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چکیده
با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ،دسترسی به منابع آب باکیفیت و کافی به منظور تأمین نیازهاای وواماع انناانی بنایار مها
است .با افزایش سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری و مخاطرات سیالب ناشی از آن ،دیدگاه نوین روشهاای مادیریت
 ،BMPSبرای بهکارگیری رواناب سطحی ،کااهش دبای پیا

LID-

و ویاوگیری از سایالب در حوضاههاای شاهری روی منااطق

توسعهیافته یا در حال توسعه مورد تووه قرار گرفته است .در پژوهش حاضر ،تأثیر اصالح ابعاد کاناال ،طراحای مخازن بارای
کنترل سیالب و تأمین آب مورد نیاز فضاای سابز منطقاه و اساتفاده از تأسیناات  LIDشاام اوارای  111درصاد روساازی
نفوذپذیر برای سطح پیادهروها و بشکههای باران در دو حالت (استفاده از  111درصد سطح پشتباا و اساتفاده از  11درصاد
سطح پشتبا ) روی کاهش دبی اوج و حج سیالب  12زیرحوضه در محدودۀ مطالعاتی شهرک گینتان واقع در شهر سمنان
با مدل  SWMMارزیابی شد .در نهایت ،با استفاده از روش  ،AHP- TOPSISبشکههای بااران (اساتفاده از  11درصاد ساطح
پشتبا ) ،با حدود  11درصد کاهش دبی پی

سیالب برای دورۀ بازگشت طراحای  1ساال و  81درصاد کااهش دبای پیا

سیالب برای دورۀ بازگشت طراحی  11سال ،رتبۀ نخنت و اصالح ابعاد کانال ،آخرین رتبه را به خود اختصاص دادهاند.
کلیدواژگان :روشهای  ،LID- BMPSکاهش سیالب ،مدل .AHP- TOPSIS ،SWMM
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مقدمه
برای کنترل و کاهش خسارتهای ناشی از سیل میتوان با
بهرهبرداری از سیالب ،از هدر رفتن آب جلوگیری کرد ].[1
با شیوههای متفااوتی مانناد اساتفادۀ مساتیی و اساتفادۀ
غیرمستیی میتوان از سیالب به عناوان ناوعی منبا آب
بهره برد .رویکارد سیسات هاای مادیریتی ناوین ،اساتفادۀ
بهینه از امکانات موجود با بیشترین بازده است .در بسیاری
از کشااورها همچااون اسااترا یا ،آمریکااا و ...سیساات هااای
مدیریتی نوین باه کاار گرفتاه شاده اسات .باا اساتفاده از
تجربیات این کشورها و توجه به پتانسیل موجود در کشور،
میتوان به بررسای و مطا عاۀ شایوههاای ناوین مادیریتی
رواناب شهری پرداخت .مدیریت روانااب باه علات تناو و
پیچیاادگی اسااتفاده از زمااین ،جمعیاات و فعا یااتهااای
اقتصادی و اجتماعی یک امار پیچیاده در منااق شاهری
است ] .[2افزایش مناق شهری ،افزایش سطوح نفوذناپذیر
و تو ید رواناب در ساط ووهاه را موجای مایشاود ].[3
هنگامی که گیاهان و خاك تواناایی جاذب باارد نداشاته
باشند ،کانال قبیعی پتانسیل عبور رواناب تو یدی را نادارد
و موجی افزایش رواناب در منطیه مایشاود ] .[4تاث یرات
شهرنش اینی ،تغیی ارات آب و هااوایی و سااطوح نفوذناپااذیر
افزایش سرعت رواناب و خطر سیل را به همراه دارد ] .[5به
د یل نبود دقت کافی در قراوی اصو ی شابکۀ جما آوری
رواناب سطحی ،این شبکهها قادر به پاسخگویی نیاز شهری
نیستند و به محض بارندگی ،آبگرفتگی در معابر مشااهده
میشود ] .[6از مناسیترین راهکارهای مادیریت و کنتارل
سیالب شهری میتوان دیدگاه نوین 1BMPS ،و  2LIDرا با
کمترین آ ار منفی روی مناق کشورهای توساعهیافتاه یاا
در وال توسعه اعمال کرد .پژوهشهای بسیاری به منظاور
کاااهش ساایالب انجاااد شااده اساات .از آن جملااه هسااو و
همکاران ( )2222در ووهۀ شهری چاین تایپاه از تلفیا
ناردافازار  3SWMMو ماادل دوبعادی پخشایدگی جریاان
سطحی به منظور کنتارل سایالب اساتفاده کردناد .نتاایج
پژوهش آنها نشان داد مادل ترکیبای ابازار مناسابی بارای
آنا یز سیالب شهری است ] .[7تائههو و همکااران ()2225
مدلسازی ووهههای شهری به کماک مادل  SWMMدر
1. Best Management Practices
2. Low Impact Development
3. Low Impact Development

دورۀ بازگشااتهااای مختلاا را ارزیااابی کردنااد .نتااایج
مدلسازی آنها نشاندهندۀ آ ار معنادار مدل روی نتایج در
میایسه با دیگر متغیرهاست .تائههاو و همکااران همچناین
دریافتند که با افزایش فراوانی بااران قارح ،هاریی زباری
مجاااری فاهااالبرو و شاایی آنهااا افاازایش مااییابااد و
پارامترهای رواناب سطحی کاهش ماییاباد [ .]8کریمای و
همکاران ( )2211به منظور شبیهساازی کمای سایالب در
بخااشهااایی از ووه اۀ شااهری بابلساار از ماادل SWMM
اسااتفاده کردنااد .مطابیاات نتااایج شاابیهسااازی بااا نتااایج
مشاهداتی ،صحت مدلسازی را تثیید میکند و هاریی
بین میادیر دبی پیک محاسابهشاده باا فرماول منطیای و
شبیهسازیشده با مدل برای دورۀ بازگشتهای دو ،پنج ،ده
سال بهترتیی  2/34 ،2/353و  2/35به دست آمد ] .[3هوا
و همکاران ( )2213ا ر تثسیسات  LIDباغچاههاای بااران،
پشتباد سبز و روساازی نفوذپاذیر روی مادیریت سایالب
شهری را ارزیابی کردند .نتایج بهدستآمده از پژوهش آنهاا
نشان داد وج رواناب کاهش یافتاه و شادت دبای اور در
هر یک از تثسیساات  LIDمتفااوت اسات ] .[12جیانا و
همکاران ( )2215شبیهساازی سایالب شاهر دونگاوان در
جنوب چاین را باه کماک ناردافازار  SWMMبارای دورۀ
بازگشااتهااای  22 ،12 ،5 ،2سااال مطا عااه کردنااد .آنهااا
براسااا نتااایج بااهدسااتآمااده ،ماادل  SWMMرا باارای
پیشبینی سایالب شاهری مناسای ارزیاابی کردناد ].[11
موودینیا و همکااران ( )2217باا مطا عاۀ ا ار تثسیساات
 LIDبشکههای باران در بخشی از منطیۀ  13شاهر تهاران
برای دورۀ بازگشتهای  12 ،5 ،2سا ه نشان دادناد وجا
آبگرفتگاای باارای دورۀ بازگشااتهااای  12 ،5 ،2سااا ه
بااهترتیاای  3/7 ،21/6 ،4/7درصااد در ماادلسااازی بشااکۀ
ذخیرۀ کوچک و در بشکۀ ذخیرۀ بزرگتر بهترتیای ،47/3
 38/7 ،33/6درصد کاهش داشاته اسات ] .[12کباارفرد و
همکاران ( )2218شبیهسازی ،صحتسنجی و واسنجی باه
منظااور کاااهش دباای پیااک و آبگرفتگاای شاابکۀ رواناااب
سااطحی در محاادودهای از منطیااۀ  2تبریااز را بااا EPA-
 SWMMمدلسازی کردند .آنها با ارزیاابی ا ار اساتفاده از
تثسیسات  LIDمانند روسازی نفوذپذیر و ترانشههای نفاوذ
در شبکۀ رواناب سطحی دریافتند که به د یل عدد ظرفیت
شاابکه ،باارای دورۀ بازگشاات قراواای  5 ،2و  12سااال
بهترتیی میزان  45 ،28و  48درصد آبگرفتگای مشااهده
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میشود .همچنین ،نتایج بهدست آمده بیاانکننادۀ کاارایی
مناسی رود ترانشههای نفوذ با کاهش  8تاا  12درصادی
دبی اور و افزایش نفوذ به آبهای زیرزمینی ،در میایسه با
روسازی نفوذپذیر در مدیریت سیالب شاهری اسات ].[13
شفیعی و قنبرزاده ک ( )2213با استفاده از رود تحلیال
سلسلهمراتبی ( )AHPو سامانۀ اقالعات جغرافیاایی ماد ی
برای دستیابی به مناق مستعد اجارای تغذیاۀ مصانوعی
آبخوان زیرزمینی دشت خوی به رود پخش سیالب تهیاه
کردند .براسا بررسیهای انجادشده مناق با شییهاای
مالی و به قور متوسط در شاییهاای کمتار از  2درصاد،
کیفیت آب منااق خاوب باوده و هاخامت کاافی ناویاۀ
غیراشبا برای اجرای تغذیۀ مصنوعی آبخوان مطلوب است
] .[14قاعتپور و همکاران ( )2213کانالهای جما آوری
رواناب در ووهۀ شهری یکک واق در استان کهگیلویاه و
بویراومد را با نردافزار  SWMMو به کمک هریی نااد -
ساااتکلی  ،خطااای مجمااو مربعااات و هااریی BIAS
شبیهسازی کردند .نتایج پاژوهش آنهاا نشااندهنادۀ عادد
ظرفیت مجاری در انتیال رواناب بارای دورۀ بازگشاتهاای
گوناگون و عملکرد مطلوب  SWMMدر مادلساازی دبای
پیک و وج سیالب است .بنابراین ،با اصالح ابعاد کانال یاا
افزایش شیی مجاری میتوان رواناب سطحی را جم آوری
کرد ] .[15یزدان یاراومدی و همکااران ( )2213باا مادل
 ،EPA-SWMMرگبارهاااااای شاااااشسااااااعته در دورۀ
بازگشااتهااای قراواای ساایالب  5 ،2و  12سااال را باارای
منطیۀ  6شهرداری تهران شبیهسازی کردند .نتایج پژوهش
آنها بیاانکننادۀ عادد ظرفیات انتیاال روانااب در شارایط
موجود است .از آمار پنج واقعۀ بارندگی برای اعتبارسانجی
مدل استفاده شده و سرعت رواناب برآورد شد .شاخصهای
کارایی مدل نیز شامل ناد – ساتکلی  ،ریشۀ مرب خطا و
بایا است .نتایج واسنجی مدل مطابیات میاان دادههاای
مشاهداتی و شبیهسازیشده را بیان میکناد و دقات زیااد
مدل برای این منطیه را نشان میدهد ،به قوری که میادیر
هریی ناد ) (NSبرای بااردهاا باهترتیای ،2/71 ،2/88
 2/74 ،2/83و  2/77است ].[16
با توجه به اهمیت مطا عات شیوههای ناوین در زمیناۀ
مدیریت روانااب شاهری ،هاد از تحییا واهار کااهش
سیالب برای نخستینبار در محدودۀ شهرك گلستان شاهر
سامنان باا اساتفاده از رودهاای  LID- BMPSدر مادل
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 SWMMبوده است .به این منظور ،شرایط موجود سایالب
منطیه در مدل شبیهسازی شد و با توجه به پسزدگی آب
در شاابکۀ جم ا آوری ساایالب ،راهکارهااای اصااالح ابعاااد
مجاری ،قراوی مخزن ذخیره و استفاده از روانااب واصال
از بارندگی برای آبیاری فضای سابز شاهری ،باهکاارگیری
روسازی نفوذپاذیر در پیاادهروهاا و بشاکۀ جما آوری آب
باران استفاده شاد .در پایاان ،باا رود ،2AHP- 1TOPSIS
راهکار برتر معرفی شد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

شبیهسازی پژوهش واهر در محدودهای از شهرك گلساتان
شهر سمنان انجاد شاده اسات .محادودۀ مطا عااتی شاهرك
گلستان واق در شمال غرب سمنان با مساوتی ودود 2/86
کیلومترمرب ( 286هکتار) ،شامل 12زیرووهه است .کمینه
و بیشینۀ ارتفا منطیه باهترتیای برابار  1175و 1243/73
متر اسات .باا توجاه باه نیشاۀ واوادهای اراهای محادودۀ
مطا عاتی کاربری بیشتر منااق مساکونی اسات .همچناین
براسا مشاهدات ،بافت خاك منطیۀ شهرك گلستان کامالً
شنی است .شکل  1موقعیت استان سمنان در کشور ایران و
شکل  2تصویر ماهوارهای موقعیات زیرووهاههاای منطیاۀ
شهرك گلستان را نشان میدهد.
مدل شبیهسازی

تا کنون مدلهای بارد رواناب بسیاری به منظور پیشبینای و
کنترل سیالب به کار گرفته شده است ] ،[17که میتاوان باه
MIKE
،STORM،ILLUDAS،MIDUSS ،WALLRUS
 SWMM ،KINEROS،URBANو ...اشاااره کاارد .در تحییا
واهر ،مدل  EPA- SWMMباا دسترسای رایگاان ،کاارایی و
کاربرد گسترده برای محاسابات زهکشای شاهری و مادیریت
رواناب انتخاب شد SWMM .نخستینبار در سال  1371ایجاد
شده و پس از آن ،دساتخود چنادین ارتیاای کیفیات شاده
است ] ،[18پس از بازدیدهای میادانی و جما آوری دادههاای
هواشناسی ،هیدرو وژیکی ،هیدرو یکی ،نیشههای توپاوگرافی و
کاربری اراهی ووهه ،برای مدلسازی باا ناردافازار SWMM
اقداد شد.

1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution
2. Analytic Hierarchy Process
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شکل  .8موقعیت استان سمنان در کشور ایران

شکل  .2تصویر ماهوارهای موقعیت زیرحوضههای منطقۀ شهرک
گلستان

سیل از جریانهای غیردائمای متغیار تادریجی اسات.
بنابراین ،از رودهای شبیهسازی ،برای پایشبینای چناین
پدیدۀ هیدرو یکی پیچیده استفاده میشود .معادالت واک
بر جریان تکبعدی در شرایط غیرماندگار ،معاادالت سانت
ونانت هستند که مجموعه معادالت یکبعادی پیوساتگی و
اندازۀ ورکت هستند .معاد ۀ سنت ونانت از ناو مشاتیات
جزئی غیرخطی است و با ول ه زمان معاد ۀ پیوساتگی و
معاد ۀ اندازۀ ورکت به صورت تحلیلی یا عاددی رونادیابی
سیل انجاد میشود ] ،[13با صار نظار کاردن از جریاان
ورودی جااانبی و براسااا متغیرهااای هیاادرو یکی ،شااکل
دیفرانسیلی معاد ه به صورت رابطۀ معاد اۀ پیوساتگی  1و
معاد ۀ اندازۀ ورکت  2نوشته میشود ]:[22
()1
()2
که در آن  Qدبی جریان A ،میانگین سط میطا عرهای
آبراهه g ،شتاب گرانش ،شیی بساتر و شایی خاط
انرژی ناشی از میاومت جریان است.
بااا بهاارهگیااری از نااردافاازار  Auto Cadو براسااا
توپوگرافی منطیه ،وهعیت آبراههها و خیاباانهاای اصالی
شهر ووههبندی انجاد شده است .سپس ،با اعماال اصاالح
ابعاد کانال ،قراوای مخازن و اساتفاده از تثسیساات LID
شامل روسازی نفوذپاذیر و بشاکههاای بااران باه ارزیاابی
عملکرد هر یک از این اقدامات پرداخته شد.
با توجه به کااربری موجاود در اختیاار شاهرداری شاامل

پاركها و فضای سبز عمومی و بارآورد کال نیااز آبای فضاای
سبز منطیه در یک روز ،میتاوان باا قراوای مخازن در گاره
سیالبی شبکۀ رواناب سطحی ،عالوه بر ذخیرۀ آب ،باا کااهش
دبی پیک ،سیالب را مهار کرد .این ساازههاا تاث یر متبتای بار
کنترل سیالب دارناد و انتخااب مکاان نامناسای بادتر شادن
شاارایط ساایالب محاادوده را در پاای دارد ] ،[21جماا آوری
رواناااب در محاایط شااهری و بهاارهباارداری از آن در مصااار
غیرشرب و بهکاارگیری آن در آبیااری فضاای سابز راهکااری
اقتصادی است .به ایان ترتیای ،ا گاوی مصار آب از قریا
آبیاری فضای سبز اصالح میشود ] .[22در رودهای نوین ،باا
اجرای سن فرد نفوذپذیر پیشساختۀ بتنی ،رواناب ساطحی
مدیریت میشود .همچنین ،به د یل میزان ک ریزدانه در باتن
متخلخل و وجود وفرههای منظ در سراسر سیست  ،زهکشی
مناسی فراه میشود .سیست روساازی نفوذپاذیر باا کنتارل
وج رواناب و مزیتهاایی مانناد کااهش سروصادا ،افازایش
ایمنی برای رانندگان و عابران پیاده و کاهش یخزدگی با توجاه
زهکشی مناسی در مناق با وج ک ترافیاک ،خیاباانهاای
محلی ،پارکین ها و پیادهروها اجرا میشود ].[23
روش تصمیمگیری

تعداد شاخصهای تصمی گیری ،تناو معیارهاای کمای و
کیفی و زود در نظر گرفتن ه زماان آنهاا ،اهمیات آ اار و
پیامدهای تصمی بار پیچیادگی تصامی هاا مایافزایاد .از
جمله رودهای پرکاربرد تصمی گیاری چنادمعیاره بارای
ول مسائل به منظور رتبهبنادی و تعیاین اهمیات عوامال
فرایند تحلیل سلسالهمراتبای ( )AHPو تکنیاک TOPSIS
اساات AHP .براسااا تحلیاال مغااز انسااان باارای مسااائل
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پیچیده و فازی توسط محییی به ناد توما  -ال -سااعتی
در دهۀ  1372پیشنهاد شاده اسات .تکنیاک  TOPSISدر
سااال  1381توسااط هواناا و یااون باارای واال مساائلۀ
مکانیابی کارخانه ارائه شد ] .[24اسا رود یادشاده بار
این مفهود استوار باود کاه گزیناۀ انتخاابی بایاد کمتارین
فاصله از راه ول ایدهآل متبات ( ) و بیشاترین فاصاله از
ایدهآل منفی ( ) را داشته باشد .محاسبۀ میازان نزدیکای
نسبی هر گزینه با و به صاورت رواباط  3و  4اسات.
همچنین ،رتبهبندی گزینهها براسا میازان هاریی از
رابطۀ  5صورت میگیرد.
()3

()4

()5
ماتریس ( )vدر واق واصل هرب میادیر استاندارد هار
شاخص در اوزان مربوط به خاود اسات و میازان رابطاۀ ،5
در نوساان اسات کاه  =1نشااندهنادۀ
بین
نیاز نشااندهنادۀ کمتارین رتباه
باالترین رتبه و
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است .در تحیی واهر از تلفی
 )TOPSISبرای تعیین رتبهبندی گزینهها استفاده شد.

 AHPو AHP- ( TOPSIS

یافتهها
ابتاادا شاارایط موجااود در محاادودۀ مطا عاااتی باارای دورۀ
بازگشت قراوی سیالب  5سال و  12سال مطاب شکل 3
مدلسازی شد .با توجه به محاسبۀ زمان تمرکز  12دقییاه
به کمک معاد ۀ کرپیچ ،شبیهسازی محدودۀ مطا عهشده در
نااردافاازار  SWMMانجاااد شااد .میاازان بارناادگی براسااا
منحنی شدت -مدت -فراوانی ( ،)IDFایستگاه ساینوپتیک
سمنان است .میدار بارندگی برای دورۀ بازگشت قراوای 5
سال برابر با  2/28میلیمتر و برای دورۀ بازگشات قراوای
 12سال 2/72میلیمتر تعیین شد .مطاب شکل  4مشاهده
میشود که به علت عدد قراوی صحی شبکه ،آبگرفتگی
اتفاق میافتد .این امار موجای اخاتالل در عباور و مارور،
نارهایتی عمومی ،آ ودگی سط و عدد زیبایی معابر اصالی
میشود .خالصۀ نتایج در جدول  1ارائه شده است.
با توجه به میدار بارنادگی ،دورۀ بازگشات قراوای 12
سال در میایسه با دورۀ بازگشت قراوای  5ساال ،مطااب
شکل  5پیک سیالب در بازۀ زماانی یکساان شاشسااعته
باارای دورۀ بازگشاات قراواای  12سااال بااا میاادار 2/826
مترمکعی بر انیه بیشتر از دبی اور دورۀ بازگشت قراوای
 5سال با میدار  2/553مترمکعی بر انیه قرار گرفته است.

شکل  .9مدل ساختهشده در نرمافزار SWMM
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شکل  .4منحنی شدت -مدت -فراوانی ایستگاه سینوپتیک سمنان
جدول  .8دبی اوج سیالب در نقطۀ خروجی محدودۀ مطالعاتی در حالت عدم استفاده از تأسیسات LID

دورۀ بازگشت

حجم کل سیالب ()106Lit

حداکثر دبی خروجی حوضه ()m3/s

 5سا ه
 12سا ه

3/446
4/323

2/553
2/826

شکل  .1هیدروگراف خروجی در حالت عدم استفاده از تأسیسات LID- BMPS

با توجه به اینکه ایستگاه هیدرومتری در منطیه وجاود
نداشته است ،کا یبراسیون و صحتسانجی مادل فیاط باا
برآوردشده در هر یک از زیرووهاههاا باه رود

دبی نهایی
منطیی میایسه شاد .هاریی باین میاادیر دبای پیاک
محاسبهشده با فرمول منطیی و شبیهسازیشاده باا مادل
برای دورۀ بازگشاتهاای  5و  12ساال باهترتیای  2/76و
 2/72بااه دساات آمااد .بنااابراین ،براسااا مطابیاات نتااایج
شبیهسازی با  SWMMو نتایج مشاهداتی در موارد مشاابه
نیز صحت مدلسازی تثیید میشود.
نتایج شبیهسازیها با استفاده از روشهای LID- BMPS

و اصالح مقاطع کانالهای موجود

برای انتخاب راهکار مناسی برای کنترل دبی پیک سیالب،

از گزینههای موجود در جدول  2استفاده شده است.
جدول  .2گزینههای استفادهشده برای کنترل دبی پیک سیالب
شماره

گزینههای استفادهشده

1
2
3
4
5

اصالح ابعاد مجاری
قراوی مخزن
روسازی نفوذپذیر (استفاده از  122درصد سط پیادهروها)
بشکههای باران (استفاده از 122درصد سط پشتباد)
بشکههای باران (استفاده از  52درصد سط پشتباد)

رود اصااالح ابعاااد کانااال بااه منظااور رف ا مشااکل
آب گرفتگی ،تغییراتی در ابعاد شبکۀ رواناب صورت گرفته
است که در جدول  3آورده شده است .ابعاد مجااری ،18
 22 ،13و  12در شبکۀ رواناب سطحی موجود باهترتیای
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 22 42 ،32 72 ،22 42و

 35/16مگاپاسکال ،هریی نفوذپذیری  2/837میلیمتر بار
انیااه و درصااد تخلخاال  6/3در روسااازی نفوذپااذیر باارای
کاهش وج رواناب و جلوگیری از وقاو سایالب باه کاار
برده شد.
در راهکار جم آوری باران از سط پشتباد نیز با توجه
به وج رواناب و مساوت پشتباد هر زیرووهه از مخازن
پلیاتیلن استفاده میشود.
همان قور کاه در شاکلهاای  6و  7دیاده مایشاود،
بشکههای باران (استفاده از  122درصد سط پشتباد) باا
میدار دبای اور  2/114متار مکعای بار انیاه بارای دورۀ
بازگشت قراوی  5سال 83/3 ،درصاد کااهش دبای پیاک
داشته است و میدار دبی اور برای دورۀ بازگشات قراوای
 12سااال 2/178 ،مترمکعاای باار انیااه بااا کاااهش 82/7
درصدی است .همچنین ،بشکههای بااران (اساتفاده از 52
درصد سط پشتباد) با ودود  81درصد کاهش دبی پیک
سیالب برای دورۀ بازگشات قراوای  5ساال و  78درصاد
کاهش دبای پیاک سایالب بارای دورۀ بازگشات قراوای
12سااال عملکاارد مطلااوبی در میایسااه بااا سااایر راهکارهااا
داشتهاند.
با توجه به جدول  ،4باا اصاالح ابعااد مجااری و ایجااد
ظرفیت عبور جریان ،وج رواناب جریانیافتاه روی معاابر
به درون کانال هدایت میشود .بناابراین باا افازایش وجا
سیالب در میایسه با شرایط او یاه ،کااهش وجا جریاان
منفی خواهد شد.

 112سااانتیمتاار

است .با توجه به هزینۀ زیااد و عادد ساهو ت اجرایای در
بیشااتر مااوارد ،اصااالح ابعاااد مجاااری بااا مشااکل روبااهرو
میشود.
در راهکار قراوی مخزن با برآورد کل نیاز آبای فضاای
سبز منطیه در یک روز ،میتوان از وج آب ذخیارهشاده
در مخزن برای آبیاری کل فضای سبز منطیه باه مسااوت
 434766مترمرب منطیه اساتفاده کارد .هیدرومادول 24
ساعته به رود کا یفرنیا برابر  2/51 lit/s/haاست .با توجاه
به محاسبات صورتگرفته ،کل نیاز آبی منطیه در یاک روز
براباار  2173824یتاار و تیریبااً معااادل  2174مترمکعاای
است کاه مایتاوان براساا وجا  2522مترمکعای آب
ذخیرهشده در مخزن برای دورۀ بازگشات قراوای  5ساال
ودود  87درصد و وج  3322مترمکعی آب ذخیرهشاده
در مخزن برای دورۀ بازگشت قراوی  12ساال وادود 66
درصد نیاز آبیاری منطیه را تثمین کرد.
در رود روسااازی نفوذپااذیر ،نتااایج کماای واصاال از
کاربرد بتن متخلخل به همراه افزودنی در معابر شاهری در
نظر گرفته شده است [ .]25به علت عباور ساری روانااب،
تث یرگذاری ک جاذبها و کااهش خلال و فارر ،از میادار
ریزدانۀ  22درصد استفاده شده است .همچنین ،با توجه به
عملکرد بهتر و میزان مناسای جااذب زئو یات 1در بهباود
پارامترهای کیفی رواناب از تیمار واوی  12درصاد جااذب
زئو یت و  22درصد ریزدانه ( )Z10-20با میاومات فشااری

جدول  .9اصالح ابعاد شبکۀ رواناب



دورۀ بازگشت طراحی  1سال
شمارۀ
کانال
قول کانال
(متر)
میط کانال
(سانتیمتر)
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دورۀ بازگشت طراحی  81سال

18

13

22

12

18

13

22

12

133

127

265

182

133

127

265

182

62

62

62

62

52

52

62

112

72

72

72

72

65

65

82

112
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شکل  .6هیدروگراف خروجی در حالتهای مختلف برای دورۀ بازگشت طراحی  1سال

شکل  .1هیدروگراف خروجی در حالتهای مختلف برای دورۀ بازگشت طراحی  81سال
جدول  .4عملکرد راهکارهای ارائهشده برای دورۀ بازگشت طراحی  1سال و  81سال
دورۀ بازگشت طراحی  1سال

دورۀ بازگشت طراحی 81سال

راهکار

حجم جریان

درصد

حجم جریان

درصد

106Lit

کاهش

6

10 Lit

کاهش

عدد استفاده از تثسیسات LID

3/446
4/724
2/287
2/736
2/571
2/655

-37/6
33/3
76/5
83/3
82/8

4/323
6/353
3/282
1/312
2/823
2/353

-47/7
28/5
63/4
82/7
77/8

اصالح ابعاد مجاری
قراوی مخزن ذخیره و تعدیل سیالب
روسازی نفوذپذیر
بشکههای باران (استفاده از  122درصد سط پشتباد)
بشکههای باران (استفاده از  52درصد سط پشتباد)
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رتبهبندی گزینهها با استفاده از AHP- TOPSIS

عالوه بر خصوصیات هیدرو یکی ،عواملی مانند هزینۀ اجرا،
سازگاری با محیط زیست ،سهو ت اجرا و سهو ت نگهداری
تث یر زیادی بر انتخاب گزینۀ برتر در کنترل رواناب سطحی
دارند .برای انجاد بهینهسازی چندهدفاه ،از تکنیاک AHP
استفاده شده است که ساختار آن در شکل  8نماایش داده
شده است .در پژوهش واهر باا توزیا  6جادول میایساۀ
زوجی بین  15نفر از اساتید دانشگاهی و کارشناسان ووزۀ
مهندسی آب تعیین او ویت و محاسبۀ وزن نهاایی معیارهاا
بااا نااردافاازار  Expert Choiceانجاااد شااده اساات .میاازان
ناسازگاریهای محاسبهشده کمتر از ود مجاز ( )2/1است،

8188

بنابراین قضااوتهاا قابال قباول اسات .در تصامی گیاری
گروهی با بهره بردن از خرد جمعی خطای تصمی کااهش
مییابد .با توجاه باه اینکاه اکازل و سااعتی نشاان دادناد
میانگین هندسی بهترین رود برای تلفیا قضااوتهاا در
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی گروهی است ،بنابراین با تبدیل
قضاوتهای فردی باه قضااوت گروهای باه رود میاانگین
هندسی ،وزن نهایی به کمک تکنیک  AHPتعیین میشود.
هریی وزن نهایی بارای راهکارهاای مختلا در جادول 5
ارائه شده است .در ادامه ،رتباهبنادی نهاایی گزیناههاا ،از
رود  AHP- TOPSISبه شرح جدول  6است.

شکل  .1ساختار سلسلهمراتبی
جدول  .1ضریب وزنی نهایی حاصل از تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPبرای روشهای مختلف
شماره

گزینهها

وزن نهایی

1
2
3
4
5

اصالح ابعاد مجاری
قراوی مخزن
روسازی نفوذپذیر
بشکههای باران (استفاده از  122درصد سط پشتباد)
بشکههای باران (استفاده از  52درصد سط پشتباد)

2/128
2/322
2/144
2/214
2/232

جدول  .6ضریب نزدیکی و رتبهبندی نهایی حاصل از روش  AHP- TOPSISبرای راهکارهای مختلف
گزینهها

ضریب نزدیکی

رتبهبندی

بشکههای باران (استفاده از  52درصد سط پشتباد)
قراوی مخزن
بشکههای باران (استفاده از  122درصد سط پشتباد)
روسازی نفوذپذیر
اصالح ابعاد مجاری

1
2/373
2/612
2/317
2

1
2
3
4
5
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بحث و نتیجهگیری
تحلیل نتایج بیانکننادۀ برقار کاردن مشاکل آبگرفتگای
13 ،18 شبکۀ جم آوری رواناب شهری با اصالح ابعاد مجاری
 مترمکعای2522  مخزن پلیاتیلنای باه ابعااد. است12  و22
 ساا ه و مخازن پلایاتیلنای باا5 برای دورۀ بازگشت قراوای
 ساال12  متر مکعی برای دورۀ بازگشت قراوی3322 وج
 بهرهگیری از روساازی نفوذپاذیر باه.در نظر گرفته شده است
 مترمرب در سط ووهۀ مطا عاتی موجای112522 مساوت
 سا ه و5  درصدی وج رواناب برای دورۀ بازگشت77 کاهش
. سا ه شاده اسات12  درصدی برای دورۀ بازگشت72 کاهش
 رود اساتفاده از،AHP- TOPSIS  براسا تحلیال،همچنین
 درصاد ساط52  اساتفاده از:بشکههاای بااران (وا ات دود
 درصدی دبی اور سیالب بارای81  با کاهش ودود،)پشتباد
 درصد کااهش دبای پیاک78  سال و5 دورۀ بازگشت قراوی
 رتباۀ نخسات را، سال12 سیالب برای دورۀ بازگشت قراوی
 در رتبهبندی نهایی گزیناههاا باه.به خود اختصاص داده است
 باه انجااد، عالوه بر معیار هیادرو یکیAHP- TOPSIS رود
، ساازگاری باا محایط زیسات،تحلیل با معیار هزیناۀ اجرایای
 راهکاار، بنابراین.سهو ت اجرا و سهو ت نگهداری نیز نیاز است
 درصد سط پشاتبااد) رتباۀ52 بشکههای باران (استفاده از
.نخست را کسی کرده است
 بشاکههاای بااران (وا ات،راهکارهای قراوی مخازن
 درصد سط پشتبااد) و روساازی122  استفاده از:نخست
 اصاالح. کسی کردند4  و3 ،2 نفوذپذیر بهترتیی رتبههای
، بناابراین.ابعاد مجاری نیز در آخرین رتبه قرار گرفته است
نتایج بررسیهای صورتگرفته بیان کنندۀ عملکرد مطلاوب
 در ماادیریت کماایLID- BMPS اسااتفاده از رودهااای
.سیالب در ووهههای شهری است
منابع
[1]. Yao L, Chen L, Wei W, Sun R. Potential
reduction in urban runoff by green spaces in
Beijing: A scenario analysis. Urban For Urban
Green. 2015;14(2):300–8.
[2]. Choi K, Ball J.E. Parameter estimation for urban
runoff modelling. Urban Water. 2001; 4: 31–41.
[3]. Dongquan Z, Jining C, Haozheng W, Qingyuan
T, Shangbing C, Zheng S. GIS-based urban
rainfall-runoff modeling using an automatic
catchment-discretization approach, (Case study
in Macau). Environ Earth Sci. 2009; 59: 465472.

8189

...  وSWMM  در مدلLID- BMPS  کاهش سیالب در حوضههای شهری با استفاده از:میرعمادی و همکاران

[15]. Taatpour F, Khorsandi Kouhanestani Z, Armin
M. Evaluating the Performance of Collection
and Disposal of Surface Runoff Network Using
SWMM Model (Case Study: the City of Likak,
Kohgiluyeh
and
Boyer
Ahmad
Province). Irrigation Sciences and Engineering.
2019; 42(2): 33-48. [Persian]
[16]. Yarahmadi Y, Yousefi H, Jahangir M,
Sadatineghad S. Evaluation of the network
performance of surface water collection and
guidance using the SWMM Hydrological Model
(Case
Study:
District
6
of
Tehran
Municipality). Iranian journal of Ecohydrology.
2019; 6(2): 415-429. [Persian]
[17]. Chen J, Adams B. Integration of artificial
neural networks with conceptual models in
rainfall- runoff modeling. Journal of Hydrology.
2006; 329(1): 274-276.
[18]. Nix S.J. Urban Storm water Modeling and
Simulation. Lewis Publishers, Boca Raton. 212.
1994.
[19]. Goodarzi M, Hoseini A. Numerical modeling
of the flood routing and zoning by Saint-Venant
in the river Bostanak. Journal of Civil and
Environmental Researches. 2019; 4(2): 17-31.
[Persian]

[20]. Safavi H. Hydrology Engineering. Isfahan
University of Technology, Iran. 2015. [Persian]
[21]. Ahmadisharaf E, Tajrishy M. Siting detention
basins using SWMM and spatial Multi-criteria
decision making. Journal of Water and
Wastewater. 2013; 25(6): 57-66.
[22]. Razmjooi N, Magdavi M, Afkhami H,
Mohseni Saravi M, Moetamed Vaziri B. Flood
Control and Water Supply for Irrigation of
Green Spaces Using Urban Runoff Harvesting
Management Design (Case Study: Region 22 of
Tehran). Journal of Environmental Science and
Technology. 2018; 20(4): 95-109. [Persian]
[23]. Teymouri E, Mousavi S.F, Karami H, Farzin
S. Performance of Porous Concrete Containing
Additive in Reduction of Urban Runoff. Journal
of Structural Engineering. 2017; 13(1): 33-43.
[Persian]
[24]. Khatami Firoozabadi A, Hamza Junaghani, S.
Multi-criteria decision making in management
(concepts and applications) ,Industrial Management
Organization, Tehran. 2013. [Persian]
[25]. Teymouri E. Improvement of effluent quality
from wastewater treatment plants and urban runoff
using porous concrete and additives. Master's
Thesis of Semnan University.2016. [Persian]

