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Aims Assessing the vulnerability of urban areas to surface water is of particular importance. Destruction 
of the watershed upstream of urban areas with the destruction of vegetation and road construction and 
the uncontrolled expansion of urban and industrial lands reduces the infiltration and increases running 
water, and carries the risk of floods. This study aimed to evaluate the resilience status of the Mashhad 
water and electricity neighborhood against flood risk.
Methodology This descriptive study was conducted in 2020. Data collection was performed through 
library studies, Internet search, and databases, and the required data were extracted from the SWMM 
model for runoff simulation by combining the Hec-Ras hydraulic model in ARC-GIS software.
Findings In the study area, low rainfall and short time but with high instantaneous intensities produced 
higher waterfall peaks than higher rainfall and longer time but with lower instantaneous intensities. 
Conclusion The location to determine the boundary of the floodplain is located on the left side of Laden 
Boulevard (between Laden 12 to the water and electricity grid), which, even with normal rain, fills the 
riding area to the edge of the asphalt with water. The northern part of the neighborhood, especially the 
northeastern part, is more at risk of flooding.
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  چکیده
 تیاهم از یسطح یهاآب برابر در یشهر  مناطق یر یپذبیآس یابیارز اهداف:
 بیتخر با یشهر  ینواح باالدست زیآبخ حوزه بیتخر. است برخوردار یخاص

 سبب ،یصنعت و یشهر  یاراض هیرویب گسترش ی وساز جاده و یاهیگ پوشش
و خطر وقوع سیالب را به همراه  شودیم روانهای آب شیافزا و نفوذ کاهش

در  مشهد برق محله آب وآوری ارزيابی وضعيت تاب هدفدارد. این پژوهش با 
 .برابر خطر سيالب انجام شد

آوری اطالعات انجام شد. جمع 1399اين پژوهش توصیفی در سال  شناسی:روش
 انجام و یاطالعات یهابانک و ،ینترنتیا یجستجو ی،اکتابخانه مطالعاتاز طریق 

 مدل قیتلف با رواناب یساز هیشب یبرا SWMM مدل از ازین مورد یهاداده
 استخراج شد.  ARC-GIS افزارنرم در Hec-Ras یکیدرولیه

ولی با  ههای با مقدار کم و زمان کوتادر منطقه مورد مطالعه، بارش ها:یافته
تر ولی با های با مقدار بیشتر و زمان طوالنیای زیاد از بارشهای لحظهشدت
  .کردتری تولید ای کمتر، دبی اوج آبنمود بزرگهای لحظهشدت
 الدن بلوار چپ سمت در ریگلیس مرز نییتع یبرا نظر مورد محل گیری:نتیجه

 قسمت ،یمعمول باران کی با یحت که دارد قرار (برق و آب کال تا 12 الدن نیب)
بخش شمالی محله به خصوص  .شودیم آب از پر آسفالت هیحاش تا رو سواره

 بخش شمال شرقی بیشتر در معرض خطر سیالب قرار دارد. 
 آوری شهری، مدیریت بحران، رواناب شهری، سیالب شهری تاب :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ترین خطرهای طبیعی است که جبران آثار آن به سیالب از مخرب

خورد ویژه در مناطقی که مظاهر توسعه انسانی در آنجا به چشم می
کند. از این رو آگاهی های زیادی را تحمیل می)مانند شهرها(، هزینه

از میزان خطرپذیری مناطق مختلف شهر و توجه به موضوع مدیریت 
های شهری به منزله یکی از محورهای مهم در پرداختن به سیالب

زیست شهری حائز اهمیت و مسائل شهری با تأکید بر حفظ محیط
  .[Salehi et al., 2013: 179] توجه است

 افتهی یدیجد هرهبزرگ چ یگسترش شهرها لیبه دل البیس دهیپد
را در مطالعات  یدیجد گاهیجا ،یشهر  البیاست و با عنوان س

نکته قابل  .[Ghahroudi, 2009: 167]باز کرده است  یشهر 
، بلکه هاز بارش نبود یینزول حجم باال نه،یزم نیتوجه در ا

و در  البیشدن سیمعابر و جار  یشدن زمان آب گرفتگیطوالن
امر ضعف  نیعلت ا دیتردیکه ب است یو مال یجان یخسارات تینها

ها است با بحران ییارویدر رو یسازمان نیو انسجام ب یشهر  تیریمد
 Ghazanfarpoor et]را به وجود آورده است  یمشکالت نیکه چن

al., 2019: 110]. که است یکردیرو ازمندین طیشرا نیا کنترل 
 البیس جمله از یعیطب یایبال از یناش خسارات مقابل در یآور تاب
 ساختانسان چه و یعیطب چه ایبال و حوادث. دهدیم کاهش را

 و آشکار و قیعم است ممکن که هستند یمخرب جینتا و آثار یدارا
  .[Mirasdollahi et al., 2020: 139] باشند نامعلوم ای

 یصنعت ساتیتاس گسترش و علم شرفتیپ ت،یجمع شیافزا امروزه
 شده باعث کالنشهرها، در خصوصا ساز و ساخت یبرا مکان کمبود و
 تجاوز. شود جادیا زیآبر یهاحوزه یمورفولوژ  در یدیشد راتییتغ تا
 یالگو رییتغ باعث ها،آبراهه و هالیمس ها،رودخانه میحر به

 هاآبراهه تیظرف از شیب یهاانیجر شدنیجار  و یعیطب یزهکش
 و معابر یگرفتگ آب ،یز یخلیس خطر دیتشد و یشهر  یهالیمس و

 و یجان یاحتمال خسارات و شده شهر ینگهدار  یهانهیهز شیافزا
 & Malekinejad]است  داده شیافزا یر یچشمگ طور به را یمال

Ekrami, 2010: 1]. ریاخ یهارو، محققان در طول سال نیاز ا 
برقرار  یتر  قیاز آن رابطه دق یبارش و رواناب ناش نیاند بکرده یسع
ان یشا یهاراه کمک نیمختلف در ا یکیدرولوژیه یها. مدلندینما

 نیاست که در ا ییهااز مدل یکی SWMMاند و مدل کرده یتوجه
 جهت .[Arman et al., 2019: 751] دارد یدقت قابل قبول نهیزم
 با دیبا مخاطره نیا دیتهد مورد مناطق ،یجانب خسارات از یر یشگیپ

 درجه به توجه با و ،ییشناسا خطر زانیم سنجش و یابیارز انجام
 محققان از یار یبس ر،یاخ یاهلسا در. شوند یبنددسته یر یپذبیآس
 خطر کاهش یهاعرصه و استیس پژوهش، در یآور تاب مفهوم به
 هاتیظرف از یامجموعه عنوان به یآور تاب. اند داشته دیتأک ایبال
 ابد،ی توسعه ها،استیس و مداخالت قیطر از تواندیم که است در
 یابیباز و پاسخ در جامعه ییتوانا شیافزا و جادیا به خود نوبه به که
  .[Dorostkar et al., 2016: 17] کندیم کمک حوادث، مقابل در

شده است؛  لیشهرها تبد یبرا یروزها به دغدغه مهم نیا یآور تاب
 زیبالخ خصوصا  ی توجه و پرداختن به آن در شهرها که یطور  به

 یشهر  تیریموضوع؛ اما مد نیا تیاست. با وجود اهم تیحائز اهم
هنگام وقوع حوادث شهرها  در بوده و بعضا   فیدر پرداختن به آن ضع

به سر  یاز شهرساز  ی. در دورانکنندیرا متحمل م یشتر یخسارات ب
 ریتحت تأث یندهایطور فزا به نیزم کرهی که اکولوژ  میبریم

شهرها  ،ینیقرار گرفته است. با توسعه شهرنش یانسان یهاتیفعال
و توجه به  یعیمنابع طب یو تقاضا برا اندشده لیتبد به مراکز توجه

ی هاتیاست. فعال افتهی شیآنها افزا یجهان یطیمح راتیتأث
و  عتیفشار بر طب شیموجب افزا یشهر  یز یرو برنامه یشهرساز 
 یبرا یمخربی امدهایآن شده است که اغلب پ یآور تاب فیتضع

مثل  یداشته است. با توجه به موارد یشهرها و ساکنان آن در پ
تر شدن، گرم جهان، در نقاط مختلف ریاخ یهالیها و سطوفان
آب  رهیکاهش ذخ ،یانرژ  یهانهیهز شیافزا نیهوا و همچن یآلودگ

 افتهیضرورت  رگذاریو اقدام تأث تیفعال به یفور  ازین ییو مواد غذا
 یایاح نهیدر زم یاز شهرها اقدامات یار یبس ل،یدل نیماست. به ه
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 اندکرده تیحما داریپا یهاتیو از فعال اندداده انجام عتیطب
[Hosseinzade et al., 2019: 69].  

 از یجهان سطح در که است ینوظهور  مفهوم یشهرساز  در یآور تاب
 ,.Shirani et al] است گرفته قرار توجه مورد 1990 دهه لیاوا

 به گذشته به بازگشت مفهوم به اغلب ،یآور تاب واژه .[49 :2017
 عقب به برگشت یمعنا به resilio نیالت شهیر از که رود یم کار

 در شهرها یآور بتا .[Klein et al., 2003: 39] است شده گرفته
 اول. است هدش یمعرف یاصل تیفیک دو یدارا وارده، یهابحران برابر
 از ریغ زمان و یعاد طیشرا در عملکردها شامل که ذاتی تیفیک

 یر یپذفانعطا و بحران زمان در یر یپذقیتطب دوم و د؛وشیم بحران
 دیکالب یهامستیس تواند دریم که سانحه به ییپاسخگو هنگام در

 یاقتصاد ای و یاجتماع یهامستیس و هارساختیز دمانن شهرها
 ن،یراببنا رد؛یگ قرار استفاده مورد هاسازمان و مؤسساتد مانن
 عوامل زد اتوانیم شهرهای طراح در لیاص تیفیک دو نیا یر یبکارگ
 ,.Amanpoor et al] گردد حسوان برابر در آنها آوریتاب شیافزا

 مثابه به را آوریتاب جانستون و تونیپ رابطه نیا در .[187 :2017
 و دوره طول در که یراتییتغ و هاچالش ازها،ین انطباق یبرا ییتوانا
 نیبنابرا کنند؛یم فیتعر شوند،یم رو روبه آن با بحران از پس
 و سوانح تیریمد یهابرنامه تمام یکانون مفهوم دیبا آوریتاب

 چرخه در که دارد را تیظرف نیا آوریتاب. ردیگ قرار جامعه در توسعه
 شود وارد سانحه از پس و نیح ش،یپ در یعیطب سوانح تیریمد

[Ghazanfarpoor et al., 2019: 109].  
 ها،خسارت کاهش شامل یاصل رکن چهار یدارا بحران تیردیم

 در بحران تیردیم. است یساز یعاد و زیبازسا و شنواک ،یآمادگ
 رکاتدات و تیداتمه کردنمفراه و یآمادگ جادیا از است عبارت واقع
 آن یبیتخر آثار ندرسان لداقح به ای و بحران با ییارویرو یبرا الزم

[Amanpoor et al., 2017: 186]. بحران  تیریرو در مد نیاز ا
 یفیانجام وظا ریسازمان و ارگان مختلف، درگ نیمعموال  چند

از بحران،  یر یشگیکامل نسبت به پ یبا هماهنگ دیبا که شوندیم
بحران  تیریمد با ییارویالزم جهت رو یکاهش اثرات آن و آمادگ

در ابعاد برنامه، آن، اقدام  یعمل ریو تداب ینظر  میمجموعه مفاه
جهت مقابله با سوانح هنگام، قبل و بعد از وقوع  یز یرد برنامهنینما

سانحه و عواقبشان ی هاتیریاصطالح به نحوه مد نیسانحه است. ا
 . [Kheirollahi, 2015: 26] پردازدمی زین
 دایپ یدیبزرگ چهره جد یگسترش شهرها لیبه دل البیس دهیپد

 یرا در مطالعات شهر  یگاهیجا یشهر  البیس عنوان نموده و تحت
منتشر شده  یهانقشه. باز نموده است دیجد یهاها و مدلبا روش

، یشهر  یهاالبیس شیاز افزا یحاک یالمللنیب یهااز طرف سازمان
 البیس .[Ghahroudi, 2009: 168]در کالنشهرها است  ژهیو به

شهر است و  یزهکش تیاست که خارج از ظرف ی، حجم آبیشهر 
 گرددیخسارات در شهر م و از مشکالت یکسر یمنجر به بروز 

[Ghahroudi, 2009: 169]. تیفوق و در اهم با توجه به نوشتار 
به ُبعد انطباق و واکنش  توجه و ضرورت یشهر  آوریتوجه به تاب

 دیبا ،یعیاز وقوع سوانح طب یناش خطرات شهروندان در مقابله با

ی بلند و رو به ترق یهاقدم افته،یتوسعه  یکشورها همگام با
 یهابیآس جانبه کشور و کاهشهمه شرفتیتا شاهد پ برداشت

 . [Firoozjah, 2017: 31] بود ایبال نیاز ا یناش
اتی در این خصوص قیتحقهای اخیر پیرامون این موضوع سالدر 

 یبرا SWMMاز مدل که  [Karimi, 2015: 1]صورت پذیرفته 
از حوزه  یهادر بخش یاز بارندگ یناش البیس یکم یساز یهشب
نشان  البیس یکم یساز هیشب جیاستفاده کردند، نتا ابلسرب یشهر 

 یو سطح ینیرزمیز یگره موجود در شبکه مجار  ۲59داد که از کل 
سال  10و  5، ۲ یهادر دوره بازگشت بیگره به ترت 60و  5۷، 3۲

 ،یدانیم یهایبا توجه به بررس نیشدند و همچن البیدچار س
و  یرواناب شهر  یآور عشبکه جم یموجود رقوم ارتفاع یهانقشه
 یعلت اصل دند،یرس جهیانجام گرفته به نت یهایساز هیشب

 نیرو و همچنآب یبودن سطح مقطع مجار ها، کوچکیآبگرفتگ
نقاط شبکه بوده است و با مطابقت  یکم و معکوس در برخ بیش
طرح در منطقه  یهایاز بارندگ یناش یهایآبگرفتگ یساز هیشب جینتا

صحت  دیدهد، مویم یکه هر ساله در آنجا رو آنچهمورد مطالعه با 
  مدل است. یهایساز هیشب

 به توجه با و است رود کشف رودخانه آبگیر حوزه از بخشی مشهد
 در متعدد هایمسیل وجود آن، جنوب در بینالود ارتفاعات قرارگیری

 شهر سوی به سیل صورت به سطحی هایآب بارندگی هنگام شهر
 هرگونه. شوندمی دفع شهر سطح ی(هاکال) مسیل توسط و سرازیر
 روی مهمی اثرات طبیعی حوادث یا اراضی از استفاده نحوه در تغییر

 نیبنابرا ؛داشت خواهد محدوده در سطحی هایآب کمیت و کیفیت
 زیرزمینی و سطحی هایآب انیجر با مستقیمی رابطه یشهر  توسعه

 یهاشاخص به یابیدست هدف با پژوهش نیا. دارند محدوده در
 سپس و البیس یعیطب بحران وقوع برابر در یشهر  آوریتاب

 هاشاخص نیا به توجه با مشهد برق و آب محله تیوضع سنجش
 .انجام شد

 

 شناسیروش
در محله آب و برق مشهد انجام  1399در سال  یفیتوص مطالعهاين 
 یااز طریق مطالعات کتابخانه پژوهشو سوابق  یمباحث نظر  شد.

  .دش یگردآور  یاطالعات یهاو بانک
 تیبا قابل وستهیواقعه و پبارش رواناب تک یکینامیساختار مدل د
و  یذوب برف، چاالب، نفود عمق ر،یهای تبخدهیاحتساب پد

با روش موج  البیمدل برآورد س نیاست. در ا یسطحر یهای زانیجر
شده زهیو کانال ینیهای روزمانیهای جرالمان بیو ترک کیستماتیس

 یکیو گراف یبه صورت جدول زیهای مدل نیخروج. ردیپذیصورت م
 لیس زانیورودی و م البیس دروگرافیبوده و اهم آنها عبارتند از ه

 ریاز ز یخروج البیس دروگرافیه نیدر اتصاالت، و همچن یگرفتگ
رواناب شهری  تیریمدل در مد نیتوان از ایها را شامل است. محوزه

 یامکان بررس زانیراستفاده کرد و به برنامه یشبکه زهکش یو طراح
 ,.Badieizadeh et al] دهدیرا م یهای مختلف طراحنهیگز

 یکیزیف اتیمدل خصوص ازین مورد یهایورود. [1 :2015
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  1399 زمستان، 1، شماره 36دوره                                   تحقیقات جغرافیایینامه فصل

و  یهواشناس یهاو داده یها، مشخصات شبکه زهکشحوزهر یز
 یمرز واحدها نییتع یبرا هستند. منطقه مورد مطالعه یدرولوژ یه
، نقشه 2000/1 اسیبا مق یتوپوگراف یهااز نقشه یشهر  کیدرولوژیه

 یساختمان یهاو نقشه بلوک یزهکش یهالیها، مسکانال ریمس
ها حوزهر یز معابر هیکل یسپس جهت حرکت رواناب رو ؛دشاستفاده 

 طراحی هایپروژه سازیشبیه و تحلیل و تجزیه منظور به. دش نییتع
 نمود آب شدنمشخص به نیاز فاضالب و سطحی هایآب شبکه
 هورتن روش از نفوذ تعیین برای اینجا درکه  است بارش از حاصل
 نفوذ معادله بهترین شاید و است تجربی هورتن مدل. شد استفاده
 عرضی، مقاطع صورت به کانال سازیشبیه از حاصل . نتایجباشد
مقاطع  در هیدرولیکی پارامترهای جدول جریان، بعدی سه نمای
 کانال، طول در هیدرولیکی پارامترهای تغییرات نمودارهای و عرضی

ابتدا با توجه  است. نمایش قابل Hec-Rasافزار نرم هایخروجی در
های مناسب تقسیم های توپوگرافی، منطقه به زیرحوضهبه نقشه

ترکیب انواع با استفاده از های ایجاد رواناب شود. سپس پارامترمی
هیدرولوژیکی خاک، کاربری  هایهای کاربری اراضی گروهنقشه

 و در هر منطقه تعیین GISدر سیستم  غیرهشهری و مسکونی و 

های شاخص ؛ پس از آن بارششودمی توسعه داده نابروا-مدل بارش
بررسی  رواناب-مدل بارشتوسط  ،تاریخی که در منطقه رخ داده است

بارش تاریخی که بیشترین رواناب را تولید یک  شود. در نهایتمی
شود که رواناب جاری شده فرض می شود. آنگاهکند انتخاب میمی

 شود.در روی سطح به یک نقطه مناسب در سیستم زهکشی وارد می
سپس نقاط  ؛شوددر مرحله بعد سیستم زهکشی به مدل اضافه می

 یک Hec-Rasافزار  نرمشود. ضعف سیستم شناسایی و معرفی می
 مریکاآ مهندسین انجمن توسط که است افزارینرم جامع سیستم

کامل از شبکه  یک در بعدی یک هیدرولیکی محاسبات انجام برای
 هایداده بخش . درهای طبیعی طراحی و تولید شده استکانال

 عرضی، مقاطع عرض، و طول مشخصات Hec-Rasمدل  ژئومتری
 کانال، کف برای مانینگ ضریب و کانال سیالبی ها، دشتدیواره
انجام محاسبات مربوط . پس از است الزم سیالبی دشت و هادیواره

به تعیین رقوم سطح آب، فایل آنالیز ذخیره و به منظور ترسیم نقشه 
 انتقال ArcGisمحیط  به HecGeo-Ras پهنه سیل توسط الحاقیه

 دوره با سیالب برای سیالب بندیپهنه نقشه نهایت در. یابدمی
 (.1گردد )نمودار می تولید رودخانه مسیر طول در ساله 50 بازگشت

 

 
 مدل مفهومی پژوهش (1 نمودار

 
های خلج، از نظر موقعیت جغرافیایی محصور بین کوه مشهدشهر 

شف رود در ک معجونی، دوشاخ در جنوب و جنوب غربی و رودخانه
های اصلی ورودی به مشهد تحت ل. مسیاستشرق و شمال شرق 

عناوین اقبال شرقی، اقبال غربی،چهل بازه و زرکش پس از عبور از 
 رود می ریزند زهکش شهر به نام کشف تریندشت مشهد به بزرگ

محدوده های اصلی مسیل و [Deyminiat et al., 2010: 4]دارد 
مسیل  (3دره و مسیل کال نه (2مسیل آب و برق،  (1 مورد مطالعه

 هایبارندگی وقوع هنگام در(. 1)شکل  هستند فردوسی دانشگاه
 و یافته جریان هامسیل این درون در آنها از ناشی آب فصلی شدید

 اراضی در سیل وقوع از مانع آنها سمت به سطحی هایآب هدایت
 به توجه با هامسیل بررسی دیگر عبارت به. گرددمی دست پایین

 دهندهنشان شهری توسعه هایطرح به نسبت آنها موقعیت
 مناطق برخی در مثال عنوان به. آنهاست با متفاوت برخوردهای
 در. اندشده ناپدید کل طور به هامسیل اصلی هایسرشاخه باالدست
 و شده ایجاد انحراف آنها اصلی مسیر در نیز هامسیل از برخی

 . است داده افزایش را خیزیسیل احتمال
 جمله از یلیدال به مشهد محله آب برق در حاضر، قیتحق رونیا از

 داشتنکند؛ می زهکشی را بینالود ارتفاعات از وسیعی نسبتا   حوضه
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 یپارامترها نیترمهم نییتع منظور به منظم بایتقر یهاکانال
 عملکرد یابیارز و مطالعه مورد منطقه در رواناب جادیا بر رگذاریتأث

 نظر به یضرور  مدل عملکرد از نانیاطم حصول جهت SWMM مدل
 .رسدیم
 

 
 1399شمای کلی حوضه آب و برق در سال  (1شکل 

 

 هایافته
 کیلومتر 2/36 حدود مساحتی پژوهش این در مطالعه مورد منطقه

های نقشه زیرحوضه. شد تقسیم زیرحوضه 61 به و داشت مربع
 شده است. هنشان داد 2 شکلهای ورودی سیستم در باالدست گره

 

 
 1399آب سطحی محله آب و برق در سال های ورودی سیستم انتقال روانهای باالدست گرهزیرحوضه (2شکل 

 

قرار گرفته  یمورد بررس نیکه در ا یسطح یهاآب یآور جمع شبکه
 ر،یتمانند هفت) یاصل یکنار بلوارها یهایاست، شامل جو
شده در  یمعرف یاصل یهالیو مس (غیرهو  هیهنرستان، هاشم

ستم انتقال باالست. در نهایت نقاط ورودی جریان به داخل سی
های مختلف به دهندهب سطحی و محل تقاطع انواع انتقالاروان

د و سپس این سیستم به مدل ش گذارییکدیگر شناسایی و نام
SWMM  ب اکننده روانمنتقل سیستم نهایی 3 شکل. يافتانتقال

 دهد.نشان می SWMMسطحی همراه با نام هر گره را در محیط 

های تاریخی رخ داده در منطقه از آمار بارش برای بررسی بارش
وابسته به وزارت نیرو  سنج ثبات سازمان آب مشهدایستگاه باران

تا  1388های بارش بین سال 430استفاده شد. به این منظور حدود 
جه به تحلیل تمام پارامترهای شدت، بررسی شده است. با تو 1398

های مورد نظر واقعه به عنوان بارش 17مدت و مقدار بارش، تعداد 
بارش  5 منظور رعایت اختصار تنها بهسازی انتخاب شد. برای شبیه

نشان داده  2نمودار از این میان انتخاب و آبنمود حاصل از آنها در 
 شده است.
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 1399آب سطحی محله آب و برق در سال ستم انتقال روانیس یورود یهاباالدست گره یهارحوضهیز (3شکل 

 

 
 مختلف یهاها در اثر بارشرحوضهیجاد شده در زیاوج آبنمود ا یدب (2نمودار 

 

پس از بررسی نتایج مشخص شد که در منطقه مورد مطالعه، 
ای های لحظهمدت ولی با شدتبا مقدار کم و زمان کوتاه هایبارش

های تر ولی با شدتهای با مقدار بیشتر و زمان طوالنیزیاد از بارش
، تنماید. در نهایتری تولید میای کمتر، دبی اوج آبنمود بزرگلحظه

متر و شدت متوسط میلی 14/5با مقدار  09/02/1393باران مورخ 
دقیقه به خاطر ایجاد دبی اوج  22متر در ساعت و مدت میلی 17/5

های بعدی برگزیده شد. در ها، برای تحلیلتر در تمام زیرحوضهبزرگ
 .باران نمود مربوطه به این واقعه نشان داده شده است 3 نمودار

 

 
 باران نمود بارش موثر (3نمودار 
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 بحث
انجام شده  Swmmهای زیادی با استفاده از مدل پژوهش

[Yarahmadi et al., 2019]  مدل ازکه EPA–SWMM یبرا 
 یشهردار  6 همنطق یبرا یبارندگ از یناش البیس یکم یساز هیشب

 هدور  با ساعته 6 یهارگبار یبرا یساز هیشب. شد استفاده تهران
. رفتیپذ انجام ساعت 12 مدت یبرا و ساله 10 و 5 ،2 یهابازگشت

 شامل که شبکه یهاقسمت یبرخ دهدیم نشان یساز هیشب جینتا
 به هستند، یبحران یهاریمس به یمنته یمجار  و هاگره از یتعداد

 همنطق ینواح یبرخ در را رواناب عبور ییتوانا ان،یجر ادیز حجم لیدل
 توانیم را اتفاق نیا یاصل علت. ندارد موجود طیشرا در تهران 6

 نیهمچن و روآب یمجار  مقطع سطح بودنکوچک ها،یگرفتگآب
  .[Khaleghi et al., 2020] دانست یمجار  یبرخ در کم بیش

رودخانه خشک  انیو گراف جر یساز هیدر شب SWMMعملکرد مدل 
با  رازیرودخانه خشک شگرفته است. قرار  یابیمورد ارزنيز  رازیش
مربع  لومتریک 9003 حتو مسا یو شهر  یعیطب یهاز یاز آبخ یقیتلف

 نیو استان فارس واقع شده است. در ا رانیا یدر جنوب مغرب
در  انیجر یدب دادیرو 1۲پژوهش ابتدا مدل مذکور با استفاده از 

 یهامدل با پارامتر  یشد. پس از اجرا یقبال آباد واسنجا ستگاهیا
نهر اعظم  ستگاهیا انیجر یدب ،یسنجشده، در مرحله اعتبار یواسنج
قرار  لیو تحل هیچنار سوخته مورد استفاده و تجز ستگاهیا دادیو رو

 یهمبستگ SWMMمدل  یسنجو اعتبار  یواسنج جیگرفت. نتا
در رودخانه خشک  انیجر یدب شدهیر یگاندازه یهابا داده یمناسب

 حدمادها در  ییآکار  یهاشاخص ریاز خود نشان داده و مقاد رازیش
  .[Chen et al., 2009]بود  یقابل قبول

مختلف به منظور کاهش دادن زمان  یتوپوگراف طیدر مناطق با شرا
 C++ یوتر یکامپ که در برنامه یدوبعد یهامدل الب،یس ینیب شیپ

 جیکرده و از نتا بیترک SWMM یبعد کی با برنامهشود را یانجام م
استفاده نمودند.  یشهر  یزهکش یهاستمیس یآن در جهت طراح

در  یمتنوع یهاانیجر که یطیرا در شرا ییباال تیظرف ب،یکتر  نیا
افتد نشان داد. عالوه بر آن یاتفاق م یواقع یالبیس یهادشت

رطوبت و  یروندها یساز هیمدل امکان شب نیمشخص شد که ا
 نکهیدارد. ضمن ا زیرا ن یمناطق شهر  یالبیس یهاانیدر جر یخشک

از جمله عمق و حجم رواناب را  یگرفتگ لیمختلف س یپارامترها
 .[Fewtrell et al., 2011] کندیم یر یگاندازه یکم یهم با خطا

شدن و غرقاب یخطر آبگرفتگ یرواناب شهر  یحجم و آبده شیافزا
شدن یکند و جار یم شتریرا ب یو خصوص یعموممعابر و اماکن 

 ک،یعالوه بر مشکالت تردد و تراف یشهر  یباران در سطح اراض
رواناب  رندهیپذ ینیرزمیو ز یسطح یهامنابع آب یلودگآمسئله 

  .[Ghasemi & Maghrebi, 2015] سازدیرا مطرح م یشهر 
 ریتأث زانیم یبه بررس SWMMبا استفاده از مدل  یامطالعه یط

 نشان داد جینتا ه شد.بر کاهش رواناب پرداخت یر یختا یهاحوضچه
در منطقه مورد مطالعه آب و  ،یر یتاخ یهااستفاده از حوضچه که

برق مشهد با وجود مساحت محدود کارگشا بوده و موجب کاهش 
 جهیو در نت البیس کیرخداد زمان پ شیافزا دروگراف،یاوج ه یدب

دو  یط در نظورم نیگردد. به همیم البیس نهیبه تیریکنترل و مد
ان مناسب جهت احداث مک 3و  2 یبرا ییجانما ،یساز مرحله مدل

که در صورت استفاده از  دش ییشناسا البیکنترل س یهاحوضچه
 کیپ یمخزن، دب 3و در صورت استفاده از  %31 کیپ یمخزن، دب 2

 . [Kamali et al., 2011] ابدییکاهش م 3۸%
 هایینمونه تاثیر [Shahbazi et al., 2013] همکاران شهبازی و

 با شهری هایرواناب کمیت بهبود بر را راهکار مدیریتی بهترین از
 انجام یط .کردند بررسی SWMM افزارنرم از قابلیت استفاده

 درصد پارامتر 10 ریتأث زانیم یبررس به کرج ماهدشت در یقیتحق
 در نگیمان یزبر  بیضر معادل، عرض ب،یش ر،ینفوذناپذ مناطق
 (CN) یمنحن شماره تمرکز، زمان ر،ینفوذناپذ و رینفوذپذ مناطق

 مناطق درصد و رینفوذپذ و رینفوذناپذ مناطق در رهیذخ ارتفاع
 جادیا در SWMM مدل از استفاده با یسطح رهیذخ بدون رینفوذناپذ

 عامل نیتر مهم که داشتند انیب جهینت در. پرداختند یشهر  البیس
 کم و بوده رینفوذناپذ یاراض شیافزا یشهر  البیس جادیا در
 است رینفوذپذ مناطق رهیذخ ارتفاع به مربوط پارامتر نیرتریتأث

[Karimi et al, 2013] .مدل از یقیتحق در SWMM یبرا 
 حوزه از یهابخش در یبارندگ از یناش البیس یکم یساز هیشب
 نشان البیس یکم یساز هیشب جینتا کردند، استفاده بابلسر یشهر 
 یسطح و ینیرزمیز یمجار  شبکه در موجود گره ۲59 کل از که داد
 سال 10 و 5 ،۲ یهابازگشت دوره در بیترت به گره 60 و 5۷ ،3۲
 ،یدانیم یهایبررس به توجه با نیهمچن و شدند البیس دچار
 و یشهر  رواناب یآور جمع شبکه یارتفاع رقوم موجود یهانقشه
 یاصل علت دند،یرس جهینت به گرفته انجام یهایساز هیشب

 نیهمچن و روآب یمجار  مقطع سطح بودنکوچک ها،یآبگرفتگ
 مطابقت با و است بوده شبکه نقاط یبرخ در معکوس و کم بیش
 منطقه در طرح یهایبارندگ از یناش یهایآبگرفتگ یساز هیشب جینتا

 صحت دیمو دهد،یم یرورآنجا در ساله هر که آنچه با مطالعه مورد
 اوج دبی ترسیم از که نموداری بررسی از. است مدل یهایساز هیشب

 دست به متناظر بارش زمان مدت برابر در شده ایجاد هایهایسیالب
 زمانی در سیستم باالدست هایگره که شودمی مشخص آید،می

 تعیین برای .نمایندمی ایجاد را اوج دبی بیشترین دقیقه 30 حدود
 تاریخی بارش های از گیرسیل پهنه تعیین منظور به منتخب بارش

 مورد منطقه در که شد مشخص بررسی از پس .است شده استفاده
 هایشدت با ولی مدتکوتاه زمان و کم مقدار با هایبارش مطالعه،
 با ولی ترطوالنی زمان و بیشتر مقدار با هایبارش از زیاد ایلحظه
نماید. می تولید تریبزرگ آبنمود اوج دبی کمتر، ایلحظه هایشدت
در  Hec-Rasافزار از نرم عمق جریان با انتقال شبکه تحلیل از پس

آمدن از باال گیر ناشیرز سیلممنتقل  GISدهنده، به سیستم انتقال
های شمالی و شرقی محله کند که بخشمیمشخص  در محلهآب 

 (. 4)شکل ب قرار دارد ق بیشتر در معرض سیالآب و بر 
یکی از مشکالت اصلی در انجام این پژوهش عدم وجود اطالعات 

های رخ داده در منطقه بود. البته الزم به ذکر هیدرومتری از سیالب
زمان اطالعات ای با خصوصیات شهری که هماست که یافتن منطقه
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ب داشته باشد، کار بسیار مناسبی از خصوصیات بارش و روانا
قیقات آینده روی شود که در تحدشواری است. پیشنهاد می

ب و فاضالب شهری حتما  با تدابیر خاص اطالعات های رواناسیستم
 دقیقی از عمق و دبی جریان در مقاطع مشخص برداشت شود.

 

 
 1399در سال بندی خطر سیالب پهنه (4شکل 

 

 گیرینتیجه
مدت با مقدار کم و زمان کوتاه هایبارش ،مشهد برق محله آب و در

های با مقدار بیشتر و زمان ای زیاد از بارشهای لحظهولی با شدت
تری بزرگ دروگرافیای کمتر، ههای لحظهتر ولی با شدتطوالنی

دهنده، به سیستم ان در انتقالریعمق ج با انتقال نماید.تولید می
GIS های بخش شد.آمدن آب را مشخص از باال گیر ناشیمرز سیل

و بیشتر در معرض گرفتگی بیشتری دارند بشمالی و شرقی عمق آ
توان از وقوع رخداد ینم نکهیبا توجه به ا .خطر سیالب هستند

 آور ونقاط تاب یابیارز توان بایم یکرد، ول یر یجلوگ البیس
از  یاثرات ناش یادیتا حد ز ،یدر برابر خطرات احتمال ریپذبیآس
بودن محدوده شرقی و پذیربا توجه به آسیب .را کاهش داد البیس

 زیاد ایلحظه هایشدت با هایدر هنگام وقوع بارش شمالی محله
 آوریپذیری انجام داد تا منجر به تابباید اقداماتی کاهش آسیب

 :راهکارهایی چون شهری در منطقه شود،
زینی یگی با جاشهر  یاراض در رپذینفوذ سطوح شیافزا

  آسفالت به جای نفوذپذیر هایفرشسنگ
 هدایت برای مناسبی پتانسیل معابر حاشیه در سبز فضای وجود
 .آورد وجوده ب نفوذپذیر فضای این داخل به رواناب

مطالعاتی زیر های ظور دستیابی به نتایج دقیق پروژهدر ادامه به من
 شود:پیشنهاد می

 ریاخ یهادهه یط در منطقه یکاربر  راتییتغ تا شودیم شنهادیپ
 یشهر  یهاالبیس بر راتییتغ نیا اثرات و ردیگ قرار مطالعه مورد
 یهاالبیس تیریمدی برا آن جینتا که چرا ردیگ قرار استفاده مورد
 .باشد سودمند تواندیم منطقه یشهر 

 
واحد مشهد تشکر  یزاد اسالمآدانشگاه  تیاز حما :یتشکر و قدردان

 شود.یم
 .گزارش نشده است سندگانینو یاز سو یمورد :یاخالق هیدییأت

مشارکت کننده وجود  عوامل از یک هر بین منافع تعارض منافع: تعارض
 ندارد.
پژوهشگراصلی/نگارنده  ،(اول سندهینو) مفردیدیسع ساناز :سندگانینوسهم

پژوهشگرکمکی/تحلیلگر  ،(دوم سندهینو) علممهدی طالب(؛ %60بحث )
  .%( 40)شناس آماری/روش

 است. دهیگرد نیمأت سندهیتوسط نو یمنابع مال :یمال منابع
 

 منابع
Amanpoor S, Ebadi H, Hosseini Amini H (2019). 
Explaining strategic crisis management with urban 
resilience approach, case Study: The Worn-out Texture of 
Ahvaz City. Geography and Environmental Hazards. 
2(30):183-209. 
Arman N, Shahbazi A, Faraji M, Dehdari S (2019). The 
effect of urban development on runoff production using 
SWMM model, case study: Izeh city, Khuzestan province. 
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