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چكيده
در طی چند دههی گذش��ته با توجه به رش��د سریع جمعیت و توسعهی شهری ،رواناب شهری افزایش یافته و منجر به مشکالت محیط زیستی مختلفی از جمله
آبگرفتگي معابر سطح شهر ،انتشار آلودگیهای زيست محيطي و خطرات ناشي از گسترش سيالب شده است .تحلیل حساسیت روشی است برای نشان دادن
این که کدام یک از پارامترها ورودی مدل تأثیـر بیشتری بر نتایج اعمال میکند .هدف از تحقیق تعیین پارامترهای مهم ورودی مدل  SWMMو اطمینان از
عملکرد مدل در شهر ماهدشت است .به این ترتیب که از مقدار اولیه برآورد شده  10پارامت ر درصد مناطق نفوذناپذیر ،شیب ،عرض معادل ،ضریب زبری مانینگ
در مناط��ق نفوذپذی��ر و نفوذناپذیر،زمان تمرکز ،ش��ماره منحنی( ،)CNارتفاع ذخیره در مناطق نفوذناپذیر و نفوذپذی��ر و درصد مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیرهی
سطحی ،به مقدار  15و  30درصد افزایش و کاهش داده شد و آبدهی اوج حاصل از این تغییرات به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد حس��استرین پارامتر مربوط به درصد اراضی نفوذناپذیر و کمحس��استرین پارامتر مربوط به ارتفاع ذخیرهی مناطق نفوذپذیر اس��ت .براي فرايند واسنجي و
اعتبارسنجی مدل رواناب متناظر با سه واقعهی بارندگي در خروجي حوض ه اندازهگيري و با رواناب شبيهسازي شده به وسیلهی مدل مقايسه گرديد .نتايج نشان
داد که انطباق خوبي بين آبدهی و عمق رواناب شبيهسازي شده و مشاهدهاي وجود دارد .بنابراین میتوان از این مدل برای پیشبینی خطر آبگرفتگی ،طراحی
و اولویتبندی مناطق برای رفع مشکل آبگرفتگی استفاده کرد.
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Abstract
During the past decades due to population growth and urbanization , urban runoff has
increased and lead to different Environmental problems such as inundation risk, release the
environmental pollutions and risks of flooding.Sensitivity analysis is used to determine the
important input parameters which caused run off.
Basically, the aim of this study was determine the important input parameters of
SWMM model and the reliability of this model Performance in the Mahdashttown. Therefore, 10
parameters including percentage of impervious area, slope, width, N-Manning for impervious
area, time of concentration, curve number, N-Manning for pervious area, depth of depression
storage on impervious area, depth of depression storage on pervious area and percent of
impervious area with no depression storage reduction, the first account of abovementioned
parameters was increased and decreased 15 and 30 percent and flood peak discharge was
selected as the dependent variable. For calibration and validation process model, corresponding
to three event rainfall runoff measured at the output of the basin and was compared with runoff
simulated by the model. The results showed there is good agreement between simulated and
observed runoff discharge and depth.So this model can use to predict the inundation risk,
design and prioritization areato fixing the inundation problem.
Keywords: Urban runoff, sensitivity analysis, calibration, validation, SWMM model,
pervious area

 برای کاهش این خطا نیاز به طراحی.مقدار خطاهای طراحی افزایش مییابد
 محققين در طول س��الهاي اخير سعي داشتهاند كه.دقیقتر ش��بکه میباشد
 در همین.رابطه هر چه دقيقتري بين بارش و رواناب ناشي از آن برقرار نمايند
SWMM  مدل.راستا مدلهاي مربوط به آبشناسی مختلفیارائه شدهاست
يكي از مدلهايي اس��تكه د ّقت قابل قبولي دارد و طي چندس��ال اخير بس��یار
 مدل.)2012 ,Moafi ;2012 ,Ahmadian( مورد توجه قرار گرفته است
یا مدل مدیریت رواناب سطحی یک مدل پویایشبیهسازی بارشSWMM
روان��اب بوده و میتواند برای یک واقع��ه و یا بصورت مداوم کیفیت و کمیت
.)2010 ,Gironas et al( رواناب را برای مناطق شهری شبیهسازی نماید
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مقدمه
شهرس��ازی و توسعهی شهرها و تبدیل مناطق بایر به اراضی شهری امکان و
فرصت نفوذ آب باران به درون زمین را به ش��دت کاهش میدهد و درنتیجه
رواناب با حجم و س��رعت بیشتر به سمت جویها و آبرههها سرازیر میگردد
,Cunderlik and Simonovic ;2009 ,Dongquan et al(
 کاهش نفوذپذيري به دليل توسعه مناطق،بارندگيهاي با ش��دت زياد.)2004
 از داليل،ش��هري وهمچنين وجود س��امانههاي جمعآوري رواناب با عمر باال
 در.)2010 ,Radmehr(عمده وقوع س��يالب در مناطق شهري ميباش��د
طراحی ش��بکه جمعآوری آبهای س��طحی با افزایش و وسیعتر شدن شبکه

)(پژوهشوسازندگی
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در دهههاي اخير مدلهای مربوط به آبشناس��یکي به طور روز افزوني براي
انج��ام کارهاي تحقيقاتي مختلف مورد اس��تفاده ق��رار گرفتهاند .اين مدلها
اکثراً پیچیدهاند و پارامترهاي مختلفي را شامل ميشوند .به علت تغييرپذيري
ب��االي اين پارامترها و محدوديت زماني و اقتصادي مقادير دقيق بس��ياري از
اين پارامترها بهدرس��تی شناخته شده نيس��ت .عالوه براين اندازهگيري دقيق
بسياري از اين پارامترها به طور مستقيم امکان پذير نميباشد (.)2007 ,Du
بنابراين فرآيند واسنجي به منظور برآورد مقادير دقيق هر يک از اين پارامترها
ام��ري ض��روري و اجتن��اب ناپذير اس��ت ( .)2010 ,Cibinدر ط��ي فرايند
واس��نجي مدل پارامترهاي ورودي مدل با تغيير در محدوده مجاز خود تعديل
و اصالح میگردند تا اين که بهترين برازش را با دادههاي مش��اهدهاي داشته
باش��ند .با اين حال زماني که تعداد پارامترها زياد باش��د فرايند واسنجي بسيار
پيچيده ش��ده و محاسبات گس��ترده و زمانبری را ميطلبد(.)1994 ,Rosso
از طرفی نمونه برداري از رواناب ش��هري به دلي��ل غير قابل پيشبيني بودن
رگبارها و همچنين عدم استفاده از دستگاههاي ثبات کاري سخت و پر هزينه
اس��ت .بطوریک��ه 2009( (etal Dongquanاز دو واقعه براي ارزيابي و
واسنجي مدل اس��تفاده کرد و )2000( et al Hsuو همکاران مدل را براي
دوره بازگشت هاي مختلف اجرا کرد و تنها با يک واقعه مدل را ارزيابي کردند.
در اين حالت تحلیل حساسيت به عنوان روشي اساسي در نظر گرفته ميشود
که به وس��يله آنتأثی��ر پارامتره��اي ورودي به عنوان متغير مس��تقل بر روي
خروجيهاي مدل (متغير وابس��ته) بررسي ميگردد(;2000 ,Saltelli et al
 .)2010 ,Cibin et alدر نتیجه پارامترها حس��اس ش��ناخته شده و تمرکز
ب��ر روي اين پارامترها صورت ميگيرد و بدينس��ان ب��ا کاهش عدم قطعيت،
دقتنتايجافزايش يافته وباع��ث صرفهجوييدر وقتوهزينهمیگردد(,Avrand
.)2006
طی مطالعهای که بهمنظور تعیینحساسیتمدل  1-HECانجام شدهاست  ،عا
ملشمارهمنحنیونگهداشتاولیهبهعنوانحس��استرین پارامترهايمدلمحسوبشدند.
همچنیننتایجتحقیق نشاندادکهاینمدلنسبتبهتغییراتزمان تمرکزوزمانتأخیرحسا
سیتچندانیراازخودنشان نمیدهد ( .)2006 ,Avrand et alطی مطالعهای در
حوضهی آبخیز کارون ،برای مشخص کردن متغییرهای زمین ریختشناسی
موثر بر س��یالب از مدل HEC-HMSاستفاده گردید ،نتیجه تحقیق بیان
داشت که شماره منحنیبهعنوانیکی از پارامترهای مهموتأثیرگذاربرروي آبدهی
اوج حوزه میباش��د ( .)2007 ,Shiranبهمنظور شبیهس��ازی فرایند بارش-
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رواناب و روندیابی جریان در بخش مرکزی ش��هر شیراز از مدل SWMM
استفاده ش��د .همچنین شبیه-س��از مونت کارلو()Monte-Carloو روش
 H.S.Lبرای تحلیل عدم قطعیت بکار گرفته ش��د .نتایج این تحقیق نش��ان
میدهد ،که ضریب عمق آب در چاهکهای (وس��ایل دسترسی برای بازرسی
و نظافت شبکه های فاضالب) مختلف از  %12تا  %66متغیر است .در ضمن
پارامترهای مربوط به زیر حوزهها و بارندگی بیش��ترین تأثیر را بر آبدهی اوج
س��یل و عدم قطعیت آن دارد ( .)2010 ,Sharifan et alطی مطالعهای از
مدل  SWMMبرای تحلیل حساس��یت متغیرهای موثر بر سیالب شهری
در ش��هرک امام علی (ع) شهر مشهد اس��تفاه شد .نتایج تحقیق حاکی از این
بود که ب��ا افزایش  30درصد در مقدار درصد مناطق نفوذ ناپذیر مقدار آبدهی
اوج  3/38درصد افزایش مییابد که بیش��ترین تأثیر را بر آبدهی اوج داشته و
به عنوان حساس��ترین پارامتر مدل شناخته شد و از طرف دیگر درصد مناطق
نفوذناپذی��ر بدون ذخیره س��طحی کمترین تأثیر را ب��ر آبدهی اوج حوضهی
م��ورد مطالع��ه دارد .پ��س از تحلیل حساس��يت ،مدل را واس��نجي و ارزيابي
نم��ود .نتايج نش��ان دهنده کارايي م��دل  SWMMدر منطقه مورد مطالعه
بودند(.)2012 ,Rostami Khalaj
ه��دف از ای��ن تحقیق تعیی��ن پارامتره��ای مهم ورودی م��دل SWMM
و اطمین��ان از عملکرد مدل در ش��هر ماهدش��ت اس��ت .تا بتوان با ش��ناخت
پارامترهای مهم و تأثیرگذار بر س��یالب و رواناب شهری میزان خطرات ناشی
از آنها را کاهش دهیم.
مواد و روشها
منطقهی مورد مطالعه
ش��هر ماهدش��ت در  50درجه و  53دقیقه طول غربی و  35درجه و  46دقیقه
عرض ش��مالی و در جنوبغربی شهرستان کرج واقع میباشد .شهر ماهدشت
از شمال به فرودگاه پیام و مرکز ماهوارهای سنجش از دور ایران از جنوب به
شهرستان شهریار ،از شرق به شهر محمدشهر و از غرب به شهرستان اشتهارد
منتهی میشود (شکل  .)1ارتفاع متوسط شهر ماهدشت از سطح آبهای آزاد
ح��دود  1294متر ،میانگین بارندگی منطقه م��ورد مطالعه  243/8میلیمتر و
محدوده خدمات شهری در حدود  3500هکتار میباشد ،که از این مقدار 111
هکتار که دارای ورودی و خروجی مش��خص اس��ت به عنوان منطقهی مورد
مطالعه انتخاب گردید.
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شکل  -1مشخصات جغرافیایی منطقهی مورد مطالعه
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ىضاشتَ که مؤثرترین پارامتر برآورد سیالب
ةرایس��یالب
آبدهی اوج
این نرم
مختلف
ظرحدهانه
پهنای
ش��کل و
عم��ق اتصال)  ،اطالعاتةرایچاهها
Mahdavi,
متغیرظد (
طٍاوراشحفادُ
زىاٌحيرکزازروطػضراییيتحٍیتراٌدازُگیریزىاٌپیيایظآةتااشحفادُاززصو
بررس��ی انتخاب ش��د .با توجه به دامنه
وابس��ته برای
اس��ت ،به عنوان
نهای��ت اطالعات مربوط به خروجیهای که ش��امل رق��وم کف گره خروجی
جسيػی
ةارش
ىلدار
فراواٌی
ىدت
طدت
ُای
ىٍضٍی
اشحفاده از
جيرکز ةا
زىان
بازدیدهای پس از
میباش��د از طری��ق .)2008
تغیی��رات قابل قبول (جدول  )1و همچنین با توجه به اینکه پارامترهای مورد
اطالعات
همچنین
اس��ت.
ىضاشتَشده
میدانی انجام
بسیار20
ةازگظث
رگتارکمدر بهدوره
ُيتارانُای
ىحٍاوب ٌيّدار
روش
اشحفاده از
طبقات ٌِایث ةا
گردید در
ىضاشتَ
ناچیز عکسالعمل نشان میدهند ،به
میزان
تغییرات
بررس��ی به
ةهّكکه در
مطالعه
مورد
ارتفاعی منطقه
شیب و
مربوط به مساحت ،محیط،
طد.
جِیَ
ىدل
ةَ
ورودی
غٍّان
ةَ
جيرکز
زىان
در
شانَ
همین دلیل افزای��ش و کاهش  15و 30درصدی پارامتر های منتخب و تأثیر
بخشهای مختلفی از مدل استفاده شده به وسیلهی نرم افزار GISاستخراج
حوزهی مورد بررسی قرار گرفت .بعد از
خروجی
س��یالب
اوج
آبدهی
بر
ها
ن
آ
گردیدهاست.
)- The U.S. Soil Conservation Service (SCS
مش��خص شدن پارامترهای حس��اس و تأثیرگذار از آنها برای واسنجی مدل
مشخص
برای مش��خص کردن بارندگی طرح الزم است در ابتدا زمان تمرکز
4
1
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اشث ،ةَ غٍّاٌيحغیر واةصحَ ةرای ةررشی اٌحخاب طد .ةا جّزَ ةَ داىٍَ جغییرات كاةم كتّل (زدول  )1و
ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایًکَ پاراىحرُای ىّرد ةررشی ةَ جغییرات کو ةَ ىیزان ةصیار ٌاچیز غکسانػيم ٌظان
ىیدٍُد ،ةَ ُيیً دنیم افزایض و کاُض  15و 30درغدی پاراىحر ُای ىٍحخب و جادیر آنُا ةر آةدُی اوج
شیالب خروزی صّزهی ىّرد ةررشی كرار گرفث .ةػد از ىظخع طدن پاراىحرُای صصاس و جادیرگذار از آن-
ُا ةرای واشٍسی ىدل اشحفاده گردید.
شماره  ،11۴پژوهش های آبخیزداری ،بهار 9۶
جذول  -1مقادیر اولیه و دامنه تغییرات قابل قبول متغیرهای مذلSWMM

مقادیر

دامنه تغییرات

درغد ىٍاظق ٌفّذٌاپذیر

-

±30

)Temprano et al (2006

طیب ()%

-

±30

)Temprano et al (2006

غرض ىػادل (ىحر)

-

±30

)Temprano et al (2006

0/013

0/011-0/033

)Huber and Dickinson (1992

ٌ -Nفّذپذیر

0/05

0/02-0/8

ارجفاع ذخیره ىٍاظق
ٌفّذٌاپذیر()mm

1/778

0/3-2/5

ارجفاع ذخیره ىٍاظق
ٌفّذپذیر()mm

3/81

2/5-5/1

درغد ىٍاظق ٌفّذٌاپذیر
ةدون ذخیر شعضی

16

5-20

متغیر

ٌ -Nفّذٌاپذیر

اولیه

مجاز

منبع

)Huber and Dickinson (1992
)Huber and Dickinson (1992
)Tsihrintzis and Hamid (1998
)Huber and Dickinson (1992

.)2001 ,.Santhi
است (al
ةرایهسازي
دقت شبي
گرفث باال
در ایً ىعانػَ جٍِا از شَ واكػَ ٌيٌَّ ةرداری غّرتدهنهي
استفاده گردید.
یک etىّرد ةرای
واشٍسی و
بودنىّرد
کَ دو
و همچنی��ن هر چه مقدار مجذور ميانگين مربعات خطا ( )RMSEکوچکتر
در اين مطالعه تنها از سه واقعه نمونه برداري صورت گرفت که دو مورد براي
اغحتار شٍسی ىدل اشحفاده طد .از رایرجریً رواةط ریاضی کَ در اکذر ىعانػات ىرةّط ةَ آبطٍاشی طِری
باش��د ،تفاوت دادههاي مشاهدهاي و برآورد شده کمتر بوده و دقت پيشبيني
واسنجي و يک مورد براي اعتبار سنجی مدل استفاده شد .از رايجترين روابط
شاجکیف(
ها ٌاش-
ضریب
طّد غّاىم
اشحفاده ىی
مطالعات آنُا
از
ىیاٌگیً ىرةػات خعا ( )RMSEىی-
ىسذور
و
)
NS
مدل بيشتر خواهد بود.
اس��تفاده
ش��هري از آن
شناس��ی
مربوط به آب
رياضي که در اکثر
خطا
مربعات
ميانگين
مجذور
و
ناش-ساتکيف()NS
ضريب
ميش��ود عوامل
ةاطد (.)et al., 2009 Dongquanدر ایً ىعانػَ ٌیز از ایً دو ىػیار ةرای ةررشی غضث واشٍسی و اغحتار
نتایج
( )RMSEميباش��د (.)Dongquan 2009 ,.et alدر ای��ن مطالعه نیز از
شٍسی ىدل اشحفاده گردید.
برای انجام تحلیل حساس��یت ،از بارش طراحی دو س��اعته (با توجه به زمان
این دو معیار برای بررس��ی صحت واس��نجی و اعتبار س��نجی مدل اس��تفاده
تمرکز اندازهگیری شده که دو ساعت است) با دوره بازگشت  20سال استفاده
گردید.
n
2
شد( .)2011 ,RostamiKhalajمقادیر متوسط پارامترهای استفاده شده در
)  (Q sim  Qobs
()1
NS  1  i n1
5مدل  SWMMبرای منطقه مورد مطالعه مطابق جدول ( )2میباشد .نتایج
2
Q
Q

(
)

av
حاصل از انجام تحلیل حساس��یت در شکلهای (3و  )2نشان داده شدهاست.
i 1 obs
همانطور که از روی ش��کلها مشخص اس��ت پارامترها از حساسترین تا کم
1 n
2
RMSE
)  Qobs
 (Q
 حساسترین بهترتیب ش��امل درصد اراضی نفوذناپذیر ،ضریب زبری مانینگ
n i 1 sim
در مناط��ق نفوذناپذیر ،ع��رض معادل ،زمان تمرکز ،ش��ماره منحنی (،)CN
ی طده وآةدُی ىظاُداجی در زىان iام ،ىیاٌگیً آةدُی ىظاُداجی و  nجػداد
ارتفاع ذخیره مناطق نفوذناپذیر ،ش��یب زیرحوضه ،درصد مناطق بدون ذخیره
س��طحی ،ارتفاع ذخی��ره مناطق نفوذپذیر  ،ضریب زب��ری مانینگ در مناطق
در اينجا Qsimآبدهی شبيهسازي شده وQobsآبدهی مشاهداتي در زمان
یجّاٌد ىذتث یا ىٍفی ةاطد ةِحریً صانث زىاٌی اشث کَ ىلدار آن ةراةر یک
نفوذپذیر اس��ت .با افزایش میزان پارامترهای درصد اراضی نفوذناپذیر ،عرض
iامQav ،ميانگين آبدهی مش��اهداتي و  nتعداد دادهها ميباشد .مقدار NS
طده آنةِحر
شازی
باشد کَ
منفياشث
دٍُدهياایً
ٌظان
معادل ،ش��ماره منحنی ،ش��یب زیرحوضه ،درصد مناطق بدون ذخیره سطحی
برابرازيک
که مقدار
طتیَاست
ُایزماني
دادهحالت
بهترين
تواند مثبت
NSىذتث ةاطد مي
می��زان آبدهی اوج افزایش یافت��ه یعنی این پارامترها ب��ا آبدهی اوج رابطه
هاي
است که داده
نشان دهنده
کَ صورتي
باشد .در
ةاىاُیث
خروزیاينىدل
باشد کَ
NSمثبتدُد
مقدارٌظان ىی
ىٍفی کهةاطد
اشث و در غّرجی
مس��تقیم دارن��د .در صورتی که پارامترهای ضریب زب��ری مانینگ در مناطق
شبيهس��ازي ش��ده بهتر از ميانگين دادههاي مشاهداتي است و در صورتي که
متناظر،NS
س��امانهكتّل
ىلدار كاةم
Sourisseau
باش��د et
al., 2007).,Arabi
et al.
نفوذناپذیر ،ارتفاع ذخیره مناط��ق نفوذناپذیر ،ارتفاع ذخیره مناطق نفوذپذیر و
نيست
جریًباماهيت
پاییًمدل
که).خروجي
نش��ان ميدهد
منفي
ضریب زبری مانینگ در مناطق نفوذپذیر ،با آبدهی اوج رابطه معکوس دارند
مقدار
نتري��ن
et al,.)2007
ٌNزدیک ةَ یکet al
Santhi
پايي (
.)2007اشث
,.Arabiشازی
دكث طتیَ
 ,.Sourisseauةاال ةّدن
ةاطد ٌظان دٍَُی
یعنی با کاه��ش آنها ،آبدهی اوج افزایش مییابد .به عنوان مثال با افزایش و
قابل قبول  0/5 ،NSاس��ت و هرچه که مقدار NSنزديک به يک باشد نشان

ور ىیاٌگیً ىرةػات خعا ( )RMSEکّچکجر ةاطد ،جفاوت دادهُای ىظاُدهای

ث پیضةیٍی ىدل ةیظحر خّاُد ةّد.
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 0/8درصد افزایش مییابد.
کاه��ش  30درصدی مناطق نفوذناپذیر آبده��ی اوج  1/71درصد افزایش و
SWMMدر جدول ( )3و نتایح
واسنجی
کاهش 30
فرآیودافزایش و
صورت��ی که با
هتایجیابد .در
 3/14درصد کاهش��می
واسوجی مدل
آماری خاصل از
مدل جدول ()4
مدل در
فرآیندسوجی
حاصلازازاعوبار
آماریخاصل
نتایجو هتایح
درصدیجدول ()3
SWMMدر
حاصل از اعنبار سنجی مدل در جدول ( )4ارائه شده اند.
ضری��ب زبری مانینگ مناطق نفوذناپذیر آبده��ی اوج  0/54درصد کاهس و
ارائى شده اهد.
2
1

درصذ تغییرات آبذهی اوج

0
-10

-30

30

10
-1
-2
-3
-4

درصذ تغییرات پارامترهای مهم مذل SWMM
عرض معادل

شماره منحنی

درصد مناطق نفوذناپذیر

زمان تمرکز

ضریب زبری مناطق نفوذناپذیر

طکم  -2درغد جغییرات پاراىحرُای ىِو اشحفاده طده در ىدل SWMM
0.6
0.4
0.2

درصذ تغییرات آبذهی اوج

0
-10

-30

30

10

-0.2
-0.4
-0.6

درصذ تغییرات پارامترهای مهم مذل SWMM
درصد مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیره سطحی

ارتفاع ذخیره در منطق نفوذپذیر

ارتفاع ذخیره در منطق نفوذناپذیر

شیب
ضریب زبری مناطق نفوذپذیر

طکم  -3درغد جغییرات پاراىحرُای ىِو اشحفاده طده در ىدل SWMM
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شماره  ،11۴پژوهش های آبخیزداری ،بهار 9۶

نتیجهگیری
با انجام تحلیل حساسیت مشخص میشود چقدر مقادیر خروجی مدل بهوسیله
تغیی��رات در مقادیر ورودی م��دل تحت تأثیر قرار میگیرن��د .بهعبارت دیگر
تحلیل حساس��یت روشی است برای نش��ان دادن اینکه کدام یک از پارامترها
تأثیـر بیش��تری ب��ر نتایج اعمال میکند ،از اینرو با توجه به نتایج به دس��ت
آمده مش��خص است از بین  10پارامتر استفاده ش��ده بهترتیب بیشترین تأثیر
را درص��د مناطق نفوذناپذیردارد بعد از ای��ن پارامتر ضریب زبری مانینگ در
مناطق نفوذپذیر و عرض معادل در رتبه بعدی قرار دارند که مطابق با یافته-
ه��ای(Moafi)2012(، )2009( FallahTafti ،Dalir)2005و()2012
 RostamiKhalajمیباشد .با توجه به اینکهحوزههایشهریبراساسنیاز،ب
هدنبالتغییردرکاربریاراضیحوضههایطبیعیبوجودمیآیند در نتیجه باعث افزایش
درصد نفوذناپذیری و کاهش ضریب زبری میشوند از طرفی با توجه به اینکه
در مناطق شهری رواناب دو ردیف خانهای که مشرف به کوچه هستند به آن
وارد میش��وند ،در نتیجه کوچه و خانههای مش��رف به آن به عنوان یک زیر
حوز ه در نظر گرفته میش��وند و همانطورکه مش��خص است در اکثر مناطق
طول کوچهها به مراتب خیلی بیش��تر از عرض آنها اس��ت که سبب میگردد
عرض معادل کاهش یابد که نتیجهاش افزایش رواناب و س��یالب خواهد بود.
( Ahmadian)2012نیز با استفاده از مدل  SWMMدر منطقه هشتگرد
جدید از بین هش��ت پارامتر (درصد اراض��ی نفوذناپذیر،ضریب زبری مانینگ
مناطق نفوذناپذیر ،ضریب زب��ری مانینگ در مناطق نفوذپذیر ،عرض معادل،
ارتفاع ذخیره مناطق نفوذناپذیر ،ارتفاع ذخیره مناطق نفوذپذیر ،شیب زیرحوزه
و درصد مناطق بدون ذخیره سطحی) ،بیان داشتند که ،ضريب زبري مانينگ
در مناط��ق نفوذناپذير ،عرض معادل ،ش��يب زیر ح��وزه و درصد مناطق نفوذ
ناپذير به ترتيببيش��ترین تأثیر را در تغيير آبدهی اوج داش��تهاند.در صورتی که
در مطالعه حاضر همانطور که بیان گردید ترتیب حساس��یت پارامترها متفاوت
اس��ت و همچنینشیب جزء پارامتر کم حساس محسوب میشوند این نتیجه را
میتوان به ویژگیهای فیزیکی دو منطقه مورد مطالعه نسبت داد.
به طور کلی میتوان چنین بیان کرد ،از آنجا که بخش قابل توجهی از ش��هر
ماهدش��ت به وسیلهی سطوح نفوذناپذیر اش��غال شدهاست و مناطق نفوذپذیر
بخش کمی از زیر حوضهها را ش��امل میشوند در نتیجه تأثیر گذاری مناطق
نفوذپذی��ر و عاملهای مربوط به آن از جمله ضریب زبری و ارتفاع ذخیره نیز
کمتر خواهد بود .با توجه به ش��کل ( )2با زیاد کردن ش��ماره منحنی ()CN
آبدهی اوج افزایش یافته ولی با کم کردن آن هیچ گونه تأثیری بر آبدهی اوج
نداشته که علت آن مربوط است به کم بودن مناطق نفوذپذیر زیرا با توجه به
اینکه بخش قابل توجهی از منطقه اراضی نفوذناپذیر است در نتیجه با اضافه
کردن CNبنحوی میتوان گفت به میزان این س��طوح افزوده شده که سبب
باال رفتن آبدهی میشود و تغییرت حاصل از آن قابل مشاهده است ،ولی در
صورت��ی که از میزان CNکم میکنیم به دو دلیل اولی به خاطر اینکه مقدار
CNبسیار پایین میآید بهعنوان مثال در حالتی که ما  30درصد از مقدار اولیه
کم میکنیم متوس��ط  CNحوزه حدود  59درصد میشود و امکان دارد مدل
برای  CNهای پایین دارای حساسیت نباشد دومی به دلیل کم بودن سطوح
نفوذ ناپذیر است یعنی ما هر چقدر هم CNرا کم کنیم چون سطوح نفوذپذیر
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کم است تأثیری چندانی بر آبدهی نخواهد داشت.
نتايج حاصل از واسنجي مدل نشان داد که شبيهسازي آبدهی و عمق و سرعت
رواناب در دو واقعه بررس��ي شده انطباق خوبي دارد که مقدار NSبراي واقعه
دوم و س��وم به ترتيب بيشتر از  0/5ميباشد .نتايج ارزيابي مدل SWMM
کارايي و دقت مدل را تاييد کرد و در مورد هرس��همتغير ارزيابي شده (آبدهی،
عم��ق رواناب و س��رعت رواناب) مق��دار NSباالتر از  0/5اندازهگيري ش��د.
همچني��ن مقادير RMSEبراي عمق ،س��رعت و آبده��ی رواناب در فرآيند
ارزيابي به ترتيب  0/243 ،0/046و  0/037بدست آمده است ،که نشان دهنده
نتايج قابل قبول مدل است .در نتيجه ميتوان گفت انطباق خوبي بين رواناب
شبيهس��ازي شده و مش��اهدهاي وجود دارد و اين ميتواند نشان دهندهي اين
باش��د که مدل  SWMMدقت مورد نياز براي شبيهسازي رواناب شهري را
دارد و ميتوان از اين مدل براي طرحهاي مديريت رواناب ش��هري و طراحي
ش��بکه زهکشي رواناب ش��هري در منطقه مورد مطالعه اس��تفاده نمود که با
يافتههاي)2001( Zoppou, )2005( Phillips et alنیز مطابقت دارد.
رشد سریع شهرسازی و شهرنشینی  ،و تخریب هر چه بیشتر بسترهای طبیعی
موجب کاهش نفوذپذیری خاک در مناطق مس��کونی و شهری شدهاست که
این مسئله مشکالتی از جمله آبگرفتگي معابر سطح شهر ،انتشار آلودگیهای
زيست محيطي ،افزایش رواناب و ایجاد سیالب را بههمراه داشتهاست.
شهر ماهدشت نیز از این قائده مستثنی نبودهاست،به طوریکه در طی دو ،سه
دهه گذش��ته از روستایی کوچک به ش��هری بزرگ با ویژگیهای منحصر به
خود مبدل شدهاس��ت .گسترش محدوده شهر ماهدشت طبع ًا بر وسعت اراضی
شهری نفوذناپذیر افزوده که تشدید سیلگیری ،کاهش تغذیه طبیعی آبخوان
و افزایش حجم روانابهای ش��هری را به دنبال داشتهاست که با با یافتههای
 )2010( Sharifan et alو (Malekinejad and Ekrami)2010
مطابق��ت دارد .م��وارد بیان ش��ده در صورت ع��دم مدیریت و ب��ه کارگرفتن
روشهای مناس��ب و اصولی میتواند در آینده نهچندان دور به خطر بزرگی و
حادثهزا تبدیل گردد.
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