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 چكيده

 مستند به مي توان از موارد كاربرد اسكنر ليزري . اسكنر ليزري مي باشد، دقيق از سطوح كوچكينه نقشه برداريميكي از دستگاه هاي نو ظهور در ز
 مطالعات ساختگاه سدها، مهندسي معكوس درز مراكز صنعتي، تهيه نقشه توپوگرافي از صخره هاي غير قابل دسترس ا تاريخي، تهيه نقشه يسازي بناها

 به توپوگرافي سطحي وبررسي تغييرات ميكرودر مي توان از اسكنر ليزري   همچنين.اشاره كرد ،اري صحنه تصادفات و جرمسازه هاي بزرگ و مستند نگ
مدل تجربي و فيزيكي پنهان مي ماند، را ت كوچكي كه از ديد هر متخصص يا هر د جزئيا مي تواناين تكنيك .استفاده كرد فرسايش و رسوب دنبال آن

در اين مطالعه سعي شده با استفاده از اسكنر ليزري فرسايش سطحي بر روي يك دامنه شبيه سازي در مقياس آزمايشگاهي برآورد  .دهد مورد بررسي قرار
در اين تحقيق نقشه ميكرو توپوگرافي دامنه قبل و بعد از اعمال بارش مصنوعي توسط اسكنر ليزري تهيه شده و تفاوت اين دو سطح به عنوان . شود

و مشاهده شد كه اين دو عدد بسيار ، نتايج حاصل از اسكنر ليزري با مقدار اندازه گيري شده رسوب مقايسه.  از بارش در نظر گرفته شدفرسايش حاصل
مي  مقدار خاك خارج شده از دامنه اندازه گيري ،به اين عامل نسبت داد كه در اندازه گيري مقدار رسوباين تفاوت را مي توان  دليل .متفاوت مي باشند

 طي اين تحقيق مشخص شد كه استفاده از . به صورت جزئي مورد بررسي قرار گرفته است ليزري تمام حركات خاكدر صورتي كه در روش اسكن ،دوش
لعات خصوصا در مطا ( فرآيند ها و عوارضجود را در برآورد جزئياتموقابليت هاي اسكنر ليزري در منابع طبيعي مي تواند بسياري از عدم قطعيت هاي 

  . از بين ببرد،)فرسايش و رسوب
  

   سطحي، باران ساز مصنوعيفرسايش اسكنر ليزري، ميكرو توپوگرافي، :لغات كليدي
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 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
  مقدمه

، انباشت رسوبات در سيستم  كاهش كيفيت آب،كنون با شدت هاي مختلف در طبيعت باعث از دست رفتن خاكفرسايش آبي از گذشته تا
فزايش فرسايش آبي در ا.  و نهايتا باعث كاهش حاصلخيزي خاكها و كاهش محصوالت كشاورزي گرديده است،هاي تخليه آب، جاده ها و مخازن

چند دهه اخير به داليل مختلف كه مهمترين آنها فعاليت هاي بشري مي باشد، باعث شده دانشمندان و محققان به دنبال راهي باشند كه بتوانند 
 كه هدر اين راستا مدل ها و روش هاي تجربي و فيزيكي زيادي تعريف و به كار گرفته شد. يا تخمين بزنند و گرفتهميزان دقيق فرسايش را اندازه 

قطره باراني و  عموما تصور مي شود كه فرسايش  در عين حال.نيستندورقه اي قطره باراني و اكثر اين روش ها قادر به اندازه گيري فرسايش هاي 
زمين صحت داشته باشد ولي از آنجا كه كوچكي  شايد اين عقيده در مورد قطعه .ندل چشم پوشي مي باش و قابداراي مقدار ناچيزورقه اي 
شدت هاي مختلفي وجود دارد، بنابراين مقدار كم آن نيز در واحد سطح مي تواند  با ورقه اي در تمامي مناطق و سطوح،قطره باراني و فرسايش 

نقش بسيار مهمي در ايجاد انواع مي تواند فرسايش قطره باراني از طرف ديگر، .  دنبال داشته باشددر كل منطقه مقدار عظيمي از فرسايش را به
يكي از داليل عمده در نظر گرفته نشدن فرسايش قطره باراني و ورقه اي در مدل ها و يا دقيق اندازه گيري نشدن اين . بعدي فرسايش داشته باشد

د و نه توپوگرافي اصلي نميكروتوپوگرافي اراضي را تغيير مي دهيا به عبارت ديگر اينها سوس نبوده و دو،  اين است كه اين دو نوع فرسايش مح
بنابراين معرفي روشي براي اندازه گيري دقيق فرسايش كه شامل انواع فرسايش مي شود، مي تواند به محققان و دانشمندان كمك شاياني . منطقه را

  .در تحقيقات آتي بكند
بررسي تغييرات ميكروتوپوگرافي سطحي اجازه مي دهد تا كميت مواد خاكي فرسايش يافته و نهشته شده را  بيان مي كنند كه هانگ و گاورز

نيز در جنوب دشت سالواتي  . ]3و1[ اسكن ليزري مي باشد،بدست آوريم؛ از روش هاي معمول براي اندازه گيري توپوگرافي با تفكيك مكاني باال
 اين روش را براي بررسي دقيق  بعد از كاليبره كردن، و براي تعيين ميكروتوپوگرافي سطحي استفاده كردندي اسكن ليزرهاي مركزي آمريكا از

اسكن ليزري سه  ، نحوه استفاده از تكنيك 1نيز در مقاله اي به صورت يادداشت فني ناگاهارا .]6[ ميكروتوپوگرافي بسيار مناسب ارزيابي نمودند
دستورالعملي جامعي براي استفاده مناسب از اسكنر ليزري در  هِريتيج و هِترينگتون .]5[ گرافي تپه هاي شني را توضيح دادبعدي در بررسي توپو

سوئيس با استفاده از اسكنر ليزرس سه بعدي "مونت ماين"در منطقه يخچالي  ميالن و همكاران. ]2[ مطالعات ژئومرفولوژي رودخانه ارائه داده اند
اگرچه سطح ) با تفكيك مكاني باال ( سايش را اندازه گيري كردند و نتيجه گرفتند كه اين روش در مقايسه با فتوگرامتري هواييحجم رسوب و فر

 گروهي مركب از كارشناسان سازمان ميراث 1380همچنين در سال . ]4[ كمتري را در نظر ميگيرد ولي از دقت مناسب تري برخوردار  است
و يك كارشناس از شركت ريگل اتريش با استفاده از اسكنر ليزر سه بعدي بخش هايي ) تكنو ( نوآور يزات كاوشگرانفرهنگي ايران، شركت تجه

  .از تخت جمشيد را نقش برداري كردند
ه ، در شدت بارندگي ثابت مقدار فرسايش به وجود آمد مصنوعي و باران سازدر اين مطالعه سعي شده با استفاده از اسكنر ليزري سه بعدي
پي گيري ميكروتوپوگرافي هاي سطح ميزان خاك جابجا شده توسط فرسايش بر روي كرت در مقياس آزمايشگاهي را بررسي كرده و در نهايت با 

  .اندازه گيري كنيمسطحي  را

                                                           
1 - Technical Communication. 
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  مواد و روش ها

 LMS-Z210سه بعدي مدل دستگاه اسكنر ليزري صورت گرفته كه هلند   1مطالعه حاضر در آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه واخينيگن
 اسكنر ليزري كه در مطالعات صحرايي نمونه اي از دستگاه) 1(عكس شماره . مطالعات آزمايشگاهي كاربرد دارد كه براي  قرار گرفتاستفادهمورد 

ت نقشه برداري دقيق  كه اخيرا توسط شركتهاي فعال در زمينه ژئوماتيك با همكاري شركت سازنده اتريشي جه را نشان مي دهداستفاده مي شود
  : استفاده در اين تحقيق عبارتند ازمشخصات دستگاه مورد . مورد استفاده قرار گرفته است در كشور احداث سدمكان هايسه بعدي از 
  متر800: برد فاصله يابي بدون استفاده از رفلكتور •

  نقطه در ثانيه12000: سرعت اندازه گيري نقاط •

  TCP/IP و RS232Cاز طريق : انتقال اطالعات •

  Online جهت تخليه اطالعات به صورت كامپيوترقابليت اتصال به  •

 )كامال امن براي چشم  ( C1كالس: كالس ليزر مورد استفاده •

  متر1كمترين فاصله اندازه گيري  •

  ميلي متر با تكرار اسكن ها5 ميلي متر و قابل افزايش تا 10: دقت اندازه گيري طول •

  درجه در صفحه قائم80 درجه در صفحه افق حول محور قائم و 360ان دور:  زاويه ميدان ديد •

 مادون قرمز نزديك: طول موج ليزر •

  كيلوگرم5/14: وزن دستگاه •

  
  كاربرد در مطالعات صحرايي : LMS-Z420دستگاه اسكنر ليزري مدل): 1(شكل 

  
mmmmو از كرتي با ابعاد  5001000   . )2شكل شماره ( در باالي كرت آزمايشي دستگاه باران ساز و اسكنر ليزري نصب شد.  استفاده شد×

                                                           
1 - Wagenigen University. 
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  .كرت هاي آزمايشي و ايجاد باران توسط دستگاه باران ساز): 2( شكل

  
  .روي كرتها ليزري راسكننصب  :)3( شكل

ه براي طول بارندگي با شدت ثابت آزمايش شروع  دقيق30در كرت مورد استفاده خاكي با بافت لومي شني ريخته شد و با در نظر گرفتن 
 دوباره از اسكنر ، دقيقه بارندگي30 روشن و بعد از  باران سازسپس دستگاه. قبل از بارندگي، سطح خاك اسكن و داده هاي آن ذخيره شد. شد

داده هاي مربوط به (  ه در دسترس مي باشددر حقيقت در هر تقطه دو سري داد. سطح خاك استفاده گرديدتغيرات توپوگرافي براي اندازه گيري 
 عمق مي باشد بنابر اين براي z طول و y عرض، x است كه (x,y,z) دستگاه اسكنر ليزري داراي سه محور ).قبل از بارندگي و بعد از بارندگي 

دامنه شبيه ( حجم خاك روي سطح اساس، SURFERهر سانتي متر در طول، توپوگرافي اندازه گيري شد و بعد از آن با استفاده از نرم افزار 
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 بعد از اتمام بارندگي و دريافت داده ها از دستگاه اسكنر ليزري، داده هاي قبل از بارندگي با داده هاي بعد از بارندگي .تعيين شد) سازي شده 
  . مقايسه شد و به دنبال آن ميزان خاك فرسايش يافته محاسبه شد

براي اندازه گيري دقيق ميزان رسوب، محفظه اي در . ه بر مقدار فرسايش نياز به مقدار رسوب داريمبراي تعيين نسبت تحويل رسوب عالو
 و تمامي آب خروجي از دامنه كه حاوي كليه رسوب توليد شده بود، جمع آوري و ميزان رسوب اندازه هپائين دامنه شبيه سازي شده قرار داده شد

  .دمي گرددگيري 
  ايجنت

داده هاي حاصل از اسكن دامنه قبل از بارش و .  دقيقه بر روي كرت آزمايشي باريده شد30  به مدت يشد بارندگي با شدتهمانطور كه بيان 
  . از حافظه اسكنر استخراج شد،و نتايج حاصل ) 3 و 2شكل شماره (  رسم  به صورت سه بعديSURFERبعد از بارش  توسط نرم افزار 

  

  
   قبل از بارندگيتوپوگرافي سطحميكرو: )4 (شكل

  
  .توپوگرافي سطح بعد از بارندگيميكرو: )5(شكل

A 

B 
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شاور وم  ه  عد گانا ی  ع  نا زی و 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  

  
  

و زبري در اثر بارندگي كاهش   )ABفرسايش شياري در مقطع ( همانطور كه در اين اشكال ديده مي شود توپوگرافي سطح بعد از بارندگي
، نرخ فرسايش به صورت  و داده هاي گرفته شده از اسكنرتن اين نقشه هابنابراين با داش.  سطح، صاف تر از قبل از آن شد، و بعد از بارندگييافت

 :زير محاسبه مي شود

  ).بر حسب ميلي متر و ميلي متر مكعب( داده هاي مربوط به دامنه شبيه سازي شده قبل و بعد از بارش) 1جدول

  بعد از بارش  قبل از بارش  پارامتر

  X 1960784314/10  1960784314/10دلتا 

  Y 101010101/10  101010101/10دلتا 

  X 1000 -480  1000 -480دامنه تغييرات 

  Y 1000 -0  1000 -0دامنه تغييرات 

  Z  56681467/480 – 610287927/133دامنه تغييرات 
153645159/474 – 

263343079/132  

  44/160238428  739/159925546  )كنده شده ( حجم مثبت

  0  0  )پر شده ( حجم منفي
  44/160238428  739/159925546  منهاي حجم پر شده ده شدهحجم كن

  

21 VVV −=Δ

=VΔ حجم خاك از دست رفته  
=1V  از بارشقبلحجم فضاي به وجود آمده ناشي از كنده شدن خاك .   

  =2Vاز بارشبعدشي از كنده شدن خاك  حجم فضاي به وجود آمده نا .   

  :بنابر اين داريم
333 44.16023842833.1599255468.312 mmmmcm −=  

 برابر كه با داشتن وزن مخصوص خاك .مي باشد ميلي متر 601/0 برابر) A (  در اين سطح  ) d (كه بطور متوسط عمق خاك از دست رفته
  . گرم مي باشد391كنيم كه برابر با مي وزن خاك از دست رفته را حساب  است، سانتي متر مكعبر ب گرم 25/1

25200001000520 mmyxA =×=Δ×Δ=  
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شاور وم  ه  عد گانا ی  ع  نا زی و 

 پنجمين همايش ملي
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

mm
A
Vd 601.0

520000
312800

==
Δ

=  

2/39125.18.312 mgrVW =×=×Δ= γ  

  
  :يجه گيريبحث و نت

 با پالت گذاري بصورت تصادفي در سطح حوزه و برداشت ميكروتوپوگرافي در سطح پالتها قبل از بارندگي يا همانطور كه ديده مي شود،
به راحتي و با دقت بسيار باال ميزان تلفات خاك سطحي ناشي از بارندگي را  ش و بعد از بارندگي يا انتهاي فصل بارش، مي توانشروع فصل بار

از طرف ديگر مي توان با نصب ظرف مخصوص جمع آوري رسوب در انتهاي پالت، ميزان رسوب توليدي را محاسبه و نهايتا مقدار . برآورد نمود
نتايج به دست آمده از جعبه جمع آوري رسوب و دستگاه اسكن ليزري بسيار متفاوت است، به اين دليل كه مسلما . سبه نمودتحويل رسوب را محا

بدين معني كه هر جايي كه خاك در يك قسمت خالي رسوب كرده، به .  رادستگاه هر حركت خاك را اندازه گيري كرده است و نه تلفات خاك
 در آخر پيشنهاد مي گردد تا در قدم اول، دستگاه اسكنر ليزري در ايستگاههاي تحقيقاتي نصب و براي .ه شده استعنوان تلفات خاك در نظر گرفت

در گام بعدي . هر ايستگاه ميزان واقعي فرسايش و همچنين مقدار تحويل رسوب برآورد شده تا بتوان در حوزه هاي ديگر از نتايج آن استفاده نمود
دارند، از به همراه ايش و رسوب در حوزه هاي آبخيز به جاي استفاده از مدل هاي تجربي كه بعضا خطاي زيادي نيز مي توان جهت مطالعات فرس

ه گيري دقيق فرسايش استفاده نمود كه مطمئنا نتايج آن جهت برنامه ريزي و مديريت حوزه هاي آبخيز بسيار موثر خواهد اسكنر ليزري جهت انداز
  .بود
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