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ارزيابي عملکرد روش پردازش تصوير در تخمين ضريب زبري مانينگ در اليه سطحي بستر رودخانهها
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(تاريخ دريافت -1331/11/21 :تاريخ تصويب)1331/2/12:

چکيده
با توجه به اهمیت برآورد مناسب ضريب زبری در مطالعات مهندسی رودخانه ،در تحقیق حاضر به ارزيابی روش پردازش
تصوير در تخمین ضريب زبری مانینگ اليه سطحی بستر رودخانهها پرداخته شده است .ارزيابی روش مزبور در بازهای
 7/1کیلومتری از رودخانه شلمانرود گیالن با کاربرد همزمان روشهای دانهبندی با الک و پردازش تصاوير ديجیتال
صورت گرفته است .پردازش تصاوير تهیه شده از بستر رودخانه حاکی از آن است که اين روش از دقت بسیار بااليی در
برآورد اندازه ذرات رسوبی (ذرات دارای اندازه  d11و بزرگتر) برخوردار بوده و میتواند بهمنظور تخمین ضريب زبری
مانینگ ذرات رسوبی بستر از طريق روابط تجربی موجود ،مورد استفاده قرار گیرد .برای ارزيابی نتايج روش پردازش
تصوير در تخمین ضرايب مانینگ ،از شبیهسازی جريان يکبعدی ماندگار توسط مدل هیدرولیکی  Hec-Rasاستفاده
گرديد و مدل در قالب سناريوهای مختلف اجرا شد .درنهايت ،مقايسه مشخصههای هیدرولیکی بهدستآمده در مقاطع
موردبررسی ،نسبت به نتايج روش  Cowanنشان داد که رابطه تجربی  Bray-d31با حداکثر اختالف نسبی عرض سطح آب
به میزان  ،% 13/7در برآورد ضرايب زبری مانینگ در سطح بستر رودخانه بهترين کارايی را خواهد داشت.
واژههاي کليدي :ذرات سطحی ،پردازش تصاوير ،ضريب زبری مانینگ ،روش

مقدمه

*

رودخانهها بهعنوان بخشی از چرخه هیدرولوژيکی اکوسیستم
کره زمین در شکلگیری و تحوالت تاريخی تمدنها و زندگی
بشر همواره ايفای نقش داشتهاند .توصیف کمی و دقیق
بسترهای شنی از اهمیت اساسی در هیدرولیک جريان
رودخانهها و ريختشناسی رودخانههای رسوبی برخوردار
میباشد .اين اهمیت بدان جهت است که بسیاری از خصوصیات
جريان مانند سرعت متوسط ،انتقال رسوب و خصوصیات
آشفتگی ،از ساختار و شکل بستر رودخانهها تأثیر میپذيرد
( .)Nikora et al, 2001مشخصههای اندازه ذرات و مصالح بستر
رودخانهها (بهعنوان مثال  d41 ،d11يا  )d31که به توزيع اندازه
ذرات وابستهاند به شیوههای گوناگون مانند آزمايش دانهبندی
با الک ،روش نمونهبرداری  )1954( Wolmanدر مطالعات
میدانی و . . .قابل برآورد میباشند ( Aberle and Nikora,
 .)2006رايجترين روش در اين بین ،آزمايش الک است که در آن
با استفاده از وزن تجمعی دانههای عبوری از الک ،منحنی توزيع
* نويسنده مسئولamsamadi@gmail.com :

Hec-Ras ،Cowan

اندازه ذرات بهدست میآيد (.)ASTM, 2006
امروزه ،پیشرفتهای پديد آمده در علم پردازش تصوير،
امکان محاسبه منحنی توزيع اندازه ذرات را از طريق
عکسبرداری فراهم نموده است .توسعه تکنیکهای نمونهبرداری
از مصالح و رسوبات رودخانهای ،زمان موردنیاز برای برداشت
نمونهها را کاهش داده است؛ به همین علت امروزه روشهای
اندازهگیری دانهبندی ذرات سطحی ،مبتنی بر روشهای پردازش
تصوير ،با استقبال زيادی روبهرو شده است .همچنین توسعه اين
روشها ،فرآيند شناسايی و اندازهگیری خودکار مشخصات
دانه بندی را تسهیل نموده است .با توجه به عدم وجود مطالعات
ژئوتکنیک و مکانیک خاک (بهعلت هزينه زياد و زمانبر بودن)
در بسیاری از مطالعات مهندسی رودخانه ،میتوان روش پردازش
تصوير را بهعنوان روشی مناسب برای تسهیل استخراج منحنی
دانهبندی مصالح بستر و ديگر مشخصات ذرات ،مورد استفاده
قرار داد ( .)Azizian et al., 2013لذا امکان دسترسی به
اطالعات دقیقتری از زبری بستر رودخانه برای انجام مدلسازی
هیدرولیک جريان و سیالب فراهم شده و بالتبع افزايش دقت
شبیهسازی را به دنبال دارد.
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اغلب برنامههايی که بهمنظور پردازش تصاوير توسعه
يافتهاند ،بر مبنای يک اسلوب و الگوريتم از پیش تعیینشده و يا
قابل انتخاب ،کار پردازش بر روی تصاوير را انجام میدهند .اين
برنامهها میتوانند برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار
گیرند؛ بهعنوان مثال GIAS ،يک برنامه برای پردازش تصوير
بوده که بهمنظور کسب اطالعات بیشتر از جزيیات موجود در
تصاوير زمینشناختی ،توسعه يافته است .اين برنامه يک مدل
پردازش تصوير را بهمنظور محاسبه و به تصوير کشیدن مساحت،
فراوانی ،شعاع ،محیط ،گريز از مرکز و محل مرکز ثقل اشیا ،با
يک مدل توزيع مکانی ترکیب میکند که اين مدل ،کار تحلیل
نزديکترين همسايه ( )Nearest Neighbor Analysisوابسته به
اندازه نمونه را بهصورت خودکار انجام میدهد ImageJ .نیز يک
برنامه رايج برای پردازش تصوير است که توسط مؤسسات ملی
1

بهداشت ( )NIHدر اياالت متحده امريکا بهعنوان يک برنامه با

تاکنون تحقیقات زيادی در رابطه با استفاده از روش
پردازش تصاوير ذرات رسوبی بستر رودخانهها با اهداف گوناگون
انجام شده است که برخی از آنها عبارتند از :استفاده از روش
عکسبرداری شبکهای در بستر رودخانه کرج برای تعیین
دانهبندی اليه محافظ يک بستر درشتدانه ( Abdesharif
 ،)Esfahani et al, 2005سنجش دقت روش پردازش تصوير در
تعیین مؤلفههای رسوبات بستر سه رودخانه در انگلیس ،برمبنای
يک الگوريتم قوی برای تشخیص ذرات در تصوير ( Graham et
 ،)al, 2005بهکارگیری میکروسکوپ قابل استفاده در زير آب
بهمنظور اندازهگیری تغییرات مکانی و زمانی در اندازه ذرات
رسوبی بستر رودخانه کلرادو در Rubin et al, ( Grand Canyon
خودهمبستگی
روش
يک
بهکارگیری
،)2007
( )Autocorrelationبرای برآورد ابعاد رسوبات درشتدانه از
طريق پردازش عکسهای تهیهشده از رسوبات (اندازههای ماسه
تا سنگ) سواحل دلتای رودخانه Warrick et al, ( Elwha
 ،)2009استفاده از يک روش خودکار پردازش تصوير در
رودخانههای دارای شیب زياد بهمنظور تعیین اندازه متوسط
ذرات رسوبی ( ،)Penders, 2010مقايسه يک روش مبتنی بر
پردازش تصاوير ديجیتالی نسبت به روش شمارش ذرات
بهمنظور تعیین توزيع اندازه ذرات سنگی (،)Storm et al, 2010
بررسی برآورد توزيع انـدازه ذرات بستـر در رودخانه Jing-Mei
واقـع در تايــوان ،بر مبنای استفاده از روش پردازش تصويری I-

کارکرد آزاد ،توسعه يافت .وجود مدلهای دوشاخهای 2مرسوم،
 ImageJرا قادر به انجام کارهای متعددی ازجمله تحلیل توزيع
فراوانی اندازه گودالهای موجود در مقاطع نازک زمینشناختی
میسازد ImageJ ،GIAS .و ساير برنامههای مشابه در محیط
ويندوز (نظیر Scion Image :و  )ImageToolو سیستم
عاملهای ديگر ،تنها برای کاربردهای زمینشناختی طراحی
نشدهاند ( .)Beggan and Hamilton, 2010بهعنوان مثال،
 GIASقادر است با دريافت يک تصوير ديجیتالی مناسب از يک
سطح دارای ذرات سنگی و يا رسوبی ،با استفاده از الگوريتمی
که در آن تعبیه شده است ،تعداد کل ذرات موجود در تصوير و
همچنین تعداد ذرات با مساحتهای گوناگون را مشخص سازد.
اين برنامه ،بهطور مستقیم منحنی دانهبندی ذرات موجود در
تصوير را در اختیار قرار نمیدهد ،اما کاربر میتواند با انتقال
اطالعات موجود در خروجی به محیط  Excelو انجام پارهای از
محاسبات به منحنی دانهبندی ذرات دست يابد (اين محاسبات
تا حدودی زمانبر خواهند بود) .برنامه  ImageJنیز قابلیت
دسترسی به نتايجی مشابه با  GIASرا دارد ولی تفاوت آن با
 GIASدر اين است که مراحل الگوريتم توسط کاربر تعیین
میشوند؛ بهعالوه  ImageJدارای ابزارهای متنوعی بهمنظور
ويرايش تصوير در تمامی مراحل پردازش میباشد (برای مثال
عالوه بر فیلتر ( Medianمیانه) میتوان از وجود فیلترهای
( Meanمتوسط)( Gaussian Blur ،تیرگی نرمال)Unsharp ،
( Maskپوشش ماليم) و  . . .در حین پردازش بهره برد).

تصوير با بهکارگیری الگوريتم توسعهيافته در محیط نرمافزار
 Matlabکه توانايی استخراج مشخصات هندسی مصالح سطحی
بستر رودخانه را از روی تصاوير تهیهشده از بستر رودخانه دارا
میباشد ( ،)Azizian et al, 2013معرفی يک روش اصالحشده
برای اندازهگیری ذرات بهصورت خودکار ،به کمک يک شبکه
فازی عصبی و بهمنظور برآورد توزيع اندازه ذرات در تصاوير
ديجیتالی گرفتهشده از رسوبات ( 11تا  112میلیمتر) بستر
رودخانه  Lanyangدر شمال شرقی تايوان ( Chung and
 ،)Chang, 2013تحلیل دقت دانهبندی رسوبات ريز و درشتدانه
در بستر بخش ساحلی بازسازیشده دانشکده منابع طبیعی و
علوم دريايی دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهرستان نور ،با
استفاده از پردازش تصاوير حاصل از دوربینهايی با قدرت
تفکیک مکانی مختلف در محیط نرمافزار Sadeghi and ( GIAS
 ،)Gharemahmoodli, 2013ارزيابی اثر قدرت تفکیکهای

1. National Institutes of Health
2. Plug-in modules

3. Image Processing- FPCNN Multilevel Thresholding
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 ،)Chang and Chung, 2012( FMاستفاده از روش پردازش
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مختلف دوربینهای تصويربرداری بر منحنی دانهبندی و
مشخصات هندسی مصالح سطحی بستر رودخانه سیرچ واقع در
شمال شرقی کرمان ،با استفاده از روش پردازش تصوير
( )Samadi and Azizian, 2015و نیز استفاده از يک روش
برنامهريزی غیرخطی بهمنظور بهدست آوردن اندازههای معرف
ذرات و ويژگیهای ذاتی وابسته به رسوبات نظیر قطر متوسط و
قطر میانه (.)Cheng and Liu, 2015
انجام مطالعات در محیطهای رودخانهای معموالً نیازمند
در اختیار داشتن مشخصات توزيع اندازه ذرات رسوبی برای
مدلسازی هیدرولیکی و انتقال رسوب در زمینه مهندسی
رودخانه میباشد .تحقیقات مذکور ،عمدتاً نیازمند تعیین منحنی
دانهبندی و نحوه توزيع اندازه ذرات بودهاند .از اينرو ،هدف از
انجام اين پژوهشها ،اغلب معرفی روش پردازش تصوير بهعنوان
يک روش جايگزين بهجای شیوههای سنتی برآورد اندازه ذرات
(مانند دانهبندی با الک ،روشهای نمونهبرداری با شمارش ذرات
و  ). . .بهمنظور صرفهجويی در نیروی کار ،زمان و هزينه
میباشد .با توجه به کاربرد اندازههای مختلف ذرات رسوبی در
تعیین ضريب زبری مانینگ در بستر رودخانهها و از طرفی با در
نظر گرفتن پیشرفت علم پردازش تصوير در طی سالهای
گذشته و اهمیت کاربرد آن در زمینه مهندسی رودخانه از جمله
در استخراج منحنی دانهبندی رسوبات و همچنین دشوار و
زمانبر بودن روشهای مختلف تعیین ضريب زبری مانند
 ،)1959( Chow ،)1956( Cowanسازمان حفاظت خاک امريکا

1
2

( ،)SCSتصاوير ارائهشده توسط سازمان زمینشناسی امريکا
( )USGSو  ،)Acement and Schneider, 1985( . . .استفاده از
روشی برای تعیین ضريب زبری ذرات در بستر رودخانهها که
ضمن صرف زمان کمتر ،از دقت مطلوبی برخوردار بوده و قضاوت
کارشناسی بر روی نتايج آن چندان اثرگذار نباشد ،ضروری به
نظر میرسد.
در تحقیق حاضر ،بهمنظور بررسی امکان استفاده از روش
پردازش تصاوير در تخمین ضريب زبری مصالح سطحی بستر
رودخانه شلمانرود (واقع در استان گیالن) ،تصاوير متعددی از
بستر تهیه و مقدار ضريب زبری مانینگ ،با استفاده از روشهای
تجربی مختلف ،محاسبه شد .همچنین برای ارزيابی نتايج،
مقادير ضريب زبری بهدستآمده از روشهای مختلف ،وارد مدل
يکبعدی  Hec-Rasگرديد .چنین بررسی تاکنون در مقیاس
بزرگ (بازهای از يک رودخانه) صورت نگرفته اما در مقیاس

1. Soil Conservation Service
2. United States Geology Survey
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آزمايشگاهی با استفاده از وسايل پیشرفته تحقیقاتی انجام شده
است .بهعنوان نمونه )2015( Mohajeri et al. ،روشهای
مختلف تعیین زبری در بسترهای شنی را در آزمايشگاه
هیدرولیک دانشگاه ترنتوی ايتالیا در يک کانال مستقیم روباز با
مقطع مستطیلی مورد بررسی قرار دادند .ايشان در روش
پردازش تصوير صرفاً تعدادی از سنگدانههای مورداستفاده در
بستر کانال آزمايشگاه (جمعآوریشده از رودخانه) را بر روی
کاغذ قرار داده و سپس از آنها تصوير تهیه نموده و تصاوير را با
نرمافزار ماترکس مورد تحلیل قرار دادهاند .بديهی است در
مطالعه حاضر ،به هیچ عنوان دانهبندی ذرات بستر بهصورت
انتخابی نبوده و وضعیت بستر با همان شرايط واقعی که در
مطالعات مهندسی رودخانه با آن روبرو هستیم و تحت شرايط
واقعی طبیعت موردبررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
معرفي منطقه موردمطالعه

حوضه آبريز رودخانه شلمانرود در شرق شهرستان لنگرود در
استان گیالن ،بین عرض جغرافیايی " 31° 11' 11تا "13' 17
 37°شمالی و طول جغرافیايی " 13° 11' 11تا ' 11° 11شرقی
واقع شده است .اين حوضه از شمال به دريای خزر ،از جنوب و
جنوب شرق به حوضه آبريز رودخانه شلمانرود ،از شرق به
حوضه آبريز رودخانه رودسر و از غرب و شمال غرب به ترتیب به
حوضههای آبريز رودخانههای شمرود و لنگرود محدود میشود.
شلمانرود در طی مسیر خود روستاهای بلوردکان ،آتشسرا و
الت لیل را مشروب نموده و سپس از شهرستان املش عبور
میکند .يکی از شاخههايی که پس از عبور شلمانرود از املش
موجب افزايش میزان آبدهی اين رودخانه میشود ،بارگیلیرود
است که از ارتفاعات جنوب غرب و غرب حوضه سرچشمه
میگیرد و پس از طی مسیری طوالنی ،در غرب روستای
خرشتوم به شلمانرود وارد میشود .شلمانرود درنهايت با طی
مسیر  21کیلومتر در چمخاله ،وارد دريای خزر میشود
( .)Esmaeili Varaki et al., 2012aدر شکل ( ،)1نمايی از
موقعیت حوضه آبريز رودخانه نشان داده شده است .برای
شناخت وضعیت مصالح و ذرات رسوبی سطحی بستر رودخانه
شلمان رود ،بازديدهايی از مسیر رودخانه به عمل آمد که نشان
داد از محل بند انحرافی املش واقع در باالدست روستای
کهلستان تا محدوده روستای خرشتوم ،شرايط مناسب بهمنظور
انجام عملیات تصويربرداری در بستر رودخانه ،به دلیل داشتن
ذرات رسوبی با اندازههای مطلوب و متنوع (محدوده شن خیلی
ريز تا قلوهسنگهای کوچک) و همچنین مسیرهای قابل تردد و
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تصويربرداری ،وجود دارد .لذا بازه موردمطالعه با طول 7/1
کیلومتر که از محل بند انحرافی املش آغاز شده و با عبور از
کناردست روستاها و جادههای محلی ،درنهايت به روستای
خرشتوم میرسد ،انتخاب گرديد.
انجام عمليات ميداني در بازه موردمطالعه

بهدست آوردن نحوه توزيع اندازه ذرات با استفاده از برنامههای
پردازش تصاوير ،منوط به وجود تصاويری مناسب از ذرات
میباشد .از طرفی آزمايش دانهبندی با الک ،بر پايه تهیه
نمونههای خشک (و يا نمونههايی که پیش از انجام آزمايش،
خشک خواهند شد) و مناسب از خاک يا ذرات رسوبی استوار
است .برای تهیـه تـصاوير از دو دوربین ديجیتـالی Canon
 PowerShot A3300 ISبـا قـدرت تـفکیک مکانی 11
مگـاپیکسل و  Canon PowerShot G12با قدرت تفکیک مکانی
 11مگاپیکسل استفاده گرديد .با توجه به مشکالت موجود در
پیمايش میدانی مسیر رودخانهها و حمل تجهیزات تصويربرداری
موردنیاز ،از آنجا که هدف اين تحقیق ارائه روشی مناسب

جمعآوری و داخل پالستیکهای مخصوص ،نگهداری شدند.
برای کسب اطمینان از اينکه ذرات ،از قسمت سطحی بستر
برداشته میشوند ،پس از اتمام عکسبرداریها در هر نقطه ،تمام
ناحیه داخل قاب با استفاده از اسپری ،رنگپاشی شد (شکل .)3
مختصات  UTMهر نقطه نیز با استفاده از  GPSذخیره گرديد.
اين عملیات در تمامی نقاط از بازه مورد مطالعه ،صورت گرفت.
چهار مورد از تصاوير تهیهشده در نقاط مختلف از مسیر رودخانه
در شکل ( )1نشان داده شده است.
شايان ذکر است که برای سهولت کار ،نقاط نمونهبرداری
در بستر رودخانه در قسمتهايی از مسیر پیمايش صحرايی
مدنظر قرار گرفتند که اندازه ذرات و توزيع آنها دارای تمايز
نسبت به يکديگر بودند .يعنی اگر در فواصل  21متری از مسیر،
توزيع اندازه ذرات يا آرايش دانهبندی بستر رودخانه يکسان بود،
فقط يک تصوير برداشت گرديد .عکسبرداریها در مدت  1روز،
در هوای ابری و در شرايط عدم تابش مستقیم نور خورشید
صورت گرفت .پس از پايان عملیات تصويربرداری در منطقه،
ذرات رسوبی سطحی جمعآوریشده از نقاط تصويربرداری ،برای
انجام آزمايش الک به آزمايشگاه مکانیک خاک انتقال داده شدند
تا در ادامه ،نتايج حاصل از آزمايش بر روی آنها با نتايج حاصل
از پردازش تصاوير مربوط به هر نمونه ،مورد مقايسه قرار گیرد.
استخراج منحنيهاي دانهبندي با استفاده از روش دانهبندي با
الک و روش پردازش تصاوير

شکل  -3نمايي از موقعيت حوضه آبريز رودخانه شلمانرود در استان گيالن

برای تعیین زبری ذرات بستر با تسهیل روشهای پیچیده
و دشوار قبلی است ،سعی گرديد سازوکاری طراحی و اجرا گردد
که سهولت تصويربرداری با دقت مناسب از مسیر رودخانه را با
تجهیزاتی که بهسادگی قابل حمل در مسیر رودخانه باشند،
ترکیب نمايد .لذا تصاوير با استفاده از استقرار دوربینها روی
میله افقی فلزی و سهپايه ثابت و قابل حمل ،از فاصله تقريبی
 31تا  33سانتیمتری تا سطح بستر ،در  11نقطه از بازه
موردنظر تهیه شدند (شکل  .)2در هر نقطه با هر يک از
دوربینها تصويری از فراز رسوبات گرفته شد که مربوط به ذرات
سطحی داخل قاب چوبی با ابعاد  11در  11سانتیمتر میشود.
همچنین پس از تهیه تصاوير در هر نقطه ،ذرات سطحی موجود
در اين قاب بهمنظور انجام آزمايش دانهبندی با سری الکها

در آزمايش دانهبندی با الک ،نحوه توزيع قطر يا اندازه ذرات
موجود در هر مخلوط (نمونه) برحسب درصد وزنی ،دانهبندی
نامیده میشود که برای نشان دادن آن از منحنی دانهبندی
(درصد ريزتر در برابر قطر ذرات) استفاده میگردد .قطرهای
حاصل از اين آزمايش ،مقاديری کلی از متوسط اندازه ذرات،
بدون در نظر گرفتن شکل آنها و نحوه قرار گرفتن در بستر
رودخانه میباشد .لذا نمونهبرداری رسوبات اليه سطحی بستر
(بخشی از ذرات رسوبی که بهطور مستقیم در معرض جريان
قرار میگیرند) در اين روش ،بسیار دشوار بوده و همچنین نیاز
به تمیز کردن قسمتی از ذرات که در زير سطح بستر قرار
گرفتهاند میباشد .از اين رو انجام دقیق اين روش ،زمانبر و
درعینحال بسیار پرهزينه است ( .)Rubin, 2004از طرفی در
روش پردازش تصاوير ديجیتالی تهیهشده از ذرات سطحی ،نتايج
پردازش تصاوير مربوط به تصوير دوبعدی ذراتی میشود که
مستقیماً در تماس با جريان آب قرار دارند .در اين روش بهطور
عمده ،تعداد ذرات و مساحت و ابعاد آنها بهدست میآيد .از
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آنجا که معموالً ذرات سنگی با قطرهای بزرگ و متوسط خود
روی زمین قرار میگیرند و قطر کوچک آنها در راستای قايم
واقع میشود ،بنابراين قطرهای حاصل از اين روش میانگین
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قطرهای متوسط و بزرگ ذرات خواهد بود .همچنین روش
پردازش تصاوير برخالف روش آزمايش الک ،مشکالت مربوط به
نمونهبرداری ذرات سطحی بستر را بههمراه نخواهد داشت.

شکل  -7بازه موردمطالعه و نقاط نمونهبرداري در رودخانه شلمانرود

شکل  -1عمليات ميداني :الف) تصويربرداري از ذرات رسوبي بستر با استفاده از تجهيزات موجود و ب) رنگپاشي ذرات سطحي موجود در قاب  74سانتيمتري

شکل  -7نمونههايي از تصاوير تهيهشده از داخل قاب  74در  74سانتيمتري و ذرات سطحي بستر در بازه موردمطالعه از رودخانه )3 :نقطه شماره  )7 ،3نقطه شماره
 )1 ،31نقطه شماره  )7 ،35نقطه شماره 13

437

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،7زمستان 3195

در اين مطالعه ،در میان اغلب نمونههای منتقلشده به
آزمايشگاه ،ذراتی در اندازههای  2mmتا  1cmبه چشم میخورد.
لذا برای انجام آزمايش از سری الکهای دارای ابعاد چشمه
( 11/4mmالک  2اينچ)( 34/1mm ،الک  1/1اينچ) . . . ،و
( 1/131mmالک شماره  )31استفاده گرديد .برای ثبت نتايج،
درصد تجمعی رد شده از هر الک ،محاسبه و منحنی دانهبندی
برای هر يک از  11نمونه در محیط  Excelترسیم شد.
بهمنظور پردازش تصاوير از الگوريتمهای مختلف پردازش
تصاوير (الگوريتمهايی مانند فیلتر کردن تصاوير ،حذف
پسزمینه تصاوير ،کاهش خَش ( )Noiseو  ). . .در محیط
نرمافزار  FHWA Hydraulic Toolboxاستفاده شده است .در
شکل ( )1مراحل کلی پردازش تصوير نشان داده شده است .اين
مراحل بهترتیب عبارتند از :الف) تعیین طول خط مقیاس در
تصوير (اين طول بايد حین عکسبرداری در محل ،تعیین گردد)،
ب) تبديل تصوير رنگی به تصوير خاکستری هشتبیتی ،ج) عبور
دادن تصوير از فیلتر ( Medianاين فیلتر به برطرف کردن خَش
و لکهها از روی ذرات موجود در تصوير کمک مینمايد) ،د)
اعمال عملگر حذف پسزمینه ( ،)Background Subtractionهـ)
ايجاد نواحی حدی يا آستانهای ( )Thresholded Regionsکه
تصوير را به حالت باينری ( )Binaryتبديل میکند؛ در اين حالت
در تصوير تنها دو رنگ به چشم خواهد خورد که يکی مربوط به
ذرات و ديگری مربوط به پسزمینه آنها میشود ،و) استفاده از
عملگر استخراج مشخصات هندسی تصوير ()Watershedding
که بهکمک آن ،ذراتی که در تماس با يکديگر بوده و يا
همپوشانی دارند ،بهصورت خودکار از يکديگر جدا میشوند و ز)
برازش بیضیها بر ذرات.

برای تکمیل فرآيند پردازش ،با محاسبه قطر بزرگ ( )aو
متوسط ( )bهر يک از بیضیها ،مساحت تمامی ذرات منفرد
موجود در تصوير محاسبه میگردد .اين نتايج تنها شامل تصوير
دوبعدی ذرات میباشد و از آنجا که معموالً ذرات با قطرهای
متوسط و بزرگ خود روی بستر قرار میگیرند و قطر کوچک ()c
آنها در راستای قايم واقع میشود ،لذا قطر معادل بهدستآمده
از منحنیهای پردازش تصوير ،تنها حاصل از میانگین قطرهای
متو سط و بزرگ ذرات بوده و منحنی توزيع اندازه ذرات در اين
روش با منحنی دانهبندی با الک اختالف خواهد داشت
(مهاجری .)2111 ،بهمنظور اصالح منحنیهای اولیه حاصل از
پردازش تصوير و نیز ايجاد امکان مقايسه بین منحنیهای
مربوط به دو روش دانهبندی با الک و پردازش تصوير ،معموالً از
يک ضريب تصحیح استفاده میگردد .بهعنوان مثال در مطالعات
گذشته ،ضريب  1/73بدين منظور به کار رفته است ( Graham
 .)et al, 2005در اين پژوهش ضرايب تصحیح مختلف بر روی
تعدادی از منحنیهای دانهبندی حاصل از پردازش تصوير،
توسط نرمافزار اعمال شد و مقدار  2/1بهعنوان ضريب تصحیح
مناسب انتخاب گرديد .شکل ( )1بهکارگیری ضرايب تصحیح
مختلف را بر روی دو نمونه از منحنیهای حاصل از پردازش
تصوير نشان میدهد .درنهايت مختصات نقاط واقع بر منحنی
دانهبندی (اندازه ذرات برحسب میلیمتر و درصد ريزتر ذرات)
توسط نرمافزار نمايش داده میشود که قابلیت انتقال به
محیطهای ديگر مانند  Excelرا دارد .نمونههايی از منحنیهای
نهايی بهدست آمده از آزمايش دانهبندی با الک و روش پردازش
تصاوير نیز در شکل ( )7نشان داده شدهاند.

شکل  -5مراحل پردازش تصوير :الف) تعيين خط مقياس در تصوير رنگي برشداده شده ،ب) تصوير خاکستري هشت بيتي ،ج) تصوير پس از عبور دادن از فيلتر
 ،Medianد) تصوير پس از اعمال عملگر حذف پسزمينه ،هـ) ايجاد نواحي حدي (تصوير باينري) ،و) اعمال عملگر  Watersheddingو ز) برازش بيضيها بر ذرات
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شکل  -7اعمال ضرايب تصحيح مختلف در منحني دانهبندي حاصل از روش پردازش تصاوير :الف) نقطه شماره  11و ب) نقطه شماره 3

شکل  -4منحني دانهبندي حاصل از روش آزمايشگاهي و روش پردازش تصاوير :الف) نقطه شماره  35و ب) نقطه شماره 15

در مجموع 41 ،تصوير رنگی (سهم هر دوربین 11 ،تصوير
است) با فرمت  JPEGو با ظرفیت اولیه برای انجام پردازش وارد
نرمافزار شدند که منحنیهای حاصل از پردازش تمامی آنها
پس از ورود نتايج به محیط  Excelبهدست آمد .سپس از روی
تمامی منحنیهای دانهبندی (آزمايشگاهی و نرمافزاری) ،مقادير
قطرهای مشخصه  d41 ،d71 ،d11 ،d11 ،d11و  d31قرائت گرديد تا
بهمنظور بررسی میزان همبستگی و اعمال رگرسیون خطی بین
مقادير حاصل از آزمايش و نتايج پردازش تصاوير (دوربینهای
 11و  11مگاپیکسلی) ،در محیط نرمافزار  ،Excelاين مقادير در
تناظر با يکديگر قرار بگیرند.
تعيين ضريب زبري با استفاده از روش Cowan

ضريب زبری يکی از پارامترهای مهم در تعیین مشخصات
هیدرولیکی جريان بوده و يکی از بخشهای مهم را در
کالیبراسیون مدلهای رياضی به خود اختصاص میدهد .اين
ضريب متأثر از زبری بستر کانال (جنس کانال) ،نامنظمی سطح
مقطع ،پوشش گیاهی (نوع و میزان تراکم آن) ،شکل مسیر
(مستقیم و يا پیچانرود بودن آن) ،وجود موانع در مسیر جريان

و حتی عمق و دبی جريان میباشد .با توجه به عوامل مؤثر
ذکرشده )1956( Cowan ،رابطه زير را برای تعیین ضريب زبری
مانینگ پیشنهاد مینمايد:
(رابطه )1
که در آن  ،n0ضريب زبری مانینگ پايه است که با توجه
به جنس آبراهه برای مجرای منشوری و با بستر هموار انتخاب
میشود .برای برآورد اين ضريب در مقاطع مختلف از روابط
ارائهشده برای بستر و سواحل رودخانه استفاده گرديد و سپس
با استفاده از راهنمای زبری رودخانهها و با برقراری تشابه بین
مقاطع رودخانه در بازههای متفاوت ،مقدار اين ضريب اصالح
گرديد .ضرايب اصالحی  n4 ،n3 ،n2 ،n1و  m5نیز بهترتیب در
برگیرنده اثرات نامنظمی سطح مقطع ،چگونگی تغییرات سطح
مقطع ،وجود موانع در مسیر آبراهه ،پوشش گیاهی و درجه
مارپیچیبودن مسیر آبراهه هستند Cowan .ضمن تفسیر
وضعیت آبراهه در انتخاب ضرايب مذکور جدولی را نیز برای
انتخاب اين ضرايب ارائه نموده است ( Esmaeili Varaki et al.,
.)2012b
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حاصل می نمايد .اين دقت باال در مورد ذرات دارای اندازه
چشمگیرتر بوده است (خطای  1/12درصد) .چنین دقت بااليی
در پیشبینی اندازه ذرات ،امکان استفاده از روش پردازش
تصاوير را برای برآورد ضريب زبری مانینگ دانههای رسوبی در
بستر رودخانه ،از طريق روابط تجربی موجود فراهم میآورد.
روابط تجربی تعیین زبری دانههای رسوب عمدتاً بهصورت رابطه
توانی زير بیان میشوند:
d71

بررسي دقت روش پردازش تصوير در برآورد اندازه ذرات

پس از انجام رگرسیون خطی بین قطرهای مشخصه آزمايشگاهی
و قطرهای حاصل از پردازش تصاوير ،ضرايب همبستگی ( )rبین
نتايج اين دو روش بهدست آمد .مقادير ضريب همبستگی بین
نتايج آزمايشگاهی و نتايج حاصل از پردازش تصاوير با دوربین
 11مگاپیکسلی برای قطرهای  d41 ،d71 ،d11 ،d11 ،d11و d31
بهترتیب برابر با  1/417 ،1/432 ،1/311 ،1/317 ،1/411و
 1/411حاصل گرديد .همچنین اين مقادير برای نتايج حاصل از
پردازش تصاوير با دوربین  11مگاپیکسلی ،بهترتیب ،1/431
 1/714 ،1/423 ،1/411 ،1/471و  1/711بهدست آمدند.
مقادير مذکور نشان از وجود همبستگی قوی تا بسیار قوی بین
نتايج آزمايشگاهی و نتايج حاصل از پردازش تصاوير دارد که
بیانگر برآورد نسبتاً دقیق قطرهای مختلف توسط روش پردازش
تصوير میباشد .از سوی ديگر ،میزان خطای (اختالف) روش
پردازش تصاوير در برآورد قطرهای مشخصه فوق نسبت به
اندازههای متناظر حاصل از آزمايش دانهبندی با الک ،بهصورت
رابطه زير و بهطور جداگانه برای نتايج حاصل از هر دوربین
بهدست آمدند:
(رابطه )2
⁄

خطای نسبی در برآورد قطر

که در آن  (di)IAو  ،(di)Sieveقطری که  iدرصد ذرات از آن
ريزترند را به ترتیب برای روش پردازش تصوير و روش
آزمايشگاهی نشان میدهند .در نهايت میانگین حسابی خطاهای
نسبی بهعنوان خطای متوسط نسبی ،برای هر دوربین محاسبه
شد (شکل .)4
با توجه به مقادير خطای نسبی مربوط به برآورد قطرها در
شکل ( ،)4مشخص میشود که دقت روش پردازش تصاوير در
برآورد قطر ذرات رسوبی موجود در نمونهها قابلقبول بوده و
میزان اين دقت ،در تخمین قطرهای مربوط به ذرات درشتتر،
بیشتر است؛ طوریکه میزان خطا در برآورد اندازه  d11در دو
حالت پردازش تصاوير مربوط به دوربینهای  11و 11
مگاپیکسلی بهترتیب  -11/12و  -7/22درصد میباشد و در
مورد تخمین ساير اندازهها ،مقدار خطا حداکثر به  -1/13و
 2/34درصد (بهترتیب مربوط به پردازش تصاوير دوربینهای 11
و  11مگاپیکسلی) میرسد .همچنین استفاده از دوربین دارای
قدرت تفکیک مکانی باالتر ( 11مگاپیکسلی) نسبت به دوربین
دارای قدرت تفکیک مکانی پايینتر ( 11مگاپیکسلی) ،نتايج
نسبتاً دقیق تری را در برآورد قطر ذرات بزرگتر از اندازه d11

(رابطه )3
که در آن n ،و  dبهترتیب بیانگر ضريب زبری مانینگ و
قطر مشخصهای از رسوب میباشند .پارامترهای اين رابطه توسط
محققین مختلف بهصورت جدول ( )1ارائه شده است.
ضرايب مانینگ برای  11نقطه مورد نمونهبرداری با
استفاده از روابط تجربی مختلف (جدول  )1محاسبه شدند .الزم
به ذکر است ،با توجه به اينکه ذرات رسوبی اليه سطحی بستر
در بازه مطالعاتی رودخانه شلمانرود ،محدوده شن خیلی ريز تا
قلوهسنگهای کوچک را در بر میگیرند و با مدنظر قرار دادن
موارد کاربرد روابط تجربی مختلف در جدول ( ،)1روابط
 Meyer-Peter and Mullerو  Lane and Carlsonدر برآورد
ضريب زبری مانینگ دانههای رسوبی در بستر رودخانه
موردمطالعه با استفاده از قطرهای معرف ،کارايی نخواهند داشت.
اين در حالی است که استفاده از روابطی مانند  Hendersonبه
دلیل لحاظ کردن قطرهايی که توسط روش پردازش تصاوير،
دقیقتر برآورد شدهاند ( )d71مناسب به نظر میرسد .مثالً،
متوسط مقدار ضرايب مانینگ برای نقاط نمونهبرداری با استفاده
از رابطه  Hendersonو بهکارگیری قطرهای حاصل از روش
آزمايشگاهی و روش پردازش تصاوير دوربین  11مگاپیکسلی،
بهترتیب برابر با  1/12173و  1/121711بهدست آمدند.

شکل  -7مقادير متوسط خطاي مربوط به تخمين اندازه ذرات در روش
پردازش تصاوير نسبت به نتايج روش آزمايشگاهي
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جدول  -3روابط تعيين ضريب زبري دانههاي رسوب در مطالعات هيدروليک )(Cited in Publication No.: 331-a, 2009

نام رابطه

 dمعرف

واحد d

ضريب α

موارد کاربرد

)Strickler (1923

d50

m

1/1171

برای رسوبات يکنواخت است

)Meyer-Peter and Muller (1948

d90

m

1/1341

برای رسوبات غیريکنواخت (برای بسترهای
قلوهسنگی و بستر سپرشده مناسب نیست)

)Lane and Carlson (1953

d75

m

1/1173

برای رسوبات غیريکنواخت (برای بسترهای
قلوهسنگی و بستر سپرشده مناسب نیست)

)Bray (1979

d90

ft

1/1131

بسترهای شنی

)Henderson (1966

d50

ft

)Henderson (1966

d75

ft

1/131
1/131

بسترهای شنی
بسترهای شنی

Garde & Ranga Raju (1978), Subramanya
)(1982

d50

m

1/117

بسترهای شنی

)Raudkivi (1976

d65

mm

1/113

بسترهای شنی

ارزيابي نتايج با استفاده از شبيهسازي هيدروليکي جريان در

است .در جدول ( )2خالصه نتايج حداکثر سیالب با دوره
بازگشتهای مختلف ارائه شده است.

برای تعیین رابطه مناسب برای تعیین ضريب زبری مانینگ
ذرات در بستر رودخانه الزم است شرايط هیدرولیکی جريان در
مجرای اصلی و سیالبدشت ،بهازای دبیهای سیالبی مختلف،
مدل شود .برای اين منظور مدلهای هیدرولیکی متعددی وجود
دارد که بسته به دادههای در دسترس و نیز درجه اهمیت
شبیهسازی جريان در رودخانه میتوان از آنها استفاده نمود .با
توجه به سهولت کاربرد مدل هیدرولیکی يکبعدی  Hec-Rasدر
اکثر پروژههای مهندسی رودخانه توسط محققان ،در اين تحقیق
توانايی آن در تحلیل جريان يکنواخت با کاربرد نتايج حاصله،
بررسی شده است .برای پیشبینی مشخصههای جريان در بازه
موردمطالعه در رودخانه نیاز به تعريف هندسه مدل ،دبی جريان
و شرايط مرزی میباشد .دادههای موردنیاز برای تهیه هندسه
مدل در بازه موردمطالعه در رودخانه شامل  41مقطع از مقاطع
نقشهبرداری بود که از آرشیو شرکت آب منطقهای گیالن تهیه
گرديد .موقعیت اين مقاطع در بازه موردمطالعه در شکل ()3
نشان داده شده است.
برای تعیین دبی سیالب ضمن بررسی پارامترهای
هواشناسی نظیر درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،تعداد ساعات
آفتابی ،سرعت و برای باد ،میزان بارندگی ،تعداد روزهای بارانی و
 . . .و پارامترهای مهم هیدرولوژيکی مانند بررسی وضعیت
آبدهی ماهانه و ساالنه اين رودخانه و همچنین بررسی وضعیت
سیالبهای روزانه و لحظهای ،با انجام تحلیل فراوانی سیالبهای
روزانه و لحظهای ،سیالبهايی با دوره بازگشتهای  2تا 211
سال برای ارائه به مدل هیدرولیکی  ،Hec-Rasبرآورد گرديده

شکل  -9طرح کلي مسير رودخانه شلمانرود و مقاطع ورودي به مدل Hec-

مدل يکبعدي Hec-Ras

Ras

جدول  -7حداکثر دبيهاي سيالب لحظهاي رودخانه شلمانرود بهازاي
مقادير متفاوت دوره بازگشت (آرشيو شرکت آب منطقهاي گيالن)

حداکثر سیالب لحظهای (مترمکعب بر ثانیه)

دوره بازگشت
(سال)

بارگیلیرود

شلمانرود (شاخه
راست)

شلمانرود (بازه
انتهايی)

2
1
11
21
11
111
211

111/1
112/4
131/3
231/7
213/1
321/1
123/3

34/1
11/7
71/3
43/1
31/1
117/2
112/7

133
213/1
213/2
321/1
311
137/1
111/1
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دستيابی به نتايجی مشابه وجود نخواهد داشت .اين مورد ،خود
از نقاط ضعف چنین روشهايی به شمار میرود.
در اين پژوهش پس از تهیه مدل هندسی رودخانه و دبی
سیالبهای موردنظر ،شرايط مرزی بهمنظور مدلسازی وارد
محیط مدل يکبعدی  Hec-Rasگرديد .سپس با توجه به
موقعیت  11نقطه نمونهبرداری در مقاطع مختلف ،ضرايب زبری
مانینگ بر اساس روابط تجربی (جدول  )3و نیز نتايج
بهدستآمده از روش پردازش تصاوير (دوربین  11مگاپیکسلی)
محاسبه شدند .تحت شرايط مذکور ،مدل هیدرولیکی در قالب
سناريوهای مجزا و در حالت جريان ماندگار اجرا شد و
مشخصههای هیدرولیکی جريان در مقاطع مختلف به دست آمد.
درنهايت برای ارزيابی عملکرد روابط مختلف برآورد ضريب
زبری ،از نتايج مدل (مشخصات هندسی بستر) مبتنی بر
بهکارگیری ضرايب مانینگ روش متداول  Cowanاستفاده شد.
خالصه نتايج بدست آمده از مقايسه بین روشهای مختلف در
جداول ( )3و ( )1ارائه شده است.

روشهای متداول تعیین ضريب زبری مانینگ نظیر روش
 ،Cowanعمدتاً از طريق انجام عملیات میدانی و ثبت مشخصات
رودخانه و سیالبدشتها و نهايتاً مقايسه مشخصات و تصاوير
تهیهشده با عکسها و جداولی که همراه با توضیحات الزم در
کتب و منابع علمی وجود دارند ،مقدار اين ضريب را تعیین
میکنند؛ طوری که ابتدا با انجام عملیات میدانی ،تمامی
خصوصیات بازهها و مقاطع عرضی در ساحل چپ ،راست و بستر
اصلی رودخانه بهطور جداگانه ثبت و از آنها عکسبرداری
میگردد .سپس با توجه به خصوصیات مورفولوژيکی و تغییرات
مواد بستر و پوشش گیاهی رودخانه و سواحل ،کل منطقه به
چند بازه تقسیم میشود .در هر بازه نیز يک ضريب زبری برای
هر سیالبدشت (سواحل چپ و راست) و يک ضريب نیز برای
کانال اصلی تعیین میگردد (غفاری و مساعدی .)1341 ،با
وجود در نظر گرفتن عوامل متعدد در تعیین ضرايب مانینگ
بهوسیله اين روشها ،ضرايب حاصل از آنها مقاديری کلی برای
هر بازه بوده و با تعويض مجريان عملیات ،تضمینی برای

جدول  -1مقادير درصد اختالف عرض سطح آب در حالت استفاده از ضرايب مانينگ حاصل از روش  Cowanو روش پردازش تصاوير بهازاي دبيهاي سيالب
مختلف

دبی سیالب
(سال)
2
1
11
21
11
111
211

Raudkivi
)(d65

 Garde & Ranga Raju)Subramanya (d50

Henderson
)(d75

Henderson
)(d50

Bray
)(d90

Bray
)(d65

Bray
)(d50

Strickler
)(d50

21/2
13/2
21/2
23/1
31/2
37/7
11/3

11/1
11/1
17/1
21/1
21/4
31/2
21/7

21/7
21/3
23/2
31/7
32/2
11/2
11/1

21/7
21/1
22/1
31/1
31/3
34/3
12/1

1/1
1/1
1/7
4/4
3/4
11/4
13/7

11/1
4/2
11/7
13/3
11/2
23/2
17/3

12/4
13/1
11/1
22/3
23/1
24/4
22/3

11/1
11/1
17/2
21/1
21/3
31/3
21/3

جدول  -7مقادير درصد اختالف تراز سطح آب در حالت استفاده از ضرايب مانينگ حاصل از روش  Cowanو روش پردازش تصاوير بهازاي دبيهاي سيالب مختلف

دبی سیالب
(سال)
2
1
11
21
11
111
211

Raudkivi
)(d65

 Garde & Ranga Raju)Subramanya (d50

Henderson
)(d75

Henderson
)(d50

Bray
)(d90

Bray
)(d65

Bray
)(d50

Strickler
)(d50

1/4
1/1
1/3
1/1
1/1

1/3
1/1
3/4
3/1
3/2
2/1
1/1

1/1
1/3
1/7
1/1
1/3
1/2
3/2

1/1
1/7
1/2
1/4
1/7
1/4
1/1

2/2
1/7
1/1
1/1
2/1
1/1
3/1

3/1
2/4
2/3
1/7
1/1
1/3
1/1

1/1
3/1
3/2
2/7
2/1
3/1
1/2

1/3
1/7
3/4
3/1
3/3
2/3
1/1

¾
1/4

با توجه به جدول ( ،)3در عمده روابط و روشهای برآورد
ضريب زبری مانینگ ،با افزايش دبی میزان اختالف عرض سطح
آب بین دو روش پردازش تصوير و  Cowanافزايش میيابد.
همچنین میزان اين اختالف در دو رابطه  Hendersonو
 Raudkiviبیشتر از ساير روابط است .بر خالف روابط مذکور،

نتايج حاصل از رابطه ( Brayو بهويژه فرمول  Brayبا احتساب
قطر  ،)d31کمترين اختالف را با نتايج بهدست آمده از روش
 Cowanنشان میدهد .لذا در مطالعات مهندسی رودخانه که
محاسبه پهنه (عرض) سیالب از اهمیت بااليی برخوردار است
(نظیر مطالعات حد بستر و حريم رودخانهها) توصیه میشود که
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از روش پردازش تصوير و رابطه  Brayبرای برآورد ضريب زبری
بستر و سواحل رودخانه استفاده گردد.
بر خالف پهنه سیالب که حساسیت بااليی نسبت به شیوه
برآورد ضريب زبری دارد ،تراز سطح آب از حساسیت کمتری در
اين زمینه برخودار است .بهعنوان مثال حداکثر اختالف در
برآورد رقوم سطح آب توسط تمامی روابط ،کمتر از  7درصد
میباشد (جدول .)1

نتيجهگيري کلي
با توجه به دشوار و زمانبر بودن روشهای مختلف تعیین ضريب
زبری بهخصوص در مطالعه میدانی مسیر يک رودخانه ،استفاده
از روشی برای تعیین ضريب زبری ذرات در بستر رودخانهها که
ضمن صرف زمان کمتر ،از دقت مطلوبی برخوردار بوده و ديدگاه
کارشناسی افراد بر روی نتايج آن چندان اثرگذار نباشد ،ضروری
به نظر میرسد .در تحقیق حاضر به بررسی امکان استفاده از
روش پردازش تصاوير تهیهشده از ذرات رسوبی بستر رودخانه
شلمانرود ،برای برآورد ضريب زبری مانینگ اين ذرات پرداخته
شد .بهطور کلی نتايج زير از طريق آزمايشها ،تصويربرداری
میدانی و تحلیلهای صورتگرفته ،حاصل شدند:
گرچه منحنیهای دانهبندی حاصل از روش دانهبندی
ذرات با الک ،به نحوه توزيع واقعی ذرات موجود در يک نمونه
رسوبی نزديکترند ،اما روش پردازش تصاوير بهدلیل داشتن
سرعت باال ،صرف هزينه و انرژی کمتر و نتايجی نزديک به نتايج
آزمايشگاهی در اين زمینه ،میتواند جايگزين مناسبی برای
روش دانهبندی با الک باشد .ضمن آنکه نتايج روش پردازش
تصوير ،قطری از ذرات را بهدست میدهد که مستقیماً در معرض
جريان آب قرار دارند .اين مورد با نتايج  )2004( Rubinانطباق
دارد.
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تفاوت میان نتايج پردازش تصاوير مربوط به دوربینهای
 11و  11مگاپیکسلی در برآورد قطرهای ذرات رسوبی ،چندان
زياد نبوده اما در پردازش تصاوير دوربین  11مگاپیکسلی
قطرهای  d41 ،d71 ،d11 ،d11و  d31اندکی دقیقتر و لذا ضرايب
زبری مانینگ وابسته به اين قطرها نیز با دقت بیشتری برآورد
میگردد .لذا پیشنهاد میشود که در کارهای مشابه ترجیحاً از
دوربینهای دارای قدرت تفکیک باال استفاده شود.
نتايج اجرای مدل هیدرولیکی  Hec-Rasبا استفاده از
ضرايب مانینگ محاسبهشده از روش پردازش تصاوير و روابط
تجربی مختلف نشان داد که پهنه سیالب در مقاطع مختلف ،در
مورد رابطه  Brayو بهويژه  Bray-d31بر خالف رابطه
 ،Hendersonکمتر دچار تغییر میشود .لذا استفاده از رابطه
تجربی  Bray-d31بهمنظور برآورد دقیقتر ضرايب زبری مانینگ
ذرات رسوبی سطحی در بستر رودخانه شلمانرود پیشنهاد
میگردد.
با توجه به استفاده از روش  Cowanو روشهای مشابه با
آن برای برآورد ضريب مانینگ بستر رودخانهها در اکثر پروژهها
و کارهای تحقیقاتی مربوط به مطالعات پهنهبندی سیالب و
تعیین حد و حريم بستر رودخانهها در کشور و با علم به اينکه
اين روشها عالوه بر زمانبر بودن ،نیاز به جمعآوری اطالعات
گوناگون از بستر و مسیر رودخانه دارند و قضاوت کارشناسی
افراد بر روی نتايج حاصل از آنها تأثیرگذار است ،استفاده از
روش پردازش تصاوير تهیهشده از بستر رودخانه برای تخمین
ضريب زبری مانینگ ذرات بستر با استفاده از روابط تجربی
مناسب میتواند جايگزين خوبی برای اين روشها بهشمار آيد.
با کم کردن فواصل نقاط عکسبرداری (افزايش تعداد
نقاط) در راستای طولی بستر رودخانه ،میتوان دقت نتايج در
برآورد قطر ذرات و آرايش توزيع آنها و بالتبع دقت مدلسازی
هیدرولیکی را افزايش داد.
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