقحط ی
کنترلی مورد نظر بطرای  11مطدل هندسطی مقحطی قطدیم و 11
مدل مقحی جدید ب طور مجزا ثبت شده و میطانگین هطر کطدام
در شکلهای  12و  13نمایش داده شده است .همینین در این
نمودارها طچین نشان ی جابجایی در مقحطی دیطوارهی قطدیم،
00
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اعتماد دیواره مورد توج قرار نگرفت است ولی ب نظر مطیرسطد
با توج ب متوسطط ا طتالف  201سطانتی متطر در جابجطاییهطا
ا تالف ضرایب اطمینان و احتمال ریز نیز زیاد نباشد.
قضاوت در صوص مسامل اقتصادی این تغییر شطیب و اثطر آن
بر قیمت های تمام شده بر اسار این تيقیق کمی دشوار است
اما بر اسار یک مياسب سرانگشتی در صورتیک مساحت بین
دو مقحی  3111101متر مربی باشد و با وزن حجمی  20113تن
بر مترمکعبی سطنگ دیطواره و بطا احتسطاش  111متطر ميطدوده
بلوک تکتونیکی  4-2تناژ باطل برداری اضافی عبارت واهد بود
از  49041میلیون تن ک ب نظر میرسد قضاوت در صوص این
دیواره و تغییر شیب ناگهانی از  12ب  31درج ميافظ کارانط
بوده است.

مورد نیز جابجایی در راستای  yدر نقاط کنترلطی مقحطی قطدیم
بیشتر از نقاط متنارر آنها در مقحی جدید است.
برای مشخص شدن این ا تالفات در جابجایی دیوارههای قطدیم
و جدید ،میطانگین جابجطایی در نقطاط کنترلطی مقحطی قطدیم و
جدید  421ب ططور مجطزا مياسطب و در شطکلهطای  12و 13
نشان داده شده است .بنابراین میتوان نتیج گرفت ک بط ططور
میانگین جابجایی در مقحی قدیم بیشتر از جابجطایی در مقحطی
جدید است و ب حدود  2برابر میرسد .ب عبارت دیگر ،با تبدیل
دیططوارهی قططدیم معططدن چغططارت در بلططوک تکتططونیکی  4-2ب ط
دیوارهی جدید ،جابجاییها تقریبا نصف شده است .ایطن مسطئل
بیانگر پایداری بیشتر دیوارهی جدید نسبت بط دیطوارهی قطدیم
است .البت در این تيقیق تغییرات ضطریب اطمینطان و قابلیطت
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شکل  :66نمودار جابجايي در راستای  yدر نقاط كنترلي  6تا  8برای مقاطع قديم و جديد
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در مدلهای مقحی جدید ،و در راستای  yاز  4/11سطانتیمتر در
مقحی قدیمی ب  2/11سانتیمتر در مقحی جدید رسطیده اسطت.
کمتر بودن جابجاییها در مقحی جدید نسبت ب مقحی قطدیمی
حاکی از پایداری و ثبات بیشتر دیوارهی جدید است.

 -66نتیجهگیری
هدف از این محالع بررسی تغییطرات پایطداری دیطوارهی بلطوک
تکتونیکی  4-2معدن سنگ آهن چغارت واقطی در بلطوک ایطران
مرکزی در دو از کاواک مقحی قدیم و جدیطد اسطت .درزههطا در
این تيقیق ب صورت شطبک ی شکسطتگی مجطزای تصطادفی بطا
استفاده از رو سیستم ناپیوستگی هطای ناميطدود بط کمطک
برنام ی  3DGMتولید و کلی ی مراحطل تيلیطل بطا اسطتفاده از
رو المان مجزا و در ميیط نرمافطزاری  UDECانجطام گرفتط
است .در نهایت نتطایج دو مقحطی قطدیمی و جدیطد بطا یکطدیگر
مقایس شدهاند .نتایج نشانگر کاهش جابجطاییهطا در شطیروانی
مورد نظر پس از تبدیل مقحی قطدیمی بط مقحطی جدیطد اسطت
ب طوری ک میانگین بیشین ی این جابجاییها در راسطتای  xاز
 4/91سانتیمتر در مدلهای مقحی قدیمی بط  2/00سطانتیمتر
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