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ــرداری دانشـکده  این طرح از محل بودجه پژوهشی دانشگاه زنجان و  از طریق گروه نقشه ب
مهندسی اجرا گردیده است. 
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چکيده: 

ــی و از طریـق دوربیـن هـای  تعیین اختالف ارتفاع نقاط از طریق روش ترازیابی هندس
ــن  ترازیاب از جمله متداولترین روشها در اجرای طرحهای عمرانی و توسعه کشور میباشد. از ای
روش در اجرای شبکه های ترازیابی سراسری کشوری-ایجاد نقاط پایه (کنــترل زمینـی) بـرای 
ــاالی روش  تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه استفاده میگردد. با وجود دقت بسیار ب
ترازیابی سنتی اجرای این روش بسیار زمان بر و پرهزینه بوده و تــاکنون روش جـایگزینی نـیز 

برای نقشه برداران متصور نبوده است. 
ـان  امروزه با گسترش استفاده از سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ای( GPS )  این امک
فراهم شده که بتوان ارتفاع ژئودتیکی هر نقطــه را نسـبت بـه بیضـوی مقایسـه براحتـی و در 
کمترین زمان ممکن با کمترین هزینه تعیین  کرد. حسن این روش در عدم نیاز به دید مســتقیم 
بین دو گیرنده برای تعیین موقعیت-استقالل این روش از شرایط جــوی و امکـان کـار در شـب  
ـاع  بدور از شرایط سخت ترازیابی سنتی میباشد. این ارتفاع متاسفانه  با ارتفاع ارتومتریک (ارتف
از سطح متوسط دریا) اختالفی دارد که مقدار آن تابع وضعیت توپوگرافی منطقه و مقدار تجمــع 
ــا" در ژئـودزی بـه آن  گرانی و ارتفاع نسبی نقطه نسبت به سطح متوسط دریاست که اصطالح

مقدار ارتفاع ژئوئید گویند.(شکل 2). 
ــوان ازتفـاع  واضح است در صورت داشتن مقدار ارتفاع ژئوئید در یک نقطه براحتی میت  
ژئودتیکی را به ارتفاع ارتومتریک تبدیل کرد در این میان بدیهی است هرچقدر ارتفاع ژئوئید با 
ــران توسـط  دقت بیشتری تعیین گردد نتیجه امر دقیقتر خواهد بود. با توجه به تعیین ژئوئید ای
موسسه ایفاگ آلمان با همکاری سازمان نقشه برداری کشــور و موسسـه ژئوفـیزیک دانشـگاه 
ــیل ایـن ژئوئیـد را بـرای ترازیـابی  تهران در سال 1990 مجری این طرح در صدد برآمد پتانس
بصورت مطلق و نسبی در نقاط مختلف کشور ارزیابی کرده و دقت استفاده از روش ترازیابی بــا 



 
مانیتورینگ رانش زمین از طریق شبکه های کنترل جابجایی

ــش بسـزایی را در کـاهش هزینـه هـای  GPS  را از این طریق تعیین نماید. تعیین این دقت نق

طرحهای عمرانی کشور و تسریع در اجرای آنها خواهد داشت. 
ــور انتخـاب و از  در این طرح 55 ایستگاه مشترک از نقاط شبکه ترازیابی سراسری و GPS کش
این مجموعه 5 پروفیل مستقل در مناطق مختلف انتخاب گردید. بر اساس نتــایج ایـن تحقیـق 
ــن  دقت ارتفاع مطلق قابل حصول از این روش برای کل کشور در حدود 1,51 متر تعیین شد. الک
ــوده اسـت. بـهترین  این دقت در مناطق مختلف متفاوت بوده و در رنج 1,92-0,90 متر متغییر ب
دقت در مناطق مرکز و شمال غرب(0,91-0,90متر) و بدترین دقت در شــمال (حاشـیه سـواحل 

خزر) و جنوب شرق (منطقه سیستان و بلوچستان) بترتیب (1,92-1,27 متر) تعیین شد. 
ــاط اسـت و ارتفـاع  بدیهی است آنچه از نظر ترازیابی مهم است تعیین اختالف ارتفاع نسبی نق

مطلق کاربرد چندانی ندارد. بر این اساس دقت نسبی نقاط اهمیت بیشتری را خواهد داشت. 
دقت نسبی ژئوئید ایران برای کل کشور 36 میلیمتر در کیلومتر ارزیابی میشــود در ایـن میـان 
 (PPM58)و بدترین دقت در منطقه جنوب شـرق (PPM21)بهترین دقت حاصله در منطقه مرکز
تعیین گردید. علت اصلی این اختالفها را میتوان در توزیع نامناسب داده های گرانــی در سـطح 

کشور و تاثیر تغییرات توپوگرافی در مناطق مختلف کشور ارزیابی نمود. 
نتیجه این تحقیق نماینگر این واقعیت است که توان ژئوئید ایران برای ترازیابی بطور متوسط در 
حد PPM36  است که این دقت در مقایسه با استانداردهای ترازیابی کشوری در حــد ترازیـابی 
درجه 4 و پایین تر بوده و بر این اساس استفاده از این روش در اجرای اکثر طرحــهای عمرانـی 
ــرم ژئوئیـد ایـن روش در  میتواند میتواند کارساز باشد. بدیهی است با توجه با ماهیت رفتاری ن
ــهتری دارد. اسـتفاده از ایـن روش در تعییـن  مناطق محدود (شهری) و نسبتا" هموار کارایی ب
ارتفاع نقاط کنترل عکسی (با توجه به دقتهای مورد نیاز در این خصوص) کامال" توصیه میشود. 

 
ــا مـدل جـهانی OSU91A نتـایج  در این بررسی دقت حاصله از مدل ژئوئید ایران در مقایسه ب
بهتری را ارائه نمود الکن مقایسه جدیدی با مدل جهانی جدید EGM96  برای تحقیق های أتــی 

توصیه میگردد. 


