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 (معدن سىگ آَه مرکسی)شبکٍ واپیًستگی َای واممتد  ساختاری تًدٌ سىگ بٍ ريش شبیٍ سازی
 

 چکیدٌ :

درسٜ ٚ ؽىغتٍی ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ عبختبری ؽٙبختٝ ٔی ؽٛ٘ذ وٝ در تحّیُ ٞبی ٔتٙٛع ٔحیظ ٞبی عٍٙی اس إٞیت ثغشائی ثزخوٛردار  

حزووب  ِزشؽوی در ثّوٛن ٞوبی تؾوىیُ ؽوذٜ اس تموبعغ        . در ٔحیظ ٞبی عٍٙی حضٛر درسٜ ٞب ٚ ؽىغتٍی ٞب، ضٕٗ تٛعؼٝ ٞغتٙذ

خٛد، پتب٘غیُ ٘بپبیذاری را تؾذیذ ٔی ٕ٘بیذ. ثز اعبط ٔؾبٞذا  ٔیذا٘ی ٚ ٘ظز ٔحممبٖ ٔتؼذد، اثجب  ؽذٜ اعت وٝ ایوٗ ٘بپیٛعوتٍی ٞوب    

ثوٝ دِیوُ پیدیوذٌی ٞوبی پویؼ      غبِجب عجیؼتی ٘بپیٛعتٝ ٚ ٘بٕٔتذ دار٘ذ. ثب ایٗ ٚجٛد اغّت تحّیُ ٞبی تٛعؼٝ یبفتٝ در ٔحیظ ٞبی عٍٙی 

رٚ، ایٗ ٔٛضٛع را ٘بدیذٜ فزض ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ٚ تحّیُ ٞبی خٛد را در حبِت ٕٔتذ ٞذایت ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. ٚاضح اعت وٝ چٙیٗ تحّیوُ ٞوبیی   

ٔغئّٝ ٟٔٓ ؽىغت پُ ٞبی عٍٙی ٔحصٛر ثیٗ درسٜ ٞب را ٘بدیذٜ فزض ٔی ٕ٘بیذ ٚ ِذا ٘تبیج دلیمی را ایجبد ٕ٘ی ٕ٘بیذ. ایوٗ پوضٚٞؼ   

ٖ  ب جٕغ آٚری اعالػب  دلیك ٘بپیٛعتٍی ٞب اس ثزخی دیٛارٜ ٞبی پزٚصٜ ٔؼذٖ عًٙ آٞٗ ث ٚ ثوب تٛعوؼٝ ٔجٕٛػوٝ رٚػ     ٔزووشی ایوزا

ٞبیی آٔبری، تالػ وزدٜ اعت ووٝ ضوٕٗ ٔحبعوجٝ دادٜ ٞوبی ٔوٛرد ٘یوبس،  ٔوذَ ٞٙذعوی ایوٗ توٛدٜ ٞوبی عوٍٙی را ثوٝ رٚػ ؽوجىٝ               

٘بپیٛعتٍی ٞبی ٘بٕٔتذ تِٛیذ ٕ٘بیذ. ٘ٛیغٙذٌبٖ ایوٗ پوضٚٞؼ ایوٗ اعالػوب  را ثوٝ موٛر  ٔٛفمیوت آٔیوشی در جٟوت تحّیوُ ٞوبی            

 بػ امَٛ ؽىغت پُ ٞبی عٍٙی ثٝ وبر ٌزفتٝ ا٘ذ.ٔىب٘یىی ٘بپیٛعتٝ ثب ِح

 ؽجیٝ عبسی عبختبری تٛدٜ عًٙ، ؽجىٝ ٘بپیٛعتٍی ٞبی ٘بٕٔتذ، ٔؼذٖ عًٙ آٞٗ ٔزوشی: كليد ياشٌ َا

 
structural simulation of rock mass by discrete discontinuity network (central irone ore mine) 

 

Abstract: 
Joints and fractures known as structural features  which are of utmost importance in the mechanical analysis of 

rock mass. The presence of joints and fractures in rock masses, with the development of block movements, 

increase the potential for instability. Based on field observations and multiple researchers, it is proven that these 

discontinuities are often non-continuous and have discrete nature. However, most of the analysis developed in 

the rock mass, due to the complexity of measurement and geometrical modeling, ignored this reality and have 

offered their analysis in continuous assumption. It is obvious that such assumptions, by neglecting the important 

issues of resistance and failure of rock bridge surrounded between the joints, cuases the results to be not 

accurate. This study collected discontinuities detailed information from some of the northern slope walls in 

“Iran central Iron Ore” project and by development appropriate statistical methods based on the Beacher random 

disks, has tried to calculate the required data and so to generate discrete fracture network geometrical models of 

their rock masses. Authors employed this study results in the discontinius-mechanical analysis successfully, 

taking into account the fracture of rock bridges. 
Keywords: rock mass structural simulation, discrete discontinuity network, central iron ore mine 

 مقدمٍ:

ٞذف ٔىب٘یه جبٔذا  ثب عجیؼتی پیٛعتٝ ٚ ٍٕٞٗ ٕٞزاٜ اعت. ایٗ در حبِی اعت وٝ ٔٛرد تحّیُ ٞبی ٔىب٘یىی در اغّت ٔصبِح 

د وٝ تحّیُ ٞبی ٔىب٘یىی را ثب چبِؼ ٞبیی رٚثزٚ ٔی عبسد. حضٛر ٘بپیٛعتٍی ٞب یظ ٞبی عٍٙی مفحب  ضؼفی ٚجٛد داردر ٔح
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بثجبیی را تحت اثز لزار ٔی دٞذ. اس ایٗ رٚ ؽجیٝ عبسی ٔٙبعت آٟ٘ب لجُ اس تٛعؼٝ در ٔحیظ ٞبی عٍٙی رصیٓ ٞبی تٙؼ، وز٘ؼ ٚ ج

ٞبی تحّیُ ٞبی ٔىب٘یىی ثغیبر حبئش إٞیت اعت. در ٚالغ یه ثخؼ ٟٔٓ در ارسیبثی خصٛمیب  ٔىب٘یىی ٚ ٞیذرِٚیىی تٛدٜ

ٞب داری، جبٕ٘بیی ٚ ا٘ذاسٜ ٘بپیٛعتٍی ی درسٜٞب، جٟتذاری، چٍبِٞب اس جّٕٝ تؼذاد دعتٝ درسٜعٍٙی، خصٛمیب  ٞٙذعی ٘بپیٛعتٍی

 [.2ثبؽذ] ٔی

 ٞبی ٘بپیٛعتٍی ٔٛرد اعالػب  در آٚری جٕغ عزیك اس عًٙ، تٛدٜ عبسی ٞٙذعٝ ٔذَ ثزای سیبدی ٞبی تالػ اخیز، ٞبی عبَ عی

ارتٌٛٛ٘بَ ٘خغتیٗ ثبر در اعت. اس آٖ جّٕٝ در حبِت ٘بٔحذٚد، ٔذَ  ٌزفتٝ مٛر  ٞب، ٘بپیٛعتٍی ؽجىٝ اس ٔذِی تزویت ٚ ٔٙفزد

داری ٔؼیٗ اس ٞب ثٝ مٛر  مفحب  ػٕٛد ثزٞٓ ٚ ٘بٔحذٚد ثب فبمّٝتٛعظ ایٕی ارائٝ ٌزدیذ وٝ در آٖ ٘بپیٛعتٍی 5955عبَ 

ٞبی تصبدفی وٝ تٛعظ ٞبدعٖٛ ٚ پزیغت ارائٝ ؽذ ثب فزض ثز  [. در ٔذَ درس5ٜؽٛ٘ذ ]یىذیٍز در فضبی عٝ ثؼذی در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی

ؽٛ٘ذ.  ٞب ثب تٛسیغ جٟتذاری یىٙٛاخت ثصٛر  پٛاعٙی در فضب ؽجیٝ عبسی ٔی ٞب در ٔمیبط ٔٛرد ٔغبِؼٝ، درسٜ ٛدٖ درسٜ٘بٔحذٚد ث

[ ارائٝ ؽذٜ اعت، ثب فزض دایزٚی ثٛدٖ 2تٛعظ ثیدز] 5976[ در حبِت ٔحذٚد ٔذَ ٞبیی ٔب٘ٙذ ٔذَ دیغه ثیدز وٝ در عبَ 5]

زوش درسٜ ٞب، اعتمالَ ؽؼبع ٚ ٔٛلؼیت فضبیی درسٜ ٞب ؽجىٝ درسٜ ٞبی ٘بٕٔتذ را ؽجیٝ درسٜ ٞب ٚ ضخبٔت ٘بچیش آٟ٘ب، تصبدفی ثٛدٖ ٔ

( ٚ ... ثب فزضیبتی ٔتفبٚ  در ایٗ راثغٝ ارائٝ ؽذٜ 5988درؽٛئیتش ) ( ٚ ٔذ5978َعبسی ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. ثؼالٜٚ ٔذَ ٞبیی ٘ظیز ٔذَ ٚ٘شیب٘ٛ)

ضٕٗ تٛعؼٝ ؽجیٝ عبسی ؽجىٝ ٘بپیٛعتٍی ٞب  راٞىبرٞبیی در جٟت اعت. ٔحممبٖ ٔتؼذد دیٍزی ٘یش ثز اعبط ایٗ ٔذَ ٞبی پبیٝ، 

[. ایٗ پضٚٞؼ ثب ثٟزٜ ٌیزی اس امَٛ ٔذَ ثیدز تالػ ٕ٘ٛدٜ اعت وٝ ؽجىٝ ٘بپیٛعتٍی ٞبی ٘بٕٔتذ را در 5ارتمبء آٟ٘ب ارائٝ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ]

حّیُ ٞبی ٔىب٘یىی ٘بپیٛعتٝ ثب ِحبػ عغٛح ؽیت دار ٔٛجٛد در پیت ٔؼذٖ عًٙ آٞٗ چزبر  ؽجیٝ عبسی ٞٙذعی ٕ٘بیذ تب أىبٖ ت

 اثزا  ؽىغت پُ ٞبی عٍٙی فزاٞٓ ٌزدد.

 تًسعٍ مدل سازی َىدسی بٍ ريش دیسک َای تصادفی:

 یجیٞب، ٔٙجز ثٝ ارائٝ ٘تب ٞبی ٘بٔحذٚد ثزای ٘بپیٛعتٍی ٔٛجٛد، در ٘ظزٌزفتٗ ٔذَ ب یٌذؽتٝ ٚ ثز اعبط تجزث یثب ٔغبِؼٝ پضٚٞؼ ٞب

 یٙیث ؼیدرسٜ دار ٔٙبعت تز پ یتٛدٜ عًٙ ٞب یٔذِغبس یٔحذٚد ثزا یرٚ ٔذَ ٞب ٗیٌزدد ٚ اس ا یٔ تیٔتفبٚ  ٘غجت ثٝ ٚالؼ بریثغ

. ایٗ ٔذَ ثٝ دِیُ عبدٌی آٖ [2]ٞبی پیؾٟٙبدی، ٔذَ دیغىی اعت وٝ اِٚیٗ ثبر تٛعظ ثیدز پیؾٟٙبد ؽذ د. یىی اس ثٟتزیٗ ٔذَؽٛ یٔ

 ٗیلزار ٌزفتٝ اعت. ثز ا ذییحمك ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفتٝ ؽذٜ اعت ٚ محت ٚ دلت آٖ ٔٛرد تبدر ػّٕیب  ریبضی، تٛعظ چٙذیٗ ٔ

. اس ایٗ ذیٕ٘ب جبدیدر حبِت ٔحذٚد ا تیتغبثك را ثب ٚالؼ ٗیؾتزیٔذوٛر ث َرعذ وٝ ٔذ یثٝ ٘ظز ٔ ،یؾٟٙبدیپ یٔذِٟب بٖیاعبط در ٔ

در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ  یاعبع ب یثبؽذ. فزض ایٗ پضٚٞؼ، ٔذَ دیغىی ثیدز، ٔیٞب در  ٔذَ اعتفبدٜ ؽذٜ ثزای ؽجیٝ عبسی ٘بپیٛعتٍیرٚ، 

 :در ایٗ ٔذَ ػجبرتٙذ اس

  ثب ضخبٔت وٓ یزٚیدا ٞبیغهیثٝ ؽىُ د ایمفحٝ ٞبییٛعتٍی٘بپحضٛر 

  ا٘ذاسٜ  ، اعتمالَ تٛسیغپٛاعٗ غیتٛسثز اعبط  ٚ ثغٛر ٔغتمُ یدر داخُ تٛدٜ عًٙ ثصٛر  احتٕبالت ٞبیٛعتٍیٔزاوش ٘بپتٛسیغ

 ٘بپیٛعتٍی ٞب ٘غجت ثٝ ٔٛلؼیت فضبیی آٟ٘ب
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ی د٘جبَ ؽذٜ پضٚٞؼ ٔزاحّ ٗیدر ا ،رٚػ ٔذوٛرثٝ  عًٙ آٞٗ ٔزوشیٔؼذٖ  تیپ یؽٕبِ یٞب ٛارٜید یٔٙظٛر تٛعؼٝ ٔذَ ٞٙذع ثٝ

ٔختصز در ادأٝ ارائٝ . ایٗ ٔزاحُ ثٝ مٛر  تٛعؼٝ ٚ ثٝ وبر ٌزفتٝ ؽذٜ ا٘ذ ىبیدر ٘زْ افشار ٔتٕت یٔحبعجبت یدر لبِت وذ ٞباعت وٝ 

 ؽذٜ اعت.

 : َا مدل سازی مًقعیت فضایی واپیًستگی

ٞب ثز اعبط رٚػ ٍٕٞٗ پٛاعٖٛ مٛر  پذیزفتٝ اعت. در ٔذَ ٍٕٞٗ پٛاعٖٛ ثب  در ٔذِغبسی ٞذف، ٔٛلؼیت فضبیی ٘بپیٛعتٍی

فضبی تٛدٜ عًٙ، ٔٛلؼیت ٔىب٘ی ٞب اس یىذیٍز ٚ در٘تیجٝ تٛسیغ یىٙٛاخت آٟ٘ب در  فزض ٔغتمُ ثٛدٖ ٔٛلؼیت ٔىب٘ی ٘بپیٛعتٍی

 آیذ: ٞب ثزاعبط ٔزاحُ سیز ثذعت ٔی ٘بپیٛعتٍی

 ؽٛد تمغیٓ ٔیAm و... و  A1   ،A2لغٕت فزػی ثصٛر   mعبسی ؽذٜ( ثٝ  )حجٓ تٛدٜ عًٙ ؽجیٝ R٘بحیٝ  -5

اْ ٚ iحجٓ لغٕت فزػی V(Ai)ثبؽذ. ثغٛریىٝ  ٔی× P33 V(Ai) ٔمذار ٔیبٍ٘یٗ تٛسیغ پٛاعٗ ثزای ٞز ٘بحیٝ فزػی ثزاثز ثب ٔمذار -2

P33  ٜثبؽذ. داری ٔی چٍبِی حجٕی درس 

 ؽٛد.ثزاعبط تٛسیغ پٛاعٗ در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی Niیه ػذد تصبدفی  Ai٘بحیٝ فزػی  mثزای ٞز  -3

(5)  (    )   
   
  
 

  
 

ثبتٛجٝ ثٝ دٚ یب عٝ ثؼذی ثٛدٖ ٘بحیٝ ٔٛرد ٘ظز ثزاعبط تٛسیغ یىٙٛاخت ٔمبدیز ٔختّف   Aiدر ٘بحیٝ فزػی nثزای ٞز رٚیذاد  -4

 ؽٛد.ثؼٙٛاٖ ٔختصب  ٘مبط داخُ ٘بحیٝ فزػی در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی

( ٔزاحُ فٛق را در حبِت 5[. ؽىُ)4را تحت پٛؽؼ لزار دٞذ]  Rؽٛد تب ٕٞٝ ٘ٛاحی فزػی داخُ ٘بحیٝتىزار ٔی 3ٚ  2ٔزحّٝ  -5

 دٞذ. ٕبیؼ ٔیدٚ ثؼذی ٘

تؼییٗ ٔمذار چٍبِی حجٕی ثٝ ػٙٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ تٛسیغ پٛاعٗ در حبِت تٛسیغ جٟتذاری فیؾز ثب اعتفبدٜ اس ٕ٘ٛدارٞبی ارائٝ ؽذٜ تٛعظ 

 .[4]آیذ ثذعت ٔیٞب  ٚاً٘ ٚ ٔمذار ٔیبٍ٘یٗ عغح دعتٝ درسٜ

 

 

 
 [2َا بريش َمگه پًاسًن در حالت ديبعدي] (. ومايص مراحل تعييه مراكس واپيًستگي1)ضکل 

 :َا مدل سازی جُتداری واپیًستگی
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در ایٗ تحمیك ٔذَ عبسی جٟتذاری ثب ایجبد اػذاد تصبدفی اس عزیك دٚ تبثغ تٛسیغ ٘زٔبَ ٚ فیؾز فزاٞٓ ؽذٜ اعت. ثزای تؾزیح تٛسیغ 

ثبؽذ، اعتفبدٜ ٕ٘ٛد. تبثغ  ٔی ؽیت ٚ دٚٔی ثزای ؽیت ٞب در فضب ٔی تٛاٖ اس دٚ تبثغ تٛسیغ ٘زٔبَ وٝ اِٚی جٟت جٟتذاری ٘بپیٛعتٍی

 ثبؽذ: چٍبِی احتٕبَ تٛسیغ ٘زٔبَ در فزْ ػبدی ثصٛر  سیز ٔی

(2)  ( )  
5

 (2 )5 2⁄
   (

(   )2

2 2
)                                                         0 

ثبؽذ. تٛاثغ چٍبِی احتٕبَ یه دعتٝ  ٔیٚاریب٘ظ تٛسیغ  2σٔمذار ٔیبٍ٘یٗ ٚ  μٔتزیز تصبدفی دارای تٛسیغ ٘زٔبَ،  xدر ایٗ راثغٝ 

 (. دؽیت ٚ ؽیت ٞیچ ٚاثغتٍی ٚجٛد ٘ذار ؽٛد )ثب فزض ایٙىٝ ثیٗ جٟت درسٜ تٛعظ دٚ تبثغ چٍبِی احتٕبَ عبختٝ ٔی

 ٞبتزیٗ رٚػ ثزای ٔذَ وزدٖ ثزدار ٘زٔبَ ٘بپیٛعتٍی تزیٗ ٚ ٔٙبعت[ ٚ رایج4پیؾٟٙبد ؽذ] فیؾز تٛعظ 5953تبثغ تٛسیغ فیؾز در عبَ

وٝ ثتزتیت ٘ؾبٍ٘ز ٔیبٍ٘یٗ  δ ،φ  ٚkوٙذ. داری را ثز اعبط عٝ پبرأتز تٛمیف ٔیای جٟتثبؽذ. ایٗ رٚػ، تٛسیغ ساٚیٝدر فضب ٔی

 ثبؽذ: ثبؽٙذ. تبثغ چٍبِی احتٕبَ ایٗ تٛسیغ ثصٛر  سیز ٔیؽیت، جٟت ؽیت ٚ ضزیت فیؾز ٔی

(3)  ( )  
           

      
 

ضزیت ثبثت فیؾز اعت وٝ ػذدی ٔثجت ثٛدٜ ٚ  k( ٚ 2ای اس ٔمذار ٔیبٍ٘یٗ لغت فیؾز ثٛدٜ )ؽىُ ساٚیٝٔمذار ا٘حزاف  δدر ایٗ راثغٝ 

 دٞذ.  درجٝ پزاوٙٙذٌی تٛسیغ را ٘ؾبٖ ٔی

 
 (δَا از مقدار مياوگيه فيطر) اي بردار ورمال واپيًستگي  (. ومايص اوحراف زايي2ٍ)ضکل 

ٞب ثیؾتز ٚ ثشرٌتز ثبؽذ تجٕغ دادٜ kٞز چٝ ٔمذار ؽٛد.  ٞب یىغبٖ در ٘ظز ٌزفتٝ ٕ٘ی ثزای وُ درسٜ δتٛجٝ داؽت وٝ ساٚیٝ  یثبیغت

ٞب  ثٛدٜ أب در ػّٓ ٔىب٘یه عًٙ ٚ تحّیُ جٟتذاری دعتٝ درسٜ 700تب0ٞب وٕتزخٛاٞذ ثٛد. ایٗ ضزیت ػذدی ٔب ثیٗ دٜپزاوٙذٌی دا

ٞبی تحّیّی ٚ ػذدی ٔتؼذدی ثزای تؼییٗ  [. ثب تٛجٝ ثٝ ؽىُ ػٕٛٔی تبثغ تٛسیغ فیؾز رٚػ5ٔی ثبؽذ] 300تب  20ٔؼٕٛالً ٔب ثیٗ 

[. در ایٗ رٚػ ثز اعبط ػّٕیب  6ثبؽذ] ٔی 5تزیٗ ٚ پزوبرثزدتزیٗ رٚػ، رٚػ ٔزدیب ضزیت ثبثت فیؾز ٚجٛد دارد. أب عبدٜ kٔمذار

دعتٝ ٞبی ثزدار ٘زٔبَ درسٜ ٞبی ثزداؽت ؽذٜ ٔزثٛط ثٝ یه  ٔؤِفٝ ٞب، اری درسٜ ثزداؽت ا٘جبْ ؽذٜ در ٔٙغمٝ ٚ ثب در٘ظز ٌزفتٗ جٟتذ

 :ٔحبعجٝ ٔی ٌزدد (3) تجذیُ ٝدرسٜ را ثب اعتفبدٜ اس راثغ
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(.3) 
     (   )    (            ) 
y=   (   )    (            ) 
z=   (   ) 

در ٘ظز ٌزفتٝ  Rآیذ. اٌز ا٘ذاسٜ ایٗ ثزدار  ٞب، ثزدار ٘زٔبَ ٔیبٍ٘یٗ دعتٝ درسٜ ثذعت ٔی ٞبی ثزدار ٘زٔبَ درسٜ ثب جٕغ ججزی ٔؤِفٝ

 اس رٚاثظ سیز لبثُ ٔحبعجٝ اعت: Kؽٛد، ثز اعبط ٘ظز ٔزدیب، 

(4) 
  

3 
5  0 7 2

                         0 65 

  
5

5   
                               0 65 

 [:9] تٛاٖ اس راثغٝ سیز اعتفبدٜ ٕ٘ٛد عبسی جٟتذاری یه دعتٝ درسٜ ثز اعبط تبثغ تٛسیغ فیؾز ٔی ثزای ؽجیٝ

(5)       5 *
  (5        (0 5))

 
 5+ 

( ثصٛر  یه 0ٚ5ثٛدٜ ٚ ر٘ذْ )ای ٔبثیٗ ثزدار ٘زٔبَ ٔؼزف درسٜ ٚ ثزدار ٘زٔبَ ٔیبٍ٘یٗ دعتٝ درسٜ اختالف ساٚیٝ δدر ایٗ راثغٝ 

اعزاف ٔمذار  δؽیت ثب اعتفبدٜ اس راثغٝ ثبال ساٚیٝ  ثبؽذ. ثزای تؼییٗ ٔمذار ؽیت ٚ جٟتٔی 0ٚ5ر٘ذْ تصبدفی یىٙٛاخت ٔب ثیٗ 

 ثبؽذ. پذیز ٔیأىبٖ 360ٚ  0ؽٛد، ایٗ وبر ثب ایجبد ر٘ذْ ٔبثیٗ  ٔیبٍ٘یٗ چزخیذٜ ٔی

 :َا مدل سازی ابعاد واپیًستگی

(. ثز اعبط ایٗ راثغٝ، ثب داؽتٗ اعالػب  7ٞب ارائٝ ٕ٘ٛد)راثغٝ  ٚارثزتٖٛ یه راثغٝ ٔٙغمی ٔبثیٗ پبرأتزٞبی عَٛ اثز ٚ لغز ٘بپیٛعتٍی

ٞبی ٘یٕٝ تحّیّی، ػذدی ٚ عؼی ٚ  ٞب )٘ٛع تبثغ تٛسیغ، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاف ٔؼیبر عَٛ اثز( ٚ ثب حُ ثٝ رٚػ آٔبری عَٛ اثز ٘بپیٛعتٍی

ٞب ثٝ مٛر  یه  ٞب را ٘یش ثذعت آٚرد. ثز اعبط ایٗ پیؾٟٙبد، اٌز درسٜ ٖ اعالػب  آٔبری ٔٛرد ٘یبس لغز ٘بپیٛعتٍیتٛا خغب ٔی

آیذ. در ضٕٗ اثؼبد درسٜ  ٌیزی عَٛ اثز ٚ فزضیب  ؽىُ درسٜ ثذعت ٔی دیغه حّمٛی در ٘ظزٌزفتٝ ؽٛ٘ذ، لغز اس عزیك ا٘ذاسٜ

ز ٚ تٛسیغ لغز را ثٝ مٛر  سیز ارائٝ اثٞبی  عَٛتٛسیغ ثیٗ  ٝراثغ( 5985)ثزتٖٛ ٚارٔغتمُ اس پبرأتزٞبی دیٍز فزض ؽذٜ اعت. 

 . [7]ٕ٘ٛد

(6)  ( )  
5
  
∫

 ( )  

√ 2   2

 

 

 

تبثغ چٍبِی احتٕبَ عَٛ  f(l) ،ٞب تبثغ چٍبِی احتٕبَ لغز ٘بپیٛعتٍی g(D)ٞب،  عَٛ اثز ٘بپیٛعتٍی lٞب ، لغز ٘بپیٛعتٍی D در ایٗ راثغٝ

. در ٘تیجٝ ثزای تؼییٗ ؽىُ تبثغ تٛسیغ ٚ ٔمبدیز ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاف ٔؼیبر ذٙثبؽ ٞب ٔی ٔیبٍ٘یٗ لغز ٘بپیٛعتٍی μDٞب ٚ  اثز ٘بپیٛعتٍی

 ثبؽذ.  ٞب داؽتٗ پبرأتزٞبی آٔبری اثزٞبی ٔٛجٛد در رخٕٖٙٛ السْ ٔی اثؼبد )لغز( ٘بپیٛعتٍی

ٞبی  ا٘ذ. صاً٘ ٚ ایٙؾتیٗ در راثغٝ ثب ٘بپیٛعتٍی ٔب در ٘ظز ٌزفتٝٔٙفی ٚ یب ٌب ٘زٔبَ، ٕ٘بیی ٞب را الي اوثز ٔحممیٗ تٛسیغ لغز ٘بپیٛعتٍی

( 9( ٚ )8( ٚ )7ٔٙفی ٚ ٌبٔب، رٚاثغی را ثزای ٔحبعجٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٚاریب٘ظ لغز ثٝ تزتیت ٔغبثك ثب رٚاثظ ) ٘زٔبَ، ٕ٘بئی ثب تٛسیغ لغز الي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

آیذ ٚ عپظ ثز اعبط ٘ٛع تبثغ تٛسیغ ا٘تخبة ؽذٜ  ثذعت ٔی ٞب [. در ایٗ رٚػ، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاف ٔؼیبر لغز ٘بپیٛعتٍی3ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ]

 ٞب اػذاد تصبدفی ٔی تٛا٘ذ تِٛیذ ٌزدد. ٞب ثٝ تؼذاد ٘بپیٛعتٍی ثزای اثؼبد ٘بپیٛعتٍی

(7)  ( )  
528  

3

3 3(  
2    

2)
                    ( )  

5536 2(  
2    

2)  
4  5282  

6

9 6(  
2    

2)
 

(8)  ( )  
2
 
                                       ( )   ( )

2 

(9)  ( )  
64  

2 3 2(  
2   

2)

8   
                  ( )  

[64  
2 3 2(  

2   
2)][3 2(  

2   
2) 32  

2]

64 2  
2   

   ٔیبٍ٘یٗ عَٛ اثز ٘بپیٛعتٍی ٞب ٚ    ا٘حزاف اعتب٘ذارد لغز ٘بپیٛعتٍی ٞب،  V(D)ٔیبٍ٘یٗ لغز ٘بپیٛعتٍی ٞب،  E(D)در رٚاثظ فٛق 

 ا٘حزاف اعتب٘ذارد عَٛ اثز ٘بپیٛعتٍی ٞب ٔی ثبؽذ.

ٞبی اَٚ را ٔحبعجٝ وزد. عپظ ٕٔبٖ f(l)ٞب اعت اثتذا تٛسیغ عَٛ اثز تصحیح ؽذٜ درسٜ حبَ ثزای تؼییٗ تبثغ تٛسیغ ٔٙبعت لغز وبفی

ٔٙفی ٚ یب ٌبٔب  ٘زٔبَ، ٕ٘بیی ٞب را الي ( آٖ را ٔحبعجٝ ٕ٘ٛد. ثبتٛجٝ ثٝ ایٙىٝ اوثز ٔحممیٗ تٛسیغ لغز ٘بپیٛعتٍی(2 ) ( ٚ دْٚ )( ) )

فزض وزدٜ ٚ ٔمبدیز ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاف ٔؼیبر آٖ اس رٚاثظ فٛق تخٕیٗ سدٜ ٔی ؽٛد. پظ اس  g(D)ا٘ذ یه تٛسیغ ثزای  در ٘ظز ٌزفتٝ

)ٚارثزتٖٛ( وٕتزیٗ ثزای تٛسیغ فزض ؽذٜ لغز، تٛسیؼی وٝ ثٝ اسای آٖ ٔمبدیز عزفیٗ راثغٝ سیز  ٞبی دْٚ ٚ عْٛٔحبعجٝ ٔمبدیز ٕٔبٖ

 ؽٛد.ٞب در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی اختالف را داؽتٝ ثبؽٙذ ثؼٙٛاٖ تٛسیغ ثٟیٙٝ لغز ٘بپیٛعتٍی

(50)  ( )

 ( 2)
 
3 
8
 ( 2)

 ( 3)
 

 ایٗ راثغٝ ارتجبط ٔیبٖ ٕٔبٖ ٞبی عَٛ اثز ٚالؼی ٚ لغز را ثیبٖ ٔی وٙذ.

 :َا ایجاد دیسک

دیغه، جٟتذاری دیغه )ثزدار ٘زٔبَ دیغه( ٚ اثؼبد دیغه ثزای ایجبد یه دیغه در فضب ٘یبس ثٝ ٔختصب  ٘مغٝ ٔزوش 

ٞبیی ثب ضخبٔت ٘بچیش در ٞز  ثبؽذ. در ؽجیٝ عبسی دیغه ٞب پظ اس ٔذَ عبسی جبٕ٘بیی، جٟتذاری ٚ اثؼبد دیغه، دیغه )لغز( ٔی

 ؽٛد. ٔٛلؼیت ایجبد ٔی

 :ایجاد مقطع در مدل ایجاد شدٌ

ٞب در لبِت ثغتٝ عزاحی ٞٙذعی پیبدٜ عبسی ؽذٜ اعت. در ایٗ ثغتٝ ٔذَ ٔٙبعجی ٔزاحُ ثیبٖ ؽذٜ در ٔذِغبسی عیغتٓ ٘بپیٛعتٍی 

اس ثّٛن ٔٛرد ٘ظز عزاحی ٚ عپظ ثب ایجبد ٔمبعؼی ثب ؽیت ٚ جٟت ؽیت دِخٛاٜ در ٞز ٘مغٝ اس ثّٛن، خظ اثز ٞبی ٘بؽی تمبعغ 

. ایٗ ٔذِغبسی ٞب ثز اعبط چٍبِی حجٕی ٔمغغ ا٘تخبثی ٚ دیغه ٞبی ؽجیٝ عبسی ؽذٜ در حبِت دٚ ثؼذی لبثُ ٕ٘بیؼ خٛاٞذ ثٛد

 در حبِت تٛسیغ جٟت داری ٘زٔبَ ٚ چٍبِی خغی یب عغحی در حبِت تٛسیغ جٟت داری فیؾز ٔذِغبسی ٞٙذعی را تٛعؼٝ ٔی دٞذ.

 :سىگ آَه مرکسی)چغارت(شبیٍ سازی واپیًستگی َای مًجًد در دیًارٌ َای شمالی پیت معدن  

 ٞب ٞبی دعتٝ درسٜ ٞبی آٔبری ٞز یه اس ٚیضٌی تٛاثغ تٛسیغ ٚ ٕٔبٖ ،یىی اس ّٔشٚٔب در ٔذَ عبسی ٞٙذعی ثزٚػ آٔبری 

ثبؽذ. در عزاحی ثٝ رٚػ ؽجىٝ ٘بپیٛعتٍی ٞبی ٘بٕٔتذ، تخٕیٗ پبرأتز ٞبی آٔبری عَٛ اثز ٘بپیٛعتٍی ٞب ثٝ ػٙٛاٖ پبرأتزٞبی  ٔی
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٘ذاسٜ ٌیزی ؽذٜ اس خغٛط ثزداؽت تٛعؼٝ یبفتٝ در ٔحذٚدٜ وّیذی در عزاحی ؽجىٝ درسٜ اجتٙبة ٘بپذیز اعت. ثز اعبط دادٜ ٞبی ا

ٔغبِؼبتی اس دیٛارٜ ٞبی ؽٕبِی، ٚ تحّیُ آٔبری آٖ ٞب، ٞیغتٌٛزاْ فزاٚا٘ی ٚ اعالػب  آٔبری ایٗ دادٜ ٞب فزاٞٓ ؽذٜ اعت )جذَٚ 

5.) 
 دن چغارت(. خًاظ آماري پارامتر طًل اثر واپيًستگي َا در محديدٌ ديًارٌ َاي ضمالي پيت مع1جديل )

 دیٛارٜ دعتٝ درسٜ ٘ٛع تٛسیغ ٔیبٍ٘یٗ )ٔتز( ا٘حزاف اعتب٘ذارد )ٔتز(

 5 الي ٘زٔبَ 5.405 6.525

 2 الي ٘زٔبَ 5.304 6.555 ؽٕبَ غزثی

 3 الي ٘زٔبَ 4.753 5.382

 5 ٘زٔبَ 7.757 2.265

 2 ٘زٔبَ 7.275 2.469 ؽٕبِی

 3 ٘زٔبَ 7.782 2.58

 5 الي ٘زٔبَ 6.957 7.652

 2 الي ٘زٔبَ 6.036 6.848 ؽٕبَ ؽزلی

 3 ٘زٔبَ 7.327 3.07

 

یه ٘ىتٝ ٟٔٓ در جٕغ آٚری اعالػب  تٛعظ خظ ثزداؽت تفبٚ  ٔمذار ٔیبٍ٘یٗ ثذعت آٔذٜ ٚ ٘ٛع تبثغ تٛسیغ عَٛ اثزٞبی 

ثزداؽت، پزیغت در عٝ حبِت ثزداؽت ؽذٜ ثب ٔمذار عَٛ اثز ٚالؼی)وُ رخٕٖٙٛ( ٔی ثبؽذ. ایٗ ٔغئّٝ را ثزای حبِت اعتفبدٜ اس خظ 

عَٛ اثزٞبی ٔتمبعغ، عَٛ ٘یٕٝ اثز ٚ عَٛ ٘یٕٝ اثز ٔحذٚد ؽذٜ ٔٛرد ثزرعی لزار داد. ثبتٛجٝ ثٝ رٚػ خظ ثزداؽت اثزٞبی ٔتمبعغ در 

 ایٗ پضٚٞؼ، اس راثغٝ پیؾٟٙبدی سیز ثزای ایٗ تصحیح اعتفبدٜ ؽذٜ اعت.

(55) 
5
  
 
5
 
 ( 2 ) 

1راثغٝ فٛق ثزای حبِت تٛسیغ ٘زٔبَ در عَٛ اثزٞبی ٔتمبعغ وبرثزد دارد وٝ در آٖ 
ٔیبٍ٘یٗ عَٛ اثزٞبی ٔتمبعغ،  ⁄  

1
ٚاریب٘ظ عَٛ اثزٞبی ٚالؼی ٔی ثبؽذ. ثز اعبط ٘ظز پزیغت، در حبِتی وٝ تٛسیغ عَٛ اثزٞبی  2 ٔیبٍ٘یٗ عَٛ اثزٞبی ٚالؼی ٚ ⁄ 

در حبِتی وٝ تٛسیغ عَٛ اثزٞبی ٔتمبعغ الي ٘زٔبَ ثبؽذ، ثز  بی ٚالؼی ٘یش ٘زٔبَ خٛاٞذ ثٛد.ٔتمبعغ ٘زٔبَ ثبؽذ، تٛسیغ عَٛ اثزٞ

1را ثزاثز ثب 2 اعبط ٘ظز پزیغت، ٔی تٛاٖ ٔمذار 
در ٘ظز ٌزفت. در ایٗ حبِت تٛسیغ عَٛ اثزٞبی ٚالؼی ٕ٘بیی ٔٙفی خٛاٞذ  ⁄2 

 ( ارائٝ ؽذٜ اعت.2ثت ٔب٘ذٖ ٕٔبٖ دْٚ دادٜ ٞب در جذَٚ )ثٛد. تٛسیغ امالح ؽذٜ پبرأتز ٞبی عَٛ اثز ٚالؼی ثب فزض ثب

ثب ٔحبعجٝ پبرأتز ٞبی آٔبری عَٛ اثز ٚالؼی در ٘بپیٛعتٍی ٞبی ٔحذٚدٜ دیٛارٜ ٞبی ؽٕبِی پیت ٔؼذٖ چزبر ، ٔی تٛاٖ ثب ثٝ 

ٔٙفی ٚ ٌبٔب را ثز لغز  وبرٌیزی رٚ٘ذ عؼی ٚ خغب ٘ظیز آ٘دٝ وٝ پیؾتز ثیبٖ ؽذ، ا٘غجبق تٛسیغ ٞبی ٔختّف الي ٘زٔبَ، ٕ٘بیی

٘بپیٛعتٍی ٞب ثزرعی ٚ ثٟتزیٗ تٛسیغ ٚ پبرأتز ٞبی آٔبری را ا٘تخبة ٕ٘ٛد. ثزای ایٗ ٔٙظٛر ثب ثٝ وبرٌیزی رٚاثظ ٔحبعجبتی پزیغت 
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اس  ثزای ٔحبعجٝ ٚاریب٘ظ ٚ ٔیبٍ٘یٗ لغز ٘بپیٛعتٍی ٞب ثز اعبط ٔیبٍ٘یٗ ٚ لغز ٘بپیٛعتٍی ٞبی عَٛ اثز ٚالؼی ٚ ثب عٙجؼ ا٘غجبق

 ( ارائٝ ؽذٜ اعت.2عزیك راثغٝ ٚارثزتٖٛ، ٘تبیج ٟ٘بیی حبمُ ؽذٜ اعت ٚ در جذَٚ )

ثٝ ٔٙظٛر ؽجیٝ عبسی جٟت ٌیزی ٘بپیٛعتٍی ٞب اس تٛسیغ فیؾز اعتفبدٜ ؽذٜ اعت. ثزای ایٗ ٔٙظٛر السْ اعت ٔمبدیز ضزیت ثبثت 

( ثزای ٞز دعتٝ درسٜ ٔحبعجٝ ٌزدد. در ایٗ ρد خظ ثزداؽت )( ٚ ٘یش اختالف ساٚیٝ ٔب ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٘بپیٛعتٍی ٞب ثب أتذاkفیؾز )

پضٚٞؼ ثبثت فیؾز ثب ثٟزٜ ٌیزی اس رٚػ ٔزدیب ثب ٔحبعجٝ ِٔٛفٝ ٞبی ثزدار ٘زٔبَ درسٜ ٞبی ثزداؽت ؽذٜ ٚ جٕغ ججزی ایٗ ِٔٛفٝ ٞب 

ثزدارٞبی أتذاد خظ ثزداؽت ٚ ثزدار ( ٘یش ثب ضزة داخّی ρٚ ٔحبعجٝ ثزایٙذ، در ٞز دعتٝ درسٜ تخٕیٗ سدٜ ٔی ؽٛد. ٔمذار ساٚیٝ )

 ( ارائٝ ؽذٜ اعت.5٘زٔبَ ٔیبٍ٘یٗ لبثُ تخٕیٗ اعت. ٘تبیج ایٗ تحّیُ ٞب در راثغٝ ثب دعتٝ درسٜ ٞبی ٔغبِؼبتی در جذَٚ )

ثؼالٜٚ چٍبِی درسٜ داری خغی ٞز دعتٝ درسٜ در حبِتی وٝ اعالػب  ثز اعبط خظ ثزداؽت تٟیٝ ؽذٜ ثبؽذ ٔی تٛا٘ذ اس ٔؼىٛط 

( ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی دیٛارٜ ٞبی p13مذار ٔیبٍ٘یٗ فبمّٝ داری تخٕیٗ سدٜ ؽٛد. ثز ایٗ اعبط ٔمبدیز چٍبِی درسٜ داری خغی )ٔ

( ٌشارػ ؽذٜ اعت. ثٝ مٛر  خالمٝ دادٜ ٞبی ٔذِغبسی ٞٙذعی درسٜ ٞبی 2ؽٕبِی پیت ٔؼذٖ چزبر  ٔحبعجٝ ٚ در جذَٚ )

 ( حبمُ ؽذٜ اعت.2اعبط جذَٚ )٘بٕٔتذ در عٝ دیٛارٜ ٔحذٚدٜ ٔٛرد ٔغبِؼٝ ثز 
 (. دادٌ َاي مًرد استفادٌ در مدلسازي َىدسي درزٌ َاي واممتد ديًارٌ َاي ضمالي معدن چغارت2جديل )

 چٍبِی

 خغی

 ساٚیٝ

 ا٘حزاف

 ثبثت

 فیؾز

 تبثغ تٛسیغ لغز

 ٘بپیٛعتٍی

 ا٘حزاف اعتب٘ذارد

 عَٛ اثز ٚالؼی

 ٔیبٍ٘یٗ عَٛ

 اثز ٚالؼی

 ٔیبٍ٘یٗ

 جٟت ؽیت

 ٔیبٍ٘یٗ

 ؽیت

 دعتٝ

 درسٜ

 ٔٛلؼیت 

 دیٛارٜ

 5 87.5 265.7 2.7 6.5 ٕ٘بیی ٔٙفی 55.62 56.02 3.39
 ؽٕبَ

 غزة 
 2 82.3 550.4 2.65 6.5 ٕ٘بیی ٔٙفی 30.3 59.33 2.755

 3 55.4 359.8 2.37 5.38 ٕ٘بیی ٔٙفی 28.4 43.2 3.7

 5 77.5 230.5 7.029 2.26 الي ٘زٔبَ 35.25 45.63 3.75

 2 86.8 502.3 6.03 2.46 الي ٘زٔبَ 57.85 55.39 4.9 ؽٕبِی

 3 59.5 45.3 6.803 2.58 الي ٘زٔبَ 28.57 55.97 5.35

 5 66.8 274.5 3.45 7.65 ٕ٘بیی ٔٙفی 20.4 44.93 2.89
 ؽٕبَ

 ؽزق 
 2 87.2 585.2 3.058 4.84 ٕ٘بیی ٔٙفی 28.57 45.97 3.05

 3 79.2 543.2 5.66 3.07 الي ٘زٔبَ 29.4 52.57 2.23

 

(، ٔذِغبسی ٞٙذعی دیٛارٜ ٞبی ٞذف تٛعؼٝ یبفتٝ اعت. ٘تبیج ٔذِغبسی عٝ 2ثب ثٟزٜ ٌیزی اس دادٜ ٞبی ارائٝ ؽذٜ در جذَٚ )

 ( ٕ٘بیؼ یبفتٝ اعت.3ٚ4ٚ5ثؼذی ٚ دٚ ثؼذی در راعتبی تمزیجی ػٕٛد ثز دیٛارٜ در اؽىبَ )
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الف: مدلسازي سٍ بعدي. ب: مقطع دي بعدي در جُت عمًد بر (. مدلسازي درزٌ َاي واممتد ديًارٌ ضمال غربي. 3ضکل)

 درجٍ( 121ديًارٌ )جُت مقطع:

 
(. مدلسازي درزٌ َاي واممتد ديًارٌ ضمالي. الف: مدلسازي سٍ بعدي. ب: مقطع دي بعدي در جُت عمًد بر ديًارٌ 4ضکل)

 درجٍ( 181)جُت مقطع:

 
قي. الف: مدلسازي سٍ بعدي. ب: مقطع دي بعدي در جُت عمًد بر (. مدلسازي درزٌ َاي واممتد ديًارٌ ضمال ضر5ضکل)

 درجٍ( 181ديًارٌ )جُت مقطع:

 وتیجٍ گیری
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ٕٞأٍ٘ٛ٘ٝ وٝ در پضٚٞؼ ٞبی ٔتؼذد ٔٛرد ثحث لزار ٌزفتٝ ؽذٜ اعت، غبِت درسٜ ٞبی ٔٛجٛد در تٛدٜ عًٙ ٞبی ثزجب عجیؼتی 

٘بپیٛعتٝ ٚ ٘بٕٔتذ را دار٘ذ. ایٗ در حبِی اعت وٝ ثب در٘ظز ٌیزی فزضیب  عبدٜ عبس، اغّت تحّیُ ٞبی ٔحیظ ٞبی ٘بپیٛعتٝ حضٛر 

ذ ٚ ٘بپیٛعتٍی ٞب را ثٝ مٛر  ٕٔتذ فزض ٔی ٕ٘بیٙذ. در ایٗ پضٚٞؼ، تالػ ؽذ وٝ ثب ثٟزٜ پُ ٞبی عٍٙی را ٘بدیذٜ فزض ٔی وٙٙ

ٌیزی اس رٚػ ٞبی آٔبری، ؽزایظ ٚالؼی دیٛارٜ ٞبی ؽٕبِی پیت ٔؼذٖ چزبر  در حبِت ٘بٕٔتذ ثٝ رٚػ ؽجىٝ ٘بپیٛعتٍی ٞبی 

ذعی ثز اعبط ثزداؽت ٞبی محزایی ا٘جبْ ؽذٜ ثٝ ٘بٕٔتذ ؽجیٝ عبسی ٌزدد. ثزای ایٗ ٔٙظٛر خٛاؿ ٔٛرد ٘یبس ایٗ ٔذِغبسی ٞٙ

(. ثب ٔحبعجٝ ایٗ دادٜ ٞب، 3ٚ4ٚ5( ارائٝ ؽذ ٚ ٔذَ ٞبی ٞٙذعی ٔٛرد ٘ظز تٟیٝ ٌزدیذ )اؽىبَ 2مٛر  دلیك ٔحبعجٝ ٚ در جذَٚ )

٘بپیٛعتٍی ٞبی  أىبٖ ؽجیٝ عبسی رفتبر ٔىب٘یىی عغٛح ؽیت دار ٔٛجٛد در ایٗ پزٚصٜ ثٝ ؽیٜٛ ٘بپیٛعتٝ ٚ ثب ِحبػ اثزا  ؽىغت

٘بٕٔتذ فزاٞٓ ؽذٜ اعت. چٙیٗ تحّیُ ٞبیی اس عزیك ثزخی رٚػ ٞبی ػذدی اس لجیُ وذ جزیبٖ اجشاء ٔجتٙی ثز رٚػ تحّیُ إِبٖ 

ٔجشا ٚ یب ثزخی اس رٚػ ٞبی ارتمبء یبفتٝ إِبٖ ٔحذٚد أىبٖ پذیز اعت. ٘ٛیغٙذٌبٖ ایٗ پضٚٞؼ تحّیُ ٞبی ٔىب٘یىی ٔذوٛر را ثز 

 ٜ ٞب تٛعؼٝ دادٜ ا٘ذ. پبیٝ ایٗ داد
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