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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شهاره کد پروژه:

 

 نشخصات طرح -1
 عنىان، شرح، شهاره کد و واژگان کلیدی -1-1

  :عنىان طرح 
 

 فارسی: 

 تعیین خىاص ژئىنکانیکی بخش روباره شرق نعدن شهاره یک گل گهر با استفاده از روش های لرزه ای     

 :نقیاس آنناهیت طرح و 

 ناهیت طرح 

                       فناوری جدید ایجادج(                          ب( تىسعه نحىر                         نحىر     نسئلهالف( 
 نیادید(بن

 نقیاس طرح 

                       سرباز نخبه  ج(        انیدانش بن یو شركت ها دانشگاه هاب(      یلیالت تكهیتحص ییالف( دانشجى

  دیاسات ی(  فرصت نطالعاتد

 ت طرح:یاولى 

              بلند ندت                 ان ندت   ین               كىتاه ندت  

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت نىجىد و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام -1-2
با تىجه به اینکه بخش زیادی از فعالیت نعدنکاری در نجهىعه نعادن در قسهت روباره نی باشد شناخت پارانترهای 

های نختلف پایداری شیب، دینانیک سنگ و استخراج تاثیر قابل تىجهی خىاهد داشت.  بخشژئىنکانیکی این قسهت در 
ثیر دوره های تحت تا ،در نعدن سنگ آهن گل گهر بخش روباره که شانل رسىبات نختلف )رس، کنگلىنرا و ... ( نی باشد

. به ننظىر انجام کلیه فعالیت رسىب گذاری و ساختارهای ننطقه در بخش های نختلف نعدن رفتار نتفاوتی نشان نی دهد
های نعدنکاری در این بخش، نیاز به زون بندی بخش روباره از لحاظ پارانترهای ژئىنکانیکی نی باشد. با تىجه به تىسعه 
نعدن خصىصا در بخش شرقی نعدن شهاره یک، این قسهت به عنىان بخش نىرد نظر در این پروژه در نظر گرفته شده 

 است. 
 ربخشیاث بینی پیش  -1-3

با تىجه به نشکالت نهىنه گیری و آزنىنهای آزنایشگاهی در بخش روباره، استفاده از روش های لرزه ای نی تىاند کهک قابل 
از لحاظ خصىصیات ژئىنکانیکی داشته  تا نحدوده طرح نهایی نعدن تىجهی جهت زون بندی بخش های نختلف روباره

با در )اری شیب، خصىصیات هدایت انىاج لرزه ای ناشی از انفجار بخش روباره باشد. نتایج بدست آنده در برآورد های پاید
و ههچنین بخش های نختلف استخراجی تاثیر قابل تىجهی  (نظر گرفتن نزدیک شدن انفجارهای این بخش به تاسیسات

 دارد. 
 
 

 نحدوده طرح -2
  پیشنهادی شرح کار -2-1
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 روش های لرزه ایبررسی های نیدانی جهت انتخاب  انجام نطالعات و
  انجام برداشت های نیدانی و بررسی های زنین شناسی ننطقه
 بررسی و نطالعه اطالعات بدست آنده جهت زون بندی ننطقه

 ارائه ندل بلىکی زون بندی ننطقه نىرد نطالعه
 صحت سنجی نتایج ندل بدست آنده

 (و نحصىل نىرد انتظار  ها خروجینتایج نىرد انتظار )  -2-2

 ننطقه نىرد نطالعه از لحاظ خصىصیات ژئىنکانیکیزون بندی  

 پروژه ینحل اجرا -2-3
 از نحدوده فعلی تا طرح نهایی نعدن بخش شرقی نعدن شهاره یک گل گهر

 
 

 
 
 
 

 


