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دهيچک  

 (Gravity exploration) يا وزني سنجي هاي گراني تواند يكي از عوامل گريز آب از سدها باشد. كاوش هاي كارستي مي وجود حفره

كه در آن  گراني بوگه مربوط به يكي از سدها در نقشه شناسي بسيار كارآمد است. موقعيت و ابعاد اينگونه ساختارهاي زمين در كشف

زير پي سد بود. براي حذف اثر  هاي هنجاري گرديده بود، گراني ناشي از سد به صورت عاملي مزاحم مانع بررسي بي گريز آب مشاهده

چگالي و عمق مصالح بكار برده شده در ساخت سد  براي نيل بدين منظور الزم بود تا سازي وارون استفاده گرديد. از مدل گراني سد،

آناليز  هاي پيرامون سد و همچنين اعمال تصحيح صفحه بوگه، سنگ مصالح سد وجهت تخمين تباين چگالي بين  موجود باشد،

سازي  تفاعي استفاده گرديد. بمنظور مدلسازي مصنوعي ار تخمين اثر گراني مصالح سد از مدل هاي نتلتون بكار گرفته شد و جهت پروفيل

 سازي مدل و رسيده گال ميلي 4140.0قبول  قابل گراييهم به چهارم تكرار در كه گرديد استفاده (خطيغير) منشوري از روش وارون

 را خود بوضوح گراني محلي اثرهاي ،چهارم تقريب از حاصل نهايي باقيمانده گراني نقشه در .رسيد پايان به متر 5 دقت با منشورها

 آب گريز سبب كه سد يپ زير در هاي آهكي كانال و كارستي هاي حفره عنوان به ،شناختي زمين اطالعات اساس بر كه داد نشان

 .گرديدند مطرح ،شوند مي

 

 شناسي سنجي، سد، زمين هاي زمين ساخت، شيوه وزن حفرهکلمات کليدي: 

 

  مقدمه -1
 مناطق و كشاورزي آشاميدني آب تأمين اهداف با سد و بند آب ساخت ،هستند كشور هر مهندسي بنيادهاي بزرگترين از سدها

 از پيش ،است زمينه در اين مطرح مسائل مهمترين از سد ساخت صحيح مكان خابانت .است طوالني قدمتي داراي اطراف

 با تا پذيرد انجام سد ساخت براي مورد مطالعه منطقه در كاملي ژئوفيزيكي و شناختي زمين مطالعات تا است الزم سد ساخت

 مكان انتخاب جهت كافي عاتمطال وجود عدم در اثر است ممكن مواقع برخي ،گردد انتخاب سد ساخت مكان كامل آگاهي

 با تا آمده عمل به كوشش پژوهش اين در ،پذيرد سد صورت پي زير از آب گريز قبيل از مشكالتي ،سد ساخت مناسب

 نشده محقق كامل بطور آن آبگيري ،مدفون هاي حفره وجود دليل احتمال به كه را سدي ،گراني هاي گيري اندازه از استفاده

 .يردگ قرار بررسي مورد است

 

 فرمول بندي  -2

حجمي  مجموعه اي از بلوك هاي مكعبي تقريب ساده اي را از حجم يك جسم ارائه مي كند ، مي توان يك جسم با توزيع

بنا به اصل برهم نهي بي  پيوسته را توسط يك سري بلوك تقريب زد درحاليكه تباين چگالي هر بلوك مي تواند مقدار معيني باشد

مكعبي در نظرگرفت كه جسم را به  ه از جسم را مي توان به صورت تقريبي از مجموع اثر بلوك هايهنجاري گراني درهر نقط
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يكنواخت  چگالي با مستطيل مكعب يكنواخت منشور صورت تقريبي شبيه سازي كرده اند. به عنوان مثال مقدار گراني براي يك

 در ، اند شده محدود و  و  منشور به صورت  ر يكه مقاد 

 (Blakely, 1996: ) از عبارتست ، مختصات مبدأ

  
 (Plouff, 1976داد ) ارئه را زير فرمول باال انتگرال عددي ي محاسبه با پلوف

  

  

 خطي وارون غير روش از بايد بنابراين است خطي غير رابطه يك صورت به و فاصله   ين گرانيدر معادله فوق ، رابطه ب

 بسط از استفاده در .مي شود استفاده تيلور بسط روش از فوق، معادله سازي خطي شود. براي استفاده مدل پارامتر تعيين براي

 آيد: مي بدست زير رابطه از مشتق گيري با بنابراين .آيد بدست مدل مجهول امترپار به نسبت تابع  مشتق است الزم تيلور

  

 پارامتر مدل است. و  كه 

 از ماتريس (ها بلوك عمق) مدل پارامتر تعيين و خطي وارون مسأله حل ،براي تيلور بسط از استفاده با سازي خطي از پس

 :شود مي استفاده مقابل يافته متعمي وارون

  
مي گردد: )نعمت  استفاده ذيل رابطه طبق معيار انحراف از ، ها تقريب بين همگرايي ميزان تعيين بمنظور وارون، مساله حل در

 (831.، يالله

  
 

 يحات گرانيو اعمال تصح ييات صحرايعمل -3
متر مربع برداشت  104*154با ابعاد  يكروگال( در شبكه ايم .) با دقت  CGSمدل  Scintrexله دستگاه يبه وس يگران يداده ها

 54، )عمود بر تاج سد( y يمتر و در راستا 4.تاج سد(  ي، )موازXراستاي  در گراني برداشت هاي ايستگاه بين فاصلهشده اند. 

 شده انجام گراني برداري ،داده ايستگاه 434. ر د عاجم ، است ايستگاه 10 شامل خط هر كه ، خط 5. روي بر. باشد مي متر

ايستگاه  از گذرنده سطح منظور بدين ، شود گراني اعمال تصحيحات ها داده روي تا است الزم ها داده برداشت از پس.است
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 .شود مي انجام سطح فرضي اين به نسبت تصحيحات همه و ميشود به عنوان سطح مبنا انتخاب 004.1038ارتفاع  ترين كم با

 مي اعمال گراني هاي داده بر بصورت خودكار و محاسبه سنج گراني دستگاه توسط جغرافيايي وكشند عرض هاي تصحيح

مي  اعمال ها داده روي بر و محاسبه ها ايستگاهه يكل يبرا هواي آزاد با استفاده از رابطه  تصحيح. شود

 بر نتلتون هاي پروفيل از، ياز چگاليمنطقه ن ي، به چگاله رابط طبق بوگه تصحيح بمنظور محاسبه .شود

 خطوط تمامي روي بر آمده بدست هاي از چگالي گيري ميانگين با . كنيم مي استفاده گراني برداشت خطوط از يك هر روي

 رسم چگالي اين ازاي به را بوگه گراني نقشه و نظر گرفته در منطقه متوسط چگالي عنوان به را ،چگالي 

 (. . )شكل كنيم مي

 
 متر است( 111نقشه معادل  يبوگه )هر واحد بر رو ينقشه گران -1شکل 

 

 عاملي ، بزرگ گراني مقدار يا و بارز بسيار صورت به سد گراني اثر كه شود مشاهده مي ، بوگه گراني نقشه رسم از پس

 نمائيم. براي حذف طريقي به را سد گراني اثر تا است الزم بنابراين ، يباشدم سد پي هاي زير هنجاري بي بررسي در مزاحم

 خط 5. بين آوريم. از دست به را است رفته كار به سد ساخت در كه مصالحي متوسط چگالي الزم است ، سد گراني محاسبه

 به هاي چگالي از گيري ميانگين با بنابراين .دارند قرار سد ساخت در رفته بكار مصالح روي بر آن خط ..گراني  برداشت

تباين  مقدار كه شود مي مشاهده ديگر خط 0 در چگالي با چگالي مقدار اين تفاضل محاسبه و خط .. اين در دست آمده

 (833.، ياست. )زارع سد  يچگال

 

 سد يمدل ساز -4
مربعي با ابعاد  بلوك هر مقطع سطح كه كنيم مي بندي تقسيم مستطيل مكعب بلوك 04. به را سد سازي، مدل منظور به

 متري 54 بلوك 4.سد را به  Yمحور  يو در راستا يمتر 54بلوك  0.سد را به  Xمحور  ياست. در راستا 

 سطح و عمق ها از بلوك يك هر به منطقه توپوگرافي گرفتن نظر در و برداري نقشه اطالعات اساس بر. .نمائيم مي تقسيم

 شود. بنابراينمي زده تخمين توپوگرافي منطقه نقشه اساس بر ها بلوك از يك هر عمق كه جاييآن ميدهيم،از نسبت را مقطعي

 سازي گردد. مدل مي تقسيم بلوك 04 به نهايت سد در و متصل هم به تخميني عمق بودن مشابه علت به هابلوك از تعدادي
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 دهدمي نشان را ها تقريب همگرايي ميزان كه مراحل معيار بين انحراف كه ابدي مي ادامه جايي تا تكرار روش از استفاده با سد

 شود. مي اشاره ذيل در چهارم و اول هاي تقريب در سازي سد مدل از حاصل نتايج برسد. به قبولي قابل مقدار به

  اول تقريب با سد سازي مدل -4-1

 طريق تفاضل از كه باقيمانده گراني نقشه و (0) شكل در اول تقريب با سازي مدل از حاصل سد توسط شده ايجاد گراني

 است. شده داده نشان (8 ) شكل در آيد، مي بدست بوگه گراني مقادير از سد گراني مقادير

 
 اول تقريب در سد توسط شده ايجاد گراني -2شکل 

 

 
 اول تقريب از حاصل باقيمانده گراني نقشه -3شکل 

 ارمب چهيسد با تقر يمدل ساز -4-2
است.  داده شده نشان 5  شكل در باقيمانده گراني نقشه و 0 شكل در چهارم، تقريب از سد، حاصل توسط شده ايجاد گراني

 مي رسد.  پايان به متر 5 دقت با سازي مدل است و سوم  تقريب براي معيار انحراف مقدار
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 چهارم تقريب در سد توسط شده ايجاد گراني-4 شکل

 
 چهارم تقريب از حاصل باقيمانده گراني -5 لشک

 

 گيري نتيجه -5

 كه شودمي مشاهده(. 5 شكل) چهارم تقريب از آمده بدست نهائي باقيمانده گراني نقشه در سد، اثر حذف و سازي مدل از پس

 وجود و منطقه شناسي ساختار زمين به توجه با ها قسمت اين. است كوچك گراني مقادير آبي رنگ به هايبخش در

 شوندمي سد پي زير از آب گريز سبب آهكي كه هاي كانال و كارستي هاي حفره مكان عنوان به ميتوانند آهكي، سازندهاي

 .گردد مطرح
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