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چکیده
امروزه افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز های آبی ،باعث شده است که منابع آبی با کاهش شدید رو به رو شود .با توجه به کاهش شدید منابع آبی،
مباحث مربوط به کیفیت منابع آب از اهمیت باالیی برخوردار میشود .با توجه به این که آبهای سطحی نسبت به آبهای زیرزمینی بیشتر در معرض آلودگی
قرار دارند ،یکی از مهمترین مسائل مرتبط با بهرهبرداری و محیط زیست مخازن سدها که به عنوان دریاچههای مصنوعی در نظر گرفته میشوند ،مسأله
پیشبینی کیفیت آب مخازن میباشد .در این پژوهش با بکارگیری از تکنیکهای سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل 2-به بررسی روند تغییرات
توزیع مکانی دو پارامتر کدورت و نیتروژن پرداخته شد .نتایج نشان داد که یک بارندگی (واقعه مورد بررسی) باعث ایجاد تغییرات در میزان کدورت و نیتروژن
موجود در آب مخزن سد سپیدرود میشود.

کلمات کلیدی
کدروت ،نیتروژن ،سنجش از دور ،کیفیت آب ،راکتورها.
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ABSTRACT
Nowadays, increasing population and, consequently, increasing water requirements is a serious threat
to water resources. Due to the scarcity of water resources, issues related to the quality of water resources
are of great importance. Due to the fact that surface water is more polluted than groundwater, one of the
most important issues related to the operation and environment of dam reservoirs, which are considered
as artificial lakes, is to check the water quality of dam reservoirs. In this study, using remote sensing
techniques and using Sentinel-2 satellite images, the trend of spatial distribution changes of two parameters
of turbidity and nitrogen was investigated. The results showed that rainfall (investigated events) caused
changes in the amount of turbidity and nitrogen in the water of the Sepidrud Dam reservoir.
Keywords:
Turbidity, Nitrogen, Remote sensing, Water quality, Reactors.
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 -9مقدمه
در تعاریف لیمنولوژیکی ،مخازن به عنوان دریاچههای مصنوعی شناخته میشوند .کلیه آبهای ایستا در سال  1981توسط فورل
در دسته دریاچه ها طبقهبندی شدند ] .[1منابع آبی سطحی مانند دریاچهها ،رودخانهها و مخازن بیشتر از منابع آبی زیر زمینی در
معرض آلودگی هستند ] .[2یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با بهرهبرداری و محیط زیست مخازن سدها ،مسأله پیش بینی کیفیت
آب مخازن و جریان خروجی از آن طی دوران بهرهبرداری میباشد .بروز الیه بندی حرارتی و افزایش مواد مغذی آب (وتروفیکاسیون
یا تغذیه گرایی) در مخازن موجب افت شدید کیفیت آب و عدم توانایی آن در تأمین حد مطلوب نیازهای مختلف و به مخاطره افتادن
حیات آبی اکوسیستم پایین دست رودخانه میشود .این پدیده با افزودن بر رشد جلبکها و گیاهان آبزی در مخازن و در نتیجه
کاهش مقادیر اکسیژن محلول در آب ،سبب افت کیفیت آب و افزایش رسوبگذاری در مخزن میشود] .[3به علت وضعیت جدیدی
که در زمینه تامین نیازهای آبی در استان گیالن به وقوع پیوسته ،الزم است کیفیت منابع آب سطحی را برای استفاده در بخشهای
مختلف مصرف ،به ویژه کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد] .[4برخالف استفاده از روشهای نمونهبرداری و سایر روشهای وابسته به
نمونه ،استفاده از تکنیکهای سنجش از دور به دلیل صرفهجویی بیشتر در هزینه و زمان و همچنین بررسی طیف وسیعی از پروژهها
در مقیاسهای محلی تا جهانی از اهمیت باالیی برخوردار است] .[5وجود قدرت تفکیک مکانی ،طیفی ،رادیومتریک و زمانی مناسب
تکنیکهای سنجش از دور باعث شده است که این روشها به عنوان ابزاری قوی جهت برآورد تغییرات پارامترهای کیفی آب مورد
استفاده قرار گیرند] .[6از این رو تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است .بارت و فریزر] [7با استفاده از تصاویر ماهوارههای
لندست  5و  9به بررسی پارامترهای کیفی همچون کلروفیل و کدورت آب در دریاچه شرق اوکالهاما پرداختند .نتایج نشان داد که
میزان همبستگی رفلکتنس باند  SWIRو دو پارامتر کلروفیل و کدورت نسبت به دیگر باندها قویتر است .همچنین در مطالعهای بر
روی کیفیت آب دریاچههای کشور استونی ،تامینگ و همکاران] [9توانستند بین باندهای ماهواره سنتینل 2-و پارامترهای کیفی
همبستگی خوبی را نشان دهند .کابلیزاده و همکاران ] [8طی مطالعهای برای پایش محیطی از تلفیق تصاویر ماهوارههای لندست 9
و سنتینل 2-استفاده نموده و بیان کردند که استفاده از روشهای تلفیقی موجب افزایش قدرت تفکیک عوارض میشود .بونانسی و
همکاران]  [11با استفاده از تصاویر ماهوارههای لندست  9و سنتینل 2-به بررسی پارامترهای کیفی مخزن سد کوردوبا در آرژانتین
پرداختند و نتایج مطالعه آنها نشان داد که اختالف کمی بین برآوردهای ماهواره لندست  9و سنتینل 2-وجود دارد .لیو و
همکاران] [11برای ارزیابی پارامتر کدورت آب از تصاویر ماهوارهای استفاده نمودند .آنها بر اساس نتایج بدست آمده نشان دادند که
مدل پیشنهادی آنها در برآورد کردن کدورت آب عملکرد بسیار خوبی دارد .رنگزن و همکاران] [12با استفاده از تصاویر ماهواره
سنتینل 2-و تکنیکهای شبکه عصبی به بررسی پارامترهای کیفی رودخانه کارون پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
مدلسازی پارمتر سولفات با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل 2-دارای کمترین خطای نسبی بود .تحلیل کردن معادالت در مخازن
و رودخانه ها زمانبر است و داده های مورد نیاز آن نسبتا باالست .از همین رو در اکثر مواقع تحلیل فرآیند های شیمیایی در قالب
راکتور مورد بررسی قرار میگیرند .مهندسی راکتور هسته اصلی اکثر تجزیه و تحلیل های زیست محیطی است و مبتنی بر سینتیک
شیمیایی (برای تعیین نرخ واکنش) و تعادل جرم به کار میرود .در این زمینه  ،فرضهای شیمیایی با فرض مخازن راکتور با حجم
محدود که شامل جریان و مخلوط کردن پروفیل هستند ،میتوانند تقریب شوند .برای درک بهتر سیستمهای طبیعی و نحوه واکنش
آنها به شرایط مختلف ،باید یک مدل ریاضی برقرار شود که تحوالت مواد شیمیایی را در یک حجم خاص و سرعت این مواد نشان
میدهد .به طور کلی این مدل بسته به رژیم جریان رودخانه و روند انتخاب میشود] .[13در این مطالعه با بکارگیری ماهواره سنتیل-
 2به بررسی روند تغییرات توزیع مکانی دو پارامتر کدورت و نیتروژن پرداخته میشود؛ لذا پس از بارندگی های فصل بهار سال ،1389
سیالب های بسیاری د ر رودخانه های کشور به وقوع پیوست و به تبع آن کیفیت آب های ورودی به سدها بهطور چشمگیری برای
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مدت کوتاهی کاهش یافت .از این رو جهت تشخیص دقیق کیفیت آب در سد ها به ویژه سدهای مخزنی از تکنیک سنجش از دور
استفاده می شود که کاربرد آن در برآورده کردن اهداف تصمیم گی رندگان در راستای نظارت و حفاظت از سدهای مخزنی کامالً
محسوس خواهد بود.
 -2مواد و روش ها
 -9-2مواد و مصالح

سد سفیدرود در شمال ایران و در نزدیکی شهرستان منجیل واقع شده است .این سد از نوع وزنی پشت بنددار با مساحت حوزه
آبریز 111571کیلومتر مربع ،ارتفاع  116متر ،طول تاج  425متر ،ظرفیت ذخیره اولیه در تراز عادی مخزن 1/76میلیارد متر مکعب،
نسبت ظرفیت مخزن به حجم آب ورودی سالیانه مخزن برابر  1/36و توان تولید انرژی الکتریکی  97/5مگاوات بوده و در سال 1342
به بهرهبرداری رسیده است].[14

شکل  :1منطقه مورد مطالعه (سد سپیدرود ،منجیل ،ایران).
 -2-2داده های مورد استفاده

در این تحقیق دو واقعه بارندگی در ماه های آوریل و مه سال  2118میالدی در نظر گرفته شده است تا بتوان تأثیر بارندگی به
وقوع پیوسته بر شاخصهای کیفی آب دریاچه سد را بررسی نمود .ماهواره سنتینل 2یکی از پروژههای رصد زمین است که توسط
آژانس فضایی اروپا به عنوان بخشی از برنامه کوپرنیک به منظور بهبود مأموریتهای دیدهبانی زمین و پشتیبانی از خدماتی مانند
پایش جنگلها ،بررسی تغییرات پوشش زمین و مدیریت بالیای طبیعی توسعه یافته است .سنجنده تصویربردار نصب شده بر روی
این ماهوارهها در محدوده طیفی مرئی ،مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی فعالیت میکند و دارای  13باند تصویربرداری باقدرت
تفکیک مکانی متغیر  21،11و  61متر و عرض تصویربرداری  295کیلومتر است] .[15برای این کار جهت دریافت تصاویر ماهواره
سنتینل 2-از منطقه مورد نظر در سال  ،2118پنج تصویر به ترتیب در تاریخهای  12مارس 22 ،مارس 11 ،آوریل 11 ،مه و 11
ژوئن به صورت تصحیح اتمسفری شده (سنتینل )2A-انتخاب شد .برخی از باندهای این ماهواره که ارتباط معنی داری با پارامترهای
کیفی این مطالعه دارند به همراه مشخصات قدرت تفکیک مکانی و رادیومتری در جدول  1نشان داده شده اند که در راستای اهداف
این مطالعه مورد استفاده قرار میگیرند.
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جدول :1باندهای مورد استفاده در این تحقیق از ماهواره سنتینل2-

توان تفکیک مکانی (متر)

میانگین طول موج (میکرومتر)

نام باند

شماره باند

10
10
10

0.56
0.65
0.84

Green
Red
NIR

B3
B4
B8

 -9-2تعیین شاخص ها و پارامترهای کیفی

برای محاسبه دقیقتر پارامتر های کیفی الزم است که سطح پوشش آب یا پیکره آبی در دریاچه سد تعیین شود .برای این کار
الزم است شاخص اختالف آب نرمال شده ( 1)NDWIبا استفاده از رابطه  1محاسبه شود].[16
) 𝑹𝑰𝑵𝑩(𝑩𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 −

()1

) 𝑹𝑰𝑵𝑩(𝑩𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 +

= 𝑰𝑾𝑫𝑵

که در آن به ترتیب 𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝐵 و 𝑅𝐼𝑁𝐵  ،باند سبز و باند مادون قرمز نزدیک ماهواره سنتینل 2A-میباشند .این شاخص نسبت به
سطوح آبی حساسیت باالیی نشان میدهد و شاخص بسیار مناسبی جهت تشخیص پیکرههای آبی محسوب میشود .برای تعیین
مقدار نیتروژن موجود در آب دریاچه سد نیز میتوان از رابطه  2استفاده نمود].[17
) 𝒏𝒆𝒆𝒓𝑮𝑩 (𝑩𝑵𝑰𝑹 −
) 𝑹𝑰𝑵𝑩 (𝑩𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 +

()2

که در این رابطه 𝑅𝐼𝑁𝐵 و 𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝐵 به ترتیب باندهای مادون قرمز نزدیک و سبز میباشند .همچنین شاخص پوشش گیاهی نرمال
شده ( 2)NDVIبرای تشخیص مقدار نیتروژن با استفاده از معادله  3بدست میآید].[19
))𝒎𝒏𝟎𝟏𝟕~𝒎𝒏𝟎𝟗𝟔( (𝑩𝑵𝑰𝑹 −
))𝒎𝒏𝟎𝟏𝟕~𝒎𝒏𝟎𝟗𝟔( (𝑩𝑰𝑹 +

()3

در این رابطه 𝑅𝐼𝐵 و 𝑅𝐼𝑁𝐵 به ترتیب باندهای مادون قرمز و مادون قرمز نزدیک میباشند .پس از مطالعات متعدد ،مشخص شد
که استفاده از باند سبز برای تشخیص مقدار نیتروژن بسیار موثرتر از شاخص پوشش گیاهی نرمال شده بودهاست زیرا میتوان با دقت
بیشتری مقدار کلروفیل موجود در آب را به وسیله آن بدست آورد و همچنین مقدار کلروفیل موجود در آب همبستگی مثبتی با
مقدار نیتروژن موجود در آب دارد .بنابراین ،شاخص پوشش گیاهی نرمال شده سبز ( 3)GNDVIمطابق معادله  4بدست میآید].[19
))𝒎𝒏𝟎𝟕𝟓~𝒎𝒏𝟎𝟒𝟓( (𝑩𝑵𝑰𝑹 −
))𝒎𝒏𝟎𝟕𝟓~𝒎𝒏𝟎𝟒𝟓( (𝑩𝑵𝑰𝑹 +

()4

= 𝑰𝑽𝑫𝑵𝑮

که در این رابطه 𝑅𝐼𝑁𝐵 باند مادون قرمز نزدیک و اعداد  571-541نانومتر محدوده مربوط به باند سوم (سبز) میباشد .الکوکس
و همکاران ] [18الگوریتمی را برای تخمین کدورت آب با استفاده از دادههای سنجش از راه دور به طور خاص برای استخرها و
آبهای داخلی شاخص تغییرات کدورت نرمال شده ( 4)NDTIرا ایجاد کردند و میتوان آن را به صورت رابطه  5تخمین زد.

1. Normalized Difference Water Index
2. Normalized Difference Vegetation Index
3. Green Normalized Difference Vegetation Index
4. Normalized Difference Turbidity Index
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) 𝒏𝒆𝒆𝒓𝑮𝑩 (𝑩𝑹𝒆𝒅 −
) 𝒏𝒆𝒆𝒓𝑮𝑩 (𝑩𝑹𝒆𝒅 +

()5

= 𝑰𝑻𝑫𝑵

 -9نتایج و بحث
با استفاده از رابطه  1شاخص اختالف آب نرمال شده جهت تشخیص پیکره آبی دریاچه سد سپیدرود و آورد های متعدد از ماه
مارس تا ژوئن محاسبه شد .در شکل  2با توجه به پهنههای آبی مشخص شده قسمت غربی رودخانه سد در تصاویر آوریل و مه
می توان گفت که بارندگی هایی در تاریخ نزدیک به این تصاویر به وقوع پیوسته است که باعث به وجود آمدن آورد هایی به شکل
سیالب در دو شاخه منتهی به دریاچه سد شده اند .با توجه به روند توزیع آب در تصاویر قبل از این دو واقعه میتوان دریافت که
آورد های اواخر اسفند تا اوایل فروردین به میزان قابل توجهی کاهش یافته است به طوریکه حتی در تاریخ  22مارس حساسیت
 NDWIدر تشخیص آب کم تر شده و مقدار جریان ورودی از رودخانه غربی سد را احساس نکرده است .از طرفی دیگر ،روند توزیع
آب در تصویر بعد از دو واقعه مذکور ،نشان دهنده کاهش آشفتگی جریان است به طوریکه جریانهای ورودی به خوبی توسط شاخص
تشخیص داده شده و به یک جریان یکنواخت تبدیل شده اند .باید به این نکته توجه داشت که طی بارندگی های فروردین و اردیبهشت
سال  ، 1389برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به بدنه سد ،تعداد دفعات رهاسازی به مراتب بیشتر از سال های قبل بوده است
که قطعاً چند مورد از رهاسازی ها مربوط به تاریخ های دو واقعه نزدیک به تصاویر آوریل و مه میباشد.

شکل  :2محاسبه شاخص اختالف آب نرمال شده برای هر  7تصویر.

پس از مشخص شدن بخش آبی دریاچه سد با استفاده از رابطه  4و  5به ترتیب شاخصهای پوشش گیاهی نرمال شده سبز و
تغییرات کدورت نرمال شده بر روی پیکره آبی بدست آمده (شکل  )2محاسبه شد .این عمل برای تعیین مقدار نیتروژن و کدورت
توزیع شده قبل و بعد از وقوع سیالب ها در پوشش آبی دریاچه سد انجام شد .طبق شکلهای  3و  4مشاهده میشود که در دو
رودخانه منتهی به دریاچه سد به دلیل وجود جریان آب مقادیر کدورت و نیتروژن نسبت به حالت ساکن دریاچه غلظت بیشتری دارد
و این یک امر طبیعی در جریان های آبی به حساب میآید؛ چراکه رودخانه غالباً همراه با یک ضریب پخشیدگی 5به عنوان یک راکتور
قالبی ( 6)PFRعمل میکند به طوریکه ذرات در ورودی و خروجی دارای یک غلظت ثابت میباشند ] .[13از طرفی دیگر تا زمانی که
جریان به صورت غیرم اندگار (افزایش دبی در اثر وقوع سیالب) نباشد ،با ورود جریان های دائمی رودخانه به داخل دریاچه سد،
5. Dispersion
6. Plug Flow Reactor
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میتوان سد مخزنی را به عنوان یک راکتور اختالط دائم ( 7)CFSTRدر نظر گرفت ] .[21از اینرو دریاچه سد در تصاویر آوریل و مه
از حالت راکتور اختالط دائم خارج میشود؛ ب ه طوریکه غلظت کدورت و نیتروژن در این دو تصویر با آب دریاچه سد کامال مخلوط
نشده است و دارای توزیع های مکانی متفاوتی هستند .توزیع کدورت و نیتروژن در تصویر ماه ژوئن تقریباً به یک غلظت ثابت رسیده
است و مخزن سد را در آستانه تبدیل به راکتور اختالط دائم قرار داده است.

شکل  :9محاسبه شاخص پوشش گیاهی نرمال شده سبز برای هر  7تصویر.

شکل  :8محاسبه شاخص تغییرات کدورت نرمال شده برای هر  7تصویر.

7. Continuous Flow Stirred Tank Reactor
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 -8جمع بندی و نتیجه گیری
با بررسی شاخصهای مذکور مشاهده میشود که کیفیت آب دریاچه سد سپیدرود از نظر شاخص 𝐼𝑉𝐷𝑁𝐺 (شکل  )3قبل از
تاریخ  11آپریل (بارندگی شدید) ،دارای وضعیت تقریبا ثابت و پایدار میباشد و مانند یک راکتور اختالط دائم عمل میکند .اما در
تاریخهای  11آپریل 11 ،مه و 11ژوئن در هر سه تصویر مشاهده می شود که میزان نیتروژن آب در حال افزایش بوده و این افزایش
در تصویر  11ژوئن (شکل  ) 3به بیشترین مقدار خود رسید .همچنین بررسی میزان کدورت آب دریاچه سد با استفاده از شاخص
𝐼𝑇𝐷𝑁 (شکل  )4نیز نشان میدهد که از تاریخ  11مارچ تا تاریخ  11ژوئن میزان کدورت آب روند ثابت افزایشی داشته و بارندگی
شدید  11آپریل بر میزان افزایش آن افزوده است .همچنین بررسی دقیقتر نشان میدهد که در تاریخ  11مه (شکل  )5میزان
نیتروژن در بخشی از سد دارای میزان بسیار باالیی بوده که این پدیده میتواند به عواملی همچون تخلیه آب سد بستگی داشته باشد.
همچنین برای پارامتر کدورت در تاریخ مذکور(شکل  )6نشان داده میشود که بخشهای غربی دریاچه میزان کدورت بیشتری نسب
به سایر نقاط دارد و این میتواند نشان دهنده یک جریان ورودی با میزان کدورت باال به دریاچه سد باشد.

شکل  :7محاسبه شاخص  GNDVIدر تاریخ  99مه و بخشی از دریاچه سد که دارای بیشترین میزان نیتروژن است.

شکل  :6محاسبه شاخص  NDTIدر تاریخ  99می و بخشی از دریاچه سد که دارای بیشترین میزان کدورت است.
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