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ارزیابی کارایی مدل  SWMMبه منظور شبیهسازي هیدروگراف رواناب شهري
(مطالعۀ موردي :بخشی از منطقۀ  22تهران)
 فریبا زکیزاده؛ دانشجوی دکتری آبخيزداری ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران،کرج ،ایران.
 علیرضا مقدمنیا*؛ دانشيار دانشکد ۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران،کرج ،ایران.
 علی سالجقه؛ استاد دانشکد ۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 عبداهلل اردشیر؛ دانشيار دانشکدۀ عمران و محيط زیست ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ،تهران ،ایران.

چکیده
در طی چند دهۀ گذشته با توجه به رشد جمعیت و توسعۀ شهری ،رواناب شهری افزایش یافته و منجر به م شکالت مختلفی از جمله
آبگرفتگی معابر سطح شهر ،انتشار آلودگی های زیست محیطی و خطرات ناشی از گسترش سیالب شده است .به منظور مدیریت رواناب
شهری الزم ا ست میزان رواناب به در ستی برآورد گردد .از جمله مدلهای پرکاربرد برای برآورد رواناب شهری مدل  SWMMا ست.
هدف تحقیق حا ضر ،ارزیابی کارایی مدل  SWMMدر شبیه سازی دبی جریان در حوزۀ آبخیز شهری در منطقۀ  22تهران ا ست .در
ابتدا پارامترهای مورد نیاز مدل محاسبببه شببد .برای واسببنجی و ارزیابی مدل ،رواناب متناظر با سببه واقعۀ بارندگی در خروجی حوزه
اندازهگیری شد و با رواناب شبیه سازی شده توسط مدل مقایسه شد .نتایج به دست آمده از واسنجی مدل نشان داد که شبیهسازی دبی
در هر دو واقعۀ مورد برر سی ،انطباق خوبی با دادههای م شاهدهای دارد .از فرآیند وا سنجی برای برآورد مقدار بهینۀ پارامترهای ورودی
مدل استفاده شد .نتایج ارزیابی مدل  SWMMکارایی و دقت مدل را با مقدار نش ساتکلیف  0 /72تأیید میکند .همچنین مقدار RSR
برای ارزیابی مدل  ./53به د ست آمد که ن شاندهندۀ قابل قبول بودن مدل ا ست و ن شان میدهد که مدل مذکور قابلیت شبیه سازی
رواناب شهری را دارد و میتوان از این مدل برای طرحهای مدیریت رواناب شهری و طراحی شبکۀ زهکشی رواناب شهری منطقۀ مورد
مطالعه استفاده نمود.
کلید واژگان :تحلیل حساسیت ،رواناب شهری ،صحت سنجی ،مدل  ،SWMMواسنجی
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 .1مقدمه
سباالنه در نقا مختلف جهان ،جان و مال بسبیاری از
مردم در اثر وقوع س بیل به مخاطره میافتد .س بیل یکی از
بالیای طبیعی است و بیشترین میزان خسارت را در جهان
به خود اختصاص میدهد .به طوریکه یک سوم خسارات
اقت صادی بالیای طبیعی مربو به سیل ا ست و دو سوم
جمع یت کرۀ زمین به طور مسبببتقیم از عواقب آن متأثر
میباشند .بیش از نیمی از خسارات سیل در دنیا در آسیا
ات فاق میاف تد ] .[2علی رغم توجه ز یادی که تاکنون به
پدیدۀ سیالب در نواحی غیر شهری شده ا ست ،توجه به
این رخداد در شهرها از سابقهای طوالنی برخوردار نی ست
به خصببوص در کشببورهای در حال توسببعه مانند ایران،
برنامهریزی کنترل سیل شهری توسط مؤ سسات دولتی و
بدون م شارکت نهادهای خ صو صی و مردم انجام شده که
عمدتاً از هماهنگی منا سبی نیز برخوردار نی ستند .این امر
میتواند از جنبههای مختلف به پی شرفت و تو سعۀ شهرها
نیز آسببیب برسبباند و روند رشببد آنها را با تأخیر مواجه
سازد ] .20شهرسازی ،با افزایش سطوح نفوذناپذیر ،منجر
به مشبببکالت متعددی پیرامون مسبببئلۀ کمیت و کیفیت
رواناب میشببود .افزایش سببطوح نفوذناپذیر ،خصببوصبیات
طبیعی جر یان را تغییر مید هد و منجر به افزایش حجم
رواناب و مقدار اوج جر یان ،کاهش تغذ یه و در نتیجه تراز
آبهای زیرزمینی و کاهش جریان پایه میشببود .بهعالوه،
رواناب شببهری ،سبباز و کار اصببلی انتقال آلوده کنندههای
متعددی نظیر رسببوبات ،فلزات سببنگین و مواد سببمی به
منابع آب م جاور اسبببت که منجر به کاهش کیف یت آب
می شوند ] .[1مدلهای حوزۀ آبخیز ،به طور فزایندهای ،در
فرایند ت صمیمگیری ،به منظور تحلیل محدودۀ و سیعی از
مسبببا کل کیفی و کمی آب دخ یل هسبببت ند .مدل های
شبیه سازی نقش ا صلی در اجرای موفقیتآمیز برنامههای
مببدیریببت حوزۀ آبخیز ،بببا اراکببه راههببایی برای ارزیببابی
م شارکت ن سبی منابع مختلف در تخریب دارند ] .[1مدل
مدیر یت روا ناب  ،EPA-SWMMیک مدل دی نامیکی
بارش -رواناب ا ست که برای شبیه سازی کیفیت و کمیت

وقایع منفرد یا پیو ستۀ رواناب شهری مورد ا ستفاده قرار
میگیرد .این مدل به طور گسبببتردهای برای برنامهریزی،
تجزیه و تحلیل و طراحی مربو به سی ستمهای زهک شی
در مناطق شببهری اسببتفاده میشببود ] .[17در ارتبا با
شبیهسازی رواناب در حوزههای شهری با بهکارگیری مدل
 ،SWMMمطالعات بسیاری در سراسر دنیا صورت گرفته
اسببت .در پژوهشببی در کرۀ جنوبی کارایی مدل SWMM

در تعدادی از حوزههای آبخیز طبیعی برر سی شد ] .[9در
م طال عهای از مدل  SWMMبرای برآورد روا ناب شبببهر
جی نان در چین اسبببت فاده شببببد .چ هارده ر خداد برای
اعتبارسببنجی و بررسببی کارایی مدل مورد اسببتفاده قرار
گرفت و در نهایت دریافتند که این مدل قابلیت اسبببتفاده
در شببهرهای بزرگ را دارد ] .[22در تحقیقی در دو حوزۀ
آبخیز شببهری از آتن یونان ،به واسببنجی و اعتبارسببنجی
مدل  SWMMپرداختند .در این پژوهش به منظور کاهش
پیچیدگی فرایند واسببنجی فقط از دو پارامتر ورودی مدل
(عرض حوزۀ آبخیز و درصببد نفوذناپذیریا اسببتفاده شببد.
برای وا سنجی و اعتبار سنجی مدل دو واقعه مورد ا ستفاده
قرار گرفت .نتایج نشبببان داد که مدل میتواند به خوبی
مقادیر مشببباهداتی را برآورد نماید ] .[11در م طالعهای
کارایی مدل  SWMMدر شببیهسبازی رواناب در شبهر
امام علی (عا شببهر مشببهد ارزیابی شببد .برای واسببنجی و
ارزیابی مدل ،رواناب مت ناظر با سبببه واق عۀ بارندگی در
خروجی حوزه اندازهگیری شد و با رواناب شبیهسازی شده
توسبط مدل مقایسبه شبد .نتایج نشبان داد که سبازگاری
خوبی بین دبی و عمق رواناب شبببب یهسبببازی شبببده و
مشاهدهای وجود دارد ] .[10در بررسی در بندرعباس برای
شبببیهسببازی رواناب و مشببخو نمودن نقا حسبباس به
آبگرفتگی از مدل  SWMMاسبببتفاده شبببد .از  5واقعۀ
بارندگی برای وا سنجی و اعتبار سنجی دبی سیالب مدل
استفاده شد .یافتههای بهدست آمده از واسنجی (میانگین
ضببریب نش  0/75و ضببریب تعیین 0/83ا نشببان داد که
نتایج مدل انطباق خوبی با دادههای مشاهداتی دارد .نتایج
اعتبار سنجی (میانگین ضریب نش  0/79و ضریب تعیین
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0/92ا بیانگر دقت باالی مدل برای این منطقه میباشببد ]

 .[7در مطالعهای برای ارزیابی کارایی کانالهای جمعآوری
رواناب با استفاده از مدل  SWMMدر حوزۀ شهری لیکک
اسببتان کهگیلویه و بویر احمد ،از سببه واقعۀ بارندگی برای
واسبببنجی مدل و به منظور ارزیابی و اعتبارسبببنجی از دو
واقعه استفاده شد .کارایی مدل در برآورد دبی اوج و حجم
جریان با استفاده از ضریب ناش ساتکلیف ،خطای مجموع
مربعات و ضبببر یب  BIASمورد ارز یابی قرار گرفت .ن تایج
حاصبببل از ارزیابی ،کارایی و دقت مدل را تأیید میکند ]
 .[18مدل  SWMMابزاری قدرتم ند برای م حاسببب بات
زهک شی شهری و مدیریت رواناب می با شد و سادگی کار
و قدرت تحلیل کمی و کیفی سیالب ناشی از وقایع بارش
منفرد و پیوسته همراه با در نظرگرفتن فرآیندهای مختلف
ه یدرولوژیکی دخ یل در تول ید رواناب ،در قا لب شبببب کۀ
زهکشی زیرحوزهها و کلیۀ مجاری عبور آب ،از ویژگیهای
این مدل به شبببمار میرود ] .[13منطقۀ  22شبببهرداری
تهران ،به عنوان جد یدترین منط قۀ شبببهری تهران ،با
مشکالت متعددی از قبیل توسعۀ فیزیکی شهر ،تخریب و
از بین رفتن م نابعطبیعی و کمبود سبببیسبببتم مدیر یت
سببیالب مواجه اسببت .با توجه به ویژگیهای این ناحیه و
ف قدان م طال عات کافی در ارز یابی کارایی مدل در این
منطقه ،مطالعۀ حاضبببر به تصبببمیمگیری بهتر در مورد
برنامههای آب شببهری در این منطقه برای توسببعۀ پایدار،
ک مک مین ما ید .با تو جه به اهم یت موضبببوع ،تعیین
پارامتر های مهم ورودی مدل  SWMMو واسبببنجی و
ارزیابی عملکرد مدل در بخشی از منطقۀ  22استان تهران،
به منظور بهکارگیری مدل در شبیه سازی رواناب شهری،
هدف و بسبببتر تحقیق حاضبببر قرار گرفته اسبببت .نتایج
میتواند به منظور شناخت پارامترهای مهم و تأثیرگذار بر
رواناب شببهری و کاهش میزان خطرات ناشببی از آن مورد
اسبببت فاده قرار گیرد ،همچنین با تعیین م قادیر بهی نۀ
پارامتر های ورودی مدل ،ام کان به کارگیری مدل در
شبیه سازی رواناب شهری برای بارشهای با دورۀ بازگشت
مختلف فراهم میشود.

 .2روششناسی
 .2.1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ  22شببهرداری تهران ،با وسببعتی حدود  6هزار
هکتار محدودۀ شببهری و  18000هکتار حریم شببهر ،یک
هفتم م ساحت شهر تهران را ت شکیل میدهد .این منطقه
بین طولهای شبببرقی ˝ 51° 5´ 10تا ˝ 51° 20´ 40و
عرض های شبببمالی˝ 35° 32´ 16تا ˝ 35° 57´ 19در
قسببمت شببمالغربی شببهر تهران و در پایین دسببت حوزۀ
آبخیز رودخانۀ کن و وردیج واقع شده است .محدودۀ مورد
مطالعه بخشی از منطقۀ  22تهران است (شکل 1ا.

 .2.2روش تحقیق
 .2.2.1تعیین دادههاي مورد نیاز مدل
تعیین مرز حوزه با اسبببتفاده از نقشبببۀ توپوگرافی با
مقیاس  ،1:2000نق شۀ م سیر کانالها ،نق شههای شهری
شامل خیابانها ،بلوارها و ف ضای سبز و نق شۀ بلو های
ساختمانی که از شهرداری منطقۀ  22تهران دریافت شد
و بازدیدهای میدانی انجام شببد .مرز زیرحوزهها بر اسبباس
جهت حرکت جریان آب داخل کانالها ،شیب زمین ،نقشۀ
کاربری اراضبببی (مربو به سبببال  1396و در مق یاس
1:30000ا و بازدیدهای میدانی تعیین شبببد .در نهایت
منطقۀ مورد مطالعه به  42زیرحوزه تقسیم شد .مساحت،
عرض معادل و شبببیب متوسبببط زیرحوزهها مسبببتقیماً با
ا ستفاده از نرمافزار  ArcGISمحا سبه شد .در صد مناطق
نفوذناپذیر در هر زیرحوزه با اسبببتفاده از نقشبببۀ کاربری
اراضبببی به دسبببت آمد .مقادیر ضبببریب زبری در مناطق
نفوذپذیر و نفوذناپذیر ،ذخیرۀ سطحی در مناطق نفوذپذیر
و نفوذ نا پذیر ،درصبببد م ناطق نفوذ نا پذیر بدون ذخیرۀ
سبببطحی از تلفیق اطالعات م یدانی ،نقشبببه های کاربری
اراضبببی و جداول راهنمای مدل به دسبببت آمد .به منظور
تعیین حداکثر پتانسیل ذخیره (Sا از روش شماره منحنی
(CNا برای هر زیرحوزه ا ستفاده شده ا ست .از این رو بر
اسببباس گروههای هیدرولوژیک خا و برای انواع مختلف
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کاربری اراضببی و بر اسبباس جداول کمکی مقدار شببمارۀ
منحنی تعیین شببد .برای تعیین خصببوصببیات کانالها در
مدل شامل شکل مقطع ،عرض کانال ،طول کانال ،حداکثر
عمق کانال از بازدید میدانی و برای تعیین ضبببریب زبری
کانال از بازدید میدانی و جداول مربوطه اسببتفاده شببد .در

نهایت  188کانال به مدل معرفی شبد .مشبخصبات گرهها
شببامل رقوم کف و حداکثر عمق گره از بازدیدهای میدانی
و با به کارگیری نقشبببۀ رقوم ارت فاعی منط قه ( با ا ندازۀ
پیک سل  3مترا که از سازمان نق شهبرداری ک شور دریافت
شد ،به دست آمد .در نهایت  266گره به مدل معرفی شد.

Tehran

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه بر روی نقشۀ منطقۀ  22تهران

 .2.2.2تحلیل حساسیت مدل
در این مطالعه برای انجام تحلیل حسبباسببیت متغیرهای
ورودی مدل  ،SWMMاز روش تحلیل حسببباسبببیت جزکی
(مطلقا اسبببتفاده شبببد ].[14از بین پارامترهای موجود8 ،
پارامتر درصد مناطق نفوذناپذیر ،شیب ،عرض معادل ،ضریب

زبری مانینگ در مناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر ،ارتفاع ذخیرۀ
مناطق نفوذناپذیر ،ارتفاع ذخیره مناطق نفوذپذیر و درصبببد
مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیره سببطحی انتخاب شببد .مقدار
اولیه این  8پارامتر تا  50درصبببد کاهش و افزایش یافت و
مدل برای آنها اجرا شببد .برای تحلیل حسبباسببیت از بارش
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طراحی با دورۀ بازگ شت  20سال ا ستفاده شد .از بین نتایج
مختلف مدل ،آبدهی اوج سیالب که مؤثرترین پارامتر برآورد
سببیالب اسببت ،به عنوان متغیر وابسببته برای تعیین اولویت
تأثیر پارامترها بر خروجی مدل انتخاب شد.

 .3.2.2واسنجی و اعتبارسنجی مدل
در این م طال عه سبببه واق عۀ رگ باری همراه با روا ناب
متناظر آنها برای واسببنجی و ارزیابی مدل اسببتفاده شببد.
مقدار بارندگی وقایع رگباری در تاریخهای ،1397/03/01
 1397/03/11و  1397/08/23در فواصببببل ز مانی 10
دقیقهای از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد .عمق و
سرعت رواناب متناظر با این رگبارها در فوا صل زمانی 10
دقیقهای در کانال خروجی حوزه اندازهگیری شد .از وقایع
اول و سوم برای واسنجی مدل استفاده شد .به این صورت
که  8پارامتر ورودی با توجه به نتایج تحلیل ح سا سیت و
بر ا ساس اولویت تأثیر بر خروجی مدل ،در دامنۀ تغییرات
مجاز هر پارامتر (جدول 1ا تغییر داده شدند .جهت تجزیه
و تحل یل ن تایج مدل در مرح لۀ واسبببنجی از مع یار نش
ساتکلیف و RSR1ا ستفاده شد .در مرحلۀ ارزیابی مدل از
واقعۀ دوم ا ستفاده گردید .مقدار بهینۀ پارامترهای ورودی
مدل از میانگین مقادیر وا سنجی شده برای دو واقعۀ دیگر
به د ست آمد .کارایی مدل نیز با ا ستفاده از معیارهای نش

ساتکلیف و  RSRسنجیده شد.
∑ni=1(Qoi − Qei )2
̅ oi )2
∑ni=1(Qoi − Q

NS = 1 −

 NSضبریب ناش سباتکلیف Qoi ،مقدار مشباهده شبدۀ
دبی سبببیل Qei ،مقدار برآورد شبببدۀ دبی سبببیل و 𝑖𝑜̅𝑄
میانگین دادههای مشاهده شده دبی سیل و  nشمارهای از
مقادیر دبی میباشببند .اگر مقدار  NSاز منفی بینهایت به
سببمت صببفر میل کند ،دادهها خوب برآورد گردیده و هر
چه م قدار این مع یار به عدد یک نزد یکتر باشببببد،
ن شاندهندۀ کارایی بی شتر مدل میبا شد به عالوه در یک
مدل عالی مقدار  NS=1خواهد شد.
√∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖𝑜𝑏𝑠 − 𝑌𝑖𝑠𝑖𝑚 )2
𝐸𝑆𝑀𝑅
= 𝑅𝑆𝑅
=
𝑠𝑏𝑜𝑉𝐸𝐷𝑇𝑆
√∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖𝑜𝑏𝑠 − 𝑌 𝑚𝑒𝑎𝑛 )2

 YObsمقدار مشببباهده شبببدۀ دبی سبببیل YSim ،مقدار
برآورد شدۀ دبی سیل Ymean ،میانگین دادههای م شاهده
شدۀ دبی سیل و  nشمارهای از مقادیر دبی میباشد.
در شرایطی که  RSRدر فاصلۀ صفر تا  0/5تغییر کند
نتایج مدل عالی اسبببت و  RSRبزرگتر از  0/7غیر قابل
قبول است ].[11

جدول  .1مقادیر اولیه ،مقادیر بهینه و دامنۀ تغییرات قابل قبول متغیرهای مدل SWMM

متغیر

مقادیر اولیه

دامنه تغییرات مجاز

مقادیر بهینه

منبع

درصد مناطق نفوذناپذیر

-

± 30 %

-

][19

ارتفاع ذخیرۀ مناطق نفوذناپذیر (میلیمترا

1//9

0/25 -2/48

1/3495

][8

عرض معادل (مترا

-

± 30 %

-

][19

ضریب زبری مانینگ در مناطق نفوذناپذیر

0/011

0/0-011/033

0/02345

][8

درصد مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیرۀ سطحی

25

%1 - %45

32

][4

شیب (%ا

-

± 30 %

-

][19

ارتفاع ذخیرۀ مناطق نفوذپذیر (میلیمترا

3/8

2/5-48/08

3/8

][8

1

RMSE-observations standard deviation ratio
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ضریب زبری مانینگ در مناطق نفوذپذیر

0/0-02/8

0/15

 .3نتایج
 .3.1نتایج تحلیل حساسیت پارامترها
در بین  8پارامتر بررسببی شببده در این مطالعه ترتیب
پارامترها از ح ساسترین تا کمح ساسترین شامل در صد
مناطق نفوذناپذیر ،ارتفاع ذخیرۀ مناطق نفوذناپذیر ،عرض
معادل ،ضریب زبری مانینگ در مناطق نفوذناپذیر ،در صد
مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیرۀ سبببطحی ،شبببیب ،ارتفاع

][8

0/15

ذخیرۀ مناطق نفوذپذیر و ضریب زبری مانینگ در مناطق
نفوذپذیر میبا شد .با افزایش شیب ،عرض معادل ،در صد
مناطق نفوذناپذیر و در صد مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیرۀ
سببطحی دبی اوج افزایش مییابد .با افزایش ضببریب زبری
مانی نگ در م ناطق نفوذ نا پذیر و ارت فاع ذخیرۀ م ناطق
نفوذناپذیر دبی اوج کاهش مییابد .نتایج حا صل از تحلیل
حساسیت در شکل (2ا آمده است.

10
0

درصد تغییرات دبی

20

0.02
0
-0.02
-0.04

-10

-0.06

-20

-0.08

درصد تغییرات دبی

30

0.04

-0.1

-30

درصد تغییرات مناطق نفوذناپذیر

درصد تغییرات شیب

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

درصد تغییرات دبی

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

درصد تغییرات عرض معادل

درصد تغییرات دبی

درصد تغییرات ضریب زبری مانینگ در مناطق نفوذناپذیر

0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
-0.12

0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3
-0.35
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0.06

0.4

0.04

0.2

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-0.02
-0.04

-0.2
-0.4
-0.6

-0.06
درصد تغییرات مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیره سطحی

درصد تغییرات دبی

0

درصد تغییرات دبی

0.02

0

-0.8

-0.08
درصد تغییرات ارتفاع ذخیره در مناطق نفوذناپذیر

-1

شکل  .2تحلیل حساسیت پارامترهای مدل و تأثیر آن بر دبی اوج

 .3.2نتایج واسنجی مدل SWMM

بعد از مشخو شدن پارامترهای حساس از آنها برای
واسنجی مدل استفاده گردید .مقادیر اولیه ،دامنۀ تغییرات
این پارامتر ها و م قادیر بهی نه بدسبببت آ مده در مرح لۀ
واسنجی ،در جدول (1ا اراکه شده است .همانطور که ذکر
شببببد برای واسبببنجی مدل از و قایع  1397/03/01و
 1397/08/23ا ستفاده شد و برای تجزیه و تحلیل نتایج،
معیار نش سبباتکلیف و  RSRمحاسبببه شببد .نتایج آماری
حا صل از فرآیند وا سنجی در جدول (2ا اراکه شده ا ست.

همچن ین هیببدروگراف خروجی دبی جریببان وقببایع در
شکلهای ( 3و 4ا قابل مشاهده است.
 .3.3نتایج ارزیابی مدل SWMM

از واقعۀ  1397/03/11برای ارزیابی مدل ا ستفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل نتایج ،معیار نش سببباتکلیف و RSR

محاسبه شد .نتایج حاصل از فرآیند ارزیابی در جدول (3ا
اراکه شبببده اسبببت و هیدروگراف خروجی دبی جریان این
واقعه در شکل (5ا نشان داده شده است.
0.25

0.2

شبیه سازی شده

0.1
0.05
0

0:00:00
0:20:00
0:40:00
1:10:00
1:25:00
1:35:00
1:45:00
2:00:00
2:15:00
2:30:00
2:50:00
3:10:00
3:30:00
3:50:00
4:10:00
4:30:00
4:50:00
5:10:00
5:30:00
5:50:00

زمان (ساعتا
شکل  .3هیدروگراف مشاهدهای و شبیهسازی شده در واسنجی مدل ( )1397/08/23

دبی (مترمکعب بر ثانیه

مشاهده ای

0.15
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0.14
0.12
شبیه سازی شده

مشاهده ای

دبی (مترمکعب بر ثانیها

0.1

0.08
0.06
0.04

0.02
0
6:00:00

5:40:00

5:20:00

5:00:00

4:40:00

4:20:00

4:00:00

3:40:00

3:20:00

3:00:00

2:40:00

2:20:00

2:00:00

1:40:00

1:20:00

1:00:00

0:40:00

0:20:00

0:00:00

زمان (ساعتا
شکل  .4هیدروگراف مشاهدهای و شبیهسازی شده در واسنجی مدل ( ) 1397/03/01
جدول  .2نتایج واسنجی مدل SWMM

تاریخ بارندگی

معیار نش ساتکلیف

RSR

1397/03/01

0/65

0/59

1397/08/23

0/78

0/47

مشاهده ای
شبیه سازی شده

0:00:00
0:20:00
0:35:00
0:45:00
0:55:00
1:05:00
1:15:00
1:25:00
1:35:00
1:45:00
2:00:00
2:20:00
2:40:00
3:00:00
3:20:00
3:40:00
4:00:00
4:20:00
4:40:00
5:00:00
5:20:00
5:40:00
6:00:00

زمان (ساعتا
شکل  .5هیدروگراف مشاهدهای و شبیهسازی شده در ارزیابی مدل ()1397/03/11

جدول  .3نتایج ارزیابی مدل SWMM

تاریخ بارندگی

معیار نش ساتکلیف

RSR

1397/03/11

0/72

0/53

دبی (مترمکعب بر ثانیها

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
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 .4بحث و نتیجهگیري
در این مطالعه در مرحلۀ نخسبببت ،در فرآیند تحلیل
حساسیت ،اولویت تأثیر پارامترهای ورودی مدل SWMM
بر خروجی سبببنج یده شببببد .از  8پارامتر ورودی مدل
 ،SWMMدرصببد مناطق نفوذناپذیر بیشببترین تأثیر را بر
دبی اوج خروجی داشببت و به عنوان حسبباسترین متغیر
شببناخته شببد که با نتایج مطالعات پیشببین ]14،16 ،7
[م طاب قت دارد .تعیین پارامتر های حسببباس در مب حث
رواناب شهری میتواند در ا صالح و بهبود شرایط منطقه،
نق شۀ راه اقدامات منا سب ا صالحی از سوی د ستگاههای
مربوطه را تبیین نماید.
در مرحلۀ بعد ،از فرآیند واسبببنجی برای برآورد مقدار
بهینۀ پارامترهای ورودی مدل استفاده شد .نتایج بهدست
آمده از واسنجی مدل نشان داد که شبیهسازی دبی در هر
دو واقعه مورد بررسی انطباق خوبی با دادههای مشاهدهای
دارد .از نتایج
فرای ند واسبببنجی میتوان برای برآورد م قدار بهی نۀ
پارامترها در مناطق دیگر که از لحاظ همگنی مشبببابه به
منطقۀ مورد نظر هستند استفاده نمود .نتایج ارزیابی مدل
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 SWMMکارایی و دقت مدل را با مقدار نش سببباتکلیف
باالتر از  0 /5تأیید میکند .همچنین مقدار  RSRبرای
این واقعه  0/53به دسببت آمد که نشبباندهندۀ قابل قبول
بودن مدل اسببت و نشببان میدهد که مدل مذکور قابلیت
شبیه سازی رواناب سطحی را دارد و میتوان از این مدل
برای طرحهای مدیریت رواناب شبببهری و طراحی شببببکۀ
زهکشی رواناب شهری منطقۀ مورد مطالعه استفاده نمود.
عالوه بر این ،با اسبببت فاده از این ابزار این ام کان برای
پژوهشبببگران و مببدیران اجرایی بببه وجود میآیببد تببا
سناریوهای مختلف مدیریتی را (که امکان اجرای آنها در
زمان کوتاه و بدون صرف هزینۀ سنگین وجود نداردا مورد
ارزیابی قرار داده و با تحلیل نتایج ،بهترین تصمیم را اتخاذ
ن مود .ا ین پژو هش ،کببارا یی مببدل  SWMMرا برای
شبیه سازی بارش رواناب در مناطق شهری تأیید میکند
که با نتایج سبببایر مطالعات ] [20،5،3،18مطابقت دارد.
بنابراین ،استفاده از مدل  SWMMیا مدلهای کامپیوتری
دیگر به دل یل کاهش هزینۀ عمل یات م یدانی و به ویژه به
دلیل کاهش زمان مورد نیاز برای تحلیل مسبباکل ،میتواند
جزء راه کارهای ممکن به منظور ارتقاء سبببطح مدیریت
منابع آب قلمداد گردد.
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