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 چکیده

ژئودتیکی نمی توانند کلیه نیازهای اندازه گیری جابجايی را برآورده کنند. از اينرو، برای جمع آوری اطالعات در روش های نقشه برداری 

، شیب سنج، آونگ وارونه و  (Extensometer)از قبیل اکستنسومتر، دستگاههای ژئوتکنیکی و غیر ژئودتیکی  (Local)جابجايی های محلی

در داخل جسم تغییر شکل پذير بکار گرفته می شوند. قطعاً با ترکیب نتايج طالعات پیوسته و دائم ساير دستگاههای مشابه برای وصول ا

اندازه گیری های ژئودتیکی و ژئوتکنیکی و انجام آنالیز جامع جابجايی می توان به نتايج بهتری در آشکار سازی و اندازه گیری جابجايی 

مشاهدات میکروژئودزی( از قبیل اندازه گیری های )يج حاصل از اندازه گیری های ژئودتیکی اجسام و سازه ها دست يافت. در اين مقاله، نتا

 رتفاع با نتايج حاصل از مشاهدات غیر ژئودتیکی برای سد مخزنی مارون مقايسه شده است.ادقیق طول، زاويه و 

 

 سد مخزنی مارونوژئودزی، میکر، آنالیز تغییر شکلیکی، تکنهای ژئوهای ژئودتیکی، روشروش کلیدی : واژگان
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 مقدمه -1

روش های نقشه برداری ژئوتکنیکی از طريق ارتباط 

بین ايستگاههای اندازه گیری، اطالعات مفیدی در مورد 

وضع جابجايی کلی نقاط مورد نظر، هم چنین انتقال و 

دوران جسم فراهم می کنند. در اين روش ها، دقت های 

 91-6ک و دقت نسبی زير میلی متر در محدوده های کوچ

قابل دسترسی می باشند. در روش های نقشه برداری 

ژئودتیکی و ماهواره ای، برقراری ديد مستقیم بین 

های نقشه برداری يا بین ايستگاه نقشه برداری و ايستگاه

ماهواره ضروری بوده و لذا اين روش ها )و هم چنین روش 

محدود  های فتوگرامتری برد کوتاه( فقط به فضاهای باز

می شوند و نمی توانند در آشکارسازی جابجايی های 

محلی درون جسم تغییر شکل پذير بکار گرفته شوند. برای 

اندازه گیری جابجايی در فونداسیون سازه های بزرگ 

مهندسی مثل سدها و تعیین حرکات نسبی اليه های 

مختلف خاک يا سنگ در مطالعات پايداری شیب می 

زه گیری خاص مورد بررسی قرار بايست روش های اندا

 –گیرند. در مقايسه با روش های کند نقشه برداری زمینی 

 –که همواره با مشکالت فراوان اجرايی همراه می باشند 

استفاده از دستگاههای ژئوتکنیکی به منظور دستابی به 

اطالعات و اندازه گیری های پیوسته بسیار مفید می 

نیز محدوديت ها و معايبی  باشند. با اينحال، اين روش ها

-ندازه گیری ها میدارند که مهم ترين آنها، محلی بودن ا
گردد به شدت تحت تأثیر نويز )سیگنال باشدکه باعث می

های ناخواسته( قرار گیرند. هم چنین، با توجه به اينکه 

مشاهدات به ايستگاههای کنترل متصل نمی گردند، آنالیز 

ه برداری ژئودتیکی خواهد جابجايی مشکلتر از حالت نقش

 بود.

قطعاً با ترکیب نتايج اندازه گیری های ژئودتیکی و 

ژئوتکنیکی و انجام آنالیز جامع جابجايی می توان به نتايج 

بهتری در آشکار سازی و اندازه گیری جابجايی اجسام و 

 سازه ها دست يافت.

های ژئوتکنیکی بر اساس هدف اندازه گیری به دستگاه

 اصلی طبقه بندی می شوند :سه گروه 

تعیین خواص فیزيکی جسم تغییر شکل پذير  •

)تعیین پارامترهای ارتجاعی ماده، ضريب انبساط 

 گرمايی، ضريب ويسکوزيته و . . .(

تعیین عوامل ايجاد جابجايی )نیروها( و تنش های  •

 داخلی )فشارسنج ها، سنسورهای حرارتی و . . .(

سم )جابجايی های تعیین تغییرات در بُعد و شکل ج •

 هندسی(
از نقطه نظر مهندسین نقشه بردار، گروه سوم اندازه 

گیری ها )تعیین جابجايی هندسی( مورد توجه می باشد. 

دستگاههايی که در اين نوع از اندازه گیری ها بکار گرفته 

به شرح ذيل می   –بر اساس نوع کاربرد   –می شوند 

 باشند :

ازه گیری تغییر فاصله مبتنی بر اندالف( دستگاههای 

، شامل نوار اکستنسومتر و (اندازه گیری کشش و کرنش)

و اينترفرومتر )تداخل سنج  استرين متر، میله اکستنسومتر

 امواج( لیزری

ب( دستگاههای اندازه گیری تیلت و شیب، شامل تیلت 

متر دقیق، شیب سنج گمانه ای، شاقول های معلق و 

 یکوارونه و ترازيابی هیدرواستات

ج( دستگاههای اندازه گیری تغییرات امتدادی، شامل 

روش های مکانیکی، روش های امتداد لیزری و نوری 

  لیزریمستقیم و روش تفرق )پراش( 

 اندازه گیری تغییرات فاصله -2

 کلیات  -2-1

دستگاههای اندازه گیری تغییر فاصله عمدتاً از نوع 

اين  دستگاههای مکانیکی و الکترومکانیکی هستند.

دستگاهها کاربردهای متعددی در مهندسی عمران دارند؛ 

از جمله اندازه گیری نشست خاک، همگرايی ديواره ها، 

کرنش و تغییرات نسبی طول، جدايی اليه های اطراف 

تونل ها، پايداری شیب و حرکات فونداسیون سازه ها. اين 

، Extensometerدستگاهها ممکن است با اسامی 

Strainmeter ،Convergencemeter  ياFishermeter 

نامگذاری شده باشند ولی بطور کلی می توان آنها را 

دستگاههای اندازه گیری تغییرات طول نامید. بعضی از 

کاربردهای دستگاههای کرنش سنج شامل اندازه گیری 

نشست، جابجايی و تغییر شکل درتونل ها، معادن روباز، 

داری در احجام بزرگ سازه سدها، معادن زيرزمینی، خاکبر

و کنترل سازه های بزرگ مهندسی می باشد که در شکل 

 نمايش داده شده است.   9



 

 
 

 

ها يا در روش اتصال نقاط به هم وجه تمايز اين دستگاه

يا در نوع سنسورهای مورد  و)سیم، لوله يا میله فلزی( 

 استفاده )مکانیکی يا الکترونیکی( می باشد.

استفاده، اينترفرومترها می نوع سوم دستگاههای مورد 

باشند که جزئیات آنها در بخش های بعدی ذکر خواهد 

 شد.

 
نمونه ای از اکستنسومتر نواری و نحوه بکارگیری آن در  - 9شکل 

 مقطعی از تونل

 سیمی و نواری  Extensometerدستگاه  -2-2

در اين دستگاهها از سیم های انوار و دستگاههای 

ده که با استفاده از آنها می توان کششی ثابت استفاده ش

متر تا  9يا بهتر برای طول های  mm 0.05به دقت های 

در  Extensometerمتر دست يافت. با نصب يک  911

 Lبه طول نسبت  ∆Lجسم و اندازه گیری تغییرات طول 

( )L

L

هت اندازه گیری شده بدست می آيد. ، فشار در ج∆

شامل رای تعیین سنسور فشار کلی در يک مقطع )ب

 3اکستنسومتر در  3فشارهای عادی و برشی( حداقل 

 (.9جهت مختلف می بايست نصب گردند )شکل 

 اکستنسومترهای میله ای و لوله ای  – 2-3

اکستنسومترهای میله ای به دو نوع تک نقطه 

 (Multiple Point)و چند نقطه ای   (Single Point)ای

ه بندی می شوند. در اين دستگاهها میله هايی از طبق

جنس فوالد، انوار، آلومینیوم و فايبرگالس با طول های 

. اکستنسومترهای (2)شکل  مختلف بکار گرفته می شوند

های گمانه مورد چند نقطه ای به دو صورت در چاه

 استفاده قرار می گیرند :

در فواصل الف( با استفاده از میله هايی که بطور موازی 

 .مختلف از دهانه قرار گرفته اند

ب( بصورت يک رشته سیم با سنسورهايی که در اعماق 

 .مختلف نصب شده اند

 0.01قدرت تفکیک و دقت اين اکستنسومترها در حد 

mm  می باشد. 

 
 اکستنسومتر میله ای - 2شکل     

تداخل اندازه گیری اینترفرومتری ) -2-4

 سنجی( جابجایی های خطی 

در اين روش، از پرتو لیزر و پديده تداخل سنجی امواج 

جهت اندازه گیری دقیق جابجايی های خطی استفاده می 

پس از تفکیک به دو  λشود. پرتو لیزر ارسالی با طول موج 

و با استفاده از دو آينه ثابت و متحرک  2Sو  1Sپرتو 

خلی را می دهد. حرکت تشکیل يک نمونه فريزهای تدا

باعث شیفت نمونه فوق به  λ/4آينه متحرک به اندازه 

اندازه ی يک فريز می شود. بنابراين، تغییر فاصله تا آينه 

ی متحرک به وسیله ی شمارش پی در پی فريزها محاسبه 

می باشد که  λ4-10می گردد. حد تفکیک در اين روش، 

ل مسیر اندازه بستگی به دقت تعیین دانسیته ی هوا در طو

گیری فاصله دارد. حداکثر برد عملی روش اينترفرومتری 

                                                                                                                                                                      متر می باشد. 911لیزری در هوای آزاد، 
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در نمونه های ديگری از دستگاههای اينترفرومتری 

 واستفاده  2fو  1fلیزری، از دو سیگنال با فرکانس های 

اندازه گیری جابجايی های خطی با استفاده از روش داپلر 

. مزيت اينترفرومترهای دو فرکانسه انجام می پذيردشیفت 

 نسبت به نمونه های تک فرکانسه اين است که تأثیر

 پذيری آنها از هوای آشفته کمتر است. 

 اندازه گیری تیلت و شیب  -3

 تیلت مترها و شیب سنج ها  -3-1

منظور از اندازه گیری تیلت، تعیین انحراف از سطح 

افق می باشد، در حالی که شیب به انحراف از امتداد قائم 

تعبیر می شود. بنابراين تیلت و شیب را می توان با يک 

زه گیری نمود. از نظر اصول کار، تیلت مترها دستگاه اندا

 به گروههای زير طبقه بندی می شوند :

 نوع مايع )شامل حباب الکلی( •

 نوع پاندول قائم •

 نوع پاندول افقی •
از نظر حساسیت و دقت، تیلت مترها به گروههای زير 

 طبقه بندی می شوند :

الف( تیلت مترهای ويژه ژئودتیکی يا ژئوفیزيکی با قدرت 

 راديان  91-1تا  91-8فکیک ت

تا چند  " 0.1ب( تیلت مترهای مهندسی با قدرت تفکیک 

 ده ثانیه )بسته به دامنه تغییرات تیلت(

گروه الف شامل دستگاههايی است که بیشتر برای 

مطالعات ژئوفیزيکی پديده ی جزر و مد زمین و حرکات 

راديان   91-1تکتونیکی استفاده می شوند. قدرت تفکیک 

قابل دسترسی بوده که متناسب با اين دستگاهها  با

 785در طول مبنای   mm 7-10 ×6جابجايی قائم نسبی 

 میلی متر می باشد.

در تیلت مترهای الکترونیکی، حرکات پاندول )افقی يا 

که در اثر نیروی جاذبه در جهت تیلت حرکت می  –قائم( 

له بوسیو متناسب با سینوس زاويه تیلت می باشد،  –کند 

 ثبت می گردد.ی سنسورهای موقعیت 

دقت تیلت مترها تا حدود زيادی به تغییرات درجه 

حرارت بستگی دارد زيرا می تواند باعث تغییر ابعاد اجزاء 

مکانیکی تیلت مترها، تغییر ويسکوزيته مايع )در تیلت 

مترهای الکترولیتی(، تغییر رطوبت روغن )در تیلت 

غییر خصوصیات الکتريکی مترهای پاندولی( و هم چنین ت

 گردد.

تیلت مترها کاربردهای وسیعی دارند. به عنوان نمونه 

می توان با نصب يک سری تیلت متر در امتداد يک 

پروفیل از يک معدن، تیلت سنجی را جايگزين ترازيابی 

ژئودتیکی برای تعیین نشست زمین نمود. هم چنین 

لت متر در جابجايی سازه های بلند را می توان با نصب تی

سطوح مختلف سازه تعیین نمود. در مهندسی ژئوتکنیک 

از تیلت مترها در مطالعات پايداری شیب و سدهای خاکی 

 استفاده می شود.

 
 نحوه قرارگیری و نصب تیلت متر در سیلندر  - 3شکل 

 استوانه ای و پر کردن سیلندر از ماسه

 ترازیابی هیدرواستاتیکی  -3-2

دو ظرف با يک مايع ارتباط داده  در اين روش، چنانچه

باشد،  2hو  1hشوند و ارتفاع مايع ها در دو ظرف برابر با 

 فرمول هیدرواستاتیکی عبارت است از:

(9) 1 2
1 2

1 1 2 2( ) ( )
P P

h h Constant
g gρ ρ

+ = + =  

 ρشتاب ثقل و  gفشار بارومتری،  Pدر اين رابطه، 

(. در بعضی از مدل های 4چگالی مايع می باشد )شکل 

ی هیدرواستاتیکی، از يک سوزن متحرک ترازياب ها

استفاده شده که تماس نوک سوزن با سطح بااليی مايع 

باعث بسته شدن مدار جريان الکتريکی می گردد. در مدل 

های ديگر، از ترانسديوسرهای القايی استفاده شده است 

که حرکات باال و پايین شناور را به سیگنال های الکتريکی 

ه به محدوديت دستگاههای اندازه تبديل می کند. با توج

گیری مستقیم سطوح مايع از نظر ارتفاع ظرف، می توان 

زه بجای اندازه گیری تغییرات ارتفاعی سطوح آب از اندا



 

 
 

 

بااستفاده از رابطه فوق گیری فشار مايع استفاده نمود که 

به تغییر ارتفاع تبديل می شود. با توجه به ابعاد کوچک 

صب آنها در گالری های باريک و کم امکان ن اين تجهیزات،

 عرض نیز وجود دارد.

 
 اصول ترازيابی هیدرواستاتیک - 4شکل 

 شاقول های معلق و وارونه  -3-3

دو نوع از شاقول های مکانیکی جهت کنترل سازه ها 

 در امتداد قائم مورد استفاده قرار می گیرند :

 شاقول وارونه .9

 شودشاقول شناور که معکوس نیز نامیده می  .2

کاربرد عمده ی اين شاقول ها در کنترل سدها و 

های سدها و کنترل ثبات پیالرهای مرجع نقشه نیروگاه

برداری است. شاقول های معلق معموالً در کارهای نقشه 

برداری بمنظور تعیین جهت در معدن و کنترل ثبات بدنه 

معدن استفاده می شوند. استفاده از شاقول های شناور در 

رگ رايج بوده  و مزيت آنها بر شاقول های معلق سدهای بز

اين است که امکان کنترل مطلق جابجايی های سازه ها به 

کمک نقاطی که در بدنه سنگی سازه مورد نظر ثابت شده 

اند، وجود دارد. مشکل اصلی در مورد شاقول های شناور، 

حفر چاههای گمانه قائم است به گونه ای که سیستم 

منابع خطا در اندازه  ت داشته باشد.شاقول آزادی حرک

گیری های شاقولی شامل تأثیر جريانهای هوا و شکل 

 مارپیچی سیم می باشند.

جابجايی های اندازه گیری شده توسط شاقول های 

قائم را می توان از طريق دستگاههای ثبت مختلف از 

 ،جمله میکرومترهای مکانیکی يا الکترومکانیکی

دوربین های الکترونیکی  و يا، میکروسکوپ های متحرک

 تا mm 0.2 ±حدود  ازثبت نمود. دقت اين دستگاهها ثابت 

 می باشد. ( متغیر  m 6-10  ×3میکرومتر ) 3حدود 

 روش های امتدادی -4

  کلیات -4-1
تعیین  امتدادهای دقیق در نقشه برداری، کاربردهای 

وص در نقشه برداری های صنعتی بسیار زيادی علی الخص

. در روش های امتدادی برای تعیین جابجايی سازه ددار

های مهندسی، از اندازه گیری تغییرات فاصله )افست( 

نقاط مشخصی از سازه نسبت به امتداد خط مرجع استفاده 

می شود. امتدادهای نقشه برداری بر اساس روش ايجاد 

 خط مرجع به گروههای زير طبقه بندی می شوند :

مرجع آنها از طريق  روش های ژئودتیکی که خط .9

 شوده مرجع در دو سر امتداد تعريف میمختصات دو نقط

ی سیم روش های مکانیکی که خط مرجع آنها بوسیله .2

 شودفوالد، نايلون وغیره( ايجاد می کشیده شده )از جنس

ی وسايل روش نوری مستقیم که خط ديد آنها بوسیله .3

 نوری يا لیزر ايجاد می گردد

ع آنها بصورت يک سری روش تفرق که خط مرج .4

 شکاف ها و از طريق پديده تفرق ايجاد می گردد

يکی از معايب روش های نوری مستقیم و تفرق اين 

است که همانند ساير روشهای نقشه برداری که بر مبنای 

استفاده از سیستم های اپتیکی کار می کنند، اين روش ها 

یر نیز تحت تأثیر انکسار اتمسفری قرار می گیرند. تأث

انکسار جانبی در هوای آزاد و در مؤلفه ی افقی خیلی 

 کمتر از مؤلفه ی قائم است. 

اگر تغییرات درجه حرارت در طول مسیر امتداد 

نمايش دهیم، بیشترين خطای امتداد  dT/dy گذاری را با 

 گذاری از رابطه ی زير محاسبه می شود :

 2 5 2
max ( / )10 /y S P dT dy T−∆ =                )2(                                          

فشار بارومتريک  P فاصله، Sکه در اين رابطه،

(mbar ،)T  درجه حرارت(° K و ) dT/dy بر حسب ° C / 

m  .می باشد 

روش های مکانیکی گر چه تحت تأثیر انکسار قرار نمی 

است شرايط محیطی ديگر از جمله گیرند، ولی ممکن 

جريان هوا و شکل مارپیچی سیم آنها را تحت تأثیر قرار 

دهند. بنابراين، انتخاب روش امتداد گذاری مناسب نیاز به 

 تجزيه و تحلیل و آنالیز دقیق شرايط محیطی دارد.
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 روش های مکانیکی  -4-2

در اين روش ها، خط مرجع بصورت يک سیم کشیده 

نقطه می باشد و به علت سادگی، دقت باال و شده بین دو 

انطباق ساده جهت کنترل مداوم جابجايی ها در فواصل 

باالی چند صد متر مورد استفاده قرار می گیرند. فواصل 

نقاط میانی از خط مرجع )افست( با استفاده از سنسورهای 

القايی الکتريکی اندازه گیری می شوند. هم چنین بمنظور 

کات ارتعاشی سیم، از يک شناور قرار داده جلوگیری از حر

شده در روغن استفاده می شود. برای ايجاد خط مرجع می 

میلی  1تا  0.2توان از سیم فوالدی يا نايلون )با قطرهای 

با   mm 0.1 ±متر( استفاده نمود. دقت هايی در حد 

استفاده از اين روش قابل دستیابی بوده و رسیدن به دقت 

برای فواصل زير صد متر در  mm 0.05هايی در حد 

شرايط جوی آرام با استفاده از نخ نايلونی و میکروسکوپ و 

میکرومتر امکان پذير می باشد. اين نوع وسايل در گالری 

سدها و ديگر سازه های بزرگ مهندسی و مراکز تحقیقات 

 هسته ای مورد استفاده قرار می گیرند.

 روش امتدادگذاری مستقیم نوری  -4-3

ر اين روش، از تلسکوپ نوری و تارگت های متحرک و د

يا از يک منبع مولد اشعه لیزر و تارگت های فتو سنترينگ 

متحرک استفاده می شود. عوامل ايجاد خطا در اين روش 

شامل انکسار جوی، خطای نشانه روی و خطای متمرکز 

( می باشند. میزان خطای نشانه روی با Focousingکردن )

)در شرايط  M/"15تارگت های مناسب بین استفاده از 

)در شرايط جوی نا آرام در  M/"60جوی آرام در شب( تا 

باشد(. خطای بزرگنمايی تلسکوپ می Mروز( می باشد )

متمرکز کردن در صورتی که نقشه برداری بصورت دو طرفه 

در دو انتهای امتداد گذاری صورت پذيرد، حذف می شود. 

ی از اشعه لیزر و آشکار سازهای چنانچه بجای خط ديد نور

( استفاده شود، دقت نشانه روی Self Centeringلیزر )از نوع 

 قابل مالحظه ای افزايش می يابد. به میزان

 های پراشا استفاده از شبکهامتداد گذاری ب -4-4

در اين روش، روزنه نور )ديافراگم( لیزر تک رنگ، مرکز 

الکتريک( سه نقطه صفحه پراش و مرکز نوری )سنسور فتو 

اصلی امتداد می باشند. اگر دو نقطه از سه نقطه فوق در 

جايشان ثابت باشند، نقطه سوم را می توان به کمک 

که به وسیله ی شبکه  –متمرکز نمودن مدل تداخل امواج 

کول ثابت بر روی صفحه رتی –های پراش بوجود می آيد 

 نمود.

 گیرند :اده قرار میعموماً دو نوع شبکه های پراش مورد استف

شبکه های دايره ای شکل متحد المرکز متساوی  •

 الفاصله )برای مقاصد تجاری(

 صفحات فرسنل •
در مورد شبکه های دايره ای شکل، صفحه پراش 

فريزهای تداخلی تولید می کند که بوسیله ی يک 

تلسکوپ مجهز شده به تار رتیکول دايره ای شکل مشاهده 

را نتیجه می دهد. يکی از  10-6می شود و دقت های 

معايب اين روش، تشخیص مرکز فريزهای تداخلی در 

فواصل بلند و در هوای آشفته می باشد که در نتیجه ی 

 911آن، ماکزيمم فاصله قابل اندازه گیری در هوای آزاد، 

 متر می باشد.

در مورد صفحات فرسنل، تصويری که توسط اين 

ه خیلی روشن در صفحات تشکیل می گردد، دارای يک نقط

مرکز با نوارهای خیلی کم رنگ در اطراف آن می باشد. اين 

را در خأل نتیجه می  10-7روش برای فواصل بلند دقت باالی 

دهد. هم چنین، آشفتگی گرمايی هوا در اين روش تأثیر 

 کمتری نسبت به حالت امتداد گذاری نوری دارد.

 سد مخزنی مارون -5

  مشخصات سد – 5-1

دومین سد سنگريزه ای مرتفع ايران مارون مخزنی سد 

بر روی رودخانه مارون در می باشد که در استان خوزستان 

بهبهان احداث گرديده  یکیلومتری شمال شرق 91فاصله 

با ارتفاع  ای شنی با هسته رسی است. اين سد از نوع سنگريزه

به  متر 97متر، عرض تاج  347، طول تاج از پی متر 967

میلیارد متر مکعب در دسته سدهای  2/9مخزن ظرفیت 

و هدف از اجرای آن تأمین آب مورد نیاز بزرگ قرار می گیرد 

از اراضی پايین هکتار  77111کشاورزی جهت آبیاری حدود 

از طريق تنظیم جريان آب رودخانه مارون و دست سد 

 گیری جهت تولید انرژی برق همچنین کنترل سیالب و بهره

وجه به روند رو به گسترش ساخت سدهای با ت آبی است.

خاکی در کشور در سالهای اخیر و همچنین  وضعیت باالی 

لرزه خیزی  کشور، ضروری است که رفتار و حرکات اينگونه 



 

 
 

 

سدها  در طول زمان و در اثر نیروهای تکتونیکی و غیر 

تکتونیکی  بررسی شده و اقدامات الزم برای جلوگیری از 

در همین راستا و بمنظور رفتار  مل آيد.حوادث احتمالی به ع

نگاری بدنه سد در طول دوره بهره برداری، مشاهدات دوره ای 

بمنظور کنترل حرکات انجام گرفته است که شامل چند 

مرحله نقشه برداری های میکروژئودزی و نیز قرائت ابزاردقیق 

 نصب شده در داخل بدنه سد بوده است.

 مشاهدات میکروژئودزی  -2- 5

های معمول و قابل اطمینان در يکی از روش

ژئودتیک  های رفتارسنجی هر سازه ای ايجاد شبکه

کنترلی دقیق در اطراف و روی آن سازه و اندازه گیری 

ها می باشد. بر آن جهت تعیین مقادير جابجايی 9متناوب

همین اساس، شبکه میکروژئودزی سد مارون قبل از 

 8ه و تاکنون طی آبگیری سد طراحی و ايجاد گرديد

 مرحله مورد اندازه گیری قرارگرفته است.

خالصه ای از مراحل انجام نقشه برداری  2در جدول 

های میکروژئودزی سد ارائه شده است. همانگونه که از 

جدول پیداست، روال انجام اندازه گیری های 

میکروژئودزی منظم نبوده، در حالی که می بايست برای 

ثل سد مارون، بیشینه فاصله زمانی سدهای تازه تأسیس م

 .شوديک ساله برای اندازه گیری ها در نظر گرفته 

مشاهدات میکروژئودزی سد مارون در چند شبکه به 

 شرح ذيل انجام می پذيرند :

پیالر بتنی  92شبکه مسطحاتی نقاط خارج سد شامل  •

 در محدوده اطراف سد

 41شبکه مسطحاتی نقاط نشانه روی بدنه سد شامل  •

 نقطه نشانه

 نقطه 94شبکه سه بعدی نقاط سرريز شامل  •

 نقطه 74شبکه ترازيابی خارج و روی بدنه سد شامل  •
مشاهدات در شبکه های مسطحاتی و سه بعدی عبارتند 

در اين  از طولهای شیب دار، امتدادهای افقی و زوايای قائم.

و شبکه ها، طولها به صورت دوطرفه در چهار نوبت 

کوپل قابل قبول  4 درنیز و زوايای قائم امتدادهای افقی 

اند. با توجه به لزوم ارزيابی مشاهدات قبل شده اندازه گیری 

از سرشکنی، محاسبات سرشکنی ايستگاهی برای امتدادهای 

شده  زوايای قائم شبکة مسطحاتی خارج سد انجام  افقی و

مشاهدات ترازيابی در شبکه ارتفاعی بصورت اندازه  است.

و برگشت اختالف ارتفاع با دقت هايی در حد گیری رفت 

دستگاههای مورد استفاده  .ترازيابی درجه يک می باشد

و  DI2002، طولیاب دقیق T2002تئودولیت دقیق شامل 

سرشکنی شبکه ها  می باشند. DNA03 اتوماتیک  ترازياب

بمنظور دستیابی به نتايج دقیق و با توجه به افزونی 

ت، به روش کمترين مربعات و مشاهدات نسبت به مجهوال

 انجام شده است. 9مطابق جدول 

روش محاسبات سرشکنی شبکه های میکروژئودزی سد مارون- 9جدول   

 Constraint روش سرشکنی شبکه

 ثابت MA6→MA9و آزيموت  MA9نقطه   Minimum Constraint مسطحاتی خارج سد

 پیالرهای خارج سد ثابت Over Constraint مسطحاتی روی بدنه سد

 پیالرهای خارج سد ثابت Over Constraint سه بعدی روی سرريز 
 ثابت  BM1-3نقطه ارتفاعی Minimum Constraint ترازيابی خارج و روی سد

 

 گیری ها  اندازهنتایج  -3- 5

، بیشینه دوره ای انجام شده یبر اساس اندازه گیری ها

در  (،9358سال )ا اولین اندازه گیری نشست در مقايسه ب

 CU9برای نقطه  –میلیمتر  481میانه تاج سد به میزان

رخ داده در حالی که هیچ تغییر شکل قائمی برای سر ريز 

 رخ نداده است.

                                                 
۱ Periodic  

با بزرگی  12تا  58بیشینه جابجايی افقی بین سالهای 

واقع شده در  U151میلیمتر مربوط به نقطه  972حدود 

باشد. تغییر شکل های افقی سرريز بسیار کم  مرکز سد می

تر از بدنه سد بوده و بجز يک نقطه با بیشینه جابجايی 

میلیمتر در سرريز، جابجايی ساير نقاط عمدتًا در  99افقی 

 محدوده بیضی خطا باقی مانده است.

تغییرات نشست تاج سد با استفاده از مشاهدات 

 8) 12تا  58ای ترازيابی دقیق در بازه زمانی بین ساله

[. نشست 91آمده است ] 6مرحله اندازه گیری( در شکل  
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در هر مرحله نسبت به مرحله اول مقايسه شده است. علت 

اختالف زياد در نمودار مرحله سوم نسبت به دوم، فاصله 

سوم  سال( بین مشاهدات مرحله 4زمانی زياد )حدود 

 نسبت به مرحله دوم می باشد.

  
 سايت پالن سد مخزنی مارون پالن و- 7شکل 

 [91] سد ماروندوره ای نقشه برداری های میکروژئودزی  -2جدول 

شماره 

 اپوک
 مشاور تراز متوسط مخزن تاریخ اندازه گیری

 مهندسین مشاور مهاب قدس 389.10 9358ارديبهشت  9

 مهندسین مشاور مهاب قدس 438.20 9381تیر  2

 اور مهاب قدسمهندسین مش 490.80 9384شهريور  3

 مهندسین مشاور مهاب قدس 476.30 9384آذر  4

 مهندسین مشاور مهاب قدس 507.27 9387خرداد  7

 مهندسین مشاور مهاب قدس 448.09 9385آذر  6

 مهندسین مشاور ايستاسنج دقیق 497.50 9319تیر  5

 مهندسین مشاور ايستاسنج دقیق 496.76 9312تیر  8

 

 
 [1نسبت به مرحله اول ] ترازيابیمرحله  5ائم )نشست( نقاط روی تاج سد در جابجايی ق - 6شکل 

 
 [1نسبت به مراحل قبل ] 8تا  6نشست نقاط روی تاج سد در مراحل  - 5شکل 



 

 
 

 

  هر مرحله نسبت به مرحله قبل نمايش داده شده است.جابجايی قائم )نشست( نقاط روی تاج سد در  5در شکل 
 

 [91]  12تا  تیرماه   58ر جابجايی مسطحاتی و ارتفاعی از ارديبهشت حداکث - 3جدول شماره

 شبکه

حداکثر جابجایی  

 (mm)مسطحاتی 

حداکثر جابجایی  

 (mm)ارتفاعی

D(mm) 
Point 

Name 
Z∆  

(mm) 
Point Name 

 ---- ---- MA10 44.93 مسطحاتی خارج سد

 ---- ---- U151 152.53 مسطحاتی بدنه سد

 R1 +6.06 L1 10.98 سه بعدی روی سرریز

 CU9 480.47- ---- ---- ترازیابی خارج و بدنه سد

 [91] 9312تا  تیرماه  9319حداکثر جابجايی مسطحاتی و ارتفاعی از تیر ماه  -  4جدول شماره 

 شبکه

حداکثر جابجایی  

 (mm)مسطحاتی 
 (mm)حداکثر جابجایی  ارتفاعی 

D(mm) 
Point 

Name 
Z∆  

(mm) 
Point Name 

 ---- ---- MA1 4.08 مسطحاتی خارج سد

 ---- ---- CU1 8.97 مسطحاتی بدنه سد

 (S2)به غیر از  R1 +6.63 L1 5.2 سه بعدی روی سرریز

 CU9 13.45- ---- ---- ترازیابی خارج و بدنه سد

 

 رفتارنگاری بدنه سد -5-4

 9386الی  9382ین سالهای در طول دوره قرائت ب

قرائت ابزارهای نصب شده در بدنه سد از جمله 

پیزومترهای الکتريکی، لوله ای و سنگ پی، همچنین 

سلول های اندازه گیری فشار کل خاک و نشست سنج ها 

و کشیدگی سنج ها انجام شده که در زير به خالصه ای از 

تراز آب نتايج بدست آمده اشاره می شود. تغییرات سالیانه 

اندازه گیری شده که الگويی   87تا  58مخزن نیز از سال 

مشابه سالهای قبل و تابع تغییرات فصلی را نشان می دهد. 

تغییرات تراز مخزن را در بازه زمانی سالهای  8شکل 

 نمايش می دهد.  9387تا  9389

 
 [1] 87تا  89تغییرات تراز آب مخزن بین سالهای  - 8شکل 

 سنجها  نشست -5-4-1 

نشست سنج نصب شده در بدنـه  - انحراف 93تعداد 

اتصاالت تلسکوپی  سه متری با p.v.c سد شامل لوله های

که در دو جهت عمود بر هم جهت هدايت اژدر  بوده

انحراف سنج شیارداده شده و جهت يکی از اين شیارها در 

 طول سد است.
مغناطیسی در تـراز های مختلف  همچنین صفحات

گرفته که از تغییرات تـراز آن  لوله قرار اطرافی خاکريز

مجاز تغییرات  حد جهت نشست سنجی استفاده می شود.

 پايین دست   -انحراف سنج در جهت باالدست 

از کل قرائت های ابزار را  7/13(  است که % -7+( تا )7)

 شامل می شود.
تفسیر اين روند رفتاری بدين شرح است که با شروع 

 ،سیدن به تراز سر لوله های نشست سنجخاکريزی و ر

دراثر بارگذاری وتراکم ناشی از آن پوسته سد نشست کرده 

و جابجايی قائم بصورت نشست ديده می شود. بیش از 

تا  نشست کل ايجاد شده از شروع خاکريزی بدنه سد  57%

آخرين قرائتها  در زمان ساخت بدنه سد  بوجود آمده 
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است که اصلی ترين  اقعیتاين و بیانگراين امر  است.

 بارهای وارده بر بدنه سد بارگذاری ناشی از خاکريزی در

آبگیری  يعنیبارگذاری بعدی  زمان ساخت بوده است و

 کمتری داشته است.  اثرسد 

 کرنش سنج ها  -5-4-2

در مورد نتايج حاصل از اندازه گیری تغییرات طول با 

کرنش ناچیز  استفاده از کرنش سنج ها، بطور کلی تغییرات

بوده و بیشینه مقدار آن مربوط به يکی از نقاط به میزان 

میلیمتر می باشد. با توجه به تغییرات کرنش در  17/1

جهت میانه سد و کشش در جهت تکیه گاههای سد، 

تغییر شکل فرورفته بدنه سد ايجاد می شود که مقدار کلی 

آن بسیار کوچک است. با مقايسه اندازه گیری های 

روژئودزی و کرنش سنج ها، مالحظه می شود که نتايج میک

نشست اندک بدنه سد را طی  با يکديگر سازگار بوده و

سالهای گذشته نشان می دهند. با توجه به اينکه اکثر 

انحراف سنج های بدنه سد از کار افتاده و تعمیر يا 

جايگزينی آنها امکان پذير نمی باشد )در بدنه سد نصب 

مقايسه ای بین اندازه گیری های شده اند(، لذا 

 میکروژئودزی و انحراف سنج ها انجام نشده است.                        

 
 [1] 86تا  58در فاصله سالهای  1-1تغییرات نشست های روی سد و بیشینه نشست در مقطع  - 1شکل 

 

 
 نحوه کارگذاری کرنش سنج ها در بدنه سد - 91شکل 

 پیزومترها  -5-4-3

 توسط شده گیری اندازه منفذی آب فشار های داده

 و مورد تحلیل شده برداشت آب تراز صورت به پیزومترها

 تبديل شده گرفته اندازه آب فشار . است گرفته قرار بررسی

 قرارگیری ارتفاع به و سپس شده آب ستون معادل ارتفاع به

 است.  شده اضافه دقیق ابزار

 نصب گرديده است :  دو نوع پیزومتر در ساختمان سد

پیزومترهای الکتريکی که فقط در  هسته رسی  •

 استفاده شده اند

پیزومترهای لوله ای که در هسته رسی، بدنه سد و پی  •

 نصب شده اند

لوله  عدد پیزومتر 33دربدنه و پی سد مجموعًا تعداد 

 محل نصب شده است. 91در ( SP)قائم ای 
 از ناشی جزيی تتغییرا با الگويی پیزومترهای الکتريکی

 های پیزومتر .دهند می نشان مخزن را تراز فصلی نوسانات

 تغییرات و بیشتر منفذی آب فشار هسته، باالدست در واقع

 با قیاس در را مخزن تراز تغییرات ناشی از بارزتر فصلی

 دهند می نشان هسته دست پايین در واقع های پیزومتر

 می رسی ههست مناسب کارکرد موضوع نشاندهنده اين.

 باشد.

 را پايداری مقادير الکتريکی پیزومترهای کلی، طور به

 آن های اندازه گیری در ناگهانی تغییرات که هد می نشان

 در گیری چشم فشارمنفذی هیچ .خورد نمی چشم به ها

 بنابر است. تحکیم يافته رس و خورد نمی چشم به هسته

 اینشانه يکیالکتر پیزومترهای های از قرائت استفاده با اين

 .خورد چشم نمی به هسته معیوب کارکرد از



 

 
 

 

 
 نصب پیزومتر لوله ای قائم - 99شکل 

 صورت به و فصلی تغییرات با متناسب غالبًا پیزومترها

 خود از منظمیو   پايدار رفتاری مخزن، آب تراز از تابعی

 در باالدست هسته، پیزومترها تغییرات .دهند می نشان

 پیزومترهای با مقايسه در را مخزن آب تراز بارزتر فصلی

 ثابتی هستند، نسبتاً آب ترازهای دارای که دست پايین

            .دهند می نشان

 منظور به سرريز زير در يا و سد پنجه در پیزومتری هیچ

 سد های بخش برخی از در برکنش فشار آيا که اين بررسی

 ابزار بعالوه ت.اس نشده نصب خیر، يا شود می ساز مشکل

 می نیاز هستند، ساز بالقوه مشکل که مناطقی در بیشتری

 .نمود نظر اظهار برکنش فشار مورد در بتوان تا باشد

 نتیجه گیری -6

با بررسی نتايج حاصل از مشاهدات ابزار دقیق و 

مشاهدات میکروژئودزی، می توان مالحظه کرد که الگوی 

هت جابجايی بدنه سد را در جتغییر شکل های افقی، 

پايین دست نشان می دهند. تغییر شکل های افقی سرريز 

بسیار کم تر از تغییر شکل های بدنه سد و به میزان 

می  12تا  58میلیمتر طی سال های  99بیشینه حدود 

باشند که در باالی کناره راست سرريز واقع شده اند 

(. به جز اين نقطه، اغلب جابجايی های 2)جدول 

شده در محدوده بیضی خطا باقی  مسطحاتی اندازه گیری

-بجايی خاصی را در سرريز نشان نمیمانده اند و هیچ جا
 دهند.

مشاهدات میکروژئودزی و اندازه گیری های کشیدگی 

سنج ها نشست اندک بدنه سد را در سالهای پس از آبگیری 

نشان می دهند. هر دو سری مشاهدات با يکديگر سازگار 

 دهند.تاً يکسانی را نشان مینسب بوده و مقادير متناظر و

بطور کلی، مشاهدات کشیدگی سنج و درزه سنج ها و 

همچنین اندازه گیری های میکروژئودزی بیانگر آن است 

که تغییر شکل ها در محدوده طراحی می باشند و تاج سد 

افزايش فشار اندکی در سالهای اخیر داشته است. همانگونه 

شده يک فرورفتگی  که انتظار می رود، مشاهدات انجام

)منحنی زينی شکل( را در محدوده میانی محور سد نشان 

 (.6می دهند )شکل 

تصمیم گیری در مورد اينکه کدام يک از دستگاههای 

فوق الذکر در اندازه گیری ها بکار گرفته شده و در کدام 

نقطه از جسم تغییر شکل پذير جايگذاری و نصب گردند، 

که به هر دو روش  می بايست توسط افراد متخصص

ژئودتیکی و ژئوتکنیکی آشنا بوده و شناخت خوبی از رفتار 

جسم تغییر شکل پذير داشته باشند، انجام پذيرد. قطعًا 

اين کار نیاز به تجزيه و تحلیل اولیه و بهینه سازی طرح 

مورد نظر داشته تا بهترين ترکیب ممکن از وسايل اندازه 

مروزه امکان ترکیب نتايج گیری مورد استفاده قرار گیرد. ا

حاصل از اندازه گیری های ژئودتیکی و ژئوتکنیکی در يک 

آنالیز همزمان جابجايی فراهم می باشد. با توجه به دقت 

باالی اندازه گیری های غیر ژئودتیکی و نیز امکان انجام 

بسیاری از اين مشاهدات در نقاطی از سازه که نقشه 

ر نمی باشند، می توان با برداری های ژئودتیکی امکان پذي

ترکیب نتايج دو سری اندازه گیری با اطمینان بیشتری در 

 مورد رفتار جابجايی سازه اظهار نظر نمود. 

با توجه به مشاهدات انجام شده و نتايج حاصله، به نظر 

می رسد که سد در وضعیت مناسبی به سر برده و رفتار 

می رسد که  کلی متعارف و پايداری دارد. بطور کلی بنظر

ال های اخیر رخ نداده سهیچ افزايش نشست خاصی در 

، میزان افزايش نشست بین 8است، زيرا با توجه به نمودار 

سال بوده است که اين میزان  7میلیمتر طی  211تا  911

برای يک سد سنگريزه ای با هسته رسی کمتر از حد 

ال نرمال می باشد. نتايج اندازه گیری های انجام شده تا س

نیز ادامه اين روند را تأيید می کنند. همچنین، بررسی  12

قرائت پیزومترها در ماههای مختلف نشان می دهد که 

عموماً فشار آب منفذی بامیزان تغییرات آب مخزن افزايش  

داشته  که عادی می باشد. با اينحال، نظر به خرابی و يا از 

، امکان بین رفتن بخش بزرگی از تجهیزات ابزار دقیق سد

انجام مشاهدات و ارزيابی نتايج و مقايسه آنها با ساير روش 
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های ژئودتیکی و جود ندارد. لذا ارزيابی دقیق نتايج نیاز به 

بتوان با قاطعیت  بازبینی و کالیبراسیون دستگاهها دارد تا

در مورد جابجايی های احتمالی مشاهده شده نظر خود را 

ات الزم برای حفاظت از بیان نمود و در صورت نیاز اقدام

 عمل آيد.هبدنه سد ب

 اظهارات پایانی -7

متأسفانه تصمیم گیری در مورد انجام نقشه برداری 

های جابجايی، زمانی انجام می پذيرد که اتفاق خطرناکی 

بوقوع پیوسته باشد و در چنین شرايطی، نقاطی که بتوان 

شوند.  به عنوان مبنا به آنها اتکا نمود، به ندرت يافت می

بديهی است در اين شرايط، انجام اصولی يک نقشه برداری 

با وجود استفاده از تجهیزات دقیق و گران   –جابجايی 

 غیر ممکن می باشد.  –قیمت 

 تشکر و قدردانی

الزم می دانم از همکاری های کارشناسان محترم سد 

مارون علی الخصوص آقای مهندس کريمی بهبهانی مدير 

ر دقیق سد، آقای مهندس شهرويی محترم بخش ابزا

کارشناس بخش و نیز آقای مهندس کوشا کارشناس بخش 

میکروژئودزی که اطالعات الزم را در اختیار بنده گذاشتند، 

 صمیمانه تشکر و قدردانی نمايم.
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