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چکیده
توسعه شهرنشیني با افزایش سطوح نفوذناپذیر و بهطور همزمان با تغییرات چرخه هیدرولوژیكي همراه است .این امر باعث ميشود تا
حجم رواناب حاصل از بارندگي زیاد شده و درنتیجه رژیم رواناب تندتر بازمان تأخیر کوتاهتر و دبيهای اوج باالتر ،حاصل شود .بنابراین،
خطر ایجاد سیل که یكي از پرمخاطرهترین بالیای طبیعي است افزایش ميیابد .منطقه مورد مطالعه بخشي از شهر بندرعباس انتخاب
شده است که به شدت در معرض رشد و توسعهیافتگي قرار دارد .سیستم زهكشي نامناسب و توسعه ناهمگون شهر بدون توجه به
معیارهای جامع شهرسازی در دهههای گذشته باعث شده که حتي در اثر بارندگي با دوره بازگشتهای کوچك نیز شاهد آبگرفتگي در
محدوده شهری باشیم .بنابراین در این پژوهش سعي شده است تا با شبیهسازی نحوه عملكرد سیستم زهكشي رواناب سطحي ،نقاط
حساس به آبگرفتگي بررسي گردد و بهترین گزینههای عملیاتي جهت کنترل سیالب و تأثیر آنها بر کاهش حجم سیل مورد ارزیابي
قرار گیرد .بدین منظور با استفاده از نرمافزار  EPA-SWMMسه راهكار مدیریتي سیستم ماند بیولوژیكي ،پشتبام سبز و جوی-
باغچه در کنترل دبي جریان بررسي شد .نتایج نشان داد که راهكار مدیریتي پشتبام سبز ،نسبت به بقیه راهكارها ،با متوسط کاهش
18/8درصدی دبي پیك و کاهش  12/5درصدی حداکثر سرعت از عملكرد بهتری برخوردار است .از دیگر نتایج این تحقیق این است
که شبكه در حالت بدون گزینه عملیاتي برای دوره بازگشت  10ساله دارای  18درصد پسزدگي بود که این مقدار با اجرای سناریو
پشتبام سبز پسزدگي جریان به  1درصد شبكه کاهش یافت .بنابراین راهكار مدیریتي پشتبام سبز بهعنوان بهترین راهكار در کاهش
پیك و سرعت جریان در محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید.
کلیدواژهها :بهترین گزینههای عملیاتي ،سیستم ماند بیولوژیكي ،پشتبام سبز ،جوی باغچه ،سیالب شهری
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بيان مسئله
در عرصه های خشک و نیمه خشک آب از یک طرف مهمترین عامل محدود کننده توسعه پایدار بوده و از سوی دیگر سیالب های فصلی
عامل مهم تخریب و ایجاد خسارت می باشد (کمالی و همکاران .)1392 ،تغییرات جهانی ازجمله توسعه اقتصادی ،رشد جمعیت و مهاجرت
از مناطق روستایی به مناطق شهری ،و تغییرات اقلیمی ،باعث شکلگیری شهرهای خاکستری بیشتر با پتانسیل باالی سیل در سراسر
جهان شده است .شهرهای خاکستری 1عمدتاً از سطوح غیرقابل نفوذی تشکیل شدهاند که در آنها به سالمت زیستمحیطی و ویژگیهای
هیدرولوژیکی کمتر توجه شده است .شهرهای خاکستری مقدار زیادی رواناب حاوی رسوبات ،میکروارگانیسمها ،فلزات و آلودگیهای
شیمیایی تولید میکنند که منجر به تخریب آبها میشوند .واکنش نوآورانه به این مسئله جهانی توسعه شهرهای سبز است که برای
جبران آسیبهای زیستمحیطی و اکولوژیکی طراحی شدهاند .شهرهای سبز از روشهای "توسعه کم اثر ) " (LID2و ابتکارات مشابه
مثل بهترین راهکارهای مدیریتی ( )BMPs3استفاده میکنند تا به شرایط هیدرولوژیکی و ویژگیهای زیستمحیطی پیش از توسعه
برسند (چنگ .)2018 ،4با توجه به این مفاهیم ،در مناظر شهری ،آب و کیفیت آن بوسیله ترکیبی از روشهای متعارف و با اعمال روش
های مدیریتی ( )BMPنظیر سطوح نفوذپذیر ،جوی-باغچه ،بامهای سبز ،نوارهای گیاه کاری شده و تسهیالت نفوذ آب باران بهتر
میتوانند حفظ شوند (جورزاک .)2018،5در سالهای اخیر ،مدیریت و چگونگی رفتار با رواناب حاصل از سیالب مناطق شهری در درجه
اول تبدیل به نگرانی برای کسانی شده است که مسئول برنامهریزی ،طراحی ،ساخت و نگهداری سیستمهای زیربنایی شهرها
هستند(چنگ.)2018،
ایجاد زیرساختهای شهری ،بهویژه سیستمهای زهکشی شهری ،اثر قابلتوجهی بر عملکرد هیدرولوژیکی و اکوسیستمها بر جای
میگذارند و درحالیکه آبهای زیرزمینی و جریان پایه کاهش مییابد اغلب باعث ایجاد رواناب مازاد و افزایش انتشار آلودگی میشوند
درنتیجه آسیبپذیری این مناطق به سیل و خشکسالی افزایشیافته و مشکالت کیفیت آب مناطق اطراف رودخانهها زیاد میشود
(بردوسی .)2012 ،6قطع درختان ،تسطیح خاک و فشردگی سطح خاک نیز باعث افزایش مقدار سیالب میشوند (برومند نسب.)1390 ،
اثرات شهرسازی بیشتر موضعی هستند اما از سایر اشکال تغییر کاربری اراضی ،مشخصترند .سطوح غیرقابل نفوذ و سیستمهای مؤثر
رواناب رگباری ،مناطقی که ظرفیت نفوذ آنها کم یا صفر است را زیاد کرده و انتقال جریان در کانالها ،افزایش مییابد .این امر باعث
میشود تا حجم رواناب حاصل از بارندگی زیاد شده و درنتیجه رژیم رواناب تندتر با زمان تأخیر کوتاهتر و دبیهای اوج باالتر ،حاصل
شود(فریرس . )2013 ،اثرات نامطلوب روانابها و سیالبهای شهری بر زیرساختهای شهر و زندگی ساکنان آن اخیراً باعث شده است
تا بهمنظور دستیابی به مدیریت بیشتر رواناب شهری تمایل به استفاده از سیستمهای زهکشی پایدار افزایش یابد (طهماسبی .)2018 ،در
این راستا بهترین گزینههای عملیاتی تکنیکهای طراحی هستند که برای دستیابی به شرایط مطلوب هیدرولوژیکی مناطق توسعهیافته
استفاده میشوند .دامنه کاربرد  LID-BMPها بسیار گسترده است .این دامنه میتواند از شیوههایی که در آنها منجر به بازداشتن رواناب
میشود ،تا گزینههایی که در آنها نیاز به وجود مناطق بزرگ برای نگهداشتن رواناب بدون نفوذ و یا تبخیر و تعرق گسترش یابد.
(.)Geosyntec Consultants, 2010
در این راستا  )2018( Meena & Anilدر یک مدل هیدرولوژیکی چندین  BMPرا ترکیب کرده و عملکرد هریک را در کاهش حجم
رواناب ارزیابی نمودند و به این نتیجه رسیدند که در وقایع بارندگی با شدت زیاد و مدت کم ،راهکارهای مدیریتی ترانشه نفوذ و بشکه
ذخیرهسازی باران مؤثرتر از بقیه راهکارها میباشند Jia .و همکاران ( )2011در تحقیقی تحلیل و برنامهریزی طرح توسعه شهرک پکن
در چین را که سیستم پایه مدیریت رواناب آن مجموعهای از انواع BMPها است را موردبررسی قراردادند .در این پروژه با استفاده از
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قابلیتهای مدل  SWMMسعی کردهاند تحت سناریوهای مختلفی با توجه به دو هدف دستیابی به کنترل حداکثر رواناب و کاهش در
هزینهها بهینهسازی انجام گیرد و نتایج حاکی از آن بوده است که اصالح سیستم مدیریت رواناب شهری میتواند تأثیر بسزایی در کنترل
رواناب سطحی داشته باشد Recanatesi .و همکاران ( )2017بهمنظور مدیریت رواناب بخشی از کالنشهر رم در ایتالیا به ارزیابی
بهترین راهکارهای مدیریتی پرداختند .آنها یکی از علل اصلی افزایش بارندگی و شدت سیالب در حوضههای کوچک را که موجب
آسیب اجتماعی و مالی شده ،گسترش شهری میدانند که در دهههای گذشته اتفاق افتاده است .آنها در این پژوهش با توجه به کاهش
مناطق در معرض سیل ،تأثیر مثبت بهترین راهکارهای مدیریتی ( )BMPرا در مقیاس شهری موردبررسی قراردادند .آنها با استفاده از
یک مدل بارش رواناب و یک مدل هیدرولیکی رخدادهای بارش بین سالهای  2008تا  2011را که میلیونها یورو خسارت به بار آورده
بود را با استفاده از دادههای با وضوحباال در محیط  ،GISتحت دو سناریو (وجود و عدم وجود بهترین راهکارهای مدیریتی) ارزیابی کردند.
آنها با مقایسه نقشههای سیل قبل و بعد از معرفی بهترین راهکارهای مدیریتی به این نتیجه رسیدند که در سناریویی که از بهترین
راهکارهای مدیریتی استفادهشده بود ،تا  90درصد بهطور کامل خطر هیدرولیکی از بین رفت و در  10درصد باقیمانده در مناطقی که در
معرض سیل قرار داشتند این خطر به حداقل کاهش یافت .هاشمی منفرد و همکارانش ( )1397در تحقیقی که در شهرستان داراب انجام
دادند از تکنیکهای «بهترین راهکار مدیریتی» و « توسعه کم اثر» و راهکارهایی همچون بشکههای باران ،ترانشه های نفوذ ،چاههای
جذبی ،کفپوشهای نفوذپذیر ،باغچههای زیستی و همچنین مخازن نگهداشت استفاده کردند .آنها با استفاده از اطالعات موجود از قبیل
نقشههای کاربری اراضی ،توپوگرافی منطقه ،و آمار بارندگی و مدلسازی به کمک مدل  SWMM5و پس از اصالح و بهکارگیری
روشهای مطرحشده و مقایسه آن با وضعیت موجود جهت باران با دوره بازگشت ده ساله به این نتیجه رسیدند که میزان دبی اوج رواناب
در زیر حوضهها  31درصد و حداکثر ارتفاع آب در کانال محل خروجی به نصف تقلیل و میزان نفوذپذیری حوضه  17/5درصد نسبت به
وضع موجود افزایش داشته است و با احداث  6مخزن ذخیرهسازی میزان  61هزار مترمکعب آب باران ذخیرهسازی میگردد.

روش پژوهش
فرآيند شبيه سازی EPA-SWMM

مدل  SWMMیک مدل شبیه سازی پویای بارش-رواناب است .این مدل مشخصه های بسیاری از فرآیندهای هیدرولوژیکی و کیفیت
آب شامل بارش ،ذ وب برف ،رواناب سطحی ،جریان زیرسطحی ،مسیر جریان ،ذخیره و تصفیه جریان را شبیه سازی می کند .این مدل
توسط کنسرسیومی از شرکت های دانشگاه فلوریدا به همراه مهندسین منابع آب در سال های  1969تا  1971ارایه شده است (اردشیر،
 .)1396در این مدل شبیه سازی از طریق معرفی مجموعه ای از زیرحوضه ها و تعیین میزان بارش و آلودگی در هر زیرحوضه و انتخاب
روش تلفات متناسب با طرح صورت می گیرد .نظر به اینکه مدل  SWMMقابلیت مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه های شهری و
همچنین مدلسازی کیفی رواناب را دارد و با توجه به این که اخیرا قابلیت مدلسازی LIDهای مختلف نیز در این مدل اضافه شده است
می تواند به عنوان ابزاری مفید در راستای مدیریت کاراتر حوضه های شهری و حتی غیر شهری مورد استفاده قرار گیرد (اردشیر.)1396 ،
در مدل ،هر زیرحوضه به شکل یک مخزن غیرخطی فرض میشود که در این روش عمق رواناب حاصل از بارش ( )yپس از کسر عمق
چاالب ) (ypو میزان تبخیر و نفوذ محاسبه میگردد .در مخزن غیر خطی روابط پیوستگی (رابطه های  1و  )2و مانینگ برقرار می باشد.
این روابط به شرح زیر بسط داده شدهاند:

()1
()2

𝑣𝑑
𝑦𝑑
= 𝐴.
𝑄 = 𝑖 = 𝐴.
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑦 𝑉 = 𝐴.
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که در آن  Vحجم آب در زیرحوضه ( A ،)M3سطح حوضه آبریز ( )M2است .همچنین معادله مانینگ برای مخزن به صورت زیر می
باشد:
𝑊
(𝑦 − 𝑦𝑝)5⁄3 𝑠 1⁄2
𝑛

=𝑄

که در آن  Wپهنای متوسط زیرحوضه ( n ،)mضریب زبری مانینگ زیر حوضه yp ،عمق رواناب ( S ،)mشیب متوسط زیرحوضه
( )m/mمی باشد .از ترکیب رابطه پیوستگی و مانینگ در مخزن غیر خطی رابطه ( )3یک رابطه دیفرانسیل غیرخطی حاصل میشود.
𝑦2 − 𝑦1
1.49𝑊𝑠 1⁄2
5⁄3
=𝑖−
] 𝑝𝑦 [𝑦1 + 0.5 ∗ (𝑦2 − 𝑦1 ) −
𝑡∆
𝑛 𝐴.

که در آن ∆𝑡 ،گام زمانی و  𝑦1عمق در ابتدای گام زمانی است (.)Rossman, 2005: 56

دادههای مورد نياز مدل
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات هیدرولوژیکی داده ها ،با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMمنطقه ،در نرم افزار ،ArcGIS
شیب و جهت شیب محاسبه و مرز زیرحوضه های منطقه مورد مطالعه تعیین شد .سپس با استفاده از نقشه کاربری اراضی شهری (با
تفکیک ساختمان ها ،خیابان ها ،بلوارها ،فضای سبز) در هر زیرحوضه مساحت قسمت های نفوذناپذیر محاسبه و از طریق بازدیدهای
میدانی تصحیح گردید .برای تعیین پارامتر زبری کانالها نیز عالوه بر راهنمای مدل از بازدید های میدانی متعدد و بهره گیری از نظر
کارشناسان مجرب استفاده شد و مقدار این پارامتر در هر کانال بر اساس شرایط همان بازه مشخص ،تعیین شد .بهمنظور تعیین حداکثر
پتانسیل ذخیره ( )Sاز منحنی بی بعد ( )CNاستفاده شده است .از این رو بر اساس گروه های هیدرولوژیکی خاک یک شماره منحنی
برای انواع مختلف کاربری اراضی در حوضههای شهری داده شده است ) .(winz, 2011مشخصات اتصاالت و محل ورود رواناب هر
زیرحوضه به سیستم زهکشی رواناب ،ابعاد و مقطع عرضی ابتدا از طریق بازدید میدانی تعیین و مشخصات فیزیوگرافی اتصاالت با استفاده
از نرم افزار  ArcGISمحاسبه شد .همچنین بعضی از پارامترهای اتصاالت مانند رقوم کف ،طول و عرض جغرافیایی ،حداکثر عمق اتصال
و انتقال دهنده مانند طول ،فاصله از کف ،به وسیله نرم افزار  ArcGISمحاسبه شدند .در نهایت در منطقه مورد مطالعه  337زیرحوضه،
 498گره و  492کانال مشخص گردید .در شکل شماره  2نقشه شماتیک منطقه مورد مطالعه و زیرحوضه های شهری تفکیک شده نشان
داده شده است .در شهر بندرعباس ایستگاه هیدرومتری وجود ندارد بنابراین میزان دبی رواناب بوسیله دستگاه مولینه اندازه گیری شد .در
مجموع در پنج واقعه بارندگی ،مقادیر دبی با استفاده از دستگاه مولینه تا زمان اتمام دبی خروجی اندازه گیری شد .جهت سناریو سازی
مناسب ،ابتدا بایستی میزان تاثیر پارامترهای مختلف در به کارگیری  BMPها سنجیده شود بنابراین به منظور تحلیل حساسیت در این
مطالعه میزان تأثیرگذاری سه پارامتر شیب کانال ،ضریب زبری کانال و درصد نفوذناپذیری بر روی نتایج مدل بررسی شدند.
پس از آماده سازی داده های بارندگی مربوط به ایستگاه سینوپتیک بندرعباس متعلق به اداره هواشناسی ،داده های مذکور به همراه سایر
اندازه گیریهای انجام شده در منطقه مورد مطالعه به مدل  SWMMوارد شد و مقادیر دبی شبیه سازی شده به دست آمد .سپس مقادیر
شبیه سازی شده توسط مدل با مقادیر اندازه گیری شده مورد مقایسه قرار گرفت .در این مطالعه بهمنظور محاسبه نفوذ ،افت و روندیابی
به ترتیب از روشهای  ،SCSهیزن ویلیامز و موج دینامیکی استفاده شده است.
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شكل  .1نقشه شماتيك منطقه مورد مطالعه و زيرحوضه های شهری

واسنجي مدل
هدف از واسنجی حداقل کردن اختالف بین خروجی پیش بینی شده و مشاهده شده است و این کار ممکن است به وسیله اندازه گیری
دقیق پارامترها و یا روش های بهینه سازی انجام شود ( .)Geberemariam, 2015به منظور واسنجی مدل ،در خروجی حوضه شهری
مورد مطالعه برای هر رگبار ،به کمک مولینه سرعت و توسط اشل ارتفاع رواناب اندازه گیری گردید .مشخصات رویدادهای بارندگی مورد
استفاده در جدول  1نشان داده شده است .در این مطالعه از سه واقعه نمونه برداری شده برای واسنجی و از دو واقعه برای اعتبارسنجی
مدل استفاده شده است.
جدول  .1خصوصيات بارش های استفاده شده جهت واسنجي و اعتبارسنجي مدل SWMM

تاريخ وقوع
1392/10/30
1392/12/23
1394/10/4

واسنجي
مدت تداوم
(ساعت)
17
15
10

ارتفاع بارش
(ميلي متر)
24.5
111.5
25.6

تاريخ وقوع
1392/10/17
1394/10/13

اعتبارسنجي
مدت تداوم
(ساعت)
9
2

ارتفاع بارش
(ميلي متر)
24.1
33.2

به منظور بررسی میزان اختالف مقادیر شبیه سازی و مشاهده ای از ضریب کارایی نش-ساتکلیف ( )NSاستفاده شده است که توسط
رابطه زیر محاسبه می شود:
∑𝑛𝑖=1{𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 }2
∑𝑛𝑖=1{𝑥𝑖 − 𝑥̅ }2

𝑁𝑆 = 1 −

که در آن xi ،مقدار داده اندازه گیری شده yi ،مقادیر شبیه سازی شده و ̅𝑥 میانگین داده های اندازه گیری شده است.

تحليل حساسيت
در آنالیز حساسیت میزان تأثیرگذاری پارامترها بر روی نتایج مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد .در این مطالعه میزان تأثیرگذاری سه پارامتر
شیب کانال ،ضریب زبری کانال و درصد نفوذناپذیری بر روی نتایج مدل بررسی شدند .مطابق با جدول شماره  2بدیهی است که با
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افزایش شیب ،میزان دبی پیک افزایش مییابد .همچنین نتایج آنالیز حساسیت پارامترهای مورد بررسی نشان داد که درصد نفوذناپذیری
بیشترین حساسیت را در پیک رواناب خروجی ایجاد می کند.
جدول  .2نتايج حاصل از آناليز حساسيت اجرای مدل
محدوده تغييرات

شماره

پارامتر

بخش

مقدار اوليه

1

شیب زیر حوضه

زیرحوضه

شیب طبیعی زمین

2

ضریب زبری

مناطق نفوذ
پذیر

3

درصدنفوذناپذیری

حوضه

میزان برآوردی با توجه به
کاربری اراضی و گزارشات
موجود و گوگل ارث

 % 10افزایش
 % 10کاهش
 % 20افزایش
 % 20کاهش
 % 30افزایش
 % 30کاهش
 % 10افزایش
 % 10کاهش
 % 20افزایش
 % 20کاهش
 % 30افزایش
 % 30کاهش
 % 10افزایش
 % 10کاهش
 % 20افزایش
 % 20کاهش
 % 30افزایش
 % 30کاهش

ميزان تغييرات دبي پيك خروجي
(درصد)
+ 1/7
- 2/6
+ 2/6
- 5/2
+ 4/3
- 7/8
- 1/02
+ 1/1
- 2/2
+ 2/5
- 4/3
+ 3/1
+ 7/8
- 3/7
+ 14/8
- 13
+ 21/7
- 22/2

صحت سنجي مدل با پارامتر دوره بازگشت
بدلیل ماهیت تصادفی آمار و اطالعات بارندگی ،این بارندگی ها در هر سال ثابت نبوده و تغییر مییابند ،بنابراین پارامتر دوره بازگشت برای
این اطالعات در نظر گرفته می شود ،به عبارت دیگر دوره بازگشت احتمال وقوع بارندگی را نمایش می دهد ،طبق نشریه مبانی و ضوابط
طراحی شبکههای فاضالب و آبهای سطحی ،دوره¬های بازگشت  5 ،2و  10ساله برای طراحی شبکه آب¬های سطحی و روانابهای
شهری مورد استفاده قرار میگیرد (استاندارد صنعت آب و آبفا .)1395 ،در این مطالعه بعد از کالیبره نمودن مدل با رویدادهای بارندگی
مورد استفاده در جدول  ،2مدل را برای دوره بازگشت  10-5-2ساله آماده نموده و صحت سنجی مینماییم.
همانطور که گفته شد در محدوده مورد مطالعه ایستگاه هیدرومتری وجود ندارد ،بهمنظور صحت سنجی ،دبی اوج هیدروگراف خروجی مدل
 SWMMبا دبی اوج محاسبه شده به روش استداللی ،مقایسه شده است و نتایج حاصل در جدول شماره  3آورده شده است .همانطور
که مشاهده می شود نتایج حاصل از هر دو روش به یکدیگر نزدیک می باشد.
جدول  .3مقايسه نتايج مدل  SWMMو روش استداللي
مجموع دبي اوج خروجي

روش استداللي

مدل SWMM

ميانگين خطای نسبي ()MRE

ها با دوره بازگشت
 2ساله
 5ساله
 10ساله

متر مكعب بر ثانيه
22/2
28/03
34/25

متر مكعب بر ثانيه
27/22
33/8
39/59

% 18/4
% 17
% 13/5

خطای
()RMSE
3/5
4
3/77
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خروجي مدل
پس از ورود دادهها و انجام مراحل ذکر شده مدل بارش رواناب حوضههای شهری پردازش و مدل برای دوره بازگشت مختلف اجرا شده
و جداول و هیدروگرافهای رواناب خروجی از حوضههای مختلف استخراج شده است .با توجه به شکل شماره  3در حوضه شهری مورد
مطالعه در دوره بازگشت  10ساله پس زدگی جریان به رنگ زرد ،سبز و قرمز مشاهده میشود و حدود  18درصد از کل شبکه است .با
توجه به توسعه شهری و امکانپذیر نبودن توسعه شبکه جمع آوری آبهای سطحی استفاده از  BMPرا امری ضروری در کاهش سیالب
شهری مینماید.

شكل  .2خروجي مدل در دوره بازگشت  10ساله

انتخاب  BMPها
آبرفت در محدوده شهر بندرعباس نشان می دهد که این شهر بر روی رسوبات ساحلی ریزدانه رسی ،ماسه ای و سیلتی بنا شده است.
میزان نفوذپذیری کلی این رسوبات در بستر شهر با توجه به نتایج آزمایشات موردی موجود ،بین  10-3تا  10-4متر بر ثانیه است که
بیانگر نفوذپذیری متوسط تا کم این الیه هاست .همچنین با توجه به اشباع بودن الیه های زیرین در نوار ساحلی سطح آب زیرزمینی
شور باال می باشد بنابراین  LIDهایی که سفره آب زیرزمینی را تغذیه میکنند نمی توانند کارایی زیادی داشته باشند .از طرفی خصوصیات
آب و هوایی منطقه نیز در انتخاب  LIDتأثیرگذار میباشد مناطقی که پتانسیل تبخیر و تعرق در آنها بیشتر از میزان بارش است مناطق
مناسبی برای LIDهای نفوذپذیر هستند .در چنین مناطقی خاک به سرعت رطوبت خود را از دست میدهد و در هنگام بارندگی میتواند
سهم بیشتری از بارش را جذب کند (مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان.)1394 ،
با توجه به مطالب عنوان شده از بین BMPهای موجود ،با توجه به شرایط توسعه شهری منطقه ،سه گزینه پشت بام سبز ،سلول ماند
بیولوژیکی و جوی باغچه برای این مطالعه انتخاب گردید که طبق توصیه راهنمای مدل  SWMMمشخصات آنها در جدول شماره 4
ارائه شده است.
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جدول  .4مشخصات BMPهای منتخب ) (Rossman, 2005
اليه

سطح

خاک

ذخیره

پارامتر
ارتفاع
حجم گیاه
زبری سطح
شیب سطح
ضخامت
تخلخل
ظرفیت مزرعه
نقطه پژمردگی
هدایت هیدرولیکی K
شیب هدایت هیدرولیکی
مکش
ضخامت
Void ratio
نرخ نفوذ

واحد
mm
%
mm
mm/h
%
mm
mm
mm/h

سلول ماند بيولوژيكي
200
0/1
0/4
0/5
150
0/5
0/2
0/1
0/5
10
3/5
600
0/75
0/5

پشت بام سبز
200
0/1
0/15
1
300
0/5
0/2
0/1
0/5
10
3/5
-

جوی باغچه
400
0/1
0/8
0/5
-

تعريف سناريوها و شبيه سازی آنها
در این تحقیق بعد از مدلسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی ،واسنجی و تحلیل حساسیت و در نهایت انتخاب BMPها 4 ،سناریو با
رگبار  6ساعته ،با دوره بازگشت  5 ،2و  10ساله جهت تحلیل کمی در نظر گرفته شده است .جدول شماره  5خصوصیات سناریوها را نشان
می دهد.
جدول  .5مشخصات سنايوهای بكار رفته در منطقه مورد مطالعه
شماره سناريو
1
2
3
4

توضيحات
شبیه سازی بدون بکارگیری BMP
شبیه سازی با لحاظ نمودن سلول ماند بیولوژیکی
شبیه سازی با لحاظ نمودن پشت بام سبز
شبیه سازی با لحاظ نمودن جوی باغچه

محدوده مورد مطالعه
شهر بندرعباس در منتهی الیه جنوب خاوری رشته کوه زاگرس و حد فاصل بین حاشیه جنوبی ارتفاعات و خلیج فارس واقع شده است.
این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک ،متوسط بارندگی ساالنه  181/2میلیمتر و میانگین دما  27درجه سانتیگراد میباشد .محدوده
مورد مطالعه حوضه آبریز خور (مسیل) گور سوزان در محدوده شهری بندرعباس به طول حدود  4کیلومتر را شامل میشود که از محل
تصفیه خانه فاضالب شهر بندرعباس واقع در شمال شهر آغاز شده و تقریباً از میانه های شهر عبور کرده و به دریا می ریزد .این خور در
اغلب ایام سال خشک بوده و فقط در مواقع بارندگی و سیالبی روانابهای سطحی حوضه باالدست و بخشی از حوضه شهری را به سمت
دریا زهکش می نماید .در شکل 3موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس و شمای کلی منطقه نشان داده
شده است.
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شكل  .3موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان هرمزگان و در شهرستان بندرعباس و شمای کلي منطقه

يافته های پژوهش
نتایج بدست آمده از شبیه سازی پنج واقعه بارندگی در جدول شماره  6آورده شده است .همانطور که مشاهده می شود ضریب
کارایی نش-ساتکلیف بین مقادیر  0/63تا  0/93قرار می گیرد.
جدول  .6نتايج واسنجي و اعتبارسنجي مدل SWMM
اعتبارسنجی
واسنجی
تاریخ وقوع
تاریخ وقوع
NAS
NAS
0.76
1392/10/17
0.69
1392/10/30
0.83
1394/10/13
0.93
1392/12/23
0.63
1394/10/4

با توجه به نتایج مدل در دوره بازگشت  10ساله ،مناطقی که دچار پس زدگی جریان بودند برای  LIDانتخاب شدند همچنین جهت ارزیابی
دقیق LIDها مساحت اشغالی هر زیر حوضه مساوی انتخاب شد.
سناريو اول :این سناریو ویژگیهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی رواناب شهری را بدون وجود  BMPها ارایه می دهد .پیک رواناب کل
شبکه آبهای سطحی در این سناریو به عنوان مبنا جهت مقایسه با دیگر سناریوها مورد استفاده قرار می گیرد .در جدول شماره  7میزان
دبی پیک همه خروجی ها برای دوره بازگشت های  5 ،2و  10سال اراِئه شده است .میزان دبی پیک در خروجی حوضه بدون استفاده از
راهکار مدیریتی برای دوره بازگشت های  5 ،2و  10سال به ترتیب برابر با  33/8 ،27/22و  39/59مترمکعب بر ثانیه می باشد.
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جدول  .7رواناب همه خروجي ها برای دوره بازگشت های  5 ،2و  10ساله در سناريو اول

دبی
(مترمکعب بر ثانیه)

دوره بازگشت

خروجي 1

خروجي 2

خروجي 3

خروجي 4

خروجي 5

جمع

 2سال
 5سال
 10سال

4/09
5/11
6/06

16/85
21/3
25/33

1/02
1/2
1/37

1/02
1/27
1/45

4/24
4/92
5/38

27/22
33/8
39/59

سناريو دوم :در این سناریو شبیه سازی کمی با لحاظ نمودن سلول ماند بیولوژیکی انجام شده است .جدول شماره  8میزان دبی پیک
را در همه خروجی ها ارائه می دهد .میزان دبی برای همه خروجی ها با استفاده از راهکار مدیریتی سلول ماند بیولوژیکی برای دوره
بازگشت های  5 ،2و  10سال به ترتیب برابر با  28/54 ،23/29و  33/17مترمکعب بر ثانیه می باشد که نسبت به سناریو بدون استفاده از
راهکار مدیریتی میزان دبی در حدود  14تا  16درصد کاهش داشته است.
جدول  .8رواناب همه خروجي ها برای دوره بازگشت های  5 ،2و  10ساله در سناريو دوم
دبی
(مترمکعب بر ثانیه)

دوره بازگشت

خروجي 1

خروجي 2

خروجي 3

خروجي 4

خروجي 5

جمع

(سال)

2/56
3/15
3/72

2
5
10

0/66
0/72
0/79

15/68
19/63
23/19

3/74
4/23
4/51

0/65
0/81
0/96

23/29
28/54
33/17

سناريو سوم :در این سناریو شبیه سازی کمی با لحاظ نمودن پشت بام سبز به عنوان بهترین راهکار مدیریتی ( )BMPلحاظ شده
است (جدول شماره  .)9دبی خروجی با استفاده از راهکار مدیریتی پشت بام سبز برای دوره بازگشت های  5 ،2و  10سال به ترتیب برابر
با  27/57 ،22/37و  32/13مترمکعب بر ثانیه می باشد که نسبت به سناریو بدون استفاده از راهکار مدیریتی میزان دبی در حدود  18تا
 19درصد کاهش داشته است.
جدول  .9رواناب همه خروجي ها برای دوره بازگشت های  5 ،2و  10ساله در سناريو سوم
دبی
(مترمکعب بر ثانیه)

دوره بازگشت

خروجي 1

خروجي 2

خروجي 3

خروجي 4

خروجي 5

جمع

 2سال
 5سال
 10سال

2/19
2/71
3/18

15/54
19/52
23/1

0/61
0/67
0/73

0/61
0/75
0/89

3/42
3/92
4/23

22/37
27/57
32/13

سناريو چهارم :در این سناریو شبیه سازی کمی با لحاظ نمودن بهترین راهکار مدیریتی جوی باغچه انجام شده است (جدول شماره
 .)10دبی خروجی با استفاده از این راهکار مدیریتی برای دوره بازگشت های  5 ،2و  10سال به ترتیب برابر با  30/22 ،24/64و 35/12
مترمکعب بر ثانیه می باشد که نسبت به سناریو بدون استفاده از راهکار مدیریتی میزان دبی در حدود  9تا  11درصد کاهش داشته است.
جدول  .10رواناب همه خروجي ها برای دوره بازگشت های  5 ،2و  10ساله در سناريو چهارم
دبی
(مترمکعب بر ثانیه)

دوره بازگشت

خروجي 1

خروجي 2

خروجي 3

خروجي 4

خروجي 5

جمع

 2سال
 5سال
 10سال

3/46
4/27
0/05

15/98
20/01
62/23

0/66
0/73
0/79

0/74
0/91
1/08

3/8
4/3
4/6

24/64
30/22
35/12
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تحليل يافته های پژوهش
در خصوص واسنجی مدل ،مقادیر بدست آمده برای ضریب نش-ساتکلیف اگر در بازه  0.65 < 𝑁𝑆 < 0.75باشد نشان دهنده شبیه
سازی خوب و  𝑁𝑆 > 0.75نشان دهنده شبیه سازی خیلی خوب مدل بارش رواناب است (زندی دره غریبی .)1396 ،با توجه به جدول
شماره ( 6ضریب  NSبین  0.63تا  )0.93انطباق قابل مالحظه ای بین رواناب شبیه سازی شده و مشاهده ای وجود دارد.
جدول شماره  11درصد تغییرات رواناب خروجی کل حوضه را در سناریوهای مختلف نشان می دهد .شکل  4نیز دبی خروجی کل شبکه
را نشان می دهد .در این شکل ها  2ساله ها با هم 5 ،ساله ها با هم و  10ساله ها نیز باهم مقایسه شدهاند .سناریو اول بدون راهکار
مدیریتی است .و در میان آنها پشت بام سبز بهترین راهکار و عملکرد را دارد .همانطور که در شکل های شماره  3و  6مشخص است
شبکه در حالت بدون  BMPبرای دوره بازگشت  10ساله دارای  18درصد پس زدگی بود که این مقدار با اجرای سناریو پشت بام سبز
پس زدگی جریان به  1درصد شبکه کاهش یافت .ﺩﺩ شکل های شماره  5و  6پس زدگی جریان به رنگ سبز برای دوره بازگشت 10
ساله با اجرای سناریوهای سلول ماند بیولوژیکی و پشت بام سبز نشان داده شده است.
با توجه به اینکه غالبا دوره بازگشت  10ساله برای طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی استفاده میگردد عالوه بر بررسی پیک جریان،
حداکثر سرعت نیز برای این دوره بازگشت بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره  12آورده شده است.

سناريو
2
3
4

جدول  .11درصد تغييرات رواناب کل شبكه در سناريو ها
درصد کاهش پيك رواناب در دوره بازگشت
نوع BMP
 10ساله
 5ساله
 2ساله
-16/20
-15/56
-14/44
سلول ماند بیولوژیکی
-18/80
-18/40
-17/80
پشت بام سبز
-11/3
-10/60
-9/48
جوی باغچه

شكل  .4نمودار دبي اوج خروجي از کل شبكه در دوره بازگشت های مختلف
جدول  .12درصد تغييرات حداکثر سرعت جريان با دوره بازگشت  10ساله در سناريوها
سناريو اول
سناريو اول درصد کاهش سناريو دوم درصد کاهش سناريو سوم درصد کاهش
(بدون )BMP
11/3
35/12
18/8
32/13
16/2
33/17
39/59
دبی ()CMS
9
3/27
12/5
3/15
11
3/2
3/6
حداکثر سرعت ()M/S
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شكل  .5پس زدگي جريان به رنگ سبز برای دوره بازگشت

شكل  .6پس زدگي جريان به رنگ سبز برای دوره بازگشت 10

 10ساله با اجرای سناريو سلول ماند بيولوژيكي

ساله با اجرای سناريو پشت بام سبز

نتيجه گيری
در این تحقیق بهمنظور کنترل بهتر حجم سیالب سه راهکار مدیریتی سلول ماند بیولوژیکی ،پشت بام سبز و جوی باغچه در بخشی از
حوضه آبریز شهر بندرعباس بررسی شد .برای این کار از مدل  EPA-SWMMاستفاده گردید .نتایج حاصل از واسنجی نشان داد که که
مدل  SWMMدقت مورد نیاز برای شبیه سازی رواناب شهری را دارد و می توان از این مدل برای طرح های مدیریت رواناب شهری و
طراحی شبکه زهکشی رواناب شهری در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود .آنالیز حساسیت سه پارامتر شیب حوضه ،ضریب زبری و درصد
نفوذ ناپذیری نیز نشان داد که درصد نفوذ ناپذیری بیشترین حساسیت را در پیک رواناب خروجی پدید می آورد .نتایج حاصل از صحت
سنجی مدل در دوره بازگشت های  5 ،2و  10ساله نشان داد که دبی اوج هیدروگراف خروجی حوضه با دبی اوج حاصل از روش استداللی
در دوره بازگشت های مختلف به هم نزدیک می باشد .با توجه به اینکه غالبا دوره بازگشت  10ساله برای طراحی شبکه جمع آوری آبهای
سطحی استفاده میگردد نتایج نشان داد که در این دوره بازگشت راهکار مدیریتی پشت بام سبز با کاهش 18/8درصدی دبی پیک و
کاهش  12/5درصدی حداکثر سرعت بهترین کارایی را دارد .همچنین نتایج نشان داد که در همه راهکارهای موردبررسی با افزایش دوره
بازگشت ،درصد کاهش پیک رواناب نیز افزایش مییابد .از دیگر نتایج این تحقیق این است که شبکه در حالت بدون  BMPبرای دوره
بازگشت  10ساله دارای  18درصد پس زدگی بود که این مقدار با اجرای سناریو پشت بام سبز پس زدگی جریان به  1درصد کل شبکه
کاهش یافت .بنابراین راهکار مدیریتی پشت بام سبز به عنوان بهترین راهکار در کاهش پیک و سرعت جریان در محدوده مورد مطالعه
انتخاب گردید.
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