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چىیذُ
اص هْوتشيي پاساهتشّا دسحفاسی تًَل با هاؿیي ّای ػپشیِ بؼتِ ،هاًٌذ ػپشّای فـاس تؼادلي صهیي ،تؼییي باصُی هٌاػبي اص
فـاس جْت ًگْذاسی جبِْواس تًَل اػت ،بِ ايي ػلت وِ جلَگیشی اص ًاپايذاسی جبِْ واس تًَل ّن اص ًظش ايجاد ؿشايط الصم بشای
بشؽ ٍ پیـشٍی ٍ ّن اص ًظش وٌتشل جابجاييّا دس ػطح صهیي حايض اّویت اػت .هطالؼات صيادی با اػتفادُ اص سٍؽّای ػذدی
بشای تؼییي اثشات بىاسگیشی فـاسّای هختلف بش تغییش ؿىلّای ػطحي كَست گشفتِ اػتّ .ش يه اص هطالؼات كَست گشفتِ دس
صهیٌِی بشسػي اثش فـاس ًگْذاسی جبِْواس بش تغییشؿىلّای ػطحي ،بشای يه ؿشايط خاف بَدُ ٍ باصُی بؼیاس هحذٍدی اص
فـاسّای هختلف سا پَؿؾ هيدٌّذّ .ویيطَس اوثش هطالؼات روش ؿذُ ،حىايت اص واّؾ تغییش ؿىلّای ػطحي دس اثش بىاسگیشی
فـاسّای ًگْذاسیِ بضسگتش داسًذ .دس ايي همالِ بِ بشسػي هیضاى تأثیش فـاس ًگْذاسی بش هیضاى ًـؼت ٍ جابجاييّای جبِْ واس دس
ؿشايط هختلف پشداختِ ؿذ .با اػتفادُ اص هذلػاصیّای ػذدیِ ػِ بؼذی بِ سٍؽ تفاضل هحذٍد ٍ با اًجام آًالیض حؼاػیت ًؼبت
بِ پاساهتشّ ای هحیط حفاسی ٍ حفاسی دس اػواق هختلف ،هـاّذُ ؿذ وِ دس ّوِی حاالت ،افضايؾ فـاس ًگْذاسی دس ابتذا باػث
واّؾ لابل تَجِ دس هیضاى ًـؼتّا ؿذُ  ،پغ اص آى دس باصُای هحذٍد ،هیضاى ايي تأثیش ون ٍ دس ًْايت با بىاسگیشی فـاسّای
باالتش ،ػالٍُ بش ايجاد باالصدگي دس جلَی جبِْواس ،هیضاى ًـؼت افضايؾ پیذا خَاّذ وشد ،با ايي تَضیح وِ دس اػواق بیـتش ٍ
صٍايای اكطىان داخلي پايیي تشِ هحیط ،حؼاػیت افضايؾ ًـؼت ًؼبت بِ افضايؾ فـاس ًگْذاسی ،بیـتش اػت .ضوي آًىِ ًتايج
بذػت آهذُ حاوي اص آى داسد وِ حؼاػیت جابجاييّای جبِْواس ًؼبت بِ تغییشات فـاس ًگْذاسی دس هحیطّايي با صٍايای
اكطىان داخلي هتفاٍت ،چؼبٌذگي هتفاٍت ٍ يا دس ػوك ّای هختلف حفاسی تمشيبا يىؼاى اػت .بِ ايي هؼٌي وِ دس كَست
افضايؾ يا واّؾ فـاس بِ همذاس هـخق ،هیضاى تغییش جابجاييّا دس دٍ هحیط بِ ّن ًضديه خَاٌّذ بَد .دس حالي وِ ايي هَضَع
دس هَسد هحیطّايي با هذٍل تغییش ؿىل پزيشی هختلف كذق ًويوٌذ.

ولوات ولیذی
تًَلػاصی ػپشی ،ػپش فـاس تؼادلي صهیي ،سٍؽ تفاضل هحذٍد ،فـاس ًگْذاسی جبِْ واسً ،ـؼت ،جابجايي جبِْواس
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 -1همذهِ
اهشٍصُ توایل صیادی ٍخَد داسد کِ تا حذ اهکااى ّوگشایای
دس هحیظ اعشاف ساصُّای صیشصهیٌی ،تِ خػَظ ساصُّای ٍاقغ
ضذُ دس هحیظّای ضاْشی اتااان ًیاتاذ .فطااس ًگْاذاسی دس
خثِْ کاس تًَل دس حاااسی تاِ کواک سارشّای فطااس تؼااد ی
صهیي 1پاساهتشی هَثش ٍ تؼییي کٌٌذُ دس کٌتاش خاتدااییّاای
خثِْکاس ٍ دس تشخی هَاسد خاتدااییّاای ساغ صهایي اسات،
تٌاتشایي تخویي ایي پاساهتش تِ غاَس دسسات ٍ تاا اساتاادُ اص
سٍشّای هختلف ٍ یک اسصیاتی هٌاسة اص هخااعشُی ضکسات
دس خثِْکاس تًَل ّن اص ًظش ایداد یک هحیظ کاسی ایوي ٍ ّن
اص ًظش تخویي احتوا سخذاد ًطستّای تضسگ ،ضشٍسی اسات
دس ػول ،فطاس ًگْذاسًذُی خثِْکاس دس تًَلساصی تا سرش فطاس
تؼاد ی صهیي هؼوَالً اٍ یي پاساهتش کٌتش کٌٌذُ حایي حاااسی
است
خاتدایی یا ًاپایاذاسی دس خثْاِکااس تًَال ،خاتدااییّاای
هحیغیِ ًاضی اص ٍخَد فضای خا ی تیي سرش ٍ ساغ تًَال یاا
پَضص تتٌی ٍ سغ تًَل ٍ ّویيعَس تغییش ضکل صهیي دس اثش
تغییش ضکل ًگْذاسی ٍ تحکین ،ػَاهال ایدااد ًطسات کلای دس
سغ صهیي ّستٌذ (ضکل  )1تِ ػثاس دیگاش تٌْاا تخطای اص
هیضاى ًطست دس سغ صهیي دس حااسیّای پایذاس سا هیتَاى تا
فطاس ًگْذاسًذُی خثِْ کاس هشتثظ داًست هؼوَال افت صهیي
ًاضی اص فؼا یت دس سیٌِ کاس  11تا  51دسغاذ ،افات دس عاَ
سرش  01تا  21دسغذ ٍ افت پس اص ػثَس سرش  31تا  01دسغذ
افت کلی صهیي سا تطکیل هیدٌّذ [ ]1تا ایاي ٍخاَد عشاحای
تْیٌِ ٍ کٌتش هٌاسة فطاس ًگْذاسی دس کٌاس عشاحی ٍ اخاشای
هٌاسة سایش پاساهتشّای هَثش تش ًطسات هایتَاًاذ تاثثیش قاتال
تَخْی دس خلَگیشی اص تشٍص ایي پذیاذُ تاِ هیاضاى یاش هدااص
داضتِ تاضذ

ؿىل  -2هشاحل ًـؼت دس تًَلػاصی ػپشی []1
اص عشف دیگش ،دس ا لة هَاسد ،تاصُای اص فطاس ًگْذاسی تاِ
ػٌَاى فطاس هداص هؼشفی هایضاَد ٍ اپشاتاَس دساتگاُ ساؼی دس
حاظ فطاس ًگْذاسی دس ایي تاصُ سا داسد
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دس عَ دِّ ّای اخیش افضایص استاادُ اص سٍشّای ػاذدی
تشای تخویي ٍ پیص تیٌی ًطست دس سغ صهیي ًاضی اص تًَال
ساصی سرشی قاتل هطاّذُ است ایي تخویي دس اتتذا تِ کواک
هذ ساصی ّای دٍ تؼذی غَس گشفت ٍ دس سا ّاای اخیاش تاا
تَخِ تِ گستشش هذ ّای ػذدی سِ تؼذی تِ عاَس دقیات تاش
گستشش یافت تا ایي ٍخَد هغا ؼا دقیات ًساثتاً کوای تاشای
تشسسی اثش پاساهتشّای هتٌَع دس تًَل سااصی سارشی تاش تغییاش
ضکلّای سغ صهیي ٍخَد داسد
فیٌَ ٍ کالف 5دس سا  1322اثش فطاس ًگْذاسًاذُی خثْاِ
کاس دس سٍش  ٍ EPBالیِ تٌذی صهیي تش سٍی تغییش ضکلّاای
سغحی سا تِ عَس دٍ تؼذی هَسد تشسسی قشاس دادًذ][2
اتَ فشسخ ٍ تَهایً 3یض دس سا  1333تِ غَس دٍ تؼاذی
هغا ؼاتی سا تشای تؼییي اثش فطاس ًگْذاسًذُی خثْاِ کااسً ،اش
تحکین یافتي صهیي ٍ ػوت تًَلکاسی تش تغییش ضکلّای ساغ
صهیي ٍ افضایص فطاس هٌازی اًدام دادًذ][3
دس سا  1331هٌػَس 0اثاشا فطااس ًگْاذاسی خثْاِ کااس،
فطاس تضسیت ٍ هطخػا خاک سا تش ًطست دس ساغ صهایي تاا
استاادُ اص هذ سِ تؼذی تشسسی کشد][4
اتَکشیطا 2دس سا  1332هذ اسائِ ضاذُ تَساظ هٌػاَس سا
تشای تشسسی اثش آب صیشصهیٌی تش تغییش ضکل سغ صهیي تِ کاس
تشد اٍ تثثیش خػَغیا خاک ٍ ػوت حااسی تش تغییش ضکلّای
صهیي ٍ سیستن ًگْذاسی سا تا سٍش دٍ تؼذی ٍ اثش فطاس خثْاِ
کاس ٍ فطاس تضسیت تش افضایص فطاس هٌازی سا تا سٍش ساِ تؼاذی
هَسد هغا ؼِ قشاس داد][5
اص هْوتشیي کاسّای اًدام ضذُ هیتَاى تِ هذ ساِ تؼاذی
اخضاء هحذٍد کسرش ٍ هسک 1دس سا  5110اضااسُ کاشد][7,6
آًْا هاذ سااصی ساِ تؼاذی سا تاشای تًَال سااصی سارشی دس
خاک ّای ًشم ٍ اضثاع اًدام دادًذ ،تاِ عاَسی کاِ پاساهتشّاای
صیادی دس ایي هذ تا دس ًظش گشفتي پیطشفت هشحلِ تِ هشحلاِ
تًَاال هااَسد تشسساای قااشاس گشفاات ّواایي اهااش ه ایسااِ تااثثیش
پاساهتشّای هختلف تش فطاس هٌازی ،تٌصّای ایداد ضذُ ،تغییش
ضکلّای خاک ٍ تغییش ضکلّای الیٌیٌگ سا هیسش ًوَد
ّش یک اص هغا ؼا غَس گشفتاِ دس صهیٌاِی تشسسای اثاش
فطاس ًگْذاسی خثِْکاس تش تغییشضکلّای ساغحی تاشای یاک
ضشایظ خاظ تَدُ ٍ تاصُی تسیاس هحذٍدی اص فطاسّای هختلاف
سا پَضص هیدٌّاذ ّوایيعاَس توااهی هغا ؼاا رکاش ضاذُ
حکایت اص کاّص تغییش ضاکلّاای ساغحی دس اثاش تکااسگیشی
فطاسّای ًگْذاسیِ تضسگتش داسًذ
تا تَخِ تِ ایٌکِ اًتظاس هی سٍد کِ دس ضشایظ هختلف صهایي
ضٌاسی ٍ ّویيعَس ٌّذسِّای هختلف حااسی ،اثشا افاضایص
یا کاّص فطاس ٍ دٍس ضذى اص هیضاى تْیٌِ تثثیشا هتاااٍتی تاش
33
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خاتدایی ّای سغ صهیي داضاتِ تاضاذ ،ازا دس ایاي ه ا اِ تاِ
تشسسی هیضاى تثثیش فطاس ًگْذاسی تش هیضاى ًطست ٍ خاتدایی-
ّای خثِْ کاس دس ضشایظ هختلف پشداختِ هیضَد
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هتش تؼییي گشدیذ (ضکل )5

 -2هذلػاصی ػذدی ػِ بؼذی بِ سٍؽ تفاضل هحذٍد
سٍش تااضل هحذٍد اص قذیوی تشیي سٍش ّای ػاذدی تاشای
حل هؼادال دیاشاًسیل است ایي سٍش تاشای تحلیال ػاذدی
3
هحیظّای پیَستِ ،7پیَستِ ّواشاُ تاا دسصُ ٍ 2ضاثِ پیَساتِ
استاادُ هیضَد
دس هذ ساصیّای ػذدی ،اًتخاب اًذاصُی هصّا ٍ فَاغال
تیي گشُّاّ ،ن اص ًظش دقت پاسخّای تذست آهذُ ٍ ّن اص ً غِ
ًظش هذ صهاى الصم تشای حل هساث ِ داسای اّویات اسات دس
ایي پژٍّص خْت سسیذى تِ یک حا ت تْیٌاِ ،هاذ ّاایی تاا
اتؼاد هصتٌذی هتااٍ ساختِ ٍ صهاى اخاشای آًْاا تاا یکاذیگش
ه ایسِ ضذ دس ًْایت تشای سسیذى تِ دقت هٌاسة ،دس اعاشاف
هحذٍدُی حااسی ،تِ د یل آضااتگی دس هیاذاىّاای تاش خاای
تٌص ٍ ّویٌغَس خاتداییّای تضسگتش ،اتؼاد هصّا ًساثت تاِ
سایش ً اط ،دس ه اعغ ػشضی کَچکتش اًتخاب گشدیذ ّویٌغاَس
دس اهتذاد عَ ی تلَک ،تا عَ  01هتشی ،فاغلِی تیي گاشُّاا
 21ساًتیوتش دس ًظش گشفتِ ضذ ایي هَضَع تاػا ساَْ ت دس
هذ سااصی حاااسی هشحلاِ تاِ هشحلاِی تًَال ٍ ّوایيعاَس
دستیاتی تِ دقت هٌاسة هیضَد تا فاغلِ گشفتي اص ایي ً غاِ،
فاغلِی تیي گشُ ّا تا اًتْای تلَک تِ تذسیح تضسگتش اًتخاب ضذ
تا دس صهاى کَتاُتشی حل هسث ِ هوکي ضَد
تشای تؼییي اتؼاد تلَک تایذ دس ًظش داضت کِ دس ه غغ
ػشضی ٍ ػوَد تش هحَس تًَل ،ػشؼ تلَک تایذ تِ گًَِای
اًتخاب ضَد کِ هَقؼیت تٌصّا دس اعشاف هشص تلَک ،هست ل
اص آضاتگی هیذاى تٌص دس اعشاف حااسی تاضٌذ ٍ ه ذاس آىّا تا
تٌصّای اٍ یِی قثل اص اًدام حااسی تشاتش تاضذ
تِایي هٌظَس ،تلَکّایی تا اتؼاد هختلف ساختِ ضذ ٍ
ٍضؼیت کٌتَسّای تٌص ،پس اص ػولیا حااسی تشسسی گشدیذ
ٍ هطاّذُ ضذ کِ دس فاغلِی تیص اص  1تشاتش ضؼاع تًَل اص
هشکض آىٍ ،ضؼیت کٌتَسّای تٌص تِ حا ت اٍ یِ خَد تاص
هیگشدًذ تذیي تشتیة ػشؼ تلَکّا  71هتش ٍ عَ آًْا 21

ؿىل ً -1وای ولي اص هذل ػاختِ ؿذُی اٍلیِ

تشای تغثیت ّش چِ تیطتش ضشایظ حااسی تا ٍاقؼیتّ ،واى-
عَس کِ اضاسُ ضذ ،هذ ساصیِ ػولیا حااسی تِ غَس هشحلِ
تِ هشحلِ ٍ دس گامّای  1/2هتشی (هؼاد عَ سگوٌت)
غَس گشفت قاتل رکش است کِ ًتایح تذست آهذُ اص حااسی
کل تًَل دس یک هشحلِ تا حااسی هشحلِ تِ هشحلِ آى ه ایسِ
ضذُ ٍ تِ ػلت تااٍ دس ًتایح تذست آهذُ اص هذ ساصی هشحلِ
تِ هشحلِ کوک گشفتِ ضذ
دس حااسی ،اتتذا یک گام تِ عَ هطخع اص تًَل حااسی
ضذُ ،سرس سرش هاضیي حااسی تِ کوک خکّای پیطشاى تِ
سوت خلَ ساًذُ هیضًَذ ،پس اص آى دس فضای خا ی ایداد ضذُ
دس پطت سرش ،سگوٌتّای ًگْذاسی ًػة هیضًَذ ٍ دس ًْایت
فضای پطت سگوٌتّای حااسی تا سغ تًَل ،تِ کوک تضسیتِ
دٍ اب ،پش هیضَد
ضکل  3هشاحل هختلف پیطشٍی حااسی دس ٍاقؼیت سا تِ
غَس ضواتیک ٍ هذ ساصی غَس گشفتِ تشای ّش هشحلِ سا
ًطاى هیدّذ
تا تَخِ تِ خػَغیا هحیظ حااسی ،هذ سفتاسی
پالستیک هَّش کلوة ،تِ ػٌَاى هذ هٌاسة تشای تَدُ خاک
دس ًظش گشفتِ ضذ خػَغیا هثٌای تکاسگشفتِ ضذُ تشای
هحیظ حااسی دس قا ة خذٍ  1آٍسدُ ضذُاًذ قاتل رکش است
کِ ایي خػَغیا تشگشفتِ اص خػَغیا ِ تخطی اص هسیش خظ
 5قغاس ضْشی هطْذ هیتاضٌذ
جذٍل  -2پاساهتشّای هحیط حفاسی جْت ػاخت هذل اٍلیِ
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ؿىل  -9هشاحل هختلف پیـشٍی دس حفاسی با ػپش  EPBدس ٍالؼیت ٍ هذلػاصی كَست گشفتِ بشای ّش هَسد

الصم تِ رکش است کِ قغش ًْایی تًَل(قغش داخلای)  2هتاش ٍ
ضخاهت پَضص تتٌی  32ساًتیوتش هیتاضذ ّویي عَس استاااع
سٍتاسُ تا تاج تًَل دس هذ اٍ یِ 11 ،هتاش دس ًظاش گشفتاِ ضاذُ
است تذیي تشتیة دس اًدام ّش تحلیل حساسیت تا ثاتت هاًاذى
سایش پاساهتشّا (پاساهتشّای ٌّذسی ٍ پاساهتشّای هحیظ) ،یکای
اص آىّا تغییش هیکٌذ دس ضوي تا تَخِ تِ ایٌکِ ّاذف تشسسای
تغییشا ًتایح است ٍ ًاِ ه اذاس هغلات خشٍخای ،خػَغایا
هحیظ دس تواهی تخصّای تلَک ،یکساى فشؼ ضذُ است
 -3تأثیش فـاس ًگْذاسی جبِْواس بش تغییشؿىلّا دس
ؿشايط هختلف
دس ایي پژٍّص ٍ دساداهِ ،اثش اػوا فطاسّای هختلف
ًگْذاسی دس اػوان هختلف حااسی ،دس صهیيّایی تا
چسثٌذگیّای هتااٍ  ،دس صٍایای اغغکاک داخلی هختلف ٍ
دس ًظش گشفتي هذٍ ّای تغییش ضکل پزیشی هتااٍ هَسد
تشسسی قشاس خَاّذ گشفت دس ضوي ،تا تَخِ تِ ایٌکِ تغییش
هحیظ حااسی دس اکثش هَاسد ّوشاُ تا تغییش تواهیپاساهتشّای
فَن هیتاضذ ،زا ایي هغا ؼِ تا دس ًظش گشفتي هطخػا
هیاًگیي چٌذ ًَع هختلف خاک ًیض اًدام خَاّذ ضذ
 -2-9تأثیش فـاس ًگْذاسی جبِْ واس با تغییش صاٍيِ اكطىان
داخلي هحیط حفاسی

تا ثاتت ًگِ داضتي تواهی پاساهتشّا ،دس پٌح صاٍیِی
اغغکاک داخلی  01 ٍ 32 ،31 ،52 ،51دسخِ تِ هغا ؼِی اثش
فطاس ًگْذاسی پشداختِ هیضَد صاٍیِ اغغکاک داخلی 51
دسخِ هؼوَالً هؼشف خاکّای ًسثتاً آ ی سسی ٍ صاٍیِ اغغکاک
داخلی  01دسخِ دس اًَاع خاکّای هاسِای دیذُ هیضَد[]8
هیتَاى گات کِ هؼوَالً صاٍیِ اغغکاک داخلی دس
هحیظّای هؼوَ حااسی دس خاسج اص تاصُی فَن ًخَاّذ تَد
تشای ّش هَسد ،هذ ساصی حااسی ّواًغَس کِ گاتِ ضذ ،تِ
غَس هشحلِ تِ هشحلِ اًدام گشفت ٍ اص ساُ حل تحلیلی اسائِ
ضذُ تَسظ کا ٍ دٍسهیکس (هشص پاییي تش) تشای سسیذى تِ یک
فطاس ًگْذاسی هثٌا دس ّش هَسد کوک گشفتِ ضذ کا ٍ
دٍ سهیکس تا استاادُ اص آًا یض حذی ٍ اًدام یک تحلیل سِ
تؼذی ،تح پایذاسی خثِْ کاس تًَلّای دایشُای ضکل سا دس
حااسیّای کن ػوت هَسد تشسسی قشاس دادًذ ] [9ضکل 0
حذاکثش ًطست دس سغ صهیي دس فطاسّای هختلف ًگْذاسی سا
دس هحیظّایی تاصاٍیِّای اغغکاک داخلی هختلف ًطاى
هیدّذ دس ایي ضکلّ ،ش هٌحٌی ،هؼشف تغییشا دس ًطست
حذاکثش تا اػوا فطاسّای هختلف ًگْذاسی دس یک صاٍیِ
اغغکاک داخلی ثاتت هیتاضذ ٍ دایشُی تَخا ی دس ّش ضکل،
هیضاى ًطست هشتثظ تا تِکاسگیشی فطاس ًگْذاسیِ تِ دست
آهذُ اص سٍش کا ٍ دٍسهیکس سا ًطاى هیدّذ تشای تذست
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آٍسدى حذاکثش ًطست ،دس ّش هَسد ،هیضاى خاتداییّا دس کل
هسیش تغَس خذاگاًِ هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است اگش چِ دس
ایي ًوَداسّا ًطست کلی(ًطست ًاضی اص تثثیش ّوِی
پاساهتشّای هَثش تش ًطست) آٍسدُ ضذُ است ،تایذ گات اص آًدا
کِ دس ّش تشسسی ،فطاس ًگْذاسی تغییش کشدُ ٍ سایش پاساهتشّا
ثاتت هیتاضٌذ ،هیضاى تغییشا خاتدایی دس سغ صهیي ٍ دس
خثِْکاس تًَل تٌْا ًاضی اص تغییشا فطاس ًگْذاسًذُی خثِْکاس
خَاّذ تَد
عثت ایي ضکل ،تا اػوا فطاسی تِ هیضاى  11کیلَپاسگا
کوتش اص فطاس پیطٌْاد ضذُ تَسظ سٍش تحلیلی ،هیضاى ًطست
تِ هیضاى قاتل تَخْی افضایص پیذا هیکٌذ ًکتِ قاتل تَخِ دس
ایي ضکل ایي است کِ دس فطاسّای هختلفِ هَسد تشسسی قشاس
گشفتِ ،کوتشیي هیضاى ًطست هشتَط تِ حا تی است کِ اص فطاس
هشتَط تِ ساُ حل تحلیلی استاادُ ضذُ است ػلیس ن ایيکِ دس
ًگاُ اٍ هوکي است ایي دیذ ٍخَد داضتِ تاضذ کِ ّوَاسُ
افضایص فطاس ،کاّص ًطست سا تِ دًثا خَاّذ داضت افضایص
ًطست دس اثش افضایص فطاس ًگْذاسی ،دس هحیظّایی کِ داسای
صاٍیِی اغغکاک داخلی کوتشی ّستٌذ قاتل تَخِتش هیتاضذ
تِ عَسی کِ دس صاٍیِی اغغکاک داخلی  51دسخِ ،تا اػوا
فطاسی تشاتش تا  317کیلَپاسگا  ،هیضاى ًطست ًسثت تِ حا تی
کِ اص فطاس ًگْذاسیِ تِ دست آهذُ اص سٍش کا ٍ دٍسهیکس
استاادُ ضَد ،تِ هیضاى  2هیلیوتش افضایص هییاتذ ایي ػذد تا
تَخِ تِ ایٌکِ تٌْا تخطی اص ًطستّا هشتَط تِ فطاس ًگْذاسی
است ،ػذد قاتل تَخْی هیتاضذ ،دس حا ی کِ دس صٍایای
اغغکاک داخلی تاال ه ذاس افضایص ًطست تسیاس ًاچیض است
تِ عَس کلی سًٍذ تواهی هٌحٌیّا حاکی اص آى است کِ
افضایص فطاس ًگْذاسی تا هشص هطخػی هَخة کاّص ًطست
خَاّذ ضذ پس اص آى دس تاصُی خاغی هیضاى ایي تثثیشا
ًاچیض تَد ُ ٍ دس ًْایت دس فطاسّای تاال ،افضایص ًطستّا سا تِ
ّوشاُ خَاّذ داضت ػلت افضایص ًطست دس اثش اػوا
فطاسّای ًگْذاسًذُی خیلی تاال سا هیتَاى تٍِخَد آهذى
هحیظ پالستیک دس صٍىِ اعشاف خثِْکاسٌّ ،گام ػثَس دستگاُ
اص یک ه غغِ هطخع داًست تِعَسی کِ ایي هحیظ
پالستیک ،پس اص ػثَس دستگاُ ،خاتداییّای تیطتشی سا اص خَد
ًطاى هیدّذ ّواىعَس کِ دس اداهِ دیذُ خَاّذ ضذ ،افضایص
فطاس ًگْذاسی تاػ ایداد تغییش ضکلّای قاتل تَخْی دس
خثِْکاس تًَل ٍ دس خْت پیطشٍی هیضَد
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ؿىل  -8تأثیش بىاسگیشی فـاسّای هختلف ًگْذاسی بش ًـؼت
حذاوثش دس هحیطّايي با صٍايای اكطىان داخلي هتفاٍت

تا ه ایسِی ًوَداسّا دیذُ هیضَد کِ تا افضایص صاٍیِی
اغغکاک داخلی ه ذاس ػذد پیطٌْاد ضذُ اص سٍش کا ٍ
دٍسهیکس تشای ًگْذاسی خثِْکاس کاّص هییاتذ
اها تا تَخِ تِ استثاط هست ین فطاس ًگْذاسی تا خاتدایی
خثِْ کاس تًَل ،حتی دس هَاسدی کِ اثش ایي فطاس تش
خاتداییّای سغ صهیي ًاچیض تاضذ ،اهکاى تثثیش قاتل تَخِ
آى تش تغییش ضکل دس خثِْ کاس ٍخَد داسد دس دٍ صاٍیِ
اغغکاک داخلی هختلف ٍ دس ّش حا ت تا اػوا چْاس فطاس
هختلف ًگْذاسی ،خاتداییّا دس ً اط هختلف خثِْ کاس تًَل
اًذاصُ گیشی ضذُ ٍ دس قا ة ضکل  2آٍسدُ ضذُاًذ
دس ایٌدا ًیض هٌحٌی ًطاى دادُ ضذُ تا خغَط هٌ غغ ،سًٍذ
خاتداییّا دس خثِْ کاس تًَل پس اص اػوا فطاس ًگْذاسیِ
پیطٌْاد ضذُ اص سٍش کا ٍ دٍسهیکس سا ًطاى دادُ ٍ سایش
خغَط ،خاتداییّا سا تا هذًظش قشاس دادى یک فطاس ًگْذاسًذُ
تِ هیضاى  11کیلَپاسگا کَچکتش ٍ دس فطاسّای ًگْذاسًذُ تِ
هیضاى  151 ٍ 11کیلَپاسگا تضسگتش اص ػذد تذست آهذُ اص حل
تحلیلی ًطاى هیدٌّذ ایي هَضَع دس هَسد سایش تشسسیّای
غَس گشفتِ دس ایي پژٍّص ًیض غذن هیکٌذ
هغاتت ایي ضکل دس ه ادیشی تضسگتش ٍ کَچکتش اص فطاس
حاغل اص حل تحلیلی ،تِ اصای افضایص هطخػی دس فطاس خثِْ-
کاس ،دس ّش دٍ هحیظ تِ هیضاى ت شیثا یکساًی خایداییّا
کاّص هییاتذ تِ ػثاس دیگش حساسیت خاتداییّای خثِْ-
کاس ًسثت تِ تغییشا فطاس ًگْذاسی دس هحیظّایی تا صٍایای
اغغکاک داخلی هتااٍ  ،ت شیثا یکساى است
14
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ؿىل  -5تغییش ؿىل دس جبِْ واس تًَل با اػوال فـاسّای هختلف
ًگْذاسی دس دٍ هحیط با صٍايای اكطىان داخلي هتفاٍت

 -1-9تأثیش فـاس ًگْذاسی جبِْ واس باا تغییاش چؼابٌذگي

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

تواهی پاساهتشّای تخاص قثال ،هاذ ّاایی تاشای هحایظ یاش
چساااثٌذُ ٍ هحااایظّاااایی تاااا چساااثٌذگی 51 ٍ 12 ،11 ،1
کیلَپاسگا تْیِ ضذ دس ّش هذ  ،ػاذد تذسات آهاذُ اص سٍش
کاٍ دٍسهیکس تِ ػٌَاى فطاس ًگْذاسی هثٌا هَسد استاادُ قاشاس
گشفت ٍ دس فطاسّای ًگْذاسًذُ ی تیطتش ٍ کوتش اص ایاي ه اذاس،
هیضاى خاتدایی ّای ػوَدی دس سغ صهیي تذست آهذ ضکل 1
حذاکثش ًطست دس سغ صهیي دس فطاسّای هختلف ًگْذاسی سا
دس هحیظّایی تا چسثٌذگی هتااٍ ًطاى هیدّاذ ّاش ضاکل
هشتَط تِ هحیغی تا یک چسثٌذگی هؼیي تَدُ ٍ دس ّاش هاَسد،
دایشُی تَخا ی هیضاى ًطسات دس ساغ صهایي پاس اص اػواا
فطاس ًگْذاسیِ تذست آهذُ اص سٍش کاا ٍ دٍسهایکس سا ًطااى
هیدّذ
دس ضکل هطاّذُ هیضَد کِ کوتشیي هیضاى ًطست دس تیي
فطاسّای ًگْذاسًذُی حاضش ،تا تِکاسگیشی فطاس تِدست آهذُ
اص سٍش تحلیلی حاغل خَاّذ ضذ ٍ تا استاادُ اص فطاسّای
کوتش ٍ حتی تیطتش ،هیضاى ًطست حذاکثش افضایص پیذا هیکٌذ
ًکتِ قاتل تَخِ ایي است کِ ّش چْاس ًوَداسِ ایي ضکل اص یک
سًٍذ تثؼیت هیکٌٌذ (تش خالف آًچِ دس هَسد اثش صاٍیِی
اغغکاک داخلی دیذُ ضذ)

هحیط حفاسی

تشای تشسسی تثثیش چسثٌذگی هحیظ ،تاا ثاتات ًگاِ داضاتي

ؿىل -6تأثیش بىاسگیشی فـاسّای هختلف ًگْذاسی بش ًـؼت حذاوثش دس هحیطّايي با چؼبٌذگي هتفاٍت

زا تِ ًظش هیسسذ کِ دس هحیظّای تا چسثٌذگی هختلف،
حساسیت تغییش ضکلّای سغحی ًسثت تِ استاادُ اص ه ادیش
هختلف فطاس ًگْذاسی ،ت شیثا یکساى است ٍدس ّش هحیظ،

افضایص فطاس ًگْذاسی تا هشص هطخػی هَخة کاّص ًطست ٍ
پس اص آى افضایص ًطستّا سا تِ ّوشاُ خَاّذ داضت
تشای هغا ؼِی اثش اػوا فطاسّای هختلف تش خاتدااییّاای
42
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خثِْ کاس تًَل دس هحیظّایی تا چسثٌذگی هتغیش ،هٌحٌیّای
تغییش ضکل خثِْ کاس تًَل تا اػوا چْااس فطااس ًگْاذاسی ،دس
چسااثٌذگیّااای  51 ٍ 1کیلَپاسااگا دس ضااکل  7آٍسدُ ضااذُ
است دٍ هٌحٌی سسن ضذُ تا خغَط هٌ غغ ،خاتداییّا پس اص
اػوا فطاس حاغل اص سٍش کا ٍ دٍسهیکس سا ًطاى هیدٌّذ
تا تَخِ تِ ضکل ،دس ایٌدا ًیض حساسیت خاتداییّای خثِْکاس
ًسثت تِ تغییشا فطاس ًگْذاسی دس هحیظّایی تاا چساثٌذگی
هتااٍ  ،ت شیثا یکساى است

ؿىل  -7تغییش ؿىل دس جبِْ واس تًَل با اػوال فـاسّای هختلف
ًگْذاسی دس دٍ هحیط با چؼبٌذگيّای هتفاٍت

 -9-9تأثیش فـاس ًگْذاسی جبِْ واس دس هحیطّايي با هاذٍل
تغییش ؿىل پزيشی هتفاٍت

پااٌح هااذٍ تغییااش ضااکل پاازیشی هختلااف کااِ ت شیثاااً
تواهیهحیظ ّای خااکی هؼواَ کاِ دس آًْاا حاااسی غاَس
هیگیشد سا دستش هی گیشًذ ،تشای اًدام ایي هغا ؼِ اًتخااب ضاذ
ایي ه ادیش ػثاستٌذ اص  11 ٍ 02 ،31 ،12 ،3هگا پاسگا خْات
ّوخَاًی سًٍذ اًدام هغا ؼِ تا تخصّای قثل ،دس ایٌدا ًیض ػذد
تذست آهذُ اص سٍش کا ٍ دٍسهیکس تِ ػٌَاى فطااس ًگْاذاسی
هثٌا دس ًظش گشفتاِ ضاذ تاا تَخاِ تاِ ایٌکاِ دس ایاي ساُ حال
تحلیلی ،ه ذاس فطاس ًگْذاسی تِ عَس هست ین تاِ هاذٍ تغییاش
ضکل پزیشی صهیي ٍاتستِ ًیست ،ازا دس ّاش  2حا ات ،فطااس
ًگْذاسی هثٌا تا ّن تشاتش خَاٌّذ تَد
ضکل ً 2طاى دٌّذُی خاتداییّای ػوَدی حذاکثش ساغ
صهیي تا تکاسگیشی فطاسّای هختلف ٍ دس هحیظّایی تاا هاذٍ
تغییش ضکل پزیشی هتااٍ است دایشُ ّای تَخا ی هشتاَط تاِ

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

فطاس حاغل اص سٍش کا ٍ دٍسهیکس هیتاضٌذ
تا دس ًظش گشفتي  2فطاس هطخع دس ّش ً 2وَداس ،آًچاِ
کِ اص ضکل تش هیآیذ ایي است کِ دس هذٍ تغییش ضکل پااییي،
تا افضایص فطاس ًگْذاسی دس هحذٍدُی فطاسّای اًتخااب ضاذُ،
ّوَاسُ ضاّذ کااّص ًطسات حاذاکثش تاا ضایة کٌاذ ضاًَذُ
ّستین هیضاى ایي تثثیشا دس هذٍ ّای تاالتش کاّص پیذا هی-
کٌذ ،تا خایی کِ اگش هذٍ تغییش ضکل هحایظ  31هگاپاساگا
فشؼ ضَد ،هطااتِ قثال ،دس ّوااى فطااسّای ًگْذاسًاذُ اتتاذا
افضایص فطاس ًگْذاسی تا هشص هطخػی هَخة کاّص ًطسات ٍ
پس اص آى افضایص ًطستّا سا تِ ّوشاُ خَاّذ داضات ،هداذدا
دس هذٍ ّای تغییش ضکل خیلی تااال هیاضاى ایاي تاثثیشا کان
خَاّذ ضذ تا تَخِ تِ تغییشا ایي سًٍذ دس هذٍ ّای هختلاف
ضٍم تشسسی تیطاتش ایاي هَضاَع تاا افاضایص تؼاذاد هغا ؼاا
ضشٍسی تِ ًظش هیسسذ
دس دٍ هحیظ تا هاذٍ ّاای تغییاش ضاکل پازیشی 11 ٍ 12
هگاپاسکا ٍ دس ّاش هاَسد ،تاا اػواا چْااس فطااس ًگْذاسًاذُ،
خاتداییّای خثِْ کاس تًَل هَسد تشسسی قشاس گشفت کِ هیاضاى
خاتدایی ّا ٍ سًٍذ تغییش ضکل خثِْ کاس تًَل دس ضکل ً 3طاى
دادُ ضذُ است هغاتت ضکل دس هحیغی تا هذٍ تااالتش هیاضاى
تثثیش افضایص یا کاّص فطاس ًگْذاسی تاش خاتداایی خثْاِ کااس
کوتش است اص عشف دیگش سٍشّای تحلیلای هاًٌاذ سٍش کاا ٍ
دٍسهیکس تشای هحیظ ّای تا هذٍ هختلاف (دس غاَس ثاتات
تَدى سایش پاساهتشّا) ،فطاس یکسااًی سا پیطاٌْاد هایدٌّاذ ،دس
حا ی کِ دس دٍ ضکل دیذُ هیضاَد کاِ دس دٍ فطااس ًگْاذاسیِ
تشاتش ،هیضاى خاتداییّای خثِْکااس داسای اخاتالف هؼٌایداسی
است ،زا ضٍم تَخِ تیطتش دس عشاحی فطاس ًگْذاسی تاا تغییاش
یافتي هذٍ تغییش ضکل صهایي ٍ ّوایيعاَس دقات تیطاتش دس
اخشای آى ضشٍسی تِ ًظش هیسسذ
دس ضوي تِ ّویي ػلت ٍ تا تَخِ تِ ایٌکاِ خاتدااییّاای
خثِْ کاس تِ ًَػی هؼشف پایذاسی یا ػاذم پایاذاسی آى ّساتٌذ،
هی تَاى گات کِ یکی اص ً اط ضؼف دس سٍشّای تحلیلی ػاذم
دس ًظش گشفتي هذٍ تغییش ضکل هحیظ خْات پیطاٌْاد دادى
فطاس ًگْذاسیِ هَسد ًیاص هیتاضذ
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ؿىل  -8تأثیش بىاسگیشی فـاسّای هختلف ًگْذاسی بش ًـؼت حذاوثش دس هحیطّايي
با هذٍل تغییش ؿىل پزيشی هتفاٍت

 -8-9تأثیش فـاس ًگْذاسی جبِْ واس بش تغییاش ؿاىل ّاا دس
اػواق هختلف حفاسی

ؿىل  -9تغییش ؿىل دس جبِْ واس تًَل با اػوال فـاسّای هختلف
ًگْذاسی دس هحیطّايي با هذٍل تغییش ؿىل  66 ٍ 25هگاپاػىال

تشای تشسسی تثثیش فطاس ًگْذاسی تش تغییش ضکلّا دس ساغ
صهیي ٍ ّویيعَس دس خثِْ کاس تًَل دس اػوان هختلف حااسی،
تا دس ًظش گشفتي اػوان حااسی هؼوَ دس هحیظّاای ضاْشی،
هذ ساصی دس سِ ػوت هختلف اًدام ضذ استااع تااج تًَال تاا
سغ صهیي دس ایي سِ حا ت  12 ٍ 11 ،2هتاش دس ًظاش گشفتاِ
ضذ تِ ػثاس دیگش هیتَاى گات کِ دس ایي تخص تحا تاثثیش
فطاس ًگْذاسی دس حضَس تٌصّاای حاغال اص ه اادیش هختلاف
سٍتاسُ ی تًَل هذًظش است ّواًٌذ حا اتّاای قثال ،ضاکل11
تیاًگش هیضاى ًطست حذاکثش تا تکاسگیشی فطاسّای هختلف ٍ دس
اػوان هختلف حااسی هایتاضاذ دایاشُّاای تَخاا یً ،طسات
حذاکثشِ هشتثظ تا اػوا فطاس ًگْذاسًذُی حاغل اص سٍش کاا ٍ
دٍسهیکس سا ًطاى هیدٌّذ ضیة تیطتش دس ًوَداس ضاکلّاای
هشتَط تِ اػوان حااسی کوتش ًطاى دٌّذُی حساسیت تیطاتش
تغییش ضکل ّا دس سغ صهیي ًسثت تِ اػوا فطاسّای هختلف
ًگْذاسی دس اػوان کوتش است تِعاَسی کاِ دس ػوات حاااسی
تیص اص  11هتش ایي حساسیت کاّص هییاتذ عثت ایي ضکل ٍ
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ؿىل -26تأثیش بىاسگیشی فـاسّای هختلف ًگْذاسی بش ًـؼت حذاوثش دس اػواق هختلف حفاسی

تا استاادُ اص یک سٍش تحلیلی خاظ ،دس ػوتّای حاااسی
کوتش هیضاى تغییش ضکلّای حذاکثش دس سغ صهیي کوتش است
ایي اهش تِ ػلت ضخاهت کن سٍتاسُ هیتاضذ اهاا اًتظااس هایسٍد
کِ دس ػوتّای تضسگتش ،تا افضایص ػوت ،هیضاى ًطسات کااّص
پیذا کٌذ کاّص ضیة دس ضکل ً 11یاض دس خْات ّوایي اهاش
است تا دس ًظش گاشفتي دٍ ػوات حاااسی  12 ٍ 2هتاش ،ه اذاس
خاتدایی دس ً اط هختلف خثِْ کاس تًَل ٍ سًٍذ تغییش ضکل آى
تا اػوا چْاس فطاس ًگْذاسًذُ ی هختلف اًذاصُ گیشی ضذ ضکل
ً 11طاى دٌّذُی ًحاَُ ی تغییاش ضاکل خثْاِ کااس تًَال دس
ضشایظ فَن هیتاضذ (خغَط هٌ غغ تغییش ضکل خثِْ کااس تاا
اػوا فطاس ًگْذاسًاذُ ی حاغال اص کاا ٍ دٍسهایکس سا ًطااى
هیدٌّذ)
ًوَداسّای ضکل ً 11طاى دٌّاذُی قاتال غاشفٌظش تاَدى
اثشا تغییشا فطاس ًگْذاسی تش خاتداایی ّاای خثْاِ کااس دس
ضشایظ حااسی دس اػوان هختلف هیتاضذ چشا کِ هٌحٌایّاای
هتٌاارش دس ّااش دٍ حا ات ت شیثااً ّاان اص ًظاش کویاات اخااتالف
خاتدایی ّا دس ً اط هطاتِ ٍ ّن اص ًظش سًٍذ تغییش ضاکلّاا دس
خثِْ کاس تًَل ،ضشایظ یکساًی سا تَغیف هیکٌٌذ
 -5-9تأثیش فـاس ًگْذاسی جبِْ واس بش تغییش ؿىلّا با تغییش
ّوضهاى پاساهتشّای هختلف صهیي ؿٌاػي

ّواًغَس کِ دس تخصّای گزضتِ دیذُ ضذ ،تا تغییش تؼضی

ؿىل  -22تغییش ؿىل دس جبِْ واس تًَل با اػوال فـاسّای هختلف
ًگْذاسی دس اػواق حفاسی  25 ٍ 5هتش

اص پاساهتشّای هحیظ حااسیً ،سثت تِ تغییش پیذا کاشدى ساایش
پاساهتشّا ،اػوا فطاسّای هختلف ًگْذاسی تاثثیش تیطاتشی تاش
تغییش ضکلّا دس خثِْ کاس تًَل ٍ یا سغ صهیي داسد
تا تَخِ تِ ایٌکِ تغییش هحیظ حااسی هؼوَالً ّوشاُ تا ػاَؼ
ضذى تیطتش ٍ یا تواهیپاساهتشّاای هاَسد هغا ؼاِ قاشاس گشفتاِ
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هیتاضذ ،تستِ تِ ّوسَ تَدى یا یش ّوسَتَدى تثثیش ّاش یاک
اص پاساهتشّای تغییش یافتاِ ،اًتظااس هایسٍد کاِ تغییاشا فطااس
ًگْذاسی اثشا هختلای تش سٍی تغییشضکلّاا داضاتِ تاضاذ دس
ایي تخص ،تاا دس ًظاش گاشفتي خػَغایا هیااًگیي تشخای اص
خاکّای هتذاٍ  ،اثش فطااس ًگْذاسًاذُ تاش خاتداایی دس ً ااط
هختلف هَسد هغا ؼِ قشاس هیگیشد
خػَغیا ضاخع ًَ 0ع هحیظِ دس ًظش گشفتِ ضاذُ تاشای
اًدام ایي هغا ؼِ دس خذٍ  5آٍسدُ ضذُ است
دٍ ًَع اٍ اص خااکّاای فاَن ،تشگشفتاِ اص تخاصّاایی اص
هحیظ حااسی دس خاظ  5هتاشٍی هطاْذ تاَدُ ٍ ً 5اَع دیگاش
خْت گستشش تح ٍ پَضص تیطتش اًَاع هحیظّای حااسی ٍ
تا تَخِ تِ خػَغیا کلی ایي خاکّا اًتخاب ضذُاًذ[.]8

تحلیلی تِ ػٌَاى فطاس ًگْذاسی هثٌاا اًتخااب ضاذُ ٍ تاا حال
هسث ِ دس ّش هَسد ٍ تا اػوا فطاسّای تیطاتش ٍ کوتاش اص فطااس
هثٌا ٍ تشسسی خاتداییّاا دس توااهیً ااط ساغحی دس اهتاذاد
هحَس تًَل ،هیضاى ًطست حذاکثش هؼیي ضذ ضاکل  15هیاضاى
ًطست حذاکثش تا تکاسگیشی فطاسّای هختلاف دس هحایظّاای
هختلف حااسی سا تِعَس خذاگاًِ ًطاى هیدّذ دایشُی تَخا ی
دس ّش ضکل هشتَط تِ فطاس ًگْذاسًذُی حاغال اص سٍش کاا ٍ
دٍسهیکس هیتاضذ
هغاتت ضکل ،اگش تغییش هحیظ ّوشاُ تا تغییش اکثش
پاساهتشّای صهیي تاضذ ،تستِ تِ هیضاى تثثیشگزاسی ّش پاساهتش،
حساسیتّای هختلای ًسثت تِ تغییشا فطاس خثِْکاس ٍخَد
خَاّذ داضت

یک فطاس ًگْذاسی ّواًٌذ تخص ّای قثل تا استاادُ اص حل
خذٍ  -5خػَغیا خاکّای هختلف تشای اًدام تشسسی تثثیش فطاس ًگْذاسی تش خاتداییّا دس هحیظّای هختلف
خػَغیت
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ؿىل  -21تأثیش بِواسگیشی فـاسّای هختلف ًگْذاسی بش ًـؼت حذاوثش با حفاسی دس خانّای هختلف
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ً -4تیجِگیشی
دس ایي هغا ؼِ ،تثثیش افضایص یا کاّص فطاس ًگْذاسی تش
تغییش ضکلّا دس سغ صهیي ٍ خثِْکاس ،دس هحیظّا ٍ اػوان
هختلف حااسی ،هَسد تشسسی قشاس گشفت دس اداهِ ًتایح حاغل
اص ایي هغا ؼِ تِ عَس خالغِ تیاى هیضَد4
 اگش چِ دس ًگاُ اٍ تِ ًظش هیسسذ کِ فطاسّای تاالیًگْذاسی خثِْ کاس تاػ کٌتش ًطست دسسغ صهیي هیضًَذ،
اها اػوا فطاسّای خیلی صیاد ػالٍُ تش تخشیة قسوت تشش
دستگاُ حااسی ،ایداد هحیظ پالستیک دس خثِْکاس ٍ
تاالصدگیّای سغحی خضئی ،دس ً اط دٍستش اص خثِْکاس تًَل
تاػ افضایص دس هیضاى ًطستّای سغحی خَاٌّذ ضذ
 تِ عَس کلی ،افضایص فطاس ًگْذاسی تا هشص هطخػیهَخة کاّص ًطست خَاّذ ضذ پس اص آى دس تاصُی خاغی
هیضاى ایي تثثیشا ًاچیض تَدُ ٍ دس ًْایت دس فطاسّای تاال،
افضایص ًطستّا سا تِ ّوشاُ خَاّذ داضت
 تا ثاتت هاًذى سایش پاساهتشّای هحیظ ٍ ٌّذسِیحااسیً ،تایح حاغل اص هذ ساصی ػذدی ًطاى هیدّذ کِ دس
صاٍایای اغغکاک داخلی پاییي ،اثشا تِکاسگیشی فطاسّای
ًگْذاسی تاال تش افضایص ًطستّای سغحی تشخستِ تش است
تِ ػثاس دیگش دس صٍایای اغغکاک داخلی پاییي ،تاصُی
کَچکتشی اص فطاسًگْذاسی ٍخَد داسد کِ تثثیشا آى تش
خاتداییّا ًاچیض تاضذ
 دس هحیظّای تا چسثٌذگی هختلف ،حساسیت تغییشضکلّای سغحی ًسثت تِ استاادُ اص ه ادیش هختلف فطاس
ًگْذاسی ،ت شیثا یکساى است ٍ دس ّش هحیظ افضایص فطاس
ًگْذاسی تا هشص هطخػی هَخة کاّص ًطست ٍ پس اص آى
افضایص ًطستّا سا تِ ّوشاُ خَاّذ داضت
 دس ػوتّای هختلف حااسی ًیض ّویي سًٍذ ٍخَد داسد،تا ایي تااٍ کِ دس هحذٍدُ اػوان  2تا  12هتش ،تا افضایص ػوت
 ،اثشا افضایص فطاس تش افضایص ًطستّای سغحی تیطتش است
 سٍشّای تحلیلی هاًٌذ سٍش کا ٍ دٍسهیکس تشایهحیظّای تا هذٍ تغییش ضکلپزیشی هختلف (دس غَس ثاتت
تَدى سایش پاساهتشّا) ،فطاس یکساًی سا پیطٌْاد هیدٌّذ ،دس
حا ی کِ تا استاادُ اص ًتایح حل ػذدی دیذُ هیضَد کِ دس دٍ
فطاس ًگْذاسیِ تشاتش ،هیضاى خاتداییّای خثِْکاس دس دٍ هذٍ
هختلف داسای اختالف هؼٌیداسی ّستٌذ ،زا ضٍم تَخِ تیطتش

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

دس عشاحی فطاس ًگْذاسی تا تغییش یافتي هذٍ تغییش ضکل
صهیي ضشٍسی تِ ًظش هیسسذ
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