مزيری بز وقشٍ بزداری سیزسمیىی:
٘مـ ٝثشداسي صيش صٔيٙي و ٝدس غشة آٖ سا ثب وّٕ ٝالسيٗ ٔ UNDER ground surveyingيؿٙبػٙذ ،ؿبخ ٝاي اص سؿشٟٙٔ ٝذػي
٘مـ ٝثشداسي اػز و ٝؿبُٔ عشاحي س ،ُ٘ٛػّٕيبر ٞبي اخشا ٞ ٚذايز حفبسي  ٚثالخش ٜثشداؿز فضبٞبي ٔٛخٛد عجيؼي ٔ ٚلٛٙػي
صيش صٔيٗ ثٙٔ ٝظٛس سٟي٘ ٝمـ ٝاص آٟ٘ب ثب سٛخ ٝث ٝؿشايظ خبف ٘مـ ٝثشداسي دس صيش صٔيٗ ٔي ثبؿذ .
وقشٍ بزداری سیز سمیىی:
٘مـ ٝثشداسي صيش صٔيٙي و ٝدس غشة آٖ سا ثب وّٕ ٝالسيٗ ٔ UNDER ground surveyingيؿٙبػٙذ ،ؿبخ ٝاي اص سؿشٟٙٔ ٝذػي
٘مـ ٝثشداسي اػز و ٝؿبُٔ عشاحي س ،ُ٘ٛػّٕيبسٟبي اخشا ٞ ٚذايز حفبسي  ٚثالخش ٜثشداؿز فضبٞبي ٔٛخٛد عجيؼي ٔ ٚلٛٙػي صيش
صٔيٗ ثٙٔ ٝظٛس سٟي٘ ٝمـ ٝاص آٟ٘ب ثب سٛخ ٝث ٝؿشايظ خبف ٘مـ ٝثشداسي دس صيش صٔيٗ ٔي ثبؿذ .دس إٞيز ٘مـ ٝثشداسي  ٚديـشفشٟبي آٖ
ٔي سٛاٖ ث ٝايدبد س ُ٘ٛصٔيٙي دس صيش دسيبيي دا٘ؾ و ٝاسسجبط ثيٗ دبسيغ ِٙ ٚذٖ سا ثش لشاس وٙذ اؿبس ٜوشد .

وال ٘مـ ٝثشداسي صيش صٔيٙي ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ٔي ثبؿذ:
 -1عشاحي ) (designدس ٔشحّ ٝؿشٚع دشٚطٜ
 -2اخشاي ػّٕيبر حفبسي )ٞ(unearth controlذايز س ُ٘ٛسا ثش ػٟذ ٜداسد .

 -3سٟي٘ ٝمـ ٝثشداسي اص صيش صٔيٗ

اططالحبت وقشٍ بزداری سیز سمیىی:
 -1صيش صٔيٗ  (UNDER ground):دس اكغالح ػبْ ث ٝػٛاسم لبثُ دػششػي  ٚيب عجيؼي دس داخُ صٔيٗ ٔي ٌٛيٙذ .
ٔ -2ؼذٖ ٔ (MINE):دٕٛػ ٝسبػيؼبر صٔيٙي  ٚدا٘بَ ٞبي صيش صٔيٗ و ٝثٙٔ ٝظٛس ٞذف خبكي احذاص ؿذ ٜسا ٔؼذٖ ٌٛيٙذ.
اكغالحب ثٔ ٝحُ سدٕغ ٔٛاد ٔؼذ٘ي ٘يض ٔؼذٖ ٔي ٌٛيٙذ .
ٌ -3بِشي ( Gallery ):ث ٝدا٘بَ ٞبي افمي صيش صٔيٙي و ٝاص يه عشف ثٙٔ ٝظٛس خبكي ٔؼذٚد اػز  ٚخٛد يىي اص ساٞ ٜبي ٚسٚد ثٝ
صيش صٔيٗ ث ٝؿٕبس ٔي سٚد ٌبِشي ٔي ٌٛيٙذ و ٝث ٝػٛ٘ ٝع (اوشـبفي ،آٔبد ٜػبصي ،اكّي  ٚفشػي (ٚخٛد داسد.
 -4س (tunnel ): ُ٘ٛداالٖ ػجٛسي ػشيضي اػز و ٝاص د ٚعشف ثبص ٔي ؿٛد  ٚث ٝا٘ٛاع (افمئ ،بئُ ،بسديچ) ٔٛخٛد ٔي ثبؿذ .
 -5چبٌ (shaft): ٜبِشي لبئٕي و ٝاص ساٟٞبي ٚسٚد ث ٝصيش صٔيٗ ث ٝؿٕبس ٔي سٚد ٔ ٚمغغ آٖ ٕٔىٗ اػز دايش ٜو ٝدس اسٚدب  ٚآػيب
ٔشػ ْٛاػز )  ٚيب ٔؼشغيُ و ٝدس آٔشيىب ٔشػ ْٛاػز ثبؿذ .
 -6سٔخ (Ramp) :سٔخ يب ؿيت ٌزس ،س ُ٘ٛؿيت داسي اػز و ٝثشاي اسلبَ ثيٗ عجمبر ٔخشّف ٔؼذٖ ث ٝوبس ٔي سٚد اكغالحب ثٝ
آٖ ثبالس ٚيب دبييٗ س) ٚدٚثُ) ٘يض ٔي ٌٛيٙذ .
ٌٕ -7ب٘ (soundage): ٝػجبسر اػز اص چب ٜوٓ لغش  ٚػٕيمي و ٝثشاي ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي اص اليٞ ٝبي صٔيٗ  ٚخٟز دادٖ ث ٝأشذاد
حفبسي اص آٖ اػشفبدٔ ٜي ؿٛد  ٚدس ٘ٛع (اوشـبفي ٚ ،سإٙٞب) ٔٛخٛد ٔي ثبؿذ .
 -8حفبسي :ديـشٚي دس أش ٌٛد ثشداسي صيش صٔيٗ و ٝثٚ ٝػئّ ٝبؿيٟٙبي حفبسي  ٚيب اوشـبفي ا٘دبْ ٔي ؿٛد سا ٌٛيٙذ .

شزایط خبص وقشٍ بزداری در سیز سمیىی :
 -1سبسيىي  ٚػذْ ٘ٛس وبفي ٔ ٚحذٚديز دس اػشفبد ٜاص ٚػبيُ سٚؿٙبيي ثشاي ٔؼبد٘ي وٌ ٝبصٞبي اؿشؼبَصا سِٛيذ ٔي وٙٙذ .
ٔ -2حذٚديز فضب  ٚدس ٘شيدٔ ٝحذٚد ؿذٖ وٙششِٟبي ٘مـ ٝثشداسي  ٚوٓ ؿذٖ دسخ ٝآصادي  ٚدلز وبس
-3ا ٔىبٖ سخشيت  ٚسيضؽ س ُ٘ٛدس كٛسر ػذْ دٛػشٌ ٝيشي دس صيش صٔيٗ

 -4أىبٖ ػمٛط دس چب ٚ ٜيب فش ٚسفشٗ دس صٔيٟٙبي ػؼز
ٚ -5خٛد ٌبصٞبي خف ٝوٙٙذ٘ ٜبؿي اص ٔٛاد ٔؼذ٘ي
ٚ -6سٚد آة ٞبي ػغح االسضي ث ٝصيشصٔيٗ
 -7اخشالالر ٔغٙبعيؼي ٘بؿي اص ٔٛاد آٙٞي دس صيش صٔيٗ ٔ ٚـىالر وبس ثب لغت ٕ٘ب
ٚ -8خٛد خشيب٘بر ٛٞا دس داخُ س ٚ ُ٘ٛث ٓٞ ٝصدٖ سؼبدَ ؿبلِٟٛبي آٚيضاٖ دس سُ٘ٛ
 -9سىبٖ ٞب ِ ٚشصؽ ٞبي صيش صٔيٙي ٘بؿي اص ػّٕيبر حفبسي ( آسؾ وبسي) ٔ ٚـىُ ث ٓٞ ٝخٛسدٖ سشاص دػشٍبٞ ٜبي ٘مـ ٝثشداسي ٚ
خب ث ٝخب ؿذٖ ايؼشٍبٞ ٜب
 -10وبس ٘ىشدٖ دػشٍبٞ ٜبي ٔخبثشاسي ٔثُ ثي ػيٓ ٛٔ ٚثبيُ ٕٞ ٚچٙيٗ ٌيش٘ذٞ ٜبي  GPSدس صيش صٔيٗ
 -11ػخشي وبس

وكبت ایمىی در تًول ي سیز سمیه :
 -1لجُ اص ٚسٚد ٘ىبر ايٕٙي ٔشثٛط ث ٝايٗ صيش صٔيٗ سا اص ثخؾ حفبظز  ٚايٕٙي ٔؼذٖ سٟي ٚ ٝث ٝخبعش ثؼذبسيٓ
ٚ -2ػبيُ حفبظشي ٕٞشا ٜفشد ثٛد٘ ٚ ٜح ٜٛاػشفبد ٜاص آٟ٘ب ث ٝفشد آٔٛصؽ داد ٜؿٛد (وال ٜايٕٙي ،چشاؽ سٚؿٙبيي،
ِجبع وبس ،چىٕ( ٝ
 -3ثشاي وبس دس ٞش لؼٕز ٔؼذٖ اثشذا ٚضؼيز آٖ سا ثشسػي وشد ٚ ٜلؼٕشي ديذا وشدٖ ٔٛلؼيز آٖ سا اص سٚي ٘مـ٘ ٝىبر حفبظشي
ثشاي آٖ ثشسػي ؿٛد.
 -4ثٛدٖ ٕٞبٍٙٞي ٔؼئٔ َٛؼذٖ ٔ ٚؼئ َٛػّٕيبر ٘مـ ٝثشداسي دس لؼٕز ٞبي ٔخشّف س ُ٘ٛحشوز ٘ىٙيٓ.
 -5لجُ اص ٚسٚد ث ٝصيش صٔيٗ ثش٘بٔ ٝوبس خٛد سا اص ٘ظش صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ثٔ ٝؼئٔ َٛؼذٖ اعالع دٞيٓ .

 -6دس ٚػظ سيّٟب حشوز ٘ىٙيٓ.
 -7اص ثشدٖ ٚػبيُ آسـضا ث ٝس ُ٘ٛخذا" خٛدداسي وٙيٓ .
 -8ث ٝخبعش ػذشدٖ ٔؼيشي و ٝدس آٖ حشوز وشد ٚ ٜسفش ٝايٓ.
ٍٟ٘ -9ذاسي ٛٔ ٚاظجز اص ٚػبيُ ٘مـ ٝثشداسي دس صيش صٔيٗ .
ٍٙٞ -10بْ حشوز دس سٛٔ ُ٘ٛاظت ٚػبيُ آٚيضاٖ اص ػمف ،اص خّٕ ٝؿبلٞ َٛب ثبؿيٓ .
 -11اص ضشث ٝصدٖ ثي ٔٛسد ثٚ ٝػيّ ٝچىؾ ث ٝديٛاسٞب  ٚيب ػمف سٞ ُ٘ٛب خذا خٛدداسي وٙيٓ .
 -12چشاؽ سٚؿٙبيي سا دس ٔؼيش وبس ديٍشاٖ لشاس ٘ذاد ٚ ٜآٖ سا دس چـٓ ديٍشاٖ ٘يب ٘ذاصيٓ.
 -13دس كٛسر ٔٛاخ ٝؿذٖ ثب سبسيىي ٔغّك ٟ٘بيز دلز سا ثشاي ثبصٌـز ثٔ ٝحُ سٚؿٙبيي داؿش ٝثبؿيٓ .
 -14اص ؿٛخي وشدٖ ثب ٕٞىبساٖ دس ٌض٘ه ٞب  ٚؿيت ٞبي سٙذ ثذشٞيضيٓ .

ريشُبی كلی وقشٍ بزداری سیز سمیىی :
 -1سٚؿٟبي ٘مـ ٝثشداسي صٔيٙي  ٚطئٛدصي و ٝدس  99دسكذ دشٚطٞ ٜب اص ايٗ سٚؽ اػشفبدٔ ٜي ؿٛد.
-2سٚؽ ٞبي فشٌٛشأششي( ثشد وٛسب ) ٜو ٝدس ٔمغغ ثشداسي  ٚوبسٞبي دليك اص آٖ اػشفبدٔ ٜي ؿٛد .
 -3سٚؽ ٞبي ٞيذسٌٚشافي :ثشاي ٔؼبدٖ  ٚسٞ ُ٘ٛبي آثي و ٝأىبٖ ٘مـ ٝثشداسي صٔيٙي ٚخٛد ٘ذاسد .

مزاحل طزاحی پزيصٌ َبی سیز سمیىی :
 -1اوشـبف ٔمذٔبسي (ٔغبِؼ ٝاِٚي:)ٝ
 -ثشاي دشٚطٞ ٜبي ٔؼذ٘ي ثٛػيّ ٝػغحي ٘ ٚيٕ ٝػٕيك.

 ثشاي دشٚطٞ ٜبي ػٕشا٘ي ثٛػيٌّٕ ٝب٘ ٝص٘ي  ٚسـخيق خٙغ اليٞ ٝبي صٔيٙي . -2ايدبد ؿجى ٝطئٛدسيه دس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٘يبص:
 ٘مبط ،سٕبْ ٔٙغمٛٔ ٝسد ٘ظش سا ثذٛؿب٘ذ ؿىُ ٙٞذػي ٔشٙبػت ثبؿذ .يؼٙي ؿجى ،ٝاػشحىبْ وبفي داؿش ٝثبؿذ . ٔخشلبر ٞب ثب دلز ثؼيبس صيبد ٔحبػج ٝؿ٘ٛذ . -3سٟي٘ ٝمـٞ ٝبي ٔٛسد ٘يبص خٟز عشاحي سُ٘ٛ
 -4عشاحي دشٚطٛٔ ٜسد ٘ظش

طزاحی اجزای عملیبت حفبری:
 -1ديبد ٜوشدٖ دليك ٘مبط دٞب٘ ٚ ٝچبٞ ٜب ٔ ٚـخق وشدٖ ػي ٝٙوبس  ٚاثؼبد ٔمغغ حفبسي دس ٔحُ ايٗ ٘مبط ثٛػيّ ٝسٚؽ ٞبي دليك اص
خّٕ ٝسمبعغ.
ٞ -2ذايز چٙذ ٔشش اِٚي ٝحفبسي )سشاؿ ٝس ) ُ٘ٛثٛػيّ ٝخٟز يبثي ٔغٙبعيؼي  ٚسئٛدِٚيز
 -3ا٘شمبَ حذالُ ٘ 2مغ ٝوٙششَ ٔؼغحبسي  ٚاسسفبػي ث ٝداخُ سُ٘ٛ
 -4وٙششَ سٛاْ ساػشب  ٚؿيت س ُ٘ٛدس ادأ ٝحفبسي ثٛػيّ٘ ٝمبط وٙششَ  ٚدػشٍبٞ ٜبي ٘مـ ٝثشداسي ثٛػئّ ٝـخق وشدٖ ػيٞ ٝٙبي وبس
 -5وٙششَ ٔمغغ س ُ٘ٛدس فٛاكُ ٔـخلي اص ٘مبط صيش صٔيٗ.

طزاحی كلی تُیٍ وقشٍ اس سیز سمیىی:
 -1ؿٙبػبيي ٘مبط ثبثز ؿجىٞ ٝبي طئٛدسيه سٚي صٔيٗ ٘ضديه ث ٝدٞب٘ ٝسٞ ُ٘ٛب  ٚچبٞ ٜب ساٞ ٜبي ٚسٚد ث ٝصيش صٔيٗ
 -2ديبد ٜوشدٖ ٘مغ ٝدٞب٘ ٝس ُ٘ٛث ٝسٚؽ سمبعغ  ٚسؼييٗ دلز ٔخشلبر آٖ اص ٔخشلبر ٘مبط ثبثز ؿجىٝ

 -3ا٘شخبة ٘مبط سحز االسضي سٞ ُ٘ٛب ٌ ٚبِشي ٞب دس ٔحُ ٞبي ٔٙبػت (٘مبط اكّي  ٚسفشا٘غ ػمفي يب وفي(
 -4ا٘دبْ ديٕبيؾ خٟز ا٘شمبَ ٔخشلبر اص ٘مبط ثبثز ػغح االسضي ث٘ ٝمبط (ايؼشٍبٟٞبي ) سحز االسم.
 -5ا٘دبْ سشاص يبثي ٘مبط سحز االسضي خٟز سٟي ٝدشٚفيُ ٞبي عِٛي وف  ٚػمف  ٚيب ا٘دبْ ثشداؿز ٞبي ٔشثٛط ثٔ ٝمغغ ثشداسي ٚ
سٟئ ٝمغغ سُ٘ٛ
 -6ا٘دبْ ثشداؿشٟبي الصْ اص ايؼشٍبٞ ٜبي صيش صٔيٙي خٟز سٟي٘ ٝمـٞ ٝبي ٔٛسد دسخٛاػز اص صيش صٔيٗ.

ایستگبٌ گذاری در سیز سمیىی:
ثبيذ ثيـشش دلز وشد و ٝدس صيش صٔيٗ ايؼشٍبٌ ٜزاسي ٞذف داس ثٛد ٚ ٜد ٚايؼشٍب ٜث ٓٞ ٝديٍش ديذ داؿش ٚ ٝايؼشٍبٌ ٜزاسي دس ٔحُ
ٞبي ٔؼشحىٓ  ٚثذ ٖٚحشوز لشاس ٌيشد .ايؼشٍبٌ ٜزاسي عٛسي ثبؿذ و ٝصٚايبي ديٕبيؾ صيش صٔيٗ ث089 ٝدسخ٘ ٝضديه ٘ـٛد .ثٝ
ػّز صيبد ثٛدٖ خغبي ا٘ىؼبس ٘ٛس سٚي ٔحٛس س (Center Line ) ُ٘ٛحشي االٔىبٖ ٘مبط دس وٙبسٞ ٜبي س ُ٘ٛا٘شخبة ؿٛد .دس ٘ظش
ٌشفشٗ ايٗ ٘ىش ٝضشٚسي اػز و ٝأىبٖ اػشمشاس دٚسثيٗ دس ايؼشٍبٚ ٜخٛد داؿش ٝثبؿذ ٕٞ.چٙيٗ ٔٛا٘غ ديذ سا ثبيذ دس ٘ظش داؿز سب
أىبٖ ثشداؿز خضئيبر ث ٝساحشي ٔيؼش ثبؿذ.
ا٘ٛاع ايؼشٍب ٜدس صيش صٔيٗ ػجبسر اػز اص :
ايؼشٍب ٜػمفي ،ايؼشٍب ٜوفي ،ايؼشٍب ٜديٛاسي  ٚوـٛئي.

اوًاع تًول عببرتىد اس :
 -1س ُ٘ٛساٞ ٜبي ثيٗ ؿٟشي
 -2سٞ ُ٘ٛبي سا ٜآٞ ٗٞبي ثيٗ ؿٟشي
 -3سٞ ُ٘ٛبي سا ٜآٞ ٗٞبي ؿٟشي (ٔشش(ٚ
 -4سٞ ُ٘ٛبي ٔؼبدٖ

 -5سٞ ُ٘ٛبي ػذ ػبصي ٘ ٚيشٌٚبٞ ٜب
 -6سٞ ُ٘ٛبي عجيؼي (غبسٞب )  ٚلٙبر ٞب  ٚسٞ ُ٘ٛبي ا٘شمبَ ٘يشٚ
خظًطیبت يسبیل ي تجُیشات وقشٍ بزداری سیز سمیىی:
ايٗ ٚػبيُ ثبيذ ػجه ،وٓ حدٓ ،دليك ،داساي ٘ٛس داخّي ،أىبٖ ػب٘ششاط اص ايؼشٍب ٜػمفي ،ػبدٔ ٚ ٜمب ْٚدس ثشاثش سعٛثز ،سغييشار ٞب،
ٌشد  ٚغجبس  ٚضشث ٝثبؿٙذ.
سبسٌز ٞب دس صيش صٔيٗ:
اص ٔ ٟٓسشيٗ سبسٌز ٞب دس صيش صٔيٗ ؿبلٞ َٛب ٞؼشٙذ و ٝوبسثشدٞبي ثؼيبس صيبدي داؿش ٚ ٝث ٝا٘ٛاع صيش سمؼيٓ ٔي ؿ٘ٛذ:
ؿبل َٛػبد ،ٜؿبل َٛص٘ديش ٜاي ،ؿبل َٛچب ،ٜؿبل َٛادٙيىي ٚايضسي.

يسبیل طًل یببی در سیز سمیىی :
 -1لشٔبي ٔؼِٕٛي ؤ ٝشغٛة سشيٗ آٟ٘ب سش  ٚايـشجبخ إِٓب٘ي ٔي ثبؿٙذ .
ٔ -2فشٞ َٛبي ٔذسج آٚيضاٖ ( ٚسشاص يبة ثب سئٛدِٚيز )  ٚؿبلٞ َٛبي چبٜ
 -3ع َٛيبة ٞبي اِىشش٘ٚيىي )ٚ ٚ (EDMػبيُ خب٘جي ٔخلٛف آٟ٘ب ثشاي وبس دس صيش صٔيٗ

يسبیل اوداسٌ گیزی سايیٍ در سیز سمیىی :
 -1سئٛدِٚيز ٔؼِٕٛي
 -2سئٛدِٚيز ٞبي آٚيضاٖ
 -3سئٛدِيز ٞبي ِيضسي
 -4طيشٚسئٛدِٚيز ٞب

يسبیل تزاس یببی در سیز سمیىی:
سفبٚر دٚسثيٗ ٞبي سشاصيبة دس صيش صٔيٗ دس ايٗ اػز و ٝايٗ دٚسثيٗ ٞب دس ثشاثش ػشٔبٌ ،شٔبٌ ،شد  ٚغجبس ،ضشثٔ .... ٚ ٝمب ْٚثٛد ٚ ٜاص
دلز ثيـششي ثشخٛسداس٘ذ .ايٗ دٚسثيٗ ٞب دس فٛاكُ وٛسب٘ ٜيض ٔي سٛا٘ٙذ ا٘ذاصٌ ٜيشي وٙٙذ .

خظًطیبت شبخض در سیز سمیىی:
 -1وٛسب ٜثبؿذ دس حذ يه ٘ ٚيٓ سب ػٔ ٝشش و ٝث ٝكٛسر وـٛئي اسسفبع آٖ سغييش ٔي وٙذ.
 -2ػغح آٖ سٚؿٗ ثبؿذ سب ثشٛاٖ دس سبسيىي اص آٖ اػشفبد ٜوشد .
 -3سمؼيٓ ثٙذي آٖ عٛسي ثبؿذ و ٝثشٛاٖ ػشيغ  ٚساحز لشائز وشد .

اوًاع شبخض در سیز سمیىی:
 -1ؿبخق ٞبي ٔٙؼىغ وٙٙذٜ
 -2ؿبخق ٞبي ؿفبف يب ؿيـ ٝاي
 -3ؿبخق ٞبي لبثُ آٚيضاٖ

يسبیل حفبری در سیز سمیىی:
ثب سٛخ ٝث ٝايٗ و ٝػ ٝسٚؽ ثشاي حفبسي دس صيش صٔيٗ ٔشػ ْٛاػز ،ثشاي ٞشيه ٚػبيُ  ٚسدٟيضار خبكي ث ٝوبس ٔي س٘ٚذ .ايٗ سٚؽ
ٞب ػجبسسٙذ اص:
.1سٚؽ ا٘فدبسي ٔ .2بؿيٗ حفبسي ٔ .3بؿيٗ آالر ػبخشٕب٘ي

وكبتی در مًرد بكبرگیزی شبقًل در چبٌ:
 -1آصاد ثٛدٖ ؿبل َٛچب :ٜثشاي وٙششَ آصاد ثٛدٖ ؿبل َٛدس چب ٜحّم ٝاي سا دس داخُ ػيٓ ؿبل َٛوشد ٚ ٜاص ثبال ث ٝعشف دبييٗ سٞب ٔي
وٙيٓ اٌش ايٗ حّم ٝث ٝس ٝچب ٜسػيذ ؿبل َٛآصاد ٔي ثبؿذ  ٚػيٓ آٖ دس خبيي دسٌيش ٘يؼز .
 -2ثب ايٗ و ٝدشيٛد ا٘ذاصٌ ٜيشي ؿذ ٜسا ثب سٛخ ٝث ٝدشيٛدٞبي ٔحبػج ٝؿذ ٜثشاي اسسفبع آٖ چبٔ ٜمبيؼ ٝوٙيٓ .ثبيؼشي ايٗ دٔ ٚمذاس سمشيجب
ثب  ٓٞثشاثش ثبؿٙذ .
 -3دس اثش خشيب٘بر ٛٞا  ٚعٛال٘ي ثٛدٖ ع َٛػيٓ ٘ٛػب٘بر دب٘ذِٚي دس ؿبل َٛايدبد ٔي ؿٛد و ٝثشاي ثشلشاسي سؼبدَ آٖ ٘يبص ث ٝدلز
ثؼيبسي اػز .ثشاي ثشلشاس وشدٖ سؼبدَ ػشيغ اص ؿجى٘ ٝفز يب سٚغٗ ػٛخش ٝعٛسي اػشفبدٔ ٜي وٙيٓ و ٝؿبل َٛدس ايٗ ؿجى ٝلشاس ٌيشد .
ريش فتًگزامتزی بزد كًتبٌ:
دس ايٗ سٚؽ ثب ػىغ ثشداسي اص ٔمغغ ٘ؼجز ث ٝسٚؽ ٞبي ثبال اص دلز ثٟششي ثشخٛسداس اػز .ثب سٛخ ٝثٞ ٝضي ٚ ٝٙصٔبٖ ثبال ثشاي سٟيٝ
دشٚفيُ ,اص ايٗ سٚؽ فمظ دس ٔىبٖ ٞبي خبكي ٔثُ ٔؼبدٖ عال  ٚغيشٕٔ ٜىٗ اػز اػشفبد ٜؿٛد .ثذيٗ ٔٙظٛس دس ٘ضديىي ٔمغغ  ,الٔخ
ِيضسي لشاس ٔيذٞيٓ سب ٔمغغ س ُ٘ٛسا سٚؿٗ وٙذ .ػذغ دػشٍب ٜفش ٛسئٛدِٚيز (سئٛدِٚيز ٚدٚسثيٗ ػىبػي ) سا دس ٘مغ ٝديٍش غيش اص اٖ
ٔمغغ لشاس ٔي دٞيٓ .فيّٓ داخُ دٚسثيٗ ػىبػي حؼبػيز صيبدي داسد  ٚفبكّ ٝوب٘٘ٛي دٚسثيٗ ثشاثش ٔ 051يّيٕشش  ٚاثؼبد ػىغ
 01*01ػب٘شيٕشش اػز .ثٙبثشيٗ ثب ٔحبػج ٝيبا٘ذاصٌ ٜيشي فبكّ ٝثيٗ ٘مبط ٔ Bٚ Aي سٛاٖ ٔميبع ػىغ ثشداسي سا ٔـخق وشد  ٚػىغ
حبكُ سا ثش سٚي فيّٓ ؿجى ٝثٙذي ؿذ ٜچبح وشد ٚدس ٘شيدٔ ٝمغغ س ُ٘ٛثب دلز صيبدي سٚي ػىغ ٔؼّٔ ْٛي ؿٛد.
سیستم َبی وقشٍ بزداری در تًولی:
وٕذب٘ي اليىب ثب ٕٞىبسي وٕذب٘ي أجشي و ٝسدشث ٝاي عٛال٘ي دس صٔي ٝٙػبخز س ٚ ُ٘ٛايدبد ثٙبٞبي صيشصٔيٙي داسد الذاْ ث ٝاساي ٝػيؼشٓ
ٞبي ا٘ذاصٌ ٜيشي سّ٘ٛي ٞ ٚذايز ٚوٙششَ ثٙبٞبي صيشصٔيٙي ٕ٘ٛد ٜاػز .ايٗ ػيؼشٓ ٞب ؿبُٔ سا ٜحُ ٞب  ٚسٚؽ ٞبي ا٘ذاصٌ ٜيشي ػبِي
ٚ ٚيض ٜثشاي ٘مـ ٝثشداسي اسٔٛبسيه دس صٔي ٝٙس ٚ ُ٘ٛسا ٜأ ٗٞيجبؿٙذ ؤ ٝيشٛاٖ دس ايٗ صٔي ٝٙثٛٔ ٝاسد صيش اؿبسٕٛ٘ ٜد:
-ثخؾ ػيؼشٓ ٞبي ٘مـ ٝثشداسي ػبخشٕب٘ي س:ُ٘ٛ

٘مـ ٝثشداسي ٞبي دليك دس ٔؼبدٖ  ٚسٞ ُ٘ٛب ثٙٔ ٝظٛس عشاحي ٔؼذٖ ٚوٙششَ ٍٟ٘ ٚذاسي اٖ ثؼيبس ٔٔ ٟٓيجبؿٙذ .دس ؿفز ٞبي صيشصٔيٙي ٚ
سٞ ُ٘ٛب ٘يبص ٔجشٔي ث٘ ٝمـ ٝثشداسي  ٚوٙششَ دس خٟز سػيذٖ ث ٝثيـششيٗ وبسآيي دس صٔي ٝٙحفش سٔٚ ُ٘ٛؼذٖ ٔيجبؿذ.
اِف :ػيؼشٓ  TMSو ٝؿبُٔ د ٚثخؾ :ثشداؿز دشٚفيُ ثشداسي  ٚديبد ٜوشدٖ إِبٖ ٞبي ٔٛسد ٘يبص دس أٛس صيشصٔيٙي ٔي ثبؿذ .ايٗ
ػيؼشٓ ثغٛس اسٔٛبسيه ثب يه سٛسبَ اػشيـٗ حشف ٝاي ػشي  TPS 1100سّفيك ؿذ ٜاػز  ٚػّٕيبر ٔٛسد ٘ظش سا ا٘دبْ ٔي دٞذ .ثٝ
وٕه ايٗ ػيؼشٓ ٔيشٛاٖ ثغٛس اسٔٛبسيه الذاْ ث ٝثشداؿز  ٚوٙششَ ٔمبعغ ٔخشّف سٕٛ٘ ُ٘ٛد ٕٞ ٚچٙيٗ ٔي سٛاٖ خغٛط ثشؽ حفبسي ٚ
چبِض٘ي ٔ ٚحُ ٘لت ػٛاسم ٔخشّف سا ثش سٚي دبيّٛر  ٚيب ديٛاسٞ ٜب ديبد ٜوشد .ثٕٞ ٝشا٘ ٜشْ افضاس ٔخلٛف سذاسن ديذ ٜؿذٔ ٜي
سٛاٖ ٔمبديش اخشالف عشح ثب ٚضؼيز اخشاء ؿذ ٜسا سؼييٗ وشدٔٚ ٜـبٞذٕٛ٘ ٜد.
ة :دػشٍبٞ ٜبي ػشي ٔ 011ؼذ٘ي :و ٝايٗ ٔحل٘ َٛشيد ٝفؼبِيز وٕذب٘ي اليىب دس صٔي ٝٙكٙؼز ٔؼذٖ  ٚثٙبٞبي صيشصٔيٙي ٔيجبؿذ .ايٗ
ػيؼشٓ داساي ثش٘بٔٞ ٝبي ٔ٘ ٟٓمـ ٝثشداسي صيش صٔيٙي اص لجيُ ثشداؿز دبيٞ ٝب ٔ ٚؼيش حشوز ديبد ٜوشدٖ خغٛط سشاص  ٚا٘دبْ ثشداؿز
ٞبي صيش صٔيٙي ث ٝسٚؽ افؼز  ٚاخشاج ػٕٛد ٔي ثبؿذ .ضٕٗ ايٙى ٝدػشٍب ٜثش٘بٔٞ ٝبي اػشب٘ذاسد ػشي  011سا ٘يض دسخٛد داسد.ايٗ
ػيؼشٓ ثش ٔجٙبي حفظ أٙيز دادٞ ٜب ث ٝػٛٙاٖ يه اِٛٚيز ٌٔ ٟٓؼششؽ يبفش ٚ ٝلبثّيز سٙظيٓ وّٕ ٝسٔض ػجٛس سا ٘يضداسد .ديىشثٙذي وّي
دػشٍب ٚ ٜادشاسٛسي اٖ ٘يض ػبد ٜثٛدٕٞ ٚ ٜب٘ٙذ دػشٍبٞ ٜبي اػشب٘ذاسد ٔيجبؿذ.
 ػيؼشٓ دشٚفيُ ثشداسي ٔٛػ ْٛث:PROFILER 4000 ٝايٗ ػيؼشٓ اثضاس ٘يشٙٔ ٚذي ثشاي دشٚفيُ ثشداسي دس ٘مـ ٝثشداسي ٞبي وٙششِي اػز و ٝثشاي ا٘ذاصٌ ٜيشي ػغٛح ٔٚمبعغ صيشصٔيٙي
ثؼيبس وبسآ ٛٔ ٚثش ٔي ثبؿذ.
ديـشفز ٞبي اخيش ٘مـ ٝثشداسي وٙششِي طئٛدسيه خٟز احذاص سٞ ُ٘ٛبي ثضسي:
سٚؿٟبي خذيذ احذاص س ٚ ُ٘ٛوبسثشد آٖ ثٚ ٝيظ ٜدس صٔيٞ ٝٙذايز  ٚوٙششَ  ,اغّت ٘يبصٔٙذ ث ٝدلز وبفي دس ٔٛسد خٟز يبثي سُ٘ٛ
اػز .اثضاسٞبي خذيذ ػّٓ ٘مـ ٝثشداسي ٔب٘ٙذ  ٚ GPSسليت ديشي ٝٙاٖ طيش-ٚسئٛدِٚيز ,لبدس ٞؼشٙذ ٘يبص فٛق سا ثشاٚسدٕ٘ ٜبيٙذٔ .بؿيٗ
ٞبي خذيذ حفبسي سٕٞ , ُ ٘ٛشا ٜثب دػشٍبٞ ٜبي سٕبْ خٛدوبس خٟز يبة ٕٞ ٚشا ٜثب ػيؼشٓ ٞبي خٛدوبس ٔؼيش ػبصي س ُ٘ٛداسي سٛا٘بيي
احذاص س ُ٘ٛثب سؿذ ثبال ثٛدٞ ٚ ٜذايز  ٚحفش اٖ سا ثب دلز صيبدي أىبٖ دزيش ػبخش ٝاػز .ثشاي سػيذٖ ث ٝچٙيٗ سٛا٘بييٟبيي ضشيت

اعٕيٙبٖ دلز د ٘مـ ٝثشداسي ثشاي خٌّٛيشي اص ا٘حشاف ٔؼيش س ٚ ُ٘ٛخٟز يبثي اٟ٘ب ثؼيبس دليمشش خٛاٞز ؿذ .ايٗ اعٕيٙبٖ ثٚ ٝػيّ ٝدلز
ٞبي ثؼيبس ثباليي و ٝدس ٍٙٞبْ عشاحي  ٚاخشاي ٘مـ ٝثشداسي وٙششِي دشٚط ٜسػبيز ٔي ٌشدد اساي ٝخٛاٞذ ؿذ .فٗ اٚسي خذيذ ػّٓ
٘مـ ٝثشداسي ٕٞب٘ٙذ ػيؼشٓ سؼييٗ ٔٛلؼييز ٔبٛٞاسٞبي  , GPSطيش-ٚسئٛدِٚيز ثب دلز ثبال ٚ ٚػبيُ اِىشش٘ٚيىي ثشاي ا٘ذاصٌ ٜيشي
صاٚئ ٚ ٝؼبفز ثٔ ٝب وٕه ٔي وٙٙذ.

ايشاٖ  0648098وئّٛشش ٔشثغ يب ٔ 636375بيُ ٔشثغ ٚػؼز داسد و 9/7 ٝآٖ سا آة سـىيُ ٔي دٞذ .ايشاٖ يه وـٛس آػيبي غشثي
ػز  ٚدس ٔٙغم ٝخبٚسٔيب٘٘ ٚ ٝيض آػيبي ٔشوضي  ٚلفمبص ٚالغ ؿذ .ٜايشاٖ ثب وـٛسٞبي اسٔٙؼشبٖ ,آرسثبيدبٖ (ؿبُٔ خٕٟٛسي ٘خدٛاٖ) ٚ
سشوٕٙؼشبٖ دس ؿٕبَ ,افغب٘ؼشبٖ  ٚدبوؼشبٖ دس ؿشق  ٚػشاق  ٚسشوي ٝدس غشة ٔشص داسد .ث ٝػال ٜٚايشاٖ دس خّيح فبسع ثب وـٛسٞبي
وٛيز ,ػشاق ,ػشثؼشبٖ ػؼٛدي ,ثحشيٗ ,ػٕبٖ ,لغش  ٚأبسار ٔشحذ ٜػشثي ٔشص آثي داسدٔ .ؼبحز ايشاٖ يه دٙدٓ ٔؼبحز آٔشيىب ٚ
سمشيجب ػ ٝثشاثش فشا٘ؼ ٝاػز.ايشاٖ يىي اص وـٛسٞبي ٚػيغ خٟبٖ اػز و ٝدس ٔحذٚد 25 ٜدسخ ٚ ٝػ ٝدليم ٝاِي  39دسخ 47 ٚ ٝدليمٝ
ػشم ؿٕبِي  44 ٚدسخ ٚ ٝدٙح دليم ٝاِي  63دسخ 08 ٚ ٝدليم ٝع َٛؿشلي ٚالغ ؿذ ٜاػز .ػشم خغشافيبيي يه وـٛس ٔغبِت
صيبدي دسثبس ٜساثغ ٝآٖ وـٛس ثب خٛسؿيذ ٔ ٚيضاٖ دسيبفز سبثؾ خٛسؿيذ دس آٖ دس اخشيبس ٔب لشاس ٔي دٞذ .ايشاٖ دس ػشم ٞبي
خغشافيبيي ثبال لشاس داسد ٚ ٚيظٌي ػشم ٞبي خغشافيبيي ثبال ايٗ اػز و ٝسفبٚر ثيٗ فلُ ٞب دس آٖ ٞب ثيـشش اػز.

مًقعیت جغزافیبیی استبن كزمبن
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مًقعیت جغزافیبیی معدن آمًسشی سغبلسىگ كزمبن
ايٗ ٔؼذٖ دس خٛٙة غشثي ؿٟش وشٔبٖ ٚالغ دس خبد ٜسٟشاٖ  ٚثّٛاس ؿٟذاي صغبِؼ ًٙث ٝع َٛخغشافيبيي ٚ 39 27‘ Nػشم
خغشافيبيي  ٚ 57 12 ‘Eاسسفبع ٔ 0757شش اص دسيب ٔي ثبؿذ.

يسبیل مًرد استفبدٌ در وقشٍ بزداری:
دٚسثيٗ سئٛدِٚيز ()BOIF – TDJ6E
دلز صاٚي ٝافمي  ± 0:دليمٝ
ثضسٌٕٙبيي ػذػي  39 :ثشاثش
ٔحذٚد ٜدٔبي لبثُ سحُٕ  +59 :سب -39
ٚصٖ  4.3 :ويٌّٛشْ
ٔـخلبر ػٕٔٛي :
دلز صاٚي ٝاي ثبال
ٔغٕئٗ ثشاي وبس دس ٔؼذٖ
ثب سلٛيش ٚاضح  ٚؿفبف
ػبصٌبس ثب سدٟيضار خب٘جي ثشاي سئٛدِٚيز ٔب٘ٙذ چذمي ٚ
...

محبسببت وقشٍ بزداری:
طزس اوداسٌگیزی سايیٍ افقی بب تئًديلیت
اٌش ِٕت افمي اص دسخ ٝكفش ٌ ،زؿش ٝثبؿذ دس ايٗ كٛسر ٔمذاس صاٚي ٝثشاثشػز ثب

ˆAOˆ B  RBˆ  3 6 0  RA
ˆAOˆ B  RBˆ  4 0 0  RA

سٚؽ ا٘ذاصٌ ٜيشي صاٚي ٝؿيت
دس ثؼضي اص سئٛدِٚيشٟب ٚلشي دٚسثيٗ دس حبِز افمي اػز لشائز ٔشثٛط ثِٕ ٝت لبئٓ ،كفش  ٚدس حبِز ٔؼىٛع  291دسخ ٝيب 311
ٌشاد اػز (صاٚي ٝؿيت يب .)V
دس ثؼضي ديٍش ايٗ صاٚي ٝدس حبِز افمي دٚسثيٗ  :1دسخ ٝيب ٌ 211شاد  ٚدس حبِز ٔؼىٛع  381دسخ ٝيب ٌ 411شاد اػز (صاٚيٝ
ػٕز اِشأػي يب .)z
نکته :در حالت دوم برای بدست آوردن شیب بایستی از فرمول زیر استفاده نمود:

 V=211-Zیا V=:1-Z
 V=411-Zیا V=381-Z

اوداسٌگیزی اختالف ارتفبع دي وقطٍ بٍ كمك تئًديلیت (تزاسیببی مثلثبتی)


k l cos 2 
H 
. sin   h1  z
cos 
H  k l cos  . sin   h1  z
H  k l cos  . sin 
اٌش ٔ 2y ٚ2xخشلبر ٘مغٔ ٝؼّٔ 3y ٚ3x ٚ A ْٛخشلبر ٘مغٔ ٝد AB=L ٚ B َٟٛع َٛضّغ دس ؿىُ  6-5ثبؿٙذ دس ٘شيد ٝداسيٓ:

y2  y1  y0

,

x2  x1  x
x  L1 sin 1
y  L1 cos 1

y2  y1  l cos 1
x2  x1  L1 sin 1

آصيٕٛر  :صاٚيٝاي وٞ ٝشيه اص ؿٕبِٟب ثب يه أشذاد ٔؼيٗ ٔيػبص٘ذ ث٘ ٝبْ ٌشاي ٔؼشميٓ ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد چٙب٘چ ٝثٌ ٝشاي ٔؼشميٓ ٔمذاس
 291دسخ ٝسا اضبف ٝيب وٓ وٙيٌٓ ،شاي ٔؼىٛع ث ٝدػز خٛاٞذ آٔذ.
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