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بستر  يرسوبات سطح يبند دانه يدر برآورد منحن ريروش پردازش تصاو تيتحليل حساس
  يرودخانه نسبت به اندازه سطح رسوب
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  چکيده
 

 يساز رودخانه مانند مدل يمهندس نهيدر زم يفراوان يکاربردها د،شو يذرات بستر استخراج م يبند دانه يکه از منحن ياطالعات
 ن پژوهشياشناسي رودخانه دارد. در  ريخت راتييتغ و بستر رودخانه شيفرسا اي يگذار رسوب تيوضع رييانتقال رسوبات، تغ

 يرسوبات سطح يبند دانه يها يبه منحن يابيدست يبرا) النيواقع در استان گرود ( شلمان خانهرود رياز مس ينيدر بازه مع
 هيبستر رودخانه، ضمن ته يطول يواقع در راستا نينقطه مع ٢٥در  ر،يبا الک و پردازش تصاو يبند بستر به دو روش دانه

 ي. براانجام شد ياز مصالح رسوب يسطح يبردار نمونه ،يکسليمگاپ ١٠ نياز فراز رسوبات با استفاده از دورب يتاليجيد ريتصاو
و  متر يسانت ٤٠در  ٤٠در ابعاد  يمورد پردازش، از دو قاب چوب يبه اندازه سطح رسوب ريروش پردازش تصو تيسنجش حساس

. دياستفاده گرد FHWA Hydraulic Toolbox 4.2افزار  از نرم ريپردازش تصاو يبرا نياستفاده شد. همچن متر يسانت ٧٠در  ٧٠
) نشان داد که روش پردازش يافزار و نرم يشگاهيحاصل از دو روش (آزما يها يمنحن نيب انجام شده يآمار يها ليتحل جينتا

 نيا نيبرخوردار است. همچن يذرات رسوب يبند دانه يدر برآورد منحن ياديز اريبا استفاده از برنامه مذکور از دقت بس ريتصاو
 تر کينزد ريو ذرات به مرکز تصو دشو انتخاب  تر کوچکافزار،  به نرم يورود ريدر تصاو که سطح مورد پردازش يالتروش در ح

  .استبرخوردار  يشترياز دقت ب ،باشد
 

 FHWA Hydraulicافزار  نرم ،يبند دانه يمنحنبا الک،  يبند بستر، دانه يرسوبات سطح ر،يپردازش تصاو: ي كليديها واژه
Toolbox 4.2.  
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 ...بستر رودخانه  يرسوبات سطح يبند دانه يدر برآورد منحن ريروش پردازش تصاو تيتحليل حساس                                                 ١٣٤

 

  مقدمه 
امکان  ر،يدر علم پردازش تصو نينو يها شرفتيامروزه، پ
 يبردار عکس قيطر را از ذرات اندازه عيتوز يمنحن محاسبه
از مصالح  يبردار نمونه يها روشده است. توسعه کرفراهم 

برداشت  يبرا ازيزمان مورد ن ،يا و رسوبات رودخانه
علت امروزه  نيها را کاهش داده است. به هم نمونه
بر  يمبتن ،يذرات سطح يبند دانه يريگ اندازه ياه روش
رو شده  به رو ياديبا استقبال ز ر،يپردازش تصو يها روش

و  ييشناسا نديها، فرآ روش نيتوسعه ا نياست. همچن
ده کر آسانرا  يبند خودکار مشخصات دانه يريگ اندازه

 کيو مکان کيوجود مطالعات ژئوتکن نبوداست. با توجه به 
از  ياريبر بودن) در بس و زمان اديز نهيهز تعل  خاک (به

 ريروش پردازش تصو توان يرودخانه، م يمطالعات مهندس
 يمنحن استخراج ليتسه يبرامناسب  يروش عنوان  بهرا 

مشخصات ذرات، مورد  گريمصالح بستر و د يبند دانه
  ).١٣٩١و همکاران،  انيزياستفاده قرار داد (عز

در رابطه با استفاده از روش  ياديز قاتيتحق تاکنون
ها با اهداف  بستر رودخانه يذرات رسوب ريپردازش تصاو

و همکاران  ياصفهان فيگوناگون انجام شده است. عبد شر
در بستر رودخانه  يا شبکه يبردار ) از روش عکس١٣٨٤(

بستر  کيمحافظ  هيال يبند دانه نييتع يبراکرج 
روش را با توجه به  نيها ا دانه استفاده کردند. آن درشت

روش  يبرا يخوب نيگزيش جاا دقت و سرعت مناسب
دند. گراهام و همکاران کر يمعرف ١يا شمارش شبکه

 نييدر تع ريسنجش دقت روش پردازش تصو ) به ٢٠٠٥(
 يبرمبنا س،يرسوبات بستر سه رودخانه در انگل يها مؤلفه

 ريوذرات در تص صيتشخ يبرا يقو تميالگور کي
خود را  قيدر روش دق يبردار پرداختند و سرعت نمونه

 يا برابر روش مرسوم شمارش شبکه ستيبتا  شش
قابل  روسکوپکي) از م٢٠٠٧و همکاران ( نيدانستند. روب

 منظور به  يافزار همراه نرم آب به رياستفاده در ز
اندازه ذرات  يو زمان يمکان راتييتغ يدرجا يريگ اندازه
 شانيبهره بردند. هدف ا ٢کلرادو خانهدر بستر رود يرسوب

 ها، يريگ به دقت مطلوب در اندازه يابيضمن دست
در  ماًيبوده است که مستق ياز ذرات سطح يبردار نمونه

) از ٢٠٠٩و همکاران ( کيقرار دارند. وار انيمعرض جر

                                                 
1- Grid by number 
2- Colorado 

برآورد ابعاد رسوبات  يبرا ٣يروش خودهمبستگ کي
از  شده  تهيه يها پردازش عکس قيدانه از طر درشت

رودخانه  يماسه تا سنگ) سواحل دلتا يها رسوبات (اندازه
ها در برآورد اندازه متوسط  استفاده کردند. روش آن ٤لووايا

، %١٤ يبا خطا متر، يليم ٢٠٠تا  ١ذرات در محدوده 
  .موفق ظاهر شد

افزار  و توسعه نرم ي) به معرف٢٠١٠( لتونيو هم بگن
 يفراوان عيتوز ليو تحل هيتجز يراب  GIASريپردازش تصو

ذرات پرداختند.  يمکان عيو توز يريگ اندازه، هندسه، جهت
در  ريروش خودکار پردازش تصو کي) از ٢٠١٠پندرز (
اندازه متوسط  نييتع يبرا اديز بيش يدارا يها رودخانه

روش خود  جيبستر استفاده کرد و نتا يسطح يذرات رسوب
 شيآزما يبرا شده  هيته يها مربوط به نمونه جيرا با نتا
موارد  %٨٥ايشان، در  جيد. مطابق با نتاکر سهيالک مقا

الک  شيآزما جيبا نتا %٥٠قطر متوسط ذرات، حداکثر 
 سهيا) به مق٢٠١٠اند. استورم و همکاران ( اختالف داشته

نسبت به  يتاليجيد ريبر پردازش تصاو يروش مبتن کي
 ياندازه ذرات سنگ عيتوز نييتع يبرا ٥روش شمارش ذرات

دار در  از حد حفره شيب يها ها وجود سنگ پرداختند. آن
بر  يروش مبتن يناکام يعامل اصل عنوان  بهرا  ريتصاو
کردند و  انيب ،خود ياز مناطق تحت بررس يکيدر  ريتصو

 نيذرات و همچن نيداشتند که با کاهش وجود ا اذعان
دقت روش  ر،يذرات مختلف در تصو يپوشان کاهش هم

  .افتيخواهد  شيافزا
انـدازه ذرات بستـر  عي) برآورد توز٢٠١٢و چانگ ( چنگ

روش  کياستفاده از  يرا بر مبنا ٦يم -نگيدر رودخانه ج
آن  جيو نتا کردند يبررس  ٧I-FMموسوم به ريپردازش تصو

پردازش  تر يميقد يها الک و روش يروش دست جيرا با نتا
 سهيقا) م٢٠٠٥از جمله روش گراهام و همکاران ( ريتصو

 I-FM که روش دنديرس جهينت نيبه ا تيدر نها کردند و
ها در  روش ريرا نسبت به سا يتر بخش تيرضا اريبس جينتا

مختلف ذرات در  يها اندازه زيمقدار ذرات و ن نيتخم
و همکاران  انيزي. عزدهد ينشان م يبند دانه يمنحن

 کي يريکارگ با به ري) از روش پردازش تصو١٣٩١(
استفاده   Matlabافزار نرم طيدر مح افتهي وسعهت تميالگور

مصالح  ياستخراج مشخصات هندس ييکه توانا کردند
                                                 
3- Autocorrelation 
4- Elwha 
5- Pebble count method 
6- Jing-Mei 
7- Image Processing- FPCNN Multilevel Thresholding 
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از بستر  شده  تهيه ريتصاو يبستر رودخانه را از رو يسطح
حاصل  يبند دانه يها يمنحن سهيها با مقا . آنداردرودخانه 
دست آمده از روش  به يها يخود و منحن تمياز الگور

 يمنحن هيخود را جهت ته افتهي روش توسعه ،يشگاهيآزما
 يکيداده ژئوتکن گونه چيکه ه يدر موارد يسطح يبند دانه

  .دندکر هيتوص ،وجود ندارد
شده را جهت   اصالح ي) روش٢٠١٣و چنگ ( چانگ
شبکه  کيکمک  صورت خودکار به ذرات به يريگ اندازه

اندازه ذرات در  عيبرآورد توز منظور به و  يعصب يفاز
 ٥١٢تا  ١٦شده از رسوبات ( گرفته يتاليجيد ريتصاو

 ٢R-AGS، تحت عنوان١نگي ) بستر رودخانه لنمتر يليم

 يح کردند که شبکه فازيتشر نيکردند. همچن يمعرف
 کننده نييتع يرا که عامل ٣ينريقادر است آستانه با يعصب

 صيدقت تشخ به ،استخودکار ذرات  يريگ در روش اندازه
 يها روش نيگزيجا تواند يها م آن يشنهاديدهد و روش پ

 يمحمودل و قره يد. صادقشو نهيزم نيدر ا تر يميقد
دانه در بستر  و درشت زيرسوبات ر يبند ) دقت دانه١٣٩٢(

و  عييدانشکده منابع طب شده يساحلي بازساز بخش 
مدرس در شهرستان نور را با  تيدانشگاه ترب ييايعلوم در

با قدرت  ييها نيحاصل از دورب رياستفاده از پردازش تصاو
و  ليتحل  ٤GIASافزار نرم طيمختلف در مح يمکان کيتفک
روش  جيروش خود از نتا جينتا يسنج صحت يبرا

از آن  يها حاک آن جي. نتادندبا الک استفاده کر يبند دانه
با هدف  يربرداريتصو يبرا نيدورب نيتر بود که مناسب

 يستسباي زدانه،يدانه و ر رسوبات درشت ريپردازش تصو
باشد.  کسليمگاپ ١٦تا  ١٠ يمکان کيقدرت تفک يدارا

مختلف  يها کي) اثر قدرت تفک١٣٩٤( انيزيو عز يصمد
 ١٤و  ١٢، ١٠، ٦ يها نيب(دور يربرداريتصو يها نيدورب
 يو مشخصات هندس يبند دانه ي) را بر منحنيکسليمگاپ

در کرمان با  رچيدر بستر رودخانه س يمصالح سطح
و همکاران  انيزيعز ريردازش تصواستفاده از روش پ

نشان داد که  شانيا قيتحق جيکردند. نتا يابي) ارز١٣٩١(
 يليخ اي اديز يليخ کيتوان تفک يدارا ريپردازش تصاو

موجود در  ياندازه و تعداد ذرات رسوب ينحو به کيکم، هر 
حاصل  جياما نتا کند؛ يمبرآورد  يرا با دقت کمتر ريتصاو

                                                 
1- Lanyang 
2- Refined Automated Grain Sizing 
3- Binary Threshold 
4- Geological Image Analysis Software 

با  شتريمتوسط، ب کيتوان تفک يدارا رياز پردازش تصاو
  .داشته است يموجود همخوان تيواقع

 ازمنديمعموالً ن يا رودخانه يها طيمطالعات در مح انجام
 ياندازه ذرات رسوب عيداشتن مشخصات توز اريدر اخت

 نهيو انتقال رسوب در زم يکيدروليه يساز مدل يبرا
بر  يمذکور، عمدتاً مبتن قاتي. تحقاسترودخانه  يمهندس

 يبرا ريمختلف پردازش تصاو يها استفاده از روش
اندازه ذرات  عيو نحوه توز يبند دانه يبه منحن يابي دست
روش  يها، اغلب معرف پژوهش نياند. هدف از انجام ا بوده

 يجا به نيگزيروش جا کي عنوان  به ريپردازش تصو
با  يبند برآورد اندازه ذرات (مانند دانه يسنت يها وهيش

به ) رهيبا شمارش ذرات و غ يبردار نمونه يها الک، روش
. با است نهيکار، زمان و هز يرويدر ن ييجو صرفه منظور 

 يها سال يدر ط ريعلم پردازش تصو شرفتيتوجه به پ
رودخانه از  يمهندس  نهيکاربرد آن در زم تيگذشته و اهم

 نيرسوبات و همچن يبند دانه يمنحن جمله در استخراج
مناسب  يريتصاو هيدر ته يدانيم يها شيمايدشوار بودن پ

از ابعاد مناسب  يمختلف منطقه، آگاه قاطاز رسوبات در ن
ذرات  تر قيپردازش دق منظور به  ريدر تصاو يسطح رسوب

از زبري بستر جريان  يجيبه نتا يابيها و دست موجود در آن
باشند و باعث افزايش دقت  تر کينزد تيکه به واقع

ند، شوسازي هيدروليك جريان و انتقال رسوب  مدل
  .رسد يم نظر به  يضرور

(با استفاده از  ريمطالعه حاضر، دقت روش پردازش تصاو در
 ي) در برآورد منحنFHWA Hydraulic Toolboxافزار  نرم
در بستر رودخانه  يسطح هيرسوبات ال يبند دانه

پردازش سطوح  قياز طر الن،يرود واقع در استان گ شلمان
(با استفاده از دو  ريدر دو اندازه مختلف در تصاو يرسوب

 نياست. همچن شدهمتفاوت)، سنجش  يها قاب در اندازه
معرف  يقطرها نييروش در تع نيا جيامکان استفاده از نتا

بار بستر،  نييتع يها از روش يدر برخ يذرات رسوب
  شده است. يبررس

  
  ها مواد و روش

  مورد مطالعه منطقه يمعرف الف)
رود در شرق شهرستان لنگرود  رودخانه شلمان زيحوضه آبر

نمايي از  ١واقع شده است. در شکل  الن،يدر استان گ
رودخانه نشان داده  نيا ريو پالن مس زيحوضه آبر تيموقع

 يمصالح و ذرات رسوب تيشناخت وضع يبراشده است. 



 ...بستر رودخانه 

دو  ن،ياند. در هر نقطه با استفاده از دورب
 يسطح ات
به  يگري
 يمتر يسانت

. دشو ي) مربوط م
تعيين دقت و حساسيت روش 

 انجامپردازش تصوير به ابعاد قاب مورد استفاده در تصوير 
وان ابعاد بهينه قاب تصوير را براي سهولت 

 ريتصاو ه
به  تر کوچک

و  يآور ها جمع
 يبراشدند. 

بستر  يذرات، از قسمت سطح
در هر نقطه 

داخل  هي
). ٣شد (شکل 

و  رهيذخ 
همراه شماره عکس 

نقاط  يدر تمام

عدم تابش 
. انجام شد

در  يبردار
 اتيعمل 

 يآور جمع
مكانيك خاك 

 يرو شي
ه، مربوط به هر نمون

  
در رودخانه 

بستر رودخانه  يرسوبات سطح

اند. در هر نقطه با استفاده از دورب
اتبه ذر يک
يو د يمتر ي
سانت ٤٠در  ٤٠
) مربوط مردي

تعيين دقت و حساسيت روش 
پردازش تصوير به ابعاد قاب مورد استفاده در تصوير 

وان ابعاد بهينه قاب تصوير را براي سهولت 
هيپس از ته ن

کوچکموجود در قاب 
ها جمع الک ي
شدند.  يدارمخصوص، نگه

ذرات، از قسمت سطح
در هر نقطه  ها يبردار

يذرات داخل قاب، تمام ناح
شد (شکل  يپاش

 GPS با استفاده از
همراه شماره عکس  هر نمونه به
در تمام اتي

عدم تابش  طيو در شرا
انجام شد(شرايط نور يكسان) 
بردار از نقاط نمونه

 انيداده شده است. پس از پا
جمع يسطح ي
مكانيك خاك  شگاهي

يحاصل از آزما
مربوط به هر نمون ر

در رودخانه  يبردار بازه مورد مطالعه و نقاط نمونه

رسوبات سطح ي

اند. در هر نقطه با استفاده از دورب
کياز فراز رسوبات گرفته شد که 

يسانت ٧٠در 
٤٠واقع در قاب 

يگ يقرار م تر
تعيين دقت و حساسيت روش 

پردازش تصوير به ابعاد قاب مورد استفاده در تصوير 
وان ابعاد بهينه قاب تصوير را براي سهولت 

نيد. همچنکر
موجود در قاب  ي
يبا سر يبند

مخصوص، نگه
ذرات، از قسمت سطح

بردار پس از اتمام عکس
ذرات داخل قاب، تمام ناح

پاش رنگ ،ي
با استفاده از زيهر نقطه ن
هر نمونه به 
يعمل ني. اد

  بازه مورد مطالعه، صورت گرفت.
و در شرا يابر 

(شرايط نور يكسان) 
از نقاط نمونه شده  تهيه

داده شده است. پس از پا
يدر منطقه، ذرات رسوب

يالک به آزما
حاصل از آزما جيانتقال داده شدند تا در ادامه، نتا

ريحاصل از پردازش تصاو

بازه مورد مطالعه و نقاط نمونه
  رود شلمان

يبند دانه يدر برآورد منحن

اند. در هر نقطه با استفاده از دورب نشان داده شده
از فراز رسوبات گرفته شد که 

در  ٧٠ يداخل قاب چوب
واقع در قاب  يسطح
تر بزرگ(که در وسط قاب 
تعيين دقت و حساسيت روش  يبرا فقط

پردازش تصوير به ابعاد قاب مورد استفاده در تصوير 
وان ابعاد بهينه قاب تصوير را براي سهولت 

کرپيمايش ميداني انتخاب 
يدر هر نقطه، ذرات سطح

بند دانه شيانجام آزما
مخصوص، نگه يها ک

ذرات، از قسمت سطح اينکهاز  نان
پس از اتمام عکس شوند،

ذرات داخل قاب، تمام ناح يآور از جمع
يقاب با استفاده از اسپر

UTM هر نقطه ن
 هبرگه مربوط ب

دش ادداشتي
بازه مورد مطالعه، صورت گرفت.

 يدر هوا 
(شرايط نور يكسان)  دينور خورش
تهيه رياز تصاو

داده شده است. پس از پا ش
در منطقه، ذرات رسوب

الک به آزما شيزماانجام آ
انتقال داده شدند تا در ادامه، نتا

حاصل از پردازش تصاو

بازه مورد مطالعه و نقاط نمونه
شلمان

در برآورد منحن

نشان داده شده
از فراز رسوبات گرفته شد که  ريتصو

داخل قاب چوب
سطح يذرات رسوب

(که در وسط قاب 
فقطاين بررسي 

پردازش تصوير به ابعاد قاب مورد استفاده در تصوير 
وان ابعاد بهينه قاب تصوير را براي سهولت بتتا  

پيمايش ميداني انتخاب 
در هر نقطه، ذرات سطح

انجام آزما منظور
کيداخل پالست

نانيکسب اطم
شوند، يبرداشته م

از جمع شي
قاب با استفاده از اسپر

UTMمختصات 

برگه مربوط ب يسپس رو
يمربوط به آن 

بازه مورد مطالعه، صورت گرفت.
 ها يبردار عکس
نور خورش ميمستق
از تصاو ييها نمونه

شينما ٤شکل 
در منطقه، ذرات رسوب يربرداريتصو

انجام آ يبرا شده،
انتقال داده شدند تا در ادامه، نتا

حاصل از پردازش تصاو جيها با نتا
  .شود سهي

بازه مورد مطالعه و نقاط نمونه - ۲شکل 

در برآورد منحن ريروش پردازش تصاو

نشان داده شده
تصو

داخل قاب چوب
ذرات رسوب

(که در وسط قاب 
اين بررسي 

پردازش تصوير به ابعاد قاب مورد استفاده در تصوير 
 شد

پيمايش ميداني انتخاب 
در هر نقطه، ذرات سطح

منظور 
داخل پالست

کسب اطم
برداشته م

يو پ
قاب با استفاده از اسپر

مختصات 
سپس رو

مربوط به آن 
بازه مورد مطالعه، صورت گرفت.

عکس
مستق
نمونه

شکل 
تصو

شده، 
انتقال داده شدند تا در ادامه، نتا

ها با نتا آن
يمقا
  

شکل 

روش پردازش تصاو ت

 رياز مس 
نشان داد که از 

 ياملش واقع در باالدست روستا
مناسب  ط

 ليدل مورد نظر در بستر رودخانه، به
مطلوب و متنوع 
کوچک) و 

 ؛قابل تردد و تصويربرداري، وجود دارد
انتخاب  لومتر

  
رود در  رودخانه شلمان
١٣٩١(  

  در بازه مورد مطالعه
 يافزارها نرم
ذرات  از مناسب
 هيته هيبا الک، بر پا
از انجام  
ذرات  ايخشک خواهند شد) و مناسب از خاک 

از رسوبات 
 يآور رود در بازه مورد نظر و جمع

  .اقدام شد
 يتاليجيد 

 ١٠ يمکان
با استناد به 

با  ري) صورت گرفت. تصاو
 هيپا و سه 

 ٢٥تا سطح بستر، در 
 ،بودند کنواخت

 ٢و بازه مورد مطالعه در شکل 

تيتحليل حساس

 ييدهايرود، بازد
نشان داد که از  يداني

املش واقع در باالدست روستا
طيخرشتوم، شرا

مورد نظر در بستر رودخانه، به
مطلوب و متنوع  ي

کوچک) و  يها سنگ
قابل تردد و تصويربرداري، وجود دارد

لومتريک ٥/٧ 

رودخانه شلمان 
١٣٩١و همکاران، 

در بازه مورد مطالعه
نرم ذرات با استفاده از

مناسب يريمنوط به وجود تصاو
با الک، بر پا

 شيکه پ يي
خشک خواهند شد) و مناسب از خاک 

از رسوبات  ريتصاو هيته
رود در بازه مورد نظر و جمع

اقدام شد ش،
 نياز دورب 

مکان کيبا قدرت تفک
با استناد به  نيدورب 

) صورت گرفت. تصاو
 يفلز يافق 

تا سطح بستر، در 
کنواختيرسوبات 

و بازه مورد مطالعه در شکل 

تحليل حساس                                         

رود، بازد بستر رودخانه شلمان
يم يها يآمد. بررس

املش واقع در باالدست روستا
خرشتوم، شرا يکهلستان تا محدوده روستا

مورد نظر در بستر رودخانه، به
يها با اندازه

سنگ تا قلوه زي
قابل تردد و تصويربرداري، وجود دارد

 يبيلذا بازه مورد مطالعه با طول تقر

 زيحوضه آبر 
و همکاران،  يورک يلي

در بازه مورد مطالعه يدان
ذرات با استفاده از ع

منوط به وجود تصاو
با الک، بر پا يبند دانه 
ييها نمونه 

خشک خواهند شد) و مناسب از خاک 
ته يبرا رو ن

رود در بازه مورد نظر و جمع
ش،يانجام آزما 

 ريتصاو هيته
Canon PowerShot G12 با قدرت تفک

 ني. انتخاب ا
) صورت گرفت. تصاو١٣٩٤(
 لهيم يرو ن

تا سطح بستر، در  يمتر ک
رسوبات  ينقطه از بازه مورد نظر که دارا

و بازه مورد مطالعه در شکل  يبردار

                            

بستر رودخانه شلمان
آمد. بررس لرودخانه به عم

املش واقع در باالدست روستا يمحل بند انحراف
کهلستان تا محدوده روستا

مورد نظر در بستر رودخانه، به اتيانجام عمل
با اندازه يداشتن ذرات رسوب

ير يلي(محدوده شن خ
قابل تردد و تصويربرداري، وجود دارد يرهاي

لذا بازه مورد مطالعه با طول تقر

 تياز موقع يي
ي(اسمع النياستان گ

دانيم اتيب) انجام عمل
عيدست آوردن نحوه توز

منوط به وجود تصاو ر،ي
 شيآزما ي

 ايخشک (و 
خشک خواهند شد) و مناسب از خاک 

نياستوار است. از ا
رود در بازه مورد نظر و جمع بستر رودخانه شلمان

 يبرا ازيمورد ن
ته يبرامطالعه حاضر 

Canon PowerShot G12

. انتخاب ادشاستفاده 
( انيزيو عز 

نياستفاده از استقرار دورب
کييبيثابت و از فاصله تقر

نقطه از بازه مورد نظر که دارا
بردار شد. نقاط نمونه

١٣٦                                    

بستر رودخانه شلمان يسطح
رودخانه به عم

محل بند انحراف
کهلستان تا محدوده روستا

انجام عمل يبرا
داشتن ذرات رسوب

(محدوده شن خ
يمس نيهمچن

لذا بازه مورد مطالعه با طول تقر
  .د

يينما -۱شکل 
استان گ

ب) انجام عمل
دست آوردن نحوه توز

يپردازش تصاو
ي. از طرفاست
خشک (و  يها نمونه

خشک خواهند شد) و مناسب از خاک  ش،يآزما
استوار است. از ا يرسوب

بستر رودخانه شلمان
مورد ن يها نمونه

مطالعه حاضر  در
Canon PowerShot G12

استفاده  کسليمگاپ
 يصمد جينتا

استفاده از استقرار دورب
ثابت و از فاصله تقر

نقطه از بازه مورد نظر که دارا
شد. نقاط نمونه هيته

١٣٦

سطح
رودخانه به عم

محل بند انحراف
کهلستان تا محدوده روستا

برا
داشتن ذرات رسوب

(محدوده شن خ
همچن

لذا بازه مورد مطالعه با طول تقر
دش
  

شکل 

  

ب) انجام عمل
دست آوردن نحوه توزب

پردازش تصاو
است
نمونه

آزما
رسوب

بستر رودخانه شلمان
نمونه

در
Canon PowerShot G12

مگاپ
نتا

استفاده از استقرار دورب
ثابت و از فاصله تقر

نقطه از بازه مورد نظر که دارا
يته



                               ١٣٧  

  
 يسطح ي

  با الک

  
 ٧٠و  يمتر

شده به آزمايشگاه، ذراتي 
 يبرالذا  

هاي داراي ابعاد چشمه 
اينچ)،  ۱

) ۳۰ شماره
 ۲۵ بندي براي هر يک از

FHWA Hydraulic 

آن، پردازش 
و استخراج 

 يبرا. ست
از قسمت 

برنامه  ن
 يبخش، برنامه دارا

ها و تنها با 
 عيمناسب از ذرات، قادر به محاسبه سر

خواهد بود. 
 رينظ يي

را در  يورود
عبارتند از: 

 يبا بردن ابزار خط
 ريمشخص در تصو

د) شو نيي

                               

يب) رنگ کردن ذرات رسوب
با الک يبند دانه

متر يسانت ٤٠در 

شده به آزمايشگاه، ذراتي 
 ؛خورد چشم مي

هاي داراي ابعاد چشمه 
۵/۱(الک  ۳۸
شماره (الک ۰/

بندي براي هر يک از

FHWA Hydraulic 

آن، پردازش  يها تي
و استخراج  يا و سنگدانه

ستها مربوط به آن
از قسمت  ت،اندازه ذرا

نيرسوب موجود در ا
بخش، برنامه دارا

ها و تنها با  است که با استفاده از آن
مناسب از ذرات، قادر به محاسبه سر

خواهد بود.  ها آن يبند
ييها طيقابل انتقال به مح

ورود ريپردازش تصو
عبارتند از:  بيترت مراحل به
با بردن ابزار خط ر
مشخص در تصو ل

ييدر محل، تع

                                                                             

ب) رنگ کردن ذرات رسوب
دانه شيانجام آزما

در  ٤٠ يها قاب

شده به آزمايشگاه، ذراتي  هاي منتقل
cm۶ چشم مي به

هاي داراي ابعاد چشمه  انجام آزمايش از سري الک
mm۱/۳۸اينچ)، 

/mm۵۹۵ تا
بندي براي هر يک از منحني دانه

  ترسيم شد.
 FHWA Hydraulicافزار از نرم

ياز قابل يکياستفاده شده که 
و سنگدانه يمربوط به ذرات رسوب

مربوط به آن ي
اندازه ذرا عيتوز وه
رسوب موجود در ا -
بخش، برنامه دارا ني. در اد

است که با استفاده از آن
مناسب از ذرات، قادر به محاسبه سر

بند دانه يمختصات نقاط واقع بر منحن
قابل انتقال به مح

پردازش تصومراحل 
مراحل به ني. ا

ريدر تصو اس
لطو کي ي
در محل، تع يبردار عکس

                                          

ب) رنگ کردن ذرات رسوب ،از رسوبات
انجام آزما يبرا کي

قاب يريکارگ رود با به

هاي منتقل در ميان اغلب نمونه
mm۲  تاcm

انجام آزمايش از سري الک
اينچ)،  ۲(الک 
تا اينچ) ۱(الک 
منحني دانه سپس
ترسيم شد. Excelدر محيط 

از نرم ريپردازش تصاو
استفاده شده که 

مربوط به ذرات رسوب
يبند دانه ي

وهيشاز  يبه برآورد
-سنگدانه ي

دش) استفاده 
است که با استفاده از آن ييو ابزارها
مناسب از ذرات، قادر به محاسبه سر 

مختصات نقاط واقع بر منحن
قابل انتقال به مح يراحت اطالعات حاصل به

مراحل  ٥. شکل 
. ادهد يبرنامه نشان م

اسيطول خط مق
يقسمت رو 
عکس نيح 

                                                              

از رسوبات ريتصو هيو ته
ي) داخل قاب به درون پالست

رود با به در بستر رودخانه شلمان
  ي

در ميان اغلب نمونه
mmهاي  در اندازه

انجام آزمايش از سري الک
mm۸/۵۰  الک)
mm۴/۲۵  الک)

سپس واستفاده 
در محيط  نمونه
پردازش تصاو جهت

Toolbox  استفاده شده که
مربوط به ذرات رسوب ريتصاو
يمنحن ميمستق
به برآورد يابيدست
يبند دانه لي

) استفاده ٢/٤(نسخه 
و ابزارها تميالگور

 ريتصو افت
مختصات نقاط واقع بر منحن

اطالعات حاصل به
Excel شکل است .

برنامه نشان م 
طول خط مق نييالف) تع

 نيموجود در ا
 ديطول با ن

١٣٩٥                    

يو ته يافق لهي
) داخل قاب به درون پالست

  

در بستر رودخانه شلمان
يمتر يسانت ٧٠

در ميان اغلب نمونه
در اندازه

انجام آزمايش از سري الک
 mm

mm

استفاده 
نمونه
جهت

Toolbox

تصاو
مستق
دست
يتحل

(نسخه 
الگور

افتيدر
مختصات نقاط واقع بر منحن

اطالعات حاصل به
Excel

 نيا
الف) تع

موجود در ا
ني(ا

١٣٩٥زمستان / ٢٣

يو م هيپا سه ي
) داخل قاب به درون پالستي(رنگ يو انتقال ذرات سطح

در بستر رودخانه شلمان يبردار
٧٠در 

با استفاده از 
  ري

اندازه  ايقطر 
 يبند دانه 
 يريمقاد ش،

از متوسط اندازه ذرات، بدون در نظر گرفتن شکل 
 يبستر (بخش

قرار  انيدر معرض جر
 ازين نيدشوار بوده و همچن

سطح بستر 
 يتاليجيد 
 ريبه تصو بوط

طور عمده، تعداد 
جا که  . از آن

 يبزرگ و متوسط خود رو
قائم  يها در راستا

ن روش ي
متوسط و بزرگ ذرات خواهد بود. روش 
الک، مشکالت 

همراه  بستر را به
رسد نتايج آن با دقت بيشتري 
كه با جريان آب در تماس 

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

يرو نيدورب: الف) استقرار 
و انتقال ذرات سطح

بردار از نقاط نمونه

با استفاده از  يبند
يبا الک و روش پردازش تصاو

قطر  عيتوز ي
 ،يذرات موجود در هر نمونه بر حسب درصد وزن

ش،يآزما ني
از متوسط اندازه ذرات، بدون در نظر گرفتن شکل 

بستر (بخش يسطح
در معرض جر
دشوار بوده و همچن

سطح بستر  ريکه در ز
 ريدر روش پردازش تصاو

بوطمر ر،يپردازش تصاو
طور عمده، تعداد  روش به
. از آنديآ يدست م

بزرگ و متوسط خود رو
ها در راستا و قطر کوچک آن

يحاصل از ا
متوسط و بزرگ ذرات خواهد بود. روش 

الک، مشکالت  شيبرخالف روش آزما
بستر را به يرسوبات سطح

رسد نتايج آن با دقت بيشتري 
كه با جريان آب در تماس 

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

: الف) استقرار 
و انتقال ذرات سطح يآور داخل قاب و ج) جمع

از نقاط نمونه شده  تهيه ر

بند دانه يها
با الک و روش پردازش تصاو

ي وهيشبا الک، 
ذرات موجود در هر نمونه بر حسب درصد وزن

يحاصل از ا 
از متوسط اندازه ذرات، بدون در نظر گرفتن شکل 

سطح هيرسوبات ال
در معرض جر ميطور مستق

دشوار بوده و همچن اريروش، بس
که در زاست از ذرات 

در روش پردازش تصاو
پردازش تصاو 

روش به ني. در ا
دست م ها به ذرات و مساحت و ابعاد آن

بزرگ و متوسط خود رو يبا قطرها
و قطر کوچک آن

حاصل از ا يقطرها 
متوسط و بزرگ ذرات خواهد بود. روش 

برخالف روش آزما
رسوبات سطح

رسد نتايج آن با دقت بيشتري  ر مي
كه با جريان آب در تماس  را نشان دهد

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

: الف) استقرار يدانيم اتي
داخل قاب و ج) جمع

رياز تصاو يتعداد

ها يج) استخراج منحن
با الک و روش پردازش تصاو يبند

با الک،  يبند دانه
ذرات موجود در هر نمونه بر حسب درصد وزن

 ي. قطرهاشود
از متوسط اندازه ذرات، بدون در نظر گرفتن شکل 

رسوبات ال يبردار . نمونه
طور مستق که به ي
روش، بس ني) در ا

از ذرات  يکردن قسمت
در روش پردازش تصاو ياند. از طرف

 جياز ذرات، نتا
. در اشود يذرات م

ذرات و مساحت و ابعاد آن
با قطرها يمعموالً ذرات سنگ

و قطر کوچک آن رنديگ ي
 نيبنابرا ؛
متوسط و بزرگ ذرات خواهد بود. روش  يقطرها
برخالف روش آزما ريپردازش تصاو

رسوبات سطح يبردار مربوط به نمونه
ر مينخواهد داشت و به نظ

را نشان دهد 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

يعمل -٣شكل
داخل قاب و ج) جمع

تعداد -٤شکل 

ج) استخراج منحن
بند روش دانه

دانه شيآزما در
ذرات موجود در هر نمونه بر حسب درصد وزن

شود يم دهينام
از متوسط اندازه ذرات، بدون در نظر گرفتن شکل  يکل
. نمونهستها آن

ياز ذرات رسوب
) در ارنديگ ي

کردن قسمت زيبه تم
اند. از طرف تهقرار گرف

از ذرات، نتا شده  تهيه
ذرات م يدوبعد

ذرات و مساحت و ابعاد آن
معموالً ذرات سنگ

يقرار م نيزم
؛شود يواقع م

قطرها نيانگي
پردازش تصاو

مربوط به نمونه
نخواهد داشت و به نظ

 اندازه ذراتي
  .هستند

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

شكل

شکل 

  

ج) استخراج منحن
روش دانه

در
ذرات موجود در هر نمونه بر حسب درصد وزن

نام
يکل
آن

از ذرات رسوب
يم

به تم
قرار گرف

تهيه
دوبعد

ذرات و مساحت و ابعاد آن
معموالً ذرات سنگ

زم
واقع م

يم
پردازش تصاو

مربوط به نمونه
نخواهد داشت و به نظ

اندازه ذراتي
هستند



  ...بستر رودخانه 

 يبراتا  د
رگرسيون خطي بين 
 ش و نتايج پردازش تصاوير در محيط

  تناظر با يکديگر قرار بگيرند.

  
FHWA Hydraulic 

داده  برش
پس از عبور 
پس از اعمال عملگر کاهش 

)، ز) اعمال 
بر  ها ي

مشخصه  
 ريمقاد ر،

). ۷دو روش بدست آمد (شکل 
حاصل از پردازش 

، ١٦D يقطرها
 ،۸۱۹/۰ 
 جينتا ي

 ،يمتر يسانت
 ريدست آمد. مقاد

 جينتا ن
 ريتصاو ل
 يقطرها 

  .استدر هر دو حالت 
ج در دو روش 

 يزان خطا
D ،۷۵D  و
با  يبند دانه
  نتايج  ي

بستر رودخانه  يرسوبات سطح

D  دشقرائت
رگرسيون خطي بين 
ش و نتايج پردازش تصاوير در محيط

تناظر با يکديگر قرار بگيرند.

 FHWA Hydraulicافزار 

برش يرنگ ريب) تصو
پس از عبور  ريد) تصو

پس از اعمال عملگر کاهش 
)، ز) اعمال ينريبا ر

ي)، ح) برازش چندضلع
  بر ذرات

 يقطرها 
ر،يحاصل از پردازش تصاو

دو روش بدست آمد (شکل 
حاصل از پردازش  ج
قطرها يبرا 
۸۶۴/۰ ،۸۷۶/۰ ،
يبرا ريمقاد 
سانت ۷۰در  
دست آمد. مقاد  به
نيب يقو اريبس
ليو تحل هي

 قيبرآورد نسبتاً دق
در هر دو حالت 

ج در دو روش يزان تطابق نتا
زان خطايجيتالي، م

۱۶D ،۵۰D ي

دانه شيحاصل از آزما
يبرا جداگانه

رسوبات سطح ي

D ،٧٥D  ٨٤وD

رگرسيون خطي بين  و اعمال 
ش و نتايج پردازش تصاوير در محيط

تناظر با يکديگر قرار بگيرند.

افزار  در نرم ريراحل پردازش تصو
ب) تصو اس،يخط مق

د) تصو ،يتيهشت ب
پس از اعمال عملگر کاهش  ري، هـ) تصو

ري(تصو يحد 
Watersheddingح) برازش چندضلع ،(
بر ذرات ها يضيذرات و ط) برازش ب

 نيب يخط 
حاصل از پردازش تصاو

دو روش بدست آمد (شکل  
جيو نتا يشگاه
 يمتر يسانت

۸۶۴برابر با  
 نيا ني. همچن

 ۷۰با قاب 
به ۶۷۸/۰و 

يبس يمذکور نشان از وجود همبستگ
هياز تجز حاصل

برآورد نسبتاً دقانگر
در هر دو حالت  ريمختلف توسط روش پردازش تصو

زان تطابق نتا
جيتالي، مير ديشگاهي و پردازش تصاو

يروش پردازش تصاوير در برآورد قطرها
حاصل از آزما 
جداگانه طور به و 

يبند دانه يدر برآورد منحن

٥٠D، ١٦Dمشخصه 

 يهمبستگ 
ش و نتايج پردازش تصاوير در محيطمقادير حاصل از آزماي

تناظر با يکديگر قرار بگيرند.، اين مقادير در 

راحل پردازش تصو
خط مق نيي: الف) تع
هشت ب يخاکستر ر

Medianهـ) تصو ،
 ينواح جاديو) ا
Watersheddingعملگر پخش (

ذرات و ط) برازش ب

  
 ونيپس از انجام رگرس
حاصل از پردازش تصاو يو قطرها

 نيدر ا جينتا
شگاهيآزما جينتا

سانت ۴۰در  ۴۰
D بيترت  به 

. همچندشحاصل 
با قاب  ريحاصل از پردازش تصاو

و  ۷۶۹/۰، ۰
مذکور نشان از وجود همبستگ

حاصل جيو نتا
انگريافزار دارد که ب

مختلف توسط روش پردازش تصو
زان تطابق نتايتر م قيبررسي دق

شگاهي و پردازش تصاو
روش پردازش تصاوير در برآورد قطرها

 يها نسبت به اندازه
 ريز رابطه 

در برآورد منحن

مشخصه  يقطرها
 زانيم يبررس

مقادير حاصل از آزماي
Excel اين مقادير در ،

راحل پردازش تصوم - ۵شکل 
Toolboxالف) تع :

ريشده، ج) تصو
Medianلتريدادن از ف

و) ا نه،يزم پس
عملگر پخش (

ذرات و ط) برازش ب

  نتايج و بحث
پس از انجام رگرس

و قطرها يشگاهيآزما
نتا نيب r2بي
نتا نيب r2بيضرا

۴۰با قاب  ريتصاو
D ،٧٥D  ٨٤وD

حاصل  ۶۷۹/۰
حاصل از پردازش تصاو

۷۴۶/۰ ،۷۶۸/۰
مذکور نشان از وجود همبستگ

و نتا يشگاهيآزما
افزار دارد که ب توسط نرم

مختلف توسط روش پردازش تصو
بررسي دق ي
شگاهي و پردازش تصاويآزما

روش پردازش تصاوير در برآورد قطرها
D نسبت به اندازه
 صورت به الک،

در برآورد منحن ريروش پردازش تصاو

قطرها
بررس

مقادير حاصل از آزماي
Excel

  

شکل 
Toolbox

شده، ج) تصو
دادن از ف

پس
عملگر پخش (

  

  
نتايج و بحث

پس از انجام رگرس
آزما
يضر
ضرا

تصاو
٥٠D

۶۷۹و 
حاصل از پردازش تصاو

۷۴۶
مذکور نشان از وجود همبستگ

آزما
توسط نرم

مختلف توسط روش پردازش تصو
يبرا

آزما
روش پردازش تصاوير در برآورد قطرها

۸۴D

الک،

روش پردازش تصاو ت

کسب  يبرا
 ليراست و طو

ب) جدا  
 ،١پردازش شود

، ٢يتيب هشت
به  لتريف 

ذرات موجود در 
)، هـ) اعمال عملگر کاهش 

 شياز پ تم
 ييها و حذف قسمت

دارند کمک 
مرحله،  ني

 ريدر واقع در تصو
مربوط به ذرات و 
ز) استفاده از 
صورت خودکار 

 ،دارند يپوشان
 ليکه پس از تشک

را که دچار 
نقاط را تا  

) اتساع دهد
بر ذرات و ط) برازش 

 بيترت مراحل (ح) و (ط) به
 کيرا بر ذرات موجود در 

دو  ني. کاربر از ب
از  يا . نمونه

با الک و  
  اند.

) با ريتصو 
افزار شدند که 
ها پس از ورود 

 يتمام يدست آمد. سپس از رو
 ري)، مقادي

                                        
1- Set Cropping Extents
2- 8-Bit Image
3- Noise 
4- Subtracting Background
5- Rolling Ball
6- Thresholded Regions
7- Watershedding
8- Euclidian Distance Map
9- Ultimate Eroded Points

تيتحليل حساس

برا. شود يافزار وارد م
راست و طو يخط ن،
 کند، يم يطور مورب ط

پردازش شود ديکه با
هشت يخاکستر
Median ني(ا 

ذرات موجود در  يها از رو
)، هـ) اعمال عملگر کاهش 

تميالگور کيعملگر با استفاده از 
و حذف قسمت 

دارند کمک  کنواخت
نيدر ا .٦يا آستانه

در واقع در تصو .دشو
مربوط به ذرات و  يک

ز) استفاده از  شود، ي
صورت خودکار  عملگر، به

پوشان هم ايبوده و 
که پس از تشک ب
را که دچار  ينقاط 
 نياز ا کي. سپس هر 

دهد يکه لبه ذره اجازه م
بر ذرات و ط) برازش 

مراحل (ح) و (ط) به
را بر ذرات موجود در 

. کاربر از بدکن ي
. نمونهدينما يرا انتخاب م
 يبند دانه ش

اند. نشان داده شده
 ٢٥(سهم هر قاب، 
افزار شدند که  جهت انجام پردازش وارد نرم

ها پس از ورود  آن ي
دست آمد. سپس از رو

يافزار و نرم 

                                        
Set Cropping Extents

Bit Image 

Subtracting Background
Rolling Ball 
Thresholded Regions
Watershedding 
Euclidian Distance Map

mate Eroded Points

تحليل حساس             

افزار وارد م در نرم
ن،يبهتر، الزم است که طول مع

طور مورب ط
که با يرنگ ري

خاکستر ريبه تصو
Median لترياز ف

ها از رو و لکه
)، هـ) اعمال عملگر کاهش 

عملگر با استفاده از 
 حي) به تصح
کنواختيريذرات که حالت غ

آستانه اي يحد
شو يم ليتبد

کيکه  خورد ي
يها م آن نهي

عملگر، به نيکمک ا
بوده و  گريکد

بيترت نيبد 
 ني، دورتر

. سپس هر ابد
که لبه ذره اجازه م

بر ذرات و ط) برازش  ها يح) برازش چندضلع
مراحل (ح) و (ط) به يبر ذرات. برنامه ط
را بر ذرات موجود در  ها يض
يم طيمح ،
را انتخاب م ي

شيدست آمده از آزما
نشان داده شده ٦در شکل 

(سهم هر قاب،  يرنگ
جهت انجام پردازش وارد نرم

يحاصل از پردازش تمام
دست آمد. سپس از رو به

 يشگاهي(آزما

                                        
Set Cropping Extents 

Subtracting Background 

Thresholded Regions 

Euclidian Distance Map 
mate Eroded Points 

                                        

در نرم اسيطول خط مق
بهتر، الزم است که طول مع

طور مورب ط را به ريباشد که تصو
ياز تصو يا کردن محدوده
به تصو يرنگ ريتصو

از ف ريد) عبور دادن تصو
و لکه ٣برطرف کردن خش

)، هـ) اعمال عملگر کاهش دکن يکمک م
عملگر با استفاده از  ن

) به تصح٥لتان(توپ غ
ذرات که حالت غ 

حد ينواح جاد
تبد ينريبه حالت با

يتنها دو رنگ به چشم م
يزم مربوط به پس

کمک ا : برنامه به٧
کديرا که در تماس با 

 د؛کن يجدا م
، دورتر٨يدسينقشه فواصل اقل

ابدي يم ،٩اند شده
که لبه ذره اجازه م ييممکن (تا جا

ح) برازش چندضلع
بر ذرات. برنامه ط

ضيو ب ها يچندضلع
،يتيب هشت 
يکيدلخواه  مرحله آخر، به
دست آمده از آزما به

در شکل  ريروش پردازش تصاو
رنگ ريتصو ٥٠
جهت انجام پردازش وارد نرم 

حاصل از پردازش تمام
به Excel ط

(آزما يبند دانه

                                                 

١٣٨                           

يطول خط مق
بهتر، الزم است که طول مع جينتا

باشد که تصو
کردن محدوده

تصو ليج) تبد
د) عبور دادن تصو
برطرف کردن خش

کمک م ريتصو
نيا .٤نهيزم پس
(توپ غ شده نيي

 نهيزم از پس
جاديا . و)کند ي

به حالت با ريتصو
تنها دو رنگ به چشم م

مربوط به پس يگري
٧عملگر پخش

را که در تماس با  يذرات
جدا م گريکدياز 

نقشه فواصل اقل
شده يخوردگ

ممکن (تا جا يجا
ح) برازش چندضلع دهد، ي
بر ذرات. برنامه ط ها يض
چندضلع نيبهتر
 ينريبا ريتصو

مرحله آخر، به
به يها يمنحن

روش پردازش تصاو
٥٠در مجموع، 

 JPEGفرمت 
حاصل از پردازش تمام يها يمنحن

طيبه مح جينتا
دانه يها يمنحن

١٣٨

طول خط مق
نتا

باشد که تصو
کردن محدوده

ج) تبد
د) عبور دادن تصو
برطرف کردن خش

تصو
پس

ييتع
از پس

يم
تصو

تنها دو رنگ به چشم م
گريد

عملگر پخش
ذرات
از 

نقشه فواصل اقل
خوردگ

جا
يم
ضيب

بهتر
تصو

مرحله آخر، به
منحن

روش پردازش تصاو
در مجموع، 

فرمت 
منحن

نتا
منحن
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  دست آمدند: حاصل از هر قاب به
)۱(   i IA i Sieve

i Sieve

(D ) (D ) 100
(D )

−
=   Diدر برآورد قطر  ینسب يخطا×

درصد ذرات از  iکه را  ي، قطرSieve(Di)و  IA(Di)که در آن 
و  يريروش پردازش تصو يبرا بيترت را به ،زترنديآن ر

 نيانگيم تي. در نهادهند ينشان م يشگاهيروش آزما
 ،يمتوسط نسب يخطا عنوان  به ينسب يخطاها يحساب

 جينتا يحاصل از هر قاب، محاسبه شد. بررس جينتا يبرا
که  دهد ينشان م ۸در شکل  مختلفمربوط به دو قاب 

برآورد مربوط به قطرها در حالت استفاده از قاب  ريمقاد
نسبت به حالت استفاده از قاب  ،يمتر يسانت ۴۰در  ۴۰
حاصل از روش  يبه قطرها ،يمتر يسانت ۷۰در  ۷۰
دقت برآوردها در حالت  ني. همچنترند کينزد يشگاهيآزما

 اديقطر ذرات، ز شيا، با افز۴۰در  ۴۰استفاده از قاب 
عکس  ،۷۰در  ۷۰اما در حالت استفاده از قاب  ؛شود يم

 اين مطلب حاصل شده است.
از سوي ديگر، مقادير درصد ريزتر متناظر با ابعاد 

بندي حاصل از  هاي دانه نيز از روي منحني هاي الک چشمه
 نيهم د. بهشپردازش تصاوير مربوط به هر دو قاب، قرائت 

اختالف  زانيم يبررس بار ني، مشابه با حالت قبل، اسبب
پردازش  حاصل از روش زتريدرصد ر ريمقاد انيموجود م

شده در هر دو حالت (دو قاب مختلف) نسبت   تهيه ريوتصا
 نيا انيب يصورت گرفت و برا يشگاهيآزما ريبه مقاد

 يتمام يبرا ريطبق رابطه ز ينسب يخطا زانياختالف، م
  :دشمحاسبه  ،يبردار نقاط نمونه

)۲(   IA Sieve

Sieve

(percent finer) (percent finer)PE 100
(percent finer)

−
= ×  

، ذرات زتريبرآورد درصد ر ينسب يخطا PE، که در آن
(percent finer)IA  و (percent finer)Sieveگر انيب بيترت  به 

پردازش  يبند دانه يها يمنحن يذرات رو زتريدرصد ر
 يشگاهيآزما يها ي(با دو قاب مختلف) و منحن ريتصو
عنوان   به زين ينسب يخطاها يحساب نيانگي. مندهست
است كه  الزم به ذکرمحاسبه شد.  ،يمتوسط نسب يخطا

 يبرا زتريدرصد ر نيدر تخم ينسب يخطا زانيمحاسبه م
صورت گرفت  زين ۵۰Dاز اندازه  تر بزرگو  تر کوچکذرات 
  ).۹(شکل 

 

 

در ابتدا، ب)  ١مربوط به دو قاب: الف) نقطه شماره  ريالک و روش پردازش تصاو يشگاهيحاصل از روش آزما يبند دانه يمنحن -٦شكل
يبازه مطالعات يدر انتها ٢٥و ج) نقطه شماره  انهيدر م ٦نقطه شماره   
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متري): الف)  سانتي ۷۰در  ۷۰و  ۴۰در  ۴۰هاي  ش الک و نتايج پردازش تصاوير (قابيآزمون همبستگي بين مقادير حاصل از آزما - ۷شکل 

۱۶D (۵۰، بD (۷۵، جD  (۸۴و دD  

  
  با الک يبند مشخصه ذرات، نسبت به روش دانه يدر برآورد قطرها ريروش پردازش تصاو يخطا -۸شکل 

 

   
دقت روش پردازش تصاوير در برآورد درصد ريزتر  - ۹شکل 

  بندي، نسبت به روش آزمايشگاهي ذرات در منحني دانه

خطا در  زانين است که ميا نيمب ۹حاصل در شکل  جينتا
از  تر کوچکذرات، در ذرات با اندازه  زتريبرآورد درصد ر

 يآن برا نيمربوط به تخم ياز خطا شتري، ب۵۰Dاندازه 
 نيعمده بروز چن لي. دلاست ۵۰Dاز اندازه  تر بزرگذرات 

است که  نيا ،انهياز اندازه م تر کوچکذرات  يبرا ييخطا
 ريافزار، مقاد توسط نرم ريپردازش تصاو جيدر نتا لباغ

 متر، يليم ۲صفر تا  نيب يها مربوط به قطر زتريدرصد ر
افزار قادر به  و در واقع نرم شود يزده م نيبرابر با صفر تخم

 کهيدر حال ست؛ين متر يليم ۲از  تر کوچکذرات  صيتشخ
محدوده  يبرا زتريدرصد ر ريمقاد يشگاهيدر روش آزما

از صفر  شتريب يمذکور، قابل حصول و معموالً کم يطرق
از  تر کوچکذرات  يتمام يآور امکان جمع عالوه به . است
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با الک وجود  يبند دانه شيانجام آزما منظور به  ۵۰Dاندازه 
 انيبه برنامه، نما يورود ريذرات در تصاو نياما ا ؛ندارد

 نياز ا ي. وجود عواملرنديگ يهستند و مورد پردازش قرار م
حاصل از روش پردازش  يکه منحن شود يدست، منجر م

و به  تر قيدق ۵۰Dاز  تر بزرگ يدر دامنه قطرها ريتصو
گونه  همان يباشد. از طرف تر کينزد يشگاهيآزما يمنحن

در برآورد  ريدقت روش پردازش تصاو د،شو يکه مالحظه م
 ر، د)۵۰Dاز اندازه تر بزرگذرات  ويژه  بهذرات ( زتريدرصد ر

از  شتريب ،يمتر يسانت ۴۰در  ۴۰حالت استفاده از قاب 
 هيته يبرا يمتر يسانت ۷۰در  ۷۰است که از قاب  يحالت
ابعاد قاب موجود در  شيو با افزا شود ياستفاده م ريتصاو
ذرات حاصل  زتريدرصد ر متر، يسانت ۷۰به  ۴۰از  ريتصاو

 ريکمتر از مقاد يريچشمگ زانيبه م رياز پردازش تصاو
 تينشان از حساس نيکه ا دشو يبرآورد م يشگاهيزماآ

 يراببه ابعاد قاب مورد استفاده  ريروش پردازش تصاو
دارد. در واقع  يمورد بررس يمحدوده رسوبات سطح نييتع

 هياول رياز تصو شده  انتخاب يها کسليابعاد قاب بر تعداد پ
  .است رگذاريتأث ر،يپردازش تصو نيدر ح

 يها معرف ذرات در روش يتوجه به کاربرد قطرها با
مربوط به انتقال رسوبات از جمله برآورد بار بستر، امکان 

انجام محاسبات انتقال  منظور به قطرها  نياستفاده از ا
 شده  هئاز روابط ارا يتعداد ۱رسوب وجود دارد. در جدول 
بستر،  يبرآورد بار رسوب يبراتوسط دانشمندان مختلف 

شده است. با توجه به محدوده اندازه ذرات  دادهنشان 
رود و با در نظر  در بستر رودخانه شلمان يسطح يرسوب

(در حالت  ريدقت روش پردازش تصاو اينکهگرفتن 
تر  درشت يها ) در برآورد اندازهتر کوچکاستفاده از قاب 

 رينظ ييها لذا استفاده از روش ؛بوده است شتريذرات، ب
معرف بزرگ را در روابط  يغالباً قطرهاو مولر که  تريپ ر،يم

. شود يم هيتوص برند، يکار م  بستر به يبرآورد بار رسوب
 يا یبدر سطوح رسو ييها روش نيچن کاربردالبته 

ذرات در اعماق مختلف  يبند که نوع دانه شود يشنهاد ميپ
  .ندارد يچندان ريياست و تغ کنواختي يبردار نمونه

  
  )۱۳۹۲هاي تعيين بار بستر (برگرفته از شفاعي بجستان،  روش -۱جدول 

 روش نام روابط در استفاده مورد قطرمعرف کاربرد موارد و مالحظات
 )١٨٧٩( زيدوبو  ٥٠D نشده ذکر يتيمحدود

 )١٩٣٥ي (سيک ۸۴Dو  ۱۶D ،۵۰D کنواختيريغ و کنواختي يا ماسه بستر
 )١٩٣٦( لدزيش ٥٠D نشده ذکر يتيمحدود

 تريپ - ريم ٥٠D )بستر فرم ليتشک بدوني (وشن دانه  درشت بستر
 )١٩٤٨( ترومولريپ - ريم ۹۰Dو  ۱۶D ،۵۰D ،۸۴D )بستر فرم ليتشک بدوني (شن و دانه  درشت بستر

 )١٩٥٠( چيشوکل بندي ذرات هاي دانه تمامي رده يشن بستر يدارا يها رودخانه
 )١٩٥٠( نيانيشت ۶۵Dو  ۳۵D نشده ذکر يتيمحدود

 )١٩٨٢( همکاران و پارکر بندي ذرات هاي دانه تمامي رده شده سپر هيال و درشت مصالح يدارا و يشن بستر
  

  گيري نتيجه
روش پردازش  تيدقت و حساس يمطالعه به بررس نيدر ا

بستر  يرسوبات سطح يبند دانه يدر برآورد منحن ريتصاو
مورد بررسي،  يرود به اندازه سطح رسوب رودخانه شلمان
  :ن استيدست آمده چن به جيپرداخته شد. نتا

 با استفاده از برنامه يتاليجيد ريپردازش تصاو روش
FHWA Hydraulic Toolbox زتريدرصد ر نيدر تخم 

دقت  يمختلف ذرات، دارا يبرآورد قطرها مانند به ذرات، 
طور  با الک به يبند روش دانه جيآن به نتا جيو نتا يمناسب

نسبت  رياست. روش پردازش تصو کينزد يا مالحظه قابل
 ،يرسوبات سطح رياستفاده درتصاو قاب مورد ازهبه اند
که در صورت استفاده از  يطور دهد؛ ينشان م تيحساس

 اندازه ذرات، با مربوط به يقاب کوچک، دقت برآوردها
درحالت  يول ؛دارد مياندازه ذرات رابطه مستق شياافز

 ي. از سودشو يرابطه وارونه م ني، اتر بزرگاستفاده از قاب 
 زترير درصد ر،يابعاد قاب موجود در تصاو شياباافز گريد

از  کمتر زيادي زانيبه م ريپردازش تصاو از ذرات حاصل
  .شود يبرآورد م يشگاهيآزما ريمقاد

برآورد  منظور به افزار مذکور  توسط نرم ريتصاو پردازش
ارتفاع  کيکه از  يريذرات، در تصاو يبند دانه يمنحن

که سطح مورد  يدر حالت ؛شوند يم هيثابت از رسوبات ته
 ني(که در ا دشو يانتخاب م تر کوچکافزار،  پردازش در نرم
انتخاب  هياول رياز تصو يکمتر يها کسليصورت تعداد پ

دقت  ترند، کينزد هياول ريبه مرکز تصو شوند) و ذرات يم
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مشابه، از  يدر کارها شود يم شنهاديلذا پ دارند؛ يباالتر
بزرگ استفاده نشود. با در نظر  يليخ يها با اندازه يها قاب

در برآورد  ريروش پردازش تصاو ،ادتريگرفتن دقت ز
و  تريپ ر،يم روشتر ذرات، استفاده از  درشت يها اندازه
رودخانه و در  نيبستر در ا يبرآورد بار رسوب يبرامولر 

ذرات در اعماق مختلف  يبند که نوع دانه يسطوح رسوب
  .دشو يم شنهاديپ ،ندارد يچندان رييتغ يبردار نمونه

  
  منابع
. ١٣٩١ا.  يراد، م. و زمان يکاظم م. يورک يلياسمع .١

بر  انبريم جاديا ريتأث يو عدد يشگاهيمطالعه آزما
 يها رودخانه يکيدروليو ه يمشخصات هندس

(مطالعه  HEC-RASافزار با کمک نرم يرود چانيپ
). النيرود در استان گ : رودخانه شلمانيمورد

 دانشگاه. رانيا کيدروليکنفرانس ه نيازدهمي
 آبان. ١٨-١٦. هياروم

. مباني نظري و عملي ١٣٩٢م.  شفاعي بجستان .٢
 انتشارات .ويرايش دوم ،هيدروليك انتقال رسوب

 ص. ٥٤٨ .اهواز .دانشگاه شهيد چمران اهواز
 لي. تحل١٣٩٢س.  يمحمودل ح. و قره س. يصادق .٣

رسوبات بستر با استفاده از پردازش  يبند دقت دانه
 کيبا قدرت تفک يها نيحاصل از دورب ريتصاو

و  يمهندس يپژوهش -يعلم هيمختلف. نشر
 .١٢٤-١١٥: )٢(٥. زيآبخ تيريمد

اثر توان  يابي. ارز١٣٩٤ا.  انيزيا. و عز يصمد .٤
بر نحوه استخراج  ريمختلف تصو يها کيتفک

بستر رودخانه به  يمصالح سطح يبند دانه يمنحن
 ياريآب يکنگره مل ني. نخستريروش پردازش تصو

مشهد. مشهد.  ي. دانشگاه فردوسرانيا يو زهکش
 .بهشتيارد ٢٤-٢٣. رانيا

 نيهشج يرجب م. ،يکرباس م. ،ياصفهان فيشرعبد .٥
روش  ي. معرف١٣٨٤ا.  ياساالريم. و ک

 نيياز بستر رودخانه در تع يا شبکه يبردار عکس
دانه  بستر درشت کيمحافظ  هيال يبند دانه

کنفرانس  نيپنجم  : رودخانه کرج).ي(مطالعه مورد
باهنر. کرمان.  دي. دانشگاه شهرانيا کيدروليه

 .آبان ١٩-١٧
. استفاده از ١٣٩١ا.  نيف. و آر يمرشد ا. انيزيعز .٦

 يجهت استخراج منحن ريپردازش تصو کيتکن

 نيبستر رودخانه. نهم يمصالح سطح يبند دانه
رودخانه. دانشگاه  يمهندس يالملل نيب ناريسم
 بهمن. ٥- ٣. رانيچمران. اهواز. ا ديشه

7. Beggan C. and Hamilton C. W. 2010. New 
image processing software for analyzing 
object size-frequency distributions, 
geometry, orientation, and spatial 
distribution. Computers & Geosciences. 36: 
539-549. 

8. Chang F. J. and Chung Ch. H. 2012. 
Estimation of riverbed grain-size 
distribution using image processing 
techniques. Journal of Hydrology. 440-441: 
102-112. 

9. Chung Ch. H. and Chang F. J. 2013. A 
refined automated grain sizing method for 
estimating river-bed grain size distribution 
of digital images. Journal of Hydrology. 
486: 224-233. 

10. Graham D. J. Rice S. P. and Reid I. 2005. A 
transferable method for the automated grain 
sizing of river gravels. Water Resources 
Research. W07020. 41 (7): 1-12. 

11. Parker G. Klingeman P. C. and McLean D. 
G. 1982. Bed-load and size distribution in 
paved gravelbed streams. Journal of 
Hydraulics Division. 108 (HY4): 544-571. 

12. Penders C. A. 2010. Determining Mean 
Grain-size In High Gradient Streams With 
Autocorrelative Digital Image Processing. 
Master of Science Thesis. Appalachian State 
University. Boone. North Carolina. US. 

13. Rubin D. M. Chezar H. Harney J. N. 
Topping D. J. Melis T. S. and Sherwood C. 
R. 2007. Underwater microscope for 
measuring spatial and temporal changes in 
bed-sediment grain size. Sedimentary 
Geology. 202: 402-408. 

14. Storm K. B. Kuhns R. D. and Lucas H. J. 
2010. Comparison of Automated Image-
Based Grain Sizing to Standard Pebble-
Count Methods. Journal of Hydrology. 
Engineering. 136: 461-473. 

15. Warrick J. A.,  Rubin D. M. Ruggiero P. 
Harney J. N. Draut A. E. and Buscombe D. 
2009. Cobble cam: grain-size measurements 
of sand to boulder from digital photographs 
and autocorrelation analyses. Earth Surface 
Processes and Landforms. 34: 1811-1821. 


