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 چکیده:

برای طراحی دیواره یک معدن روباز و یا یک فضای زیرزمینی، مطالعات ژئوتکنیکی که تنها بر اساس مطالعات سطحی 

فی نیست. در این راستا حتی اگر برداشت های سطحی با صورت می گیرد جهت تشخیص خصوصیات توده سنگ کا

دقت کافی همراه باشد هیچ تضمینی وجود ندارد که روند ناپیوستگی های موجود تا عمق مورد نظر ثابت باقی بماند. از 

اده شود. این رو برای بررسی و تهیه اطالعات دقیق تر عالوه بر برداشت های سطحی باید از حفر ترانشه و گمانه نیز استف

مغزه های به دست آمده از گمانه می تواند مقادیر قابل توجهی اطالعات در مورد توده سنگی که مغزه ها از آن گرفته 

استفاده شد. برای  Van Ruthشده است در دسترس قرار دهد. برای تعیین موقعیت فضایی مغزه از دستگاه جهت یابی 

ای نوشته شد که برنامه MATLABتعیین شیب و جهت شیب واقعی ناپیوستگی موجود در مغزه ها توسط نرم افزار 

های حاصل از گمانه های ارائه می دهد. ناپیوستگی Excelمقدار شیب و جهت شیب را به صورت عددی در نرم افزار  

هت داری مقایسه شد که نشان داد با افزایش عمق جهت شیب درزه های جهت دار با ناپیوستگی های سطحی از لحاظ ج

عمقی نسبت به درزه های سطحی از نظر مقداری بیشتر می شود. در ادامه به کمک داده های سطحی و درون گمانه ای 

کیب داده هر یک به صورت جداگانه و سپس همه داده ها، با هم تحلیل سینماتیکی صورت گرفت که بهترین نتیجه از تر

ها حاصل شد. با تعیین کردن حجم بلوک های سنگی، به کمک تصاویر استریوگرافی مایل تحلیل سینماتیک سه بعدی 

صورت گرفت که در نتیجه آن بلوک های سنگی در دیواره جنوبی به طرف داخل پیت مستعد لغزش بود و در دیواره 

 رف داخل دیواره وجود نداشت.  شمالی پتانسیل لغزش به دلیل تمایل حرکت بلوک ها به ط

 

 

 

 

 



 

 

 

Comparison of discontinuities data from scan lines and oriented boreholes in kinematic 

analysis,  Case study: Golgohar mine No. 1 

Abstract 

In order to design the walls of an open pit mine or an underground space, geotechnical studies based on 

surface investigations are not adequate to determine the characteristics of rock mass. This is due to the fact 

that even if surface surveys are accurate enough, the trend of discontinuities is not necessarily constant 

through the depths. Therefore, in order to have more accurate studies, drilling of trenches and boreholes are 

required as well as surface investigations. The cores obtained from the boreholes can provide significant 

information on the rock mass. However, while removing the core from the borehole, the obtained core due 

to rotation of core in barrel several times can not provide the real position of the layers within the borehole. 

Van Ruth core orientator was used to determine the spatial position of the cores. A program was written in 

MATLAB software to determine the actual dip and dip direction of discontinuities present in the cores. 

Compared to Dips software, this program has the advantage of providing dip and dip direction values in 

Excel software. A comparison of discontinuities obtained from oriented boreholes with surface 

discontinuities showed that joints dip direction increases with depth. Kinematic analysis was carried out on 

surface data, borehole data, and a combination of all the data and the best result was obtained from data 

combination. Having determined the volume of rock blocks, three dimensional kinematic analyses was 

carried out using inclined hemisphere projections. The results showed that rock blocks in the southern wall 

had the potential of sliding towards the pit while there was no sliding potential in the northern wall due to 

the movement of the blocks towards the wall. 

 

 

 

 


