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ابزارگذاری در سدها
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بسیاریجنتاابزار،تخصصیپیمانکارانمشاوروکارفرما،باعواملمتعددجلساتتشکیلباکارگروهاین

.نمودحاصلموضوعشناسیآسیبدرمطلوبی

تامینطراحی،مراحلازحاصلتجربیاتیادشده،جلساتبهتوجهباموجودهایچالشبهارائه،ایندر

زنیتاکنونگرفتهانجاماقداماتهمچنینواشارهذیلشرحبهفصل5دربرداریبهرهواجراییتجهیزات،
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یابزاربندطرحبخشارائهچارچوبوسدهاابزاربندیطرحفهرستگانابالغ-1

دوممرحلهمطالعاتطرحسیمایگزارشدر

92سالدرابزاردقیقتجهیزاتخصوصدرمطروحهمالحظاترعایتابالغ-2

عدم رعایت اصول طرح ابزاربندی1-1

عدم رعایت وعدم توجه به راهنماها و دستورالعمل ها1-2

عدم نظارت کافی بر طرح های ابزاربندی1-3

ایمنطقهآبشرکتهایفنیدفاتروطرحمشاورمهندسینشرکترودمیانتظار

.باشندبرخوردارکافیفنیتواناز

مهندسینوایمنطقهآبشرکتهاینیازصورتدرآبمنابعمدیریتشرکت

.داردوداشتههمکاریابزاربندی،اولیهطرحبررسیبرایمشاور

افراد متخصصعدم مشورت با 1-4

نوینتکنولوژیمعرفیدرخواستوابزاردقیقانحصارینمایندگانازاستعالمبا

دپدافناهدافبامغایرکهمواردیمگرباشدمیانجامقابلشرکتآنبهمربوط

.باشدغیرعامل

عدم توجه به تکنولوژی های نوین در صنعت ابزاردقیق1-5

پیمانکارانبهکارارجاعنامهشیوهوپیمانصالحیت،تشخیصضوابطدر

الف-438شمارهنشریهسدهاابزاردقیق
شرکت های سازندهعدم ایفای نقش مورد انتظار 1-6
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ن و در ضوابط تشخیص صالحیت، پیما

شیوه نامه ارجاع کار به پیمانکاران 

ابزاردقیق سدها نشریه

الف-438شماره 

چالش

3-1تا 1-1

عدم رعایت اصول طرح ابزارگذاری-1-1

عدم توجه به راهنماها و دستورالعملها-1-2

عدم نظارت کافی بر طرح های ابزارگذاری-1-3

1اقدام  
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چارچوب ارائه -1-1

بخش طرح ابزاربندی 
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ادامه چارچوب ارائه -1-1

بخش  طرح ابزاربندی 
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فهرستگان طرح -1-2

ابزاربندی سدها 
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ادامه فهرستگان طرح -1-2

ابزاربندی سدها 
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تخصصیپیمانکارانمشاوروکارفرما،باعواملمتعددجلساتتشکیلباکارگروهاین

شمارههنامطیکهنمودحاصلموضوعشناسیآسیبدرمطلوبیبسیارنتایجابزار،

ابالغتوسعهوطرحمحترممعاونتوسط1388/02/08مورخط/130/7249

.گردید
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موضوع بند بندهای ابالغی

مرحلهطراحيتجهیزاتابزاردقیق 1

مرحلهبرگزاريمناقصاتوعقدقرارداد 2

مرحلهورودوتحویلتجهیزاتابزاردقیقبهمحل
پروژه

3

مرحلهنصبتجهیزاتابزاردقیق 4

مرحلهقرائتوپردازشتجهیزاتابزاردقیق 5

مرحلهنگهداريتجهیزاتابزاردقیق 6

مستندسازيوتكمیلآرشیوفني 7

2اقدام 

ابالغ رعایت مالحظات مطروحه در خصوص 

92تجهیزات ابزاردقیق در سال 
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مالحظات مطروحه -1-2بند 

درمرحله طراحی تجهیزات ابزاردقیق
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مان در ضوابط تشخیص صالحیت، پی

و شیوه نامه ارجاع کار به 

پیمانکاران ابزاردقیق سدها لحاظ 

. شده ولی ابالغ نشده است

الف-438نشریه شماره 

چالش

1-6

عدم ایفای نقش مورد انتظار 

شرکت های سازنده

اقدام
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موضوع شماره پیوست

اسنادومداركپشتیبان 1پیوست

آییننامهارزشیابیپیمانکارانتخصصیابزاردقیقتاسیساتآبی 2پیوست

یقتاسیساتآبیوارزشیابیعملکردپیمانکارانتخصصیابزاردق( تهیهفهرستبلند)نویسآییننامهارزیابیصالحیتپیش 3پیوست

(اختمانیقراردادپیمانکارتخصصیابزاردقیقباپیمانکارس)نویسقراردادهمسانتامینونصبابزاردقیقسدهاپیش 4پیوست

(رماقراردادپیمانکارتخصصیابزاردقیقمستقیمباکارف)نویسقراردادهمسانتامینونصبابزاردقیقسدهاپیش 5پیوست

(نکارساختمانیقراردادپیمانکارتخصصیابزاردقیقباپیما)نویسشیوهنامهارجاعکاربهپیمانکارانابزاردقیقسدهاپیش 6پیوست

(باکارفرماقراردادپیمانکارتخصصیابزاردقیقمستقیم)نویسشیوهنامهارجاعکاربهپیمانکارانابزاردقیقسدهاپیش 7پیوست
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پیمانکارانبهکارارجاعنامهشیوهوپیمانصالحیت،تشخیصضوابطابالغدرصورت

فصلوحلقابلتاحدودیموضوعاتاین(الف–438شمارهنشریه)سدهاابزاردقیق

.باشدمی

اس احجام به طوریکه ارزیابی کیفی پیمانکاران به صورت سالیانه در سایت وزارت نیرو براس

.و نظرات کارهای انجام گرفته درسطح کشورتوسط ارکان طرح درج می گردد

دی بننبود ساز و کار مناسب برگزاری مناقصات و رتبه2-1

پیمانکاران

عدم توجه به ارزیابی کیفی مناقصه گران2-2

قراردادوعقدمناقصاتبرگزاریدرمرحلهمطروحهمالحظات2بند پروژه PDSعدم توجه به2-3

هبهرمرحلهبههدایتتاتامینازمراحلکلیهانجامبهآبمنابعمدیریتشرکتتاکید-1

.اشدبمیابزاردقیقتخصصیپیمانکاربرعهدهپشتیبانیمباحثعالوهبهپروژهبرداری

سیویل مباحث حفاری و نقشه برداری برای نصب و تدقیق موقعیت نصب بر عهده پیمانکار-2

.و با تایید مشاور و نماینده پیمانکار تخصصی مورد تایید می باشد

شفافیت شرح خدماتعدم 2-4

گزارشدرابزاربندیطرحبخشارائهچارچوبوسدهاابزاربندیطرحفهرستگانابالغ-1

دوممرحلهمطالعاتطرحسیمای

92سالدرابزاردقیقتجهیزاتخصوصدرمطروحهمالحظاترعایتابالغ-2

نقشه ها درمرحله مناقصهنقص درمشخصات فنی و2-5

فاقدارزنرخنوساناعمالدرخصوص1395/09/29مورخ95/908662شمارهبخشنامه

.استنشدهتمدیدتاکنونتعدیل
عدم پیش بینی نوسان نرخ ارز2-6
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چالش

2-3

پروژه PDSعدم توجه به

اقدام

مالحظات مطروحه 2بند 

درمرحله برگزاری مناقصات 

وعقد قرارداد
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چالش

2-6
اقدام

ی دستورالعمل نحوه جبران آثار ناش

از افزایش قیمت ارز در پیمان های 

ریالی فاقد تعدیل

عدم پیش بینی نوسان نرخ ارز
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اقدامات انجام گرفته موارد شناسایی شده چالش های قراردادی-3
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.  دتاکید شرکت مدیریت منابع آب به انعقاد قرارداد ازمرحله تامین تا بهره برداری می باش نوع قرارداد ازمنظر تامین تجهیزات، اجرا و قرائت3-1

.فعال ابالغ نشده استلحاظ شده ولی( الف–438نشریه شماره )در  تعیین محدوده کار3-2

ضعف در تهیه برنامه زمانبندی3-3

.لحاظ شده ولی فعال ابالغ نشده است( الف–438نشریه شماره )در  تضامین3-4

ده غیرقابل انجام به دلیل تفاوت بسیار زیاد ارزش بهای واحد ارز کمپانی های تولید کنن

.  تجهیزات، در مورد قیمت واحد نصب و قرائت قابل انجام می باشد
عدم ارایه فهرست بهای ابزاردقیق3-5

مالحظات مطروحه درمرحله برگزرای مناقصات و عقد قرارداد( 4-2)بند  تعدیل و شاخص های آن3-6

بازدید از کارخانه سازنده3-7

مالحظات مطروحه درمرحله برگزرای مناقصات و عقد قرارداد( 3-2)و( 2-2)بندهای خرید تجهیزاتنحوه سفارش3-8

.استدر خصوص بررسی کیفیت لوله ها، کابلها وآلیاژ تجهیزات مدفون مواردی توصیه شده یونتست های کنترل کیفی و عدم وجود مرجع کنترل کیفی و کالیبراس3-9

.بعدی توضیح داده خواهد شددر اسالیدهای
ارجاع کار در زمینه امور تخصصی مانند شتابنگاری، شیوه3-10

میکروژئودزی و هواشناسی

.فعال ابالغ نشده استلحاظ شده ولی( الف–438نشریه شماره )در  گارانتی و وارانتی ابزاردقیق3-11
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چالش

3-2

ابهام در مسئولیت حفاظت از 

ابزار نصب شده

2و1اقدام 

مالحظات مطروحه ( 8-4)و( 1-2)ابالغ بندهای 

درمرحله برگزاری مناقصات وعقد قرارداد و مرحله نصب تجهیزات ابزاردقیق
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3اقدام 

مالحظات مطروحه 6بند 

درمرحله نگهداری تجهیزات ابزاردقیق
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چالش

3-6

تعدیل و شاخص های آن

اقدام

مالحظات مطروحه درمرحله ( 4-2)بند 

برگزاری مناقصات و عقد قرارداد
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چالش 

3-8

نحوه سفارش خرید 3-8

تجهیزات

اقدام

مالحظات مطروحه ( 3-2)و( 2-2)بندهای

درمرحله برگزاری مناقصات و عقد قرارداد
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24

چالش 

3-9

تست های کنترل کیفی و عدم وجود مرجع  

کنترل کیفی و کالیبراسیون

1اقدام 

و های استحکام کششی، استحکام فشاری، خمش، سفتی لوله، ضربهآزمونتوصیه به انجام -1

و "  سنجتنشس-های انحراف سنجلوله"برای آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش آنالیز شیمیایی

" لوله های کاساگراند"

شی با آزمایش کشش کابل برای تعیین ازدیاد طول و تعیین ماکزیمم مقاومت کشتوصیه به انجام -2

تار / یسنسورهای الکتریک)های ابزاردقیق متصل به کیفیت کابلبرای بررسی دستگاه فیکسچر

ها به سیستم قرائت مرکزیو همچنین کابل هدایت از ترمینال باکس( مرتعش

ز عدم جهت اطمینان اآزمایش تعیین ترکیب شیمیایی به روش اسپکترومتریتوصیه به انجام -2

ها نجتجهیزاتی مثل پیزومترهای پی، بدنه و فشارسبرای بررسی امکان زنگ زدگی و اطمینان از دوام

تتوصیه به انجام تس
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2اقدام 

ده درخواست بازرس فنی از ابتدای ساخت تجهیزات در کارخانه سازن

اورین تا تحویل تجهیزات به انبار داخل پروژه با استفاده از لیست مش

بازرسی فنی تجهیزات ابزاردقیق وهیدرومکانیکال
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مالحظات مطروحه درمرحله مستندسازی و تکمیل آرشیو فنی7بند  و نقشه های ازبیلتتوجه به مستندسازی عدم 4-1

رعایت و توجه به دستورالعمل نصب ارائه شده توسط پیمانکاران تخصصی-1

مالحظات مطروحه درمرحله نصب تجهیزات ابزاردقیق4بند -2

نبود روش های اجرایی مشخص برای نصب ابزاردقیق4-2

87ابالغ لزوم تدوین گزارشات تحلیلی رفتارنگاری ورفتارسنجی سدها در سال -1

شرح خدمات مهندسی مطالعات رفتارنگاری سدهای خاکی و بتنی-2

راهنمای تهیه و تدوین گزارش رفتارنگاری سدهای خاکی-3

راهنمای تهیه و تدوین گزارش رفتارنگاری سدهای بتنی-4

92مالحظات مطروحه در مرحله قرائت و پردازش تجهیزات ابزاردقیق سال 5بند -5

فرمت و محتوی گزارش رفتارنگاری4-3

رددبا ارسال به نمایندگی انحصاری گاهی در ایران وگاهی به خارج از ایران ارسال می گ مشکالت تعمیرات و کالیبره تجهیزات4-4

ابالغ گواهینامه صالحیت نصب و قرائت برای پیمانکاران تخصصی ابزاردقیق عدم گواهینامه صالحیت برای پرسنل نصب و قرائت4-5

مالحظات مطروحه در مرحله برگزاری مناقصات و عقد قرارداد(  1-2)بند  صیعدم تعامل مناسب بین پیمانکار اصلی و پیمانکار تخص4-6

119-5نشریه  مشکالت میکروژئودزی4-7

الف-349نشریه شماره  مشکالت تامین و جانمایی شبکه شتابنگاری4-8

99نشریه شماره  مشکالت نوع تجهیزات وجانمایی ایستگاه های هواشناسی4-9
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چالش

4-1

عدم وجود نقشه های کارگاهی با 

دیتایل اجرایی عدم توجه به 

مستندسازی و تهیه ازبیلت 
اقدام

مالحظات مطروحه درمرحله 7بند 

مستندسازی و تکمیل آرشیو فنی
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4-2

نبود روش های اجرایی 

مشخص برای نصب 

ابزاردقیق

2و 1اقدام 

رعایت و توجه به دستورالعمل-1

ان نصب ارائه شده توسط پیمانکار

تخصصی

مالحظات مطروحه در 4بند -2

مرحله نصب تجهیزات ابزاردقیق
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ادامه اقدام 

2

مالحظات مطروحه 4ادامه بند 

درمرحله نصب تجهیزات ابزاردقیق
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مالحظات مطروحه 3بند 

درمرحله نصب تجهیزات ابزاردقیق
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4-3

یفرمت و محتوی گزارش رفتارنگار

1اقدام

ابالغ لزوم تدوین گزارشات تحلیلی 

87رفتارنگاری و رفتارسنجی سدها سال 
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2اقدام 

ابالغ شرح خدمات مهندسی 

مطالعات رفتارنگاری سدهای 

خاکی و بتنی
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گزارش رفتارنگاری سدهای خاکی
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مالحظات مطروحه در مرحله قرائت 5بند 

92و پردازش تجهیزات ابزاردقیق  سال 
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4-5

عدم گواهینامه صالحیت 

برای پرسنل نصب
و قرائت

اقدام

و ابالغ گواهینامه صالحیت نصب

قرائت برای پیمانکاران 

تخصصی ابزاردقیق
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4-7

مشکالت میکروژئودزی

اقدام

دستورالعملهای همسان نقشه برداری 

میکروژئودزی : جلد پنجم

119-5نشریه 
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میکروژئودزیخاصبهایفهرستنبود-8

نیبتوخاکیسدهایبرایمیکروژئودزیخاصبهایفهرست

غابالحالبهتااماشدهارایهبردارینقشهسازمانبهوتهیه

.استنشده
مشاهدات سدهاي خاكي

طولكمتراز

500
500 -10001001 - 15001501  - 20002001 - 25002501 - 30003001 - 3500

5019/4421/6022/6823/7624/8425/9227/00ارتفاعكمتراز

51  - 10021/6024/0025/2026/4027/6028/8030/00

101  - 15023/7626/4027/7229/0430/3631/6833/00

15025/9228/8030/2431/6833/1234/5636/00بیشتراز

میلیون تومان: اعداد 0.80:  ضریب كاهش به دلیل نداشتن گالري: سد بتني: الف

0.80: و مشاهدات كالسیك % 95میلي متر در سطح اطمینان 7ضریب كاهش براي سدهاي با دقت جابجایي : سد خاكي: ب

0.70: و مشاهدات ماهواره اي% 95میلي متر در سطح اطمینان 5ضریب كاهش براي سدهاي با دقت جابجایي : سد خاكي: ج

1.10:  ضریب افزایش به دلیل داشتن گالري تحتاني: سد خاكي: د

1.20:ضریب افزایش به دلیل داشتن منطقه زمین لغزشي مجاور بدنه سد بدون نیاز به شبكه مشاهداتي مجزا: ه
:  ضریب ویژگي براي بیش از چهار گالري: و

1.10
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4-8

اریمشکالت شبکه شتابنگ

1اقدام 

راهنمای طراحی شبکه های-8-4بند 

لرزه نگاری و شتابنگاری سدها

الف-349نشریه شماره 
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معرفی مراجع ذیصالح آزمون شتابنگاری
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ددستگاه های شتابنگار مورد تایی



ابزاردقیق چالش های 

درپروژه های سدسازی

محبوبه رعایت مالحظات مطروحه درخصوص تجهیزات ابزاردقیق                                                                                43

ازغدی طوسی

43

43

43

3اقدام 

آبیابالغ نماینده مجری پروژه تجهیزات شتابنگاری در تاسیسات
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دستگاه هاي شتابنگارم 1

محدوده دمایي 2

محدوده رطوبت 3

حد باالي قابل ثبت 4

محدوده دینامیكي 5

سطح نویز داخلي 6

محدوده فركانسي 7

فركانس نمونه برداري 8

خطاي جفت شدگي مولفه ها 9
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4-9

مشکالت جانمایی وتعیین نوع

تجهیزات مورد نیاز برای 

ایستگاه های هواشناسی

اقدام

مالحظات فنی در طراحی و نصب -8-4بند 

ابزار هواشناسی در سدها

99نشریه شماره 
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عدم برگزاری مناقصات بهره برداری ابزاردقیق به صورت مجزا و مستقل از بهره 5-1

برداری کلی پروژه

ه چارت نیروی انسانی به کلیه سازمانها و شرکت های آب منطق

.ای براساس سدهای موجود در آن استان ابالغ شده است

کمبود نیروی متخصص5-2

ابالغ راهنمای الزامات مستندسازی در طرح های آب عدم دسترسی به مستندات مورد نیاز5-3

مرحله نصب تجهیزات ابزاردقیق4به طور کامل دربند -1

مرحله نگهداري تجهیزات ابزاردقیق 6بند -2

سرویس و نگهداری نامناسب تجهیزات نصب شده و دستگاههای قرائت5-4

آننبود برنامه مشخص برای مدیریت داده های حاصل از قرائت ابزاردقیق و استفاده از5-5

.جزو الزامات در تهیه گزارشات رفتارنگاری می باشد مشخص نبودن محدوده مجاز و حدود هشدار5-6

.جزو الزامات آبگیری می باشد عدم وجود دستورالعمل های بهره برداری مناسب برای بهره برداری از تجهیزات5-7

ژه هامشکالت اجرایی مانند سیستم ارت، تامین برق دائمی و بدون نوسان در اکثر پرو5-8

عدم اجرای برنامه ریزی جهت طرح های عالج بخشی و بروز رسانی سیستم های 5-9

های قدیمیرفتارنگاری در پروژه
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5-2

ت عدم دسترسی به مستندا

مورد نیاز

اقدام

ابالغ راهنمای الزامات مستندسازی 

در طرح های آب
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48
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48

اقدام 

2و 1

مالحظات مطروحه 4بند -1

درمرحله نصب تجهیزات 

ابزاردقیق

مرحله نگهداري 6بند -2

تجهیزات ابزاردقیق 

چالش

5-3

مشکالت جانمایی وتعیین

نوع تجهیزات مورد نیاز 

برای ایستگاه های 
هواشناسی
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ای ابالغ راهنمای بازرسی تفضیلی سده-1

خاکی

اقدامات دیگرشرکت مدیریت منابع آب 
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مطالعات تهیه برنامه اقدامات -2

اضطراری سدهای مخزنی
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پیشنهادات-7

مادرتخصصیشرکتتوسطشدهابالغ...وراهنماهاوهادستورالعملبهنسبتمناسباقداموتوجه-1

.ایرانآبمنابعمدیریت

زاردقیقابتجهیزاتبرداریبهرهتاتامینمرحلهازمختلفمباحثبهنسبتایسلیقهاقداماتازپرهیز-2

.هاابالغیهدرشدهاشاره...ونشریاتراهنما،دستورالعمل،وجودصورتدر

لتبدیپروژهیکدراساسیچالشبهموضوعآناینکهازقبلمبحثیهردرمشکلوجودصورتدر-3

.شودرسانیاطالعایرانآبمنابعمدیریتشرکتبهشود،


