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 خالصه

سازی جريان و های شبیهمدلنكه ياز جمله ا .داردفراوان  هایرودخانه کاربرد یمهندس نهیدر زم ،بندیدانه منحنی و بستراطالعات حاصل از مطالعه 

ن واقع در غرب از رودخانه کردا يیهااز بازه برداریريمطالعه تصو نيدر اد. نباشمیبه اندازه و توزيع اندازه ذرات تشكیل دهنده بستر نیازمند رسوب 

 هایوشاز ر کيگفت که هر  توانیم حاصله جينتا ساسا بر .( صورت گرفته استزيتبر -تهران یخط آهن سراسر دستنيیاستان البرز )پا

های نوين پردازش تصوير با بندی حاصل از روشو اگر منحنی دانه دهدیم قیدق جهینت یهدف خاص یو برا یخاص طيدر شرا ريپردازش تصو

رات شناسايی نظر تعداد ذ روشها نیست. چرا که ازلک تطابق داشته باشد، لزوماً به معنی دقت خوب اينبندی حاصل از اتقريب مناسبی بر منحنی دانه

انه کمتر ا تعداد سنگدهای کوچكتر يا بو شمارش شده و همچنین اندازه واقعی آنها احتمال خطای زياد وجود دارد که اين مساله صرفاً در نمونه

توان گفت اصله میحس نتايج براسا وجود، ملموس نیست.اهمیت يافته و با افزايش اندازه نمونه يا تعداد ذرات در پردازش، خطای مزبور علیرغم 

ها خطای زيادی بندی الک نزديک است اما از نظر تعداد سنگدانهبه منحنی دانه Hydraulic Toolboxبندی حاصل از روش اگرچه منحنی دانه

بندی آن کند اما دقت منحنی دانهمی ارش شده ارائههای شمنتايج نزديكتری از نظر تعداد سنگدانه BGدر شمارش آنها وجود دارد. در مقابل روش 

 بسیار کم بوده و خطای اندازه ذرات آن با اندازه واقعی زياد است.

 

  .بندی، شنی، اندازه ذراتآبراهه، پردازش تصویر، دانهکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ها و گیری و تحوالت تاريخی تمدنم کره زمین در شكلولوژيكی اکوسیستعنوان بخشی از چرخه هیدربهها از آن جهت حائز اهمیت هستند که رودخانه

ارد، دهای فراوان دخانه کاربردمهندسی رو بندی، در زمینهبستر و منحنی دانه اطالعات حاصل از مطالعه. ]1[نقش مهمی دارند  بشر زندگیچنین هم

. توصیف کمی و دقیق ]5و  4و  3و 2[دلسازی جريان و انتقال رسوب نام بردسوبی جهت متوان از کاربرد مشخصات توزيع اندازه ذرات رطور مثال میبه

ی در ز اهمیت اساساند، اشده های مختلف پراکندهاند و در قسمتيكنواخت تشكیل شدههای طبیعی که از ذرات ناهمگن و غیرهای شنی در کانالبستر

سرعت  پذيری خصوصیات جريان ماننداثیرتدلیل باشد. اين اهمیت بههای رسوبی برخوردار مینهها و ژئومورفولوژی رودخاهیدرولیک جريان رودخانه

 . ]1[باشد از شكل و ساختار بستر  می...  متوسط، انتقال رسوب و

گر در سالیان اخیر از سوی دي .]6[باشد ترين آن آزمايش الک میهای گوناگونی وجود دارد که رايجرای استخراج توزيع اندازه ذرات روشب

باشند از جمله ها میاست که مبتنی بر پردازش تصاوير سطحی بستر آبراههبندی ارائه شدههای متعددی برای استخراج منحنی دانهبا پیشرفت علم، روش

گیری، تحلیل شناسايی، اندازه اشاره نمود که  ImageJو GIAS ،AGSافزارهای های پردازش تصوير موجود در نرمالگوريتم توان بهها میاين روش

افزار اطالعات برداری در محل مورد مطالعه است و نرمها نیازمند تصويرافزار. استفاده از اين نرم]8و  7[کنند و تعیین توزيع مكانی ذرات را تسهیل می

برداری با های تصوير. مقايسه نتايج حاصل از روش]9[کندمورد نیاز خود را از طريق تصاوير ديجیتالی بستر رودخانه يا فلوم آزمايشگاهی استخراج می

های نوين بدلیل داشتن مزايايی از جمله کاهش در هزينه و زمان، عدم نیاز به انتقال رسوبات، دهد که روشبندی حاصل از الک نشان میمنحنی دانه
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دلیل عدم وجود هها که بها در برخی کشور. اين روش]10[تی هستندهای سنتر جايگزين مناسبی برای روشها به مناطق بزرگتعمیم اطالعات نمونه

ها به آوری و انتقال نمونههای جمعشوند و يا با مشكالت و هزينهتجهیزات پیشرفته، نتايج حاصل از آزمايشگاه مكانیک خاک با خطا مواجه می

 .]2[آزمايشگاه مواجه هستند، مورد استقبال قرار است 

ل عدم وجود اند بدلیالم کردهچنین اعاند و همبخشی را گزارش دادهاند، نتايج رضايتهای پردازش تصوير استفاده کردهافزاررممحققینی که از ن

و سراير  بنردینحنری دانرهمها روشی مناسب بررای اسرتخراج افزارمطالعات ژئوتكنیكی و مكانیک خاک در مطالعات مهندسی رودخانه، استفاده از اين نرم

هرای پرردازش تصروير افرزارفاده از نرم. در يک دهه گذشته مطالعات بسیاری با است]8و  7[باشد( می90Dيا  50D ،84Dعنوان مثال ات ذرات بستر )بهمشخص

 ینردبدانه نیریت تعدر بستر رودخانه کررج جهر یاشبكه ی( از روش عكسبردار1384همكاران )صورت گرفته است، به طور مثال عبد شريف اصفهانی و 

بخرش دانره بنردی رسروبات بسرتر ريرز و درشرتدقت دانره 1392محمودلی در سال . صادقی و قره]11[نده ادانه استفاده کردبستر درشت کيمحافظ  هيال

. ]7[انرددهفراوت تحلیرل کررهايی با قدرت تفكیک مترا با استفاده از دوربین مدرس در شهرستان نور تیترب یعیدانشكده منابع طب یشده  یساحل بازساز

و  یریگانردازه، هندسره، جهرت یفراوانر عيرتوز لیرحلتو  هيرمنظور تجزبره GIAS ريافزار پردازش تصوو توسعه نرم یبه معرفنیز ( 2010) لتونیو هم بگن

 .]12[ذرات پرداختند یمكان عيتوز

بنردی انرههرا و منحنری دانرهدهرا، قطرر سرنگدانهداد سنگها از نظر تعافزاردقت نرم به بررسی است، هیچ کداممطالعاتی که تاکنون انجام شدهدر 

ا با خطرای قابرل قبرولی رها ها با نتايج ذرات واقعی، آنافزارايسه نتايج حاصل از نرمچنین بدون مقهم اند.اند و فقط نتايج حاصله را گزارش نمودهنپرداخته

برا آزمرايش الرک  FHWA Hydraulic Toolbox 4.2و  BaseGrain افرزارنرمدو در اين تحقیق به مقايسه نتايج بدسرت آمرده از  اند.ارائه کرده

 پرداخته شده است.

 

 هامواد و روش .2
 

تبريز( صورت گرفته است  -دست خط آهن سراسری تهرانهايی از رودخانه کردان واقع در غرب استان البرز )پايینبرداری از بازهدر اين مطالعه تصوير

 افزارنرم دوهای پردازش تصويری موجود در الگوريتمبدين منظور ا دو روش الک و پردازش تصوير استخراج شده است. بندی ذرات بکه دانه

FHWA Hydraulic Toolbox  وBaseGrain  های نرم افزارها به ترتیب با عالئم اختصاری در ادامه دادهاند. مورد استفاده قرار گرفتهHyd 

Tool  وBG مراجعه کرد. ]14[و  ]13[ترتیب به مراجع توان بههای مذکور میرای مشاهده جزئیات در رابطه با نحوه استفاده از روشباند. معرفی شده 

 

 مورد مطالعه منطقه .2-1

هرستان ش از غربیجنوب -شرقیگیرد. اين رود با جهت شمالهای استان البرز است که از ارتفاعات کهار بزرگ سرچشمه میرودخانه کردان از رودخانه

وان و برغان توان به درکردان می های اصلی رودخانهشود. از شاخهآباد وارد رودخانه شور میو نظرآباد عبور کرده و در اطراف روستای نجم ساوجبالغ

 دهد.نمايی از رودخانه مذکور در بازه مورد بازديد را نشان می 1اشاره نمود. شكل 

 

 . روش کار2-2

 منظور به. است واراست تصاوير و انجام آزمايش الک مطالعه، پردازش مورد منطقه از برداریعكس یپايه حاضر بر یدانیم اصلی تحقیق روش

استفاده  پیكسل،مگا 1/12 پذيریتفكیک قدرت دارای canonعكاسی ديجیتال مدل  دوربین يک از منطقه مذکور، در هادانهسنگ از برداریعكس

 رفتگمی رابر جريان باد قراربستحكم در ای مپايهسه روی افقی بر فلزی بازوی يک از استفاده با دوربین میدانی، هایاریبردعكس طی در. شده است

 موجود ذرات از نهايت در و گرديده تراز دوربین اين ای،ای صفحهترازياب لوله يک توسط سپس. است شده داده نمايش  2 شكل در تجهیزات اين که

 شدهبرداری عكس نقطه هر هب مربوط مختصات ،GPS يابدستگاه موقعیت از استفاده با درنهايت. شده است برداریعكس متریسانتی 40×40 قاب در

 3شده در شكل  مشخص نقطه 3ه در اين بازه از کمتر بوده است کردان حدود يک کیلو برداری در رودخانهمورد بازديد و نمونه طول .گرديد تعیین

سان بوده يك ه تقريباً برداری ذرات سطحی بستر انجام گرفته است، الزم به ذکر است که توزيع اندازه ذرات بستر در اين محدوداری و نمونهبردعكس

 است.
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 ن در روستای عباس آباددورنمای رودخانه کردا -1شکل

 

 
 برداریتجهیزات مورد استفاده جهت عکس -2شکل

 

                      

 
 نقاط برداشت شده -3شکل
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آوری، عداگانه جمصورت جاند و بهبرداری، ذرات موجود در سطح بستر با استفاده از اسپری رنگ شدههر نقطه پس از اتمام عكسدر 

متر میلی 8/50ابعاد چشمه  های دارایر آزمايشگاه از الکاند. دبندی با الک منتقل شدهبندی و به آزمايشگاه مكانیک خاک برای انجام آزمون دانهبسته

چنین با شمارش هم نقطه محاسبه شد. 3بندی برای هر اينچ( استفاده گرديد و منحنی دانه 4/1متر )میلی 35/6اينچ( ، ...،  5/1متر )میلی 1/38اينچ(،2)

 ردد.ها تعداد ذرات مربوط به هر قاب عكس مشخص شد تا در نهايت با تعداد مشخص شده توسط دو روش فوق مقايسه گدانهسنگ

 صل از مساحت ودر نظر گرفتن قطر حابه اکسل انتقال داده شده و با  BaseGrain  روشپردازش تصوير به بدست آمده از  اطالعات

های مربوط بندی و هم قطری دانههم خود منحن Hydraulic Toolbox افزارنرماز  گرديد.بندی رسم بندی و محاسبه فراوانی ذرات، منحنی دانهدسته

ستخراج چكترند( ادرصد وزنی ذرات از آن قطر کو 100و  85، 50، 15، 5)که به ترتیب معرف قطرهايی است که   5D ،15D ،50D ،85D ،100Dبه 

 های ديگر مقايسه کرد.توان با نتايج روششود که میمی

 

 . نتایج3

 

ها دانهگرش تعداد سنو شما ه برای انجام آزمون الکطور که گفته شد در اين تحقیق سه نمونه قاب از رودخانه کردان تهیه شد و به آزمايشگاهمان

 BaseGrainو  Hydraulic Toolbox های ه از پردازش تصوير با روشاز اين آزمايش با نتايح بدست آمد منتقل شد تا در نهايت نتايج حاصل

گوناگون  یهاو اندازه یظاهر یهایژگيو یها داراآن که ذرات يیهادر بستر رودخانه در قسمت یبردارذکر است که نقاط نمونه انيشا مقايسه گردد.

 اتیملع انيس از پاپصورت گرفت.  دینور خورش میعدم تابش مستق طيو در شرا یابر یدر هوا هایبودند، مد نظر قرار گرفتند. عكسبردار

داده  خاک انتقال مكانیک گاهشيالک به آزما شيزماانجام آ یبرا ،یربردارياز نقاط تصو شدهیآورجمع یسطح یدر منطقه، ذرات رسوب یربرداريتصو

تا  4های )شكل ردیقرار گ هسيمونه، مورد مقامربوط به هر ن ريحاصل از پردازش تصاو جيها با نتاآن یبر رو شيحاصل از آزما جيشدند تا در ادامه، نتا

6). 

ج شده از آزمايش به نتايج مستخر Hydraulic Toolboxتوان دريافت که نتايج حاصل از روش می بدست آمدههای با دقت در نمودار

ن قبلی نیز له را محققاد. اين مسابر آزمايش الک استفاده کرهزينه و زمانجای روش پرتوان از اين روش پردازش تصوير بهالک بسیار نزديک است و می

شود، بررسی بندی میانهدهای پردازش تصوير که منجر به تولید منحنی افزارها و الگوريتماند، اما در خصوص دقت نرمچندين بار بررسی و تاکید کرده

 سه نمود.های متوسط در هر سه روش را با يكديگر مقايها و قطردانهجزئی صورت نگرفته است. از اين رو الزم است تعداد سنگ

 

 
 وش برای نمونه اولبندی مستخرج شده از هر سه رهای دانهمنحنی -4شکل
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 بندی مستخرج شده از هر سه روش برای نمونه دومهای دانهمنحنی -5شکل

 

 

 

 
 بندی مستخرج شده از هر سه روش برای نمونه سومهای دانهمنحنی -6شکل

 

 

روش برای نمونه اول سههای حاصل از قطر -1جدول  

 
D25 (cm) D40 (cm) D50 (cm) D85 (cm) 

BG       1.5 

Hyd Tool 2.6 3.7 4.2 6 

Seive Analysis 3 3.8 4.2 5.9 
 

 

 برای نمونه دومروش سه های حاصل از قطر -2جدول

 
D25 (cm) D40 (cm) D50 (cm) D85 (cm) 

BG       1 

Hyd Tool 1.8 2.3 2.7 5.3 

Seive Analysis 1.8 2.3 2.7 4.8 
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 برای نمونه سومروش  سههای حاصل از قطر -3جدول

 
D25 (cm) D40 (cm) D50 (cm) D85 (cm) 

BG       1.4 

Hyd Tool 2.1 2.9 3.5 5.2 

Seive Analysis 2.3 2.8 3.2 5 

 

و ا هم برابر است بتقريبا  Hydraulic Toolboxهای آزمايش الک و های حاصل از روشقطر کردتوان ادعا با دقت در جداول باال می

ست ين بدان معنیا .باشندیمها در طبیعت دانههايی متناقض با رنگ اصلی سنگیل اين اختالف وجود سايه و رنگشود، که دلاختالف کمی مشاهده می

شید و يا خورابش نورعی مانند تهای موجود در قاب سايه ايجاد شود و يا تغییر رنگی بر اثر عوامل طبیدانهروی سنگبرداری، برکه اگر هنگام عكس

ا با مشكل رک در طبیعت ين تكنیزش تصوير با خطا مواجه خواهد بود و اين مساله سهولت کاربرد اپردا فرايند... موجود باشد، بارش برف و باران و .

 کشد. جدی مواجه خواهد نمود و دقت آنرا به چالش می

 از روش بندی حاصلهنی دانبا منح ها در جداول باال، عدم برخورد امتداد خط قطر مورد نظرشايان ذکر است که دلیل خالی بودن برخی سلول

BG باشد.می 

 

 ها دانهتعداد سنگ -4جدول

  Hyd Tool BG واقعي

 نمونه اول 161 818 125

 نمونه دوم 234 1255 312

 نمونه سوم 216 946 187
 

ارائه  Hydraulic Toolbox و BGهای هايی که روشدانهبا تعداد سنگو  نمودهشمارش  را هاها به آزمايشگاه، آندانهبعد از انتقال سنگ

اختالف فاحشی با  هادانهدر شمارش سنگ Hydraulic Toolboxشود روش اند. همانطور که مشاهده میمقايسه شده 4دهد در جدول شماره می

تعداد  Hydraulic Toolboxدر واقع روش  باشد.ها میروی سنگهای گوناگون برواقعیت دارد که اين نیز به همان دلیل وجود سايه و رنگ

های رنگدانه های داخل قاب تصوير را براساسنگدانهاز سبرابر تعداد واقعی شمارش نموده که به معنی آنست که هر کدام  7 تا 4 ها را حدودسنگدانه

ز نظر تعداد سنگدانه شناسايی زديكتری انتايج متفاوت و البته ن BGدر مقابل روش نموده است.  شناسايیچند سنگدانه مجزا  عنوانتشكیل دهنده آن به

باشد اما در کل خطای شمارش های شناسايی شده کمتر يا بیشتر از تعداد واقعی میها تعداد سنگدانهکند. براساس نتايج آن در برخی نمونهشده ارائه می

 فاحش نیست.  Hydraulic Toolboxآن در حد اندازه روش 

تیجه دقیق ندف خاصی ههای پردازش تصوير در شرايط خاصی و برای توان گفت که هر يک از روشال میدر نهايت با استناد بر نتايج با

 است. داده نشده ها و وجود سايه اهمیتیها، رنگ آندانهسنجی انجام نشده و به تعداد سنگکه در مطالعات پیشین صحتدهد در حالیمی

 

 

 گیرینتیجه   .4

 
بندی الک نزديک است به منحنی دانه Hydraulic Toolboxبندی حاصل از روش ن گفت اگرچه منحنی دانهتوابراساس نتايج حاصله می

های شمارش شده ارائه انهنتايج نزديكتری از نظر تعداد سنگد BGجود دارد. در مقابل روش وها خطای زيادی در شمارش آنها اما از نظر تعداد سنگدانه

گرچه اتوان گفت که یم فوقنتايج براساس ازه واقعی زياد است. ی آن بسیار کم بوده و خطای اندازه ذرات آن با اندبندکند اما دقت منحنی دانهمی

کنند، اما لزوماً اين بندی حاصل از آزمايش الک ارائه میبندی بسیار نزديک به منحنی دانهمنحنی دانه ،الوصول پردازش تصويرهای سهلبرخی از روش

سازد. ضمن آنكه هر کدام از های کوچكتر خود را نمايان میش تعداد ذرات صحیح عمل نكرده که اين خطا بیشتر در نمونهها در شمارروش

ری به نتايج با وسواس بیشت مطلوب خواهد داد که ضرورت دارد محققانی پردازش تصوير در شرايط خاصی و برای هدف خاصی نتیجه افزارهانرم

 ده و از آنها برای اهداف مدلسازی استفاده نمايند. آنها استناد نمو حاصل از
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