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  چکیده

  
آوري آب در مناطق  نبع جمعترین م هاي سطوح آبگیر طبیعی اصلی هاي آبریز به عنوان سامانه حوضه

هاي اطالعاتی خصوصاً در زمینه میزان رواناب و  آوري داده هستند که شناخت کامل وضعیت آنها و جمع
ها از  هاي هیدرومتري برروي رودخانه ایستگاه. ها است سیالب خروجی از آنها، از الزامات مدیریت حوضه

برداري و تداوم ثبت وقایع در آنها بسیار  دقت دادههاي پایش اطالعات حوضه هستند که  مهمترین پایگاه
ایستگاه هیدرومتري موجود در استان  70در این مقاله سعی شده است بابررسی وضعیت . مهم است

ها از نظر  دهد به دلیل تنوع شرایط رودخانه نتایج نشان می. خراسان وضعیت انها مورد ارزیابی قرار گیرد
ه و همچنین شرایط رسوبات بستر رودخانه و هیدرولوژي حوضه آبریز، مورفولوژیکی و مهندسی رودخان

هاي  هاي هیدرومتري مطالعات دقیقتري انجام شود و با استفاده از روش الزم است در طراحی ایستگاه
تواند در همه  تبعیت از یک الگوي خاص اجرایی نمی. متنوع نسبت به احداث ایستگاه طراحی انجام شود

  .ش باشدبخ موارد نتیجه
  ایستگاه هیدرومتري، آبسنجی، فرسایش، مهندسی رودخانه، خراسان رضوي: ها کلید واژه

  
Evaluation of Hydrometric Stations and the Necessity of Revising Their 
Design Pattern for Optimization and Sustainability of Data Recording  

 
Abstract 
 
Watersheds as natural rainwater catchment systems are the main source of water 
collection in the areas that are fully aware of their status and gathering information 
data, especially on runoff and outflow rates, are the basin management requirements. 
Hydrometric stations on rivers are one of the most important basin information 
monitoring bases in which accuracy of data recording and continuity of logging is 
very important. This paper tries to evaluate the status of 70 hydrometric stations in 
Khorasan province. The results show that due to variation in river conditions 
morphologically and engineering of river as well as river bed sediments and catchment 
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hydrology, it is necessary to conduct more detailed studies in designing hydrometric 
stations and using different methods than designing the design station. Adherence to a 
specific executable pattern may not be successful in all cases. 
Keywords: Hydrometric Station, Hydrometry, Erosion 
 

    
  مقدمه

آوري آب   هاي جمع ها به عنوان سطوح آبگیر طبیعی و سامانه هاي آبریز رودخانه حوضه
هاي حیاتی، ضامن بقا جوامع  ها همانند شریان ترین منبع تأمین آب هستند که از طریق رودخانه اصلی

یق ها از طر حوضه هاي آبریز با پایش جریان خروجی هاست که مدیریت حوضه سال. انسانی هستند
گیري دبی مبناي اندازه هااین ایستگاه. هاي هیدرومتري مبنا تصمیمات مدیریتی و اجرایی است ایستگاه

ها و کفایت آنها از  صحت داده. هاي آبی و تخصیص آب هستندو در نتیجه تعیین ظرفیت طراحی سازه
در . د بودن آنها استهاي آماري از مهمترین فاکتورهاي مفی هاي آماربرداري و پیوستگی سري نظر سال

شوند و دستورالعمل ها با استفاده از تجربیات کارشناسی طراحی میحال حاضر در کشور این ایستگاه
هاي هیدرومتري با توجه به شرایط هاي اجرایی ایستگاههاي مختلف نقشهجامعی براي تعیین تیپ

اه از نظر مورفولوژي رودخانه، ضرورت توجه به شرایط مختلف محل احداث ایستگ. اقلیمی وجود ندارد
شود  باعث می... شناسی، هیدرولوژي حوضه آبریز باالدست، ظرفیت هیدرولیکی رودخانه و  شرایط زمین

در این مقاله سعی . هاي مکمل، متفاوت باشد نوع طراحی ایستگاه از نظر شکل و ابعاد و همچنین سازه
ها ارائه  انداز بهینه سازي ایستگاه راسان چشمهاي هیدرومتري استان خ شده است با بررسی ایستگاه

  . شود
    

  مرور منابع
 حدود در Ctesibios ریاضیدان یونانی توسط رودخانه جریان خصوص در ها گیري اندازه اولین

 در هایی گزارش میالدي نیز اول قرن در  Heron of Alexandria شد انجام میالد از قبل سوم قرن
 از قبل سال 300 حدود از( فراعنه دوره در و باستان مصر در .دارد رودخانه انجری گیري اندازه خصوص

 مبناي مختلف ترازهاي در اسوان منطقه آبشار اولین باالدست در نیل رودخانه آب سطح )میالد
 مناسب، کمبود،  قحطی، سطح 6 در جریان دامنه که نحوي به بود رودخانه جریان وضعیت تشخیص

 نیز امیه بنی حکومت دوره در تغییراتی بندي با طبقه این .بود شده بندي طبقه فاجعه و فراوانی اضافی،
 وسطی قرون دوره با همزمان .نبود ذکر قابل جریان کمیت مفهوم وجود این با بود، مصر حکام کار مبناي

 قرار سنجش مورد ها رودخانه در آب جریان اسالمی کشورهاي در )میالدي 12 تا 10 قرن حدود(
 کشور در. بود رودخانه مسیر در ها آبی آسیاب تعداد اندازي راه قدرت جریان، مبناي دبی ولی گرفت می

 هاي روش اولین و کرد مطرح را ها رودخانه جریان گیري اندازه اصول م1078 درسال Fan Ziyuan چین
تعین سرعت . درا ارائه کر زرد رودخانه در شناور جسم کمک به آب سطح در جریان سرعت گیري اندازه

 جسم حرکت امتداد در و رودخانه مجاورت در که سواري حرکت اسب سرعت گیري اندازه از استفاده با
 توسط آب سرعت تعیین براي هایی تالش )م15قرن (داوینچی لئوناردو. شد انجام نمود می تاخت شناور
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 سعی آبراهه، مجاورت در حرکت با و 1شکل  تصویر مطابق دستگاهی ساخت با و داد انجام شناور جسم
   .کند گیري اندازه را شناور جسم سرعت نمود

  

  
  ئوناردو داوینچیطرح پیشنهادي اندازه گیري سرعت جسم شناور توسط ل  - 1شکل 

  
Edmond Halley)1686( از اي مقایسه صورت به را مدیترانه حوزه اصلی هاي رودخانه جریان 

 جریان منظم ثبت 18 قرن در. بیان کرد لندن شهر در کینگستون پل محل در Thames رودخانه جریان
 در Elbe ،)1719(یسپار شهر در Seineهاي  رودخانه در مانینگ شزي و معادالت اساس بر ها رودخانه

 Henri Pitot 1732 سال در. شد انجام )1770(ریش آلمان در شهر امه Rhine ،)1727(آلمان ماگدبورگ
 ها کانال در آب جریان سرعت سنجش در مهمی گام پیتوت لوله یعنی خود اختراع معرفی با فرانسوي
 چاه کمک به را الکان در آب سطح گیري اندازه اصل Henry Palmer 1831 سال در .برداشت
 Thames رودخانه سطح جریان نوسانات ثبت بار اولین براي و کرد ارائه رودخانه مجاورت در اي مشاهده

 هیدرومتري کامل سیکل .انجام شد روش این به 1832 سال در شیرنس در کنت بریتانیا منطقه در
 قرن اوایل در رودخانه نجریا دبی تعیین و اشل-دبی منحنی تعیین سرعت، تعیین سنجی، عمق شامل

 شرق در Neman یا Memel رودخانه و )1808(سوئیس بازل در راین هاي رودخانه در صرفاً 19
 گسترش 19 قرن اواخر در ها رودخانه برروي هیدرومتري هاي شبکه تاسیس .شد انجام )1812(آلمان
  .بود شده تاسیس هیدرومتري ایستگاه 290 از بیش سوئیس در 1906 سال در که طوري به یافت

 توسط بار اولین رودخانه، جریان در شیمیایی مواد و ردیاب تزریق روش به سنجی سرعت
Théophile Schloesing مورد 1940 دهه اوایل در بار اولین اما شد، پیشنهاد 1863 سال در فرانسوي 

 همین به شد می هگرفت کار به ردیاب مواد زیادي بسیار حجم روش این ابتدا در .گرفت قرار استفاده
 پیشنهاد سدیم کرومات دي 1950 دهه اوایل در و شد انجام آب در پایدارتر ها ردیاب براي جستجو دلیل

 بسیار هم قدیم ایران در سنجی آب .شد معرفی رودامین فلورسنت هاي ردیابی 1990 سال در .شد
. کرد اشاره هجري دهم قرن در یبهای شیخ هاي فعالیت به توان می آن موارد جمله از. است بوده متداول
 مشاجره نزاع و ها سال به دادن پایان بر عالوه که کرد عمل اي گونه به رود زاینده آب تقسیم وي در

  . نمود برقرار منطقه در را ثابتی آب تقسیم نظام قرن چند تا رودخانه آب برداران بهره

http://www.encyclopedie-environnement.org/app/uploads/2017/07/hydrometrie_focus1_fig1_vitesse-surface-leonard-vinci.jpg
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Morrison  وMeneley)1971( نیتروژن گاز تزریق با که را ومترمان بابلر سیستم یک از استفاده 
 روشیبه عنوان  شد، می انجام نیتروژن گاز تراکم این از ناشی آب سطح فشار محاسبه و جریان درون به

 محاسبه )1971(همکاران و Chu .نمود مطرح رودخانه مسیر در آب سطح محاسبه غیر مستقیم براي
 انرژي المللی بین آژانس نظارت تحت وتوپیایز روش به را ها رودخانه در رسوب دبی و جریان دبی

 گیري اندازه Br82و  Cr51تریتیوم و  ایزوتوپ ردیاب کمک به و دادند قرار بررسی مورد (IAEA)اتمی
 ها ایزوتوپ سایر به نسبت بهتري نتایج تریتیوم ایزوتوپ کاربرد. را انجام دادند ها رودخانه جریان
 قرار بررسی مورد را خشک مناطق در هیدرومتري هاي گاهایست شرایط )Karmitz)1973. است داشته

 فن از استفاده امکان) Halliday)1975  .بیان نمود ها ایستگاه این مشکالت میدانی بررسی در و داد
ماهواره  هاي توانمندي و کرد مطرح را هیدرومتري هاي شبکه در ماهواره توسط ها داده انتقال آوري

Landsat هاي ماهواره و GOBS را ارائه کرد متري تله هاي داده خصوص در .Quaas  و
Dominguez)1980( ها رودخانه جریان گیري اندازه یکپارچه هاي شبکه اجراي خصوص در را تجربیاتی 

ها  انتقال داده که دادند نشان و رساندند انجام به اطالعات دریافت و انتقال منسجم شبکه یک قالب در
 .کند می شایانی کمک آبخیز هاي حوزه در ها سیل و ها بحران مدیریت در وییرادی هاي فرستنده طریقاز 

McMuhon  وCronin)1980( را کانادا در هیدرومتري ایستگاه گستردگی ي فایده به هزینه موضوع 
 هاي هزینه همچنین و موجود هاي ایستگاه افزایش موضوع پژوهش این در .دادند قرار بررسی مورد

 نگهداري و توسعه در بهینه پیشنهاد و گرفت قرار بررسی مورد ها ایستگاه مرمت و نگهداري ساالنه
. نمود بیان را شده استخراج اطالعات ثبت و کدگذاري ي شیوه موضوع )Kinter)1984. گردید مطرح

 هایی توصیه استخراجی، استخراج نتایج و نمودار تحلیل و تجزیه همچنین و ها داده ثبت وي درخصوص
 در هیدرومتري هاي ایستگاه ها داده کیفیت تضمین موضوع )McKerchar)1989و  Mosley. دکر ارائه

 انتشار شیوه و اطالعاتی هاي بانک هاي داده متد ممیزي و  دادند قرار بررسی مورد را نیوزلند کشور
 ورکش در هیدرومتري هاي شبکه سازي بهینه موضوع )2018(همکاران و Ankit. را ارائه کردند نتایج
 همچنین و شبکه راندمان افت میزان اساس بر عملکرد بررسی ضمن و دادند قرار بررسی مورد را آلمان
 حذف با را شبکه سازي بهینه پیشنهاد و نمودند مشخص را ها ایستگاه بندي رتبه کریجینگ، خطاي

   .کردند ارائه مجموع، در بهینه راندمان حفظ با شرط و پرهزینه هاي ایستگاه
 و طراحی منوال آغاز شد، تهیه یک 1996ند در طرح ملی هیدرولوژي خود که در سال کشور ه

از کشور هلند  Delft Hydraulicsو  DHVConsultantsرا به موسسات  هیدرومتري هاي شبکه اجراي
 هاي شبکه اجراي اصول پیرامون بحث منتشر شد که در آن ضمن 2001ال گزارش آنها در س. واگذار نمود
 زیر صورت به را سنج سطح انواع ها، رودخانه در جریان سطح هاي داده ثبت بخش در هیدرومتري

 ،اشل مورب کمک به آب سطح ثبت - 2، قائم اشل کمک سطح آب به قائم تراز ثبت -1 :کند می تقسیم
، شود می انجام مختلف ترازهاي در شده نصب هاي بطري کمک این کار به ،جریان حداکثر تراز ثبت -3
 شل و دبی رابطه ها ایستگاه این کلیه در. مکانیکی ثبات شناور سیستم -5، هاي الکتریکی سنج عمق -4

   .شود می انجام مختلف ترازهاي در سطح مقطع و سرعت ثبت کمک به رابطه در این. شود تهیه باید

http://www.dhv.com/
http://www.wldelft.nl/
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 منابع در جریان، دبی گیري اندازه روش به توجه با هیدرومتري ایستگاه ثاحدا خصوص در
سرریزها  انواع دبی در گیري اندازه هاي سازه نوع اولین .است شده مطرح متنوع هاي سازه مختلف
 اصلی هاي سازه دیگر نوع. است آن نظایر و ذوزنقه مستطیلی، سرریزهاي مثلثی، شامل که هستند

گیري  ها نیز در خصوص اندازه هاي دیگر فلوم برخی شکلو  است ها فلوم پارشال نواعا دبی گیري اندازه
 در). 2شکل (اشاره کرد H-flumeو  Montana flumeتوان به  جمله می دبی مطرح شده است که از آن

 کرامپ سرریز هایی نظیر سرریز باشد از داشته وجود کننده تثبیت سازه اجراي قابلیت که هایی رودخانه
تثبیت مقطع رودخانه با شکل هندسی  .کرد استفاده توان نیز می دار زاویه تاج و افقی تاج حالت دو در

  .)3شکل (مشخص نیز ازجمله اقدامات مشابه در این خصوص است
  
  

    
  )ب)                                                                                    (الف(

  H-flumeنمونه ) و ب Montana flumeتیپ ) لفا  -2شکل 
  

  
  تثبیت مقطع هیدرومتري به کمک سازه  - 3شکل 
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لیمنوگراف  نصب و حاشیه رودخانه تثبیت با معموالً هیدرومتري ایستگاه ساخت الگوي ایران در

 جهت یساحل دیوار با همراه موارد برخی در سازه نوع این .شود می انجام رودخانه جناح یک اشل در و
 انجام لیمنوگراف نصب و پایه احداث با صرفاً موارد برخی در و است همراه رودخانه حاشیه تثبیت

هاي  توان با بررسی بیشتر شرایط رودخانه دهد می گیري دبی نشان می هاي اندازه تنوع روش. شود می
هاي  ایستگاه برداري در ها در جهت بهبود شرایط کمی و کیفی داده کشور از ظرفیت انواع سازه

هاي هیدرومتري استان  در این مقاله سعی شده است وضعیت ایستگاه. هیدرومتري استفاده کرد
  .خراسان رضوب در این خصوص مورد بررسی قرارگیرد

  
    

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

ضوي هاي هیدرومتري استان خراسان ر اطالعات مورد بررسی در این مقاله مربوط به ایستگاه
کشف (قوم قرههاي آبریز اصلی کشور در چهار حوضه  بندي حوضه استان خراسان بر اساس تقسیم. است
واقع  )نمکزار خواف(ي شرق ایران و حوضه )کویر مرکزي و کویرنمک(، مرکزي)اترك(، دریاي خزر)رود

  .دهد ها در استان را نشان می وضعیت حوضه 4شکل  شده است
  

  
  خراسان رضوي آبریز اصلی استان هاي وضعیت حوضه -4 شکل

  
مورد فاقد  5از این تعداد . ایستگاه هیدرومتري احداث شده است 75در استان خراسان تعداد  

ها نشان  توزیع مکانی ایستگاه ).5شکل (شود برداري انجام می مورد از آنها داده 68در کد مصوب بوده و 
در حوضه کویر . مورد است 40حوضه قره قوم با هاي اصلی مربوط به  میدند بیشترین توزیع در حوضه
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در حوضه نمکزار . ایستگاه احداث شده است 2ایستگاه و در حوضه اترك  28مرکزي و کویر نمک 
مورد ایستگاه  13دهد تعداد  ها نشان می درجه بندي ایستگاه .خواف ایستگاه هیدرومتري وجود ندارد

این درجه بندي بر اساس امکانان موجود در . ستا 4مورد درجه  24و  3مورد درجه  33، 1درجه 
وضعیت  6نمودار شکل . ایستگاه شامل دیوار ساحلی، اشل، لیمنوگراف، دیتاالگر و پل تلفریک است

  .دهد امکانات ایستگاه ها را نشان می
  

  
  هاي هیدرومتري استان خراسان رضوي موقعیت ایستگاه - 5 شکل

  

  
  هاي هیدرومتري امکانات موجود در ایستگاه - 6 شکل

  
شرایط مختلف محل احداث باتوجه به شرایط رودخانه هاي استان ارزیابی انجام شده بر اساس 

شناسی، هیدرولوژي حوضه آبریز باالدست، ظرفیت  ایستگاه از نظر مورفولوژي رودخانه، شرایط زمین
ستگاه از نظر شکل و ابعاد شود نوع طراحی ای این امر باعث می. شود انجام می... هیدرولیکی رودخانه و 

  .در ادامه نتایج این بررسی ارائه می شود. هاي مکمل، متفاوت باشد و همچنین سازه
  

    
    نتایج و بحث
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هاي محل احداث ایستگاه هیدرومتري، تفاوت رژیم جریان  اولین موضوع در خصوص رودخانه

دائمی، رژیم فصلی و رژیم جریان بندي موجود به سه حالت رژیم  رودخانه است که بر اساس تقسیم
هاي  درصد موارد در رودخانه 54هاي هیدرومتري استان خراسان در  ایستگاه. شود سیالب بیان می

  ). 7شکل (اند درصد سیالبی واقع شده 9درصد فصلی و  37دائمی، 
  

  
  هاي هیدرومتري رژیم جریان رودخانه ها در ایستگاه -7 شکل

  
ایستگاه در  7ایستگاه در مناطق دشتی،  5ه و محل احداث ایستگاه، از نظر مورفولوژي رودخان 

توزیع درصد فراوانی . ایستگاه در مناطق کوهستانی است 42ماهورها و  ایستگاه در تپه 8مخروط افکنه، 
شود بیشترین تعداد  همانطور که مشاهده می. ارائه شده است 8هر یک از این تقسیمات در شکل 

  .درصد قرار دارد 68وهستانی با ایستگاه در مناطق ک
  

  
  هاي هیدرومتري رژیم جریان رودخانه ها در ایستگاه -7 شکل

  
درصد در مسیر  36درصد موارد بصورت مستقیم و  64ها در محل ایستگاه در  مسیر رودخانه

ا کیلومتر مربع ت 11هاي باالدست هر ایستگاه از حداقل  مساحت حوضه. پیچانرود یا قوس رودخانه است
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ترین مقطع داراي  ها در کم عرض دامنه تغییرات مقاطع عرضی رودخانه. کیلومتر مربع متغیر است 16400
  . باشد متر عرض می 300متر عرض و در بیشترین مقطع داراي  5/3تا  2

درصد  32درصد موارد تثیت شده است و در  39اي در  محل ایستگاه ار نظر فرسایش رودخانه
هاي رودخانه داراي ارتفاع  کناره. درصد موارد داراي فرسایش کناري است 29و داراي فرسایش بستري 

متر  20متر تا حداکثر  7/0متغیر است به نحوي که در حداقل ارتفاع کناره رودخانه در محل ایستگاه از 
 لیمنوگراف و نصب و حاشیه رودخانه تثبیت با معموالً هیدرومتري ایستگاه ساخت الگوي. متغیر است

 جهت ساحلی دیوار با همراه موارد برخی در سازه نوع این .شود می انجام رودخانه جناح یک ل دراش
 انجام لیمنوگراف نصب و پایه احداث با صرفاً موارد برخی در و است همراه رودخانه حاشیه تثبیت

ت دوم همراه در حالو ها  درصد ایستگاه 41در نصب ادوات هیدرومتري بر روي پایه بتنی ي الگو. شود می
هاي استان  ها در رودخانه مونه این سازهن. شود مشاهده میها  درصد ایستگاه 59 دربا دیوار ساحلی است 

  .ه استارائه شد 8خراسان رضوي در شکل 
  

    
  )ب)                                                                           (الف(

  ایستگاه کرتیان با دیوار ساحلی) ب. ته منار با پایه بتنی سادهایستگاه کال) الف: 8شکل 
  

هاي هیدرومتري وجود  شود شرایط متغییري در خصوص محل ایستگاه همانطور که مشاهده می
ها نیز بررسی شود، از تنوع بیشتر برخوردار خواهد  این تفاوت اگر در سطح کشور و سایر استان. دارد
هاي هیدرومتري وجود دارد و همچنین  هاي اجرایی متنوعی در ساخت ایستگاه باتوجه به اینکه الگو. بود

هاي  رسد الزم است در طراحی و اجراي ایستگاه گیري دبی متنوع است به نظر می هاي اندازه روش
. اي جدید با تیپ مختلف استفاده کرد هاي سازه هاي جدیدتر و همچنین تعریف الگو هیدرومتري از روش

رغم تنوع شرایط موجب شده است برخی اشکاالت در  لی تبعیت از یک الگوي یکسان علیدر شرایط فع
توان به فرسایش مقطع رودخانه در محل  هاي هیدرومتري مشاهده شود که از آن جمله می ایستگاه

هاي کم از پاي لیمنوگراف، رسوبگذاري در پاي لیمنوگراف و عدم  ایستگاه، انحراف مسیر جریان در دبی
  .یی شناور، آبشستگی پاي دیواره و مواردي از این دست اشاره نمودکارا
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  نتیجه گیري
  

سـازي   هاي هیدرومتري استان خراسان بـا هـدف بهینـه    بررسی انجام شده در زمینه وضعیت ایستگاه
ـ  دهـد برخـی ایسـتگاه    ها با توجه به شرایط موجود نشان می آوري اطالعات و آمار ایستگاه راندمان جمع اي ه

هیدرومتري به دلیل شرایط مسیر رودخانه و مقطع اجرایی ایستگاه دچـار مشـکالتی از جملـه فرسـایش یـا      
هاي کم از محل اشل و یا لیمنوگراف عبور  اند، در برخی موارد نیز دبی جریان رودخانه در دبی رسوبگذاري شده

ها بوده که امري طبیعـی و اجتنـاب    نههاي موجود در رودخا این دست مشکالت عمدتاٌ به دلیل تفاوت. کند نمی
شناسی، موفولوژي حوضه ابریـز و   شود متناسب با شرایط اقلیمی، زمین در این خصوص توصیه می. ناپذیر است

ها نسبت  مسیر رودخانه و همچنین شرایط هیدرولوژیکی حوضه و هیدرولیک مقطع رودخانه در محل ایستگاه
اسـت انجـام مطالعـات     بـدیهی . وش براورد دبی جریان اقـدام شـود  به طراحی سازه ایستگاه هیدرومتري و ر

مهندسی رودخانه در محل ایستگاه و همچنین مطالعات هیدرولیک جریان رسوب در مقطع مورد نظـر کمـک   
بـرداري در بلنـد مـدت و همچنـین      این امر موجب تداوم داده. شایانی به طراحی مناسب ایستگاه خواهد کرد

  . هاي برداشت شده در ایستگاه خواهد شد نتایج و دادهحصول اطمینان از صحت 
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