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   مقدمه
 طول  و در  مورد نظر بوده  آب  منابع  و كيفي  كمي ويژگيهاي از   كافي  آگاهي  نيازمند ، آبي  كارهاي  در زمينه  طرح  هرگونه انجام
 و  تلآثار غف. نباشد  استوار و كيفي   كمي هاي  بر دانسته  آن  اساس  كه  نيست  آبي  منبع دهي  و يا سامان  آبي  سازه  هيچ، تاريخ
  بوده موردنظر  اهداف   به  دستيابي عدمباعث    كم باشد، دست   نداشته  را در پي  و نابودي ، اگر تخريب  مهم  اين  انگاشتن ناديده
   ضوابط قراردادي ابتدا با وضع  از ،است   استوار بوده  از آب  استفاده  برپايه آن  زندگي   سير و ادامه  كه  بشري  رو جامعه از اين.  است

 و   مختلف  جوامع  برحسب سنجش  واحدهاي   نام كه  ده كر  آب  و احجام  جريان  زمان گيري  اندازه  واحدهاي  تعيين  به مبادرت
 » بست« و »اجانه« يا »  مدت هپيمان« مانند   از واحدهايي توان مي   باستان  در ايران، راستا در اين. است   متفاوت ، محلي هاي گويش

  بوده  معين  با حجم  بسته  در محفظه  جريان  مسدودكننده شناورهاي  نظير  كه»  مواج گوي« و   بوده  پيمانه  يك  تخليه  مدت كه
   همچون  پيشين ان دانشمند يكتابها آنها در   شرح  برد كه  را نام  و غيره» سنگ « و باالخره»  عدل جام« و »  آبي ساعت« و  است 

   سال  دردرگذشت (  الكرجي  الحاسب الحسن و ابوبكر محمد بن)  ق.هـ  383  در سال درگذشت(   خوارزمي  عباس ابوبكر محمدبن
 .  است  شده   بيان  تفصيل به)  ق.هـ  431

 و   كمي سنجش  يروشها ابزار و  ترين  و دقيق نتري  از پيشرفته ، نيازمند استفاده  آب  از منابع برداري  و بهره ، طراحي ريزي برنامه
 ابعاد   تعيين، تر از همه مهم  و  از سيالب  و تأسيسات  اماكن  و برآورد طغيانها و محافظت بيني  پيش، ارتباط در اين.   است  آب كيفي

 .  است  اهميت  حائز كمال ، آبي هاي  سازه  ايمني و درجه
 مورد  عواملبوده و ها  درياچه  وزهكشها ،كانالها، نهرها   بعدي ها و در درجه  رودخانه  شامل  سطحي  آب  منابع ،طور كلي به
   شيميايي  و كيفيت  مواد رسوبي غلظت ،  رودخانه ، مقاطع  آب ، سرعتكانالها و   رودخانه  تراز آب شامل ،  منابع  در اين گيري اندازه
   كيفيت  و همچنين و فشار آب ، دما ، بده  تراز آب در آنها   كه  بوده  و قنات ، چشمه  چاه  نيز شامل  زيرزميني  آب منابع .است  آب

 .دشو مي  گيري اندازهآب،   شيميايي
 و  ، سرعت جريان  برد عمومقطع  ، سطح  تراز، عمق  مانند سطح  هيدروليكي  عوامل  و محاسبه گيري  اندازه با   جريان  بده تعيين
   مختلفي واحدهايبراساس  ،  مختلف  در كشورهاي  مقدار آبدهي  مربوط به محاسبات. شود  ميممكن بستر  يب و ش فشار آب
 . و در اين نشريه سعي شده است تا از سيستم متريك استفاده گردد  گرفتهصورت 

 
 

 .است) اختيارييا ( نمايانگر مواردي است كه انجام آنها غيرالزامي ،در متن اين استاندارد* عالمت : توجه
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 هدف -1
بده جريان آب در مجاري روباز و محاسبه سرعت و گيري  ي مربوط به اندازهروشهابعضي از  ارائه ،هدف از تهيه اين دستورالعمل

ي مختلف مرتبط بخشهانياز  منظور درج كليه اطالعات مورد بهعالوه بر آن . باشد هاي آبده مي همچنين لولهو ) نهر و رودخانه(
 برگهاي شناسايي استاندارد نمودن اقالم اطالعات در آماربرداري از منابع آب، اقدام به سازي لعات منابع آب و يكسانبا مطا

گيري  ، اندازهبي قرائت روزانه اشل، گزارش سيالبرگها ، بر اينافزون. اي و پيزومتر شده است سنجي، چاه مشاهده ايستگاه آب
گيري بده  گيري بده جريان سطحي و اندازه ، اندازهگيري ارتفاع سطح پيزومتري ازهانداي،  عمق سطح ايستابي چاه مشاهده

 . سيالب و چگونگي تكميل آنها ارائه شده است
 
 دامنه كاربرد   -2

هاي  آبده از قبيل لوله ي ها ها، نهرها و لوله جريان در رودخانهگيري و محاسبه سرعت و بده  دامنه كاربرد اين دستورالعمل، اندازه
گيري ارائه شده در اين دستورالعمل قابليت كاربرد و استفاده توسط  همچنين برگهاي شناسايي و اندازه. باشد  مياههاي پمپاژچ

 . اي و ساير مراكز ذيربط در سطح كل كشور را دارد كليه شركتهاي آب منطقه

 
    آن و انواع 1 سنجي  آب ايستگاه -3 *

 و   كمي عوامل  گيري  اندازه براي   خاصي  تجهيزات ، نقطه  در آن شود كه  مي نهر گفته يا خانه از رود  محلي  به سنجي  آب ايستگاه
   اصلي هشاخ،   وكيفي ها از نظر كمي  رودخانه  و مهم  پرآب هاي  شاخه  بر رويايستگاهها  معموالً اين. دشو  مي  نصب  آب كيفي

  اصليي ها نهر ها و همچنين پايانه  ، ورود به  آبي  تأسيسات  و پاياب آنها، در سراب از   دشتها و خروج  ورود به ها در محل رودخانه
 :دنشو مي   زير تقسيم  شرحه ب  چهار گروه  به ، تجهيزات  نوع د و برحسبنشو  مي تأسيس

 
   يك  درجه سنجي  آب ايستگاه 3-1

  هاي بيشتر در رودخانه   ايستگاه  نوع  اين.است 4 پل كابلي و 3 آب   سطح  ارتفاع  ثبات ، دستگاه2  اشل  شامل ، ايستگاه  اين تجهيزات
 .شود  مي  احداث  و دائمي پر آب

 
  دو   درجه سنجي  آب ايستگاه 3-2

  اي  ويژه اهميت ، وجود سيالب علت ه ب  و بده  سرعت گيري  اندازه  و در آن  بوده پل كابلي، و   اشلشامل   ايستگاه  اين تجهيزات
 .دارد

 

                                                   
1 - Hydrometery station 
2 - Scale 
3 - Limnograph 
4 - Cable way 
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   سه  درجه سنجي  آب ستگاهاي 3-3

  انجام  آب  داخلدر   و بده  سرعت گيري  و اندازهاستدستگاه ثبات ارتفاع سطح آب  و   اشل  شامل  تجهيزات ، ايستگاه  نوع در اين
 .شود مي 

 
  چهار  درجه سنجي  آب ايستگاه 3-4

 .شود  مي  استفادهنهرها و كانالهاها،  رودخانهبده   گيري ه انداز براي  از آن و معموالً   بوده  اشل  يك  فقط داراي،  ايستگاه اين

  توان مي ،  محل  تا اين  صفر اشل  ارتفاع با تعيين. دشو  مي  مشخص  و با رنگ  تعيين1 ثابتي  محل، مذكور يايستگاهها  در كليه
 .دكر  بازسازي  ار ديگرب را   ايستگاه،  و يا ايجاد خسارت  در اثر سيالب  ايستگاه  رفتن  از بين در صورت

 
   سنجي  آب  ايستگاه ضوابط تأسيس -4

   آن  رعايت  عدم  كه يا گونه  بهدارد،   بسيار زيادي  اهميت،  محل  و انتخاب  تجهيزات  شرايط نصب، سنجي  آب يايستگاهها  در انواع
  االمكان  حتي  ايستگاه  محل انتخاب  در  است  الزم ، بنابراين.دشو  مي گيري  اندازه  دقت  كاهش  موجب ، ايستگاه  تأسيس در هنگام

 : شود شرايط زير رعايت

  در اين   رودخانه  و شيب  بوده  مستقيم ، ايستگاه  محل دست پايين و   باالدست  متري100 حدود   در فاصله مسير رودخانه −
 .فراتر نرود m/s 5/2 و از  دوكمتر نشm/s  2/0ز ا ، ايستگاه  در مقطع  آب  سرعت  كه يا گونه   به، باشد  يكنواخت فاصله

،  درختمانند   متعارفنا   و فاقد ناهمواريهاي  و يكنواخت ثابت اً تقريب  آن  پايدار و مقطع  رودخانه هاي بستر و كناره −
 . باشند  بلند كافي   اندازهه ب ب، عبور سيال براي  ها تا حد امكان  و ديواره  بوده  سنگ  و تخته  آبزي ، گياهان درختچه

   ارتفاع  نمايش  قادر به ،آبي  و كم  پرآبي  و مواقعفصلها   در تمام  باشد كه اي گونه   به ، در كنار رودخانه  اشل  نصب محل −
 . باشد  آب سطح

  تغييرات  ازاي و به   بوده  و حساس  دقيق ، بده  به  نسبت  اشل  تغييرات  باشد كه  شكلي  به  ايستگاه  در محل  رودخانه مقطع −
 ) تند شيب  با  و ديواره عرض كم  مقطع( باشد   رويت  و قابل  بزرگ  كافي  اندازه  به  آب  سطح  ارتفاع ، تغييرات  بده كم

وجود   از  ناشي  آب  و يا فرونشست  مانند برگشت ثيراتيأ دور از ت  به  شود كه  انتخاب  بايد در محلي گيري  اندازه ايستگاه −
 . دريا باشدكشند و يا   رودخانه هاي  شاخه ، تقاطع أسيساتت

 . باشد  آسان ، ايستگاه  به دسترسي −

  بين  منظور ايجاد ارتباط  به،شود   تخريب  زمان گذشتدر  و يا  سيالبتأثير    تحت  از مدتي  پس  اشل  است  ممكن چون −
  ضروري  ، نشانه  نقطه عنوان ه ب  سيالبي ايهثير جريانأ از ت رج ثابت خا اي  نقطه  تعيين،  جديد و قديم دو اشلهاي  هدرج
 . است

                                                   
1 - Bench mark 
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 ارتفاع سطح آب  -5
 ،)  قنات و مادرچاه  چاه (  زيرزميني  آب و در منابع...)  و   ، مخازن ، درياچه رودخانه (  سطحي  آب  در منابع  آب  سطح منظور از ارتفاع

   آن  به  نسبت  آب  سطح  ارتفاع، آزاد باشد درياي   مبنا سطح  كه در صورتي.   است مبنا ح سط  يك  به  نسبت  آب طح س  يا عمق ارتفاع
 . نامند  مي  آب  سطح  مطلق  يا ارتفاع1را تراز

   و سطح  زيرزميني  آب  و در مورد سطح  است سنجي  آب يايستگاهها  صفر اشلدرجه  مبنا   سطح ، سطحي يجريانهادر مورد 
 .شود  مي گيري  مطلق اندازه ارتفاع ،  آب مخازن

 
    سطحي  آب  در منابع  ارتفاع گيري اندازه 5-1

   پتانسيل شناخت  منظور  به جريانها   و حجم  بده  در محاسبه  از آن  استفاده،  سطحي  آب  در منابع  آب  ارتفاع گيري  از اندازه هدف
 .است  زمان   در طول  آب مخازنحجم    و تغييرات،ها اچه درياها و دري  آب  سطح  از تغييرات آنها و نيز آگاهي

 
   گيري  اندازه  و تجهيزات وسايل 5-1-1 *

 :شود  مي  تقسيم  و ثبات  غيرثبات  دو دسته  به  آب  سطح گيري  اندازه  وسايل ، طور كلي به

 معموالً   كه  است  آب  سطح گيري  اندازه اشل يا  كش  خطشود، اي مي گسترده  استفادهاز آن    كه  غيرثبات  متداول از وسايل −
  تعيين   آب  سطح  با تغييرات  متناسب،ايستگاهها در   آن شود و طول  مي  ساخته  يا فايبرگالس دار، چوب  لعاب از آهن

 .دشو مي

كنند  مي   را ثبت  آبي منابع   آب  سطح  تغييرات پيوسته، طور خودكار و   به  هستند كه ييدستگاهها   ثبات گيري  اندازه وسايل −
 :شوند  مي  تقسيم  و الكترونيكي  مكانيكي  دو نوع  به،  ثبت  چگونگي  برحسبو

 را دو  استوانه  منظور بر روي  بدين  كه  كاغذ مدرجي  بر روي  توسط قلم  آب  سطح  تغييرات ، مكانيكي يدستگاههادر  −
 .شود  مي ثبت  ، شده نصب

   دست  به اطالعات  سپس ،  شده  ذخيره4  عددي صورت ه ب3سنجنده توسط   آب  سطح  تغييرات،2 نيكي الكترو يدستگاههادر  −
   و دلخواه  كوتاه  زماني فواصل  در  اطالعات  ثبت،دستگاهها   اين از مزاياي. دشو  مي  استخراج ، از رايانه با استفاده  آمده
 .است

 
   گيري  اندازه يروشها 5-1-2

   ،غيرسيالبي  و  عادي يجريانها   در مواقع شود كه  مي  انجام  ايستگاه  متصدي وسيله ه ب  غيرثبات يدستگاههاط  توس گيري اندازه
   ايستگاه  متصدي  است الزم. شود مي  گيري  اندازه  ساعتي صورت ه ب ، سيالبي  و در مواقع16 و 8  در ساعتهاي  در دو نوبت روزانه
 . باشد  آب  بر سطح  و مماس اشله درج  عمود بر، ديد  شعاع  قرار گيرد كه  در مكاني االمكان  حتي ،گيري  در اندازه  دقت براي

                                                   
1 - Elevation 
2 - Data logger 
3 - Sensor 
4 - Digital 
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،  سيالب   در پايان  مربوط  و مسئول  متصدي  است  الزم، نباشد  قرائت  امكان  افتد كه  اتفاق  در زماني  سيالب  كه در صورتي
   پس متصدي.  نمايد گذاري عالمت  و كوبي  ميخ آن را و  دهكر  مشخص دقت به   رودخانه احلورا در س)   آب داغ (  سيل  ارتفاعبيشينه

ب وارد  سيال و گزارش)  در روز دو نوبت (  عادي مواقع   براي  شده  تنظيم  را در فرمهاي گيري  اندازه  ارقام  است  الزم از هر قرائت
 . كند

 يا   فقط در اثر كم ، آب  سطح  يا كاهش  افزايش كهاي  گونه رد، به دا ز نگه را تمي  اشل  پاي  هميشه  است  موظف متصدي
 . باشد  رودخانه  آب  ميزان زيادشدن

 
   گيري  اندازه  نتايج ثبت 5-1-3

،  مشخصات از پيش  ست ا الزماما .دشو  مي  ثبت  سيل  و گزارش اشلروزانه    قرائت يبرگها در   آب  سطح گيري  اندازه نتايج
   ايستگاه  شناسايي  برگ براساس   مسئول كاربرتوسط است،    هر ايستگاه  شناسايي  معرف  كه  شده  نصب  و ادوات تموقعي
و ) 1   شماره فرم(سنجي  آب   ايستگاه شناسايي   برگ  تكميل شيوه . قرار گيرد  روزانه  قرائت  دفترچه  و در اول  تكميل سنجي آب

 .دشو در ادامه ارائه مي  )3  شماره فرم (ب سيال  گزارش و برگ) 2   شماره فرم (  اشلروزانه    قرائت برگ
 

 ) هيدرومتري (  سنجي  آب  ايستگاه  شناسايي  برگ  تكميلشيوه 5-1-3-1

  اي  منطقه  آب شركتسازمان يا 

 .شود  مي  نوشته  محل ن در اي ،است   شده  واقع  آن  فعاليت  در محدوده  ايستگاه  كه اي  منطقه  آب شركتسازمان يا   نام

 :استقرار زير ه ب)  هيدرومتري (  سنجي  آب  ايستگاه  شناسايي  برگ اطالعات
 
  ه رودخان نام -1

 .شود نوشته مي   رديف  در اين،شود  مي  شناخته  نام نه آ ب در محلو   دهش   احداث  آن  بر روي  ايستگاه  كه اي  رودخانه نام
 
  ه ايستگا نام -2

 .شود مي   نوشتهاست،   آبادي ترين  نزديك از نامبرگرفته  و معموالً   شده  شناخته ه آن نام ب  ايستگاه  نامي كه،  رديف ندر اي
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 وزارت نيرو 
 .........................................................اي  سازمان يا شركت آب منطقه

 
 )هيدرومتري(برگ شناسايي ايستگاه آب سنجي 

) الف- 242 -01(كد فرم   
  :نام رودخانه  -1
  :نام ايستگاه  -2
  :كد ايستگاه  -3
 : نام حوضه آبريز  -4

  :وسايل موجود در ايستگاه  -21
      نام كارخانه سازنده مولينه  

      وزني   دستي    :  نمونه بردار رسوب 
      قايق   جرثقيل   

 :كد حوضه آبريز  -5
 ) :كيلومتر مربع(سطح حوضه آبريز  -6

   :وضعيت استخدامي متصدي -22
     پاره وقت تمام وقت 

  ) :متر(فاصله محل اقامت متصدي تا ايستگاه  -23  :تاريخ تأسيس  -7
  طول  :مختصات جغرافيايي  -8

    عرض 
  :گيري  مأموراندازه -24

    تكنيسين متصدي 
  : )متر(ارتفاع از سطح دريا  -9

  :استان  -10
  :شهرستان  -11
 : بخش  -12
  :روستا  -13
  ) :متر(ترين آبادي  فاصله نزديك -14
     ندارد    دارد    :جاده دسترسي  -15
  :تجهيزات ايستگاه  -16

            ديتاالگر       دستگاه ثبات سطح آب        اشل   
    نقطه مبنا            پل كابلي

 :كروكي  -25
 

 ) :متر (نقطه مبناارتفاع صفر اشل نسبت به  -17
    فصلي    هفتگي     :دستگاه ثبات سطح آبنوع  -18

 ساالنه  
   :دستگاه ثبات سطح آبنام كارخانه سازنده  -19
  :تأسيسات وابسته  -20

  بستر ساخته شده    پل ساختماني   خانه مسكوني 
    شماره تلفن   سيم       بيبرق   

 

  :حظات مال -26

         نام و امضاي متصدي                    نام و امضاي تكنسين مسئول تاريخ تكميل برگ شناسايي             
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   كد ايستگاه -3

هاي آبريز و  بندي و كدگذاري حوضه دستورالعمل و ضوابط تقسيم« در   شده  ضوابط مشخص  براساس  كد ايستگاه  رديف در اين
 است  ي رقم9 عددي  كد هر ايستگاهبراساس اين دستورالعمل . شود تعيين و نوشته مي» در سطح كشورهاي مطالعاتي  محدوده

 :باشد  زير مي شرح   به  راست  به  از چپ كه

  آبريز  حوضه  معرف  اول دو رقم −

 2 آبريز درجه حوضهرقم سوم و چهارم شماره محدوده مطالعاتي در  −

 :ه ايستگاه به شرح زير استبوده كه برحسب درجرقم پنجم و ششم معرف نوع ايستگاه و تقسيمات فرعي آن  −

 كد   ايستگاه درجه

  21   يك درجه سنجي آب •

 22  دو درجه سنجي آب •

  23  سه درجه سنجي آب •

 24  چهار درجه سنجي آب •

 در هريك از پادساعتگردو در جهت   2با سر  طرف  به1  از پاياب  كهه بود  ايستگاهرديف   شماره  آخر معرف  رقم3 −
 .شود ده ميهاي مطالعاتي دا محدوده

 ) سابق تماب (  آب منابعپايه   دفتر مطالعات   اطالعاتي  بانك  به  است  الزم ، كد ايستگاه دنكر   مشخص براي   اينكه توضيح
  هاي  حوضه  و كدگذاري بندي تقسيمو ضوابط   دستورالعمل  ، به  كدگذاري شيوه بيشتر با   آشنايي  نياز به  در صورت. شود مراجعه
 . شود مراجعهدر سطح كشور   عاتيلطام  هاي محدوده  وآبريز

 
  آبريز  حوضه نام -4

  كدگذاريو   بندي تقسيمو ضوابط   دستورالعمل   براساس،  شده  واقع  در آن  ايستگاه  كهشناختي آب   واحد تقسيمات  آخرين نام
 .شود  مي نوشته   رديف در ايندر سطح كشور    مطالعاتي هاي  آبريز و محدوده هاي حوضه

 
 يز  آبر كد حوضه -5

 . شود نوشته مي   رديف اين  و در  مذكور استخراج  نشريه هايول از جدشناختي باال آبكد واحد 

 
 ) عكيلومتر مرب( آبريز   حوضه سطح -6

 و يا با 1:250000س  با مقيا  توپوگرافي هاي  از نقشه  با استفاده،  ايستگاه  به  منتهي  رودخانه  آبريز دربرگيرنده  حوضه مساحت
 .شود  مينوشته   رديف  اين  در مقابل  كيلومتر مربع برحسبو    محاسبه ،تر از آن  بزرگ مقياس
 

                                                   
1 - Down stream 
2 - Up stream 



 
8

  س تأسي تاريخ -7

 .شود  مي  نوشته  رديف  در اين  سال  و ماه، روز  و برحسب شده  درنظر گرفته  ايستگاه  تأسيس  تاريخ  عنوان  به  اشل  نصب تاريخ

 
  ي جغرافياي مختصات -8

، GPSو يا با استفاده از  آنها   بر روي  ايستگاه  محل  و انتقال1:250000 يا 1:50000   با مقياس  توپوگرافي هاي  از نقشه با استفاده
 .شود  مينوشته   و دقيقه  درجه  برحسب  رديف  و در اين  استخراج جغرافيايي  مختصات

 
 )ترم( دريا   از سطح ارتفاع -9

   عدم و يا در صورت GPS  يا سنج  ارتفاع  از دستگاه استفادهبا  ، متر  آزاد بر حسب  درياي  سطح  به  نسبت  ايستگاه  زمين  سطح ارتفاع
 .شود  مي  نوشته  رديف  و در اين ، تعيين  توپوگرافي  از نقشه  با استفاده، مذكور  تجهيزات  به دسترسي

 
 ستا و رو ، بخش ستان، شهر  استان-13  تا10

 .شود  مي نوشته  مربوط يرديفها در  ، است  واقع  در آن  ايستگاه  كه  روستايي ترين  و روستا يا نزديك ، بخش ، شهرستان  استان نام

 
 )متر (  آبادي ترين  نزديك فاصله -14

 .شود  مي  نوشته  رديف در اينبرحسب متر    ايستگاه به) شهر ياروستا (  آبادي ترين نزديكفاصله 

 
   دسترسي  جاده-15

  گذاري  عالمت»دارد«  چهارگوش  در،پذير باشد  امكان ، مناسب  جادهبا   موتوري  نقليه  با وسيله  ايستگاه  به  دسترسي  كه در صورتي
 .شود مي

 
    ايستگاه  تجهيزات-16

و    اشل كهاست  نقطه مبنا و  پل كابلي، ديتاالگر،  ات سطح آبدستگاه ثب،   اشل مل شا، شناختي آب  يايستگاهها   متعارف تجهيزات
دستگاه   ، ديتاالگر و پل كابلي  مانند   ديگري  تجهيزات ، ايستگاه  اهميت  به  و بسته  بوده  هر ايستگاه  وجودي  الزمه،نقطه مبنا

  گذاري عالمت   آن  به  مربوط  در چهارگوش ،تجهيزاتاين  از   وجود هر يك در صورت. شود  مي  اضافه  آن  به ثبات سطح آب
 .شود مي
 

 )متر (نقطه مبنا   به  نسبت  صفر اشل ع ارتفا-17

 اعشار  دو رقم  و با  شده  ترازيابي  توسط دوربين  نشانه  و نقطه  صفر اشل ، بين  ارتفاع  اختالف  سنجي  آب  ايستگاه در بدو تأسيس
 .شود ي م  نوشته  رديف در اينبرحسب متر 
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  دستگاه ثبات سطح آب   نوع-18

دستگاه ثبات    نوع ، آن  به  با توجه شود كه  مي  تعويض  يا ساالنه ، فصلي  هفتگي صورت ه ب دستگاه ثبات سطح آب  كاغذ ثبات
 .شود  مي گذاري  عالمت  مربوطه و در چهارگوش   مشخص سطح آب

 
   سازنده  كارخانه  نام-19

 .شود  مي  نوشته دستگاه ثبات سطح آب   سازنده  كارخانه م نا ، رديف در اين

 
   وابسته  تأسيسات-20

  اطالعات  سريع  و انتقال گيري  اندازه  و سهولت  دقتمنظور افزايش به   و تمهيدات  ايجاد تسهيالت ، وابسته مقصود از تأسيسات
   براي مقطع  و  شده  و بستر ساخته  ساختماني  و پل  ايستگاه تصدي م  اقامت  براي برقو    مسكوني منزل   آن ترين همم   كه.است 

 را  ايستگاه   در محل، تأسيساتاين  از   وجود هر يك  كه  است  و مطمئن  ارتباط سريع  براي  و تلفن سيم  و بي گيري  اندازه دقت
 .دشو  مي گذاري  عالمت ر چهارگوش و د مشخص

 
   موجود در ايستگاه  وسايل-21

  ملا ش گيري اندازه   وسايل ، دائمي  حمل  و عدم  دسترسي  سهولتبراي معموالً ،وجود دارد   مسكوني منزل   كه ييايستگاههادر 
 وجود   ايستگاه  در محل وسايل   از اين  هر يك چنانچه. شود  مي  نگهداري خانه  در انبار، آنها جرثقيلو   بردار رسوب  ، نمونه مولينه
   موجود در همان ايستگاه از قايق گيري اندازه   براي  كه ييايستگاههادر . شود  مي گذاري  عالمت  مربوط  چهارگوش دردارد،
 . خواهد شد گذاري  مورد نيز عالمت  اين،شود  مي ادهفاست

 
   متصدي  استخدامي  وضعيت-22

 .شود مي  گذاري  عالمت  مربوط  در چهارگوش،دكن  مي هيف وظ  انجام وقت  يا پاره  وقت  تمام صورت به   متصدي  اينكه برحسب
 

 )متر (  تا ايستگاه  متصدي اقامت   محل  فاصله-23

  ايستگاه  تا  متصدي  اقامت  فاصله،باشد   داشته  اقامت  محل  در همان  و متصدي  بوده  مسكوني منزل   داراي  ايستگاه كه صورتيدر 
   رديف متر در اين  حسب  برآورد و بر  ايستگاه  تا محل  متصدي  سكونت  محل  فاصله، صورت گردد و در غير اين صفر منظور مي

 .شود  مي نوشته

 
  گيري مور اندازهأ م-24

  عهدهه  ب گيري اندازه   و مسئوليت  شده  داده  آموزش  رودخانه  جريان گيري  اندازه،  مربوط  متصدي  به، ايستگاهها از  در بعضي
  ،صورت اين غير شود و در  مي گذاري  عالمت  متصدي  مربوط به  چهارگوش صورت  در اين. است   شده اشته گذ متصدي

 .شود  مي  زده  عالمت  تكنيسين  مقابل چهارگوش
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   كروكي-25

   رسم يا گونه به  ت قسم  در اين  ايستگاه  محل  موقعيت،  و غيره  اصلي  شهر و روستا، جاده مانند   مشخصي  مبناي با درنظر گرفتن
 . شودممكن   آساني  به  ايستگاه  محل  به  دسترسي ، آن  به  با مراجعه شود كه مي

 
    مالحظات-

  ايستگاه   شناسايي  در برگ باشد و يا اينكه  مي  بيان  و قابل  مهم  آن  كردن  و عنوان است   ذكر نشده  شناسايي  در برگ  كه مواردي
 : است قرار زيره  موارد ب  اين ترين همم. شود  مي  نوشته  رديف  در اين، باشد  بيشتري  توضيح  نياز به سنجي آب

  موقعيت   باشد كه  در حدي جايي جابه   اين كه صورتي جديد، در   محل  دقيق  و موقعيت  با تاريخ  همراه  ايستگاه جايي هجاب •
 اين در غير . شود  تنظيم  آن  جديد براي  شناسايي  برگ  است  الزم، آيدشمار ه جديد ب  ايستگاه  يك عنوان ه ب ايستگاه
صفر    با ارتفاع المقدور منطبق  جديد بايد حتي صفر اشل( شود   نوشتهنقطه مبنا   به  جديد نسبت  صفر اشل  ارتفاع صورت
 ). باشد  اشل قبلي

  با  همراه  ايستگاه  تكميل  جديد در جهت يدستگاهها   و يا نصب  در اثر سيالب  تجهيزات  يا محل  بخش  رفتن از بين •
   تاريخ

    با تاريخ  جديد همراه  متصدي كارگيريه  و ب  متصدي تعويض −

 
   شناسايي  برگ  تكميل تاريخ

 .شود  مي  نوشته  سالو   با ذكر روز، ماه  شناسايي  برگ  تكميل  تاريخ ، رديف در اين

 
  ول مسئ ين و تكنيس  متصدي امضاي و  نام

 .شود مي نوشته  طور خوانا و كامل  به  رديف  در اين،افرادو امضاي   نام
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  2 از 1صفحه  وزارت نيرو 

 ...............................اي  سازمان يا شركت آب منطقه

 
 برگ قرائت روزانه اشل

) الف- 242 -02(كد فرم   
 :  نام ايستگاه -2                                : نام رودخانه يا چشمه-1
 :                 سال  :    ماه  : تاريخ -4                                           : كد ايستگاه -3

نام و امضاي 
 متصدي

نام و امضاي 
 تكنيسين

   مالحظات )متر سانتي( اشل         -6 -5

    16ساعت  8ساعت  روز

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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  2 از 2صفحه  وزارت نيرو 

 ...............................اي  سازمان يا شركت آب منطقه

 
 برگ قرائت روزانه اشل

) الف- 242 -02(كد فرم   
 :  نام ايستگاه -2                                : نام رودخانه -1
 :                 سال  :               ماه  : تاريخ -4                                : كد ايستگاه -3

نام و امضاي 
 متصدي

نام و امضاي 
 تكنيسين

   مالحظات )متر سانتي( اشل         -6 -5

    16ساعت  8ساعت  روز

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     
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  اشل  روزانه  قرائت  برگ  تكميل وهشي 5-1-3-2

 و  دريا، مخزن ، ، درياچه رودخانه (  سطحي  آب  در منابع  آب  سطح  ارتفاع گيري  اندازه  نتايج  منظور ثبت  به  اشل  روزانه  قرائت برگ
  گيري در روز اندازه  معموالً دوبار كه)  البييغيرس (  آن  عادي ها در رژيمهاي  رودخانه  براي  برگ  اين.شود  مي  كار برده به)  غيره
 ،اشل   از قرائتپس  بالفاصله،   شده  آورده  او تا ايستگاه  و همراه  توسط متصدي  فرم  اين  اينكه  به ا توجهب.  كاربرد دارد،شود مي
   آماربرداري  و براي شدهماه تهيه  صفحه و به صورت دو نيم در دو   ماه  روزهاياين فرم به تعداد .شود مي  امد اق ثبتت به نسب
   جاي چهدفتر   اين در اولمربوط نيز    ايستگاه  شناسايي برگ  كه  ذكر است  شايان. است   شده  فراهم  دفترچه  شكل  به ساله يك
  .گيرد مي

 :است زير شرح   به  اشل  روزانه  قرائت  برگ كميل ت وهشي

 
   يا  منطقه  آب شركتسازمان يا  -

 .شود  مي  نوشته  محل  در اين ،است  شده  واقع  آن  فعاليت  در محدوده سنجي  آب  ايستگاه  كه اي  منطقه  آب شركتسازمان يا   نام

 
 مهيا چش   رودخانه نام -1

 .شود نوشته مي   رديف  در اين،شود  مي  شناخته  نام ه آن ب  و در محلشده   احداث  آن  بر روي  ايستگاه  كه اي  يا چشمه  رودخانه نام

 
  ه ايستگا  نام-2

 .شود مي   نوشتهاست،   آبادي ترين  نزديك از نامبرگرفته  و معموالً   شده شناختهنام   نه آ ب  ايستگاه  كه  نامي ، رديف در اين

 
  اهگ كد ايست-3

هاي آبريز و  بندي و كدگذاري حوضه دستورالعمل و ضوابط تقسيم در   شده  ضوابط مشخص  براساس  كد ايستگاه،  رديف در اين
 )1-3-1-5بند  از  3   رديف  شود به مراجعه. (شود نوشته مي و  تعييندر سطح كشور هاي مطالعاتي  محدوده

 
    تاريخ-4

 .شود  مي  نوشته  رديف  در اين  اشل نه روزا  قرائت  و سال  ماه تاريخ

 
  روز -5

 . ده استشماه قيد   روزهاي هر نيم،در ستون اول
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   اشل  روزانه  قرائت  روش-6

   به توجه  هر روز با16 و 8  هايدر ساعتو  دوبار  ،سيالبي و غير  عادي  در مواقع  كه  است)  سنجي  آب ايستگاه (  متصدي از وظايف
   متر با دقت سانتي   و برحسب  را تعيين  آب  سطح  ارتفاع  ترتيب  و بدين دهكر   را قرائت اشل) 2-1-5 (  گفته  پيش دستورالعمل

 .ندك درج مربوط   ساعت  روز و ستون متر در رديف سانتي 5/0

 
  مالحظات-

 روز   مربوط به مالحظات   در ستون، شود  اشل ي در پا  آب  سطح  ناگهاني نوساناتو    غيرعادي  تغييرات  موجب  كه  عواملي هرگونه
 . شود  مي  نوشته حادثه

 
   ل مسئو  و تكنيسين  متصديامضاي و   نام-

 .شود  مينوشته   طور خوانا و كامل  بهمتصدي و تكنيسين مسئولو امضاي   نام ،در رديف هر روز
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 وزارت نيرو 
 ......................................اي  سازمان يا شركت آب منطقه

 
 ببرگ گزارش سيال

)         الف-242-03(كد فرم   
   : كد ايستگاه -3:                               نام ايستگاه -2                                : نام رودخانه -1
 :               سال  :اه                  م :روز :                          ساعت   :ب تاريخ شروع سيال-4

 ساعت قرائت
 اشل

 درجه اشل
 متر سانتي

 )روز اول(

 درجه اشل
 متر سانتي

 )روز دوم(

 درجه اشل
 متر سانتي

 )روز سوم(

 درجه اشل
 متر سانتي

 )روز چهارم(

 درجه اشل
 متر سانتي

 )روز پنجم(
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  :نام و امضاي متصدي 
 : نام و امضاي تكنيسين 

 .  باشدب حاوي اطالعات يك سيال  منحصراً، بايد هر برگ : توجه *
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 بالسي گزارش   برگ  تكميل وهشي 5-1-3-3
 گردد و تا  مي  تلقيالبشود، سي  مي  اشل  در پاي  آب ح سط  باال آمدن  موجب  كه  در رودخانه  آب جريان   ناگهاني افزايش

   پر كردن هشيو   كهب سيال  قرائت  در برگ  آن و نتايجبوده    طور ساعتي  به  اشل  قرائت ، عادي  حالت  به  و برگشت  آب فرونشستن
 :ودش  مينوشته است، زير   شرح  به آن

 
 اي شركت آب منطقهسازمان يا  -

 . شود اي كه ايستگاه آب سنجي در محدوده فعاليت آن واقع شده است در اين محل نوشته مي شركت آب منطقهسازمان يا نام 
 

  ه رودخان  نام-1

 .شود نوشته مي   محل اين در ،شود  مي  شناخته  نام نه آ ب  و در محل دهش   احداث  آن  بر روي  ايستگاه  كه اي  رودخانه نام
 

  ه ايستگا  نام-2

 .شود مي  نوشتهاست،    آبادي ترين  نزديك  از نام  برگرفته و معموالً  شده شناختهنام   ه آن ب  ايستگاه  را كه  نامي ، رديف در اين
 

   كد ايستگاه -3
هاي آبريز و   و كدگذاري حوضهبندي دستورالعمل تقسيمدر اين رديف كد ايستگاه بر اساس ضوابط مشخص شده در 

 . شود نوشته مي تعيين و  در سطح كشورهاي مطالعاتي  محدوده
 

   بال سي  شروع  تاريخ-4

  ب،سيال   قرائت  فرم  هر برگ  اينكه توضيح. شود  مي  نوشته  رديف  در اين  و سال ، روز، ماه  ساعت  برحسب ب سيال  شروع زمان
   يك،روز باشد   و يا حداكثر يك  چند ساعت  دوره  اين  كه گيرد و در صورتي  قرار مي  مورد استفاده  سيالب  دوره  يك فقط براي

 با   متناسب  شده تكميل   تعداد ستونهاي،باشد   داشته  روز دوام  از يك  بيش  سيل  جريان  كه در حالتي. شود  مي  تكميل  آن ستون
 . خواهد بود  سيالبي تعداد روزهاي

 
    سيالب  اشل قرائت -5

   آب سطح  ، ارتفاع  ستون  در باالي بار با قيد تاريخ  يك ، هر دو ساعت ب سيالپايان تا   از شروع د باي  متصدي،  سيالبي در روزهاي
   در كنار رودخانه  شده  نصب اشل  از  آب  سطح چنانچه. 1 نمايد  يادداشت  مربوط  و در رديف  متر قرائت  سانتي  با دقت  اشل را از روي

 را بر   آب  سطح  بار ارتفاع  يك  هر دو ساعت متصدي   صورت  شود، در اين  و منهدم   از جا كندهب توسط سيال باالتر رود و يا اشل
   بتواند داغ برداري ، با نقشه ب سيال  از فرونشستن  پس  مسئول تكنيسين  نمايد تا گذاري  عالمت  و يا با رنگ كوبي  ميخ  ديواره روي
 .آورد  دست  به  مختلف هاي را در ساعت  آب  و ارتفاع سيل

 
 ل نام و امضاي متصدي و تكنيسين مسئو-

 .شود  مينوشته   طور خوانا و كامل  به  رديف افراد در اينو امضاي    نام،  هر برگ  از تكميل پس

                                                   
 الزم است قرائت اشل ،دت زياد و بخصوص در رژيمهاي باراني با شاست، در بسترهاي كم عرض كه تغييرات سطح آب در آن شديد - 1

 . سيالب هر ساعت يك بار انجام شود
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   زيرزميني  آب سطح) تراز (  مطلق  ارتفاع گيري اندازه 5-2 *

  ، عوامل آمده دست به   از نتايج  و با استفاده  بوده  رفتار آبخوان  و تعيين  بررسي  زيرزميني  آب  سطح  مطلق  ارتفاع گيري  از اندازه هدف
 :ترين اين عوامل به شرح زير است  مهم.شود  مي  و تعيين محاسبه   آبخوان  مطالعه اصلي

 آبنگار  هيه ت،  و خروجي  ورودي  در مقاطع  زيرزميني  آب ، مقادير و احجام  زيرزميني  آب  جريان ، جهت  هيدروليكي مقدار شيب
اد و ز آ  اشباع هاي مجاز، اليه   و برداشت برداري  بهره ، پتانسيل  زيرزميني  آب  ذخيره  حجم  و ساالنه  فصلي  تغييرات واحد، تعيين

   آب  سطح گيري  اندازه  چگونگي  از بيانپيش .  و غيره  حركت  و جهت هشوندتغذيه  يا  كنندهتغذيه   هاي  فشار، اليه تحت
 .دشو   بيان  زيرزميني  آب سطح  و   آبخوان ويژگيهاي از   و تعاريفي  كليات  است  ضروري ،زيرزميني

 
   زيرزميني  آب  و تراز سطح  عمق-

   درياهاي سطح ر مبنايب   عمق  اين چنانچه. نامند  مي1  زيرزميني آب   سطح  را عمق  زمين  از سطح  ايستابي  سطح  برخورد به فاصله
 . گويند2  زيرزميني  را تراز آب  شود آن آزاد سنجيده

 
 )  ايستابي سطح (  زيرزميني  آب  سطح-

 .سازد  جدا مي  آن  باالي  غيراشباع  را از بخش  آبخوان  شده  اشباع  بخش  كه  است  سطحي  ايستابي سطح

 
 3  پيزومتري  سطح-

  چنين . نقاط باشد  آن  در يكايك  آبخوان  نظير فشار آب  برابر بلندي  نقاط آن  بلندي  كه  است  فرضي  سطح ، پيزومتري سطح
 .گيرد  مربوط قرار مي  اشباع  اليه يباالي   باالتر از سطح  در ارتفاعي سطحي

   به لذا نخست، است   مطرح  ساكن  فشار مايعات  و تعيين گيري  اندازه كهجااز آن ، فشار  تحت يآبخوانها  ويژگيهاي  در بررسي
   آن فشارسنجها، واحدها و انواع   تشريح  به گيري  اندازه  و تجهيزات  وسايل  در مبحث  و سپس  پرداختهايستابي فشار  تعريف

 . پردازيم مي

 
 ايستابيفشار  -

  عبارت به. شود  مي  اعمال  نقطه  در آن  در واحد سطح  توسط سيال  كه  است برابر نيرويي ،  ساكن  سيال  از يك در هر نقطهفشار 
 فشار  ، سكون  در حال مايعات را درضخامت ستون مايع موجود در باالي هر نقطه  در   مايع  واحد حجم  وزن ضرب   حاصل،ديگر

 .نامند ميدر آن نقطه   )هيدرواستاتيك(ايستابي 

                                                   
1 - Water table depth 
2 - Ground water level 
3 - Piezometric surface 
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  1ن آبخوا-

، ويژگي دو   دارايآبخوانهااً اساس. شود  مي  ناميده  آبخوان، باشد  آب  و انتقال ذخيره   و قادر به   اشباع از آبكه   يختشنا احد زمينو
 . شوند  تقسيم مي فشار  آزاد و تحت  دو نوع و به بودهمناسب   سازي  و ذخيره  انتقال خاصيت

 
  2آزادآبخوان  -  الف

 .نامند مي)   ايستابي سطح(   آزاد آب  را سطح  اشباع  منطقه  سطح و باالترين است فشار اتمسفر  تحت تنها ،آبخوان  اين

   عدسي  صورت به   نفوذ  غيرقابل هاي  اليه  و ناپيوسته طور محلي  به، آزادآبخوان   بااليي  غيراشباع هاي  اليه  بين در مواردي
 .گويند مي 3معلقد كه به آنها آبخوان شو تشكيل مي ضخامت كم  محليي هاآبخوان ، آنها  بر روي ود نگير قرار مي

 
  4)محصور ( فشار تحت آبخوان  -  ب

اگر  .گيرد  فشار قرار مي  تحت، دو اليهاين   بيندر    و آب  محصور شدهبااليي و زيرين نفوذ   غيرقابل توسط دو اليهآبخوان   اين
   آب سطح . باال خواهد آمد  مورد بررسي  نقطه  فشار استاتيكي  اندازه  به  در چاه  آب د، سطح حفر شوآبخوانها   نوع  در اين چاهي

تغيير در فشار   بيانگر،پيزومتريسطح    در ارتفاع  تغييري هرگونه. گويند  مي  پيزومتري  سطح، فشار  تحت يآبخوانهاچاهها را در 
   و در اثر فشار آب درون آبخوان،بااليياليه محصوركننده اثر ليل برداشته شدن به د ،آبخوانهابا حفر چاه در اين . است  آبخوان
يكي از دو اليه    كه در صورتي. گويند 5  آرتزين چاه كه به آن آيد مي باال به مقدار قابل توجهي چاهدر داخل    آب سطح

يان آب از درون آبخوان به بيرون و يا بالعكس نشت صورت نيمه تراوا باشد، جر  و يا هر دو اليه بهبااليي يا زيرينمحصوركننده 
 .گويند مي  6محصوري نشتي يا نيمه آبخوانها  ،آبخوانهاكند كه به اين  مي

 
  گيري  و اندازه  ساختاري تجهيزات 5-2-1 *

 با  از آنها  و كاربرد هر يك  بوده  و گوناگون  متفاوت،شود  مي كار گرفته ه ب آبسطح  تراز  گيري  اندازهاي بر  كه ييروشها و  وسايل
 .است   توصيه  قابل، حاصل هاي  از داده  استفاده چگونگي يا   و هدف  اقتصادي ، ارزش گيري  اندازه  دقتتوجه به

و    مدرن  از ابزارهاي، از آنها اي گيرد و در پاره  مي  انجام  قيمت  ارزان  و با وسايل  است  و آسان  بسيار سادهروشها از  بعضي
 ما را در   هستندكه ، عواملي  كار در محل  و امكانات  اقتصادي  و مسائل  طرح  اهميت  كه آشكار است. شود  مي  استفاده  فني پيچيده

 .كنند  مي  راهنمايي  وسايل  و انتخاب گيري  اندازه  و روش راه

. آيد شمار مي به   آب  سطح  تراز و عمق گيري  اندازه اسي و شرط اس ، الزمه  و تجهيزات  وسايل  از دو گونه  و استفاده وري بهره
   براي شرايط الزم  آنها  با ايجاد و احداثاما  ، بوده گيري  اندازه  فاقد نقش د كهشو  مي  تجهيزاتي  گروه  بر آن ل مشتم ، نخست گونه

                                                   
1 - Aquifer 
2 - Phreatic (unconfined) aquifer 
3 - Perched aquifer 
4 - Confined aquifer 
5 - Artesian well 
6 - Leaky or semi confined aquifer 
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   و نقطهنقطه مبنا، پيزومتر،  اي مشاهده  چاه. دارند  دي و بنيا  ساختاري  نقش  گروه  ديگر اين عبارته ب. شود  مهيا مي گيري اندازه
 .گيرند  قرار مي بندي  از گروه  بخش  در اين نشانه

 .شود مي  توسط آنها انجاماً  مستقيم گيري  اندازه شود كه  مي  را شامل ي، تجهيزات  و فشارسنج  ياب  عمقمانند   دوم گونه

 .شود داده مي  شرح  در زير» گيري  اندازه تجهيزات« و »  ساختاري تجهيزات«  وان عنبا ،  تجهيزات  هر دو گونهويژگيهاي

 
    ساختاري تجهيزات 5-2-1-1 *

  :باشد  قرار زير مي  به  ساختاري  تجهيزات اهم

 
  اي  مشاهده  چاه-

  استفاده   آن  و نوسانات  زيرزميني د آب آزا  سطح گيري  اندازه  حفر و از آنها براي  آبخوان  مناسب  در مناطق  كه ييچاهها  كليه
 .شود  مي  ناميده اي  مشاهده  جدار، چاه  وجود لوله شود، صرفنظر از قطر و وجود يا عدم مي

   تغييرات،آنها  در گيري  با اندازه شود كه  ميگفته   آبخوان  در يك  حفر شده يچاهها   مجموعه  به، اي  مشاهده يچاهها  شبكه
 .شود  مي  تعيين  از آبخواني مشخص ، در سطح  زيرزميني آب   سطح عمق

 
  پيزومتر -

   داخلدر   طور قائم  به ،شده  حفر  آن  جاگذاري  براي  كه ييچاهها در  است و   غيرمشبكي  پيزومتر لوله ، زيرزميني  آبهاي در بررسي
 .شود  مي  نصب  يا گروهي  انفرادي ورتص  موردنظر به  اليه يايستاب فشار   تعيين  براي  اشباع هاي اليه

درنظر    اينچ4 تا 2   پيزومتر معموالً بين  و قطر لوله  شده  وارد آن  لوله از انتهاي اً منحصر، فشار  تحتآبخوان   آب  آنكه توضيح
 .شود  مي گرفته

 
  نقطه مبنا -

  ايستابي   تراز سطح  در تعيين  منظور استفاده  يا پيزومتر به اي  مشاهده  از چاه  نزديك  در فاصله  كه  است  سيماني  بلوكنقطه مبنا
 .دشو  مي  آزاد تعيين  درياي  سطح  به  نسبت  دقيق ترازيابيبا    بلوك  اين  سطح  راس بلندي. شود  مي نصب

 
   نشانه  نقطه-

  و يا پيزومتر انتخاب  اي  مشاهده  چاه ، در دهانه  آب سطح   عمق گيري  در اندازه  منظور سهولت  به  كه  است  ثابتي ، نقطه  نشانه نقطه
 يا   فاصله گيري اندازه  با  و هر ماه  شده مشخص اً دقيقنقطه مبنا از   با استفاده  نقطه  اين  مطلق ارتفاع. شود  مي گذاري عالمتو 

 .شود  مي تعيين   زيرزميني  يا تراز آب تابي ايس  سطح  ارتفاع، زير عبارت براساس   ايستابي  و سطح  نقطه  اين  بين عمق

   . برابر است با ارتفاع مطلق نقطه نشانه منهاي فاصله يا عمق نقطه نشانه تا سطح ايستابي تراز آب  يا ايستابي   سطح ارتفاع
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   گيري  اندازه تجهيزات 5-2-1-2 *

   آبخوان آنكه    برحسب،شود  مي  استفادهاز آنها   و پيزومتري رزميني زي  آب  و تراز سطح  عمق گيري  اندازه  براي  كه  تجهيزاتي نوع
 در كه در حاليشود   مي استفاده  ياب  از عمقمحصور   آزاد و نيز نيمه يآبخوانهادر .   است  فشار باشد كامال متفاوت آزاد و يا تحت

 . كاربرد دارد  معموالً فشارسنج، فشار  تحت يآبخوانها

 
  ياب  عمق-

متر   و يامدرج   سيمي از كابل اً اساس،كند  مي گيري  موردنظر اندازه  را در محل  آب  سطح  برخورد به  عمق  در واقع  كه ياب مقع
.  استمتصل    آن  انتهايبه    چاه  به  و ورود آسان  سنگيني  براي  فلزي  يا استوانه  شاغول  شكل  به  وزنه  يك  كه  شده  تشكيل نواري
   برخورد به  عمق سپس . برسد  آب  سطح  به  وزنه  تا نوك شود مي   روانه  چاه  داخل  يا پيزومتر به  چاه  از كنار لبه ياب  عمق كابل
 .آيد  مي دست به   يا تراز آب ايستابي   سطح ارتفاعباال،    از رابطه  و با استفاده  شده  قرائتمدرج   كابل  از روي  آب سطح

در   آن نساختور   و غوطه  نرم  يا خاك  گچ  متر به  انتهاي  نمودن  با آغشته  كه  است  معمولي ، متر فلزي ياب  عمق وع ن ترين ساده
 .شود  مي گيري  اندازه  آب  سطح ، عمق  اثر تر شدگي  و تعيين  چاه آب

  نوع  در اينكه  است يا پيزومتر   چاه  درون ب توسط آ  الكتريكي  جريان  برقراري  بر مبناي،  دستي ياب  عمق  شده  تكميل نوع
  الكترود به  هر دو شود كه  مي  بسته مدار موقعي.  است  شده  تشكيل هم ه ب  از دو الكترود نزديكمدرج   كابل  سوند انتهاي ،ياب عمق
 و يا   چراغ شدن ، روشن ، سوت قو، ب  زنگ  صدايمانند   عالئمي ي الكتريك  جريان  با برقراري  صورت  برسد، در اين  آب سطح
   توسط كابل  آب سطح  ، عمق  جريان  برقراري  اولين  از اعالم ، پس  است  آب  سطح  برخورد بههكنند   مشخصسنج، آمپر حركت
 .كاربرد دارد   عميق  و پيزومترهايچاهها بيشتر در  ياب  عمق  نوع اين. شود  مي گيري  اندازه كش  يا خطمدرج

  زيرزميني   آب  سطح  تغييرات  و مداوم اي  لحظه  و ثبت گيري  اندازه  براي1 خودكار  ترازياب  نام  به ياب  عمق  اين ثبات  نوع
   ثبات يدستگاهها  شبيه ،دستگاهها   كار اين  سيستم. است  دهش   تشكيل  و الكترونيكي  مكانيكي از دو نوعو   شده  و ساخته طراحي
 . استشده   دهدا  حشر 1-1-5 در بند   كه  بوده  آب ح سط گيري اندازه

 
  2جفشارسن -

   جيوه  محتوي كه U  شكل  به ست ااي لوله،   فشارسنج  نوع ترين ساده. است و گازها   فشار مايعات گيري  اندازه براي  ابزاري فشارسنج
   مايع  با تغيير سطحاست، مدرجمعموالً    كه  ديگر آن  و شاخه ر متصل فشا  منبع  به ، لوله  اين  شاخه  و يك  استاندارد بوده و يا مايعي
 .دكن  مي  را تعيين ، فشار وارده  فشارسنج محتواي

   ابزار داراي اين .شود  مي  استفاده  آنمانند فنر و يا كشساني   از نيرويآن در  و   بوده3) اي عقربه (  فلزي،  ديگر فشارسنج نوع
 مورد   نقطه باز و به   ديگري  و انتهاي  آزاد بوده  مسدود ولي  آن  انتهاي  و يك  شده  خميده  دايره شكله  ب  كه ستا  فلزي  پهن لوله

 خط  سمت ه و ب  يافته كاهش   لوله  خميدگي،شود  وارد مي  موجود در لوله  بر سيال  كه در اثر فشاري. باشد  مي  وصل گيري اندازه

                                                   
1 - Water level recorder 
2 - Manometer 
3 - Bourdon pressure gauge 
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  توان  مي ، آن  به  و اهرمهايي قطعات   با اتصال كند و مي   حركت  به  شروع  لوله  اين  بسته  انتهاي  در نتيجه.بديا  مي  گرايش مستقيم
 .دكر  گيري و اندازه   را مشخص چرخش، مقدار   و توسط عقربه  تبديل يچرخش   حركت  يك  را به  حركت اين

 قرار  استفاده  فشارسنجها مورد  فشار، اين  تحت يآبخوانها نظير فشار در   معادل ع ارتفا  تعيين  براي،  زيرزميني ي آبها در بررسي
 در   فشارسنج  جاگذاري روش .است آزاد در ارتباط   با هواي يگير   اندازه  لوله  و انتهاي  بوده  آنها معموالً جيوه  درون  مايع.گيرند مي

   واسطي  يا لوله  شاخه  از طريق  روزنه  و اين دهشايجاد   اي  پيزومتر، روزنه يباالييا  و   در جدار جانبي  كهاست   صورت پيزومتر بدين
   فشارسنج  بتوان ، آن دنكر   باشد تا با باز و بسته  و وصل  شير قطع داراي  واسط  لوله  اين  است الزم.  شود  مي  متصل  فشارسنج به

 . آورد  فراهم  آن مير و يا تعويضتع ،  آزمايش براي را   و شرايط الزم را نصب

 فشار  گيري اندازه  با،  متر است336/10   ارتفاع  به  از آب  ستوني  اتمسفر فشار در شرايط استاندارد، معادل  يك  آنكه  به با توجه
 .شود  مي  تعيين  نقطه شار در آن ف  معادل ، ارتفاع  شده  نصب  توسط فشارسنج آب

 :است فشار   تحت يآبخوانها در   پيزومتري  سطح  ارتفاع ده كنن ص مشخ1-5  رابطه

 
)5-1( AaP HHH += 

 
 : در آن كه

Hp=  گيري  اندازه  فشار در محل  تحت  آبخوان  پيزومتري تراز   

Ha=  فشارسنج  نصب  نقطه  مطلق ارتفاع   

HA=  فشارسنج  نصب  فشار در نقطه  معادل ارتفاع   

  چون .  مترمربع  برابر يك  بر سطحي  نيوتن  يك از نيروياست    عبارت است و (Pa)   فشار پاسكال  واحد اساسي:ار واحد فش -
)paKpa( پاسكال  از كيلو  آن جاي ه معموالً ب ، است  واحد كوچكي پاسكال 3101 )paMpa( مگاپاسكال و يا = 6101   استفاده =

25100131  معادلاست و  »تمسفرا« ، دارد  و كاربرد فراوان  اهميت  عملي  در كارهاي گر فشار كهواحد دي .شود مي m/N/  و يا ×
203361 cm/kgf/است   . 

 
   گيري  اندازه يروشها 5-2-2 *

   آن دوباره و در اينجا از ذكر  شده ده دا  شرح گيري  اندازه  تجهيزات  در تشريح  زيرزميني  آب  سطح  عمق گيري  اندازه يروشها
 .شود  مي خودداري

 
  گيري  اندازه  نتايج ثبت 5-2-3

)  الف-242 -06( و)  الف-242 -04( و تفكيك آنها، فرمهايي با كد اي و پيزومتري ي مشاهدهچاههابه منظور شناخت عمومي 
 .  مراجعه و كسب اطالعات فني مربوط باشدشود كه همواره قابل دسترس به منظور  فني نگهداري ميبايگانيتهيه و در 
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 و )  الف-242 -05(هايي با كد   فرم،اي و پيزومتري ي مشاهدهچاههاگيري ماهانه نوسانات سطح آب   براي اندازه،عالوه بر آن
 :است زير شرحتوضيح شيوه تكميل و پركردن اين فرمها به .  تهيه و در ادامه آمده است ) الف-242 -07(

 
   اي  مشاهده  چاه  شناسايي برگيل شيوه تكم 5-2-3-1

 
  يا  مشاهده  چاه تعريف -

   و نوسانات زيرزميني   آزاد آب  سطح  عمق گيري منظور اندازه  به  كه  است  و قائم  شكل اي استوانهاً  عمدت اي  حفره ،اي  مشاهده چاه
 .شود حفر مي  ا دست ي ني ماشبا جدار   وجود لوله و وجود يا عدمقطر دهانه  صرفنظر از  ،آن

 
   يا  منطقه  آب يا شركت سازمان -

 .شود  مي  نوشته  عبارت  اين  در مقابل،دردا  قرار  آن  عمل هز در حو اي  مشاهده  چاه  كه اي  منطقه آبيا شركت    سازمان نام

 
  تي مطالعا محدوده -

  شناختي زمين   آبويژگي   داراي كهشود  گفته مي   آبريزي هض چند حو يا  از يك  يا قسمتي  تمام  به  زيرزميني  آب  مطالعاتي محدوده
استثنا  طور  به  ولي  است  آبرفتي  آبخوان  يك  موارد شامل  در اغلب ، مطالعاتي  محدوده اين. د باش مشترك)  هيدروژئولوژيكي(

 . باشد   شده  تشكيل  و موضعي  كوچك وان و چند آبخ  اصلي  آبخوان  و يا از يك  بوده  آبرفتي تواند فاقد آبخوان مي

هاي  هاي آبريز و محدوده بندي و كدگذاري حوضه در دستورالعمل تقسيم   كه اي  محدوده  نام ، مطالعاتي  محدوده  نام در مقابل
 . شود  نوشته مي،مطالعاتي مشخص شده است

  :است به قرار زير ،اي برگ شناسايي چاه مشاهدهديگر مندرج در عوامل 
 

    مطالعاتي د محدوده ك-1

هاي مطالعاتي  هاي آبريز و محدوده بندي و كدگذاري حوضه در دستورالعمل تقسيم  كهمطالعاتي    محدوده د ك ، رديف در اين
 نمايانگر كد   آن  چپ  سمت  دو رقم  كه  شده  تشكيل  كد از چهار رقم  اين  اينكه  توضيح.شود  مينوشته ،مشخص شده است

 .  آبريز است هض حو  آن  در قالب  مطالعاتي محدودهشماره ،   راست  سمت  و دو رقم2  درجه  آبريز از هضحو
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 وزارت نيرو 
 .................................اي   سازمان يا شركت آب منطقه

 
 اي برگ شناسايي چاه مشاهده

 ............................................................محدوده مطالعاتي   
) الف-242-04(كد فرم   

  :روش حفاري  -15 : كد محدوده مطالعاتي  -1
     :       دستي ماشيني :        دستي     :ماشيني 

 : شركت حفار  -16
  ) : به كيلومترU.T.M(مختصات شبكه  -2

X  =                  Y = 

  :قطر حفاري  -17
  ) :متر(  طول                      ) :اينچ(قطر 
   ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 
  ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 

  ) : به مترU.T.M(اي  مختصات نقطه -3
X = 
Y = 

 : قطر لوله جدار  -18  :اي  كد چاه مشاهده -4
  ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 
  ) :متر(ل                       طو ) :اينچ(قطر 
  ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 

  ) :متر(ارتفاع از سطح دريا  -5
  :                   نقطه نشانه   :نقطه مبنا

 :استان  -6   : )متر(طول لوله جدار مشبك  -19
  :شهرستان  -7  ) :متر(طول لوله جدار غيرمشبك  -20
  :بلوك سيماني  -21

              ندارد     دارد 
  :بخش  -8

 :روستا  -9 : جنس لوله جدار  -22
 :نام مالك  -10     سازند سخت   آبرفتي   : نوع سازند  -23
 : سال حفاري  -11        ندارد     دارد    :نمونه خاك  -24
  ) :متر(عمق چاه  -12     ندارد   دارد     ) :گراول پكينگ(صافي شني  -25
 ) : متر(عمق برخورد به سطح آب اول  -13 : ) ميلي گرم بر ليتر (يدكلر -26
  ) :متر ميكرومهوس بر سانتي( الكتريكي رسانندگي -27
  :(pH)اسيديته  -28

  ) :متر(عمق سطح آب در پايان حفاري  -14
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 شناسي  گذاري و برش زمين لوله -30

 )متر(عمق 
لوگ 

 شناسي زمين
 ها شرح اليه

 قطر حفاري
 و مقطع

 )متر(گذاري  لوله

 : اي  كروكي محل چاه مشاهده -29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 : مالحظات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :نام واحد اقدام كننده   :نام و امضاي تهيه كننده 
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  كه شب مختصات -2

   شبكه  آن  غربي  جنوب هطنق U.T.M   با مختصات ،است   شده  واقع  در آن اي  مشاهده  چاه  كه  كيلومتري5×5   شبكه مختصات
   شده مشخص)  كيلومتر برحسب (  و محور عرضها با چهار رقم  رقم محور طولها با سه. شود  مي شناخته) X و Y  محورهاي  تقاطع(

 .شود  مينوشته Y و X   حروف مقابل  در ،و در فرم

 
   يا  نقطه  مختصات-3

 .شود  مي  نوشته  قسمت  اين و در تعيين U.T.M   متر در شبكه  برحسب اي  مشاهده  چاه اي  نقطه مختصات

 
  اي  مشاهده  كد چاه-4

در سطح  هاي مطالعاتي هاي آبريز و محدوده بندي و كدگذاري حوضه تقسيمو ضوابط دستورالعمل    براساس اي  مشاهده كد چاه
 : از   است  عبارت ست را  به  چپ سمت  از  ترتيب بهو   ي رقم9 عددي ، كد اين. شود  مينوشته   رديف  و در اين تعيينكشور 

 2 آبريز درجه حوضهارقام اول و دوم مربوط به كد  −
 2 آبريز درجه حوضهارقام سوم و چهارم مربوط به شماره محدوده مطالعاتي در  −
 . )باشد  مي41اي  كد چاه مشاهده( استرقم پنجم و ششم مربوط به نوع منبع و تقسيمات فرعي  −
  . استچپ به راست و از باال به پايين در محدوده مطالعاتي رقم بعدي مربوط به شماره مسلسل از 3 −

 
 )ترم( دريا   از سطح  ارتفاع-5

هر رديف  در  جداگانهو به طور  اعشار   متر با دو رقم  آزاد برحسب  درياي  سطح  به  نسبت  نشانه  و نقطهنقطه مبنا   راس ارتفاع
 .شود  مي نوشته

 
   روستا و ، بخش ، شهرستان  استان-9 تا 6

 كشور   جغرافيايي  تقسيمات  آخرين  براساس ،است   شده عق وا  در آن اي  مشاهده  چاه  كهيي و روستا ، بخش ، شهرستان  استان نام
 .شود  مي  نوشته  آن  مربوط به يرديفهادر   و مشخص

 
  لك ما  نام-10

ه ب   آنان  چاه  كه ي يا مالكين  مالك  و يا ناماست آنها   به  متعلق  و چاهاند دهرا حفر كر  اي  مشاهده  چاه  كه  سازمانها و نهادهايي نام
 .شود  مي  نوشته  رديف  در اين،شود  مي  استفاده اي  مشاهده  چاه عنوان

 
  ري حفا  سال-11

 .شود  مي  نوشته  با ذكر ماه اي  مشاهده  حفر چاه  خاتمه  سال،  رديف در اين
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  )متر (  چاه  عمق-12

   پر شده علليه  ب  از چاه  قسمتي  است  ممكن.شود  مي  اعشار نوشته  متر و بدون رحسب در شرايط موجود ب  چاه  عمق  رديف در اين
 .است   چاه  فعلي  عمق،  معيار در هر صورتاما باشد   شده   شكني و يا كف

 
 )ترم (  اول  آب  سطح  برخورد به  عمق-13

 .شود  مي  اعشار نوشته  متر با دو رقم  و برحسب  شده  مشخص  حفاري  و در زمان  آن  برخورد به  در اولين  زيرزميني  آب  سطح عمق

 
 )ترم (  حفاري  در پايان  آب  سطح-14

 .شود  مي  اعشار نوشته  با دو رقم و متر  برحسب  حفاري  از خاتمه  پس  زيرزميني  آب  سطح  عمق  رديف در اين

 
  ري حفا  روش-15

   حفاري  روش ، ماشيني-   و يا دستي  ماشيني،  دستي  شامل حفاري  حفاري  متداول يروشها از   استفاده  برحسب  رديف در اين
 .شود مي گذاري عالمت   آن  به  مربوط  و در چهار گوش  تعيين  شده گرفته كار هب

 
 فار ح  شركت-16

   با روش اي  مشاهده  چاه كه صورتي در   آنكه توضيح. شود  مي  نوشته  رديف  در اين طور كامل  به دهكر را حفر   چاه  كه  شركتي نام
 شود  مي  گذارده  خط تيره  رديف  در اين،باشد  حفر شده دستي

 
  ي قطر حفار-17

  حفر شود، لذا قطرهاي  متفاوت  با قطرهاي  چاهي  است  ممكن  اينكه  به با توجه. شود  مي  نوشته  حفاري  قطر نهايي  رديف در اين
 .شود  و متر ذكر مي  اينچ  برحسب  ترتيب  نظير، به  عمقهاي مربوط به 

 
 دار ج  لوله-18

 .شود  مي  نوشته  مختلف  اعماق  متر براي  برحسب  آن  مربوط بهطول و   اينچ  جدار برحسب  قطر لوله،  رديف در اين

 
 )ترم (  مشبك  لوله  طول-19

 .شود  مي  نوشته  رديف  متر در اين  برحسب  موجود در چاه  جدار مشبك له لو  طول مجموع

 
 )ترم (  جدار غيرمشبك  لوله  طول-20

 .شود  مي  نوشته  رديف  متر در اين  برحسب  موجود در چاه  جدار غيرمشبك  لوله  طول مجموع
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  ني سيما  بلوك-21

 ، صورت اين شود در غير  مي گذاري  عالمت  آن  مربوط به ارگوشه در چ، باشد ي سيمان  بلوكداراي  اي  مشاهده  چاه كه صورتيدر 
 .شود  مي ديگر مشخص  ارگوشه در چ آن  وجود عدم

 
 دار ج  لوله  جنس-22

  ياههاچ در  اتيلن و پلي P.V.C ، ، گالوانيزه  فوالدي  از لوله  استفاده كهتوجه به اينبا . شود  ذكر مي  لوله  جنس  رديف در اين
 .  است متداول  اي مشاهده

 
 زند سا  نوع-23

  آن  مربوط به ارگوشه سازند در چ  نوع  با تشخيص،باشد   حفر شده  و يا سازند سخت  در آبرفت اي  مشاهده  چاه  اينكه برحسب
 .شود  مي گذاري عالمت 

 
  خاك  نمونه-24

 .شود  مي  مشخص  حفاري ها در حين يه از ال برداري  نمونه، مربوط ارگوشه در چ گذاري با عالمت

 
 ) گ پكين گراول (  شني  صافي-25

 .شود مي  گذاري  مربوط عالمت ارگوشه در چ،)  پكينگ گراول( باشد   شده ريزي  جدار شن هل دور لو چنانچه

 
 )تر بر لي گرم ميلي (يد كلر-26

   نوشته  رديف اين  و در  تعيين  آبيد كلر  ميزان  آزمايشگاه  به از ارسال   و پس  شده  گرفته  از چاه  آب ، نمونه  حفاري  از پايان پس
 .شود مي

 
 )ترم  بر سانتي ميكرو مهوس (  الكتريكي رسانندگي -27

 .شود  مينوشته   قسمت  و در اين  تعيين  در آزمايشگاه،  شده برداري  نمونه  آب  الكتريكي رسانندگي  ميزان

 
  (pH)   اسيديته-28

pH  شود  مي  نوشته  رديف  اعشار در اين  رقم  و با يك تعيينآب    نمونه. 
 

   يا  مشاهده  چاه  محل  كروكي-29

  مرس  يا گونه  به  قسمت  در اين اي  مشاهده  چاه  موقعيت  و غيره  اصلي  مانند شهر، روستا، جاده  مشخصي  مباني با درنظر گرفتن
 . ميسر باشد  آساني  به  چاه  محل  به دسترسي   آن  به  با مراجعه شود كه مي
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 شناسي  گذاري و برش زمين  لوله-30

و قطر حفاري و  ها ، شرح اليهشناسي لوگ زمين  اين رديف داراي چهار ستون بوده كه از چپ به راست به ترتيب معرف عمق،
 . شود گذاري ترسيم مي  لولهيوهش لوگ چاه و ،با جمع آوري اطالعات مربوط به هر ستون. گذاري است مقطع لوله

 
 مق ع -

   به منظور ايجاد يكنواختي در تهيه لوگ چاه متناسب با ژرفاي آن،.شود ابتدا اين ستون برحسب عمق چاه تعيين مقياس مي
متر  ازاي هر سانتي  متر به20و 15، 10  ،5هاي  كه معرف تناوب عمق1 : 2000 و 1   :1500   ،1  :1000 ، 1 : 500مقياسهاي 

 .شود  انتخاب مياست،
 
 يشناس لوگ زمين -

هاي آبرفتي و يا نوع سازند سخت حفر شده  بندي مواد و ذرات تشكيل دهنده اليه شناسي معرف جنس، اندازه و دانه لوگ زمين
 و عالئم سيميتربه صورت  ) پيمايي چاه(ا هها و يا ساير بررسي مشاهده و يا آزمايش نمونه خاكراهها از  اين ويژگي. باشد مي

 . شود ها رسم مي  اليهسازندهقراردادي سازندها و يا مواد 
 :شود  برحسب ميزان اطالعات در دسترس، به شرح زير عمل مي،شناسي براي تهيه و ترسيم لوگ زمين

 با ان ذيربط دريافت وسازمهاي مذكور از  هاي برداشت شده در حين حفاري در دسترس باشد، نمونه در صورتي كه نمونه −
هاي حفاري شده برحسب عمق تشريح شده و به نسبت فراواني ذرات   مواد تشكيل دهنده اليه،و بازديد چشميمشاهده 

 .شود شناسي رسم مي  عالئم مربوط به آنها در ستون زمين،تشكيل دهنده

ري باشد، آن را دريافت و يا شركت حفاهاي مسئول  ه ادار شناسي چاه قبالً تهيه شده و در اختيار اشخاص، اگر لوگ زمين −
 .يابد شناسي انتقال مي و عيناً با رعايت عالئم استاندارد به ستون لوگ زمينكرده 

كننده به حفر چاه و   دستگاه اقداممانندتوان با مراجعه به افراد مطلع   مدارك و اطالعات قابل دسترس مينبوددرصورت  −
هاي حفرشده   از وضعيت كلي و ظاهري اليه،ين شركت حفاراند و همچن يا شاهدان عيني كه در جريان حفاري بوده

و در ستون مالحظات با كرده ترسيم را شناسي چاه  اطالع كسب كرده و در اين ستون با استفاده از عالئم، لوگ زمين
 .شود ميمشخص شناسي   تهيه اين گونه لوگ زمينشيوه ،»براساس اطالعات مطلعين«درج 

 
 ها  شرح اليه -

برحسب ...  ماسه، شن، قلوه سنگ و   سيلت ،  رس،مانندهاي رسوبي  شناسي و يا اندازه مواد اليه ون نام سازند زميندر اين ست
نويسي و  براي كوتاه. شود ه راست نوشته مي براي حروف فارسي از راست به چپ و براي حروف التين از چپ ب فراواني مقدار،

ه سازندتوان از عالئم اختصاري كلمات التين مواد   مي،تر براي توصيف آنهاها و ايجاد فضاي بيش خالصه كردن شرح اليه
 :ترين آن عبارت است از   متداول،براي رسوبات آبرفتي و واحدهاي سنگي. ها استفاده كرد اليه

C = Clay رس 
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Si = Silt سيلت 
S = Sand  ماسه 
G = Gravel ،قلوه سنگ   ماسه درشت، شن  
B = Boulder نگتخته س  
M = Marl مارن 
L = Limestone سنگ آهك 
CO = Conglomerate كنگلومرا 
V = Volcanic Rock نذريسنگ آ  
Mt = Metamorphic Rock سنگ دگرگوني 
 

 ريگذا قطر حفاري و مقطع لوله -
اين صورت است كه  عمل به شيوه. شود عمق رسم ميافزايش گذاري با   مشخصات و تغييرات قطر حفاري و لوله،در اين ستون

 متناسب با ، معادل عرض ستون مربوط منظور شده و چنانچه چاه با قطرهاي متفاوتي حفاري شده باشد، قطر حفاريبيشترين
ها برحسب مشبك و غيرمشبك بودن، در  گذاري نيز تغيير قطر و وضعيت لوله در مورد لوله. شود م ميقطر، مقطع حفاري رس

  »عدد«شود با اين توضيح كه   مشخص مي )← عدد →(گذاري با عالمت  ر حفاري و لولهقط. شود اعماق مختلف رسم مي
 با رسم عالئم ،)شن ريزي دور لوله جدار( صافي شني وجود در صورت .گذاري برحسب اينچ است نمايانگر قطر حفاري يا لوله

در مقابل عمق ) ∇( سطح ايستابي با عالمت .شود  نمايش داده ميوجود آنگذاري  شن و ماسه در فاصله بين جدار چاه و لوله
 .شود مربوط رسم مي

 
 ات مالحظ -

باشد و يا اينكه در مشخصات برگ شناسايي نياز به توضيح   مهم و قابل بيان ميمامواردي كه در برگ شناسايي ذكر نشده ا
 .شود  در رديف مالحظات نوشته مي،بيشتري دارد

 
 ده نام واحد اقدام كنن -

 .شود  در اين رديف نوشته ميدارد، عهده ر يا نهادي كه مسئوليت انجام اين كار را بنام سازمان
 

  ه  تهيه كنندامضاينام و  -
 .شود  تهيه كننده و يا تهيه كنندگان به طور خوانا و كامل درج ميامضاي نام و ،در اين محل



 
30

 وزارت نيرو 
     ..........................................اي   آب منطقهيا شركت سازمان 

 
  محدوده مطالعاتي يا دشتاي  مشاهدهيچاههاگيري عمق سطح ايستابي  برگ اندازه

 
 :                               نام دشت  :كد محدوده مطالعاتي :                        محدوده مطالعاتي 

) الف-242-05(كدم فرم   
 گيري تاريخ اندازه

 اي مختصات نقطهرديف
(UTM) 

 نام محل
سال ماه روز

عمق 
سطح آب 

  )متر(

 مالحظات

نام و امضاي 
مسئول 

 گيري اندازه
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 :كننده  نام واحد اقدام
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    محدوده مطالعاتي يا دشتاي  مشاهده يچاهها گيري عمق سطح ايستابي اندازه  برگوه تكميل شي 5-2-3-2

ي چاههاگيري سطح ايستابي كليه  اي، براي ثبت ماهانه نتايج اندازه گيري عمق سطح ايستابي چاه مشاهده برگ اندازه
 .رود اي يك محدوده مطالعاتي و يا دشت به كار مي اهدهمش

 نتايج آن در ،گيري  اندازهپايان به تناسب كاركرد روزانه تفكيك شده و بالفاصله پس از ،گيري اين فرم توسط تكنيسين اندازه
گيري عمق سطح ايستابي   تكميل برگ اندازهشيوه. شود اي منتقل و نگهداري مي  هر چاه مشاهده )هيدروگراف (گاري آبنبرگها

  :اي به قرار زير است چاه مشاهده
 

 اي  آب منطقهيا شركت سازمان  -
 . شود  در مقابل اين عبارت نوشته مي، عمل آن قرار داردحوضهاي در  اي كه چاه مشاهده آب منطقهيا شركت نام سازمان 

 
 تي نام محدوده مطالعا -

 . شود  مشخص و در اين محل نوشته مي، داده شده است1-3-2-5بند نام محدوده مطالعاتي همانند توضيحي كه در 
 

 تي كد محدوده مطالعا -
 .شود  مشخص و در اين محل نوشته مي، داده شده است1-3-2-5كد محدوده مطالعاتي نيز همانند توضيحي كه در بند 

 
 شت نام د -

اي در آن قرار داشته و به  ام دشتي كه چاه مشاهده ن،يك محدوده مطالعاتي ممكن است شامل چند دشت باشد، در اين صورت
 .شود  در اين رديف نوشته مي، داردشهرتآن نام 

 
 يف رد -

 .شود  در اين ستون شماره رديف داده مي،اي هر محدوده مطالعاتي ي مشاهدهچاههابه كليه 
 

  (U.T.M)اي  مختصات نقطه -
به منظور ترتيب در . شود  تعيين و در اين قسمت نوشته ميU.T.Mاي برحسب متر در شبكه  اي چاه مشاهده مختصات نقطه

ده و ش كيلومتري دسته بندي 5 به طور افزايشي در فواصل X برحسب چاههاه همشود كه ابتدا   توصيه مي،چاههاگذاري  شماره
 .دن به طور صعودي مرتب شوYسپس در هر دسته بر اساس 

 
 حل نام م -

 در اين رديف است، كه چاه در آن قرار دارد و به آن مشهور زميني در آن واقع شده و يا نام اي نام روستايي كه چاه مشاهده
 .شود نوشته مي
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 ري گي تاريخ اندازه -
 .شود  نوشته مي،اي مربوط و در ستون مشخص شده گيري عمق سطح آب، در مقابل چاه مشاهده تاريخ روز و ماه و سال اندازه

 
 آب عمق سطح  -

 .شود گيري شده و در اين رديف نوشته مي ابي برحسب متر تا دو رقم اعشار اندازهعمق سطح ايست
 

 ات مالحظ -
 هر موضوعي كه در ،طور كلي  نشده، بهانجامگيري  هر دليل اندازهه اي به عمل آمده و يا ب هرگونه تغييراتي كه در چاه مشاهده

 . شود اي نوشته مي ل همان چاه مشاهده در اين ستون در مقاب،ده باشدايجاد كرگيري تغيير  اندازه
 

  ي گير  مسئول اندازهامضاينام و  -
 .دشو  ميدرجگيرنده به طور خوانا    اندازهامضاي ،در اين محل

 
 ده نام واحد اقدام كنن -

 . شود ، نوشته ميگيري را به عهده دارد اندازه نام واحد اقدام كننده و يا سازماني كه مسئوليت ،در اين قسمت
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 وزارت نيرو 
 .......................................اي    آب منطقه يا شركتسازمان

 
 برگ شناسايي پيزومتر

 .............................................................محدوده مطالعاتي   
  ) الف-242-06(كد فرم 

 : محدوده مطالعاتي كد  -1  ) :متر(ارتفاع معادل فشار در نقطه نصب فشارسنج  -15

  ) :متر (ارتفاع سطح پيزومتري -16

 :  روش حفاري  -17

  ) : به كيلومترU.T.M(مختصات شبكه  -2
                    X  =                  Y =   

  :شركت حفار  -18
 : قطر حفاري  -19

  ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 
   ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 
  ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 

  ) : به مترU.T.M(اي  مختصات نقطه -3
                                  X = 

                                  Y = 

 : قطر لوله جدار  -20  :كد پيزومتر  -4
  ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 
  ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 
  ) :متر(                      طول  ) :اينچ(قطر 

  ) :متر(ارتفاع از سطح دريا  -5
           :نقطه مبنا

 :استان  -6   : )متر(طول لوله جدار مشبك  -21
  :شهرستان  -7  ) :متر(طول لوله جدار غيرمشبك  -22
  :بلوك سيماني  -23

            ندارد      دارد    
  :بخش  -8

 :روستا  -9 : جنس لوله جدار  -24
 :نام مالك  -10     سازند سخت   آبرفتي    : نوع سازند  -25
 : سال حفاري  -11         ندارد     دارد    :نمونه خاك  -26
  ) :متر(عمق چاه  -12    ندارد    دارد     ) :گراول پكينگ(صافي شني  -27
 ) : متر(عمق برخورد به سطح اليه تحت فشار  -13 ) : ميلي گرم بر ليتر (يدكلر -28
  ) :متر ميكرومهوس بر سانتي( الكتريكي رسانندگي -29
  :(pH)اسيديته  -30

  ) :متر(ارتفاع نقطه نصب فشارسنج  -14
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 شناسي  گذاري و برش زمين لوله -32

 )متر(عمق 
لوگ 

 شناسي زمين
 ها شرح اليه

 ريقطر حفا
 و مقطع

گذاري  لوله 
 )متر(

 : اي  كروكي محل چاه مشاهده -31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 : مالحظات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :نام واحد اقدام كننده   : تهيه كننده امضاينام و 
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  تكميل برگ شناسايي پيزومتر شيوه 5-2-3-3

 
 تر تعريف پيزوم -

 منفرد يا  صورت به ،رظ موردن  اليه يبستايا  فشار  تعيين  براي    كهاست   غيرمشبكي ، پيزومتر لوله  زيرزميني  آبهاي در بررسي
 .شود  مي نصب اشباع  هاي  در اليه طور قائم بهو   گروهي
 

    و محدود مطالعاتي اي  منطقه  آب يا شركت سازمان -
  :  استبرگ شناسايي پيزومتر به قرار زيربندهاي . شود  مي  نوشته اي  مشاهده  چاه  شناسايي  برگ  تكميل همانند دستورالعمل

 
 12 تا 1  رديف -

 . شود  مراجعه اي  مشاهده  چاه  شناسايي  برگ  تكميل  دستورالعمل12 تا 1  يرديفها   شرح  به،رديفها   اين در مورد تكميل
 

 )ترم( فشار   تحت  اليه  سطح  برخورد به  عمق-13

  نوشته  رديف  و در اين  اعشار تعيين  متر تا دو رقم سب فشار برح  تحت  اليه  آب  سطح  برخورد به  پيزومتر، عمق  حفاري هنگام
 .شود مي 

 
 )ترم (  فشارسنج  نصب  نقطه  ارتفاع-14

  برحسببه وسيله ترازياب مشخص و  پيزومتر   بهنقطه مبنا  ترين  نزديك  از ارتفاع  با استفاده  فشارسنج نصب  نقطه  مطلق ارتفاع
 .شود نوشته مي  في رد ر ايند اعشار  متر تا دو رقم

 
 )ترم (  فشارسنج  نصب  نقطهر فشار د  معادل  ارتفاع-15

 متر تا   فشار برحسب  معادل  ارتفاع  به  از تبديل  و پس  شده گيري  اندازه  فشارسنج  نصب  نقطهر فشار د  تحت  اليه مقدار فشار آب
 .شود  مي  مربوط نوشته اعشار در رديف  دو رقم
 

 )ترم ( پيزومتري  سطح  ارتفاع-16

   رديف  و در اين  تعيين1-3   رابطه  مطابق15 و 14   در بندهاي  شده گيري  مقادير اندازه  جمع  از حاصل  پيزومتري  سطح ارتفاع
 .شود  مينوشته ر اعشا  متر تا دو رقم برحسب

 
  32 تا 17 رديفاز  -

 . شود  مراجعه اي  مشاهده  چاه  شناسايي  برگ  تكميل  دستورالعمل30 تا 15  يرديفها   شرح  به،رديفها   اين در مورد تكميل
 

    كننده  تهيه يامضا و   و نام  كننده  واحد اقدام ، نام مالحظات -
 .شود   نوشته اي  مشاهده  چاه  شناسايي  برگ  تكميل همانند دستورالعمل
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 وزارت نيرو 
      .....................................اي   آب منطقهيا شركت سازمان 

 
 گيري ارتفاع سطح پيزومتري برگ اندازه

 
 :                               نام دشت  :كد محدوده مطالعاتي :                        محدوده مطالعاتي 

) الف-242-07(     كد فرم   
نام و امضاي  گيري تاريخ اندازه

مسئول 
 گيري اندازه

 مالحظات

ارتفاع سطح 
 پيزومتري

 )متر(

ارتفاع معادل 
فشار در نقطه 

نصب فشارسنج 
 )متر(

ارتفاع نقطه 
نصب 
)متر(فشارسنج 

سال ماه   اي مختصات نقطه نام محل روز
(UTM) رديف

         
X =  
Y =  

 
 

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

         X =  
Y =   

 : واحد اقدام كننده نام 
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 گيري ارتفاع سطح پيزومتري وه تكميل برگ اندازهشي 5-2-3-4

گيري كليه پيزومترهايي كه در يك محدوده مطالعاتي و يا   براي ثبت ماهانه نتايج اندازهگيري ارتفاع سطح پيزومتري اندازهبرگ 
گيري  كرد روزانه و بالفاصله پس از انجام اندازهاين فرم توسط تكنيسين به تناسب كار. شود  به كار گرفته مي،دشت وجود دارند

 .شود هر پيزومتر منتقل و نگهداري مي) هيدروگراف (گاري آبنبرگهار د نتايج آن سپستكميل و 
 : زير است شرح به گيري ارتفاع سطح پيزومتري اندازهوه تكميل برگ شي
 

 ي ا آب منطقهيا شركت سازمان  -
 . شود  در مقابل اين عبارت نوشته مي، عمل آن قرار داردهزحو كه پيزومتر در اي آب منطقهيا شركت نام سازمان 

 
 ت محدوده مطالعاتي، كد محدوده مطالعاتي و نام دش -

 .شود اي نوشته مي گيري عمق سطح ايستابي چاه مشاهده  تكميل برگ اندازهشيوه همانند ،مورد باالسه 
 

 ري گي ندازهاي، نام محل و تاريخ ا رديف، مختصات نقطه -
 ،اي بيان گرديد گيري عمق سطح ايستابي چاه مشاهده  مشابه آنچه در تكميل برگ اندازه،چهار ستون اول سمت راست فرم

 .شود نوشته مي
 

 ) رمت(ارتفاع نقطه نصب فشارسنج  -
العاتي، استخراج شده و در  از تكرار مطلب ، مشخصات اين رديف عيناًَ از رديف برگ شناسايي پيزومتر و يا بانك اطپرهيزبراي 

 .شود اين ستون نوشته مي
 

  )رمت(ارتفاع معادل فشار در نقطه نصب فشارسنج  -
گيري شده و پس از تبديل به ارتفاع معادل فشار برحسب متر تا دو  مقدار فشار اليه تحت فشار در نقطه نصب فشارسنج اندازه

 .شود رقم اعشار در اين رديف نوشته مي
 

 ) متر(ح پيزومتري ارتفاع سط -
 آمده و برحسب دست به 1-3 رابطه براساس ،گيري شده در دو ستون قبل  از حاصل جمع مقادير اندازه،ارتفاع سطح پيزومتري

 .شود متر تا دو رقم اعشار در اين ستون ثبت مي
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 مالحظات 
 نشده و به طور كلي هر موضوعي كه در گيري ميسر هرگونه تغييراتي كه در پيزومتر به وجود آمده و يا به هر دليل اندازه

 . شود  در اين ستون نوشته مي،ه باشدكردگيري تغيير حاصل  اندازه
 
 ي گير  نام و امضاي مسئول اندازه-

 .شود  ميدرجگيرنده به طور خوانا   ي اندازهامضا نام و ،در اين رديف
 

  :نام واحد اقدام كننده  -
 . شود  درج ميگردد، گيري انجام مي  يا دستگاهي كه براي آن اندازهدر اين رديف نام واحد اقدام كننده و
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 حجم ظرف به ليتر

 زمان پرشدن ظرف به ثانيه

 گيري بده اندازه -6 *
 

 تعريف بده

واحد آن در سيستم متريك كه در ايران . دكن  حجم آبي است كه در واحد زمان از مقطعي عمود بر جهت جريان عبور مي،بده
 رودخانه و  ي زياد مانندجريانهااي كوچك برحسب ليتر بر ثانيه و در ه ي كم مانند چاه، قنات و چشمهجريانها در ،متداول است

 . شود  برحسب متر مكعب بر ثانيه بيان مي،هاي بزرگ چشمه
 فرمول وآيد   ميدست به در سطح مقطع جريان يانگينضرب سرعت م ي متداول، ميزان بده از حاصلروشها بيشترمعموالً در 

 : كلي آن عبارت است از 
 
)6-1( V.AQ = 

 
 :در اين رابطهكه 
Q =  جريان  )آبدهي(بده  
V = جريان يانگينسرعت م  
A =  سطح مقطع جريان 

ي معمول و متداول روشها ،در زير. پذير است  امكانباال،گيري دو عامل   تعيين ميزان بده با اندازه،روشها بيشتردر 
گيري بده با استفاده از سرريز، پارشال فلوم و   الزم به ذكر است كه روشها و ضوابط اندازه.شود گيري بده شرح داده مي اندازه

هاي آبياري و  ضوابط و معيارهاي فني شبكه«ريزي كشور تحت عنوان   سازمان مديريت و برنامه106روزنه در نشريه شماره 
 . شود ن پرداخته نميارائه شده است و لذا در اين نشريه به آ» گيري جريان  اندازه:زهكشي

 
 1روش حجمي 6-1

 هدايت آن به داخل ظرفي با راهگيري مستقيم آب از   اندازه ي كم،جريانهاگيري بده در  ترين و آسان ترين روش اندازه ساده
شده  در مسير جريان ريزشي آب قرار داده ،ده استش ظرفيت آن مشخص پيشاي كه از   پيمانه، بدين منظور.استحجم معين 

  :شود   محاسبه مي2-6 رابطه براساس بده ، در اين حالت.گردد گيري مي  پرشدن آن اندازهو زمان
 

)6-2 (    Q =)ليتر بر ثانيه(  
  

 . ليتري استفاده شود220هاي استاندارد   از بشكه،شود در اين روش توصيه مي
 ثانيه كمتر باشد 10ردي كه زمان از گيرد و در موا گيري صورت مي  خطايي در اين اندازه،برحسب زمان پرشدن ظرف

گيري سه بار تكرار شده و معدل زمان، مالك محاسبه قرار   اندازه، در اين صورت.يابد  درصد افزايش مي30احتمال خطا تا 
 .گيرد مي

                                                   
1 - Volumetric 
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 1روش جسم شناور 6-2

شود كه  ر مواقعي استفاده ميد گيري مقدار آبدهي در يك نهر يا رودخانه است و معموالً   روش سريع و تقريبي اندازهروش،اين 
  از نهر يا رودخانه كه كامالًاي  بازه ،در اين روش. باشد گيري وجود ندارد و دقت آن نيز مورد توجه نمي دسترسي به وسايل اندازه

گيري   اندازه  سطح مقطعي از جريان،، مقطع آن نيز تقريباً يكنواخت است انتخاب شده و در وسط آنشكلمستقيم بوده و 
براي .  مساحت چند مقطع در نظر گرفته خواهد شدميانگين  شود و چنانچه سطح مقطع مسير انتخاب شده متغير باشد، يم

شود و جسم شناوري كه  انتخاب مي )  متر10 دست كم( به فاصله مناسب   دو نشانه در طول نهر يا رودخانه،،گيري سرعت اندازه
زماني كه . شود آب رها مي، در در باالدست نشانه اول در وسط نهر كه سرعت را دارد ،حتي المقدور اثر باد بر روي آن كم باشد

 كه جسم فاصله انتخاب شده را طي هنگاميشمار مشخص شده و   يا ثانيهسنج زمان زمان با ،رسد جسم شناور به نشانه اول مي
ن ترتيب مدت زماني كه جسم شناور فاصله انتخابي به اي. شود  زمان تعيين و يادداشت مي، بار ديگرد و به دومين نشانه رسيدكر

 سرعت سطحي بيشترين  از تقسيم فاصله بين دو نشانه به مدت زمان عبور جسم از اين فاصله،. آيد  ميدست به ،دهكررا طي 
 . خواهد آمددست به
 

)6-3( 
t
LVs = 

 
 :در اين رابطه 

Vs  =ثانيه  سرعت سطحي بر حسب متر بر بيشترين 
L =  فاصله بين دو نشانه بر حسب متر 
t = زمان عبور جسم شناور بر حسب ثانيه.  

سرعت . گيرد  آنها مالك محاسبه قرار ميميانگينگيري سه بار تكرار و   عمل اندازه  معموالً ،(t)براي تعيين زمان دقيق تر 
. آيد  ميدست به سرعت سطحي بيشترين است در 8/0 آن معادل يانگين كه مKضرب ضريب   مقطع جريان از حاصلميانگين
 :آيد   ميدست به 5-6 و 4-6روابط گيري از روش جسم شناور از   مقدار آبدهي مورد اندازه،بنابراين

 
)6-4( mV.AQ= 
)6-5( sm V.KV =  

 
 :در اين روابط 

Q =  مقدار بده برحسب متر مكعب بر ثانيه 
A = مقطع جريان برحسب متر مربع سطح  

Vm =  جريان برحسب متر بر ثانيه ميانگينسرعت  
K = ضريب تعديل سرعت.  

                                                   
1 - Floater 
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 از شناورهاي پيش ساخته كه به صورت ميله يا اجسام كروي شكل مستغرق   جسم شناور،باگيري بده  در روش اندازهامروزه 
3توان از بطريهايي كه  مي، وسايلاين به  ولي در صورت عدم دسترسي ،دشو  استفاده مي،باشد در آب مي

آب پر شده  آن از 2
 .كردباشد نيز استفاده 

 عمق  توان با استفاده از ميله يا خط كش چوبي، عرض مي  كمنهرهايها و  براي تعيين سطح مقطع جريان، در رودخانه
  يك طناب را كه در فواصل معين ،در بسترهاي عريضد و كر مقطع ضرب ميانگينگيري و در عرض  متوسط را اندازه

 در عرض رودخانه و باالي سطح آب به صورت كشيده قرار داده و در هريك از ،گره زده شده است)  متر1 متر يا 5/0هر (
سپس سطح مقطع از طريق محاسبه سطوح كوچك و . شود گيري مي  عمق آب توسط يك خط كش چوبي مدرج اندازه ها، گره

 .آيد  ميدست بهآنها جمع 

 
 ها  روش سقوط آزاد آب از لوله 6-3

، استفاده از فرمول چاهها لوله آبده ماننداي بسته به باز هي آب از محيطجريانهاروش آسان و تقريباً ساده براي محاسبه بده 
 لوله آبده به صورت گيري از فرمول نيوتن درباره سقوط آزاد اجسام و برحسب آنكه  با بهره،در اين روش. سقوط اجسام است

 :شود   كه در زير به شرح مختصر هركدام پرداخته ميرود كار مي به و فرمولهاي متفاوتي روشها ،افقي يا عمودي باشد
 

  )روش جت(گيري در لوله هاي آبده افقي  اندازه 6-3-1
  اينچ  12وت يا كارگيري يك گونياي فلزي يا چوبي كه بازوي كوتاه آن داراي طول ثابت يك ف ه با ب،در اين روش

 بدين منظور  .)1-6شكل (شود  گيري انجام مي  عمل اندازه باشد، متر مي  سانتي150 تا 100و بازوي بلند آن  ) متر  سانتي48/30(
رانيم تا نوك بازوي كوتاه با سطح رانش  بازوي بلند گونيا را بر روي لوله افقي مماس كرده و آن را آنقدر به جلو و يا عقب مي

كش يعني فاصله افقي پرتاب آب و با دانستن قطر لوله آبده، بده با استفاده از  د، در اين حالت با قرائت طول خطياباس آب تم
  :شود   محاسبه مي6-4رابطه 
 
)6-6( L.KDπL.A.KQ 2

4== 

  
 : در اين رابطه 

Q =  بده 
A =  سطح مقطع لوله 
L =  فاصله افقي رانش آب 
D =  قطر لوله آبده 
 



 

 
42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي افقي پر به روش جت گيري بده در لوله  اندازه-1-6شكل 
 
 

K = ،ضريب ثابتي است كه بستگي به واحدهاي انتخابي در فرمول داشته و در حالتي كه بده برحسب متر مكعب بر ساعت  
A برحسب اينچ مربع و Lمقدار ،متر باشد  برحسب سانتي K صورتي كه بده در .  خواهد بود0905/0 برابر(Q) برحسب ليتر بر 

 است كه در اين حالت رابطه 0251/0 برابر K مقدار ضريب ،متر باشد  برحسب سانتيL برحسب اينچ مربع و (A)ثانيه و سطح 
 :شود   به صورت زير در نظر گرفته مي6-6

 

)6-7( 
L.D/Q

L.D)/π(Q

2

2

01970

025104
=

×= 

 
 :د توجه قرار گيرد جت مورروشگيري بده به  در اندازهبايد نكات زير 
  )2-6شكل ( در لوله آبده جاري شود  )سرخالي(پر  در صورتي كه آب به طور نيمه. بايد كامالً افقي و از آب پر باشد لوله آبده 

 :آيد به صورت زير در مي 7-6رابطه 
 
)6-8( 

Y
XLD/Q 201970=  

 
 : كه در آن 

X =  ارتفاع آب در لوله 
Y =  قطر لوله آبده 
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 به روش جت) سرخالي(پر  هاي افقي نيمه گيري بده در لوله   اندازه-2-6شكل 
 
 

هاي پر در ضريب   نتيجه حاصل از فرمولهاي قبلي در مورد لوله، اين ترتيبهب
Y
Xچگونگي2-6شكل . شود  ضرب مي  

 در اين صورت به ضلع ،گيري بر روي لوله قرار داده شود ي اندازهدر صورتي كه ضلع افقي گونيا. دهد گيري را نشان مي اندازه
.  اينچ باشد12  + (Y-X)بايد گيري   ضلع گونياي اندازه،به اين ترتيب. دكر را برحسب اينچ اضافه (Y-X)بايد اختالف  قائم گونيا 

 . تورالعمل آمده است در پيوست اين دس،هاي افقي به روش جت گيري بده در لوله  مربوط به اندازه 1جدول 
 

 گيري در لوله هاي آبده قائم  اندازه 6-3-2

 از لبه لوله تا باالترين نقطه رانش آب ، براي محاسبه بده ارتفاع پرش آب،در مواردي كه لوله آبده به صورت قائم باشد
 :شود بده محاسبه مي 9-4رابطه گيري و با استفاده از  اندازه
 
)6-9(  H.D.KQ 2= 

   
  :رابطه در اين 

Q =  بده برحسب ليتر بر ثانيه 
D =  قطر لوله برحسب اينچ 
H = متر  ارتفاع پرش قائم آب بر حسب سانتي 
K =  باشد  مي2227/0 برابر با باالضريب ثابتي است كه با توجه به واحدهاي. 

 .يوست اين دستورالعمل آمده است در پ،هاي قائم به روش جت گيري بده در لوله  مربوط به اندازه5 تا 2 هايجدول



 

 
44

  1)مولينه(سنج  گيري بده با استفاده از سرعت اندازه 6-4
سنج ابزاري است كه براي  سرعت. است) مولينه(سنج  گيري سرعت جريان آب، استفاده از سرعت ترين روش اندازه متداول
 : شود  ميرود و در دو نوع اصلي زير ديده  كار مي  آب سطحي بهجريانگيري سرعت  اندازه

 ) حركت پروانه آنها حول يك محور افقي است(سنج با محور چرخش افقي  اي يا سرعت نوع پروانه -1
 ) حركت پروانه آنها حول يك محور قائم است(سنج با محور چرخش قائم  يا سرعت) فنجاني(اي  نوع پياله -2

اين كه اند،  حور متحرك ساخته شدهها بر اساس رابطه بين سرعت جريان آب و سرعت چرخش م سنج طور كلي سرعت به
 : شود  رابطه به صورت زير بيان مي

 
)6-10( baNV += 

 
 : كه در آن 

V =  سرعت جريان برحسب متر بر ثانيه 
 N =  تعداد دور محور متحرك در ثانيه 
b و a = باشند دو مقدار ثابت مي . 
a و bضرايب هر چند وقت ،و الزم است براي هر مولينههستند ي سازنده مولينه ها توسط كارخانهتعيين شده   ضرايب ثابت 
 . دشو كنترل و وارسيبار در آزمايشگاه  يك

برحسب . تواند تعداد دور گردش پروانه در ثانيه را نشان دهد  و مياست با دقت ثانيه 2سنج مجهز به شمارنده دستگاه سرعت
 .دشو  محاسبه ميVي هر مولينه استخراج و سپس مقدار  از جدول موجود براb و a، مقادير Nمقدار 

هاي مختلفي  گيري سرعت آب در عمقهاي كم يا زياد و همچنين سرعتهاي كند يا تند، هر مولينه داراي پروانه براي اندازه
 . شود گيري از آن استفاده مي  در اندازه، كه متناسب با چگونگي جريان آباست

 
 ) مولينه(سنج  سرعتگيري بده با  ضوابط اندازه 6-4-1

نظر به اينكه مقدار . گيري بايد در محلي انجام شود كه قبالً در مورد شرايط و ضوابط تأسيس ايستگاه توضيح داده شد اندازه
 رودخانه به مقاطع مختلف بايد براي محاسبه بده است،سرعت در نقاط مختلف عرض رودخانه و همچنين در اعماق آب متغير 

 در هر ميانگين و پس از محاسبه سرعت گرددگيري  اندازه  سرعت ، در يك يا چند نقطه از عمق آب،ر مقطعتقسيم شده و در ه
 :د كر بده را محاسبه 11-6مقطع با استفاده از رابطه 

 
)6-11 ( ∑

=
=

n

i
ii vsQ

1
 

 
 . باشد  تعداد كل مقاطع ميnو در آن مقطع ميانگين  سرعت vi ، مقطع جزئيمساحت si :كه در آن

                                                   
1 - Current meter 
2 - Counter 
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 بدين منظور در ابتدا عرض رودخانه به چند .كرد از عرض رودخانه عبور بايدگيري سرعت در مقاطع مختلف  براي اندازه
 ، ولي بر اساس توصيه سازمان هواشناسي جهانياشد،كه فاصله بين محورهاي عمودي ثابت باي  گونه شود به ميقسمت تقسيم 

 درصد عرض رودخانه باشد و بده عبوري از هر مقطع جزئي نبايد 5جزئي نبايد بيش از قاعده كلي بر اين است كه عرض مقاطع 
در هر . دكرتوان تعداد مقاطع را كم   مي،دردر مواردي كه بستر رودخانه شكل منظمي دا.  درصد بده رودخانه باشد10بيش از 

 .  كامالً مشخص شود،آن تقسيم بندي توسط ،ي باشد كه پستي و بلنديهاي بسترا گونه به مقاطع بايد تعداد ،حال
 شناختي از وضعيت رودخانه و تغييرات سرعت در عرض و عمق داشته ،گيرنده  الزم است فرد اندازهباال،با توجه به مطالب 

رفته و  در ادامه ابتدا تغييرات سرعت مورد بررسي قرار گ، بنابراين.گيري دقيق جريان اقدام نمايد تا بتواند نسبت به اندازهباشد 
 مراحل مختلف پايان در مقاطع جزئي شرح داده شده و در ميانگينگيري و محاسبه سرعت   عبور از رودخانه و اندازهشيوهسپس 
 .شود مي محاسبه بده رودخانه با توجه به فرمهاي مربوط تشريح شيوهگيري، تصحيحات الزم و  اندازه
 

  كانالهاها و  تغييرات سرعت در عرض و عمق رودخانه 6-4-2 *
 متغير است، شناخت اين تغييرات در دقت كانالهاها و  از آنجا كه سرعت جريان آب در بخشهاي مختلف عرض و عمق رودخانه

 .استگيري جريان حائز اهميت  اندازه
 كمترين مقدار سرعت مربوط به ،ها تغييرات سرعت در عرض بدين صورت است كه به علت تماس آب با بستر و كناره

 .رسد  مقدار خود در وسط ميبيشترين مقدار آن تقريباً از صفر شروع شده و در شرايط طبيعي به ورودخانه و كانال بوده سواحل 
 آن، بيشينه بوده و كمينهها صفر يا   يا بستر رودخانهكانالهاتغييرات سرعت در عمق نيز بدين ترتيب است كه سرعت در كف 

 در شرايط طبيعي به صورت يك كانالهاها و  كه تغييرات سرعت در عمق رودخانه يا گونه به ،باشد نزديك به سطح آب مي
 . استسهمي 

 .دهد ها را نشان مي  و رودخانهكانالها تغييرات سرعت در عرض و عمق 4-6 و 3-6شكلهاي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تغييرات سرعت در عمق رودخانه  -4-6شكل       تغييرات سرعت در عرض يك رودخانه– 3-6شكل 
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 عبور از عرض رودخانه  6-4-3
گيري سرعت در مقطع   براي اندازهايستگاهها و امكانات موجود در ،برحسب مقدار بده رودخانه و آرام يا طغياني بودن آن

 .شود ي زير استفاده ميروشها از ،رودخانه
 
 عبور از داخل آب  6-4-3-1

 براي .شدآب توان با پوشيدن چكمه ساق بلند وارد  مي) ارتفاع حدود يك متر(هنگامي كه ارتفاع و سرعت آب رودخانه كم باشد 
 و در دو ه يك متر نواري فلزي در عرض رودخانه كشيده شدبايدگيري در عرض رودخانه مشخص باشد  اينكه محل نقاط اندازه

 : نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد، در اين روش.كه به صورت افقي درآيد يا گونه  به.طرف به ساحل مهار گردد
  ،مسير طي شده مستقيم و عمود بر جهت جريان باشد −

هايي كه محور عمود بر  در مولينه( نگهداشته شده و محور پروانه موازي خطوط جريان باشد قائمسنج كامالً  ميله سرعت −
 ،)ميله است

ي تنظيم ا گونه بهسنج   سرعتنسبت بهگيرنده موقعيت قرار گرفتن پاهاي خود را  گيري سرعت، شخص اندازه در اندازه −
سنج   پاها را دورتر از محل سرعتبايد در حد امكان براي اين كار .سرعت آب داشته باشدرا بر تأثير  كمتريند كه كن

 .داقرار د

 
 عبور از روي پلها  6-4-3-2

پلهاي كابلي ها يا   از پلهاي ساخته شده بر روي رودخانه،در مواقع پرآبي و سرعتهاي زياد كه امكان ورود به رودخانه وجود ندارد
 براي فروبردن ، از سيم بكسل يا كابل كه به انتهاي آن وزنه سنگيني آويزان است، براي اين منظور.دشو استفاده مي) پل كابلي(

 . شود سنج در آب استفاده مي سرعت
 

  پل ساخته شده  –الف 
 . وجود ندارداب يكي از اين دو ي انتختوان در مقطع سراب يا پاياب پل انجام داد و قانون خاصي برا گيري را مي اندازه
 

 گيري در سراب پل   معايب اندازهمزايا و -

 . استتر   شرايط هيدروليكي دهانه پل مناسب،در اين حالت •
كند و برخورد آنها باعث شكستگي يا خرابي  توان نزديك شدن موانعي را كه آب با خود حمل مي  مي،در باالي پل •

 .د مشاهده كر،شود سنج مي سرعت
گيري   در نتيجه اندازه.داردسنج را به جدار پل نزديك كرده و امكان برخورد با جدار وجود   جريان، سرعت،در اين حالت •

 .  خواهد شدرو روبهزاويه انحراف با مشكل 
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 : گيري در پاياب پل  مزايا و معايب اندازه -

سنج را از جدار پل دور   جهت جريان، سرعت،حالت زيرا در اين .استتر  تر و دقيق گيري زاويه انحراف آسان اندازه •
 . كند مي

 . گيرند  معموالً دور از دهانه پل حالت مستقيم و موازي به خود مي،خطوط جريان در اين حالت •
 . دنشو ور در داخل آب ديده نمي اجسام شناور و غوطه •

 و همچنين شرايط فيزيكي و ياد شدهه عوامل  با توجه ببايد ،گيري  اندازهبراي انتخاب سراب يا پاياب پل ،در هر صورت
 . وضع رفت و آمد پل صورت گيرد

عمل ( انجام گيرد مستقلطور  بهگيري از هر دهانه   اندازهبايد ،چنانچه پل رودخانه از چند دهانه تشكيل شده باشد −
 ).گيري و محاسبه جداگانه صورت پذيرد اندازه

 
  پل كابلي -ب 

  :ها بر دو نوع هستند  اين پل.شود  استفاده ميپل كابليها از  سرعت در بيشتر رودخانهگيري  اندازهبراي معموالً 
 
 ك اقت با اپل كابلي -

 ،به آن اقك آويزانت و ا، كه در عرض رودخانه كشيده شده و به فاصله يك متري مدرج گرديدهياين پل از سيم فلزي ضخيم
 . گيري كند در مقاطع مختلف اندازهو اقك شده ت اتواند داخل گيري مي متصدي اندازه. تشكيل شده است

 
 )  ساحليپل كابلي( با كابل هدايت شونده پل كابلي -

تواند هم  كه مي يا گونه  به،شود سنج متصل به كابل بوده و از كناره رودخانه هدايت مي  سرعت، هستنداتاقكدر پلهايي كه بدون 
 و در فواصل مختلف عرض كردكنترل از ساحل توان با دقت كافي   را ميمولينه.  داشته باشدقائمحركت افقي و هم حركت 

 تدق بهفواصل عرض و عمق توسط كارخانه سازنده . رفتگ  رودخانه و همچنين در عمقهاي مختلف سرعت جريان را اندازه
 . گيري است  قابل اندازه،هايي كه روي دستگاه نصب گرديده  شمارندهاز رويمشخص شده و 

 
 قايق عبور با  6-4-3-3

 به كار گرفته ،تلفريك وجود نداردامكان استفاده از پل ساختماني و  كه مواردي در ،هاي عريض و عميق اين روش براي رودخانه
گيري و  دن مسير اندازهكر مشخص برايتوان از يك سيم بلند   مي،باشدنچنانچه عرض رودخانه مناسب عبور و مرور . شود مي

بديهي است كه قطر كالف سيم با توجه به سرعت جريان و عرض رودخانه و نيروهاي وارد به . دكراتصال قايق به آن استفاده 
اجسام سنگين آويزان از ( قايق به وسيله لنگر ، چنانچه عبور و مرور در سطح رودخانه زياد باشد.شود  محاسبه و انتخاب مي،آن

 . شود و از ساحل كنترل مي دوربين نقشه برداري تنظيم باشده و مسير آن نگه داشته ) قايق
 تا حد امكان بايد ،شود گيري مي سنج اندازه سرعتبا  كه ،روي جريان آب مجاور آنبر براي جلوگيري از اثر قايق 

 . كرداز قايق وارد رودخانه سنج را در فاصله دورتري  سرعت
 .  جليقه نجات استفاده شودمانندني  و الزم است از وسايل ايمردگيرنده دا   اندازهكاركناني براي ياه خطر،اين روش
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 عبور از پوشش يخي  6-4-3-4
 در اين صورت سطح يخ را ،باشدرا داشته گيرنده  تحمل وزن شخص اندازهبراي چنانچه پوشش يخي روي رودخانه قطر كافي 

  .ندگير  مي ده و سرعت را اندازهكرمولينه را وارد رودخانه كرده و سپس به اندازه محل ورود مولينه سوراخ 
 

  ميانگينگيري و محاسبه سرعت  اندازه 6-4-4 *
و عمق ) آرام يا طغياني(گيري   بسته به وضعيت رودخانه در زمان اندازه،در يك امتداد قائم در آبميانگين  سرعت محاسبهبراي 

 ، و براساس آنشود گيري مي اندازهآب در آن مقطع و وضعيت فيزيكي بستر رودخانه، در يك يا چند نقطه به شرح زير سرعت 
 .دشو محاسبه ميميانگين نيز سرعت 

 
 اي  روش پنج نقطه 6-4-4-1

گيري  و همچنين نزديكي سطح و كف بستر اندازهنسبت به عمق كل  از سطح 8/0 و 6/0، 2/0 سرعت در اعماق ،در اين روش
 .آيد  ميدست به 12-6سرعت از رابطه ميانگين شده و 
 
)6-12 ( )VVVVV(V b///sm ++++= 806020 32310

1 
 

 . است سرعت در نزديكي بستر Vb سرعت در نزديكي سطح و Vs آن كه در
 .شود  استفاده مي، نامنظم باشدبسياراين روش هنگامي كه توزيع عمودي سرعت 

 
 اي  روش سه  نقطه 6-4-4-2

 از ميانگين گيري شده و سرعت  اندازهنسبت به عمق كل  از سطح آب 8/0 و 6/0، 2/0 سرعت در اعماق ،در اين روش
 .آيد  ميدست به 13-6رابطه 
 
)6-13 ( )VVV(V ///m 806020 24

1
++= 

 
 .گيرد كه زبري بستر زياد و در نتيجه توزيع سرعت غيريكنواخت باشد اين روش هنگامي مورد استفاده قرار مي

 
 اي  روش دو  نقطه 6-4-4-3

 14-6 از رابطه يانگينگيري شده و سرعت م  اندازه نسبت به عمق كل از سطح آب8/0 و 2/0در اين روش سرعت در اعماق 
 . آيد  ميدست به
 

)6-14 ( )VV(V //m 80202
1

+= 
 

 . رود كار مي ، بهمتر باشد  سانتي60گيريهايي كه عمق آب بيش از  روش در اندازهاين 
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 اي  روش يك نقطه 6-4-4-4
 . شود گيري سرعت تنها در يك نقطه انجام مي در اين روش اندازه

 
  از سطح آب 6/0عمق  -

شود و سرعت در اين عمق  گيري مي  اندازه نسبت به عمق كل از سطح آب6/0عت آب در يك نقطه در عمق  سرحالت،در اين 
 .ميانگين استبرابر سرعت 

 
)6-15( 60/m VV =  

 
كه به علت وجود قطعات يخ و اجسام شناور در نزديكي سطح آب امكان ويژه هنگامي  ، بهعمقهايي تا يك متردر معموالً 

 . شود  از اين روش استفاده مي،گيري نباشد و براي سيلهاي زودگذر دازهان
 

  از سطح آب 2/0عمق  -
 به يانگينگيري شده و رابطه آن با سرعت م اندازهنسبت به عمق كل  از سطح آب 2/0 سرعت جريان آب در عمق ،در اين روش
 . استصورت زير 

 
)6-16 ( 20880 /m V/V = 

 
بايد  ، اين روشاستفاده ازبراي . رود كه ميزان بده رودخانه زياد و جريان آب سريع باشد كار مي هب در مواقعي باين روش اغل

 .شوديك مقطع عرضي ثابت و معمولي استفاده از 
 
 : تذكر 

ررسي  نقطه در هر محور عمودي ب10 تا 6ي جديد الزم است توزيع سرعت در عمق با تعيين سرعت به تعداد ايستگاههادر 
 . انتخاب شود،گيري سرعت به شرحي كه در باال توضيح داده شد ده و سپس روش مناسب اندازهش

 
 سنج به روش متداول  گيري بده با سرعت مراحل اندازه 6-4-5

 ثبتبراي گيري و ديگري   عمليات اندازهبراييكي . گيري بده بايد توسط دو نفر انجام پذيرد ذكر است كه اندازهدر ابتدا الزم به 
 .گيري بده كه دستورالعمل تكميل آن در ادامه آورده شده است ارقام در برگ اندازه
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 :است به شرح زير ،شود گيري كه بيش از همه در دنيا متداول بوده و در ايران نيز از همين روش استفاده مي روش اندازه
 انجام ، كه ضوابط آن قبالً توضيح داده شدسنجي آبگيري بايد در محل ايستگاه   اندازه، اشاره شدتر پيشكه  گونه همان −

 .گيرد

گيري در  گيري برحسب ساعت و دقيقه و تاريخ اندازه متر، زمان شروع و خاتمه اندازه درجه اشل سطح آب برحسب سانتي −
 .گيري نوشته شود فرم اندازه

 . مشخص شود،برحسب عمق و سرعت آب در رودخانه و كانالروش عبور از عرض رودخانه  −

 . شودگيري تعيين ر محل اندازهگيري د  فواصل مقاطع اندازه،اس آنچه گفته شدبراس −

گيري در عرض رودخانه   براي اينكه محل نقاط اندازه، حركت در رودخانه باشد،چنانچه روش عبور از عرض رودخانه −
 .كم گرددمحديگر يك متر نواري فلزي در عرض رودخانه كشيده شده و به درخت يا عوارض بايد  ،مشخص شود

دن كرگيري ضمن مشخص  مشخص و سپس در هر نقطه اندازه) صفر متر نوار فلزي (أ از مبدابتدا فاصله لبه رودخانه −
گردد و آنگاه  گيري تعيين   عمق محل اندازهاست،سنج روي آن سوار  ، توسط ميله مدرجي كه سرعتأفاصله تا مبد

 .شود  بسته گيري سرعت  اندازهبراي ،مولينه در ارتفاع موردنظر

 ،باشد  مييانگين از سطح آب كه همان سرعت م6/0 يك سرعت در عمق ،)متر  سانتي60 تا 50(تا عمق حدود دو فوت  −
 از 8/0 و 2/0 سرعت در هر امتداد قائم در دو نقطه در عمقهاي ، عمق بيش از اينبانقاطي از رودخانه . گيري شود اندازه

 .شود گيري مي سطح آب اندازه

تواند مستغرق باشد   در نقاطي كه مولينه ميياد شده وجود ندارد،گيري در عمقهاي  هاي بستر كه امكان اندازه هدر كنار −
شود  گيري تعيين مي سين اندازهي در ضريبي كه توسط تكنميانگينگيري و براي محاسبه سرعت  سرعت سطحي اندازه

 .گردد  ضرب مي،)8/0معموالً (

 ميانگين سرعت ، آب در آنها جريان داشته باشداماگيري سرعت نبوده  هاي بستر امكان اندازهچنانچه در مقاطع ابتدا و انت −
)تا(گيرنده كسري   بر اساس تشخيص تكنيسين اندازه،آب در اين مقاطع 2

1
3
مقطع بعدي يا قبلي  ميانگين از سرعت 2

 . شود برآورد مي

كرده  را مشخص أ فاصله لبه آب تا مبد، با حركت گهواره روي كابل،م گيرداگر عبور از عرض رودخانه از باالي پل انجا −
 ، با رها نمودن كابلي كه مولينه به آن بسته شدهأدن فاصله از مبدكرگيري، ضمن مشخص  سپس در هر نقطه اندازه

و از تفاضل آنها ابتدا فاصله نقطه آويز تا سطح آب را مشخص و سپس فاصله نقطه آويز تا كف بستر را تعيين نموده 
متر بسته به اينكه مولينه در چه ارتفاعي از كابل   سانتي100 تا 80 تا عمق بين ،در اين حالت. گردد عمق آب تعيين مي

 از 8/0 و 2/0گيري شده و در عمقهاي بيش از آن در عمقهاي   از سطح آب اندازه6/0 سرعت در عمق ،بسته شده باشد
 .گردد  عمل مي، توضيح داده شد  به همان روش كه قبالً،هاي بستر در مورد كناره. ودش انجام ميگيري  سطح آب اندازه

 الزم است براي فروبردن مولينه به ، بسته به سرعت آب، در مواقع سيالبيبويژه ،گيري سرعت از روي پل در اندازه −
ده از جرثقيل دستي براي حمل گيري با استفا  همچنين اندازه. وزنه دوكي شكل به انتهاي كابل بسته شود،داخل آب
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رساند  سنج را به ته رودخانه مي شود كابلي كه سرعت  سرعت زياد آب سبب مي،در چنين مواقعي.  شودنجاموزنه ا
 . شود گيري مي  اندازه، تصحيح عمق آب كه بعداً توضيح داده خواهد شدبراياين زاويه . كندانحرافي از زاويه قائم پيدا 

 به شرح زير ،شود گيري از باالي پل به انتهاي كابل بسته مي ه در سرعتهاي زياد در اندازهوزن جسم دوكي شكل ك −
 .است

 
)متر بر ثانيه(سرعت آب  )كيلوگرمبه (وزنه وزن 

7 1 

14 5/1 – 1 
17 2 – 5/1 
35 3 – 2 
45 3 > 

 
 .شود گيري بده يادداشت مي  در فرم برگ اندازه،در هر مرحلهشده گيري  ارقام اندازه −
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 وزارت نيرو 
 ................................ اي  آب منطقهيا شركت سازمان 

 
  جريان سطحيگيري بده برگ اندازه

) الف-242-08(كد فرم   

 . در پشت صفحه آورده شود:  مالحظات 
 

: نام ايستگاه-2 :  كد ايستگاه -3 : گيري   تاريخ اندازه-4   :  يا چشمه نام رودخانه-1
 ) :متر سانتي(اشل 

 :                         )دقيقه :                ساعت ( گيري    زمان شروع اندازه-5 گيري  ارتفاع سطح آب در شروع اندازه-6 ) :متر سانتي( دستگاه ثبات سطح آب

 ) :متر سانتي(اشل 
 :                          ) دقيقه :               اعت س( گيري    زمان خاتمه اندازه-7 گيري   ارتفاع سطح آب در خاتمه اندازه-8 ) :متر سانتي (دستگاه ثبات سطح آب

 :                                        )شماره پروانه :                               شماره مولينه :                          نام كشور و كارخانه سازنده (  مشخصات مولينه  -9
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 )متر بر ثانيه(سرعت 
سطح  بده

 مقطع
عرض 
 مقطع

عمق 
 ميانگين
 مقطع

تعداد 
دور 
 در

تعداد دور  مدت
 پروانه

عمق مولينه 
آب   از سطح

)6/0(  
 )8/0 و2/0(

عمق 
 آب

فاصله از 
 دأمب

شماره 
 نقطه

مترمكعب (
 )متر( )متر( )مترمربع( )بر ثانيه

 ميانگين
 مقطع

  قائمميانگين

2
2080 // +

 

 در عمق
)6/0( 

   )متر( )متر(  )ثانيه( ثانيه )8/0 و2/0(
              

     
         

     
         

     
         

     
         

     
         

     
         

     
         

     
         

     
         

     
         

     

     
         

 : گيري   تعداد نقاط اندازه-22 ) :متر( مقطع   كل عرض-23 ) :مربعمتر(مقطع  كل  سطح -24 ) :متر مكعب بر ثانيه( بده كل -25

 نقطه ثابت     
 :             تعداد نمونه اي    چند نقطه

 
 :برداري رسوب   نمونه-28
 

 :  كدورت آب -27
 آلود        گل   كدر   صاف   

 ) :بر ثانيه (ميانگين سرعت -26

   برداري آب      نمونه-29 :  وضعيت بستر رودخانه -30

 از داخل آب     :كننده  نام واحد اقدام  :گيرنده  اندازه  و امضاينام :كنترل كننده و امضاي نام 
 از روي پل      

 گيري  اندازه-31
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 گيري بده  دستورالعمل تكميل برگ اندازه 6-4-5-1
 

  يا  آب منطقهشركتسازمان يا 
 .شود  نوشته مي، مديريت آن واقع شدههزحوي در سنج آباي كه ايستگاه   آب منطقهشركتسازمان يا نام 

 :باشد  تكميل اين برگ به قرار زير ميموارد
 
 گاه كد ايست-3   نام ايستگاه -2  يا چشمه  نام رودخانه-1

 .شود  ثبت شده نوشته مي عنوان نام و كدي كه در برگ شناسايي ايستگاه براي آنبا ،اين سه رديف
 

 يريگ تاريخ اندازه -4

 . شود گيري به روز، ماه و سال نوشته مي  تاريخ اندازه،در اين رديف
 

 گيري زمان شروع اندازه -5

 . شود گيري برحسب ساعت و دقيقه در اين رديف نوشته مي زمان شروع اندازه
 

 گيري تفاع سطح آب در شروع اندازهار -6

متر خوانده  گيري با دقت نيم سانتي  در شروع اندازهدستگاه ثبات سطح آبگانه از روي اشل و كاغذ طور جدا ارتفاع سطح آب به
 در صورت . اين دو اشل بايد منطبق باشند، كار كنددرست دستگاه ثبات سطح آبچنانچه . شود شده و در اين رديف نوشته مي

 و موضوع را روي كرده را از روي اشل نصب شده تصحيح بدستگاه ثبات سطح آگيرنده بايد اشل  وجود اختالف، فرد اندازه
 . يادداشت نمايددستگاه ثبات سطح آبكاغذ 
 

 گيري زمان خاتمه اندازه -7

 .شود  دقيقه در اين رديف نوشته مي وگيري برحسب ساعت زمان خاتمه اندازه
 

 گيري فاع سطح آب در خاتمه اندازهارت -8

متر خوانده شده  گيري با دقت نيم سانتي  در خاتمه اندازهدستگاه ثبات سطح آب و ارتفاع سطح آب به طور جداگانه از روي اشل
 . شود و در اين رديف نوشته مي

 
 مشخصات مولينه  -9

 به وكار برده شده  گيري به اي كه در اين اندازه مشخصات مولينه عبارتند از كارخانه سازنده و شماره آن و همچنين شماره پروانه
 : شده است قرار زير شرح داده

 
 نام كشور و كارخانه سازنده  −

 ) نامي كه بر روي جعبه مولينه نوشته شده است(شود  در اين رديف نام كشور و كارخانه سازنده مولينه نوشته مي
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 شماره مولينه  −

 .شود شماره مولينه از روي برچسبي كه در داخل جعبه نصب شده قرائت و در اين محل نوشته مي
 

 شماره پروانه  −

 .شود  در اين محل نوشته مي،گيري به مولينه بسته شده  كه در اين اندازهاي پروانهاره شم
 

 شماره نقطه  -10

گذاري شده و  طور متوالي شماره تا آخر به.....  و 3، 2  ،1 از ،شود گيري مي نقاطي از عرض رودخانه كه عمق و سرعت آب اندازه
 . شود  مينوشتهدر اين ستون 

 
 متر  به أفاصله از مبد -11

شود و فواصل  گيري انتخاب مي  اندازهأ معموالً لبه آب به عنوان مبد،گيري آب چه از روي پل و چه عبور از داخل آب در اندازه
 و 1 همان نقطه شماره أ مبد،در اين حالت. شود بقيه نقاط نسبت به اين نقطه سنجيده و در ستون مربوط برحسب متر نوشته مي

شود و در   تا لبه آب در اين ستون نوشته ميمبدأ فاصله ،اي در ساحل انتخاب شود  نقطهأه مبدچنانچ. استفاصله آن صفر 
  .دشو  اين فاصله منظور نمي،محاسبات

 
 عمق آب به متر  -12

 .شود گيري و در اين محل برحسب متر نوشته مي عمق توسط مولينه اندازه
 

 عمق مولينه از سطح آب  -13

گيري سرعت در امتداد قائم را تعيين   تعداد نقاط اندازه،گفته گيرنده براساس ضوابط پيش  هگيري عمق آب، انداز پس از اندازه
متوالي در طور  به ،8/0 و 2/0اي ارقام   در حالت دو نقطه،6/0 عدد ،گيري در يك نقطه از عمق باشد در صورتي كه اندازه. دكن مي

 . شود يك رديف در زير هم نوشته مي
 

 تعداد دور مولينه  -14

شود، در   آمده و پروانه مولينه در اين فاصله بسته ميدست به عمق مولينه از سطح آب 13 و 12ضرب ارقام ستون  ز حاصلا
د ولي در كنتورهاي مكانيكي و ديجيتال، ش گيري مي  اندازهسنج زمانكنتورهاي قديمي براي تعداد دورهاي معين زمان از روي 

گيري در   چنانچه اندازه.شود در اين ستون نوشته ميو و تعداد دور از روي كنتور قرائت شده  ثانيه ثابت گرفته 40زمان را معموالً 
 .شود  در اين ستون نوشته مي، دو عدد زير هم، از سطح آب انجام شود8/0 و 2/0عمقهاي 
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 ) ثانيه(مدت  -15

 مشخص شده  ،آن در حال گردش استگيري سرعت قرار گرفته و پروانه   اندازهبراينظر  مدت زماني كه مولينه در عمق مورد
 زمان در اين ستون نوشته 2 ،گيري شده باشد  از سطح سرعت اندازه8/0 و 2/0چنانچه در دو عمق . و در اين ستون نوشته شود

 .شود مي
 

 تعداد دور در يك ثانيه  -16

 در اين ستون نوشته و آمده دست به تعداد دور در ثانيه) 15ستون (به مدت برحسب ثانيه ) 14ستون (قسيم تعداد دور پروانه تاز 
 آمده كه در زير دست به در اين جا دو عدد ،گيري انجام شده باشد  از سطح اندازه8/0 و 2/0 در صورتي كه در دو عمق .شود مي

 . شود هم نوشته مي
 

 سرعت به متر بر ثانيه  -17

 تعداد دور N ،آيد كه در آن  ميدست به V = aN + b از رابطه ،گيري مقدار سرعت بر اساس دور در يك ثانيه در هر نقطه اندازه
 V.  در مورد آن توضيح داده شده استتر پيش ضرايب پروانه مولينه بوده كه b و a) 16 آمده در بند دست بهرقم (در يك ثانيه 

 . شود محاسبه مي V استخراج و مقدار b و aب ي ضرا،Nبا توجه به مقدار . استمقدار سرعت برحسب متر بر ثانيه 
 كه شود مي به صورت جدولي تنظيم V و N رابطه ، براي هر مولينهb و a سهولت كار با توجه به ضرايب ، برايضمندر 
 . اين جدول در داخل جعبه مولينه وجود دارد معموالً
 

 اي  سرعت نقطه -

شود و در   به سرعت درج مي رقم مربوط در اولين ستون مربوط، انجام شده باشد6/0گيري سرعت در عمق  چنانچه اندازه
 .شود  در هر رديف دو عدد مربوط به آن زير هم نوشته مي، انجام شده باشد8/0 و 2/0گيري در عمقهاي  صورتي كه اندازه

 
  ميانگين قائم -

 اين دو در اين ستون نوشته ميانگين ،گيري و محاسبه شده باشد  از سطح آب اندازه8/0 و 2/0ي عمقهاچنانچه سرعت در 
  .شود  در اين ستون عددي درج نمي،گيري شده باشد  از سطح اندازه6/0شود و اگر در عمق  مي

 
 ع  مقط ميانگين-

در . شود  مقطع نوشته ميميانگين سرعت در دو امتداد قائم متوالي را محاسبه و در اين ستون به عنوان سرعت ميانگينمقدار 
 آن برابرشود و در   مقدار سرعت در اين مقاطع صفر در نظر گرفته مي، باشدمورد مقطع اول و آخر فقط در صورتي كه آب راكد

 معموالً سرعت آب را در اين دو مقطع كسري از سرعت آب مقطع ،در غير اين صورت. شود نوشته مي» آب راكد است«جمله 
 با احتساب سرعت صفر براي لبه آب ، در حالت كلي.شود ميبرآورد گيرنده   براساس تجربه فرد اندازه،آخراز بعدي و مقطع قبل 

 . شود در دو انتهاي بستر ميانگين سرعت با نقاط بعدي و قبلي براي اين مقاطع تعيين مي
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 تر  مقطع به مميانگينعمق  -18

 با دو رقم ميانگينمحاسبه و در اين ستون به عنوان عمق ) 12گيري شده در ستون  ي اندازهرقمها( دو عمق متوالي ميانگين
 . شود شته مياعشار نو

 
 عرض مقطع به متر  -19

دو نقطه متوالي، عرض مقطع تعيين شده و در اين ستون نوشته ) 11گيري شده در ستون  اعداد اندازه (مبدأاز تفاضل فاصله از 
 . شود مي

 
 سطح مقطع به متر مربع  -20

سطح مقطع در اين ستون ثبت به عنوان ) 19 و 18اعداد مندرج در ستونهاي ( مقطع در عرض مقطع ميانگينضرب عمق  حاصل
 .دشو مي

 
 بده به متر مكعب بر ثانيه  -21

بده برحسب متر ) 20 و ستون17اعداد مندرج در زير ستون سوم از ستون (مقطع در سطح مقطع ميانگين ضرب سرعت  از حاصل
 . شود  آمده و در اين ستون نوشته ميدست بهمكعب بر ثانيه 

 
 گيري  تعداد نقاط اندازه -22

 . شود  در اين رديف نوشته مياست،گيري  كه معادل تعداد نقاط اندازه) 10آخرين رقم ستون (گيري  ن نقطه اندازهشماره آخري
 

 عرض مقطع كل به متر  -23

 برحسب متر با دو رقم اعشار در اين رديف ،آيد  ميدست به 19فاصله دو لبه آب در دو طرف رودخانه كه از جمع مقادير ستون 
 .شود نوشته مي

 
 قطع كل به متر مربع سطح م -24

 برحسب متر مربع با دو رقم اعشار در است،) سطح مقطع كل( كه برابر سطح مقطع منتهي به دو لبه آب 20جمع ارقام ستون 
 .دشو اين رديف ثبت مي

 
 بده كل به متر مكعب بر ثانيه  -25

 . شود اعشار در اين رديف نوشته مي بر حسب متر مكعب بر ثانيه با دو رقم است، كه بده كل رودخانه 21جمع مقادير ستون 
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  به متر بر ثانيه ميانگينسرعت  -26

 برحسب متر بر ثانيه با دو ميانگينبه عنوان سرعت ) 24 به رديف 25رديف (خارج قسمت بده كل به سطح مقطع كل رودخانه 
 . شود رقم اعشار در اين رديف نوشته مي

 
 كدورت آب  -27

 . شود گذاري مي برحسب مورد در داخل مربع مربوط عالمتب رودخانه آ بودن صاف، كدر و يا گل آلوددر صورت 
 

 برداري رسوب  نمونه -28

 در مربع مربوط ،اي برداري نقطه ثابت يا چند نقطه  روش نمونهبراساس ،برداري رسوب انجام شده باشد چنانچه نمونه
 . شود گذاري مي عالمت
 

 تعداد نمونه  -
 . شود  در اينجا نوشته مي،ز آب رودخانه برداشت شده استبرداري رسوب كه ا تعداد شيشه نمونه

 
 برداري آب نمونه -29

 . شود گذاري مي  در مربع مربوط عالمت،برداري براي انجام آزمايش شيمي آب صورت گرفته باشد چنانچه نمونه
 

 وضعيت بستر رودخانه  -30

گيري در فاصله   و مقطع اندازهبات سطح آبدستگاه ثهرگونه تغييري در وضعيت بستر رودخانه در محل نصب اشل، چنانچه 
توضيحات اضافي و تشريح كامل اين تغييرات در پشت . شود گيري متوالي ايجاد شده باشد، در اين رديف نوشته مي بين دو اندازه

 .  شود صفحه نوشته مي
 

 گيري اندازه -31

 . شود گذاري مي ربع مربوط عالمت در م،گيري از داخل آب يا باالي پل انجام شده باشد بسته به اينكه اندازه
 
 نام واحد اقدام كننده  -

 . شود در اين رديف نوشته ميدارد، گيري را به عهده  نام سازمان يا نهادي كه مسئوليت اندازه
 
 ده گيرن اندازهو امضاي نام  -

 . شود  ميدرجگيري را انجام داده است در اين رديف   فردي كه اندازهامضاينام و 
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 ده كنترل كننامضاي و نام  -

 نوشته در اين رديف ،دهد گيري شده و محاسبات را انجام مي تكنيسين يا كارشناسي كه كار كنترل ارقام اندازهو امضاي نام 
 . شود مي

 
 مالحظات  -

 . شود گيري نوشته مي  در پشت برگ اندازه، مهم و قابل بيان استاماگيري ذكر نشده   مواردي كه در برگ اندازه
 

 صحيحات عمق آب ت 6-4-5-2

سنج را به  سنج و كابل متصل به آن كه سرعت رغم اتصال وزنه به كابل، سرعت، به گيري سيالب از روي پل در هنگام اندازه
 در نتيجه كابل متصل به مولينه به صورت مايل .شود  كشيده ميدست پايين در اثر سرعت زياد آب به ،رساند كف رودخانه مي

 اين انحراف ،شود  ميديده 5-6شكل  كه در گونه  اين زاويه را زاويه انحراف گويند و همان.سازد ئم زاويه ميدرآمده و با امتداد قا
 آوردن عمق واقعي الزم است اصالحاتي انجام دست به براي .تر باشد گيري شده از عمق واقعي بزرگ شود عمق اندازه سبب مي

 . ده است اين تصحيح از دو قسمت به شرح زير تشكيل ش.پذيرد
 

 تصحيح هوايي  -
ست از تفاضل طول كابل در حالت قائم از  اشود و عبارت  انجام مي،اين تصحيح براي بخشي از كابل كه خارج از آب قرار گرفته

گيري و محاسبه   زير اندازهصورت كه به AB – CD  = ADطول كابل در حالت مايل تا سطح آب و مطابق شكل برابر است با 
 .دشو مي

 تا به سطح شود اده ميفرست سنج توسط كابل به پايين  تدا سرعتاب
 سپس .شود  ميگيري  اندازهAB در اين هنگام طول .آب برسد

. دكن تا به كف رودخانه برخورد ده شدهبر سنج به داخل آب فرو  سرعت
  و فاصله نقطه آويز تا كفαدر اين هنگام با نقاله زاويه انحراف 

و ) ABطول  (h با داشتن مقدار .شود گرفته مي اندازه (AE)رودخانه 
 اين تصحيحات در جدولي .شود  محاسبه ميCD مقدار αزاويه 

كه مستقيماً عدد درج )  پيوست1جدول (ده ش تهيه α و hبرحسب 
 ميزان تصحيح hيف و رد شده در محل تالقي ستون زاويه انحراف 

 .دهد  ميدست بههوايي را  
 
 

   وضعيت كابل متصل به مولينه -5-6شكل  
 گيري بده از روي پل در اندازه  
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 تصحيح آبي  -
 DEعمق ظاهري يا طولي از سيم كه داخل آب قرار دارد و مطابق شكل (تصحيح آبي سيم برابر تفاضل قسمت تر شده سيم 

 .شود  محاسبه مي)عمق ظاهري( DE ابتدا مقدار ، آوردن تصحيح آبيدست بهبراي . شدبا  مي(H)و عمق واقعي ) است
 

 AD = AB + CD 
 DE = AE - AD 

 
عدد درج شده در محل تالقي ستون زاويه  (∆H مقدار تصحيح آبي ، پيوست2 از جدول αبا داشتن عمق ظاهري و زاويه 

H∆DEHده و عمق واقعي از رابطه شاستخراج )  و رديف عمق ظاهريانحراف  .دآي  ميدست به =−
 

 گيري بده سيالب  دستورالعمل تكميل برگ اندازه 6-4-5-3
سنج را  شود تا كابلي كه سرعت گيري بده سيالب از روي پل، سرعت زياد آب سبب مي  در اندازه،دشبيان تر  پيشكه گونه  همان

گيري عمق آب نبوده  در نتيجه مستقيماً امكان اندازه. دايجاد كن از امتداد قائم منحرف شده و انحراف ،رساند ودخانه ميبه كف ر
 ،شود گيري بده كه در مواقع عادي استفاده مي لذا فرم اندازه. باشد  نياز به تصحيح هوايي و آبي مي، آوردن آندست بهو براي 

كه بدين منظور تهيه شده ) 9فرم شماره (گيري بده سيالب  گيري در برگ اندازه  است اندازهجوابگوي حالت فوق نبوده و الزم
 . ثبت گردد
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 وزارت نيرو 
 ................................ اي   آب منطقه يا شركتسازمان

 
 گيري بده سيالب برگ اندازه

) الف-242-09(كد فرم   
: كد ايستگاه-3 : گيري   تاريخ اندازه-4 : نام ايستگاه-2 : نام رودخانه-1

 ) :متر سانتي(اشل 
 :                         )دقيقه :                ساعت ( گيري    زمان شروع اندازه-5 گيري  ارتفاع سطح آب در شروع اندازه-6 ) :متر سانتي (دستگاه ثبات سطح آب

 ) :متر سانتي(اشل 
:                          ) دقيقه :               ساعت ( گيري    زمان خاتمه اندازه-7 گيري   ارتفاع سطح آب در خاتمه اندازه-8 ) :متر سانتي (دستگاه ثبات سطح آب

 :                                        ) پروانه شماره:                               شماره مولينه :                          نام كشور و كارخانه سازنده (  مشخصات مولينه  -9
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 مدت
 

تعداد دور 
 پروانه
 

عمق مولينه 
از سطح آب 

)6/0( 
 )8/0و2/0(

عمق 
 واقعي

تصحيح 
 آبي

عمق 
 ظاهري

)16 (– 
)15( 

تصحيح 
 هوايي

طول نقطه 
آويز تا 
 سطح آب

زاويه 
 انحراف

فاصله تا 
 ستركف ب

فاصله از 
 سطح آب

فاصله از 
 مبدأ

شماره 
 نقطه

  )متر( )متر( )متر( )درصد( )متر( )متر( )متر( )متر( )متر(   )ثانيه(
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 برداري آب      نمونه-23
 

                  تعداد نمونه اي       چند نقطه             برداري رسوب                  نقطه ثابت     نمونه-22
 

 :كننده  نام واحد اقدام :گيرنده  اندازهو امضاي نام  :كننده  كنترلو امضاي نام 
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گيري و  گيرد بايد اندازه گيري معمولي صورت مي گيري سيالب عوامل ديگري غير از آنچه كه در اندازه نظر به اينكه در اندازه
گنجد، لذا در فرم بده سيالب فقط  ي صحرايي نميگيريها اندازه و مجموع اين عوامل در ابعاد يك برگ ثبت محاسبه شود

 .  در نظر گرفته شده است،گيري سيالب دارد شود و مقاديري كه فقط اختصاص به اندازه گيري مي عواملي كه در باالي پل اندازه
 

 ي ا  آب منطقهشركتسازمان يا  -
 .شود  دراين رديف نوشته مي، عمل آن واقع شده استهزحو در سنجي آباي كه ايستگاه   آب منطقهشركتسازمان يا نام 

 
 :استميل اين برگ به قرار زير عوامل تك

 
  11 و 10 و ستونهاي 9 الي 1هاي رديف -

 .دشو گيري بده تكميل مي  و ستونهاي نظير آن در برگ اندازهرديفهااين موارد همانند 
 

 طح آب فاصله از س -12
 نقطه آويز را تا قائم فاصله . تا به سطح آب برسدهفرستاده شد آويزان شده به پايين اتاقكسنج توسط كابلي كه از قرقره  سرعت

 در اين ستون برحسب متر با دو رقم اعشار نوشته ،)شود  خوانده ميABاز كنتور متصل به جرثقيل طول (سطح آب اندازه گرفته 
 . شود مي

 
  بستر فاصله تا كف -13

 فاصله .سنج را به پايين فرستاده تا با كف رودخانه تماس حاصل نمايد  سرعت،گيري فاصله نقطه آويز تا سطح آب پس از اندازه
از كنتور متصل به  (شود برحسب متر با دو رقم اعشار در اين ستون يادداشت ميشده و نقطه آويز تا كف رودخانه اندازه گرفته 

 ).شود ه مي خواندAEجرثقيل فاصله 
 

 ف زاويه انحرا -14

 )αزاويه (شود  برحسب درجه در اين ستون نوشته ميو شده زاويه بين كابل و امتداد قائم با نقاله اندازه گرفته 
 

 تصحيح هوايي  -15

در ستون يك سمت  ، آمده12سنج تا سطح آب كه در بند   فاصله سرعت،) پيوست1جدول (با استفاده از جدول تصحيح هوايي 
و به شده  رقم درج شده در محل تالقي اين ستون و رديف استخراج ،چپ و همچنين زاويه انحراف در رديف يك جدول برده

 . شود در اين ستون نوشته مي) CDطول (عنوان ميزان تصحيح هوايي 
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  (AD)طول نقطه آويز تا سطح آب  -16

 و برحسب متر با دو رقم اعشار در  )15 و 12جمع بندهاي  (كردهايي جمع  نقطه آويز از سطح آب را با تصحيح هوقائمفاصله 
 .  شود اين ستون نوشته مي

 
  (DE)عمق ظاهري  -17

 برحسب متر 17در ستون  نتيجه با دو رقم اعشار كرده، كم 13 آمده در ستون دست به را از عدد 16 آمده در ستون دست بهعدد 
 . شود نوشته مي
 .شود گيري به شرح زير محاسبه مي  خاتمه اندازه پس از19 و 18ي ستونها

 
 تصحيح آبي -18

 سمت چپ 1در ستون شماره ) 17 آمده در ستون دست بهرقم (عمق ظاهري )  پيوست2جدول (با استفاده از جدول تصحيح آبي 
ميزان تصحيح رقم درج شده در محل تالقي اين ستون و رديف كه و  جدول برده 1و همچنين مقدار زاويه انحراف در رديف 

 .شود  استخراج و در اين ستون برحسب متر با دو رقم اعشار نوشته مي،باشد آبي مي
 

  (H)عمق واقعي  -19

و نتيجه به كسر كرده ) 17 آمده در ستون دست بهرقم (را از عمق ظاهري ) 18 آمده از ستون دست بهعدد (مقدار تصحيح آبي 
 . شود وشته ميعنوان عمق واقعي برحسب متر با دو رقم اعشار ن

 
 اصله مولينه از نقطه آويز ف -20

) 17 آمده در بند دست بهعدد ( عمق ظاهري ، از سطح آب بايد انجام شود8/0 و 2/0 يا 6/0گيري در عمق  برحسب اينكه اندازه
فزوده ا) 16 آمده در بند دست بهرقم (عدد حاصل به طول نقطه آويز تا سطح آب و ده كررا در ضريب يا ضرايب مربوط ضرب 

 .شود گيري مي  پروانه مولينه در اين فاصله بسته و سرعت اندازهسپس. دشو مي
 به 22 و 21، 20، 19، 11، 10گيري و محاسبه تصحيحات آبي و عمق واقعي، ارقام مندرج در ستونهاي  پس از خاتمه اندازه

 انجام ،دش آنچه در مورد محاسبه بده بيان انندتي مشود و محاسبا گيري بده منتقل مي  فرم اندازه15تا  10ي ستونهاترتيب در 
 و همچنين نام واحد 29 و 28به ترتيب در رديفهاي ) 23 و 22رديفهاي (چگونگي برداشت نمونه رسوب و نمونه آب . گردد مي

گذاري و نوشته  ت عالم8گيري سيالب همانند فرم شماره  گيرنده، نام كنترل كننده عيناً در فرم اندازه  اقدام كننده، نام اندازه
 . شود مي

 
 ي مختلف محاسبه بده روشها 6-4-6 *

 و با توجه به آنچه در كردهگيري بده، عرض رودخانه يا كانال را به چندين قسمت تقسيم  د براي اندازهش كه اشاره گونه همان
گيريهاي  محور عمودي اندازهيك از نقاط تقسيم روي يك  در هرشد، بايد مورد تغييرات سرعت در عرض و عمق رودخانه بيان 
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. پرداخت به محاسبه بده ، آوردن توزيع سرعت در محورهاي مختلف انجام پذيرد و سپس براساس آنهادست به برايمختلفي 
  : است، از جملهي مختلفي براي محاسبه بده معمول روشها ،ي انجام شده در يك امتداد قائمگيريها اندازهبرحسب تعداد 

 
 وش انتگراسيون محاسبه بده به ر −

در اين . گيري شده باشد د كه در بيشتر مقاطع بيش از دو سرعت در هر امتداد قائم اندازهشو ميي استفاده قعاين روش در موا
گيري  گيري از هر نقطه اندازه دن نقاط اندازهكرده و پس از مشخص شم با مقياس مناسب رس ابتدا مقطع عرضي رودخانه ،روش

سپس در هر . شود ئم، برداري متناسب با سرعت آب در آن نقطه در جهت جريان با مقياس معين رسم ميروي امتداد خطوط قا
 تقريباً صفر در ، سرعتدر آن كمترينده  و منحني حاصل را كه سهمي است و شهم متصل  ه انتهاي بردارهاي سرعت ب،امتداد

پس . دكنسي ادامه داده تا سطح آب و كف بستر را قطع  با ديد كارشنااست، سرعت در نزديكي سطح آب بيشترينكف بستر و 
 اين عدد را به صورت است، تغييرات سرعت و عمق كه معادل ابعادي آن سطح بر ثانيه ،از محاسبه سطح محصور بين منحني

وط را نقاط انتهاي اين خط. نندك خطي با مقياس مناسب روي محور عرضها در باالي خط سطح آب در امتداد مربوطه رسم مي
كار برده شده  هپس از تبديل مقياس بو ده كررا محاسبه ) خط سطح آب(به يكديگر متصل نموده و سطح زير آن تا محور طولها 

 .  خواهد آمددست به ميزان بده برحسب متر مكعب بر ثانيه ،در سيستم متريك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   محاسبه بده به روش انتگراسيون-6-6شكل 
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 عتوش منحنيهاي هم سرمحاسبه بده به ر −

ابتدا با انتخاب . گيري شده باشد شود كه در بيشتر مقاطع بيش از دو سرعت در امتداد قائم اندازه اين روش نيز موقعي استفاده مي
گيري سرعت با رقوم مربوط روي مقطع انتقال داده   سپس نقاط اندازهكرده ومقياس مناسب مقطع عرضي رودخانه را رسم 

. دشو سرعت ترسيم مي ي هممنحنيها ، خطي استرعت با فاصله در مقطع عرضي جريانرض اينكه تغييرات س با ف.شود مي
بده جريان . شود شود كه هر نوار توسط دو منحني سرعت محصور مي بدين ترتيب سطح مقطع جريان به نوارهايي تقسيم مي

cccعبوري از هر سطح برابر است با  VSq  سرعت دو منحني محدودكننده نوار و يانگينم Vcسطح هر نوار و  Sc ، كه در آن=
qc  پس از تبديل مقياس به كار برده شده به سيستم متريك،ي در هر نوارئهاي جز  از مجموع بده.استبده عبوري از هر نوار ، 

 به علت طوالني بودن زمان ،رغم دقت باال به ،دو روش فوق. آيد  ميدست بهبده كل رودخانه برحسب متر مكعب بر ثانيه 
ي متعدد در هر مقطع عرضي و همچنين صرف وقت زياد براي محاسبه بده، كمتر گيريها اندازه به دليل انجام  وگيري اندازه

 .دنشو استفاده مي
 

 يانگينه بده به روش محاسبه سرعت ممحاسب −

 مشخص باشد و همين امر سبب ميانگين با سرعت گيرد كه رابطه آنها گيري سرعت در نقاطي انجام مي  اندازه،در اين روش
 ميانگين ضمن اينكه محاسبه سرعت .گيري سرعت و محاسبه بده با روش ساده و در زمان كمتري انجام پذيرد شود تا اندازه مي

برخوردار تواند از دقت قابل قبول و بااليي   مي،گيري سرعت در عمق بيش از يك نقطه باشد در صورتي كه تعداد نقاط اندازه
 .  باشد

ي به وسيله ميانگين ئ در هر مقطع جزيانگين قائم، سرعت مد در هر امتداميانگيندر اين روش پس از محاسبه سرعت 
 . شود ي محاسبه ميئسرعت در امتداد قائم در طرفين راست و چپ آن مقطع جز

 را از جزئيستند و مساحت هر مقطع اي شكل ه  ذوزنقهجزئيشود مقاطع   فرض مي،يئبراي محاسبه مساحت هر مقطع جز
 ). 7-6شكل (د كرتوان محاسبه   مي17-6 رابطه
 
)6-17 ( bhhS ii

)i( ×
++

= 2
1 

 
 
 
 
 
 
 

  در مقاطع جزئيميانگين  محاسبه بده به روش محاسبه سرعت -7-6شكل 
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 از رابطه جزئيه هر مقطع  ميزان بده جريان مربوط ب،Vi هر مقطع ميانگين و سرعت Si جزئيبا داشتن سطح هر مقطع 
iii VSq توضيح   تفصيل قبالًبهكه شود  مي، بده كل جريان رودخانه محاسبه جزئيهاي   خواهد آمد و از جمع بدهدست به =

 .داده شده است
 

 گيري بده رعايت شود  نكاتي كه بايد در اندازه 6-4-7

 : كارهاي زير را نيز بايد انجام دهد،گيري بر اندازهافزون  ،رود ستگاه ميگيري بده به اي گيرنده كه هر بار براي اندازه اندازه
گيرنده هر بار بايد ساعت دستگاه را تنظيم نمايد و    اندازه، باشددستگاه ثبات سطح آبچنانچه ايستگاه مجهز به دستگاه  −

 اشل دستگاه را براساس  در صورت مشاهده اختالف، ودهدرجه اشل ثبت شده را با درجه اشل نصب شده مطابقت د
 برگهتاريخ، ساعت، دقيقه بازديد و درجه اشل و همچنين نام خود را در آن . اشل نصب شده در رودخانه تنظيم نمايد

 ،يي كه مجهز به ديتاالگر هستندايستگاههاده و در صورت لزوم نسبت به تعويض كاغذ دستگاه و يا در كريادداشت 
 .ت آن اقدام نمايددن اطالعاكرتعويض ديسكت و كپي 

ده با اشلهاي ثبت شده در همان تاريخ و كر اشل كه متصدي در دفتر يادداشت هبازديد دفتر متصدي و كنترل درج −
.  چنانچه اختالف نامعقول احتمالي مشاهده نمايد، و تذكر الزم به متصديدستگاه ثبات سطح آبساعات توسط 

 . كندا در دفتر متصدي يادداشت  و نام خود ر،گيري همچنين تاريخ، ساعت اندازه

 .گيري گزارش نمايد مشاهده هرگونه وضعيت غيرطبيعي رودخانه، بستر و وضعيت پاي اشل را در فرم اندازه −

ي قرائت شده توسط متصدي و اشلها ،گيري متوالي در رودخانه سيل جاري شده در صورتي كه در فاصله دو اندازه −
 .  كنترل گردد، شدهگذاري عالمتي ي داغ سيل كه توسط متصدمحلهاهمچنين 

 .  اقدام نمايد،نسبت به برداشت مقطع سيالب در اولين فرصت كه وضعيت آب رودخانه اجازه دهد −

 . برگ قرائت اشل هر ماه از متصدي در پايان هر ماه دريافت و پس از كنترل در اداره مركزي بايگاني شود −

ي كه روي آن متر ميليكاغذ لگاريتمي يا (ي سال يك فرم بده اشل را گيري بده در ابتدا سين اندازهيكارشناس يا تكن −
 ،رود گيري به محل ايستگاه مي در يك پوشه پالستيكي قرار داده و هر بار كه براي اندازه) شود منحني بده اشل رسم مي

يستگاه اقدام نمايد و بده  بالفاصله نسبت به محاسبه آن در محل ا،گيري اين فرم را با خود همراه داشته و پس از اندازه
ي قبلي منطبق گيريها اندازهگيري با روند   در صورتي كه اين اندازه.دكنفرم مربوط منتقل در گيري شده را  اشل اندازه

 كه در منحني بده اشل همان سال پيشي سال گيريها اندازهي ابتداي سال، اين مقايسه با گيريها اندازهدر مورد  (اشدنب
 چنانچه نتيجه .گيري نمايد  اقدام به اندازهدوباره ،و دليل موجهي در اين مورد وجود نداشته باشد) آمده انجام شود

 ،در ايران.  بايد براي كنترل به آزمايشگاه فرستاده شودومحاسبات مانند دفعه قبل باشد، اشكال در خرابي مولينه بوده 
شود و منحني بده اشل معموالً در پايان سال آبي  انجام ميگيري با تأخير در محل اداره  در حال حاضر محاسبه اندازه

 اينكه محاسبات بده روزانه با افزون بر. گونه راه حلي ندارد  هيچ،گيري د كه بروز چنين اشكاالتي در اندازهشو م ميرس
 .پذيرد تأخير زياد انجام مي
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گيرنده در محل ايستگاه   بي كه حضور اندازهجز مواقع سيال شود به گيري يك ايستگاه توصيه مي در مورد تعداد اندازه −
گيري بده در هر ايستگاه به  اي يك بار اندازه  ماهي دو بار و در زمان پرآبي هفتهكم دستآبي   در زمان كم،ضروري است

 .عمل آيد

 
 گيري بده به روش رديابي  اندازه 6-5 *

اي بسيار ه سرعت ي بسيار كم،عمقها مانند ،كان پذير نباشدگيري ام ي متداول اندازهروشهايي كه انجام محلهااين روش براي 
هايي كه در نقاط كوهستاني قرار گرفته و داراي سطح مقطع بسيار نامنظم  زياد و تالطم شديد جريان آب و غالباً در رودخانه

 .گيرد  مورد استفاده قرار مي باشند، مي
 به رودخانه و دريافت آن در  ...) و پرتوزاايي پايدار يا ماده شيمي( تزريق يك ماده ردياب شاملاساس روش رديابي 

 .انجام داد) تزريق آني(اي  طور لحظه  و يا به )تزريق يكنواخت(توان تزريق را  با جريان ثابت   كه مي است،دست پايين
بده تزريق، غلظت گيري حجم يا  با اندازه. شود پس از تزريق ردياب، محلول در اثر مخلوط شدن با آب رودخانه رقيق مي

  ،)برداري مقطع نمونه( نقطه تزريق دست پايينماده ردياب در محلول تزريقي و غلظت ردياب در آب رودخانه در مقطعي در 
 . شود دقت اين روش به رعايت دو عامل بسيار مهم زير مربوط مي. توان بده جريان را محاسبه كرد مي

 
 برداري  از رسيدن به مقطع نمونهرتاسر مقطع رودخانه پيش كامل محلول تزريق شده در سآميختگي –الف 

اگر همه محلول . گيري بايد ثابت باشد  غلظت آن در سرتاسر مقطع اندازه چنانچه محلول ماده ردياب به طور مداوم تزريق شود،
∫يكباره تزريق شود، انتگرال 

t
dt.c0ين انتگرالدر ا.   در همه نقاط مقطع بايد يكسان باشد، C غلظت و T زماني است كه طي 

گيري بايد   پيش از انتخاب نهايي محل مقطع اندازه اين ويژگيها،. كند آن همه ماده ردياب از يك نقطه معين از مقطع عبور مي
 . شود مي برآورد 18-6رابطه  از (L)برداري  به طوركلي، فاصله الزم بين مقاطع تزريق و نمونه. درنظر گرفته شوند

 

  )18-6( )واحدها در متريك(
h
b.

g
)C/(C/L

2670130 +
= 

 
  :كه در آن 

b =  مقطع تر شده ميانگين عرض 
h =  جريان در مقطع ميانگين عمق 
C = 50(گيري  ضريب شزي براي مقطع مورد اندازه < C < 15( 
g = ثابت گرانش  
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 رسوبات، گياهان و موجودات زنده و عدم دمانن   عدم جذب ماده ردياب توسط مواد موجود در كف رودخانه–ب 
 آب رودخانهتجزيه شيميايي آن در 

اين كار به .  آن تعيين كرددست پايينبرداري و در صورت لزوم در يك مقطع ديگر در  غلظت ماده ردياب را بايد در مقطع نمونه
 .گيرد  صورت مي رد، در دو مقطع  اختالف اساسي وجود ندايانگينمنظور اطمينان از اينكه بين غلظت م

 
 ويژگيهاي ردياب  6-5-1

  . گرفته شودكار  به عنوان ردياب به دتوان  شرايط زير ميبااي  هر ماده
 ،آساني در آب رودخانه حل شود در دماي معمولي به −
  ،در آب رودخانه وجود نداشته و اگر دارد بسيار ناچيز باشد −
  ،وجودات زنده جذب نشود و يا رسوب نكنددر آب رودخانه تجزيه نشود و توسط رسوبات، گياهان و م −
 ،ي ساده قابل رديابي باشدروشهابا  −
 ،كند،  براي انسان و جانوران زيانبخش نباشد در غلظتي كه در آب رودخانه پيدا مي −
 .گران نباشد −
 

 انواع رديابها  6-5-2
 زياد نيست و رديابي آن چندانز آن  نمك معمولي است كه اگر به طور آني در آب تزريق شود، كميت مورد نيا،ترين ردياب ارزان

 . ساده است  الكتريكي نسبتاًرسانندگيي روشهابا 
گفته شده شرايط بيشتر  زياد است و   آن در آب نسبتاًپذيري انحالل. شود اي گسترده استفاده مي كرومات به گونه از سديم دي

 . گيري كرد توان اندازه  را ميكرومات  غلظتهاي بسيار پايين سديم دي سنجي، با روش رنگ. را داراست
غلظتهاي پايين اين عناصر را تا حدود . شود  نيز استفاده مي24 و سديم 198 مانند طالي پرتوزادر روش رديابي از عناصر 

ري بده هستند ولي گي  براي اندازهمناسبي، رديابهاي پرتوزااگرچه عناصر . توان اندازه گرفت  به طور دقيق مي ،∗  كوري−910
 . كند مي موارد محدود بيشترگيري بده رودخانه در  خطرهاي آنها براي سالمتي انسان، استفاده از آنها را در اندازه

 
 گيري با استفاده از ردياب  ي اندازهروشها 6-5-3

در هر دو حالت،  . 2باره يا آني و تزريق يك1 تزريق با بده ثابت  وجود دارد،روش دو ،گيري بده  رديابي براي اندازهاستفاده ازدر 
هنگامي كه كامالً با تمامي آب رودخانه مخلوط شده ، تر اي پايين اي از رودخانه به آب تزريق شده و در نقطه ردياب در نقطه

 . گيرد برداري در زمانهاي متعدد صورت مي است، نمونه

                                                   
ست  اتيك كوري عبار. ست اواحد اكتيويته كوري. شود كند اكتيويته ناميده مي  تشعشع ميپرتوزا تعداد ذراتي كه در يك ثانيه از ماده - ∗

101073اي كه در هر ثانيه  از اكتيويته ماده  .كند ذره از آن تشعشع /×
1 - Constant rate injection 
2 - Gulp injection 
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 ،ود و از روي بده ماده ردياب و غلظت آن در آب رودخانهش در تزريق ثابت، ماده ردياب با بده ثابت به آب رودخانه تزريق مي
 . كردتوان بده را محاسبه  مي

 . آيد  ميدست به 19-6رابطه  انجام شده و بده از دست پايينبرداري در نقطه و يا نقاطي در  نمونه
 
)6-19 ( 

oCC
CCqQ

−
−

=
2

21 

 
 : كه در آن 

Q =  بده رودخانه 
q =  بده تزريق ردياب 
1C =  غلظت ردياب در محلول تزريقي 

Co  = زمينه ردياب( از تزريق پيشغلظت ردياب در آب رودخانه ( 
2C =  از تزريق پسغلظت ردياب در آب رودخانه  

طور ناگهاني از يك لوله سرتاسري كه   در يك لحظه معين به1C از ماده ردياب به غلظت (V) حجم معيني ،در تزريق يكباره
 به درون رودخانه كه غلظت قبلي ، قرار داده شده و داراي منافذ متعددي است،  توسط يك شير تنظيم كنندهدر عرض رودخانه

 است ولي پس از Co ابتدا ،دست پايينبرداري در  غلظت ردياب در مقطع نمونه. شود  بوده،  ريخته ميCoاين ماده در آن برابر 
يابد و پس از رسيدن به نقطه اوج دوباره كم  دياب در آب افزايش ميمدتي كه  ردياب به آن نقطه رسيد به تدريج غلظت ر

 .رسد  ميCoشود و سرانجام به  مي
 : خواهد بودصورت به (Q) باشد، مقدار بده رودخانه C) 2(اگر غلظت ردياب در آب رودخانه پس از تزريق آن 

 
)6-20 ( 

∫ −
=

2
1

2
1

t
t dt)CC(
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o

 

 
  د،شود، چنانچه از نمك به عنوان ردياب استفاده شو  الكتريكي ميرسانندگيافزايش  تزريق نمك در آب موجب از آنجا كه

 مقداري نمك معمولي كه به ،در اين روش. كرد، سرعت جريان را تعيين رسانندگي الكتريكيتوان با سنجش تغييرات  مي
ب مخلوط شده و با سرعتي معادل نمك با آ. شود  آب ريخته ميدراي از رودخانه   در نقطه،صورت محلول تهيه شده باشد

 ،گيري شود  مرتب اندازه، آبرسانندگي الكتريكي، دست پاييناي در  اگر در نقطه. رود حركت آب به جلو مييانگين سرعت م
يابد و سپس با گذشتن نمك از آن   افزايش ميرسانندگي الكتريكي  مشاهده خواهد شد كه پس از رسيدن نمك به آن نقطه،

 گيري انجام شود، اين حالت مطابق   چنين اندازه،دست پايين اگر در نقطه ديگري در اكنون. يابد ميكاهش نقطه دوباره 
 نسبت به زمان رسانندگي الكتريكيي كه منحني تغييرات ا گونه  به. ثانيه بعد در آن نقطه نيز اتفاق خواهد افتادT در 15-6شكل 

 .مشابه شكل قبلي خواهد بود
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 گيري سرعت جريان با استفاده از تزريق نمك   اندازه-8-6شكل 

 
 

 سرعت ، باشدL و فاصله طولي بين اين نقاط T در دو نقطه رسانندگي الكتريكياگر فاصله زماني بين نقاط اوج منحني 
   :آب عبارت است از ميانگين 

 
)6-21(  

T
LV= 

 
 . آيد مقدار بده رودخانه به دست مي ،1-6 و با استفاده از رابطه (A)گيري   اندازهسپس با تعيين سطح مقطع رودخانه در محل

 
 گيري بده  ي نوين اندازهروشها 6-6 *

گيري  آساني اندازه ها به سيالديگري آب و جريانها سرعت و بده  گيري از فنون و تجهيزات نوين و پيشرفته، امروزه با بهره
گيري بده در شرايط  ي آشفته و يا بسيار آرام و اندك و نيز اندازهجريانهاتعيين سرعت نياز به رعايت دقت در . شود مي

از بين تجهيزات پيشرفته، . سازد  آشكار مي  كاربرد آنها را كامالًشيوه ضرورت آشنايي با اين ادوات و دشوار،غيرمتعارف و 
توان نام برد كه به لحاظ سهولت و مزيتهاي  را مي 3فراصوتي و 2هاي الكترومغناطيسي سنج  ، بده1نگارهاي اكسيژني قطب

 .شود پرداخته ميتوصيف آن به ي مشابه ، صرفاً دستگاههاها و  سامانهر گيد نسبت به فراصوتيسنجهاي  كاربردي بده

 
  فراصوتيهاي  سنج  بده −

 . وندش ميهاي تحت فشار استفاده  گيري سرعت جريان در لوله  براي اندازه ها صرفاً سنج بدهاين 
                                                   

1 - Oxygen polarograph 
2 - Electromagnetic flowmeter 
3 - Ultrasonic flowmeter 



 

 70

 اصول سنجش  −

 كردكار. استگيري سرعت جريان سيال   قادر به اندازه1شود كه با ايجاد امواج فراصوتي ر اين روش از دستگاهي استفاده ميد
 . شود گيري مي  اندازه، گذر مايعدر اثر فراصوتيبدين معني كه انحراف امواج .  استوار است2 بر مبناي زمان گذر،اين روش

يابند و مايع جاري موجب پديدآمدن دو   هم در جهت جريان و هم در خالف جهت جريان مايع انتشار مي باًاين امواج متناو
 ميانگين  گيري اختالف زمان رفت و برگشت اين پيامها، با اندازه. دشو  ميفراصوتيزمان گذر مختلف ناشي از اين دو پيام 

خاصيت گذر و انتشار براساس . يز بده جريان متناسب استو نلوله سرعت جريان مشخص شده و اين سرعت با سطح مقطع 
 ،نمايند  به صورت فرستنده و گيرنده امواج صوتي عمل مي اي الكتريكي كه متناوباًهتوان مبدل  مي،امواج فراصوتي از مواد جامد

 قادر به سنجش ،ونيكي خودجويي از قابليت الكتر اين دستگاه با بهره. كردبر روي ديواره خارجي لوله انتقال مايع نصب را 
 دارايدستگاه . كند گيري را مشخص مي گيري بوده و صحت و اعتبار ارقام اندازه كارآيي پيامهاي فراصوتي براي اندازه

  وري از فنون پردازش پيامهاي آماري، ده و با بهرهكرگيري شده را كنترل  ه ارقام اندازههم كوچكي است كه رايانهريزپردازنده يا 
 . دكن آور مي  به حذف پيامهاي نادرست و اختاللاقدام

 موجب غيرعادي ساختن نمودار   عمالً، پمپها ها و  شيرهاي كشويي، زانوييمانندكشي  وسايل و تجهيزات درون سيستم لوله
ز براي  ضرورت دارد تا كمترين فواصل مجا،بدين لحاظ. شوند گيري مي جريان شده و باعت بروز خطاهاي احتمالي در اندازه

در انتخاب را دستگاه داراي ساختاري است كه استفاده كننده . گيري نسبت به منابع اختالل آور رعايت شود انتخاب محل اندازه
 . كند كي كمك و هدايت ميمكان صحيح نصب مبدل الكتري

 
 اندازي دستگاه  شرايط راه −

ر ناشي از اصل  اين ام.دارد فوايد بسياري ،ري جريانگي ي شناخته شده اندازهروشها در مقايسه با ديگر فراصوتيدستگاه 
 . استمندي از مبدلهاي الكتريكي   با بهرهزمان گذركارگيري روش  سنجش فراصوتي و به

. تواند كاربرد داشته باشد كه هم جدار لوله و هم مايع درون آن رساناي امواج صوتي باشند دستگاه در شرايطي مي
 رون و ذرات جامد و حبابهاي گاز دساخته شدهالزم برخوردار است كه ديواره لوله از مواد همگن گيري هنگامي از دقت  اندازه

 يا رسانندگي الكتريكي مانندگونه ارتباط و وابستگي با شاخصهاي الكتريكي سيال  گيري هيچ اين اندازه. مايع بسيار ناچيز باشد
 ،ها و بدون توقف روند كار رگونه ارتباط مستقيم با جريان داخل لوله و بدون هتسرعبه مقدار جريان .  ندارد3الكتريك ديثابت 

ها با قطرهاي متفاوت انجام  توان در نقاط مختلف لوله  را ميگيريها اندازهي الكتريكي آسان بوده و مبدلهانصب . شود تعيين مي
 .گيرد  جريان و سطح مقطع لوله قرار نميوضعيتتأثير گذاري نداشته و تحت   نياز به اصالح سيستم لولهمبدلهاجاگذاري . ددا

 كنتورها،  دار، صفحات روزنه(گيري جريان   فنون اندازهديگر در مقايسه با فراصوتياز بارزترين فوايد كاربرد دستگاه 
 .ستاگيري و نصب دستگاه در نقاط مختلف و زمانهاي متفاوت   سهولت اندازه ) و غيره4 گردابي هاي الكترومغناطيسي، سنج بده

                                                   
1 - Ultrasonic 
2 - Transit time 
3 - Dielectric constant 
4 - Vortex 
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 از آنها قطور بوده و يا در شرايطي بسيارهاي  گيري جريان در لوله  تنها راهكار قابل قبول براي اندازهفراصوتيغالباً  دستگاه 
ويژه   به سنج وجود دارد، هاي بده منع و يا محدوديتهايي در كاربرد ديگر سيستم د كه به داليل اقتصادي و يا فني،شو استفاده مي

 مصداق پيدا   كامالًيستا مقدور نهسنج  كه توقف كار آنها به منظور جاگذاري بدهدر حال كاركرديه تجهيزات  دربارنكتهاين 
 .كند مي

در سيالهايي كه مواد تأثيرگذار و مهاجم مانند بازها،  اسيدها و سموم به . توان دستگاه را هميشه در حالت نصب قرار داد مي
 مزيت ويژه  نمايند، ها مي سنج  و يا ايجاد ممانعت در نصب بدهگردد ميار جاگذاري شده مقدار قابل توجهي باعث كاهش عمر ابز

 . شود  كامالً  آشكار ميفراصوتياستفاده از دستگاه 
 اين دستگاه پيامهاي دريافتي نادرست ،گيري صحيح مقدور نباشد چنانچه در حين كار شرايط خاصي به وجود آيد كه اندازه

 .گذارد آنها را به معرض نمايش مي و هكردرا شناسايي 

 
    فراصوتيگيري سرعت توسط زمان گذر امواج  اندازه −

گذر  گيري مبتني بر تعيين تفاوت زمان اين اندازه. شود  انجام ميفراصوتيگيري سرعت سيال توسط امواج   اندازه،در اين روش
 .استهاي حاوي سيال   لولهناشي از ارتعاشات امواج فراصوتي انتشار يافته از سوندهاي متصل به

 منتشر و دريافت فراصوتي امواج  متناوبطور  به ، نصب شده بر روي لولهA و Bكه از دو سوند   همچنان،9-6شكل براساس 
)TوT( دست پايينشود، تفاوت زمان گذر بين سوندهاي باالدست و  مي BAAB، امكان محاسبه سرعت (V) را براساس رابطه 

 . سازد  ميمكنم 6-22
 

)6-22 ( )
TT
T∆(

d
LV

BAAB2
2

= 

 
  :در رابطه فوق 

L  =  طول مسير گذر صوت 
d  =  طول تصويرL مرتبط با مسير گذر صوت  
V =  سرعت سيال 
 ∆T  =  BAAB TT − 

دست آمده  از  ت بهضرب سرع بديهي است كه بده جريان از حاصل. است سرعت صوت در سيال C، 9-6همچنين در شكل 
 .شود  در سطح مقطع لوله حاوي جريان تعيين ميفراصوتيدستگاه 
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 گيري سرعت با استفاده از امواج فراصوتي   اندازه-9-6شكل 
 
 
 ي برآورد بده رودخانه روشها 6-7 *

گيري  كه جريان آب، اشل اندازه ي بويژه هنگاماست در تعيين شدت جريان سيل پس از عبور و خاتمه سيالب روشهاكاربرد اين 
هاي   كه در كناره1آب به كمك داغ ،در اين صورت.  اشلي موجود نباشد،كنده و برده باشد و يا اصوالً در آن محل ارتفاع آب را

 . آورددست بهتوان مقطع عرضي را ترازيابي و سطح عبور جريان را   مي، جاي ماندهررودخانه ب
يي روشها. شود ضعيت بستر رودخانه، آورد رودخانه با استفاده از روابط ارائه شده محاسبه ميبا توجه به شيب سطح آب و و

ترين آنها استفاده از  متداول. »رابطه شزي«و » روش شيب و سطح«، »فرمول مانينگ«كه در اين زمينه وجود دارند عبارتند از 
 .ر زير به شرح آن پرداخته شده استفرمول مانينگ است كه د

  : عوامل اساسي زير بايد مشخص گردد،گيري بده جريان آب در اين روش  براي اندازه،ور كليبه ط
  ،انتخاب قسمتي از طول رودخانه كه در آن شيب كف بستر و مساحت مقطع عرضي تقريباً يكنواخت باشد −

  ، انتخاب شده باشد برداشت و رسم مقطعي از رودخانه كه معرف ميانگين سطح مقطع عرضي رودخانه در طول انتخاب، −

  ،تعيين شيب خط انرژي در همان طول مذكور −

  .انتخاب ضريب زبري جداربراي چگونگي وضعيت بستر رودخانه  −

توان   مي(n) و ضريب زبري جدار (S) شيب خط انرژي   ،(P) محيط خيس شده  ،(A)با معلوم بودن مساحت مقطع عرضي 
 .دست آورد به جريان آب را از فرمول مانينگ يانگينسرعت م

 

)6-23( 2
1

3
21 S.R

n
V= 

 
 :شود  بيان مي24-6 كه با رابطه است شعاع هيدروليكي R جريان و يانگين سرعت م(V)كه در آن 

                                                   
1 - Flood mark 
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 )6-24( 
P
AR= 

 
 .است سيستم متريك درواحدها ، همه  24-6و  23-6در روابط 

 شيب خط   يعني جريان يكنواخت و دائمي باشد،،ف از طول مذكور ثابت بماند در مقاطع عرضي مختلميانگينچنانچه سرعت 
 برابر فرض ،شيب كف رودخانه، شيب سطح آب و شيب خط انرژي در اين فاصله(انرژي همان شيب سطح آب خواهد بود 

كه اختالف ارتفاع سطح بدين ترتيب .  آورددست به را به روش ترازيابي سطح آب رودخانه Sتوان  در اين صورت مي). شود مي
اختالف ارتفاع سطح آب در دو . ندكن ده و شيب را محاسبه ميكرآب در دو نقطه از رودخانه را بر فاصله اين دو نقطه تقسيم 

ست ارتفاع درجه  االبته الزم. گيري كرد ي مدرج نصب شده در امتداد رودخانه اندازهاشلهاتوان به كمك  نقطه از رودخانه را مي
 متناسب ،فاصله بين دو اشل. دشومتر قرائت   سانتي± 5/0دو اشل از يك سطح مبنا مساوي بوده و اندازه ارتفاع با دقت صفر هر 

عموماً فاصله دو . نكندايجاد  درصد خطا 5 بيش از ،كه دقت قرائت ارتفاع سطح آب يا گونه به. شود با ميزان شيب بستر اختيار مي
گيري ارتفاع سطح آب در دو نقطه رودخانه  چنانچه امكان اندازه.  متر كمتر باشد300 از بايد نگيري ارتفاع سطح آب نقطه اندازه

 .شود گيري مي  شيب كف رودخانه اندازه نباشد،
چنانچه بده جريان رودخانه براي ارتفاعهاي .  است(n) ضريب زبري جدار برآوردعامل اصلي خطا در كاربرد فرمول مانينگ، 

 را به كمك nترين مقدار  توان صحيح  مي،گيري شده و در دست باشد ي شيميايي اندازهروشهاسنج يا  تمختلف آب توسط سرع
هاي  اگر اين محاسبات براي بده. البته براي اين منظور الزم است كه مقدار شيب معلوم شده باشد.  آورددست بهفرمول مانينگ 

حال اگر منحني .  خواهد آمددست بهي مختلف اشلها و در نتيجه هاي مختلف  هاي متفاوتي براي بدهn،  مختلف انجام گيرد
ز رابطه مانينگ بده را  را برآورد و اn مقدار ،توان در محاسبات بعدي براي هر اشل  مي،م شودرس) اشل (h برحسب nتغييرات 
 .دكرمحاسبه 

 كه اين مقدار براي .انتخاب كرديب به تقر را nتوان مقدار   مي، نباشدمكن براي رودخانه مn برحسب hاگر رسم منحني 
 لذا با در نظر گرفتن ، نسبت عكس داردnچون بده با ) .  پيوست3جدول (شود  گرفته مي  در نظر035/0ها در حد   رودخانهبيشتر
نين همچ.  درصد خطا در برآورد مقدار بده خواهد شد3 باعث بروز n در مقدار 001/0 اشتباه ،ها  در رودخانهn = 035/0مقدار 

گيري شده مساوي سطح مقطع جريان در   كه مدت زماني پس از عبور سيل اندازه(A) كه سطح مقطع عبور جريان احتمال دارد
كه با   در حالي،يابد  كف و جدار رودخانه شسته شده و سطح مقطع افزايش مي، عبور سيلهنگام زيرا در ،لحظه عبور سيل نباشد

 .يابد  مانده و سطح مقطع كاهش مي رسوباتي در مقطع باقي نشستن سيل،
خواهد بود و به همين دليل اين روش موقعي % 10 در بهترين شرايط حدود ،مقدار خطا در محاسبه بده جريان به روش فوق

 .  امكان پذير نباشدي ديگرروشهارود كه اجراي  به كار مي
 اين است كه داغ آب ،ص اصلي براي اين كاريك شاخ.  بسيار مهم است،گيري مقطع عرضي انتخاب محل برداشت و اندازه

 احتمال دارد كه پس از يك بارندگي ،هاي رودخانه داراي شيب تند باشد كه كناره هنگامي. در ساحل رودخانه به وضوح ديده شود
اخت بودن شاخص مهم ديگر، يكنو. ماند روي درختان يا زير پلها باقي ميمعموالً  ولي اين اثر ،اثر داغ آب شسته و محو شود

 .باشد  مقطع انتخاب شده تا فواصل مناسب ميدست پايينبستر رودخانه در باالدست و 
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 گيري غلظت مواد رسوبي معلق آب  اندازه -7 *
عنوان با ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه205ها در نشريه شماره  گيري غلظت مواد رسوبي معلق در رودخانه  اندازههنحو

 . شرح داده شده است »ها هاي رسوبات معلق رودخانه غلظت نمونهراهنماي تعيين «
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 سنج  گيري بده با استفاده از سرعت   تصحيح قسمت هوايي كابل در اندازه-1جدول 
 متر از روي پل برحسب سانتي

 
 
α زاويه انحراف    

)درجه(  
 فاصله 

 عمودي تا 
 (h)) متر(آب .... سطح 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

1 0 010102 02 03 04 05 06 08 10 11 13 16 18 21 24 

2 0 010203 04 06 08 10 13 16 19 22 26 31 36 41 47 

3 01020305 07 09 12 15 19 24 28 34 40 46 34 62 71 

4 01020406 09 12 16 21 26 31 38 45 53 62 72 82 94 

5 01030508 11 15 20 26 32 39 47 54 66 77 90 103118
6 01030609 13 18 24 31 38 47 57 68 80 93 108124142
7 02040711 16 21 28 36 45 55 66 79 93 108125144165
8 02040812 18 24 32 41 51 63 76 90 106124143165189
9 02050914 20 28 36 46 58 71 85 101119139161186212
10 02061015 22 31 40 51 64 79 95 113133155179206236
11 02061117 25 34 44 57 71 86 104124146170197221260
12 03071219 27 37 48 62 77 94 114135159186215247283
13 03071320 29 40 52 67 84 102123146172201233268307
14 03081422 31 43 56 72 90 110132158186217251289330
15 04081523 33 46 60 77 97 118142169199232269309354
16 04091625 36 49 64 82 103126151180212248287330378
17 04091726 38 52 69 88 118133161192226263305350402
18 04101828 40 55 73 93 116141170203239278323371425
19 05101929 42 58 77 98 122147180214252294340392449
20 05112031 45 61 81 103128157189225265309358412472
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 سنج  سرعتگيري بده با استفاده از    تصحيح قسمت آبي كابل در اندازه-2جدول 

 متر از روي پل برحسب سانتي
 

)درجه ( زاويه انحراف    α متر( ظاهري عمق( 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

1 0 0 0 0 01 01 01 02 02 02 03 04 04 05 05 06 07 

2 0 0 01 01 01 02 03 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 

3 0 0 01 02 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 16 19 21 

4 0 01 01 02 03 04 05 07 08 10 12 14 16 19 22 25 28 

5 0 01 02 03 04 05 06 08 10 12 15 18 20 24 27 31 35 

6 0 01 02 03 04 06 08 10 12 15 18 21 24 28 33 37 42 

7 0 01 02 04 05 07 09 12 14 17 21 24 29 33 38 43 49 

8 0 01 02 04 06 08 10 13 16 20 24 28 33 38 44 50 56 

9 01 01 03 05 06 09 12 15 18 22 27 32 37 42 49 56 63 

10 01 02 03 05 07 10 13 16 20 25 30 35 41 47 54 62 70 

11 01 02 04 06 08 11 14 18 22 27 33 39 45 52 60 68 71 

12 01 02 04 06 09 12 15 20 24 30 36 42 49 57 65 74 84 

13 01 02 04 01 09 13 17 21 27 32 38 46 53 61 71 81 91 

14 01 02 04 07 10 14 18 23 29 35 41 49 57 66 76 87 98 

15 01 02 05 08 11 15 19 25 31 37 44 53 62 71 82 93 105
16 01 03 05 08 12 16 20 26 33 40 47 56 65 76 87 99 112

 



 

 77

 ها با توجه به خصوصيات بستر  ه در بستر رودخانn مقدار ضريب -3جدول 
 

n 
 وضعيت رودخانه كمينه متوسط بيشينه

   متر عرض سطح آب30هايي با حداكثر   رودخانه–الف    
 دشت در ها رودخانه -1

 مستقيم ، تميز با حداكثر تراز 025/0 030/0 033/0

 سنگ و گياه  با قلوهباالشبيه حالت  030/0 035/0 040/0

  و ذخيره موضعيرودپيچتميز با  033/0 040/0 045/0

 سنگ و گياه با قلوهباال شبيه حالت  035/0 045/0 050/0

 با تراز پايينباال شبيه حالت  040/0 048/0 055/0

 ، رودخانه پر از گياه و درختچه 075/0 100/0 150/0

 هاي كوهستاني رودخانه -2   
 سنگ دي تختهسنگ و ماسه و تعدا كف قلوه 030/0 040/0 050/0

 سنگ بزرگ سنگ با تخته كف قلوه 040/0 050/0 070/0

  مسيلهاي سيالب گير–ب    

 مرتع كوتاه بدون درختچه 025/0 030/0 035/0

 مرتع بلند بدون درختچه 030/0 035/0 050/0

 اراضي كشاورزي بدون گياه 020/0 030/0 040/0

 ياراضي كشاورزي با كشت نوار 025/0 035/0 045/0

 مزرعه 030/0 040/0 050/0

 هاي پراكنده، علف هرز مسيل با درختچه 035/0 050/0 070/0

 مسيل با درختچه و درخت در زمستان 035/0 050/0 060/0

 مسيل با درختچه متراكم 070/0 100/0 160/0

 مسيل با درخت بيد 110/0 150/0 200/0

 مسيل با درخت متراكم 080/0 100/0 120/0

  متر30هاي مهم با عرض سطح آب بيش از   رودخانه–ج    

 سطح مقطع منظم 025/0  060/0

 سطح مقطع نامنظم 035/0  100/0
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