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 : چکیده

در کلیه روش های تحلیل پایداری شیب توده سنگ ها، مقاومت برشی سطوح درزه ها و ناپیوستگی ها اهمیت زیادی 

دارد و تغییر کوچکی در مقدار مقاومت برشی می تواند نتایج تحلیل را بشدن متأثر کند. در همین راستا، به مقاومت 

شده است و به جنبه های مختلف آن از قبیل زبری و تأثیر برشی درزه های زبر به عنوان یک پارامتر کلیدی پرداخته 

بیش تحکیمی در مقاومت برشی توجه شده است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر بیش تحکیمی بر مقاومت برشی 

بعدی  درزه و پایداری شیب، ابتدا نمونه هایی از درزه های طبیعی تهیه شد. در اداغمه با استفاده از آزمایش تحکیم یک

به تعیین میزان بیش تحکیمی در معدن شماره یک گل گهر پرداخته شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که بیش تحکیمی، 

فقط در تنش های نرمال باال باعث افزایش مقاومت برشی درزه های سنگی می شود و تأثیر چندانی بر درزه های با تنش 

ایش تحکیم بر روی الیه های رسی محدوده دیواره های معدن گل گهر نرمال پایین ندارد. از طرف دیگر با انجام آزم

شماره یک، به بررسی تاریخچه تنش اعمالی بر روی الیه های رسی پرداخته شد. نتایج این آزمایش ها گویای آن بود 

نین این که فرآیندهای زمین شناسی گذشته، بر الیه های رسی بارهائی اعمال شده است که اکنون وجود ندارد. همچ

نتایج نشان دادند که بیش بستاری در دیواره شمالی بیشتر از دیواره جنوبی معدن است. تحلیل پایداری با استفاده از 

، بر روی یکی از ریزش های رخ داده در دیواره شمالی معدن نشان داد که در نظر گرفتن بیش بستاری Slideنرم افزار 
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