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چکیده
هدف از این تحقیق ،ارزیابی چند روش توسعه مدلهای تحلیلی -احتماالتی برای برآورد حجم رواناب میباشد و
نشان داده میشود که مدلهای تحلیلی میتوانند با درجه پیچیدگی متفاوت بر اساس تبدیلهای مختلف بارش -رواناب
بهدست آیند .در این مطالعه واسنجی و صحتسنجی مدلهای تحلیلی با پیروی از یک روش ترکیبی انجام گردید .کارآیی
انواع مختلف تبدیلهای بارش -رواناب در بخش غربی شهر کرمان مورد سنجش قرار گرفت .نتایج مدل تحلیلی برای
رواناب مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدل مدیریت توفان ( )SWMMمورد مقایسه قرار گرفت .با مشاهده خروجیها
میتوان دریافت که اگر برای ضریب رواناب یک مقدار در محدوده  0/6 -0/7درنظر گرفته شود ،مدل تحلیلی -احتماالتی
نوع اول میتواند نتایجی نزدیک به نتایج شبیهسازی پیوسته مدل مدیریت توفان با اختالف نسبی کمتر ارائه دهد.
بهمنظور ارزیابی اطمینانپذیری عملکرد مدل تحلیلی ،با ثابت در نظر گرفتن ضریب رواناب منطقه نفوذپذیر ،مساحت
بخش نفوذناپذیر حوضه بهتدریج افزایش داده شد .نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که با افزایش تدریجی نفوذپذیری
حوضه ،اثر ضریب رواناب منطقه نفوذپذیر بر حجم رواناب ساالنه از حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود .با استفاده
از این مدل ،تطابق مناسبی بین دادههای مشاهداتی و محاسباتی بهدست آمد .مدلهای تحلیلی -احتماالتی بهدلیل
محاسبات کمتر نسبت به مدلهای شبیهسازی پیوسته ،میتوانند بهعنوان یک مدل شبیهسازی پیوسته در تحلیل
سیستمهای رواناب شهری مورد استفاده قرار گیرند.
واژههای کلیدی :بارش -رواناب ،رواناب شهری ،مدل مدیریت توفان ،مدلهای تحلیلی -احتماالتی
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Abstract
The aim of this research is to evaluate some methods of developing analytical-probabilistic models in runoff
volume estimation and it is shown that analytical models can be obtained with varying degrees of complexity
based on different rainfall-runoff conversions.In this research, calibration and validation of analytical models
were evaluated following a hybrid method. The efficiency of different types of rainfall-runoff
transformations was measured in the western part of Kerman.The results of the analytical model were
compared with the observed and simulated runoff with the storm management model (SWMM). According
to outputs if for a runoff coefficient a value is considered in the range of 0.6-0.7, The first-order analyticprobabilistic model yields close results to the simulation ones that obtained from the storm management
model with less relative difference. In order to evaluate the reliability of the analytical model performance,
with the constant considering the permeability zone runoff coefficient, was gradually increased the
Impervious component of the basin.The results indicate that with the gradual increase of the permeability of
the basin, is less sensitivity the effect of the permeable area runoff coefficient on the annual runoff volume.
Using this model, was obtained a good accommodation between observational and computational data.
Analytical-probabilistic models due to less computations than continuous simulation models can be used as a
continuous simulation model for analyzing urban runoff systems.
Keywords: Rainfall-runoff,Urban runoff, Storm Water management model (SWMM), nalyticalprobabilistic
models

طراحی و توسعه شهریشناخته شدهاند (اوربوناس و
.)1993 پیتر

مقدمه
حوضههای شهری بهعنوان مبدلی برای تبدیل

با وجود اینکه روشها و تکنیکهای مدلسازی

زهکشهای سطحی به شبکههای فاضالب بهشمار

رواناب توفان شهری دائما در حال توسعه هستندو

میروند که طراحی سیستمهای زهکشی شهری بسیار

روشهای قدیمی مورد ارزیابی و بروز رسانی قرار

 در نتیجه شبیهسازی پاسخ سیستم.پیچیده میباشد

 اما ماهیت ذاتا پیچیده فرآیندهای فیزیکی،میگیرند

 با در نظر،زهکشی تحت رژیم هیدرولوژیکی آشفته

 رواناب هنوز-درگیر در ساز و کار تبدیل بارش

گرفتن شرایط مختلف موجود و محدوده وسیع طراحی

بهخوبی درک نشده و بسیاری از مشکالت حل نشده

 با چالشهای بیشتری،سناریو و برنامهریزی آینده

 بهدنبال ابزار مدلسازی، بنابراین.باقی مانده است

هنگامیکه یک استراتژی مدیریت. مواجه خواهد شد

نوآورانه و بررسی رویکردهای جایگزین جدید برای

توفان کلی فرموله میشود یا یک اندازهگیری مقرون

 هنوز هم بهعنوان یک اولویت،مدلسازی مدیریت توفان

بهصرفه برای کنترل کمیت و کیفیت رواناب مورد

در پژوهشها در نظر گرفته میشوند (چن و آدامز

 مدل مدیریت توفان شهری بهطور،ارزیابی قرار میگیرد

.)2007

،گستردهای بهعنوان ابزاری مفید در برنامهریزی
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توسعه مدلهای تحلیلی-احتماالتی به منظور برآورد رواناب شهری
در زمینه مدلهای تحلیلی -احتماالتی ،اولین تئوری

همکاران ( )1389با استفاده از مدل برنامهریزی ژنتیک

احتمال بهوسیله کرنل و بنجامین در سال  1970شرح

فرآیند بارش -رواناب را در حوضه آبریز لیقوان با

داده شد .پژوهش پیشگام کاربرد روش توزیع احتمال

استفاده از مدل برنامهریزی ژنتیک انجام دادند و مدل

در علوم منابع آب نیزتوسط ایگلسن در سال 1972

حاصل از مجموعه عملگر ریاضی را بهعنوان مدل

صورت پذیرفت .هاوارد ( )1976مدلهای تحلیلی-

بارش-رواناب حوضه آبریز لیقوان پیشنهاد کردند.

احتماالتی را بهمنظور محاسبه جریان سطحی رواناب و

رنجبران ( )1389مدلسازی کیفی بار آلودگی رواناب

با استفاده از تابع توزیع احتمال مقدار بارش و زمان

سطحی را با استفاده از مدل تحلیلی -احتماالتی و با

بین رخدادهای بارش بهکار گرفت .با بهرهگیری از

هدف کمک به مدیران شهرها در اتخاذ تصمیمگیریهای

رویکردی احتماالتی ،ریورا و همکاران ( )2005توانستند

الزم جهت مدیریتروانابهای آلوده به آالیندههای

حجم رواناب و آبدهی بیشینه سیالب در مکانهایی که

شهریدر شهر تهران انجام داد .سالجقه و همکاران

وابستگی بین حجم و مدت زمان اهمیت دارد را بهدست

( )1391با درنظر گرفتن بخشی از سطوح نفوذناپذیر که

آورند.گائو و مارکوس ( )2011با توسعه مدل تحلیلی-

رواناب خود را بهصورت مستقیم به سیستم زهکشی

احتماالتی توانستند دبی سیالب طرح را در یک حوضه

تخلیه میکنند ،توانستند مدل تحلیلی -احتماالتی را

آبریز شهری برآورد کنند .نتایج پژوهش این محققین

بهمنظور برآورد ارتفاع و دبی اوج رواناب توسعه دهند.

نشان میدهد که رویکرد تحلیلی -احتماالتی میتواند

در این پژوهش ،رویکردی بهعنوان جایگزین

بهعنوان یک جایگزین مناسب در برآورد دبی اوج

مدلسازی شبیهسازی برای توسعه مدلهای تحلیلی-

سیالب طرح در حوضههای آبریز شهری کوچک مورد

احتماالتی ( )APM1ارائه میشود که میتواند بهعنوان

استفاده قرار گیرد .لی و همکاران ( )2012با استفاده از

ابزاری مفید و اقتصادی در ارزیابی سیستمهای کنترل

مدل تحلیلی -احتماالتی ،میزان کاهش رواناب را بر

زهکشی شهری در مرحله برنامهریزی بهکار گرفته

اساس معادالت تعادل آب ،تابع چگالی احتمال و توابع

شود.

بارش -رواناب برآورد کردند .در پژوهش دیگری،
دانو همکاران ( )2013موفق شدند با اطمینانپذیری

مواد و روشها

بسیار باالیی پارامترهای مدل تحلیلی -احتماالتی را

منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده

بهمنظور مدیریت توفان شهری در مالزی توسعه دهند.

حوضه مورد مطالعه با مساحت  253هکتار در

رایموندی و بیجیو ( )2014مدلسازی مخازن آب باران

شمالغربی

شرقی

را با رویکرد احتماالتی و با استفاده از دادههای

" 10°57' 0تا " 57°2 ´30و عرض شمالی " 30°15 ´0تا

طوالنیمدت در ایتالیا انجام دادند .باسو و همکاران

 17°57 ´0واقع شده است (شکل  .)1برای انجام این

( )2016با رویکردی احتماالتی مبتنی بر فیزیک ،دوره

پژوهش از دادههای طوالنیمدت بارش ()1360 -1392

بازگشت جریانهای بیشینه فصلی را در چهار رودخانه

ایستگاه سینوپتیک کرمان ،استفاده شده است .دادههای

با رژیمهای مختلف در امریکا مورد بررسی قرار دادند.

بارش و رواناب بهصورت همزمان ثبت شده و فاصله

دربندی و همکاران ( )1387شبیهسازی هیدرولیکی

زمانی بین اندازهگیری  6ساعت میباشد.

شهر

کرمان

و

بین

طول

رواناب حاصل از بارش را با کاربرد مدل موج
پخشیدگی در حوضه کمانج علیا انجام دادند و به این
نتیجه رسیدند که این مدل میتواند با دقت قابل قبولی
رواناب را بهازای بارشهای لحظهای و با در نظر گرفتن
تغییرات زمانی و مکانی نفوذ تخمین بزند .سلطانی و
Analytical probabilistic model
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مرادی ،دربندی و...

سیستم (بهعنوان مثال ،بارش) بهصورت ریاضیاتی به
خروجی سیستم (بهعنوان مثال ،رواناب) تبدیل یابد.
نسخه قبلی مدلهای تحلیلی -احتماالتی شامل فرم
فشردهای از رابطه بارش -رواناب برای تبدیل حجم
رویداد بارش حوضه ( )vبه حجم رویداد رواناب ( ) که
از رابطه زیر پیروی میکند (آدامز و پاپا :)2000
[]1

ضریب بدون بعد رواناب و

در اینجا

ذخیره

(میلیمتر) است .در معادله  1فرض بر این است که
میزان ذخیره باید قبل از هر رخداد رواناب تعیین گردد.
زمانیکه حجم بارش از میزان ذخیره بیشتر شد ،حجم
رواناب تولیدی با استفاده از تولید ضریب رواناب و
بارش مازاد بر ظرفیت ذخیره بهدست میآید.
برای غلبه بر کاستیهای موجود در تحول بارش-
شکل  -1نقشه کاربری اراضی و موقعیت جغرافیایی
منطقه مورد مطالعه.

رواناب ،نوع اول این تبدیل رواناب ،مناطق نفوذپذیر و
نفوذناپذیر حوضه را بهصورت جداگانه در نظر
میگیرد .جزء نفوذناپذیر حوضه شهری بهعنوان ،h

تبدیل بارش -رواناب
تغییرات بارش -رواناب بهکار گرفته شده در توسعه

ذخیره منطقه نفوذناپذیر بهعنوان
نفوذپذیر بهعنوان

 ،ذخیره منطقه

و ضریب رواناب منطقه نفوذپذیر

مدلهای بارش -رواناب ،ساز و کارهای عمومی رواناب

با نماد

را در فرآیندهای فیزیکی بارش -رواناب به تصویر

زمانیکه حجم باران ( ) ،کمتر یا مساوی

میکشد .بههمین منظور بایستی بتواند به اندازه کافی

روانابی اتفاق نمیافتد و زمانیکه حجم بارش بیشتر از

ویژگیهای سیستم فیزیکی را بیان کند .همانند دیگر

برابر است با حجم بارش

تعریف میشود .در منطقه نفوذناپذیر

باشد ،رواناب تولیدی

باشد،

مدلهای مدیریت توفان شهری ،مدلهای آماری-

مازاد بر نفوذ در منطقه نفوذناپذیر حوضه .پس میتوان

احتماالتی ممکن است با سطوح مختلفی از پیچیدگی با

نوشت:

توجه به انواع مختلف تحوالت بارش -رواناب توسعه

[]2

داده شود .سادهترین تحول بارش -رواناب ،فرموله
کردن بر اساس مفهوم ضریب رواناب و ذخیره چاالبی

در منطقه نفوذپذیر ،زمانیکه حجم بارش بزرگتر از

است ،در حالیکه ممکن است برخی محققین پارامتر

باشد ،منطقه نفوذپذیر حوضه در ایجاد رواناب

ضریب رواناب را با فرآیندهای هیدرولوژیکی واقعیتر

کمک میکند و این جزء رواناب (

) از طریق زیر قابل

همانند نفوذ جایگزین کنند.

برآورد است (آدامز و پاپا :)2000
[]3

تبدیل بارش -رواناب نوع اول ()I
عنصر کلیدی در توسعه مدلهای تحلیلی -احتماالتی
با تئوری توزیع احتماالتی مشتق شده ،این است که
برقراری تبدیل بارش -رواناب بر اساس اینکه ورودی

در اینجا

ضریب رواناب منطقه نفوذپذیر است.

همچنین ،رواناب کلی تولید شده بهوسیله حوضه
شهری یک ترکیب سطح -وزن رواناب از بخش
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نفوذپذیر و نفوذناپذیر حوضه است (آدامز و پاپا
:)2000

با جایگزینی معادلههای  2و  3در معادله  4خواهیم
داشت (آدامز و پاپا :)2000

[]4
[]5

نوع اول تبدیل بارش -رواناب ،در واقع تعمیم
فرموله کردن روابط اصلی با تقسیمبندی حوضه به
برای فرموله کردن نوع دوم تبدیل بارش -رواناب،

مناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر است.

تمام سطح حوضه به مناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر
تبدیل بارش -رواناب نوع دوم ()II
در حالیکه تبدیل بارش -رواناب نوع اول گسترش
پیدا میکند ،تحول اصلی را برای درنظر گرفتن تغییرات
مکانی در ضریب رواناب و مقدار ذخیره قادر میسازد.
مفاهیم اساسی هیدرولوژیکی شامل فیزیک بارش-
رواناب و فرآیندهای فیزیکی اساسا غیرقابل تغییر
هستند.
معادله هورتون بهمنظور تبدیل بارش -رواناب برای
افزایش فیزیک مدلهای تحلیلی بهکار برده میشود.
برای صحیح درنظر گرفتن فرآیند نفوذ ،تلفات بارش
بایستی بهصورت واقعیتر برآورد گردد که در این
حالت ضریب رواناب در رابطه تبدیل بارش -رواناب
حذف میگردد.

تبدیل میشود .در منطقه نفوذناپذیر ،حجم رواناب (

)

بهصورت زیر محاسبه میگردد (آدامز و پاپا :)2000
[]6

در حالیکه در منطقه نفوذپذیر ،حجم رواناب تولیدی
(

) بهصورت زیر بیان میشود (آدامز و پاپا :)2000

[]7

در اینجا

سرعت نفوذ نهایی در معادله هورتون،

خیسشدگی اولیه خاک در منطقه نفوذپذیر و
برابر است با معکوس میانگین مدت زمان رخداد بارش
) .بنابراین  ،رواناب کل تولید شده از حوضه با

(

توجه به رواناب تولیدی به نسبت وزنی مساحت منطقه
نفوذپذیر و نفوذناپذیر محاسبه میگردد(آدامز و پاپا
.)2000

[]8

در مقایسه با تبدیل نوع اول ،تبدیل بارش -رواناب

در توسعه مدلهای تحلیلی ،ورودیهای عمده برای

نوع دوم دو پارامتر ذخیره چاالبی در مناطق نفوذناپذیر

سیستم زهکشی شهری با استفاده از توزیعهای

و نفوذپذیر را حفظ میکند ،اما جایگزینی ضریب رواناب

احتماالتی مشخصههای هر رخداد بارش ،یعنی ،حجم

منطقه نفوذپذیر با پارامترهای معادله هورتون واقع

رخداد بارش ( ،)vمدت زمان بارش ( )tو زمان بین دو

بینانهتر است .فرمول مخصوص بهدست آمده برای

رخداد بارش ( )bتوصیف میشوند .این مشخصههای

برآورد تلفات خیسشدگی اولیه خاک ،براساس متغیر

آماری بارش با تحلیل دادههای بارش طوالنیمدت

مدت بارندگی است (گائو و آدامز.)1998

تعیین میگردند .با فرض اینکه توابع چگالی احتمال
مشخصههای بارش بهصورت توزیع نمایی باشند

استخراج تابع توزیع احتماالتی حجم رواناب

(جدول  ،)1این توزیعهای احتماالتی ریاضیاتی هستند
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که بهوسیله تفاوت نوع تبدیل بارش -رواناب منجر به

1972و .)1978

ایجاد توزیع احتماالتی حجم رواناب میگردد(ایگلسون
جدول  -1توابع چگالی احتمال مشخصههای بارش.
تابع چگالی احتمال نمایی

مشخصه بارش

پارامتر

فضای ممکن

حجم()mm
مدت زمان()h
زمان بین دو رخداد()h

با توجه به تبدیل اصلی بارش -رواناب تابع توزیع

همچنین مقادیر مورد انتظار حجم رخداد رواناب

تجمعی و تابع چگالی احتمال حجم رواناب ،بهترتیب

و میانگین ساالنه حجم رواناب  Rبا استفاده از روابط

) نشان داده میشود.

زیر محاسبه میگردند (پاپا  1997و آدامز و پاپا :)2000

) و (

بهصورت (
[]9
[]10
[]11
[]12

محاسبات برای تبدیل بارش -رواناب نوع اول

فرض میشود .در نتیجه ،احتمال

چراکه

با توجه به تبدیل نوع اول بارش -رواناب ،زمانیکه

عدم رخداد رواناب برابر است با احتمالی که حجم

حجم بارش به اندازهای نباشد که بتواند مناطق ذخیره

رخداد بارش کمتر از میزان ذخیره در منطقه نفوذناپذیر

در ناحیه نفوذناپذیر را پر کند ،روانابی رخ نخواهد داد،

باشد ((

)) (آدامز و پاپا :)2000

[]13

زمانیکه حجم باران بیشتر از میزان ذخیره در

در تولید رواناب ناحیه شهری شرکت میکند و تابع

ناحیه نفوذناپذیر ،اما کمتر از میزان ذخیره در ناحیه

توزیع تجمعی حجم رواناب از روابط زیر تبعیت میکند

نفوذپذیر )  (S di  v  S dpباشد ،تنها ناحیه نفوذناپذیر

(آدامز و پاپا :)2000

[14
]

میباشد .تابع چگالی

در اینجا

حجم رواناب با مشتقگیری از معادله  14بهدست
می آید:
دراینجا
[]15

(

میباشد.

باقیمانده تابع توزیع تجمعی حجم رواناب در سراسر
محدوده ،حجم رخداد بارش بزرگتر از ذخیره چاالبی

توسعه مدلهای تحلیلی-احتماالتی به منظور برآورد رواناب شهری
در منطقه نفوذپذیر است (

) .تحت این

شرایط ،هر دو منطقه نفوذناپذیر و نفوذپذیر در تولید
رواناب شرکت میکنند .با تعریف ضریب رواناب وزنی
منطقه (

) و ذخیره چاالبی (

) خواهیم داشت که:

7
[]16

تابع توزیع تجمعی را نیز میتوان بهصورت زیر
نوشت (آدامز و پاپا :)2000

[]18
[]19

با ترکیب معادلههای  18 ،13و  19داریم (آدامز و پاپا
:)2000
[]20

میباشد .تابع چگالی

دراینجا

احتمال حجم رواناب با مشتقگیری ازمعادله 20
بهدستمیآید:
[]21

میباشد.در نتیجه،

در اینجا

تابعچگالی احتمال حجم رواناب بهصورت زیربیان
میشود:
[]22

با توجه به این معادله ،امید ریاضی حجم رواناب
رخداد بارش،

 ،اینچنین محاسبه میگردد(آدامز و

پاپا :)2000

[]23

در نهایت میانگین ساالنه حجم رواناب ،R ،بهدست
میآید (آدامز و پاپا :)2000

محاسبات برای تبدیل بارش -رواناب نوع دوم
مانند تبدیل نوع اول ،برای تبدیل نوع دوم بارش-
رواناب ،اگر حجم بارش بزرگتر از ذخیره منطقه
نفوذناپذیر نباشد (

[]24

که

میانگین ساالنه تعداد رخدادهای بارش است.

) ،روانابی ایجاد نمیشود.

بنابراین ،احتمال اینکه هیچ روانابی رخ ندهد برابر است
با احتمال اینکه حجم معین رخداد بارش از ذخیره
چاالبی منطقه نفوذناپذیر تجاوز نکند (معادله .)13

8
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زمانیکه حجم رواناب بزرگتر از ذخیره چاالبی در
نفوذناپذیر

منطقه
(

و

کوچکتر

یا

[]26

مساوی

با این حال ،اگر حجم باران برای پر کردن ذخیره

) باشد ،رواناب فقط در منطقه

چاالبی در هر دو منطقه نفوذناپذیر و نفوذپذیر کافی

نفوذناپذیر اتفاق میافتد و در منطقه نفوذپذیر حوضه

باشد ،کل حوضه در ایجاد رواناب شرکت میکنند.

روانابی رخ نمیدهد .در این شرایط،تابع توزیع تجمعی

 ،پارامترهای

حجم

و

رواناب

(

در

محدوده

تمام

) همانند معادله  14بیان

میشود:

بهصورت زیر تعریف میشوند(آدامز و پاپا :)2000
[]27
[]28

[]25

در

در مورد

و

احتمال حجم رواناب نیز از طریق معادلههای  29و
تمام

 30قابل محاسبه است (آدامز و پاپا :)2000

محدوده

میباشد .تابع چگالی احتمال حجم رواناب با مشتقگیری
از معادله  25و همانند معادله  15بهدست میآید(آدامز و
پاپا :)2000
[]29
[]30

تابع توزیع تجمعی حجم رواناب با ترکیب های
معادله های 29 ،13و  30بهدست میآید (آدامز و پاپا
:)2000
[31
]

تابع چگالی احتمال حجم رواناب با مشتقگیری
ازمعادله  31بهدست میآید(آدامز و پاپا :)2000
[]32

میباشد.

در اینجا

زیر بیان میشود (آدامز و پاپا :)2000

عالوه بر آن ،تابع چگالی احتمال حجم رواناب بهصورت
[]33

مقدار

رخداد بارش،

را بهصورت

تعریف میکنیم و امید ریاضی حجم رواناب هر رخداد
[]34

در

اینجا

انتگرالها

میشوند(آدامز و پاپا :)2000

بهصورت

زیر

تعیین

و پاپا :)2000

 ،اینچنین محاسبه میگردد(آدامز

9
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[]35
[]36

با جایگزینی معادلههای  35و  36در معادله ،34
میانگین رواناب ( )Rبهدست میآید (آدامز وپاپا :)2000
[]37

بهمنظور صحتسنجی فرضیات حاصل از مدلهای
تحلیلی -احتماالتی ،از مدل مدیریت توفان ()SWMM1

بهصورت تابع چگالی احتمال نمایی محاسبه گردیدند
(جدول ( )2آدامز و پاپا .)2000

آژانس حفاظت محیطزیست امریکا برای شبیهسازی

در جدول  ،3با توجه به اندازهگیریهای میدانی

پیوسته سیالب طوالنیمدت استفاده گردید (هابر و

بارش و حجم رخداد بارش ،ضریب رواناب برای هر

دیکینسن .)1988

رخداد بارش برآورد شده است.
ضرایب رواناب برآورد شده برای  9رخداد بارش

مدل مدیریت توفان ()SWMM
این مدل یک مدل شبیهسازی بارش -رواناب

در محدوده بین  0/34 -0/62نشان میدهد که ضریب

دینامیکی است که بر اساس قوانین معادله حرکت و

رواناب بین رخدادهای بارش با مقدار متوسط  0/48در

جرم است (برگر و همکاران  .)2014این مدل برای

حال تغییر هستند که در اصل برای بخش برآورد شده

طراحی،تحلیل و برنامهریزی سیستمهای زهکشی و

نفوذناپذیری حوضه آبریز بسیار مهم و ضروری است.

همچنین شبیهسازی کمیت و کیفیت رواناب در مناطق
شهریمورد استفاده قرار میگیرد (روسمان .)2010در

رخدادهای بارش آورده شده در جدول  3نشان

مقایسه با سایر مدلها ،نتایج مدل  SWMMنشان دهنده

میدهند که اگر دو رخداد بارش متفاوت در میزان حجم

آن است که جریان رواناب در مدت زمان کوتاهتری به

بارش تقریبا یکسان باشند ،حجم رواناب تولیدی و

نقطه اوج میرسد ،و مقادیر محاسبه شده به مقادیر

ضریبهای رواناب متناظر با آنها به یکدیگر نزدیکتر

SWMM

هستند .همچنین این مورد در مطالعات برانهام و بهرا

بهعنوان یکی از بهترین مدلهای هیدرولوژیکی مطرح

( )2010و سالیسودان و همکاران ( )2013نیز تایید شده

شده است (لووی.)2010

است .باید به این نکته توجه داشت که ضریب رواناب

اندازهگیری شده بسیار نزدیک است .بنابراین،

مشاهده شده ،همان پارامتر استفاده شده در مدل
تحلیلی نیست (مانند

نتایج و بحث

در تبدیل بارش -رواناب اصلی)،

واسنجی SWMMبر اساس حجم رواناب مشاهده

چراکه ضریب رواناب مشاهده شده شامل ذخیره

شده برای  9رخداد بارش مجزا اندازهگیری شد .بر

چاالبی اولیه نمیباشد و علت تنوع ضریب رواناب از یک

اساس تعریف مدت زمان بین دو رخداد برابر  6ساعت،

رخداد به رخدادی دیگر نیز همین مساله میباشد.بر

داده طوالنیمدت ثبت شده بارش ایستگاه سینوپتیک

اساس پژوهش گائو و همکاران ( )2014و حجم رواناب

کرمان بهمنظور بهدست آوردن مشخصههای رخداد

مشاهده شده ،واسنجی مدل  SWMMبا استفاده از

بارش مورد ارزیابی قرار گرفت و حجم متوسط رخداد

تنظیم پارامترهای مدل برای کمینه کردن اختالف بین

بارش ،مدت بارش ،مدت زمان بین دو رخداد بارش

حجم رواناب مشاهده شده و شبیهسازی شده انجام
شد .در میان این پارامترها ،پارامترهای حساس در

Storm Water Management Model

1

رواناب مدل مدیریت توفان بهمنظور شبیهسازی رواناب
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مشخص شدند که از جمله آنها میتوان به عرض

کالیبره شده و مشخصههای فیزیکی حوضه در جدول

حوضه ،ظرفیت نفوذ و ضریب مانینگ برای مناطق

 4آورده شده است.

نفوذپذیر و نفوذناپذیر اشاره کرد .پارامترهای مدل
جدول  -2مشخصههای بارش و توابع چگالی احتمال بارش برای ایستگاه سینوپتیک کرمان (مدت زمان بین دو رخداد  6ساعت).

مشخصههای باران

مشخصه بارش

تابع چگالی احتمال نمایی

پارامتر

حجم ()mm
مدت زمان ()h
زمان بین دو رخداد ()h

متوسط تعداد ساالنه رخدادهای بارش
متوسط حجم بارش ساالنه

P=139.18

جدول  -3حجم بارش و رواناب مشاهداتی و ضریب رواناب برآورد شده برای  9رخداد بارش مشاهداتی.
بارش

رواناب

ضریب

تاریخ وقوع

مشاهداتی

مشاهداتی

رواناب

()mm

()mm

(بی بعد)

1392/2/23

8/3

4/1

0/49

1392/1/19

17

5/78

0/34

1391/10/12

10/6

5/12

0/48

1391/10/4

4/7

2/92

0/62

1391/8/19

26/1

19/26

0/55

1391/7/29

11/2

5/5

0/49

1391/2/4

4/9

1/91

0/39

1391/1/14

23/5

13/63

0/58

1390/12/17

15/9

7/31

0/46

رویداد

جدول  -4مشخصههای فیزیکی حوضه و پارامترهای واسنجی شده برای مدل مدیریت توفان.
پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

مساحت حوضه ()ha

253

ذخیره چاالبی منطقه نفوذناپذیر ()mm

1/27

شیب ()%

1/75

ذخیره چاالبی منطقه نفوذپذیر ()mm

2/54

عرض حوضه ()m

420

ظرفیت نفوذ اولیه خاک ()mm.h-1

34/3

ضریب مانینگ منطقه نفوذناپذیر

0/012

ظرفیت نفوذ نهایی خاک ()mm.h-1

7/2

ضریب مانینگ منطقه نفوذپذیر

0/20

ضریب نفوذ

3/94

با توجه به نتایج شبیهسازی ،حجم کل رواناب

مدلهای احتماالتی حجم کل رواناب را شبیهسازی

برآورد شده برای 9رخداد بارش  36/97میلیمتر است،

کردند که با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی دارد.

در حالیکه حجم رواناب کل مشاهده شده شده 35/85

حجم رواناب مشاهده شده و شبیهسازی شده با مدل

میلیمتر میباشد که اختالف نسبی این دو برابر با 3/02

مدیریت توفان در شکل  2رسم شده است ،همچنین

درصد است .گائو و همکاران ( )2014نیز با استفاده از

2

مقدار ضریب تبیین (  )Rبهدست آمده از برازش

11
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رگرسیونی برابر  0/93میباشد .با توجه به شرایط

ناشی از شبیهسازی پیوسته  34/16میلیمتر برآورد

موجود حوضه آبریز ،میانگین ساالنه حجم رواناب

شده است.

شکل  -2مقایسه رواناب مشاهداتی و شبیهسازی شده توسط مدل مدیریت توفان.

برای مدل  APMکه بر اساس ضریب رواناب توسعه

مدل تحلیلی -احتماالتی نوع اول میتواند نتایجی

داده شده باشد ،برآورد مناسب ضریب رواناب برای

نزدیک به نتایج شبیهسازی  SWMMبا اختالف نسبی

تبدیل اصلی بارش -رواناب ممکن است با استفاده از

کمتر از ارائه دهد .دیپائوال و دیمارتینو ( )2013نیز در

ضرایب رواناب مشاهده شده تعیین شده باشد .با اشاره

پژوهش خود مدل تحلیلی -احتماالتی را با مدل

به نتایج شبیهسازی  ،SWMMتفاوت نسبی نتایج مدل

مورد مقایسه قرار دادند که نتایج بهدست آمده از

 APMکه بر اساس ضریب رواناب توسعه داده شده

تحقیقات آنها حاکی از دقت باالی مدل مذکور میباشد.

SWMM

است نیز در جدول  5آورده شده است .با مشاهده
جدول  5میتوان دریافت که اگر برای ضریب رواناب
یک مقدار در محدوده 0/6 -0/7درنظر گرفته شود،
جدول  -5مشخصات بارش و متوسط حجم رواناب ساالنه بر اساس مدل تحلیلی نوع اول.
میزان ذخیره

رواناب ساالنه

رواناب محاسبه شده

اختالف نسبت به

()mm

()mm

توسطSWMM

مدل)%( SWMM

2/76

0/31

40/53

0/3

0/41

16/67

25/93

-35/71

2/76

0/31

40/53

0/5

0/69

27/78

31/19

-10/92

2/76

0/31

40/53

0/6

0/82

33/34

32/97

1/13

2/76

0/31

40/53

0/7

0/96

38/89

38/06

2/2

2/76

0/31

40/53

0/8

1/09

44/46

42/64

4/26

برای مدل تحلیلی نوع اول ،پارامترها شامل ذخیره

ضریب رواناب منطقه نفوذپذیر برابر با  0/45باشد و

چاالبی منطقه نفوذناپذیر و نفوذپذیر میباشد و ضریب

ذخیره چاالبی مناطق نفوذناپذیر و نفوذپذیر بهترتیب

رواناب منطقه نفوذپذیر بر اساس روش تجربی تعیین

برابر با  1/27و  2/54میلیمتر باشند ( .)ASCE,1992بر

میشود.در این مطالعه ،میتوان دریافت که تابع توزیع

اساس پارامترهای واسنجی شده ،حجم رواناب ساالنه

تجمعی حجم رواناب برآورد شده از مدل تحلیلی نوع

بهوسیله مدل نوع اول برابر با  32/43میلیمتر برآورد

اول میتواند با رواناب مشاهداتی تناسب باالیی داشته

شده است که به نتیجه شبیهسازی  SWMMبسیار

باشد ( ،)R2=0/92البته شرط چنین تناسبی این است که

نزدیک است.
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برای ارزیابی اطمینانپذیری پارامترهای مدل ،از

با رواناب مشاهداتی دارد .در آنالیز حساسیت ضریب

مقادیر مختلف برای ضریب رواناب استفاده گردید

رواناب منطقه نفوذپذیر استفاده شده در مدل نوع اول،

( 0/45 ،0/3و  .)0/7توابع توزیع تجمعی حجم رواناب

پارامتر

با استفاده از مقادیر حد باال و پایین تعیین

بهدست آمده از مدل تحلیلی نوع اول در برابر توابع

شدند (بهترتیب  0/7و  ،)0/3و حجم رواناب برآورد

توزیع تجمعی برآورد شده از روناب مشاهده شده در

شده با نتایج بهدست آمده در برابر با زمانیکه ضریب

شکل  3آورده شده است .با توجه به شکل  ،3مشاهده

رواناب برابر با  0/45مقایسه شد .عالوه براین ،بهمنظور

میشود هنگامیکه مقدار ضریب رواناب برابر با 0/3

ارزیابی بیشتر اطمینانپذیری و عملکرد مدل تحلیلی

باشد ،میزان تابع توزیع تجمعی حجم رواناب ناچیز در

نوع اول ،الگوهای مختلف کاربری اراضی (مانند تغییر

نظر گرفته میشود .این در حالی است که برای ضریب

در جزء منطقه نفوذپذیر حوضه آبریز) در نظر گرفته

رواناب برابر با  ،0/45نمودار تابع توزیع تجمعی

شدند و نتایج بهدست آمده با نتایج شبیهسازی پیوسته

حاصلشده از مدل تحلیلی نوع اول تناسب بسیار خوبی

 SWMMمقایسه گردید (جدول .)6

شکل  -3مقایسه احتمال تجمعی رواناب مشاهداتی و تابع احتمال تجمعی رواناب برآورد شده از مدل تحلیلی نوع اول.

جدول  -6متوسط حجم رواناب ساالنه برآورد شده بر اساس تبدیل بارش -رواناب نوع اول.
متوسط حجم رواناب ساالنه ()mm

جزء منطقه نفوذناپذیر

SWMM
()mm.year-1

مدل تحلیلی نوع اول
0/1

24/88

32/91

46/30

30/04

0/3

38/95

45/20

55/61

42/96

0/5

53/02

57/48

64/92

56/11

0/7

67/09

69/77

74/23

68/79

0/9

81/16

82/05

83/54

81/24

1

88/19

88/19

88/19

86/97

در جدول ،6ضریب رواناب منطقه نفوذپذیر ثابت در

حجم رواناب را بیش از مقدار واقعی برآورد میکند .با

نظر گرفته شد و جزء نفوذناپذیر حوضه آبریز بهتدریج

اینحال اگر مقدار

برابر با  0/45باشد ،نتایج

افزایش داده شد .مدل تحلیلی نوع اول برای زمانیکه ،

بهدست آمده از مدل تحلیلی نوع اول تناسب مناسبی با

برابر با  0/3باشد ،حجم رواناب را کمتر از مقدار

نتایج شبیهسازی  SWMMدارد .بهطور کلی ،با افزایش

برابر با ،0/7

تدریجی نفوذپذیری حوضه آبخیز ،اثر ضریب رواناب

واقعی نشان میدهد و با انتخاب،
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توسعه مدلهای تحلیلی-احتماالتی به منظور برآورد رواناب شهری
منطقه نفوذپذیر بر رواناب کلی حوضه از اهمیت و

دهنده کاهش تدریجی تاثیر ضریب رواناب در منطقه

حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود .پاپا ( )1997و

نفوذپذیر بر رواناب کل تولیدی است .علت این کاهش،

ریورا و همکاران ( )2005نیز در مطالعات خود اثر

افزایش منطقه نفوذناپذیر میباشد .از اینرو ،بخش

ضریب رواناب در منطقه نفوذپذیر بر رواناب حوضه را

بزرگتر رواناب کل عمدتا از منطقه نفوذپذیر حوضه

با افزایش میزان نفوذپذیری کماثر خواندند.

آبخیز تولید میشود .بهعبارت دیگر ،اگر نفوذناپذیری

همانطور که در شکل  4دیده میشود ،مقادیر

حوضه آبخیز بهطور قابل توجهی زیاد شود ،رواناب

برآورد شده از مدل تحلیلی نوع اول ،بر اساس مقادیر

ایجاد شده حساسیت کمتری به تغییرات ضریب رواناب

مختلف ،

به یکدیگر نزدیک هستند که این امر نشان

در منطقه نفوذپذیر از خود نشان میدهد.

شکل  -4تاثیر ضریب رواناب بر میانگین ساالنه حجم رواناب در تبدیل نوع اول مدل تحلیلی.

بر خالف مدل تحلیلی نوع اول که بر اساس رویکرد

مدل تحلیلی نوع اول که قبال بحث شده است ،تعیین کرد.

ضریب رواناب فرموله شده است ،پارامترهای عمده در

مقادیر پارامترهای واسنجی شده مدل تحلیلی نوع دوم

مدل تحلیلی نوع دوم (مانند ظرفیت نفوذ اولیه ،ظرفیت

برای مدل مدیریت توفان در جدول  4آورده شده است.

نفوذ نهایی و ذخیره چاالبی در مناطق نفوذپذیر و

مقایسه نتایج رواناب مشاهداتی و رواناب بهدست آمده

نفوذناپذیر) بر اساس نفوذپذیری فرموله شدهاند .این

از مدل تحلیلی نوع دوم نیز در شکل  5نشان داده شده

پارامترها را میتوان با یک روش مشابه با واسنجی

است.

شکل  -5مقایسه احتمال تجمعی رواناب مشاهداتی و تابع احتمال تجمعی رواناب برآورد شده با استفاده از مدل تحلیلی نوع دوم.

بهمنظور تحلیل حساسیت نفوذناپذیری حوضه

توسط مدلهای تحلیلی نوع اول و دوم با نتایج

آبخیز ،جزءمنطقه نفوذپذیر حوضه بین  0/1 -1در نظر

شبیهسازی پیوسته  SWMMدر جدول  7آورده شده

گرفته میشود .مقایسه حجم رواناب پیشبینی شده

است .ضریب رواناب منطقه نفوذپذیر در مدل تحلیلی
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نوع اول برابر با مقدار  0/45تنظیم شده است ،و نتایج

نفوذناپذیر حوضه کوچکتر از  0/5باشد ،مدل تحلیلی

پارامترهای مدل تحلیلی نوع دوم و  SWMMنیز در

نوع دوم با بیشینه خطای نسبی  5/86درصد عملکرد

جدول  4قابل مشاهده است .در حالیکه نتایج تحلیل

بهتری در مقایسه با مدل نوع اول با بیشینه خطای

حساسیت نشان دهنده حساسیت هر دو مدل تحلیلی

نسبی  35/71درصد داشته است .با اینحال ،اگر جزء

نوع اول و دوم به تغییرات نفوذناپذیری حوضه آبخیز

نفوذناپذیری بزرگتر از  0/5باشد ،مدل تحلیلی نوع اول

است ،اما میزان نفوذناپذیری حوضه بایستی ایده

ممکن است عملکرد بهتری نسبت به مدل نوع دوم داشته

مناسبی را در انتخاب نوع مدل تحلیلی به ما بدهد .نتایج

باشد (شکل .)6

آورده شده در جدول  7نشان میدهد ،زمانیکه جزء
جدول  -7مقایسه نتایج مدل تحلیلی با نتایج شبیهسازی پیوسته مدل.SWMM
جزء منطقه
نفوذناپذیر

متوسط حجم رواناب ساالنه برآورد شده
مدل تحلیلی نوع

اختالف نسبت

دوم

به

()mm.year-1

مدلSWMM

1/49

SWMM
()mm.year-1

مدل تحلیلی نوع اول

اختالف نسبت به

()mm.year-1

مدلSWMM

0/1

30/04

33/61

11/87

30/49

0/3

42/96

45/55

6/03

43/48

1/21

0/5

56/11

57/47

2/42

55/22

-1/59

0/7

68/79

69/83

1/51

66/47

-3/38

0/9

81/24

81/54

0/37

77/15

-5/07

1

86/97

87/76

0/91

81/87

-5/86

شکل  -6مقایسه نتایج مدل تحلیلی با نتایج مدل شبیهسازی پیوسته .SWMM

نتیجهگیری کلی

هیدرولوژیکی ،انواع مختلف تبدیلهای بارش -رواناب

در این مطالعه ،رویکردی برای توسعه مدلهای

فرموله شدند.بر اساس نظریه توزیع احتماالتی بهدست

 APMبهمنظور ارزیابی حجم رواناب توفان شهری

آمده،

باران

نشان داده شد .بر اساس تئوری توزیع احتماالتی

بهصورت مبدلهای ریاضیاتی هستند که با استفاده از

توزیعهای

احتماالتی

مشخصههای

بهدست آمده ،توزیعهای احتماالتی مشخصههای بارش

تبدیلهای بارش -رواناب ،توزیعهای احتماالتی را

با استفاده از تبدیلهای بارش -رواناب برای ساخت

برای خروجیهای رواناب ایجاد میکند .این مطالعه

توزیع احتماالتی حجم رواناب مورد استفاده قرار گرفت

نشان میدهد که مدلهای تحلیلی را میتوان با درجات

که میتواند برای محاسبه میانگین ساالنه حجم رواناب

پیچیدگی مختلف و بر اساس مدلهای تحلیلی نوع اول و

کاربرد فراوانی داشته باشد .از نظر تفسیرهای مختلف

دوم توسعه داد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که
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احتماالتی به منظور برآورد رواناب شهری-توسعه مدلهای تحلیلی

برای شبیهسازی پیوسته در ارزیابی عملکرد سیستم

مدلهای تحلیلی قادر به ارائه نتایج قابل مقایسه با نتایج

.زهکشی شهری فراهم میسازد

 مدلهای تحلیلی با قابلیت. میباشندSWMMشبیهسازی
انعطافپذیری باال در فرموله کردن انواع مختلف
 یک رویکرد جایگزین مناسب، رواناب-تبدیلهای بارش
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