
ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2021;36(4):419-428. DOI: 10.29252/geores.36.4.419

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2021, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Flood Risk Assessment in Urban Systems using Flood 
Management Model; Case Study of District 4 of Tehran

[Ahmadisharaf E, Tajrishy M; 2015] Siting detention basins using SWMM and ...; [Babaei S, et al; 2018] 
Urban flood simulation and prioritization ...; [Beck NG, et al; 2017] An urban runoff model designed to 
inform ...; [Choi KS, Ball JE; 2002] Parameter estimation for urban runoff ...; [Dongquan Z, et al; 2009] 
GIS-based urban rainfall-runoff modeling ...; [Du J, et al; 2007] Development and testing of a simple ...; 
[Farokhzadeh B, et al; 2011] Evaluation of SWMM hydrological-hydraulic ...; [Hsu MH, et al; 2000] 
Inundation simulation for urban drainage ...; [Huber WC, Dickinson RE; 1988] Storm water management 
model user’s ...; [Jang S, et al; 2007] Using SWMM as a tool for hydrologic impact ...; [Jiang L, et al; 2015] 
Urban flood simulation based on the SWMM ...; [Kobarfard M, et al; 2018] Efficient assessment LID and 
determining ...; [Lin SS, et al; 2006] Integrating legacy components into ...; [Lowe SA; 2010] Sanitary 
sewer design using EPA storm ...; [Luan B, et al; 2019] Evaluating green stormwater infrastructure ...; 
[Meena YR, Gupta AK; 2018] Spatial BMP approach for mitigating ...; [Mozaffari J, Kobarfard M; 2017] 
Investigation of qualitative and quantitative ...; [Park SY, et al; 2008] Effect of the aggregation level ...; 
[Phillips BC, et al; 2003] 1D and 2D modelling of urban drainage ...; [Pushpalatha R, et al; 2012] A review 
of efficiency criteria suitable for ...; [Sharifan RA, et al; 2010] Uncertainty and sensitivity analysis of ...; 
[Sin J, et al; 2014] Evaluation of flood runoff reduction ...; [Temprano J, et al; 2006] Stormwater quality 
calibration by SWMM: A ...; [Zoppou C; 2001] Review of urban storm water ...; [Zhu Z, et al; 2019] An 
assessment of the hydrologic effectiveness ...

Aims Urban runoff and flood damage is one of the most important and fundamental issues in the field 
of urban management, which in recent decades has been strongly affected by the rapid growth of cities 
and increasing urbanization. Today, to show these processes, in the design and evaluation of urban 
drainage network system, the use of existing computer models has a special place to simulate the flow. 
The purpose of this study is to use the SWMM model to quantitatively simulate rainfall floods for District 
4 of Tehran.
Methodology In this research, using the capabilities of SWMM model for region 4 of Tehran, according to 
environmental factors, two plans of the best management strategies (BMP) under the garden and green 
roof climate scenario and a combination of both scenarios for maximum control Runoff has been done 
quantitatively and finally their efficiency in reducing the total volume of runoff out of the basin has been 
investigated.
Findings The results of sensitivity analysis of the model showed that among the seven parameters 
studied in this study, the amount of CN, the percentage of impermeable areas, the roughness coefficient 
in impermeable areas and the equivalent width had a greater effect on peak flow change, respectively. 
According to the obtained results, the third scenario (simultaneous combination of the first and second 
scenarios) will have the greatest impact on reducing the flow depth and flow rate in the entire surface 
water collection network. 
Conclusion Considering the depth factor, in a total of four modes of model implementation, the third 
scenario has the most impact on Tehranpars channel (output 7) and the least impact on Yakhsaran 
channel (output 3) and if we consider the peak discharge factor for evaluation In general, the third 
scenario has the most impact on Tehranpars channel (output 7) and the second scenario has the least 
impact on output 4.
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 چکيده

 سیل در از ناشی یهاخسارت و شهری : امروزه، بررسی روانابهانهیزماهداف و 

ه ی، از جایگااانهیرای هامدلبا استفاده از  زهکشی شهری شبکهو ارزیابی  یطراح

این مطالعه، استفاده از مدل مديريت سيالب برای  از خاصی برخوردار است. هدف

 .تهران بود ۴ی کّمی سیالب ناشی از بارندگی منطقه ساز هیشب
سناریوی جوی باغچه،  تحت مدیریتی راهکارهای بهترین از طرح : دویشناسروش

 تهران با شهر ۴ منطقه رواناب منظور کنترلهر دو سناریو، بهبام سبز و ترکیب 

 حجم کاهش در آنها کارآیی میزان و بررسی مدل مديريت سيالب از استفاده

 ،بندی منطقه با توجه به توپوگرافیحوضهتحلیل شد.  حوضه، خروجی از رواناب

، موقعیت معابر اصلی و فرعی و هاکانالشیب منطقه، جهت جریان آب، شیب 

  انجام شد.  هاکانالموقعیت 

ی سطحی هاآبآوری ی اصلی شبکه جمعهاانالبا توجه به ابعاد ک: هاافتهی

ساله را  ٢، شبکه ظرفیت انتقال دبی بیشینه با دوره بازگشت ٤شهرداری منطقه 

 دوم) بیشترین تاثیر و اول سناریوی دو همزمان سناریوی سوم (ترکیب نداشت.

ی آب سطحی داشت. آور جمعرا در کاهش عمق جریان و دبی جریان در کل شبکه 

، برای ٧/٣ساله بدون راهکار مديريتی ١٠حداکثر سرعت برای دوره بازگشت 

کاهش) و سناريوی  %١١( ٢٢/٣کاهش)، سناريوی دوم  %٩( ٢٩/٣سناريوی اول 

 د شدکاهش) متربرثانيه برآور  %٥/١٢( ١١/٣سوم 
شهرداری  ٤منطقه موجود در رواناب  یآور جمع در سیستم زهکشی: یر یگجهینت

پاسخ هیدرولوژیک مناسب و  مدل مديريت سيالبکارآيی مناسبی ندارد.  تهران

 کند.سازی میشبیه را نزدیک به شرایط واقعی حوضه
شهرداری  ۴شهری، مدل مديريت سيالب، جوی باغچه، بام سبز، منطقه  سیالب کليدواژگان:

 تهران
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 مقدمه

 و ایجاد همچنین و شهرسازی و شهری ساز و ساخت سریع با رشد

ده و شدیدتر ش بیشتر شهری نواحی در سیالب ،هارساختیز توسعه

 از چه کّمی و لحاظ از چه سیالب مدیریت و کنترل ،رونیا است. از

. [Beck et al., 2017]است  خاصی برخوردار اهمیت از کیفی لحاظ

دت، ش ویژه مقدار،اقلیمی به وقایع تابع اینکه بر عالوه سیل وقوع

تلف های مختوزیع مکانی و زمانی بارندگی است، تحت تاثیر ویژگی

 های انسانی نیز قرار دارد.حوضه آبخیز مانند کاربری اراضی و دخالت

 و احداث شهرسازی از ناشی که افزایش سطوح نفوذناپذیر حوضه

طور طبیعی از میزان به است، نفوذپذیر یهاخاک برها سازه انواع

 اهدکیمسطوح نفوذپذیر که قادر به جذب بخشی از باران هستند، 

[Jiang et al., 2015] ی اخیر سعی هاسال. محققان در طول

دقیقی برقرار کنند.  رابطهبین بارش و رواناب ناشی از آن  اندکرده

ی هیدرولوژیک مختلفی از جمله مدل مديريت سيالب هامدل

(SWMM; Storm Water Management Model)  کمک

، SWMM. [Beck et al., 2017] اندکردهشایانی در این زمینه 

رای یک واقعه ب تواندیمی رواناب است و ساز هیشبمدل دینامیک 

یا به صورت مداوم، کیفیت و کمیت رواناب را برای مناطق شهری 

. همچنین، این مدل توانایی [Luan et al., 2019]ی کند ساز هیشب

ی کوچک هاحوضهترکیب شود و در  هامدلاین را دارد که با سایر 

، استفاده از راهکارهای هامدلنتایج قابل قبولی ارایه دهد. عالوه بر 

ی استراتژیک از جمله استفاده از ز یربرنامهیریتی جدید و مد

تواند به و غیره می هاباغچههای نفوذپذیر، بام سبز، جوی روسازی

 ,.Zhu et al]کاهش حجم رواناب در حوضه شهری کمک کند 
مدیریتی، کاهش حجم  هدف از طراحی این نوع راهکارهای. [2019

با منبع غیرمتمرکز  یهایآلودگ رواناب، کاهش پیک جریان، کاهش

نفوذ آب و تصفیه یا عملیات بیولوژیک و  از طریق تبخیر و تعرق،

  .[Kobarfard et al., 2019]است  شیمیایی

 مطالعات گوناگون، مطالعاتی مناطق در محققان اخیر، سال چند طی

و همکاران  شریفیان. اندمختلفی در این زمینه انجام داده

[Sharifan et al., 2010] در مرکز شهر تاریخی شیراز ای در مطالعه

ای هدر جنوب غرب ایران به تحلیل عدم قطعیت عمق آب در منهول

 SWMMو از پرداختند زهکشی  یهاستمیس یهامهم خطوط لوله

فرآيند بارش رواناب و روندیابی جریان در مجاری  یساز هیبرای شب

 و همکاران پوشپاالتا مطالعه کردند. درآب استفاده 

[Pushpalatha et al., 2012] از SWMM سیستم طراحی برای 

 معموالً  SWMM اینکه با. شد استفاده شهری زیرزمینی زهکشی

 از انتویم شود،سطحی استفاده می زهکشی سیستم تحلیل برای

. کرد ادهاستف نیز زیرزمینی زهکشی سیستم طراحی و تحلیل برای آن

در  [Ahmadisharaf et al, 2015]و همکاران  شرفیاحمد

مدت  همچون(سیالب  یهایژگیکه برخی از و ای دریافتندمطالعه

 برای فهم اثرات داشتن اهميت زياد، با وجود )زمان و سرعت

و این معیارها در ارزیابی  شوندیم اغلب نادیده گرفته ،آبگرفتگی

 مدیریت سیالب به اندازه کافی مورد توجه قراری هایاستراتژ 

در منطقه  SWMMکارآيی  تحقیق آنها، حاکی ازنتایج اند. هنگرفت

 ,Mozaffari & Kobarfard] مظفریو  کبارفرد. مورد مطالعه بود
در  SWMMی و کیفی سیالب شهری را با مدیریت کمّ  [2017

راهکار مدیریتی تهران انجام دادند. بر اساس نتایج آنها،  ۲۲منطقه 

 کاهشنسبت به جوی باغچه با  %۲/۱۸بام سبز با متوسط کاهش 

عملکرد بهتری در کاهش پیک رواناب اوج خروجی از از  ۷/۹%

 ,.Babaei et al]و همکاران  باباییبرخوردار بوده است. حوضه 
 SWMMهیدرولوژیک توسط  یساز هیاساس شب بر [2018

و  S18 ،S16 ،S11 ،S7ی هارحوضهیترتیب زبهتشخیص دادند که 

S1 حرانی هستند، حال آنکه در مدل بPROMETHEE ترتیب به



 ۴۲۱  تهران ۴منطقه  یطالعه موردم الب؛یس تیریبا مدل مد یشهر  یهاستمیدر س یخطر آبگرفتگ یابیارزــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی نشخيص نقاط بحران S1و  S18 ،S16 ،S14 ،S11 یهارحوضهیز

 ,.Farokhzadeh et al]و همکاران  زادهفرخ. ندداده شده بود
 و شهرداری خیام، کانال را برای سه سطحی روانابمیزان  [2021

 مختلف یهابازگشت دوره شهرداری تهران در ۱۲منطقه  شهریور ۱۷

 کردند.  برآورد SWMM با استفاده از
 تواندمیدارای بافتی است که ، شهرداری تهران ۴منطقه از آنجا که 

مدلی از  ،هیدرولیک و هیدرولوژیک ،از نظر خصوصیات شهرسازی

 یهر ش ی سیالبساز هیشباین مطالعه، با هدف  ،کل شهر تهران باشد

 انجام شد.  SWMMفاده از شهرداری تهران با است ۴منطقه 

 
 شناسیروش

 ازروبی هاشبکهز ا تلفیقی ،ی شهر تهرانهاروانابی آور جمع شبکه

طولی  نیمرخه ک ست) ااگوها( زیرزمینی وها و کانیووها) (کانال

سازی جريان است. برای شبيه معکوس بیش دارای مسیرها برخی

رواناب، از سه روش جریان ماندگار، موج سینماتیک و موج 

. در این پژوهش [Lowe et al., 2010]شود دینامیک استفاده می

منظور انجام شد، روش روندیابی موج دینامیک به ۱۳۹۹که در سال 

شهرداری تهران  ۴های ناشی از بارندگی در منطقه سازی سیالبشبیه

ساله استفاده ۱۰و  ۵، ۲ی بازگشت هادورهساعته با ۶با طرح رگبارهای 

 شد. 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

 قمناط با حاضر حال در تهران گستره از بخشی عنوانبه تهران شهر

 ۵۱°، ۳۳' الی ۵۱°، ۱۵'جغرافیایی  مختصات بین شهرداری، گانه ۲۲

است.  شده واقع شمالی عرض ۳۵°، ۴۹'ی ال ۳۵°، ۳۲'و  شرقی طول

متر مربع در قسمت شمال  ۶۱،۲۸۸،۳۶۷با مساحتی معادل  ۴منطقه 

محله در  ۲۰ناحیه و  ٩، شرقی تهران قرار گرفته است. در حال حاضر

محدوده منطقه مورد شهرداری تهران وجود دارد.  ۴سطح منطقه 

 و در ۱ منطقه با لنگری خیابان حدود مطالعه، از طرف غرب در

-می محدود ۴ منطقه حریم ، از طرف شرق به۳ منطقه با پاسداران
 بدنه دارای ۱۳ و ۸ ، ۷ ، ۳ ، ۱ مناطق با ۴ منطقه ترتیب بدین. شود

منطقه  حریم و ۱۸۰۰ خط است. در سمت شمال به همجوار و مشترک

 در و ٨و  ٧ مناطق با رسالت خیابان مرز و از طرف جنوب با ۱

 ). ١(شکل  شودیممحدود  ١٣ منطقه با دماوند خیابان محدوده

 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه )١شکل 
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  بهترين راهکار مديريتی

اثر، روشی مقاوم در برابر تغییرات در چرخه تکنیک توسعه کم

کارگیری این تکنیک، چرخه هیدرولوژیک و نفوذ خاک است. به

رساند و هیدرولوژیک قبل و بعد از توسعه شهری را به حداقل می

 تالشی برای احیای شرایط طبیعی پیش از توسعه شهری است

[Meena et al., 2018]با توجه به های موجود، . از بین روش

سنجی اجرایی، شرایط توسعه شهری منطقه، محدودیت و امکان

 آبی،تطابق محدوده از نظر فضای موجود و با توجه به شرایط کم

 BMPs; Best Management)بهترين راهکارهای مديريتی 
Practices) جوی باغچه و پشت بام سبز بود که قابلیت تغذیه ،

 ).١های زیرزمینی را داشتند (جدول سفره

ی سطحی و تحلیل هاآبآوری بعد از ترسیم کامل شبکه جمع

سناریو به منظور بررسی خصوصیات کّمی با رگبار  ٣حساسیت، 

ساله برای تحلیل کّمی در نظر ١٠و  ٥، ٢ساعته، با دوره بازگشت ٦

 گرفته شد:

 ؛BMPعنوان سبز بهنمودن پشت بام سازی کّمی با لحاظ. شبیه١

 ؛BMPعنوان نمودن جوی باغچه بهسازی کّمی با لحاظ. شبیه٢

. ترکیب همزمان دو سناریوی اول و دوم با توجه به امکان اجرا ٣

 )حوضه(انتخاب بهینه هر سناریو برای هر 
 

 روش اجرای پژوهش

ان شیب منطقه، جهت جری ،بندی منطقه با توجه به توپوگرافیحوضه

 هاکانال، موقعیت معابر اصلی و فرعی و موقعیت هاکانالآب، شیب 

 DEM; Digital)مدل رقومی ارتفاعی انجام شد. در ابتدا، 
Elevation Model) برای فاکتورهای شیب، جهت شیب و مرز ،

 ،شد. سپستهیه  ArcGIS افزارنرممحیط در  های منطقهزیرحوضه

ها، کیک ساختمانبا تف با استفاده از نقشه کاربری اراضی شهری

 یهامساحت قسمت ،، بلوارها، فضای سبز در هر زیرحوضههاابانیخ

برای  .شدنفوذناپذیر محاسبه و از طریق بازدیدهای میدانی تصحیح 

 از  ،مدل راهنمای   بر  عالوه  ،نیز  هاکانال زبری  پارامتر  تعیین 

مجرب گیری از نظر کارشناسان میدانی متعدد و بهره یدهایبازد

استفاده و مقدار این پارامتر در هر کانال بر اساس شرایط همان بازه، 

شماره منحنی برای انواع مختلف کاربری  ،تعیین شد. از این رو

 های هیدرولوژیک خاکشهری بر اساس گروه یهااراضی در حوضه

محل ورود ، مشخصات اتصاالت. [Dongquan, 2009] شد تهیه

ستم زهکشی رواناب، ابعاد و مقطع رواناب هر زیرحوضه به سی

 مشخصاتسپس، ابتدا از طریق بازدید میدانی تعیین و  ،عرضی

. شدمحاسبه  ArcGISافزار فیزیوگرافی اتصاالت با استفاده از نرم

همچنین بعضی از پارامترهای اتصاالت مانند رقوم کف، طول و 

 و لدهنده مانند طوعرض جغرافیایی، حداکثر عمق اتصال و انتقال

 ،شدند. در نهایت محاسبه ArcGISافزار نرمفاصله از کف، به وسیله 

کانال  ٢٨گره و  ٦٨، اصلی زیرحوضه ٢٨ ،در منطقه مورد مطالعه

 .)٢؛ جدول ٢شد (شکل مشخص 
 

 سبز) بام پشت و باغچه (جوی مشخصات بهترين راهکارهای مديريتی )۱جدول 
 پشت بام سبز جوی باغچه واحد پارامتر
 سطح

 mm ۱۵۰ ۷۵ عمق ذخیره
 ۱/۰ ۳۵ % زبری مانینگ

 ۱ ۱ % شیب سطح
 - ۶ % شیب جانبی حوضچه

 خاک

 mm - ۱۵۰ ضخامت

 ۴ - % تخلخل

 ۱/۰ - - مزرعه ظرفیت

 ۲۴ - % پژمردگی نقطه

 K mm/h - ۱۲۰ هیدرولیکی هدایت

 ۵ - % هیدرولیکی هدایت شیب

 ذخیره

 mm - ۵ مکش

 mm - ۷۵ ارتفاع

 ۵/۰ - - تخلخلنسبت 

 
 

 
 

 EPA-SWMM افزارنرمی اصلی در هارحوضهیزطراحی مدل  )۲شکل 
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 ۴ها در منطقه های بهسازی انهار و کانالهای سطحی و تهیه طرحهای اصلی مورد مطالعه (مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آباطالعاتی از حوضه )۲جدول 

 شهرداری تهران)
 CN نام مجرای اصلی شیب زیرحوضه شماره نواحی مساحت (هکتار) کد زیرحوضه

 ٨٧ D ٥١/٣ ٩و  ٨و  ٦ ٥٠/١٠٨ ٤-١

 ٨٩ C ٨٧/٣ ٩و  ٦ ٧٢/٢٧١ ٤-٢

 ٨٥ - - ٨و  ٦ ٠١/٧٨ ٤-٣

 ٨٧ خاور ٠٧/٣ ٤ ٤٢/٢١٨ ٤-٤

 ٨٩ مبارک اباد ٣٥/٣ ٣و  ١ ٥٩/١٧٦ ٤-٥

 ٨٨ B ٠٣/٤ ٧و  ٢ ٢٤/٤٩٠ ٤-٦

 ٨٨ هنگام ٧/٠ ٩ و ٥ ٥٧/١٤٠ ٤-٧

 ٨٨ A ٢٥/٤ ٣و  ١ ٤٧/٣٨٨ ٤-٨

 ٨٦ بنی هاشم ١٢/٣ ٣و  ٢و  ١ ٧٣/١٠٦ ٤-٩

 ٨٧ حسن بنا ٩٥/٢ ٩و  ٧و  ٥ ٨٦/٣٠٨ ٤-١٠

 ٨٤ اردیبهشت ٦٦/٤ ٨و  ٦ ٢٣/٢٢٢ ٤-١١

٩٦/٣ ٨ ٥١/١٣٣ ٤-١٢ E ٨٨ 

٦٨/٣ ٨ ٢٢/١٠٨ ٤-١٣ G ٩٠ 

 ٨٩ J ٣٨/٤ ٧و  ٥و  ٤ ١٦/٤٩ ٤-١٤

 ٨٨ ده نارمک ٠٦/٤ ٨ ٢٤/٢٣١ ٤-١٥

 ٨٨ I ٨٣/٢ ٩و  ٥ ٤٥/٨٦ ٤-١٦
 ٩١ تهران پارس ١/٥ ٨ ٩٥/٤٠٨ ٤-١٧

 ٨٨ یخساران ٤٣/٤    ٧و  ٣و  ٢ ٩٠/٢١٤ ٤-١٨

 ٩٠ دارآباد ٥٣/٣ ٨ ٠٨/٥٩١ ٤-١٩

 ٨٣ F ١٧/٤ ٣و  ٢ ٣٠/٩٢ ٤-٢٠
 ٨٥ موسایی ٧٧/٠ ٣و  ١ ٩٥/١٦٨ ٤-٢١

 ٨٦ دوالیی ١٧/٢ ٣و  ١ ٠٢/١٤٦ ٤-٢٢

 ٨٨ تونل غیاثوند ٠١/٣ ٧و  ٤ ٦٢/٣٥٣ ٤-٢٣

 ٩٠ علم و صنعت ٦٨/١ ٨ ٨٢/١٦٩ ٤-٢٤

١٩/٤ ١ ٦٨/١١٣ ٤-٢٥ H ٨٩ 
 ٨٨ زرین گالب ٦٨/٣ ٧و  ٣ ٨٦/١٨ ٤-٢٦

 ٨٧ سوهانک ١/٥ ٧ ٢٣/٤٧٢ ٤-٢٧

 ٨٨ شاهآباد ٢٦/٥ ٧ ١٩/١٧٩ ٤-٢٨

 

 

 نیترکینزدعنوان ، بهمتعلق به اداره هواشناسی ایستگاه دوشان تپه

یر به همراه سا آنبارندگی  یهادادهایستگاه سینوپتیک انتخاب و 

وارد  SWMMشده در منطقه مورد مطالعه به انجام یهایر یگاندازه

وسط شده تسازیسازی شد. سپس مقادیر شبیهو مقادیر دبی شبیه

 و منظور محاسبه نفوذ. بهشدشده مقایسه گیریمدل با مقادیر اندازه

 SCS (Soil Conservation Service)ی هاترتیب از روشفت بهاُ 

های مربوط . داده[Sin et al., 2014] هیزن ویلیامز استفاده شد و

رو و نقاط مجاری آب ها،ها، گرهبه ایستگاه هواشناسی، زیرحوضه

 آوری، محاسبه و در مدل وارد شدند.ریز جمعبرون
 

 هایافته
خروجی اصلی، برای  ١٠هیدروگراف سیل (مقدار دبی خروجی) در 

). با توجه به ابعاد ٣ساله رسم شد (شکل  ١٠و  ٥، ٢دوره بازگشت 

ی سطحی شهرداری منطقه هاآبآوری ی اصلی شبکه جمعهاانالک

ساله را  ٢، شبکه ظرفیت انتقال دبی بیشینه با دوره بازگشت ٤

 نداشت. 

ی ر ینظرگبدون در با و منظور ارزیابی نتایج اجرای مدل در حالت به

ه ی شبکهایخروجان برای سناریوی مدیریتی، از نمودار دبی جری ٣

 ). ٤ساله استفاده شد (شکل ١٠با دوره بازگشت 

-ساله برای طراحی شبکه جمع١٠دوره بازگشت  غالبابا توجه به اینکه 
)، عالوه بر بررسی ٥شود (شکل ی سطحی استفاده میهاآبآوری 

ساله بررسی شد ١٠دبی جریان، حداکثر سرعت نیز برای دوره بازگشت 

 %٩( ٢٩/٣، برای سناريوی اول ٧/٣راهکار مديريتی که بدون 

 ١١/٣کاهش) و سناريوی سوم  %١١( ٢٢/٣کاهش)، سناريوی دوم 

 ).٦کاهش) متربرثانيه برآورد شد (شکل  %٥/١٢(
سناریوی سوم بیشترین تاثیر را از جهت کاهش دبی بیشینه در بین 

ت شسناریوها و حالت بدون در نظر گرفتن سناریوهای مدیریتی دا

 . )١(نمودار 

سناریوی سوم (ترکیب همزمان دو سناریوی اول و دوم) بیشترین 

 یآور جمعتاثیر را در کاهش عمق جریان و دبی جریان در کل شبکه 

 ). ٤آب سطحی داشت (جدول 
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 ساله ١٠و  ٥، ٢بازگشت  دوره برای اصلی خروجی ١٠سیل (مقدار دبی خروجی) در  هیدروگراف )٣شکل 
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 مختلف سناریوهای با ساله ١٠ بازگشت دوره با مدل نتایج بین مقایسه) ٤شکل 
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 ساله ۱۰ی دورهبرای  شبکه در آمده دستبه جریان عمق )۵شکل 

 

 
 مختلف هایبازگشت دوره در شبکه کل از خروجی اوج دبی )۱ نمودار

 

 
 ساله١٠ بازگشت دوره برای تهران شهرداری ٤ منطقه سطحی هایآب یآور جمع شبکه کل در سرعت نمایش) ٦شکل 
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  برحسب درصد  ساله ۱۰ بازگشت دوره برای  سوم و دوم اول، اجرای مدل بدون راهکار مدیریتی و سناریوهای اختالف میزان محاسبه )۴جدول 

 ٣سناریو  ٢سناریو  ١سناریو  بدون راهکار مدیریتی خروجی

 کاهش دبی کاهش عمق کاهش دبی کاهش عمق کاهش دبی کاهش عمق کاهش دبی کاهش عمق

٥/٩ ٤/١٢ ٧/٨ ١٠ ٨/١٢ ٥/١٢ ١/١١ ٨ ١ 

٧/٢٥ ١/٣٤ ٦/٤ ٧/١٠ ٨/٨ ١٤ ٧/٧ ١٤ ٢ 

٩/١٦ ٦/٢ ١/٤ ٠٩/٠ ٥/٦ ١/٤ ٥/٤ ٠٥/٠ ٣ 

٨/١١ ٥/٣ ٨/٣ ٢ ٥/٧ ٦/٦ ٦/٤ ٤/٣ ٤ 

١٧ ١/٨ ٤/٥ ٣/٣ ٤/٩ ٧/٦ ٣/٧ ٣/٦ ٥ 

٤/٢٣ ١/٣٤ ٤/٧ ٥/٥ ٣/١١ ٩ ٩ ٨ ٦ 

٥٣ ٦/٤٨ ١/١٣ ٧/١٨ ١/١٧ ١٩ ٩/١٤ ١٩ ٧ 

١/١٧ ٦/٢٤ ٦/٥ ١/٤ ٤/٧ ٨/٥ ٣/٦ ٤ ٨ 

٢٥ ١٨ ٨/٨ ٦/٥ ٥/١١ ٩/٧ ٢/١٠ ٧ ٩ 

٥/٢٠ ٥/١٩ ٧/٦ ٨/٥ ١٠ ١/٨ ٤/٨ ٥/٧ ١٠ 

 

 بحث

 ٤سازی رواناب ناشی از بارش در منطقه هدف این تحقیق، شبیه

بود. نتایج حاکی از آنست  SWMMشهرداری تهران با استفاده از 

های سطحی شهرداری آوری آبی اصلی شبکه جمعهاانالکه ک

 را ندارند. حداکثرساله  ٢ظرفیت انتقال دبی با دوره بازگشت  ٤منطقه 

ساله ۱۰ و متر۳ ساله۵ متر،٥/١ ساله۲ بازگشت دوره در رواناب ارتفاع

حداکثر سرعت رواناب در دوره بازگشت  همچنین. استمتر ٧/٣

متربرثانیه ۱۰ساله ۱۰متربرثانیه و ٩/٩ ساله۵متربرثانیه، ٩/٧ساله ۲

شبکه سرعت باالی  %١٠در  ،ساله۲در دوره بازگشت  .است

برثانیه است و با افزایش دوره بازگشت درصد بیشتری از مترمکعب۶

ن ای ،. با توجه به شیب زیاد منطقهرسدیشبکه به این سرعت م

ج نتای .شوداصالح زهکشی باید مساله دور از ذهن نبوده و شبکه 

های مختلف شبکه عدم کارآيی مناسب در بخش نهایی گویای

 د مطالعه است.سطحی موجود در محدوده مور  یهاآوری آبجمع

و  ثراتوسعه کم یهاروشبنابراین استفاده از راهکارهای مدیریتی و 

 امری ضروری است.  یتیریراهکار مد نیبهترنیز 

آمده، سناریو سوم (ترکیب همزمان دو دستبا توجه به نتایج به

سناریو اول و دوم) بیشترین تاثیر را در کاهش عمق جریان و دبی 

ی آب سطحی دارد. به طوری که، اگر آور جمعجریان در کل شبکه 

از چهار حالت فاکتور عمق جریان را برای ارزیابی در نظر بگیریم، 

ارس پاجرای مدل، سناریوی سوم بیشترین تاثیر را بر کانال تهران

کانال یخساران تاثیر را سناریوی اول بر  ) و کمترین٧(خروجی 

برای ارزیابی در نظر ) دارد؛ و اگر فاکتور دبی اوج را ٣(خروجی 

بگیریم، در مجموع، سناریوی سوم بیشترین تاثیر را بر کانال 

 بر ) و کمترین تاثیر را سناریوی دوم ٧تهرانپارس (خروجی 

ها موجب تغییر کاربری اراضی، BMP از دارد. استفاده ٤خروجی 

لذا با استفاده از  ؛شودیکاهش میزان رواناب و کاهش بار آلودگی م

  یآور جمع یهان نوع مطالعات در طراحی شبکهنتایج ای

 شده را کاهش طراحی یهاابعاد کانال توانیسطحی، م یهاآب

 هاخانهبهینه نمود و همچنین از بار آلودگی وارد به تصفیه و داد

 . [Choi et al., 2002] استک

کردن در برآورد رواناب و فراهم SWMM یهاتیبا توجه به قابل

 SWMMنتیجه گرفت که  توانیبخش از حوضه، مخروجی در هر 

های دیگر مدلپذیری قابل قبولی برای ترکیب با انعطاف

 Dongquan et al., 2009; Temprano et] دارد هیدرولوژیک
al., 2006] در هر بخش به عنوان  توانیو از هیدروگراف جریان م

با  .[Lin et al., 2006]دیگر استفاده کرد  یهاورودی برای مدل

 مدیریت یهااز این مدل برای طرح توانیتوجه به مطالب ذکرشده، م

رواناب شهری و طراحی شبکه زهکشی رواناب شهری در منطقه مورد 

برخی مطالعات  یهاافتهیمطالعه استفاده کرد؛ این نتیجه با 

[Zoppou, 2001; Phillips, 2005] مطابقت دارد . 

جهت  (GIS)در این تحقیق استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

، SWMMها و همچنین استفاده از تجزیه و تحلیل و مدیریت داده

سبب افزایش سرعت و دقت الزم جهت محاسبه پارامترهای مورد 

 Huber]برخی از تحقیقات  سازی جریان شده است. نتایجنیاز شبیه
& Dickinson, 1988; Hsu et al., 2000; Jang et al., 2007; 

Park et al., 2008]  حاکی از قابلیت و تواناییSWMM  در

رواناب است. نتایج حاصل از واسنجی مدل -فرآيند بارش یساز هیشب

دبی و عمق رواناب انطباق خوبی با  یساز هینشان داد که شب

ده مآدستاز نتایج به توانیم ،مشاهداتی دارد. عالوه بر این یهاداده

در فرآيند واسنجی برای برآورد مقدار بهینه پارامترها استفاده نمود و 

، در مناطق دیگر که از لحاظ همگنی مشابه منطقه مورد نظر است

 یود استفاده نمود. نتایج حاصل از واسنجی در این تحقیق با نتایج

 Donquan]و همکاران دانکون و  [Du et al., 2007]و همکاران 
et al., 2009] دارد.  مطابقت 

 

 یر یگجهینت

شهرداری  ٤منطقه موجود در رواناب  یآور جمع در سیستم زهکشی

 توانمی SWMM از یر یگبهره ندارد. باکارآيی مناسب  تهران

دوره  برای را شهری رواناب به آنها تبدیل و رویدادهای بارشی

پاسخی هیدرولوژیک نزدیک به  و نمود بررسی مختلف هایبازگشت

 آورد. دستبه را شرایط واقعی هیدرولوژیک حوضه
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سانی ان علوم والن دانشکدهئبدین وسیله از تمامی مس تشکر و قدردانی:

 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان کمال سپاس و قدردانی را داریم.

 .موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است های اخالقی:تاییدیه
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