
سال یازدهم- شماره 38- پاییز 731396

نشریه علمی- پژوهشی

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

سال یازدهم- شماره 38- پاییز 1396

Iran-Watershed Management
Science & Engineering

 

Vol. 11, No. 38, Fall 2017

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری گل آلودگی 
جریان رودخانه

فاطمه برزگری بنادکوکی1، محمد تقی دستورانی2، مجید شریفی3، امید برزگری 
و بنادکوکی4

تاریخ دریافت: 1395/05/18     تاریخ پذیرش: 1395/10/08

چکيده
و  کالن  برنامه  های  در  معلق  رسوب  مقوله  به  توجه  لزوم 
منطقه ای و عدم وجود پایگاه داده ای مناسب از این پدیده، باعث 
بروز مشکالت زیادی شده است. عالوه بر آن با وجود ایستگاه های 
متعدد رسوبسنجی متاسفانه نواقص آماری در داده های بسیاری از 
ایستگاه های کشور دیده می شود که کارایی پایگاه های داده ای در 
این خصوص را کاهش می دهد. انتظار می رود با پیشرفت جوامع و 
فشار شدیدتر بر منابع طبیعی و بالطبع افزایش سیالب ها و رسوبات 
ناشی از آن ها، در آینده نزدیک، الزام بیشتری برای دست یابی به 
ارقام صحیح تر رسوب وجود داشته باشد. لذا در تحقیق حاضر 
سعی شده است دستگاه اندازه گیری گل آلودگی جریان رودخانه 
با کارکرد نوری تهیه و واسنجی آن در آزمایشگاه و شرایط طبیعی 
انجام گیرد، تا بدین وسیله امکان تهیه پایگاه داده ای مناسب تری از 
رسوب معلق برای آینده کشور و تصمیم گیران سطح کالن، فراهم 
شود. واسنجی آزمایشگاهی دستگاه در دو مرحله، شامل رسوبات 
غلیظ و رسوبات کم غلظت انجام شد. منحنی های واسنجی ترسیم 
عدد  بین  بسیار خوب  همبستگی  بیان گر  مراحل،  این  برای  شده 
نوری ثبت شده توسط دستگاه و غلظت رسوب معلق می باشد. 
به  غلیظ  رسوبات  و  غلظت  کم  رسوبات  برای   R2 آماره  مقدار 
ترتیب برابر با 0/995 و 98/ 0می باشد. آزمون صحرایی دستگاه 
مورد نظر نیز در رودخانه مهریز استان یزد انجام شد و نتایج بیان گر 
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قابلیت مناسب دستگاه در اندازه گیری رسوب معلق می باشد. 
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مقدمه  
با پیشرفت روزافزون دنیای کنونی در تمام زمینه ها، نیازهای انسان 
تا  باعث شده است  این توسعه شتاب زده  به رشد می باشد.  نیز رو 
انسان منابع محیطی را به شکلی نامتعادل مورد بهره برداری قرار دهد 
و زمینه ساز تخریب محیط باشد. تخریب خاک و کاهش حاصل خیزی 
این  از  فراگیر  بارز و  نمونه ای  از هدررفت خاک،  ناشی  آلودگی  و 
توسعه ناموزون می باشد. کمی سازی پدیده فرسایش و رسوب، الزمه 
طبیعی  منابع  بهینه  مدیریت  و  آن  از  ناشی  میزان خسارت  محاسبه 
می باشد. از آنجا که بخش مهمی از فرسایش آبی در قالب بار رسوبی 
رودخانه ها قابل رویت و رصد کردن است، لذا برآورد بار رسوبی 
فرسایش  کمی سازی  زمینه  در  نیازها  پاسخ گوی  می تواند  رودخانه 
رودخانه ها  از رسوب  اعظمی  بخش  می دهد  نشان  بررسی ها  باشد. 
به صورت بار معلق جابه جا می شود [34]. به عبارتی می توان گفت، 
می باشد.  معلق  رسوب  به صورت  رسوب،  انتقال  حالت  مهمترین 
معلق  رسوب  زیست محیطی  و  شیمیایی  فیزیکی،  خسارت های 
حاصل از سیالب روز به روز به ارقام بزرگتری می رسد به طوری که 
دالر  میلیون   16 بر  بالغ  ساالنه  رقم  این  شمالی،  آمریکای  در  تنها 

برآورد شده است [32].
به رغم این اهمیت گسترده و غالب بودن فرسایش آبی در بیش 
از 120 میلیون هکتار از مناطق کوهستانی کشور و دشت های بین 
آن ها، در مورد مقدار فرسایش خاک کشور نظر واحدي وجود ندارد. 
برآوردهاي مختلفي از یک تا پنج میلیارد تن در سال به صورت 
کارشناسي توسط افراد و دستگاه هاي ذي ربط ارائه شده است که 
نشانه پراکندگي آراء کارشناسي در این زمینه است [3]. جدیدترین 
خاک  فرسایش  میانگین  اجرایی  دستگا های  سوی  از  اعالمی  آمار 
است،  نموده  اعالم  سال  در  هکتار  در  تن   16/5 با  برابر  را  کشور 
هرچند بیشترین نرخ فرسایش خاک در ایران  به 36 تن در هکتار در 
سال نیز رسیده است [38]. براساس تحقیقات انجام شده، کل هزینه 
در حدود  رقمي   1379 سال  در  ما  کشور  در  خاک  فرسایش  هاي 
22590 میلیارد ریال بوده است [42]، لذا در حال حاضر با توجه به 
وضعیت صعودی میزان فرسایش و باال رفتن هزینه ها، خسارت های 
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فعلی فرسایش خاک، رقمی بسیار باالتر از این حد خواهد بود. چنین 
خسارتی به معنی شروع یک فاجعه جبران ناپذیر می باشد.

با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی و نیز مبحث اقتصاد مقاومتی، 
ملی  خودکفایی  زیربنای  مهمترین  عنوان  به  خاک  فرسایش  کنترل 
غذایی، باید در اولویت طرح ها و پروژه های کالن ملی قرار بگیرد. 
الزمه تحقق این امر و رسیدن به مدیریت مناسب و حفاظت خاک، 
اطالع از میزان دقیق فرسایش خاک و شناسایی تفضیلی کانون های 
وسیله های  به  ما  کشور  هنوز  متاسفانه  می باشد.  فرسایش  بحران 
استفاده  ندارد.  دسترسی  رسوب  و  فرسایش  اندازه گیری  مناسب 
برآورد  در  بروز خطا  باعث  سنتی رسوب،  نمونه برداری  از سیستم 
اندازه گیری  راستای  در  تالشی  هرگونه  بنابراین  می شود.  رسوب 
رسوب معلق، زمینه ساز بهره برداری بهتر و مدیریت مناسب تر منابع 

خاکی است.
دانشمندان  قرن است که محققان و  نیم  از  بیش  در حال حاضر 
رودخانه ها  معلق  رسوب  بررسی  به  ویژه  به طور  هیدرولوژی  علم 

پرداخته اند و در این راستا تکنیک های مختلفی به وجود آمده است.
استفاده از روش های تجربی در بررسی رسوب معلق به اوایل قرن 
نوزدهم برمی گردد. اندازه گیری رسوب معلق، برای اولین بار توسط 
گراس و سابورس در سال 1808 انجام گرفت[43]. سپس در سال 
1963 از وسایل جنبی نظیر نمونه بردارهای انتگراسیون عمقی برای 
نمونه برداری مناسب تر استفاده شد [13]. روش سنتی نمونه برداری 
در  رسوب  برآورد  متداول  روش  به عنوان  هم  هنوز  معلق،  رسوب 
نظیر  مواردی  دلیل  به  مذکور  روش  می باشد.  کشورها  از  بسیاری 
هزینه زیاد نظارت، زمان بر بودن و برخی اوقات خطرات دسترسی 
مواجه  متعددی  اجرایی  مشکالت  با  معموالً  سیالبی،  مکان های  به 
است ]21،15[. به علت موارد ذکر شده، سازمان زمین شناسی ایاالت 
متحده1 بین سال های 1982 تا 2008، بیش از 75% از ایستگاه های 
رسوب  اندازه گیری  جدید  تکنولوژی های  به  را  سنتی  هیدرومتری 
مجهز نمود. روش های جدید اندازه گیری رسوب معلق، روش های 
از  یافته اند.  بیشتری  توسعه  اخیر  دهه های  در  و  هستند  غیرمستقیم 
و  نوری  لیزری،  صوتی،  روش های  به  می توان  روش ها  این  جمله 
این  شکل گیری  تاریخی  سیر   .[16] نمود  اشاره  فشاری  اختالف 

روش ها به شرح زیر می باشد.
مک هنری و همکاران [25]، تکنیک هسته ای را برای اندازه گیری 
 X بار معلق رودخانه به کار بردند که متغیر موثر در این مورد، اشعه
یا گاما بود. امروزه استفاده از این روش به دلیل عدم دسترسی به ماده 
اولیه و عدم دقت باالی نمونه برداری در شرایط سیالبی کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد. نمونه گیر ضربه ای رسوب معلق در سال 1981 
انتقال  بر  روش،  این  کار  اساس  شد.  معرفی   [39] سالکیلد  توسط 
مومنتوم قرار دارد. در این روش، میزان رسوب عبوری از یک مقطع 
با ایجاد ضربه به یک سنسور اندازه گیری می شود. البته در به کارگیری 
این روش مشکالت زیادی وجود داشت. اسکینر[41] در سال 1989 

1. United State Geology Survey (USGS)

از تیوپ لرزان برای اندازه گیری رسوب معلق استفاده نمود، میزان 
لرزش تیوپ به میزان رسوب و دمای آب بستگی دارد و با داشتن دما 
و ثبت میزان لرزه، می توان میزان رسوب را اندازه گیری نمود. تورن 
و همکاران [45] در سال 1991 از وسایل صوتی جهت اندازه گیری 
انعکاس صوت  میزان  گرفتند،  به رسوب کمک  مربوط  پارامترهای 
رسوب  غلظت  میزان  و  ذرات  اندازه  تعیین  در  عامل  یک  به عنوان 
به کار رفت. این روش برای ذرات 62 تا 200 میکرون مناسب بود. 
برجسته ترین مشکل دستگاه صوتی، تغییر نتایج با عمق می باشد. به 
این ترتیب که در غلظت های باال باید عمق را کم تر گرفت تا میزان 
خطا کم تر شود. در حال حاضر توسعه این روش در حال بررسی 
می باشد، وان رین [46] در سال 1993 و  وان رین و شافما [47] در 
سال 1986 تالش هایی در همین راستا داشته اند. از دیگر روش های 
روش  می توان  معلق  رسوب  پیوسته  نمونه برداری  زمینه  در  مطرح 
نوری را نام برد. روش نوری شامل روش عبور نور و روش بازتاب 
نوری )OBS2(می باشد. نووو و همکاران [31] در سال 1989 روش 
انعکاس طیفی را برای اندازه گیری رسوب به کار بردند. در این روش 
که  آنجا  از  شد.  استفاده  نوری  منبع  یک  و  اسپکتروفتومتر  یک  از 
بررسی  زمینه  در  بیشتر  می داد،  پوشش  را  دستگاه محدوده وسیعی 

رسوب دریاها به کار گرفته شد. 
بالنچارد و لمیر [10]، چیوبی [11]، ریچی و شایب [36]، ناواراتیل 
و همکاران [30]، بیان و همکاران [8]، لین و همکاران،[23]، شوارتز 
و همکاران[40] و هایمن و همکاران [18] در مورد واسنجی دستگاه 
 [9] روزنبرگ  و  بالک  دادند.  انجام  فعالیت هایی  نوری،  نمونه بردار 
روش OBS یا بازتاب نوری را در تعیین میزان رسوب معلق به کار 
گرفتند. نتایج بررسی آن ها نشان داد، روش مذکور بهترین نتیجه را 
 [24] لودویگ و هینز  قبال  دارد.  تا 400 میکرون  برای ذرات 200 
اعتبار  فاقد  ماسه ای  را در جریان های گلی و  این روش  از  استفاده 
دانستند. سپس گرین و بوم [17] با یک سری تغییراتی در سنسور، 
برطرف  را  ماسه ای  و  گلی  جریان های  در  نمونه برداری  مشکل 
نمودند. اگراول و پات اسمیت [2] از روش انکسار نور لیزر استفاده 
نمودند که اندازه ذرات رسوب را از طریق تغییر زاویه نور برخوردی 
تعیین می کردند. استفاده از این وسیله نسبتا گران می باشد. کلیفورد 
و همکاران [12] از روش عبور نور استفاده نمودند. به این ترتیب 
که نور از یک منبعی ساطع شده و به نمونه آب رسوب دار برخورد 
می کند و در طرف دیگر یک سنسور حساس، میزان نور عبوری از 
توده را جذب نموده که این میزان نور وابسته به میزان گل آلودگی 
آب می باشد، در این مدل نیز واسنجی بین نور عبوری و گل آلودگی 
در  پیوسته  نمونه برداری  روش های  عمده  مزیت  می شود.از  برقرار 
مقایسه با روش سنتی نمونه برداری رسوب معلق، می توان هزینه کم 
و تعداد نمونه های زیادتر را نام برد. نمونه برداری سنتی رسوب معلق 
برای صحت سنجی روش های نمونه گیری مداوم رسوب معلق مورد 
نیز در  باید در طول مقطع عرضی و  نیاز است. دستگاه های جدید 

2. Optical Backscatter Sources
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فصل های مختلف، مورد واسنجی قرار بگیرند. گری و گارتنر [16] 
دو مرحله واسنجی را برای این وسایل ضروری می دانند:

الف( واسنجی اولیه وسیله مورد نظر
ب( واسنجی در مقطع عرضی رودخانه

حالت دوم برای تطبیق وسیله مورد نظر با شرایط رودخانه الزم 
می باشد.

 [19] و همکاران  و هوآن   [35] و همکاران  رای  نظر  اساس  بر 
غیرمستقیم  نمونه گیری  روش های  سایر  به  نسبت  نوری  روش های 
رسوب معلق از توسعه و استقبال بیشتری برخوردار بوده اند. از جمله 
در  شده  ذکر  موارد  به  می توان  روش  این  با  شده  انجام  مطالعات 

جدول 1 اشاره نمود.
همان طور که گفته شد، متاسفانه در مورد کشور ما داده های دقیقی 
از میزان دقیق جابه جایی رسوب معلق در دسترس نمی باشد و بین 
اندازه گیری ها و برآوردهای انجام شده نیز اختالفات زیادی مشاهده 
ایستگاه های  از  تعدادی  در   .]14  ،26  ،27  ،28  ،29  ،48[ می شود 
هیدرومتری موجود در ایران، برداشت نمونه های مربوط به رسوب 
معلق انجام می گیرد و از همین داده ها و داده های متناظر مربوط به دبی 
رودخانه، جهت مدل سازی و برآورد میزان ساالنه بار معلق رودخانه 
شده  برداشت  نمونه های  می دهد،  نشان  بررسی ها  می شود.  استفاده 
به نحوی است که معرف جامعه رسوبی نمی باشد. به طوری که بررسی 
گرگانرود  رودخانه  در  واقع  قزاقلی  هیدرومتری  ایستگاه  داده های 
نشان داد، سهم دفعات اندازه گیری در دبی های باال و در زمان های 
سیالبی کم می باشد و بالغ بر 84% نمونه های رسوب برداشت شده 
در  متاسفانه  و   [28] می باشند  پایه  دبی  به  مربوط  ایستگاه،  این  در 
ایران، این واقعیت بر تمام نمونه های رسوب معلق جمع آوری شده 
که  آنجا  از   .]27  ،20[ می باشد  هیدرومتری، حاکم  ایستگاه های  در 

معلق  بار  میزان  محاسبه  رفته جهت  به کار  کلیه روش های  کنون  تا 
لذا  است،  نیازمند  سیالبی  مواقع  در  متعدد  داده های  به  رودخانه ها 
از  نمونه گیری  نامناسب  زمانی  برنامه  دلیل  به  آمده  به دست  اعداد 
اعتبار کافی برخوردار نمی باشند ]49، 44، 38، 33، 7، 4] . بر اساس 
ایران  نرخ فرسایش در  به  اعداد مربوط   [3] مطالعات عرب خدری 
و هنوز راه درازی برای رسیدن به  بوده  اولیه  تخمین های  حد  در 
تخمین های دقیق تر باقی است. الزمه بهبود برآوردها، پایش دائمی 
فرسایش خاک و تولید رسوب در شبکه های طراحی شده بر اساس 
اصول آماری می باشد.  در این راستا، استفاده از فنآوری های جدید 

یک ضرورت است.
اخیرا نوعی نمونه بردار خودکار رسوب معلق در دانشگاه تربیت 
مدرس، طراحی و ساخته شده است که قادر به نمونه گیری رسوب 
دستگاه  می باشد.  کاربر  توسط  تنظیم  قابل  زمانی  فواصل  با  معلق 
مذکور، دارای 29 بطری می باشد که هر کدام یک نمونه از رسوب 
خواهد  انجام  آزمایشگاه  در  نمونه ها  آنالیز  می کند.  برداشت  معلق 

گرفت [37].
با توجه به مطالب ذکر شده که بیان گر اهمیت رسوب معلق از یک 
طرف و فقدان امکانات الزم جهت اندازه گیری آن  از طرف دیگر 
اندازه گیری  و  خودکار  ثبت  منظور  به  دستگاهی  طراحی  می باشد، 
توجه  با  و  می باشد  زیادی  اهمیت  دارای  معلق،  رسوب  پیوسته 
بسترساز مطالعات  آمار فشرده و  به  می تواند زمینه ساز جمع آوری 
ابهامات  از  بسیاری  آتی  سال های  در  و  باشد  رسوب  و  فرسایش 
موجود در این زمینه را برطرف سازد. الزم به ذکر است که تفاوت 
قرارگیری  دنیا،  نمونه های مشابه موجود در  با  دستگاه مورد بحث، 
مستقیم دستگاه در جریان رودخانه، عدم نیاز به پمپاژ، عدم نیاز به 
شبکه برق شهری و پوشش دادن محدوده وسیع تری از جریان های 

جدول 1- مطالعات انجام شده با روش نمونه بردار نوری
Table 1 . Some pervious studies by optical sampling. 

ضریب همبستگی به دست منطقه مورد استفادهنام محقق
آمده بین رسوب برآوردی و 

رسوب واقعی

محدوده غلظت رسوب 
)mg/l( مورد بررسی

ResearchesSite of application

 Correlation coefficient
 between estimated

 sediment and actual
sediment

 Range of measured
 SSC (mg/l)

ناواراتیل و همکاران 
2011

 Navaratil et al.,
2011

رودخانه گاالبر در 
فرانسه

 Galaber River,
France

0.931000<SCS< 130000

,Yellow River رودخانه زرد در چینBian et al., 2012بیان و همکاران 2012
China

0.995SCS< 524.3

High mountain مناطق کوهستانی تایوانLin et al., 2011لین و همکاران 2011
Taiwan

0.88SCS< 50

.,Schwarz et al شوارتز و همکاران 2011
2011

چشمه کارستی در 
آلمان

 Karst spring,
Germany

0.99SCS< 100

Danube River0.93SCS< 600رودخانه دانوبHaiman et al., 2014هایمن و همکاران 2014
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رودخانه ای می باشد.
تاریک  منبع نوری در داخل محفظه  نور و  آنجایی که سنسور  از 
دستگاه  توسط  شده  ثبت  اعداد  بر  تاثیری  محیطی  نور  دارند،  قرار 
ندارد. الزم به ذکر است که مواردی نظیر شکل، اندازه ذرات، رنگ 
و حباب، روی میزان نور دریافتی توسط سنسور نوری تاثیرگذارند، 
لذا واسنجی دستگاه در طول فصل های مختلف کم آبی و پرآبی و در 

محل هر ایستگاه هیدرومتری ضروری به نظر می رسد. 

موادوروشها
به دلیل اهمیت مواردی نظیر لزوم اطالع از میزان رسوب معلق در 
برنامه ریزی های کالن و منطقه ای، عدم کفایت سیستم نمونه برداری 
رسوب معلق در کشور و نیز در راستای تکمیل کار محققین قبلی، 
دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق در مرحله بررسی و تولید 

نمونه اولیه قرار گرفت.
دستگاه مورد نظر از نوع دستگاه های اندازه گیر نوری می باشد و بر 
اساس عبور نور از جریان رودخانه طراحی شده است. با این تفاوت 
که بر خالف سایر نمونه های مشابه موجود در دنیا، دستگاه مذکور در 
داخل رودخانه قرار می گیرد و نیاز به پمپاژ و هدایت جریان به خارج 
از رودخانه را برطرف می سازد. لذا به دلیل عدم نیاز به انرژی برق، 

در کلیه ایستگاه های هیدرومتری نزدیک یا دور از شبکه برق قابل 
اندازه گیری رسوب  کاربرد است. دستگاه مذکور به صورت نقطه ای 
را انجام می دهد و عالوه  بر آن، در صورت بزرگ بودن مقطع و عمق 
توانایی  برنامه ریزی مناسب،  نوار متحرک و  از  استفاده  با  رودخانه، 
حرکت در عرض مقطع و اعماق مختلف را نیز دارد. در طراحی بدنه 
دستگاه، سعی شده تا فاقد زوایای تند باشد و لذا به دلیل داشتن انحنا 
برهم خوردگی چندانی در جریان  مقاومت و  ماهی،  یا حالت گرده 
آب ایجاد نمی کند.  دستگاه مورد نظر شامل یک سیستم میکروکنترلر 
و هسته پردازش می باشد. به طوری که از طریق ورودی هایی که برای 
سیستم تعبیه شده، داده های مورد نیاز را دریافت کرده و اعداد نوری 
به دست آمده را در مقاطع زمانی تعریف شده، روی کارت حافظه 

ذخیره می کند )شکل 1(. 
به منظور تبدیل اعداد نوری ثبت شده توسط دستگاه، به معادل های 
مربوط به غلظت رسوب، نیاز به معادله تبدیل یا به عبارتی منحنی 
دست یابی  برای  می باشد.  دریافتی(  نور  رسوب-  )غلظت  واسنجی 
به این معادله، دستگاه نمونه بردار در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه 
یزد، مورد بررسی و واسنجی قرار گرفت. طی این مرحله، رسوب 
با غلظت های مختلف تهیه و به صورت جریان در فلوم برقرار شد. 
سپس دستگاه در محلی در میانه فلوم مستقر و اندازه گیری خودکار 

شکل1- اندازه گیر رسوب معلق )1: ورود جریان، 2، 3 ، 4: بردهای الکتریکی، 5: محل خروج جریان، 6: سنسور حساس به نور ، 7: 
منبع انتشار نور ، 8، 9: شیشه های پلی اتیلنی(.

 Fig1. suspended sediment sampler (1: flow input, 2 ,3, 4: electrical boards, 5: flow output, 6: light-sensitive sensor, 7: Source
 of Light, 8, 9: polyethylene glass)
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آغاز شد. از طرفی در زمان های مختلف، توسط نمونه بردار نقطه ای، 
نمونه های دستی از رسوب برداشت و با انتقال به آزمایشگاه، مورد 
اندازه گیری و تعیین غلظت قرار گرفت. در مرحله قبل با استفاده از 

نتایج اندازه گیری ها، منحنی واسنجی ترسیم شد. 
نمونه های  از  آمده  به دست  رسوب  غلظت  داشتن  با  بعد  مرحله 
نمودار  آن ها،  با  مرتبط  شده  ثبت  نوری  اعداد  نیز  و  آزمایشگاهی 
این مرحله  واسنجی در محیط نرم افزار اکسل به دست آمد. بررسی 
رسوبی  زیاد  غلظت های  اندازه گیری  به  قادر  دستگاه  داد،  نشان 
نمی باشد. به منظور رفع این مشکل و باال بردن توان دستگاه، این بار 
منبع نوری و سنسور حساس به نور در فاصله کم تر از حالت قبل 
آزمایش  دیگر  بار  گرفت.  قرار  اول(  حالت  در  فاصله  سوم  )یک 
با  این مرحله  انجام شد. تفاوت  واسنجی در آزمایشگاه هیدرولیک 
در  دستگاه،  ساختمان  در  تغییرات  بر  قبلی، عالوه  واسنجی  مرحله 

غلظت های زیادتر رسوب عبوری از فلوم نیز می باشد.
در  طبیعی  رودخانه  نمونه بردار،  دستگاه  صحرایی  آزمون  جهت 
محل مهریز استان یزد انتخاب و با نظارت کارشناسان شرکت سهامی 
آب منطقه ای یزد، آزمون دستگاه در طبیعت انجام شد. در این مرحله، 
با  و  نصب  رودخانه  در  نیم  و  مدت سه ساعت  به  مذکور  دستگاه 
گل آلود نمودن آب، غلظت های متنوعی از رسوب ایجاد شد و در هر 
دقیقه یک نمونه رسوب توسط دستگاه ثبت شد. از طرفی، به صورت 
تصادفی نیز، نمونه هایی از رسوب در زمان های مختلف، به صورت 
نمونه برداری سنتی دستی جمع آوری شد. در نهایت اعداد ثبت شده 
از روی حافظه دستگاه به محیط نرم افزاری اکسل منتقل و در معادله 
ثبت  نوری  اعداد  مرحله،  این  طی  شد.  داده  قرار  دستگاه  واسنجی 
شده توسط دستگاه به اعداد غلظت رسوب بر حسب میلی گرم در 

لیتر تبدیل شدند.
به منظور بررسی نتایج صحت سنجی دستگاه، از معیارهای میانگین 
خطای نسبی )MRE( و مجذور میانگین مربعات خطا )RMSE( به 

شرح روابط 1 و 2 استفاده شد.
معیار "میانگین خطای نسبی"  از صفر تا بینهایت تغییر می کند و هر 

چه به صفر نزدیک تر باشد برآورد دقیق تر است )رابطه 1( [49] . 
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غلظت  OSSC برآوردی،  رسوب  غلظت   eSSC در این روابط،
 K متوسط مقادیر مشاهده ای رسوب و ، mSSC رسوب مشاهده ای، 

تعداد نمونه ها مي باشد. 

نتایجوبحث
با توجه به این که در سیستم نمونه بردار نوری، نور دریافت شده 
غلظت  به  نور(،  به  حساس  )سنسور  نوری  گیرنده  صفحه  به وسیله 
رسوبات عبوری و نیز فاصله منبع نوری و صفحه گیرنده نوری بستگی 
دارد، برای باال بردن دقت دستگاه، فاصله مذکور برای رسوبات کم 
غلظت و جریان های غلیظ، متفاوت در نظر گرفته شد. سپس برای هر 

کدام از حالت ها، واسنجی دستگاه به طور جداگانه انجام شد.
الف( رسوبات کم غلظت

غلظت  کم  رسوبات  برای  دستگاه  واسنجی  از  حاصل  نتایج 
لیتر(، در شکل  2  )محدوده غلظت بین 500 تا 5000 میلی گرم در 

ارائه شده است. 
 همان طور که از شکل2 پیداست، همبستگی بسیار خوبی بین نور 
و غلظت رسوب در بازه رسوبی بین 50 تا 5000 میلی گرم در لیتر 
 R2 وجود دارد. معادله برازش شده از نوع لگاریتمی و مقدار آماره

شکل 2- منحنی واسنجی دستگاه برای رسوب های بین 25 تا 5000 میلی گرم در لیتر
 Fig 2- Calibration curve for suspended sediment between 500 to 5,000 mg/l.
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بین  مناسب  همبستگی  کننده  تائید  که  می باشد  درصد   99 از  بیش 
نوری  سیستم  توانایی  می باشد.  بازه  این  در  رسوب  غلظت  و  نور 
در  قبال  غلظت،  کم  جریان های  در  معلق  رسوبات  اندازه گیری  در 
مطالعات بیان و همکاران [8]، کلیفورد و همکاران [12]، هایمن و 
همکاران [18]، لین و همکاران [23] و شوارتز و همکاران [40] به 

تائید رسیده است. 
ب( جریان های غلیظ

نتایج حاصل از واسنجی دستگاه برای رسوبات غلیظ )محدوده غلظت 
بین 5000 تا 35000 میلی گرم در لیتر(، در شکل  3 ارائه شده است. 

شکل 3 بیان گر همبستگی بسیار خوب بین نور و غلظت رسوب 

در محدوده بین 5000 تا 35000 میلی گرم در لیتر می باشد.  بر اساس 
نتایج حاصل از شکل مقدار آماره R2 برای این محدوده بیش از 98 

درصد می باشد که معنی دار و قابل اعتماد است. 
گفت،  می توان  موجود،  روابط  و   3  ،  2 شکل های  به  توجه  با 
دستگاه مذکور توانایی مناسبی برای اندازه گیری رسوبات کم تا زیاد 
دارد و لذا قابلیت کاربرد در محدوده وسیعی از جریان های سیالبی 
را خواهد داشت. این دستاورد با نتایج تحقیقات ناواراتیل و همکاران 

[30] هم خوانی دارد.
نتایج حاصل از صحت سنجی دستگاه در طبیعت در شکل 4 ارائه 

شده است.

شکل 3- منحنی واسنجی دستگاه برای رسوب های غلیظ )بیش از 5000 تا 35000 میلی گرم در لیتر(.
Fig3- Calibration curve for suspended sediment between 5000- 35000 (mg/l).

شکل 4- مقایسه نمونه های رسوب دستی و مقادیر به دست آمده از دستگاه رسوب سنج.
Fig 4- Comparing manually sediment samples and values obtained from the suspended sediment detector.
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در شکل 4، در یک محور، غلظت رسوبات دستی گرفته شده از 
جریان رودخانه و در محور دیگر غلظت رسوبات قرائت شده توسط 
نمود،  ادعا  می توان  مذکور  شکل  اساس  بر  گرفته اند.  قرار  دستگاه 
همبستگی بسیار خوبی بین مقادیر رسوب ثبت شده توسط دستگاه 
و نمونه های رسوب دستی برقرار می باشد. بزرگترین تفاوت بین این 
دو مقدار، حدود 0/8 میلی گرم در لیتر می باشد که در طبیعت مقدار 
قابل توجهی نیست. به منظور صحت سنجی مناسب تر، نتایج حاصل 
از کاربرد دستگاه در طبیعت با ضرایب ناش ساتکلیف و  مجذور 

میانگین مربعات خطا بررسی و در جدول 2 ارائه شده است.
نزدیک بودن معیار مجذور میانگین مربعات خطا به صفر بیان گر 
به عبارت  می باشد.  دستگاه  توسط  شده  قرائت  اعداد  مناسب  دقت 
برداشت شده توسط دستگاه  اعداد  دیگر، مقدار خطای موجود در 
اندازه گیر در حدود 0/8 میلی گرم در لیتر است که رقم قابل توجهی 
عدد  بودن  نزدیک  نیز،  ساتکلیف  ناش  معیار  مورد  در  نمی باشد. 
مربوط به این پارامتر به یک، تایید کننده اعداد قرائت شده توسط 

دستگاه می باشد.
همکاران  و  بیان  مطالعات  با  این صحت سنجی  از  حاصل  نتایج 
و  لین   ،[18] همکاران  و  هایمن   ،[12] همکاران  و  کلیفورد   ،[8]
همکاران  و  شوارتز  و   [30] همکاران  و  ناواراتیل   ،[23] همکاران 
[40] هم خوانی دارد. چنان چه امکان استقرار دستگاه در جریان های 
بتوان  و  باشد  مهیا  طوالنی تری  زمان  مدت  برای  عادی  و  سیالبی 
شرایط صحت سنجی صحرایی دستگاه را در مقیاس زمانی حداقل 
6 ماهه فراهم نمود، قطعا به دلیل برداشت تعداد نمونه های بیشتر، 

مقادیر مربوط به معیارهای صحت سنجی ارتقاء خواهد یافت.

نتيجهگيری
معلق  رسوب  میزان  از  اطالع  لزوم  نظیر  مواردی  اهمیت  به دلیل 
زمانی  برنامه  کفایت  عدم  منطقه ای،  و  کالن  برنامه ریزی های  در 
کار  تکمیل  راستای  در  نیز  و  در کشور  معلق  نمونه برداری رسوب 
محققین قبلی، دستگاه اندازه گیری خودکار رسوب معلق با کارکرد 
نوری تهیه و واسنجی آن در آزمایشگاه و شرایط طبیعی انجام شد 
تا بدین وسیله امکان تهیه پایگاه داده ای مناسب تری از رسوب معلق 
برای آینده کشور و تصمیم گیران سطح کالن، فراهم شود. دستگاه 
اندازه گیر نوری می باشد و بر اساس  از نوع دستگاه های  مورد نظر 

نظیر  مواردی  است.  شده  طراحی  رودخانه  جریان  از  نور  عبور 
پمپاژ،  به  نیاز  عدم  رودخانه،  جریان  در  دستگاه  مستقیم  قرارگیری 
عدم نیاز به شبکه برق شهری و پوشش دادن محدوده وسیع تری از 
جریان های رودخانه ای، امکان به کارگیری معادالت رسوبی جداگانه 
را  نظر  مورد  غلیظ و کم غلظت، دستگاه  برای جریان های رسوبی 
از مشابه های موجود در دنیا متمایز می سازد. واسنجی آزمایشگاهی 
دستگاه در دو مرحله، شامل رسوبات غلیظ و رسوبات کم غلظت 
انجام شد. منحنی های واسنجی ترسیم شده برای این مراحل، بیان گر 
همبستگی بسیار خوب بین عدد نوری ثبت شده توسط دستگاه و 
غلظت رسوب معلق می باشد. الزم به ذکر است که نمونه های دستی 
گرفته شده از جریان های سیالبی در کشور بسیار ناقص و پراکنده 
است و در مقابل اندازه گیر خودکار نوری طراحی و ساخته شده در 
این تحقیق، توانایی جمع آوری نمونه های فشرده ای از رسوب معلق 
را دارا می باشد. لذا با توجه به این واقعیت و نیز دقت مناسب دستگاه 
در اندازه گیری رسوب معلق و عدم نیاز به پمپاژ و صرف هزینه های 
و  بوده  صرفه  به  مقرون  بسیار  حاضر،  دستگاه  از  استفاده  جانبی، 

می تواند نقص موجود در ثبت داده های رسوبی را برطرف سازد. 
مانند همه دستگاه های اندازه گیری موجود در زمینه عوامل طبیعی، 
نیز دارای مزایا و معایبی به شرح زیر  اندازه گیر نوری  دستگاه های 

می باشند: 
مزایای دستگاه به شرح زیر می باشد:

 دستگاه  های نوری دارای قابلیت جمع آوری سریع داده ها، 	
استقرار راحت و یکپارچه می باشند.

 طریق 	 از  نوری  دستگاه های  به  مربوط  استانداردهای 
دسترس  ASTM D7512, ASTM D6698, ISO 7027قابل 

می باشند ]5، 6، 22[.
 جهت استقرار این وسایل نیازی به تجهیزات اضافه نظیر 	

دماسنج، فشارسنج و غیره نمی باشد.
 نسبت به سایر وسایل اندازه گیری رسوب معلق، کم هزینه 	
می باشند.

محدودیت های دستگاه عبارتند از:
 روی 	 حباب،  و  رنگ  ذرات،  اندازه  شکل،  نظیر  مواردی 

واسنجی  لذا  تاثیرگذارند،  نوری  سنسور  توسط  دریافتی  نور  میزان 
دستگاه در طول فصل های مختلف کم آبی و پرآبی و در محل هر 

جدول2- نتایج حاصل از کاربرد دستگاه در طبیعت با ضرایب ناش ساتکلیف و  مجذور میانگین مربعات خطا.
Table 2- The results of using suspended sediment detector in the field by Nash Sutcliffe coefficients and root mean

square error coefficients.
مقدار )میلی گرم در لیتر(نوع ضریب

CoefficientsValue (mg/l)
Mean Relative Error0.061میانگین خطای نسبی

Root mean square0.148مجذور میانگین مربعات خطا



سال یازدهم- شماره 38- پاییز 801396 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

ایستگاه هیدرومتری پیشنهاد می شود.
 برآورد 	 در  لذا  و  قرار گرفته  نقطه ای  به صورت  دستگاه ها 

رسوب متوسط مقطع با مشکالتی مواجه است.
 دستگاه های نوری ساخته شده توسط مراکز مختلف، قابل 	

مقایسه با یکدیگر نیستند.
معایب  بر  دستگاه ها  این  مزایای  می رسد  به نظر  هر صورت،  در 
آن ها فزونی دارد و با توجه به ضعف نمونه برداری رسوب معلق در 
کشور ما و نیز نتایج واسنجی و صحت سنجی دستگاه ساخته شده، 

ادامه تحقیقات در این زمینه پیشنهاد می شود.
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Attention to the suspended sediment issue is a fundamental subject in the regional and strategic 
programming. In the other hand, lack of proper database of this phenomenon has been causing serious 
problems. By developing of the societies, increasing pressure to the natural resources, causing more 
flooding events and sediment removal in the near future is expected. Therefore trying to enhance sediment 
databases is essential. In the present study, in order to enhance sediment database in hydrometric stations 
of Iran, optical suspended sediment estimator was constructed and calibrated in the laboratory and also in 
the field conditions. Laboratory calibration was carried out in two stages including, high and low sediment 
yield flows. Validation curves drawn for this process, represents a very good correlation between the actual 
and the estimated suspended sediment data. The R2 statistic for low and high sediment concentration is 
0.995 and 0.98 respectively. The field validation test of device was carried out in Mehriz River in the Yazd 
province of Iran, and indicated the appropriate performance of this instrument.

Keywords: Suspended sediment, Flood, Transmitted light, Optical estimator. 
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