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چکیده
با توجه به پیچیدگیهاي موجود در محیطهاي شهري ،در سالهاي اخیر ریسک سیالب در حوضههاي شهري نسبت بهه حوضههههاي یرشههري
افزایش یافته است .سیل گرفتگی در مناطق شهري موجب وارد شدن خسارات زیادي به ساختمانها و دیگر زیرساختهاي شهري و کندشدن و یا توقف
کامل سیستمهاي ترافیکی شده است .در این مقاله به مدیریت سیالب شهري با هدف کاهش آبگرفتگی با بهکارگیري روشهاي تکنیک توسعه کماثر
همچون روسازي متخلخل و ترانشههاي نفوذ پرداخته شده است .براي اینمنظور با استفاده از نرمافهزار  5EPA-SWMMشهبکه جمه آوري آبههاي
سطحی محدودهاي از منطقه  2شهرداري کالنشهر تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت و با چهار رخداد بههنگام مدل شبیهسازي ،صهحتسهنیی و واسهنیی
شد .شبکه جم آوري آبهاي سطحی در سه سناریو بر اساس بهکارگیري نوع  6LIDتوسط مدل نهایی از لحاظ ظرفیت هیدرولیکی انهار و کاهش دبهی
اوج رواناب خروجی سیل بررسی شد .نتایج نشان داد که اکثر قسمتهاي شبکه شهري در سیالب با دورههاي بازگشهت  5 ،2و  10سهاله ،ظرفیهت ززم
آبگرفتگهی شهده اسهت .همچنهین روش
زهکشی رواناب را نداشته است و به ترتیب  45 ،28و  48درصد از طول شبکه موجود دچار شرایط بحرانهی و 
توسعه کماثر ترانشه نفوذ نسبت به روسازي متخلخل براي سیالب با دورههاي بازگشت  5 ،2و  10ساله ،در شرایط یکسان در حهدود  8الهی  10درصهد،
عملکرد بهتري را در کاهش دبی اوج رواناب خروجی از حوضه و کاهش خطر سیالب در عین افزایش نفوذ به آبهاي زیرزمینهی نشهان داده اسهت کهه
بهعنوان بهترین و کاراترین راهکار مدیریتی  )BMP(7براي محدوده مورد مطالعه ،شناسایی شد.
واژههای کلیدی :بهترین راهکار مدیریتی ( ،)BMPروش توسعه کم اثر ( ،)LIDسیالب شهري ،مدیریت سیالب
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کمیت سیالب در حوضههاي آبریز شهري از جمله عواملی اسهت
که موجب بروز شرایط بحرانی بهخصوص در هنگام وقوع بارندگیهاي
شدید در معابر شهري شده است .سیلگرفتگی در منهاطق شههري در
نتییه اییاد نقص و یا هر نوع ناکارآمهدي در سیسهتمههاي زهکشهی
شهري موجب واردشهدن خسهارات زیهادي بهه سهاختمانهها و دیگهر
زیرساختهاي عمومی و خصوصی شده اسهت .گششهته از ایهن ،سهیل
گرفتگی خیابانها مهیتوانهد موجهب کنهد شهدن و یها توقهف کامهل
سیستمهاي ترافیکی شود و همچنین پیامدهاي یر مستقیم از جملهه
 -1دانشیوي دکتري سازههاي آبی ،دانشگاه علوم کشاورزي و مناب طبیعی ساري
 -2دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزي و مناب طبیعی ساري
 -3استاد و عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز
 -4دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه بیرجند
) Email: raminfazl@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
5- Storm Water Management Model
6- Low Impact Development
7- Best Management Practices

قط ارتباطات و فرصتهاي تیاري را نیز به همراه خواههد داشهت .از
طرفی پیچیدگیهاي موجود در محیطهاي شهري و زیرسهاختههاي
شبکهي زهکشی حوضههاي شهري تاثیري بالقوه بر روانهاب طبیعهی
دارد و با توجه به گزارشهاي متعدد در سالهاي اخیر ریسک سیالب
در حوضههاي شهري نسبت به حوضههاي یرشهري افهزایش یافتهه
است .بهمنظور رف مشکالت ناشی از جاري شدن سیالب در مناطقی
از شهر که ریسک سیل باز است ،باید با دقت کافی ،مقدار حیهم یها
دبی سیالبها ،عمق سیالب و پهنه سیالب ،با اسهتفاده از روشهها و
مدلهاي متعارف تعیین شود.
در چنین شرایطی مدلهاي کامپیوتري از جمله ابزارهاي مناسهبی
براي بررسی اثهرات ناشهی از کمیهت سهیالب شههري و شهبیهسهازي
فرآینهدهاي هیهدرولوییکی و هیهدرولیکی در سیسهتمههاي پیچیهده
جم آوري آبهاي سطحی هسهتند .همچنهین از آنیهایی کهه روانهاب
سطحی حاصله در محیطهاي توسعه یافته نمیتوانهد بهه جریهانههاي
زیرسطحی بپیوندد در نتییه حیم جریان پایهه نیهز کهاهش مهییابهد.
بنابراین اقدامات کنترلی براي کاهش حیم روانهاب و تغشیهه آبههاي
زیرزمینی امهري ضهروري اسهت ( .)Bitting., 2006بها اسهتفاده از

ارزیابي کاراترین روش توسعه کماثر و تعيين بهترین راهکار مدیریتي کمي سيالب شهري...

روشهاي توسعه کماثهر کهه ههدف آن حفها شهرایط هیهدرولوییکی
میباشد میتوان روانابهاي شهري را بهتر مدیریت کرد.
روش توسعه کماثر شهرها امروزه در طراحی شبکههاي جم آوري
و هدایت آبهاي سطحی به طور فزاینهدهاي بهراي کهاهش عهوار
هیدرولوییکی و جانبی ساخت و ساز و توسعه در حوضهههاي شههري
مورد استفاده قرار مهیگیهرد .توسهعه کهماثهر  LIDدر واقه یکهی از
روش هاي مدیریت رواناب شهري براي حفا یها بازگردانهدن شهرایط
هیدرولوییکی طبیعی یک حوضه آبریز به حالت پیش از توسعه یافتگی
میباشد .در روش  LIDبا استفاده از خصوصیات مورفولویي طبیعهی و
اییاد ابنیه پیشنهادي در سهط حوضهه ،اقهداماتی در جههت کهاهش
حیم و دبی اوج رواناب ،تصفیه آلودگی روانهاب و همچنهین افهزایش
نفوذ و تغشیه سفرههاي آب زیرزمینی صورت میگیرد.
بهکارگیري بهترین شیوههاي مدیریتی ) ،(BMPsراهکاري نوین
براي کنترل حیم و کاهش خطر سهیالب در عهین افهزایش نفهوذ بهه
سهفرهههاي آب زیرزمینهی مهیباشهد .مفههوم بهتهرین شهیوهههاي
مدیریتی ) (BMPدر محیطههاي شههري شهامل گسهتره وسهیعی از
تکنولویيها و فعالیتها است که باعث کمکردن اثرات توسعه شهري
حوضه آبریز بر رییم جریان میگردد (تاج بخش و خداشناس.)1391 ،
یکی از امتیازات عمده شیوههاي مدیریت نوین نسبت به دیهدگاه
متداول مدیریت آبهاي سطحی ،انعطافپشیري آنها است .در برنامه-
ریزي و مدیریت سنتی (متداول) کنترل سیالب بهطور معمول ههدف
اصلی ،جم آوري و دور نمودن هر چهه سهری تهر سهیالب از منهاطق
شهري است .معموز در این نوع رویکرد سیالب از طریق اجراي طهر
هاي گستردهاي از شبکههاي سهازهاي جمه آوري روانهاب از منهاطق
شهري دور میشود .نتییه این نوع رویکرد ،عالوه بر اییاد پدیدههایی
چون فرسایش خاک ،افزایش بهار آلهودگی آبههاي پشیرنهده ،باعهث
افزایش هزینهها و تشعش گازهاي گلخانهاي با توجه به حیم عظهیم
فعالیتهاي عمرانی خواهد شد (.)Shaver et al., 2007
کمههالی و همکههاران ( )1390بههه بررسههی تههاثیر نمونههههههایی از
 BMP/LIDها بر بهبود کمیهت روانهابههاي شههري بها اسهتفاده از
قابلیت نرمافزار  SWMMپرداختند .این مطالعات بهر روي بخشهی از
محدوده شهرداري منطقه  8تهران با مدنظر قراردادن دو روش توسعه
کماثر شامل سیستم ماند بیولوییکی و جوي با چه در کاهش روانهاب
انیام شده است .نتایج نشان داد احداث سیستم جوي با چه نسبت به
سیستم ماند بیولوییکی در بهبود کمیت رواناب عملکهرد مناسهبتهري
داشته است و استفاده از این راهکارها همزمان بها مهد نظهر قهراردادن
تمهیدات اجرایی میتواند گامی موثر در مدیریت رواناب شهري باشد.
کرمهی و همکههاران ( )1394در پژوهشهی بههه بررسهی مههدیریت
خطرپشیري آبگرفتگی و آلودگی ناشی از سیالب شهري با استفاده از
راهکارهاي بهینه متهداول و نهوین پرداختنهد .در ایهن مقالهه مهدیریت
خطرپشیري سیالب شهري را با ههدف کهاهش آبگرفتگهی و تخلیهه
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آزیندههها در آبههاي پشیرنهده بها بههکهارگیري روشههاي متهداولی
همچون افزایش ابعاد کانالهاي شبکه ،بهبود رفتار هیدرولیکی جریان،
کاهش ضریب زبري و روشهاي نوین شهامل اجهراي سیسهتم ماننهد
بیولوییکی ،روسهازي نفوذپهشیر ،ترانشههههاي نفهوذ و حوضهچهههاي
نگهداشت در شبکه جم آوري آبهاي سطحی ارائهه نمودنهد .نتهایج
این پژوهش نشان داد اجراي راهکارهاي پیشنهادي ،میزان خطرپشیري
آبگرفتگی را نسبت به وضعیت فعلی شبکه کاهش مهیدههد ،امها بها
اجراي بهینه  BMPها بهه صهورت ترکیبهی از راهکارههاي مهدیریتی،
خطرپشیري آبگرفتگی نسبت به راهکارهاي مورد بررسهی بهه میهزان
بیشتري کاهش یافته است.
بدیعی زاده و همکاران ( )1394بهمنظور تعیین ابعاد بهینه شهبکه
زهکشی شهر گرگان در مدیریت روانهاب شههري از مهدل SWMM
استفاده نمودند و  6واقعه بارندگی را براي صحتسهنیی ،واسهنیی و
تعیین کارایی مدل به کار بردند .نتایج واسنیی و اعتبارسهنیی مهدل،
همبستگی مناسبی با دادههاي اندازهگیري شده دبهی جریهان از خهود
نشان داده و مقادیر شاخصهاي کارایی مدل در حد قابل قبهولی بهود.
در این مطالعات از مدل واسنیی و صحتسنیی شده بهراي ارزیهابی
کفایت شبکه موجود براي انتقال رواناب سطحی با دورههاي بازگشهت
طراحی استفاده و در نهایت ابعاد بهینه میاري سیالبی تعیین شد.
هوو و زوو به بررسی  LIDدر مدیریت سیالب شهري پرداختنهد.
آنها به ارزیابی اثرات سه روش توسعه کم اثر جوي با چهه ،سهطو
نفوذپشیر و پشتبام سبز بر سیالب شهري پرداختند .نتهایج نشهان داد
که همهي موارد بررسی شده در کاهش حیم رواناب موثر بوده ،ولهی
در کاهش دبی اوج با هم متفاوت بوده است بهطوري که جوي با چه
در یک طوفان با شدت اوج اولیه ،سطو نفوذپشیر در طوفان با شهدت
اوج متوسط و پشتبام سبز در طوفان بها شهدت اوج دیرتهر ،عملکهرد
بهتري نشان دادند که ترکیب آنها با توجهه بهه طیهف گسهتردهاي از
وقای طوفان براي کنترل سیالب شهري موثرتر میباشد ( Hua and
.)Zhuo., 2013
کاراموز و نظیف مدل بهینهسازي استفاده از BMPها را با ههدف
افزایش اطمینانپشیري سیالب و کاهش خسارت سیالب و هزینهه در
سیستم زهکشی شهري پیشنهاد دادند .نتهایج نشهان داد کهه تغییهرات
کوچک در هزینه توسعه BMPها میتواند عملکرد سیستم زهکشی را
بهبود بخشد ).(Karamouz and Nazif., 2013
جوکسیموویچ و آلم به ارزیابی هزینهه LIDهها در محهدودهاي از
لندن و کارآمدترین راهحل در کاهش رواناب پرداختند .ارزشیابی درصد
کاهش رواناب در مقابل هزینه ،منتج به انتخاب تلفیقی از ترانشه نفوذ
و پشتبام سبز به عنهوان راهحهل کارآمهد و اقتصهادي گردیهد .نتهایج
بدست آمده در این مطالعه بسیار مورد خاص است و به خصوصیاتی از
جمله توزی کاربري مختلف زمین و خواص هیدرولوییکی بستگی دارد
(.)Joksimovic and Alam., 2014
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از مدل واسنیی و صحتسنیی شده SWMM

روسا و همکاران
جهت استفاده از روشهاي توسعه کماثر در حیم رواناب و کیفیت آب
در حوضهاي در اردن استفاده نمودند .نتایج واسنیی مدل در پیشبینی
حیم کل رواناب براي سیستم زهکشی با  LIDو بدون آن به ترتیهب
 12و  5درصد و در صهحتسهنیی  6و  2درصهد نسهبت بهه مقهادیر
مشاهدهشده بهبود یافته است .همچنین نتهایج حهاکی از آن بهود کهه
واسنیی مدل و بهبود ضرایب نفوذ در برآورد و پیشبینی مهدل کمهی
نسبت به مدل کیفی بیشترین تاثیر را داشهته اسهت ( Rosa and et
.)al., 2015
احمد و همکاران در پژوهشی بهه مهوثرترین طراحهی روش ههاي
توسعه کماثر با کاربرد در مدیریت آب در  6زیرحوضه مالزي پرداختنهد
و با آنالیز چندین سناریو ،پارامترهاي طراحی  LIDمهوثر بهر دبهی اوج
سیالب را شناسایی نمودند .نتایج نشان داد ،طراحهی  LIDبهر اسهاس
مشخصات پارامترهاي موثر براي بزرگترین و کوچکترین زیرحوضه
بهترتیب در حدود  20درصد و  17درصهد دبهی اوج سهیالبی کهاهش
یافته است (.)Ahmed and et al., 2017

روش توسعه کماثر و تعیین بهترین راهکار در کاهش دبی اوج سیالبی
حاصل از این رگبارها میباشد .اندازهگیري پارامترههاي کمهی و ارائهه
بهترین راهکار مدیریت سیالب شهري براي اولین بار در شهر تبریز و
ارایه راهکارهاي عملیاتی تبدیل تهدیدها به فرصتها از نوآوريههاي
این پژوهش میباشد .در ادامه ،روش تحقیق شامل :نحوه مدلسهازي
سیالب شهري و واسنیی و صحتسنیی آن با رخدادهاي بههنگام و
معرفی محدوده مورد مطالعه ارائهه شهده اسهت .همچنهین روشههاي
توسعه کماثر و بهترین راهکار مدیریت کمی سهیالب در ایهن تحقیهق
ارزیابی شده است.

روشهای توسعه کم اثر  LIDsو بهترین راه کار مددیریتی
 :BMPsتکنیک توسعه کم اثر روشی مقاوم در برابر تغییرات در چرخه

هیدرولوییک و نفوذ خاک میباشد .بههکهارگیري ایهن تکنیهک تغییهر
چرخه هیدرولوییک قبل و بعد از توسعه شهري را به حداقل میرساند
و تالشی در جههت احیهاي شهرایط طبیعهی پهیش از توسهعه شههري
میباشد LID .یکی از روشههاي مهدیریت روانهاب شههري و بهبهود
محیط زیست میباشهد کهه اقهداماتی نظیهر جهوي با چهه ،1آسهفالت
متخلخل ،2روسازي متخلخل ،3ترانشههاي نفوذ ،4فیلترهاي نهواري 5و
سیستمهاي ماند بیولوییکی 6میتوان اشاره نمود (.)Hinman., 2005
کارایی روش هاي توسعه کماثر در شکل  1نشان داده شده است .بهه-
طور کلی اقداماتی که موفقیت طر هاي مدیریت مناب آب را به دنبال
دارند ،به عنوان بهترین راهکار مدیریتی ( )BMPتلقی میشوند.
نتایج مطالعات انیام شهده بیهانگر ایهن اسهت کهه بها اسهتفاده از
روشهاي توسعه کماثر میتوان آینهده توسهعه شههري را بهر مبنهاي
مالحظات هیدرولوییکی ترسهیم کهرد .متاسهفانه بهروز سهیالبههاي
شهري در تبریز در اثر رگبارهاي با شدت نسبتا باز ،باعث اخهتالل در
رفت و آمد ،خسارات و تأثیرات منفی بر چشمانهدازهاي شههري شهده
است .هدف از این پژوهش تعیهین کهارایی شهبکه زهکشهی سهطحی
قسمتی از شهر تبریز هنگام رگبارههاي سهیالبی و ارزیهابی کهاراترین
1- Swale
2- Porous Asphalt
3- Pavement Porous
4- Infiltration Trench
5- Filter Strips
6- Bio Retention Pond

شکل -1کارایی روشهای توسعه کم اثر (تجریشی)1391 ،

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه :محهدوده تحقیهق ،سهطوحی از
منطقه  2شهرداري کالنشهر تبریز است کهه بهه رودخانهه مهرانههرود
زهکشی شده است .منطقه  2شهرداري تبریز یکی از منهاطق دهگانهه
شهرداري کالنشهر تبریز است .جمعیت این منطقه بر پایه سرشماري
عمومی نفوس و مسکن سال  ،1385بالغ بر  280261نفر برآورد شهده
است که چهارمین منطقه پرجمعیت و یکی از سهیلخیزتهرین منهاطق
شهر تبریز میباشد.
این محدوده سطحی در حدود  488هکتار با مختصات΄ 02و º38
عر شمالی و ΄ 22و  º46طول شرقی در ارتفاع بین  1550تا 1750
متر قرار دارد .جهت کلی شیب محدوده مطالعاتی از نواحی جنهوبی بهه
محدودههاي شمالی است و متوسط مقدار شهیب بهین 1/5تها 6

سمت
درصد است (شکل .)2
معرفی مدل :نرم افزار  EPA-SWMMیهک مهدل دینهامیکی
براي شبیهسازي و مدیریت بارش رواناب ،برنامهریزي ،تیزیه و تحلیل
و طراحی روانابها و فاضالبهاي سهطحی و سیسهتمههاي زهکشهی
است که در حوضههاي شهري کاربرد دارد که براي نخسهتین بهار در
سال  1971توسط آیانس محیط زیست امریکا ارائه گردید .قابلیتهها:

ارزیابي کاراترین روش توسعه کماثر و تعيين بهترین راهکار مدیریتي کمي سيالب شهري...

سادگی محیطکاري ،حیم کم ،آسانی نصب و رایگان بهودن و قهدرت
باز در شبیهسازي مدلههاي کمهی و کیفهی (کبهارفرد و فضهلاولهی،
 .)1394مدل  SWMMیک مدل سیالبی تک واقعهاي یا پیوسته (بها
قابلیت احتساب پدیدههاي تبخیر ،ذوب برف ،چهازب ،نفهود عمقهی و
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جریانهاي زیر سطحی) بهمنظور شبیهسازي کمیت و کیفیت روانهاب
حوضههاي شهري است که رونهدیابی جریهان در سهه حالهت جریهان
دایمی ،موج سینماتیک و موج دینامیک با استفاده از آن امکهان پهشیر
است.

شکل  -2موقعیت محدوده مطالعاتی در میان مناطق ده گانه شهرداری کالنشهر تبریز

مدلسازی :بهمنظور شهبیهسهازي شهبکه جمه آوري آبههاي
سههطحی از مههدل بههارش-روانههاب بههراي مههدلسههازي فرآینههدهاي
هیهدرولوییکی و از رونهدیابی دینهامیکی جریهان بهراي مهدلسهازي
هیهدرولیکی در نهرمافهزار  SWMMاسهتفاده شهده اسهت .بههمنظهور
روندیابی جریان ،مدل موج دینامیکی با توجه به دقت بهازي آن و بها
استفاده از معادزت یک بعدي سنت و نانت انتخاب شد که در روابط 1
و  2ارائه شده است (کرمی و همکاران.)1394 ،
()1

()2
که در روابط فوق  :Qدبی :v ،سرعت جریان :A ،سهط جریهان،
 :Hارتفاع هیدرولیکی و  :Sfشیب اصطکاکی است.
روندیابی موج دینامیکی ،معادزت جریان سنت و نانت یک بعدي
را بهطور کامل محاسبه مینماید و لشا نتایج تئوري دقیقی را به همراه
خواهد داشت .این معادزت شامل معادزت ممنتم و پیوسهتگی بهراي
میراها و معادله پیوستگی حیمی در گرهها است .این روش رونهدیابی
را میتوان براي ذخیره آبراههها ،برگشت آب ،تلفات انریي در ورودي
و خروجیها ،جریان معکوس و جریان تحت فشار به کار برد .در تمام
روشهاي روندیابی براي ارتباط دادن شیب یا زبري بستر و عمهق بها

دبی جریان ،از معادله مانینگ استفاده شده است و فقهط بهراي مقهاط
تحتفشار با سط مقط دایرهاي به جاي معادلهه مانینهگ از معادلهه
هیزن  -ویلیامز یا دارسی -ویسباخ استفاده شده است ( Rossman.,
.)2015
1
براي مدلسازي نفوذ آب در خهاک از روش  SCSاسهتفاده شهد.
براي این منظور عهدد شهماره منحنهی 2از جهداول پیشهنهادي توسهط
سازمان حفاظت خاک امریکا و ضریب مانینگ از نشریه شماره الهف-
 331وزارت نیرو استفاده شهد کهه در روابهط  3و  4ارائهه شهده اسهت
(علیزاده.)1394 ،
()3
()4
که در روابط فوق  :Rرواناب برحسب میلیمتر :P ،میزان بارندگی
برحسب میلیمتر و  :Sپتانسیل تلفات برحسب میلیمتر است.
دیگر دادههاي موردنیاز براي شبیهسازي کمهی شهبکه جمه آوري
آبهاي سطحی که در این مطالعه استفاده شده است عبارت اسهت از
مشخصات فیزیوگرافی منطقه مهورد مطالعهه نظیهر شهیب ،مسهاحت،
نفوذپشیري ،کاربري اراضی ،طول شبکه و گرهها و اطالعات بهارش و
1- Soil Conservation Service
2- Curve Number
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هیدرولوییکی .پس از شبیهسازي شبکه جمه آوري آبههاي سهطحی
مههدل بهها دو رخههداد بههههنگههام واسههنیی و بهها دو رخههداد بههههنگههام
صحت سهنیی شهد ،ظرفیهت هیهدرولیکی بهراي دورهههاي بازگشهت
مختلف ارزیابی و سناریوسازي بر اسهاس روش ههاي توسهعه کهماثهر
صورت گرفت و از میهان روشههاي  ،LIDبهتهرین روش بههعنهوان
 BMP/LIDبههراي کههاهش حیههم و دبههی اوج روانههاب ناشههی از
سیالبهاي شهري انتخاب شد.
شایان ذکر است از آنجها کهه ههیچگونهه ایسهتگاه انهدازهگیهري
هیدرومتري براي اندازهگیري دبی در داخل شهر وجود نداشت ،سرعت
و ارتفاع رواناب متناظر با این رگبارها در کانال شبکه زهکشی منطقهه
مورد مطالعه با استفاده از اشل نصب شده ،برداشت شد .روش نمونهه-
برداري به این صورت بود که هر  15دقیقه یکبهار ارتفهاع روانهاب در
کانال مشکور با استفاده از اشل نصبشده اندازهگیري شد .با استفاده از
منحنی دبی-اشل بهه دسهت آمهده در محهل نصهب اشهل بهه کمهک
مدلسازي کانال خروجی در نرمافزار  ،HEC-RASهیدروگراف سهیل
مشاهدهاي براي هر رخداد استخراج شد .کانال خروجهی داراي مقطه
مستطیلی به عر  5متر و ارتفاع  4متر با بستر بتنی و دیوار سهنگی
با شیب  1درصد است .نمونهبرداري از رواناب شهري بهدلیل یرقابهل

پیشبینی بودن رگبارها و همچنین عدم استفاده از دستگاهههاي ثبهات
(به دلیل کمبودن امنیت) کاري سخت و پر هزینه است ،بههمین دلیل
در این مطالعه چهار رخداد بههنگام اندازهگیري گردید.
مدیریت کمی و فرآیند شبیهسازي سیالب شهري در ایهن مقالهه
مطابق شکل  ،3انیام شده است :ابتدا مدل شبیهسازي جم آوري آب
سطحی با استفاده از  EPA-SWMMتهیه شد و پس از واسهنیی و
صحت سنیی با استفاده از رخدادهاي به هنگام ،وضهعیت هیهدرولیکی
شبکه مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه بر اساس سهناریوهاي توسهعه
کم اثر ،بهترین راهکار مهدیریتی ( )BMPدر عملکهرد مهدل شهبکه
جم آوري آبهاي سطحی تعیین شد که در ادامه جزییات بیشتر ارائه
شده است.
در تحقیق حاضر از بین روشهاي موجهود ،بها توجهه بهه شهرایط
توسعه شهري منطقه ،محدودیت و امکانسنیی اجرایی ،تطابق آن بها
محههدوده بههه لحههاظ فضههاي موجههود سههنییده شههد و دو روش LID
ترانشههاي نفوذ و روسازي متخلخل در دو سناریو مورد بررسهی قهرار
گرفت.

شکل  –3فلوچارت شبیهسازی

براي مدلسازي ،حوضه مورد مطالعه با اسهتفاده از نقشهه رقهومی
تهیه شده با مقیاس  1:2000سازمان عمهران شههرداري کهالن شههر
تبریز ،بررسیههاي میهدانی و تصهاویر مهاهوارهاي ،بهه  37زیرحوضهه
تقسیم گردید .تقسیمبندي زیرحوضه ها با در نظر گهرفتن توپهوگرافی،
مشخصات کاربري زمین ،شبکه جم آوري و محهل خروجهی روانهاب
انیام شد (شکل  .)4بر اسهاس بازیهد میهدانی و نقشههههاي موجهود،

خصوصیات شبکه جم آوري آبهاي سطحی مانند طول آبرو ،ضریب
زبري ،شکل مقط  ،عر کف و سط مقط و محل اتصهال آبروهها
برداشت شد .شبکه جم آوري آبهاي سطحی شامل  40گهره اسهت.
تیپ کانالها و میراهاي مدلسازي شده با مقط مستطیلی شهکل در
میموع به طول  14247متر است (جدول .)2

ارزیابي کاراترین روش توسعه کماثر و تعيين بهترین راهکار مدیریتي کمي سيالب شهري...
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جدول  -2تیپ مجرا های مدلسازی شده با مقطع مستطیلی شکل
عمق × عرض (متر)

5×4

3×4

3×1

2×1

1×2

1×0/5

0/5×0/5

طول مجرا
(متر)

530

861

284

1381

318

9062

1811

آبروها استفاده شهد .بها توجهه بهه ایهن کهه تهداوم سهه سهاعته داراي
بیشترین درصد وقوع بارش در بین سایر تهداومهها بهوده و از طرفهی
زمان تمرکز حوضه مورد مطالعه کم اسهت (در حهدود یهک سهاعت)،
الگوي بارش سه ساعته بهعنوان الگوي کلی منطقه استفاده شد (شکل
.)5

در این تحقیق چهار رخداد بههنگام بارش که در خروجهی حوضهه
اندازهگیري شده براي صحتسهنیی و واسهنیی مهدل اسهتفاده شهد
(جدول  .)3با استفاده از منحنیهاي شدت-مهدت-فراوانهی دریهافتی از
دفتر مطالعات آبهاي سطحی شرکت آب منطقهاي آذرباییان شرقی
مقدار شدت بهارش 3سهاعته در ایسهتگاه بهارانسهنج ثبهات تبریهز بها
دورههاي بازگشت  5 ،2و  10سهاله بهراي بررسهی رونهد هیهدرولیکی

جدول  -3رویدادهای بارش انتخابی و تداوم آنها در ایستگاه بارانسنجی ثبات تبریز
رویداد
ارتفاع بارش (میلیمتر)
تداوم بارش (دقیقه)

1395/3/23
9/9
60

1395/1/23
14/1
30

پس از ساخت مدل بارش روانهاب حوضهه شههري در نهرمافهزار
 ،SWMMواسنیی پارامترهاي مدل شامل متغیرهاي کمی با استفاده
از مقایسه دادههاي مشاهداتی و محاسباتی براي هیدروگراف خروجهی
حوضه آبریز شهري براي هایتوگراف بارندگی رخدادهاي انهدازهگیهري
شده جدول  3بهروش سعی و خطا انیام شد .در این رویکهرد در یهک
فرآیند تکراري ،پارامترهاي واسهنیی بههنحهوي تغییهر داده شهد کهه
اخ هتالف بههین هیههدروگرافهههاي سههیل خروجههی محاسههباتی و
هیدروگرافهاي سیل خروجی مشاهداتی به حداقل برسهد .در فرآینهد
واسنیی فقط تعداد محدودي از پارامترهاي مدل با بهیشتهرین عهدم

1395/9/12
10/0
100

1395/3/30
14/5
90

قطعیت تنظیم گردید .پارامترهاي مورد استفاده براي واسنیی در ایهن
مدل عبارتنهد از میهزان ضهرایب زبهري میهاري جمه آوري و انتقهال
آبهاي سطحی ،درصد نفوذناپشیري و شماره منحنی ( )CNکه دامنه
تغییرات آنها در جدول  4ارائه شهده اسهت (بهدیعی زاده و همکهاران،
 .)1394صحتسنیی عملکرد واسنیی مدل بها اسهتفاده از دو واقعهه
بارش که در فرآیند واسنیی استفاده نشده بود انیام شهد .رویهدادهاي
مورخ  1395/1/23و 1395/3/23براي واسهنیی و رویهدادهاي مهورخ
 1395/3/30و  1395/9/12براي صحتسنیی استفاده شد (شکل .)6

جدول  -4دامنه تغییرات پارامترهای واسنجی مدل SWMM

پارامترهای واسنجی
محدوده تغییرات

ضریب زبری

درصد

شماره منحنی

n

نفوذناپذیری

()CN

0/011 - 0/033

±20

±10

شاخصهای ارزیابی کارایی مدل :بهمنظور ارزیابی کارایی
مهدل در دو مرحلهه واسهنیی و صهحتسهنیی از شهاخصههاي
ناشساتکلیف ،1ریشه میهانگین مربعهات خطها 2و میهانگین قهدرمطلق
خطا 3که از رایجتهرین توابه احتمهال در اکثهر مطالعهات هیهدرولویي
شهري هستند ،استفاده شد که در آن  Zمقادیر محاسباتی Z* ،مقهادیر
1 Nash-Sutcliffe criterion
2 Root Mean Square Error
3 Mean Absolute Error

مشاهدهاي Zav ،میانگین دادههاي مشهاهدهاي و  Nتعهداد داده اسهت
(بدیعی زاده و همکاران 1394 ،و کبارفرد و فضلاولی.)1394 ،

))  (Z ( X )  Z * ( X
))  (Z * ( X )  Zav( X
n

2

l

2

()5

i 1

i

n

l

NSE  1 

i 1

l

n

( xi )) 2

()6

*

 (Z ( x )  Z
i

n

i 1

RMSE 
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n

) ( xi

*

 Z (x )  Z
i

n

i 1

MAE 

()7
اگر مقهدار  NSEبرابهر  1باشهد ،تناسهب کهاملی بهین دادهههاي
مشاهداتی و شبیهسازي شده وجود دارد .مقدار صفر نشاندهنهده ایهن
است که مدل ،نسبت به استفاده از مقادیر میانگین دادههاي مشاهدهاي
بهتر یا بدتر پیشگویی نکرده است .اگر بزرگتر از  0/75باشهد نتهایج
شبیهسازي خوب توصیف شدهاند ،اما زمانی کهه مقهادیر بهین  0/36و
 0/75باشد ،نتایج مدل رضایتبخش بهحساب میآید.
بررسی ظرفیت هیدرولیکی و روش توسعه کم اثر :بعهد

از واسههنیی و صههحتسههنیی مههدل  ،SWMMبهههمنظههور بررسههی
خصوصههیات کمههی و تههاثیر روشهههاي توسههعه کههماثههر و راهکارهههاي
مدیریتی بر رواناب  3سناریو با رگبار  3ساعته ،با دورههاي بازگشت ،2
 5و  10ساله ،براي تحلیل کمی در نظر گرفته شهد .جهدول  5بیهانگر
خصوصیات سناریوها است.
بهمنظور مقایسه بهتر  LIDها درصد پوشش زیر حوضهها براي
دو راهکار مدیریتی ترانشه نفوذ و روسازي متخلخل ،برابر در نظهر
گرفته شد.

جدول  –5مشخصات سناریوها مواد و روشها
سناریو
1
2
3

توضیحات
شبیهسازي کمی بدون به کارگیري LID
شبیهسازي کمی با لحاظ نمودن ترانشه نفوذ به عنوان LID
شبیهسازي کمی با لحاظ نمودن روسازي متخلخل به عنوان LID

شکل  –4شماتیک حوضه و زیر حوضهها در مدل SWMM

ارزیابي کاراترین روش توسعه کماثر و تعيين بهترین راهکار مدیریتي کمي سيالب شهري...

47

شکل  –5منحنی شدت-مدت-فراوانی ایستگاه بارانسنجی ثبات تبریز
(دریافتی از دفتر مطالعات آبهاي سطحی شرکت آب منطقهاي آذرباییان شرقی)

نتایج و بحث
بر اساس اعمال تغییرات پارامترههاي واسهنیی در دامنهه تعریهف
شده در بخش قبلی در مهدل  ،SWMMهیهدروگراف سهیل خروجهی
محاسباتی و مشاهدهاي بر اسهاس تهراز سهط آب بهراي رویهدادهاي
مورخ  1395/1/23و  1395/3/23مورد واسنیی قرار گرفت .شکل 6
بیانگر نتایج هیدروگراف سیل خروجی مدل واسهنییشهده در مقابهل
هیههدروگراف سههیل خروجههی مشههاهدهاي اسههت .رویههدادهاي مههورخ

 1395/3/30و  1395/9/12نیز براي صحت سنیی استفاده شد .شکل
 7نتایج هیدروگراف سیل خروجی مدل در مقابهل هیهدروگراف سهیل
خروجی مشاهدهاي جهت صحتسنیی را نشان داده است .بههمنظهور
ارزیابی کارایی مدل در مرحله واسنیی و صحتسنیی از دو شهاخص
استفاده شهد کهه مقهادیر شهاخصههاي کهارایی مهدل در واسهنیی و
صحتسنیی مدل  SWMMدر تراز سهط آب خروجهی بههصهورت
نقطه به نقطه در جدول  6ارائه شده است.

جدول  –6نتایج ارزیابی مدلSWMM

رویداد
1395/1/23
1395/3/23
1395/3/30
1395/9/12

NSE
0/94
0/83
0/78
0/87

نتایج حاصل از واسنیی و صحتسنیی مدل براي چههار رخهداد
بررسی شده و نتایج حاصل از ارزیابی مهدل بهر اسهاس شهاخصههاي
آمهاري ،کهارایی و دقهت مهدل را تأییهد نمهوده اسهت .بها توجهه بهه
استانداردهاي ارائهه شهده در راهنمهاي کهاربرد مهدلههاي ریاضهی و
فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه دفتهر مهندسهی و
معیارهههاي فنههی آب و آبفههاي وزارت نیههرو ،اخههتالف بههین مقههادیر
شبیهسازيشهده و مشهاهدهشهده در ایهن تحقیهق در حهدود  4الهی 8
سانتیمتر و در حهد کمینهه بهوده اسهت و در دامنهه کلهی واسهنیی و
صحتسنیی خیلی خوب و خوب قهرار دارد و شهاخصههاي کهارایی
مدل ،در حد قابل قبولی است (نشریه شماره  584وزارت نیرو.)1391 ،
با تکمیل اطالعات ززم ،مدل براي بارش با شدتهایی برابهر بها
دورهههاي برگشههت  5 ،2و  10سههاله ،اجههرا گردیهد و در هههر کههدام از
دورههاي بازگشت عملکهرد اتصهازت ،میهاري شهبکه موجهود بهراي

)RMSE (cm
5/2
6/7
8/4
6/5

)MAE (cm
4/2
5/8
6/3
5/2

انتقال رواناب سطحی و تهاثیر روشههاي توسهعه کهماثهر بهر اسهاس
سناریوهاي تعریف شده در بخش قبلی مورد ارزیهابی قهرار گرفهت .در
سناریو اول ،از پروفیلهاي سط آب با دورههاي بازگشت مختلف به-
منظور بررسی ظرفیت هیهدرولیکی ،ارزیهابی سیسهتم انتقهال روانهاب
شهري ،مدیریت حوضههاي شهري و کاهش خطرات سیالب شههري
استفاده شد .نتایج حاصل از مدل و تهراز سهط آب در پروفیهل طهولی
میاري بیانگر این اسهت کهه سیسهتم جمه آوري روانهاب شههري در
منطقه مورد مطالعه در دوره بازگشت دو ساله مشکل آبگرفتگی کهم-
تري دارد و تنها  28درصد از طول شبکه موجود دچار شرایط بحرانی و
آبگرفتگی بوده ،در دورههاي بازگشت پنج ساله و  10ساله ،بهترتیهب
 45و  48درصد از طول شبکه موجود داراي شرایط بحرانی بهوده و در
این دورههاي بازگشت اکثر قسمتهاي منطقه دچار آبگرفتگی شهده
است و میاري شبکه رواناب شهري کهارایی خهود را از دسهت داده و
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باعث اییاد مشکالتی از قبیل ترافیک ،خسارت و آسیب براي ساکنین

منطقه خواهد شد.

شکل  -6هیدروگراف سیل خروجی مشاهداتی و محاسباتی برای مدل حوضه آبریز شهری واسنجی شده

شکل  -7هیدروگراف سیل خروجی مشاهداتی و محاسباتی برای صحتسنجی مدل حوضه آبریز شهری

همچنین سناریوهاي دوم و سوم بهمنظور شبیهسازي کمی با بهه-
کارگیري  LIDبا هدف کنترل حیم سیالب و کاهش خطهر سهیالب
در عین افزایش نفوذ به سفره ههاي آب زیرزمینهی و درصهد تغییهرات
رواناب کل شبکه و دبی اوج سیالب نسهبت بهه سهناریوي اول مهورد

ارزیابی قرار گرفت .شهکل  8هیهدروگراف سهیل خروجهی بهراي سهه
سناریو با دورههاي برگشت  5 ،2و  10ساله را نشان میدهد .با توجهه
به نتایج عملکرد سناریو شماره دو (ترانشه نفوذ) در کهاهش دبهی اوج
رواناب براي دورههاي بازگشت  5 ،2و  10ساله ،در شرایط یکسان در
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حدود  8الی  10درصد نسبت به سناریو شماره سه (روسازي متخلخل)
بهتر بوده است .درصد تغییرات دبی اوج سیل خروجی براي دو سناریو
با بهکارگیري  LIDدر جدول  7ارائه شده است .با اختصاص  20درصد
پوشههش کههل سههط حوضههه بههه دو روش توسههعه کههماثههر و اجههراي
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مدل ،SWMMروش توسعه کماثر ترانشه نفهوذ نسهبت بهه روسهازي
متخلخل منیر به بیشترین تاثیر در کاهش دبی اوج سیل شده است.
همچنین نتایج بیانگر این است که در روشههاي توسهعه کهماثهر بها
افزایش دوره بازگشت ،اختالف کاهش دبی اوج کمتر شده است.

شکل  -8هیدروگراف سیل برای  3سناریو با دورههای برگشت  5 ،2و  10ساله
جدول  –7درصد تغییرات دبی اوج سیل خروجی در اثر به کار گیری LID

سنار
یو
2
3

نوع LID

ترانشه نفوذ
روسازي
متخلخل

درصد پوشش کل شبکه

درصد کاهش دبی اوج

درصد کاهش دبی اوج

درصد کاهش دبی اوج

توسط LID

رواناب ( 2ساله)
24/50

رواناب ( 5ساله)
24/00

رواناب ( 10ساله)
23/50

 20درصد

16/60

15/22

13/50

 20درصد

نتیجهگیری
با توجه به نتهایج حاصهل از واسهنیی و صهحتسهنیی مهدل در
شبیهسازي تراز سط آب خروجی براي چهار رخداد بهههنگهام ،نتهایج
نشان داد که انطباق خوبی بین رواناب شبیهسازي و مشاهداتی وجهود

دارد و بیانگر این است که مدل  SWMMدقهت مهورد نیهاز را بهراي
شبیهسازي رواناب شهري دارد و نتایج ارزیابی مهدل ،کهارایی و دقهت
مدل را تأیید میکند .بنابراین مدل مورد استفاده برآورد قابل قبولی از
مؤلفههاي جریان داشته است.

50

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 1جلد  ، 12فروردین  -اردیبهشت 1397

از نتایج بهدسهت آمهده از سهناریو اول شهبیهسهازي کمهی بهدون
ب هکهارگیري  ،LIDچنهین اسهتنباط شهد کهه اکثهر منهاطق محهدوده
مطالعاتی از لحاظ خطر سیل گرفتگی و کارایی شهبکه تقریبها شهرایط
نامساعدي دارد و این موضوع در مناطقی که شبکه تخریب شهده و از
لحاظ ابعاد ،ظرفیت کهافی بهراي زهکشهی روانهاب سهطحی را نهدارد
ملموستر است.ززم بهذکر است که نتهایج مهدل بهراي شهرایطی از
شبکه منطقه مورد مطالعه برآورد شده است کهه شهبکه عهاري از ههر
گونه رسوب و زباله بوده و ههیچگونهه انسهداد و گرفتگهی در میهاري
وجود نداشته ،که در صورت وجود رسهوب و مهواد زایهد درون شهبکه،
شرایط بحرانی و سیالبی شبکه بیشتر و حادتر نیز خواهد شد.
در سناریوهاي شبیهسازي کمی بها بههکهارگیري  ،LIDسهناریوي
دوم (ترانشه نفهوذ) بهیشتهرین کهاهش دبهی اوج هیهدروگراف سهیل
خروجی را نسبت به روسازي متخلخل به خود اختصاص داده است.
بهکارگیري بهترین شیوههاي مدیریتی ) ،)BMPs/LIDراهکهاري
نوین براي کنترل حیم و کاهش خطر سیالب در عین افهزایش نفهوذ
به سفرههاي آب زیرزمینی بهوده اسهت .مفههوم بهتهرین شهیوهههاي
مدیریتی ( )BMPدر محهیطههاي شههري شهامل گسهتره وسهیعی از
تکنولویيها و فعالیتهایی است که باعهث کهمکهردن اثهرات توسهعه
شهري حوضه آبریز بر رییم جریان شده است .بر اساس تحلیل انیهام
شده و یافتههاي اساسیدر محدوده مطالعاتی ،سهناریوي دوم بها بهه-
کارگیري روش توسعه کماثر ترانشه نفهوذ بههعنهوان کهاراترین روش
توسعه کماثر و بهترین راهکار مدیریتی کمی سیالب شههري انتخهاب
شدBMP .ها نه تنها جریان کل و دبی اوج رواناب را کاهش دادهانهد،
بلکه کیفیت رواناب را نیز بهبود داده و مان از آلودهشدن این روانابها
بهذکر است استفاده از روشهاي توسعه کماثر به مراتب
شده اند .ززم 
از لحاظ اقتصادي بهصرفهتهر از روشههاي سهازهاي کنتهرل سهیالب
هستند.
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Abstract
Due to the complexities of the urban environment, in recent years flood risk in urban basins in comparison
with non-urban basins has increased. Flooding in urban areas, causes damage to buildings and other large urban
infrastructure and it slow down or completely hinder traffic system. In this paper, urban flood management to
reduce flooding low-impact development techniques, using methods such as porous pavement and infiltration
trenches are discussed. For this purpose, using the software EPA-SWMM, in an area of Tabriz municipality, a
network of surface water collecting was assessed and with four events at the time of simulation model, it was
validated and calibrated. The network collects surface water in the three scenarios underlying the adoption of the
final version of the LID by hydraulic capacity of streams and reducing peak flood runoff was investigated. The
results showed that the majority of the urban network in flood return periods of 2, 5 and 10 years old, storm
water drainage do not have the necessary capacity and respectively 28, 45 and 48 percent of the network will be
flooded in critical situations. Well as the LID trenches influence over Porous Pavements for return periods of 2,
5 and 10 years old, in the same condition in about 8 to 10 percent better performance in reducing peak runoff
from watersheds and reduce flood risk while increasing groundwater is an important breakthrough as the best
and most efficient way of management (BMP) for the study area were identified.
Keywords: Best Management Practices (BMP), Low-Impact Development (LID), Urban Floods, Flood
Management
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