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 چكیده:

شود. اهداف اصلی آنالیز پایداری شیب، دار در مقابل شكست تعریف میپایداری شیب به صورت مقاومت سطح شیب

مختلف تحریک و های پیدا کردن مناطق پرخطر، بررسی مكانیزم شكست احتمالی، تعیین حساسیت شیب به مكانیزم

بایست به باشد. برای طراحی دقیق شیب، میطراحی شیب بهینه با توجه به ایمنی، قابلیت اطمینان و اقتصاد، می

سنگ، هندسه شیب، شرایط آب زیرزمینی و تغییرات مواد در اثر  عوامل هایی همچون خواص تودهاطالعات و داده

های معدن شماره یک ای بر پایداری دیوارهی تأثیر فشار آب حفرهتكتونیكی دسترسی داشت. در این تحقیق به بررس

 FLAC3Dو   FLAC2Dافزارهای گیری از نرمگهر سیرجان با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و بهرهگل

ها در شده انجام شد. سپس دیوارهسازی محیط به صورت خشک و کامالً زهكشیپرداخته شده است. در ابتدا، مدل

ت طبیعی مورد بررسی هیدرولیكی و مكانیكی قرار گرفت. و محاسبات مربوط به جریان نیز انجام شد. مقاطع و حال

های تعادل حدی انجام شده بود؛ انتخاب شدند. آنالیزها های مورد بررسی با توجه به آنالیزهایی که قبالً با روشهندسه

ها اختالف ضریب ایمنی محیط تایج نشان داد؛ که در تمامی برشبعدی انجام شد. نبرش دوبعدی و دو مدل سه  9بر روی 

رسد. بیشترین ناپایداری، مربوط به دیواره جنوبی و غربی درصد می 30دار حدوداً به شده و محیط آبکامالً زهكشی

های های مختلف تعیین گردید؛ و با سطح شكست مدلمعدن برآورد شد. همچنین سطح شكست احتمالی در برش

بعدی کامالً مشابه بدست آمد. با توجه به ضریب ایمنی بعدی و سهمكان مقایسه شد. سطوح شكست دوبعدی همسه

ها از دو روش کاهش شیب و تونل زهكش، استفاده شد. همچنین، تحلیل ها، برای پایدارسازی دیوارهپائین دیواره

د. نتایج نشان داد؛ که  حفاری تونل زهكش در حساسیتی برای تعیین محل دقیق حفر و ابعاد تونل زهكش انجام ش

همراه دارد. افزایش ابعاد تونل، نسبت به ترین سطح ارتفاعی و نزدیكترین مكان به سطح پله، بهترین نتایج را بهپائین

حالت اولیه تأثیر چندانی بر  پایداری و کاهش سطح آب نداشته و تنها زمان رسیدن به تعادل هیدرولیكی را کاهش 

ها و ها نیز پرداخته شده است؛ معلوم شد که با حذف پلهها در پایداری دیوارهدهد. در این پروژه به تأثیر حذف پلهمی

دهد. این در درصد از مقدار واقعی اختالف نشان می 12صورت سرتاسری، ضریب ایمنی در حدود سازی شیب بهمدل

 کند.حالی است که سطح شكست تغییر چندانی نمی
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Abstract 

 

Slope stability is the resistance of inclined surface to failure both in sliding or collapsing forms. 

The main purpose of a slope stability analysis is to find endangered areas, investigation of potential 

failure mechanisms, determination of sensitivity of slope to different triggering mechanisms, 

designing of optimal slopes with regard to safety, reliability and economics. Successful design of 

a slope requires enough geological information and site and laboratory characterizations. 

Measurements of soil/rock properties, beside establishing slope geometry, considering 

groundwater conditions and also mapping discontinuity features and mechanisms are necessary. 

In this study, the effect of pore water pressure on the slope stability in the Gol Gohar open pit mine 

is analyzed using a numerical finite difference method based codes; FLAC3D and FLAC2D 

considering dry and saturated conditions. The numerical slope stability analyses was performed 

on 9 two dimensional sections and also 2 three-dimensional models. The results showed that in all 

sections, the difference between the safety factor in completely dry and saturated model is 

approximately 30 percent. The maximum instability, were found in the southern and western walls 

of the mine. The difference between the results in two and three dimensions was not significant. 

Two methods including reducing slope inclination and also excavating drainage tunnel were 

examined in those endanger slopes. The sensitivity analysis was also performed in order to 

determine the exact location and size of the drainage tunnel. The results showed that the drainage 

tunnel must be excavated in the lowest height and closest site to surface of bench. When a slope 

was considered without any benches, the overall safety factor was increased by 12 percent 

compared with the real condition while the failure mode did not changed remarkably.  
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