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 افتد. در اینجا اق میاتف ،نیستاي از خاك که شعاع آن در اطراف الکترود یکی دو متر بیشتر بیشترین افت ولتاژ در محدوده

  مه است.هتر از هاي هم مرکز خاك در اطراف الکترود) کوچکاست که سطح مقطع هادي جریان (شعاع استوانه و کره

 هاي هم مرکز) ها و کرهوانهتر شدن شعاع استتر شدن سطح مقطع هادي اطراف الکترود (بزرگن از الکترود و بزرگبا دورتر شد

حالت  استه شده وحنی کشود و به همین سبب از شیب مناي مشابه در نزدیکی الکترود کمتر میمقاومت خاك نسبت به فاصله

  گیرد.خود میگوژي شکل به

 ت به اومت آن نسبکه مق شودقدر بزرگ میهاي اطراف الکترود) آنطع هادي (الیهمقز الکترود، سطح با دورتر شدن بیشتر ا

شود نب میا آن مجابمیل کرده و  ،تسها اازات محور طولموو در اینجا منحنی به سمت خطی که شده خیلی کم طول خیلی

قریبًا ر مقاومت تداصله قدري بزرگ است که افزایش فکه همان مقاومت کل الکترود است. در واقع، از آن پس سطح مقطع به

  تاثیر است.بی

 شودمجانب می ندر آ مقاومتبین نقطه قرارگیري الکترود ثابت تا محلی که منحنی تغییرات مقاومت با خط افقی  فاصله، 

شکل هبو در عمق  کامل رهگویند. در مورد زمین همگن فرضی این حوزه در روي سطح زمین یک دایمی »حوزه ولتاژ الکترود«

شکل  ،هاي واقعییند زمدر مور . ولیگرددشود که در ته آن به یک نیم کره ختم میاي فرض مییک استوانه با قاعده دایره

 کردن دقیق مشخص هاي مختلف خواهد داشت کههاي ویژه زمین در جهتسطح زمینی و عمقی آن کامالً بستگی به مقاومت

 شود.شکل دایره فرض میی در هر حال بهآن غیرممکن است، ول

  

  
  الکترود اطراف در خاك مقاومت دهندهلیتشک يکرو و یمخروط /يااستوانه يهاهیال) 2- 1شکل 

  

  ل وابسته به آنیمقاومت خاك و مسا 5-1

  زمین و مقاومت الکتریکی آن 1-5-1

دهنده واقع، نشان رسد و دریمکثر خود تدریج زیاد شده و در محدوده حوزه به حداولتاژ پتانسیل بهحوزه، از محل الکترود ثابت تا محدوده 

توان مستقل فرض می لکترود راادو  ،دژ در الکترود زمین است. اگر فاصله دو الکترود از حد حوزه ولتاژ الکترودها خارج باشاافت کل ولت

ا رباشند، الکترودها  رار گرفتهقکدیگر ولی اگر فاصله الکترودها از شعاع حوزه کمتر باشد و به اصطالح، الکترودها در حوزه ولتاژ ی .کرد

خاك دارد و  الکتریکی شخصاتمبستگی به  ،اي که در آن الکترودها خارج از حوزه یکدیگر خواهند بودفاصله .توان مستقل فرض کردنمی

  کنند.متر انتخاب می 25تا  10را آن  مقدارعمل در 

  

  خاب محل احداث الکترود زمینتان 2-5-1

  شود: هاي زیر را شاملی از زمیناولویت، یکه ترتیب بانتخاب شود که  ايگونهبهاتصال زمین باید الکترود ل احداث مح

 زمین باتالقی  
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 زارزمین رسی یا چمن  

 زمین رسی مخلوط با کمی ماسه  

  شن و ماسهسنگریزه، زمین رسی مخلوط با  

  هاي زیر خودداري شود:و در مقابل باید سعی شود از احداث الکترود اتصال زمین در زمین

 هاي خشکزمین  

 اي و شنیهاي ماسهزمین  

 هاي سخت مانند گرانیت و غیرههاي داراي انواع سنگزمین 

 ین قرار دارد.اي در عمق کمی نسبت به سطح زمها الیه سنگی گستردههایی که در آنزمین  

م زماسه و شن ال ز در مورداشد، جببهتر است زمین انتخاب شده داراي زهکشی طبیعی نباشد، ولی انتخاب زمینی که اشباع یا مملو از آب 

همچنین  مت نخواهد داشت.تاثیر چشمگیري در جهت کم کردن مقاو ،هاي معمولی(حداکثر) در زمین ٪20نخواهد بود. رطوبت بیش از 

ب ممکن است آن پیوسته ا جریاوشو قرار دارند (مانند بستر نهرها و نظایر آن) اجتناب کرد، زیرهایی که در معرض شستز محلباید ا

ه عمق خاك بکر و ا رسیدن باست ت امالح مفید را شسته و از منطقه استقرار الکترود دور کند. در صورت روبرو شدن با خاك دستی، الزم

  ه شود.قابل اطمینان نبوده و در احداث الکترود زمین نباید به حساب آورد یدستك بیشتر پیش رفت. زیرا خا

  

  اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین 3-5-1

متري از سطح  له حدود یکافتد که در فاصکه بیشترین افت ولتاژ در یک سیستمِ الکترود زمین در حجم خاکی اتفاق میبا توجه به این

مت نسبت به زمین داقل مقاوحدست آوردن (تراکم جریان در این ناحیه بیشترین مقدار را داراست)، بنابراین، براي بهالکترود قرار دارد 

اي طرح شود که گونههبیستم کم باشد و س اي که در مجاورت الکترود قرار دارد، تا حد امکانالزم است تراکم جریان در حجم ناحیه

سبت به دو بعد نالکترود  عاد حجمود. براي رسیدن به این هدف، الزم است یکی از ابکم شسرعت رود بهجریان با دور شدن از الکت تراکم

  رد.ستقیم ندامنسبت  توجه شود که مقاومت یک الکترود با عکس مساحت جانبی آن .ترین مقدار را داشته باشدبزرگ ،دیگر آن

  

  مقاومت ویژه خاك) هاي زمین (مقاومت الکترودها با گیرياندازهنکات مهم  4-5-1

 داشت. گهنکدیگر دور یست از امتقابل تا جایی که ممکن  القاهاي مربوط به جریان و ولتاژ را باید به منظور پرهیز از هادي  

 د.ها باز کرطور کامل از روي قرقرههها را بباید هادي ،چون خودالقایی باید در حداقل نگه داشته شود  

  وجود بههایی ، اختاللگیريها در اندازههاي فلزي از هر نوع و زره کابلکشیمانند لوله زمین زیرِ وجود اجسام فلزي گسترده در

  آورند.می

 متر باید بزرگ باشد اژ اهمپیچ ولتمتر یا سیممقاومت ولت ،کنندمتر استفاده میمتر یا اهمگیري که از ولتهاي اندازهدر دستگاه

 .شودمتر میسبب کم شدن حساسیت ولت مسالهاین  .رودهاي ولتاژ را کم کندالکترود یا الکتتا اثر مقاومت
 

  هابررسی خصوصیات الکترودهاي متدوال و مقاومت آن 6-1

  .یود یا طبیعموجي الکترودها کترودهاي مصنوعی وال توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:الکترودهاي اتصال به زمین را می

  ریکی سیسات الکتراي تاهایی هستند که فقط با هدف ایجاد اتصال به زمین بمصنوعی آنالکترودهاي مصنوعی: الکترودهاي

دهاي الکترو رد:کقسیم توان به سه گروه تها در زمین میشوند. الکترودهاي مصنوعی را از نظر نحوه استقرار آننصب می

 .قیو افقائم اي، صفحه

 در  اند و ممکن استدهشهایی هستند که با هدفی دیگر در زمین نصب آنالکترودهاي موجود : یا طبیعی الکترودهاي موجود

  ها به عنوان الکترود استفاده شود.صورت وجود شرایط الزم براي ایجاد اتصال به زمین، از آن

هاي شمع گردهايمیل سپرهاي فلزي و ها،زاي فلزي سازهها، اجکابلهاي هادي غالف :انداین ترتیبالکترودهاي موجود شناخته شده به 

ستفاده از آن انعی براي وده و ماهرگونه تاسیسات زیرزمینی فلزي که در تماس با زمین بو  هاي فلزي دیگرکشیلهآب، لوکشی لوله بتنی،

  به عنوان الکترود زمین وجود نداشته باشد.
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  اي الکترودهاي صفحه 1-6-1

اعتقاد  ،لکتروتکنیکشد صنعت ااوایل ر در. انواع الکترودها قرار دارند برتري براي در رده آخر کترودهاي صفحهجوانب، البا توجه به کلیه 

ها تحقیق و س از سالپ .ودب مقاومت آن نسبت به جرم کلی زمین کمتر خواهد باشد،بر این بود که هر چه مساحت یک الکترود بیشتر 

  شود:یحاسبه مماي از رابطه زیر کترود صفحهمقاومت تقریبی یک ال. ه استدتجربه معلوم شد که این باوري نادرست بو
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اي به اهم ت الکترود صفحهقاوم: مRو  بعمترمرطح یک طرف الکترود دفن شده به : سAمتر، قاومت ویژه خاك به اهم : مρ آن،که در 

  .متر

مساحت کست نه با عتناسب اسدوم مساحت آن م شهیبا عکس ر باً یتقر ياالکترود صفحه کیمقاومت  ،یابعاد معمول يکه براتوجه شود 

تر استفاده کوچکیا سطحب يمواز چند الکترود ایاز دو الکترود با سطح بزرگ کی يبهتر است به جاکم کردن مقاومت يبرا ن،یآن. بنابرا

  است: یکاف ریخالصه زاستفاده از رابطهياالکترود صفحهکیمقاومت نیتخم يبراردشود.در اغلب موا
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  متر است.طول آن به  ر مورد دایره برابر قطر و در مورد مستطیل برابر: دDو  اومت ویژه خاك به اهم متر: مقρآن، که در 

ش کنواخت پخیکن است ارج شده از صفحه تا جایی که ممخبهتر است که صفحه الکترود به صورت قائم دفن شود تا خطوط جریان 

ها در زمین خود به دو ي آنرارگیراي از نظر نحوه قشده و کوتاه باشند و فشار خاك بر دو سمت الکترود یکسان باشد. الکترودهاي صفحه

  وند:شگروه تقسیم می

 عمقاي کمدهاي صفحهالکترو  

 اي عمیقالکترودهاي صفحه  

 5متر در عمق سانتی 100× 50×2/0اي صفحه یک الکترود زیر، مطابق شکل )  1-1  مسئله

متر مربع وصل شده است. خاك میلی 50متري دفن شده و به یک سیم مسی به مقطع 

ها پاسخ پرسشاین اهم متر است. به  100متر همگن و مقاومت ویژه آن  5زمین در طول 

  دهید.

  ؟)»36« 94(مرداد اي چقدر استمقاومت اتصال زمین الکترود صفحه طراحی )1-3پرسش

  هما 6/62د)                  اهم 5/34هم                    ج) ا 3/44هم                        ب) ا 5/78الف) 

  :     طبق رابطه این بخش پاسخ)
100
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4 2. 4 2 1 0.5

R
A

     
      

    
  

  صحیح است. بپس، گزینه 

ود ابه الکترچاه مش که سیم مسی داخلمقاومت اتصاِل زمین سیم مسِی متصل به صفحه چقدر است؟( با فرض این طراحی )1-4پرسش

  )»37«94(مرداد  اي است)قائم میله

  اهم 03/29د)        اهم                     36/10ج)             اهم                   59/8ب)        اهم            94/23الف) 

                                                                      ابتدا باید شعاع محاسبه شود: پاسخ)
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  صحیح است. دگزینه 

  ؟)»38«94(مرداد مقاومت کل معادل اتصال زمین سیم مسی و صفحه مسی چقدر است؟  طراحی )1-5پرسش

  هما 04/29 د)      اهم               54/17ج)                  اهم            54/15اهم                   ب)  3/44الف) 

                                        با توجه به موازي بودن سیم و صفحه مسی: پاسخ)
1 1 1

17.54
29.03 44.3
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eq
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  صحیح است. جگزینه 
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قاومت الکترود ماهم و  6برابر  )(قسمتی که در تماس با جرم زمین استمقاومت هادي زمینکه با فرض این طراحی ت1-6پرسش

  )»14« 94(بهمن اهم باشد، مقاومت معادل کل الکترود زمین چقدر است؟  4اي برابر صفحه
  اهم 6/4) د                   اهم            10ج)              اهم                       4ب)              اهم         4/2الف) 

  

  اهم: 4اهم و مقاومت صفحه  6مقاومت معادل برابر است با اتصال موازي سیم مسی پاسخ) 
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  صحیح است. الفگزینه 

  

  عمقاي کمالکترودهاي صفحه 1-1-6-1

ی دفن صفحه ا علت اصلت، زیریق مرسوم نیسعم ايفاده از الکترودهاي صفحهدارند، استطور کلی جوي نمناك در مناطقی از دنیا که به

با حداقل  ر عمق کم ودمعموالً ودها الکتر ،گونه مناطقزمین است. در اینکم و مقاومت ویژه زیاد نم  بهدستیابی الکترود در عمق بیشتر، 

الوانیزه گمتر یا میلی 2ت حداقل جنس الکترودها معموالً از مس با ضخام شوند.متر نصب می 6/0پوششِ خاك از لبه باالیی صفحه برابر 

دار به یا دندهدار دنِ موجچجنس صفحه مورد استفاده براي این الکترودها معموال انگلستان، متر است. در میلی 3با ضخامت حداقل

م مجزا انجاکم در دو نقطه اتصال هادي زمین به صفحه زمین باید دست .متر است 1/2×  1/2متر و به ابعاد میلی 12ضخامت حداقل 

از عوارض  این نقاط ه شود تااي قیرمانند پوشاندها با مادهمحل اتصال ،جنس مختلف براي هادي زمین و صفحه الکترود از دوگیرد. 

 ،اب شده باشدع کم انتخبا مقط در مواردي که امکان خوردگی سریع هادي زمین وجود داشته یا هادي زمین. الکترولیتی در امان بماند

، در این صورت ود. البتهشگیري شثر عوارض الکترولیتی پیتا از خوردگی سریع آن در ا باشد،دار شود هادي زمین از نوع عایقتوصیه می

  سهم هادي لخت در کم کردن مقاومت زمین از دست خواهد رفت.

اقل مقاومت یدن به حدراي رسب. توان از چند صفحه به صورت موازي استفاده کردمی ،اي مقاومت الزم را نداشتاگر یک الکترود صفحه

حداقل فاصله دفن، به عمق کم  متر باشد. ولی با توجه 10ت حداقل فاصله الکترودها نسبت به هم با صفحات موازي، قاعدتًا الزم اس

اسبه (با دست آمده از محبه دو صفحه نسبت به مقداروع متر کاهش داد. در این صورت، مقاومت مجم 2توان حتی تا ها را میموثر آن

عقول مقاومت الکترودها از حد متوصیه بعضی مقامات دیگر براي حفظ  .د داشتت نخواهتفاو ٪20استفاده از رابطه باال) بیش از حدود 

ها برقرار حه بین آنترین ُبعد صفاي به مقدار سه برابر بزرگصورت موازي، فاصلهاي بهاین است که هنگام نصب چند الکترود صفحه

  جا خواهد بود.حل دفن الکترود به سازي مهاي خاك با مقاومت ویژه زیاد، آمادهدر مورد بعضی از الیه شود.

  

  اي عمیقالکترودهاي صفحه 2-1-6-1

ی بدیه قاومت ویژه کمتر است.مهاي نمناِك زمین با رسیدن به الیهاحتمال متر)  3الکترود در عمق زیاد (بیش از حدود  دفنعلت  به

ت از راه دفن، ردن مقاومکراي کم بر دارد که بن اشکال را در اولیه، ایعالوه بر تحمیل مخارج اضافی  ،است که دفن صفحه در عمق زیاد

که در صفحه، ترین بعد بر بزرگمتر و یا سه برا 2ها نسبت به هم خیلی بیشتر از فاصله این صفحه .بیش از یک صفحه الزم خواهد بود

دن مقاومت آن ردر کم ک شود که هاز طرف دیگر، قسمت قائم الکترود نیز باید در نظر گرفت باشد.، عمق گفته شدهاي کمباال براي صفحه

ا باال رفتن باهد بود. ال) خواي و قائم (سیم اتصنقش عمده دارد و در واقع، عکس مقاومت کل تقریبا برابر مجموع دو مقاومت صفحه

دید نظر اشد که تجسیده براي زیاد شده است و شاید زمان آن فرا مخارج نصب الکترودهاي عمیق صفحه ،هاي اخیردستمزدها در سال

  . شوداي در انتخاب نوع الکترود متداول عمده

  

  الکترودهاي قائم 2-6-1

کم کردن  یا برايده نبوترس در مواردي که فضاي افقی کافی در دس ویژه،به. ترین نوع الکترودها استالکترودهاي قائم از متداول

  :شودسبه میابطه زیر محاتقریبی یک الکترود قائم از رمقاومت  وند.رمیکار هبم با هترودهاي قائم و افقی زمین، الکمقاومت 
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  وبیده شده بر حسب متر.کول الکترود : طLو  قطر الکترود بر حسب متر: Dمتر، اومت ویژه خاك بر حسب اهم : مقρرابطه، در این 
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اثیر جزء لگاریتمیِ ت Dو  ρن بت بودشود که تاثیر قطر الکترود بر مقاومت آن نسبتاً جزئی است، ولی در صورت ثامی مرابطه معلو از این

قاومت کاسته مر کم شدن ر طول باز اثشود، تر اي است که هر چه الکترود طوالنیگونهرابطه باال در تغییرهاي مقاومت بر حسب عمق، به

  اده شده است.دهاي مختلف نشان متر و طولمیلی 16براي مثال، در جدول زیر مقاومت الکترودهایی به قطر  .خواهد شد

  

  آن عمق به نسبت الکترود کی مقاومت يرهاییتغ) 4- 1جدول 
  نسبی (اهم) مقاومت  طول الکترود(متر)  مقاومت نسبی (اهم)  طول الکترود (متر)

1  ρ 830/0  7  ρ 162/0  

2  ρ 740/ 0  8  ρ 145/0  

3  ρ 334  /0  9  ρ 130/0  

4  ρ 260/ 0  10  ρ 119/ 0  

5  ρ 216/ 0  11  ρ 110/ 0  

6  ρ  186/0  12  ρ  102/0  

  

ترین اثر را بر بیشلکترود اثابت) یک تا سه متر اولِ طول  ρدست (گیري عملی از محاسبات باال این است که در یک زمین یکنتیجه

ردن طول الکترود ط اضافه کین شرایابنابراین، در شود. مقدار مقاومت آن دارد و از آن پس، اثر افزایش طول بر مقاومت کمتر و کمتر می

د به صورت موازي ند الکتروه از چبراي کم کردن مقاومت آن مقرون به صرفه نخواهد بود و در این موارد، براي کم کردن مقاومت استفاد

هاي مختلف متر با طولمیلی 16 تر است. شکل تغییرات مقاومت تقریبی یک الکترود به قطربه جاي یک الکترود عمیق بهتر و به صرفه

  .قابل مشاهده است )ρ  )mΩدست را با مقاومت ویژه در زمینی یک

د. در عمق کم باش هاهیال ژهیاومت وخاك از مق ینییپا يهاهی) الρکه مقاومت ( شودیماستفاده یدر مواقع ادیقائم با عمق زياز الکترودها

 در دنیدر هنگام کوب آن یکیکانومت ممقا ژهیبه و گرید یبا در نظر گرفتن نکات یکیکم آن برمقاومت الکتر ریقطر الکترود با توجه به تاث

ده به صورت رود وصل شد الکتباشد. مقاومت چن يا.البته،با احتمال صدمه و ترك بر داشتن آن اگر از نوع لولهشودیانتخاب م نیمز

 يموازيودهافاصله الکترود کهشمعادل جمع الکترودها است، اما الزم است توجه  یطول الکترود با کیبهتر (کمتر) از مقاومت  يمواز

اشته باشد، دقاومت را م نیرکمت يمجموعه دو الکترود مواز کهنیا يدارد. برا کنندهنییتع یها نقشمقاومت آن ارهم در مقدنسبت به

 تینهایب دیهم با د نسبت بهالکترو فاصله دو ای. رندیقرار گ گریکدیباشد که خارج از حوزه ولتاژ  يبه قدر دیبا گریها از همدفاصله آن

ه مقاومت دو رت، مجموعصو نیو در ا کنندیها انتخاب محداقل به اندازه عمق آن گریکدیرا از  کترودهادر عمل، فاصله ال یباشد، ول

  خواهد بود. یالکترود تک کی مقاومت ٪55 حدود اندازه به ٪50 يالکترود به جا

  
  هاآن ییجدا فاصله هب توجه با يمواز يِالهیم الکترود دو کل مقاومت) 4-1 شکل                    آن عمق به نسبت قائم الکترود کی مقاومت راتییتغ) 3-1 شکل
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  رد. کحاسبه توان با استفاده از رابطه زیر ماي وصل شده به صورت موازي را میمقاومت تقریبی چند الکترود میله
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: مقاومت ρ  رودهاي مجاور به متر،: فاصله الکتSیک میله مجزا به اهم،  ت: مقاومR: میله موازي به اهم، nمقاومت، : nRدر این رابطه: 

  ها داده شده است.ضریبی است که در شکل: λ: تعداد الکترودها و Nویژه خاك به اهم متر، 

ه در تماس با زمین ل قسمتی کگر از طونتیجه محاسبه هنگامی پذیرفتنی خواهد بود که فاصله الکترودها از همدیرابطه، با استفاده از این 

ست با طول احداقل برابر ها از یکدیگر است بوده و فاصله آنربراي الکترودهایی که در امتداد یک خط  λاست، کمتر نباشد. ضریب 

 .استمین با زقسمتی از الکترود که در تماس 

  ):»52«93مطلوب است محاسبه مقاومت یک الکترود قائم با مشخصات زیر (آبان  طراحی )1-7پرسش

  متر 3طول الکترود کوبیده شده در زمین: 

  مترمیلی 20قطر الکترود: 

  اهم متر 100مقاومت ویژه خاك در محل نصب الکترود : 
  اهم 3/32 )د                     اهم    03/11 ج)            اهم                 06/37 ب)          اهم           33/16 الف)

8                طبق روابط مطرح شده در این بخش:   پاسخ) 100 8 3
1 1 32.31

2 2 3 0.02
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  .صحیح است دپس گزینه 

تر از یکدیگر اجرا گردند م 6صورت موازي مستقر در امتداد یک خط با فاصله الکترود به 10پرسش قبل چنانچه در  طراحی )1-8پرسش

  ؟)»53«93عدد الکترود چقدر خواهد بود (آبان  10مقاومت معادل 
  اهم 76/3 )د             اهم         23/3 ج)          اهم                      48/1ب)           هم         ا 24/4 الف)

                                         طبق همین بخش:       پاسخ)
100

0.08212
2 2 32.3 6
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1 1 3.81 0.08212
32.3 4.24
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  صحیح است. الفپس گزینه 

  

  خط کی امتداد در مستقر يمواز الکترود چند يبرا λ بیضر) 5- 1 جدول

  λضریب   تعداد الکترودها  λضریب   تعداد الکترودها

2  00/1  7  15/3  

3  66/1  8  39/3  

4  15/2  9  61/3  

5  54/2  10  81/3  

6  87/2      

  

ست که در اترودهایی ی از الکها از یکدیگر حداقل برابر با طول قسمتکل مربع بوده و فاصله آنبه شبراي الکترودهایی که  λضریب 

  خواهد بود. زیرتماس با زمین هستند، به قرار جدول 

  .ر استصورت زیها و امکانات دیگر به جنس الکترودهاي قائم با توجه به نحوه نصب آن

  شوند:الف) ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش کوبیدن نصب می

 اي از مس سختالکترودهاي میله  

 اي با هسته فوالد و روکش مس آغشته به هسته فوالدي (مشابه الکترودهاي میلهCopperweld(  


