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  چكيده

ها و  صوصيات فيزيكي و هندسي شكستگيهاي مكانيكي سنگ، خ وضعيت آب زيرزميني، ويژگيبرداري،  سنگشرايط هندسي در معدن مس سرچشمه 
ترين شرايط  مجموع اين خصوصيات نامناسب. متفاوتي از خود نشان دهند هايمعدن از نظر پايداري رفتار هاي سبب شده ديواره ها دايكراستاي نفوذ 

ش غربي معدن مس سرچشمه تغييرات اساسي در ي گرانوديوريتي در بخها دايكعالوه نفوذ ه ب. پايداري را براي ديواره غربي معدن فراهم نموده است
، سبب ي نفوذيها دايكاين راستاي شمالي جنوبي . نموده استسنگ ايجاد  سازي، هيدروژئولوژي و رفتار ژئومكانيكي توده ابعاد، فرم توده معدني، كاني

وضعيت خاص سيستم شكستگي ها نسبت به سطح  .نمايندشديد به موازات ديواره غربي امتداد يافته و پتانسيل ناپايداري اين بخش را ت ها آنشده اغلب 
درجه  50 ازديواره هاي با شيب بيش /. g 24لرزه با شتاب افقي درصورت رويداد زمين شرايطي را ايجاد نموده كهغربي معدن  برداري در ديواره سنگ

اي با ابعاد كوچك در  هاي گوه  در چنين شرايطي ظهور ريزش. نندكهاي كششي لغزش  اي با درزه هاي بزرگ سنگ بصورت صفحه ناپايدار گرديده و توده
هاي به شدت خرد شده  ها و سنگ اي بر روي واريزه ي دايرهها لغزشپتانسيل همچنين . دور از انتظار نيست B3و  B2بلوك دسته راستاي فصل مشترك دو 

درجه  20هاي با شيب بيش از  اي دامنه ي است كه در شرايط بارگذاري لرزها به گونهواريزه ها هاي مكانيكي  ويژگي. وجود دارداين بخش از معدن 
هاي گسترده از نوع لغزش  ، ناپايداري/.g 24با شتاب گرانش افقي برابر  (DBL)بنابراين درصورت رويداد زمين لرزه مبناي طرح . شود ناپايدار مي

خسارات زيادي  ها لغزشاين . هاي به شدت خرد شده حاصل خواهد شد ها و سنگ اريزهاي بر روي و ي دايرهها لغزشاي در توده سنگي و  اي، گوه صفحه
  .كند معدني در اعماق بيشتر را با مشكل روبرو مي برداري از ماده را به همراه خواهد داشت و عمليات بهره
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