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های موجود در چرخه چالش 

عمر ابزاردقیق سدها

حسین اکبری

Thinking in whole life cycle
(Infrastructure: 50-100 years)
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طراحی ابزاردقیق مناقصه و انتخاب پیمانکار 
تخصصی

قرارداد با پیمانکار
تخصصی

بهره برداری و نگهدارینصب و راه اندازی

چرخه عمر ابزاردقیق سدهامراحل مختلف در 
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(Dunnicliff, 1988) : Systematic monitoring planning 

Step 1 to 10

Define the project conditions

Predict mechanisms that control behavior

Define the geotechnical questions that need to be answered

Define the purpose of the instrumentation

Select the parameters to be monitored

Predict magnitudes of change

Devise remedial action

Select instruments

Step 11 to 20

Plan recording of factors that may influence measured data

Establish procedures for ensuring reading correctness

List the specific purpose of each instrument

Prepare budget

Write instrument procurement specifications

Plan installation

Plan regular calibration and maintenance

Total:

$453,654
$453,654Assign tasks for design, construction, and operation phases

Select instrument locations

Plan data collection, processin, interpretation, reporting, and implementation

Write contractual arrangements for field instrumentation services

Update budget
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موارد شناسایی شده چالش ها در چرخه عمر ابزاردقیق سدها

عدم رعایت اصول ابزاربندی1-1

چالش های طراحی-1

نبود دانش کافی، راهنما و دستورالعمل ها1-2

عدم نظارت کافی بر طرح های ابزاربندی1-3

افراد متخصصعدم مشورت با 1-4

قعدم توجه به تکنولوژی های نوین در صنعت ابزاردقی1-5

شرکت های سازندهعدم ایفای نقش مورد انتظار 1-6
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میزان ارزش سرمایه گذاری

0 40%

20%

10% 30%

حداقل حداکثر

؟

انتخاب کنید

هزینه های پروژه سد

چه مقدار باید برای مانیتورینگ در پروژه ها هزینه کنیم؟
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Joaquim Pimenta de Avila
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ارزیابی ریسک

ماتریس احتمال و اثر

RISK BASED 

MONITORING PLANNING
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 سکریبا استفاده از محاسبه هزینه اولویت بندی ریسک ها

آنالیز ریسک

هزینه های ریسک برای یک گود عمیق: نمونه موردی

 پروژهبرای مانیتورینگ هزینه انجام شده ارزش نشان دادن

77نشریه شماره 
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
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نامناسب ابزارگذاری سدطراحی 

درهکاستحالیدراین.باشدمشخصابزارهاکلیهنصبازهدفمی بایست،مناسبابزارگذاریطرحیکدر

مبانیوشدهبرداریکپیدیگرطرحهایازابزارهاجانماییطرحاخیرشدهانجامطراحی هایمواردبسیاری

.نداردوجودابزارنوعانتخابوآرایشتعداد،برایمشخصی

ینپایهایهزینهومختلفهایحوزهدرسدساختمطالعاتگستردگیوباالحجمدلیلبهسدهاازبسیاریدر

طراحیمواردازبسیاریدر.استگردیدهمعطوفابزارگذاریطرحمطالعاتبهکمیتوجهابزاردقیقتجهیزات

همینازوهبودتوجیهیوفنیگزارشفاقدمیباشد،...وابزارتعدادابزار،نوعانتخاببرمشتملکهسدابزارگذاری

.می گرددسلبدقیقرفتارنگاریامکانوگرفتقرارمدنظرطراحیدرناکافییانامناسبابزارهایرو

1-1چالش 
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چهارچوب ارائه گزارش طرح ابزاربندی

نیازمندتهیافانجاممطالعاتاساسبرکهطرحهایمولفهسایرهاگاهوتکیهپیبدنه،بحرانیوضعیفنقاطارائه-1

.(برداریبهرهوآبگیریساخت،مراحلدرتفکیکبه)باشندمیکنترلوبررسی

عداد،تنوع،شامل)ابزارمشخصاتجدولوابزارگذاریمقاطعابزاربندی،طولیپروفیل،ابزارجانماییطرحارائه-2

(نصبمحل

مختلفپارامترهایگیریاندازهبرایشدهارائهبندیابزارطرحمبانیارائه-3

تجهیزاتنوعوتعدادجانمایی،ارایهباهمراههواشناسیسیستمطراحیمبانیارائه-4

تجهیزاتنوعوتعدادجانمایی،ارایهباهمراهشتابنگاریونگاریلرزهسیستمطراحیمبانیارائه-5

....
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ودستورالعملهاراهنماها،کافی،دانشنبودبهپیشینبخشدراشارهموردنامناسبطراحی هایازبخشی

.می باشدمرتبطسدهادرابزاردقیقطراحیبامرتبطاستانداردهای

کافیاخلیدمستنداتحاضرحالدرکهاستایننشانگرسدهاابزاردقیقزمینهدرشدهمنتشرمکتوباتبررسی

.نداردوجودآنالزاماتوسدهادرابزارگذاریطراحیزمینهدراستانداردیادستورالعملراهنما،نظیرمرجعو

ایویکسانمشخصاتباسدهایابزارگذاریطرحهایمیانفاحشتفاوتهایمستنداتیچنیننبودشواهد

.میباشدمتفاوتاهمیتدرجهوفنیمشخصاتباسدهایبرایمشابهابزارگذاریطرحهای

دانش کافی، راهنماها، دستورالعملها و استانداردهانبود  2-1چالش 
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ICOLD

(ICOLD, 1969) 21نشریه شماره 

(ICOLD, 1972)  23نشریه شماره

(ICOLD, 1981)  41نشریه شماره

(ICOLD, 1987)  59نشریه شماره

(ICOLD, 1988)  60نشریه شماره

(ICOLD, 1989) 68نشریه شماره 

؟!ابزاربندی سدها مراجع 

ISO TC 182/WG2 
Geotechnical Monitoring by Field Instrumentation

U.S. Army ASCE
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Definition for installation and readings during monitoring projects 

ISO TC 182/WG2 
Geotechnical Monitoring by Field Instrumentation
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Requirements of a geotechnical monitoring systems:

Minimal requirements for Data sheet of instruments

• Reference to ISO/IEC Guide 99:2007

• Metrology

– Mandatory
• Measurement principle

• Range

• Accuracy

• Repeatability

• Stability

– Optional
• Resolution

• Hysterisis

• Over range

• Dead band

• Electrical
– Mandatory

• Power supply

• Output

• Sensitivity

– Optional

• Warm-up time

• Environmental

– Mandatory

• Material

• Temperature range

• IP-class according to IEC 60529

• Aptional ATE`X class
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Requirements of inclimometer measurements

Type Line Issue
Inclinometer

Vertical Horizontal

Probe

1 Accuracy of the instrument (probe or IPI element)
±0,02 % full scale 
(e.g. ±0,1 mm/m 
for ±30° range)

2

Repeatability (precision) of a complete survey along a measuring line:

Difference between the cumulated displacements of a measuring point relative to a reference 
point 30 m apart, when repeatedly carrying out the survey under repeatability conditions (see 
5.5.2)

±2 mm ±10 mm

In-place 3

Repeatability (precision) of a string of IPI elements, measuring range ±10°, spaced at 2 m:

Difference between the cumulated displacements of a measuring point relative to a reference 
point 30 m apart, when repeatedly carrying out the survey under repeatability conditions (see 
5.5.2)

±2 mm ±2 mm

Probe 
and in-
place

4
Stability of sensor signal:
Difference after a 24 h period under repeatability conditions

±0,1 mm/m
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مراجع داخلی

(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)162نشریه شماره 

(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)187شماره نشریه 

(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)216شماره نشریه 

(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)252نشریه شماره 
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بهیکارفرمایهایمجموعهدرنظارتینهادهایمحدودفنیتوانوابزارگذاریطراحی هاینبودنمستنددلیلبه

.استتهنداشوجودگرفتهصورتطراحیبردقیقیفنینظارتمنطقه ایآبشرکتهایبرخیسطوحدرخصوص

کهاستنواقصیمهمترینجملهازگیریاندازهموردپارامترهایبرایمشخصمجازحدودومعیارهاوجودعدم

.می گیردقرارغفلتموردوداشتهوجودابزارگذاریطرحهایدر

اهیآزمایشگنتایجازاستفادهبایاوعددیمدلسازیطریقازطراحیزماندرابزارهااکثربرایمجازحدوداین

تصویبحلهمردرمی تواندکهاستمشکالتیدیگرازنیزاجراییشرایطباناسازگاریهمچنین.استبرآوردقابل

.برساندحداقلبهرااجراحیندرطرحآتیتغییراتوگرفتهقرارمدنظرطرح ها

نظارت بر طرحهای ابزارگذاریعدم  3-1چالش 
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From GIN News June 2018

(Dunnicliff, 2018): Discussions of above points 8 and 9 by manufacturers of instruments

مورد انتظار شرکت های سازندهعدم ایفای نقش 6-1چالش 
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. . . Manufacturers represent a valuable store of knowledge and expertise  . . . but they are not 

the ones to decide which measurements are necessary to answer which geotechnical 

questions 
Barrie Sellers - Geokon

. . . As the manufacturer, we typically do not know the detailed information about the site . . 

.. . . .  providing “consulting services” is not our practice.
David L. Richardson -DSGI

There will always be a place . . . . . to interact to discuss and understand the application and 

performance . . . . .  However, there will inevitably be a degree of commercial influence 

during these discussions
Martin Clegg - Geosense
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. . . . However, a manufacturer’s knowledge of the specificities of a project, its weaknesses 

and critical aspects, is sometimes very limited . . . 
René DeBlois, Rockest

. .. Most often, only the instrumentation supplier and the instrumentation installer. . . . 

accumulate the deep instrumentation knowledge and experience that can benefit the project
Bruce Ripley, RST Instruments Ltd.

. . .We often see drawings and specifications of projects where the monitoring solutions are 

clearly wrong. . . . . the final decision on the monitoring solution to be adopted must be up 

to the designers who have full knowledge about the geological conditions  . . . 
Giovanni Caloni, Daniel Naterop, SISGEO
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John’s Conclusion:

Some manufacurers indicate that their role is limited to supply of instruments. Others 

believe that they have a larger role to play. So my "hope that we’d be able to agree on how

to chart a way forward with this issues"  was clearly unrealistic. We’re all entitled to our

opinions!
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موارد شناسایی شده چالش های موجود در چرخه عمر ابزاردقیق سدها

نبود ساز و کار مناسب برگزاری مناقصات و نبود رتبه بندی پیمانکاران ابزاردقیق2-1

مناقصات و نحوه واگذاری کار -2

ابزاردقیق PDSتوجه به سیاست گذاری صحیح درعدم 2-2

عدم توجه به ارزیابی کیفی مناقصه گران2-3

شفافیت شرح خدماتعدم 2-4

نهادنقشه های مناقصه و درنظرگیری زمان محدود برای ارایه پیشنقص در مشخصات فنی و2-5

پیش پرداخت و عدم پیش بینی نوسان نرخ ارزکافی نبودن مبلغ2-6

؟!تصمیم گیری استفاده از تجهیزات تولید داخل یا تولید خارج2-7
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ساز وکار مناسب برگزاری مناقصات ابزاردقیقنبود 2-1

نحوهزمینهدرواحدسازوکارنبودابزاردقیق،بامرتبطکارهایارجاععرصهدرموجودمشکالتازیکی

ایندرغیرکارشناسیوسلیقه ایبرخوردهایباعثمسالهاین.می باشدابزاردقیقمناقصاتبرگزاری

گردیدهقیقابزاردپیمانکاریشرکتهایوکارفرمایانمنافعبینتعارضاتیایجادسببوگردیدهزمینه

متاثرویسلیقه اعموماًکهمی باشدخریدمنابعوخریدروشهایتنوععرصهاینمشکالتدیگراز.است

وگذارهمناقصدستگاهبینمناسبتعاملعدماینبرعالوه.استکشورتجاریواقتصادیشرایطاز

.نمایدمیایجادرامشکالتینیزتخصصیپیمانکارشرکتهای

1-2چالش 
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.شندمی باکشورسدهایدرسوابقیدارایموجودشرکتهایاکثرسدها،ابزاردقیقمحدودبازاربهتوجهبا

هببزرگفعالیتهایبرخیواگذاریبهمنجرابزاردقیقعرصهدرفعالشرکتهایسوابقبهتوجهعدم

دنبالبهاریبسیتبعاتمیتواندنیزموضوعاینکهاستگردیدهالزمصالحیتهایفاقدوکوچکشرکتهای

یاکارانپیمانبندیرتبهوارزیابیبرایضوابطیوجودعدمازناشیطورخاصبهمسالهاین.باشدداشته

.دمی باشآنهافعالیتهایبرنظارتوارزیابیبرایمسوولارگانوجودعدموصنعتاینفروشندگان
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ابزاردقیقPDSدر عدم توجه به سیاست گذاری صحیح 2-22-2چالش 

تامین تجهیزات ابزاردقیق...و MC، قراردادهای Eدو عاملی، سه عاملی، چهار عاملی، قراردادهای : نوع قرارداد 

نصب و قرائت

بهره برداری
تجهیزاتکنندهتامینتوسطابزاردقیقنصببرایالزام:مناقصاتبرگزاری

ازیزاتتجهتامینامکانعدمعلتبهاماهستندبرخوردارتجهیزاتنصببرایمناسبفنیتوانازهاشرکتبرخی
.شوندمیحذفمناقصات

.استنشدهپرداختهکاملطوربهمناقصاتاسناددرمشارکتبینیپیشبهمربوطمسایل

پیمانکار ساختمانیابزاردقیق با پیمانکار تخصصی قرارداد 

کارفرماابزاردقیق مستقیم با پیمانکار تخصصی قرارداد 
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کیفی مناقصه گرانعدم ارزیابی 
معیارها در مناقصهارزیابی و ضریب وزنی معیارهای :نمونه موردی 

3-2چالش 

RFQ
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عدم شفافیت شرح خدمات تخصصی

دمعمی باشد،مناقشهمحلتخصصیفنیخدماتشرحبامناقصاتازبسیاریدرکهمواردیازیکی

نیزقیقابزاردنصبوتامینمناقصهاسنادخصوصدرموضوعاین.استتخصصیخدماتشرحشفافیت

انجاملطغبرآوردهایاثربرتامیشودسببتخصصیخدماتشرحدرجزییاتنشدنذکر.میباشدمطرح

اصلیمانکارپیوظایفدقیقتبیینعدمنمونهعنوانبه.نباشدهمراهشفافیتباقراردادواگذاریگرفته

دهشهزینهبرآورددراختالفبروزموجب،گمانه هاحفاریهمچونمواردیدرابزارنصبتخصصیوبدنه

.نمودخواهدمتاثررامناقصه گرانسویازشدهارائهپیشنهاداتموضوعاینو

4-2چالش 
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نقص در مشخصات فنی و نقشه های مناقصه و درنظرگیری زمان محدود برای ارایه پیشنهاد 5-2چالش 

بهوهستند1فازمناقصهاسناددرابزاربندیطرحهاینقشهمعموالً:اسنادتهیهبرایمحدودزماندرنظرگیری

رفعومشکالتکردنبرطرفبرایزیادیزمانبایدمناقصهدرکنندگانشرکتوداردزیادینواقصعلتهمین

.کنندصرفابهامات

ابنگارها،شتجانماییکنترل،اتاقمحلبایدابزاربندینقشهدر:مناقصهاسنادابزاربندیهاینقشهدرنقص

.باشدشدهارایهپیمانکارانمالیوفنیبرآوردبرایمهمپارامترهایوکشیکابلمسیرهای

بهکردناشارهتنهاوپروژهمخصوصفنیمشخصاتتعیینبهتوجهعدم:مناقصهاسنادفنیدرمشخصاتنقص

.استکردهایجادهاپروژهدرراناپذیریجبرانتبعاتشدهبرداریکپیمشخصاتبعضاًوکلیات
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37

؟باشدبایدچقدرابزاردقیققراردادپرداختپیشمیزان

زپرداخت و عدم پیش بینی نوسان  نرخ ارمبلغ پیش کافی نبودن 6-2چالش 

شد؟خواهدجبرانچطورپروژهطولدرارزنرخنوسانازناشیهایقیمتتغییر
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افزایش غیرمنطقی هزینه پروژه های ابزاردقیق= انتقال ریسک های مالی پروژه به پیمانکار

 Bidder Conference

 Risk register

تمشکالشناساییبرایفنیامتیازارایه:پیشنهاد

مناقصه گرانسویازراهکارارایهوپروژهطرحواسناد
 Independent Estimates
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39

39

؟!تصمیم گیری استفاده از تجهیزات تولید داخل یا تولید خارج 7-2چالش 
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40
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موارد شناسایی شده چالش های موجود در چرخه عمر ابزاردقیق سدها

نوع قرارداد از منظر تامین، نصب و قرائت3-1

چالش های قراردادی-3

تعیین محدوده کار3-2

ضعف در تهیه برنامه زمانبندی3-3

تضامین3-4

عدم ارایه فهرست بهای ابزاردقیق3-5

تعدیل و شاخص های آن3-6

لزوم بازدید از کارخانه سازنده3-7

جهت خرید تجهیزاتنحوه سفارش3-8

نبود مرجع کنترل کیفی و کالیبراسیون3-9

اسیارجاع کار در زمینه امور تخصصی مانند شتابنگاری، میکروژئودزی و هواشنشیوه3-10

گارانتی و وارانتی ابزاردقیق3-11
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41

41

/ کارفرما

بهره بردار

پیمانکار

پیمانکار ابزاردقیق

مشاور ژئوتکنیکی یا
سازه ای

طراح

شرکت سازنده 
ابزاردقیق

قرارداد



ابزاردقیق چالش های 
درپروژه های سدسازی

42
حسین اکبریچالش های موجود در چرخه عمر ابزاردقیق سدها                                                                                    

42

42

مبلغ قرارداد
ابزاردقیق

تامین تجهیزات 
ابزاردقیق

نصب و قرائت 
ابزار

تامینابزاردقیق،قراردادهایدراغلب
رایاجونصبعملیاتبهنسبتتجهیزات
وژهپربودجهازبیشتریدرصدابزاردقیق

.دهدمیاختصاصخودبهرا

جام،احبهوابستهابزارقرائتونصبهزینه
متفاوتقراردادزمانمدتوکاریجبهات

.باشدمی

نوعیابزاردقیق،قراردادهای
ینتامکهاستپیمانکاریقرارداد

هبراباالییدرصدآندرتجهیزات
.استدادهاختصاصخود

ازدرصد80تا60اگرفرض
خریدبرایقراردادمبلغ
دودح.باشدشدهبینیپیش

بایدمبلغازدرصد65تا45
پرداختابزارسفارشبرای
(سود%15احتساببا).گردد

قرائتنصب و نوع قرارداد از منظر تامین، 1-3چالش 
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محدوده 
قرارداد

ت هاینیسوبایدهادرخواستی،کارشحتعیین
ومحدودیت هاپذیرش،معیارهایپروژه،

فرضیات

PSS
شرح محدوده پروژه

تجهیز 
کارگاه

حفاری گمانه 
های ابزار دقیق

نقشه 
برداری

نیروی 
انسانی 

تست های 
کنترل کیفی

مشخصات فنی 
ابزاردقیق

گزارشات 
رفتارنگاری

مسئولیت 
حفاظت از 

ابزار

تعیین محدوده کار2-3چالش 
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44

تجهیز کارگاه

روش پرداخت مقطوع

.دمثالًپسازاتمامساختمان،هزینهپرداختشو

درصدی از انجام کار

؟!توجیهیندارد

ارروش پرداخت متناسب با پیشرفت ک

پرداختهزینهغذایپرسنلبهصورتماهیانهمانند

نحوه پرداخت 

تجهیز کارگاه



ابزاردقیق چالش های 
درپروژه های سدسازی

45
حسین اکبریچالش های موجود در چرخه عمر ابزاردقیق سدها                                                                                    

45

45

 مورد نیاز نداشتن دستگاه حفاری در اختیار

 حفارینداشتن اپراتور تخصصی در اختیار

کممتراژبهتوجهباحفاریهزینهنبودنصرفهبه

بمتناسگمانه هااجرایزیادزمانیفاصلهوحفاری

سداجراییبرنامه

یقمشکالت واگذاری عملیات حفاری به پیمانکار تخصصی ابزاردق
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46

46

است؟کسیچهعهدهبهابزاردقیقهایپروژهدربردارینقشهعملیاتانجام

بابردارهنقشهایبرداشتاماباشدسداصلیپیمانکارعهدهبهبردارینقشهمی شودپیشنهاد

.پذیردانجامتخصصیپیمانکارتایید
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ابزاردقیقاز حفاظت 

حفاظت ابزاردقیق
در انبار

حفاظت از ابزار 
نصبحین 

پیمانکار تخصصی

پیمانکار اصلی
حفاظت از ابزار 

نصب شده

پیمانکار تخصصی
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برنامه زمانبندی

رای بدنه سد برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب اجابالغ پیمان به پیمانکار با

ن، آو سازه های جانبی به پیمانکار ارائه خواهد شد، پیمانکار در چاارچوب 

رم افازار اساتفاده از ناباا )برنامه زمانبندی تفصیلی عملیات این پیماان را 

PrimaveraیاMsp project در اکثر . کردتهیه خواهد ( آنیا مشابه

موجاب مشاکالت عدم توجه کاافی باه تهیاه برناماه زمانبنادی پروژه ها 

.متعددی در زمان اجرای پروژه شده است

3-3چالش 
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Timeline 60

ی تفکیك فعالیتها
پروژه از سطوح کلی
به سطوح تفصیلی

برآورد زمان انجام و 
فعالیت مقادیر هر 

مانند تهیه، خرید، 
قرائت و حمل، نصب 

ابزاردقیق

ر تعیین تقدم و تأخ
انجام فعالیتها و 

هافعالیتوابستگی 

وی نیر)تخصیص منابع 
انسانی، ماشین آالت و

برای هر (  مصالح
تفعالی

که با WBS Dicتهیه 
ثبت جزییات از حذف 
و اضافات سلیقه ای 

.جلوگیری می کند

WBS (Work Break down Structure)
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50

50

انواع تضمین

پرداخت؟پیشضمانت
اولیهمبلغ(%25)درصدبیستتاتحقیقاتی،خدماتوطراحیومطالعهبهمربوطهخدماتبرایپرداختپیشمبلغ

اولیهمبلغ(%10)درصددهمعادلتحویلوساختدورهبهمربوطخدماتبرایو(حق الزحمهبرآوردمبلغ)حق الزحمه
. شودمیپرداختقانونیکسوراتکسربدونواجراییدستگاهنفعبهتضمینازایدرکهمی باشدمربوطهحق الزحمه

4-3چالش 

مناقصه؟درشرکتضمانت
.باشدمیکارفرماتوسطکاراجرایهزینهبرآوردازدرصدیمناقصه،درشرکتتضمینمبلغ

تعهدات؟انجامضمانت
قراردادهایدر.است(پیمانکارپیشنهادیمبلغ)پیماناولیهمبلغ(%5)درصدپنجمعادلتعهداتانجامتضمینمبلغ
.باشدمی(%10)درصددهمعادلمبلغاینخرید
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51

51

شد؟خواهدتمامزمانیچهتضمیندوره

.  باشدمناسب نمی درج عباراتی مانند رسیدن آب به رقوم نرمال و تخلیه آب از سرریز 

(برای بیست و چهار یا یک دوره آبگیری کامل)دوره تضمین پیشنهاد 

کار؟انجامحسنتضمین

نگهداریسپردهحسابدروکسرحق الزحمهپرداختهراز(%10)درصددهمعادلکار،انجامحسنتضمینبابت

.می شود
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52
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انجام]ازمنظور.گرددمیانجامقراردادموضوعتعهداتکاملانجامازپس«تعهداتانجامضمانت»آزادسازی
؟استزمانیچهچیست؟[قراردادموضوعتعهداتکامل

ازپسمی بایستتعهداتانجامضمانتپیمان،عمومیشرایطودولتیمعامالتدرتضمیننامهآییناساسبر
بعدیق؟ابزاردقنصبازبعد)ابزارموقتتحویلزمانیمقطعخصوصدرشفافیتعدم.گرددآزادقراردادموقتتحویل

ازشدبامیتضمیندورانشروعکه(...یاقطعیتحویلازبعدطرح؟اجزایکلتحویلازبعدسد؟بدنهتحویلاز
.باشدمیپروژه هاچالش های

؟دهدانجامخودهزینهبهپیمانکاربایدراپروژهطولدرکار،نقایصومعایبرفع

.کندعرفخودهزینهبهباشدخویشکارازناشیکهرانقایصیومعایبتضمیندورهدربایستمیپیمانکار



ابزاردقیق چالش های 
درپروژه های سدسازی

53
حسین اکبریچالش های موجود در چرخه عمر ابزاردقیق سدها                                                                                    

53

53

53

تضمیندوراندرابزاردقیققرائتونگهداریمسوولیتخصوصدرشفافیتعدم

بلغمازایعمدهدرصدکه(نصبوخرید)توامقراردادهایدرخصوصبهابزاردقیقپیمانکارانپاسخگوییعدم

لیاتعمادامهکنترلبرایپرداختشیوهاینباقیماندهناچیزحجمبهتوجهباعموماًاست؛شدهپرداختقرارداد

.استهمراهزیادیمشکالتبانیزنواقصرفعپیگیریوبودهسازمشکل(نصبخصوصاً)

مشکالت دوره تضمین
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عدم ارایه فهرست بهای ابزاردقیق

اجرایکدشاملجداولاین.می شودنامیدهبهافهرستراپروژه هادرعمومیعملیاتانجامبهایجداولمجموعه

.می باشدکارانجامواحدبهایومحاسبهواحدعملیات،اجرایشرح،(می شودگفتهردیفآنبهکه)عملیات

آرماتور)لگردمیبافوالدیکارهای،مربعمتراساسبربندیقالبمکعب،مترحسببرپی کنیعملیاتمثالعنوانبه

برعملیاترسایوکیلوگرماساسبر...وبادبندهاوستون هاوتیرهانصبوساختمثلسنگینفلزیکارهایو(بندی

.گرددمنظورمترهریزجداولدرومحاسبهمی بایستبهافهرستدرشدهمشخصهایواحداساس

دفترنظامفنیاجراییمعاونتبرنامهریزیو
نظارتراهبردیریاستجمهوریاسالمیایران

5-3چالش 
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:شودمیتنظیمزیرشکلدودربهافهارس•

پایهواحدبهایفهارس
پایهغیرواحدبهایفهارس:

خاصضوابطبودنحاکمدلیلبهسازمان هاازبرخیدر

پروژه هایدرخاصعملیاتوجودهمچنینوپروژه ها،برسازمانآن

کهمی نمایندبهافهرستتهیهبهاقدامسازمانآنخود،نظرمد

ازمانستوسطقراردادانعقادومناقصاتبرگزاریزماندربهافهارساین.می شوندنامیدهپایهغیرواحدبهایفهارسفهارس،این

.می گیردقرارکنندگاناستفادهاختیاردرمربوطه
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56

تعدیل و شاخص های آن

ف ایان با توجه به اینکه قراردادهای طرح های عمرانی در زمان های نسبتاً طوالنی به انجام می رسد و به دالیل مختل

7حادود زمان نیز مورد تمدید قرار می گیرد و در بررسی های انجام شده متوسط زمان اجرایی طرح هاای عمرانای 

جباران است و در این مدت تغییرات زیاد و غیر قابل پیش بینی و با آهنگ های متفاوت ایجاد می شاود، بارایسال 

شاده این امر و متعادل کردن قیمت های اجرای کار در مقاطع مختلف زمانی، ساز و کار تعدیل آحاد بها پیش بینی

.است

6-3چالش 
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57
؟فهرست بهای واحد پایه

راه و ترابریرسته 
راه آهنراه و باند و زیرسازی 

راهداری

ساختمانرسته 
ابنیه

تأسیسات مکانیکی 
تأسیسات برقی 

رسته منابع طبیعی 
تحت  فشار آبیاری 

و منابع طبیعیآبخیزداری 

. 

آبرسته 
خطوط انتقال آب
شبکه توزیع آب

آبیاری و زهکشی 
سدسازی 

ب شبکه جمع آ وری و  انتقال فاضال
انتقال و توزیع آب روستایی 

ساخت و ترمیم قنات

متفرقهرسته 
ترمیم و بازسازی نوار حفاری در 

معابر شهری

:قراردادینمونه

30وسدسازیبهایچهارمفصلشاخصهایازدرصد50خاصبهایفهرست)برقبهایفهرستایرشتهشاخصاساسبرابزارنصبزمینهدرتعدیلهزینه

برقیتاسیساتبهایفهرست(روزمزدیکارهای)ونهمسیفصلشاخصهایازدرصد20ومکانیکیبهایفهرستدرصد
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58

از کارخانه سازندهلزوم بازدید 

:شودمیخواستهپیمانکارازابزاردقیققراردادهایاکثردر•
مبلغمعموالًآنهزینهکهآنجاازونمایدفراهمراسازندهکارخانهمحلازمربوطعواملبازدیدجهتراتسهیالتکلیه

محاسبهبنایمپذیردصورتمبلغاینازبیشتریاکمترایهزینهباسفرچنانچه.استنشدهگرفتهدرنظرمشخصی
.شودمشخصهدفوبازدیدزمانمدتوتعدادبایستیبود؟خواهدچه

7-3چالش 
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59

59

نحوه سفارش جهت خرید تجهیزات 8-3چالش 

رنظموردفنیمشخصاتثبتدرکافیدقتعدم
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60

TABLE A- ELECTRICAL PIEZOMETER (8-8)

Row
INSTRUMENT 

TYPE
Model COMPANY SECTION CHAINAGE

OFFSET FROM 
DAM AXIS

INSTALLATION 
ELEVATION

CAPACITY OF 
INSTRUMENT 

(Kpa)

FULL SCALE 
(KPA)

CABLE 
LENGHT(m)   

1 EP 8-1 PP3 GlOTZL C8-C8 0+378 48.50 U/S 361 1692 1700 204

2 EP8-2 PP3 GlOTZL C8-C8 0+378 32.00 U/S 361 1692 1700 224

3 EP 8-3 PP3 GlOTZL C8-C8 0+378 16.00 U/S 361 1692 1700 243

4 EP 8-4 PP3 GlOTZL C8-C8 0+378 DAM AXIS 361 1692 1700 249

ابزاردقیقکاریرنجمحاسبهدرنقص

تشرکابزارفنیمشخصاتازاشتباهتفسیر

(الکتریکیابزارOverloadمقدارمانند)سازنده
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61

61
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Infographics 73

دار موقعیت شرکت های سازنده و نحوه حمل کاال برای خری

یاروپای غربی و امریکای شمال

هواییحمل دریاییحمل

http://www.rstinstruments.com/
http://www.rstinstruments.com/
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63

نبود مرجع کنترلهای کیفی و کالیبراسیون

توجهردموابزاردقیقکالیبراسیونوکیفیهایکنترلابزاردقیققراردادهایازبسیاریدرچهاگر

.گرددمیطرحعواملبیناختالفایجادسببکاراینبرایمشخصمرجعینبودامامی گیرند،قرار
هدرجودقتدارایانتظارموردعملکردبراساسابزاردقیقتجهیزاتمیرود،انتظارکههمانگونه

مجهزهاییشگاهآزماودستگاه هابهنیازنیزآنهادقتوکیفیتکنترلبرایلذاوبودهباالییتفکیک

.می باشدتخصصیو

.نداردوجودمهماینانجامبرایکشوردرتخصصیمرکزچنینحاضرحالدر

9-3چالش 

QP - QA/QC Field Measurements
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64

تست ابزار در دریاچه تست ابزار در چاه تست تست ابزار در چمبر فشار
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66

است؟کسیچهعهدهبهمیکروژئودزیعملیات

صاحبارانپیمانکطریقازتنهابایستیآنانجامواستتخصصیکاریکمیکروژئودزیبردارینقشه

بهنیازوزیمیکروژئودبردارینقشهعملیاتبودنتخصصیبهتوجهبا.گرددانجامرتبهدارایوصالحیت

خارجقیقابزاردقراردادازبخشاینگرددمیپیشنهادکشوردرفعالتخصصیپیمانکارانباقراردادعقد

.گردد

جابجایی های مسطحاتی نقاط نشانه و تغییر شکل تاج سد 

و هواشناسیمیکروژئودزی شیوه ارجاع کار در زمینه امور تخصصی مانند شتابنگاری، 10-3چالش 
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67

و لرزه نگاریشتابنگاری

رزه نگاریلوشتابنگاریدستگاههایباکاربودنتخصصیعلتبه

توسطابزاردیگرهمراهمذکورتجهیزاتتامینفعلیرویهو

تخاباندررازیادیفنیمشکالتابزاردقیقتخصصیپیمانکار

.استنمودهایجادآنهاازبرداریبهرهونصبدستگاه،نوع

Alarm 2

Alarm 1

Trigger

Pre-event Post-eventEven
t

تخصصینمایندگان 
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68

گارانتی و وارانتی11-3چالش 

Warranty Statement 
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69

69

موارد شناسایی شده چالش های موجود در چرخه عمر ابزاردقیق

عدم توجه به مستندسازی و تهیه ازبیلت 4-1

چالش های دوره ساخت و اجرا-4

نبود روش های اجرایی مشخص برای نصب ابزاردقیق4-2

فرمت و محتوی گزارش رفتارنگاری4-3

و کالیبره تجهیزاتتعمیر مشکالت 4-4

عدم گواهینامه صالحیت برای پرسنل نصب و قرائت4-5

عدم تعامل مناسب بین پیمانکاران ساختمانی و شرکتهای تخصصی4-6

میکروژئودزیمشکالت 4-7

مشکالت تامین و جانمایی شبکه شتابنگاری4-8

مشکالت در نوع تجهیزات هواشناسی و جانمایی ایستگاه هواشناسی4-9
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70

70

نبود روش های اجرایی مشخص برای نصب ابزاردقیق2-4چالش 
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71

71

گزارش رفتارنگاری3-4چالش 

روزانهگزارش
فصلیرفتارنگاریگزارشیاماهیانهگزارش
تهیهیافنیتحلیلانجام

رفتارسنجی؟گزارش
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72

72

جهیزاتو کالیبره تتعمیر مشکالت 4-4چالش 
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5-4چالش 

درمشکلاینفروشندگان،وابزاردقیقتخصصیپیمانکارشرکتهایکارشناسانازبرخیکافیوالزمتخصصعدم

نصبهزمیندرمشخصیکاریمجوزیاپروانهدارایابزارنصابافرادعموماًوبودهمطرحنیزنصبکارشناسانزمینه

یکساختاروبودهتجاریتشکیالتیعمدهطوربهابزار،نصابگاهیوواردکنندهشرکتهایطورکلیبه.نیستندابزار

دلیلصنعتایندرافرادتربیتبرایآکادمیکودانشگاهیمراکزوجودعدم.ندارندراابزاردقیقتخصصیشرکت

.می باشدزمینهایندرمتخصصافرادوجودعدماصلی

عدم گواهینامه صالحیت برای پرسنل نصب و قرائت
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74

عدم تعامل مناسب بین پیمانکاران ساختمانی و شرکتهای تخصصی

صاصاختخودبهرازیادیزمانکنندهتولیدخارجیشرکتهایبهابزارسفارشطوالنیفرآیندمواردبرخیدر

ازیاریبسنگاهدرمتاسفانه.می شودتشدیدسیاسیتعامالتنشیبهایوفرازدرخصوصاً موضوعاین.می دهد

نصبمعدونبودهتوجهمورداست،شایستهواقعدرکهآنچنانسدابزاردقیقسدسازی،پروژهیکاجراییعوامل

موقعبهنتامیعدمدلیلبهمواردبرخیدردلیلهمینبه.نمی گرددتلقیپروژهاجرایمانعابزاردقیقتجهیزات

درهپروژیکابزاردقیقموارد،برخیدراگرچه.استشدهانجامابزاردقیقنصببدونسدهاساختابزاردقیق

می تواندفنیمشخصاتوتجهیزاتتناسبعدمسبببهموضوعهمیناما،استگرفتهقراردیگریپروژهاختیار

.گرددپروژه هاآندربعدیمشکالتسبب

6-4چالش 
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76

76

میکروژئودزیمشکالت 7-4چالش 

ژئودتیکنقاطاجرایدرضعف-1

نیپایامراحلتاژئودتیکنقاطوپیالرهانصبواحداثمعموالً

رونمقعلتبهساختمانیپیمانکاروشودنمیانجامسدساخت

هبآناجرایبعضاًونکردهآنبهخاصیتوجهنبودنصرفهبه

.شودمیواگذارتخصصیغیرپیمانکار



ابزاردقیق چالش های 
درپروژه های سدسازی

77
حسین اکبریچالش های موجود در چرخه عمر ابزاردقیق سدها                                                                                    

77

77

77

نقاطنگهداریواجرادرضعف-2
بدنهنشانه

،نامرغوبجنسبانقاطازاستفاده

یهابینیپیشعدموزدگیزنگ

نقاطنگهداریوحفظبرایالزم

جملهازسدبدنهروینشانه

شورکبتنیسدهایاکثرمشکالت

.باشدمی
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78

78

مشاهداتتواتر-3

وبرداشتشبکهمرحله2ساخت،پایانمرحلهتاحداقلکهشودریزیبرنامهنحویبهبایدژئودتیکمشاهداتتواتر

.شودگزارش

هایپروژهازیکیدر:مشکلموردینمونه

سال10دوممرحلهمشاهداتسدسازی

شدهانجامبعدسال13دیگریوبعد

!!!است
:  نمونه موردی مطلوب از لحاظ مشاهدات 

سد رودبار لرستان
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79

79

ژئودینامیکشبکهبهاتصالامکانعدم-4

.دارندتوجهیقابلجابجاییهمساختگاهازخارجپیالرهایلغزشزمینوزلزلهچونهاییپدیدهوقوعزماندر

نقاطاتصالبهنیازپروژههردرعلتهمینبه

15شعاعتاژئودینامیکشبکهبهژئودتیک

.باشدمیکیلومتری
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یکدیگربهنقاطدیدمشکل-5

نقاطبمناسدیدحفظهاعاملمهمترینازیکیبلکهنیستکافینقاطمناسبنگهداریتنهاساختازبعدزماندر

.می باشد

ینزدیکدربرداریبهرهساختماناحداثکشور،سدهایازیکیدر:مشکلموردینمونه

.بودشدهشبکهپیمایشبرایمشکلونقطهکردنکورسببپیالرهاازیکی

رتکرارپمشکالتدیگرازسدهاگالریپیمایشبرایبراکت هابیندیدرفتندستازیا

بهزدیکنفاصلهدرکابلسینیعبورعلتبهکهمی شودمشاهدهروبروتصویردر.می باشد

.نداردوجودقرائتجهتبردارینقشهشاخصگرفتنقرارامکانترازیابی،نقطه
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بردارینقشههایدستگاهکالیبراسیونبودنزمانبر-9

رایبکشور،دربردارینقشههایدستگاهکالیبراسیونشرایطنمودنمهیاعدمبهتوجهبا

کهودشصرفبایدزیادیهزینهوزماناطرافکشورهایبهآنارسالودستگاههرکالیبراسیون

رداریبنقشهسازمانمشکلاینحلبرای.استگذاشتهاثرپروژهمشاهداتبرنامهرویبعضاً

تستامکاننیاز،موردمشخصاتباپیالرهاردیفساختومتری200سولهاحداثباتواندمی

.نمایدمهیاراهادستگاهکالیبرهو

میکروژئودزیخاصبهایفهرستارایهعدم-8
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موارد شناسایی شده چالش های موجود در چرخه عمر ابزاردقیق

عدم برگزاری مناقصات بهره برداری ابزاردقیق به صورت مجزا و مستقل از بهره برداری کلی پروژه5-1

چالش های دوره بهره برداری-5

کمبود نیروی متخصص5-2

عدم دسترسی به مستندات مورد نیاز5-3

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

نبود برنامه مشخص برای مدیریت داده های حاصل از قرائت ابزاردقیق و استفاده از آن5-5

مشخص نبودن محدوده مجاز و حدود هشدار5-6

عدم وجود دستورالعمل های بهره برداری مناسب برای بهره برداری از تجهیزات5-7

مشکالت اجرایی مانند سیستم ارت، تامین برق دائمی و بدون نوسان در اکثر پروژه ها5-8

یمی عدم اجرای برنامه ریزی جهت طرح های عالج بخشی و بروز رسانی سیستم های رفتارنگاری در پروژه های قد5-9
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دردهاسدرمنصوبهابزارهایمی دهدنشانابزاردقیقبهشدهتجهیزسدهایازبهره برداریسالچندینبررسی

70رهایآما.استنبودهبهره برداریقابلمختلفدالیلبهاجرایی،عملیاتپایانیاوساختازمختلفیمراحل

زیابیاراهمیتبهتوجهبا.می باشدبارتاسفبسیارهاپروژهبرخیدرابزاردقیقکارافتادگیازدرصد80تا

ردقیق،ابزاتجهیزاتسالمتباارزیابیاینزیادوابستگیوآبگیریاولیهدوراندرخصوصبهسدهاایمنی

تواندمیکهاقداماتیازیکی.نمایدروبروابهامباراسدهاایمنآبگیریوبهره برداریمیتواندتجهیزاتخرابی

.باشدمیتخصصیهایشرکتبهابزاردقیقبرداریبهرهواگذاریبگیردرامشکلاینبروزجلوی

عدم برگزاری مناقصات بهره برداری ابزاردقیق به صورت مجزا 
و مستقل از بهره برداری کلی پروژه

1-5چالش 
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نیروی متخصصکمبود 2-5چالش 

ومهمیناجهتبرداربهرهعمومیپرسنلبکارگیریوابزاردقیقبرداریبهرهجهتتخصصیتیمازاستفادهعدم

الزمهایآموزشحداقلبانفراتییا

جدیدگروهبهفنیدانشکاملانتقالعدموبهره بردارنفراتمداومتغییر

رفتارنگاریگزارشاتتهیهوابزاردقیققرائتجهتانسانینیرویکمبود

سدهارفتارتحلیلنیازمندیبامتناسبمجربفنیوتخصصیکارشناسیتواننبود

ومجازوحدیمقادیرومقاطعساخت،چونهاینقشهقبیلازسدمستنداتبهقبولیقابلدسترسیعدم...
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عدم دسترسی به مستندات مورد نیاز3-5چالش 

برداریبهرهبخشبههاسیستمکاملآموزشوتحویلبرایمنظمسازوکارینبود

وابزاردقیققرائتونصببرگهساخت،چونهاینقشهقبیلازسدمستنداتبهمناسبدسترسیعدم...

دریمیکروژئودزهایگزارششدنمفقود(موردینمونه):برداریبهرهدورهدرپروژهاطالعاتمناسبآرشیونبود

رداشتبهایدادهاهمیتبهکافیتوجهعدمعلتبهبرداریبهرهدورهدرکشوربزرگبتنیسدهایازیکیدفتر

آبگیریازپسوساختدورهدرشده
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سرویس و نگهداری نامناسب تجهیزات نصب شده و دستگاههای قرائت4-5چالش 

کشیکابلانتهایی،هایبلوکدسترسی،پلکانمناسباجرایعدم

سددرابزاربنصنقاطبرخیبهدسترسیصعوبتوکافیایمنیبینیپیشعدموگالری درروشنایینبود

،مرطوبهایمحیطدرخصوصبهگالریدرونیاسطحیابزاربرخیخوردگیوزدگیزنگفرسودگی

تجهیزاتمناسبنگهداریوتعمیراتدرانگاریسهلوایدورهومنظمهایبازرسیبرنامهدرضعف

(...وهاباطریتعویضها،دستگاهسالمتکردنچک)
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نبود برنامه مشخص برای مدیریت داده های حاصل از قرائت ابزاردقیق و استفاده از آن5-5چالش 

وکاتوماتیارسالعدموبهره بردارمرکزیدفترباابزاردقیقمرکزیقرائتهایدستگاهارتباطبرقراریعدم

منظمبرنامهمطابقهادادهپیوسته
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VDVسیستم 

وژه هاپررفتارنگاریدرابزاردقیقآنالینمانیتورینگاتوماسیونسامانه هایازاستفادهفقدان

چالش مواجهه با انبوه اطالعات و نیاز به سرعت باال در تحلیل و بررسی سالمت سد Data Management
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• Knowledge

• Understanding

• Experience

Engineering Judgment

"The successful practice of engineering requires a high degree of 

engineering judgment ".

(Ralph Peck)

HUMAN FACTOR

IN GEOMONITORING
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“Big data’s power does not erase the need for vision or human insight” (McAFEE e BRYNJOLFSSON, 2012). 
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مشخص نبودن محدوده مجاز و حدود هشدار6-5چالش 
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یدرسهاتاکنون،شدهاجراسدهایدرابزارگذاریهایپروژهدرشدهتعییناهدافبهرسیدنعدموشکستها

وریادآمابههاآموزهاینآنچه.می دهندمابهحذفغیرقابلبخشهایبهبودیاوتکرارعدمبرایراایآموزنده

ازپسسالیانتاطراحیابتدایازفرآینداینانجاماجزایکلیهدرجدینظرتجدیدوبازنگریلزومشوندمی

.باشدمیبرداریبهرهوآبگیری

جمع بندی
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