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 خالصه

ها می گونه سهل انگاری در طراحی آن هر سیستم های جمع آوری و دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی، از اجزای مهم برنامه ریزی و عمران مناطق شهری هستند.

و توسط دو مدل  1ASSAمشهد، با استفاده از نرم افزار  حاشیه جنوبی شهربدین منظور دبی طراحی مسیل اقبال شرقی واقع در  تواند برای جوامع بشری مشکل ساز باشد.
2SWMM 1و-HEC  .3با توجه به مطالعات هیدرولوژی و آیین نامه های موجود  منحنی های  برآورد گردیدIDF  سال بدست  50و  10، 5، 2برای دوره های طرح

ستگی دارد. از آنجا که برای زهکش های شهری در شهرهای انتخاب دوره طرح به عوامل مختلفی مانند اهمیت سازه در دست طراحی، هزینه های اجرایی طرح و...ب. آمد

دوره طرح  تحقیق لذا در این  مورد استفاده قرار می گیرد،سال  50تا  25وره طرح سال و برای زهکش های شهری در شهرهای بزرگ از د 25تا  2کوچک از دوره طرح 

متر  30با دقت  4DEM با استفاده از   ARC GISحوضه بندی و پارامترهای هندسی حوضه ها در  انتخاب گردید.جهت برآورد دبی طراحی  سال  به عنوان مبنا 50

 و د.ننزدیک به یکدیگر می باش HEC-1به روش  ASSA و HEC-HMSدیر دیی طراحی بدست آمده در نرم افزار مقا  نتایج نشان می دهد که محاسبه شده است.

 % با یکدیگر اختالف دارند.5/14تنها  HEC-1  و EPA SWMMمقادیر بیشینه رواناب تولیدی در روش های نتایج نشان داد که 

  

 

 ، دبی طراحیASSA ،SWMM ،GIS ،HEC-HMS کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه -1

شده است. پیش بینی دبی اوج  و شبیه سازی هیدروگراف سیالب  زیادی به جوامع بشریوقوع پدیده های طبیعی چون سیل تاکنون موجب بروز خسارات 

 حجم ریناپذ نفوذ سطوح شیافزا لیدل به شهرها سطح در .[1]در یک جریان آبراهه ای یا رودخانه ای یکی از فرآیند های پیچیده در هیدرولوژی است

 ،هابزرگراه ها،ابانیخ در شدن یجار با یبارندگ اثر در شده جادیا رواناب حجم نیا. کندیم دایپ شیافزا ینواح گرید به نسبت یریچشمگطور به رواناب

 ارتفاع کم مناطق به اندشدهیطراح یثقلصورت به که شهر سطح در موجود یهال یمس  و ها یجو  ،هاکانال توسط رهیغ وها بامپشت سبز، یفضا سطوح

. عدم طراحی صحیح، اشباع شدن سریع شبکه به علت توسعه شهری، عدم بهره برداری و زندیریمها رودخانهو یا  هاکال به تاًینها و شده تیهدا پست و

 .[2]دنی شونگهداشت مناسب، باعث می شود که شبکه در اکثر موارد قادر به ایفای صحیح نقش خود نبوده و با کمترین مقدار بارندگی معابر دچارآبگرفتگ

                                                                 
1 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 
2 Storm Water Management Model 

3 Intensity Duration Frequency 
4 Digital Elevation Model 
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سطحی قابل تحقق  یهاو دفع آب یآورهای جمعبا طراحی صحیح و تأمین ظرفیت کافی شبکهناشی از رواناب سطحی  بارانیهش پیامدها و تبعات زکا

 . [3]های ریاضی خواهد بودو استفاده از مدل یسازهیاست که معموالً این امر نیازمند شب

جاور خود را به زیر مسیل زدگی ها در شهر در دو نوع متفاوت رخ می دهد. در نوع اول رودخانه یا زهکش اصلی منطقه طغیان کرده و اراضی  

 سازیمدل رد .[4]های شدید رخ می دهدآب می برد. نوع دوم بر اثر لبریز شدن شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی در هنگام وقوع بارش 

 :گیرند قرار بررسی مورد باید آبخیز هایحوضه جنبه دو از شهری هایسیالب

 ارامترهایپآبخیز،  هایحوضه هیدرولوژیکی سازیمدل در ی.سطح جریان و رواناب به بارندگی تبدیل و هیدرولوژی نظر نقطه اول از  

  .گرددمی رواناب به تبدیل خاك نفوذپذیری تغییر به توجه با رگبار از مقدار چه کهنظیر آن باشند نظر مد بایستمی متعددی

چگونگی  هیدرولیکی، سازیمدل در .زیرزمینی زهکشی هایشبکه یا و سطحی روباز مجاری در جریان حرکت و هیدرولیکی نظر نقطه از دوم

مجرا، شعاع  مقطع سطح نظیر انتقال شبکه فیزیکی شرایط قسمت این در شود کهخروجی بررسی می نقطه، انتقال شبکه به شده وارد انتقال جریان

 ،هیدرولوژیکی برای بررسی تغییرات جزئیهای بسیاری از مدل . دارند عهده بر جریان انتقال در را اصلی نقش مجرا شیب و زبری ضریب هیدرولیکی،

های خروجی ،روش روندیابی یلهشود و به وسهایی تقسیم کرده و بر اساس خصوصیات هر زیر حوضه رواناب آن تخمین زده مییک حوضه را به زیرحوضه

 نشان داده شده است.به صورت شماتیک برای یک حوضه  1، که در شکل شودها با هم ترکیب میآن

 

 

 نحوه محاسبه رواناب سطحی و انجام روند یابی در مدل هیدرولوژیکی -1شکل 
 

شبیه برق در شهر مشهد را و آب آبریز حوضه شبکه زهکش MIKE SWMM و GIS یتلفیق مدل از مندیبهره ضمن( 1386ی )تفت فالح

ها دهـــدهنها و انتقالهــــحوض کی زیرـــــکی و هیدرولیـــهیدرولوژی نمود. شایان ذکر است که در این تحقیق برای تخمین بسیاری از پارامترهای سازی

لذا  بوده،متغیر تدریجی  یدائم یرجریان غبر ها، فرض استفاده شده است. در تحلیل پروفیل سطح آب در زهکش (GISسامانه اطالعات جغرافیایی )از 

 اعمال با آید ودبی و سایر مشخصات جریان در تمام سیستم بدست می فوق حل شده و عمق،های باز برای سیستم معادله دینامیکی سنت و نانت در کانال

انتقال  134 مجموع ها ازکانال از مورد 92گرفت که  نمود و نتیجه شناسایی را شدندیم دچار استغراق که مجرا 31ساله،  10 بازگشت دوره با بارش

  .ندا شده ساخته و طراحی نیاز حد تر ازبزرگ بسیار ،دهنده

 مناطق به نسبت دورتر هایفاصله به سیالب ترچه سریع هر دفع و تخلیه بر مبنی مرسوم، هایدیدگاه رد ضمن (1391) بخش و همکاران تاج

 و جانمایی حوضچه، مورد سیالبی، سه مورد کانال 6 شناسایی از پس تاج بخش در این تحقیق، . نمودند تبیین را دیدگاه این اشکاالت مسکونی،

 .است داشته کاهش درصد 35 تا 15 بیشینه بین سیالبی، دبی هایکانال در که دهدینشان م سازیمدل نتایج .ددننمو سازیشبیه

 مواد و روش ها -2

 SWMM معرفی مدل -1-2

 

شبیه سازی پدیده های کمی و کیفی مرتبط و به منظور  رودخانه  مریکا برای پیش بینی کیفیت آبآژانس حفاظت محیط زیست آتوسط  SWMMمدل 

در این مدل با استفاده از اطالعات هواشناسی )مانند منحنی بارش، میزان تبخیر و ... ( و مشخصات  ه گردید.تهی 1971تا  1969الب طی سال های با سی



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15
 

 

3 

 

یکی از پیشرفته ترین روش ها جهت    SWMMفیزیکی حوضه  آبریز و زهکش های حوضه، هیدروگراف خروجی از حوضه شبیه سازی می شود.

 تحلیل مربوط به برآورد سیالب و آبدهی کانال های مستقل و مختلط)سطحی و زیر زمینی( محسوب می شود. در این روش امکان محاسبه هیدروگراف

از بارندگی بر سطح زیر  هیدروگراف ناشی SWMM مدل در مسیل ها و شبکه های آب های سطحی به صورت جریان آزاد و تحت فشار وجود دارد.

 حوضه ها را تعیین کرده و آنرا به صورت مخزن غیرخطی در زیر حوضه های کوچک و کانال ها روند یابی می کند. مخزن غیر خطی توسط رابطه

 شود:می  مدل پیوستگی در شکل زیر

 (1) 𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝐴

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐴𝑖∗ = 𝑄 

 

عمق آب  y(، sزمان ) 𝑡، همچنین m/sبارش مازاد )شدت بارش منهای شدت تبخیر و نفوذ بر حسب  ∗𝑖(،3mحجم آب در زیر حوضه)  𝑣که در آن 

(m ،)A ( 2مساحت زیر حوضهm و )𝑄 ( دبی خروجی از زیر حوضهs/3mمی باشد. جریان خروجی توسط معادله مانینیگ به صورت زیر )  برآورد می

 شود:

 

(2) Q =
𝑤

𝑦
(𝑦 − 𝑦𝑝)

5/3
𝑆1/2 

 شیب متوسط زیر حوضه می باشد. 𝑆عمق چاالب و  𝑦𝑝  ضریب زبری مانینگ، 𝑛(، mپهنای زیر حوضه) 𝑤که در آن 

 

 5HMS-HEC معرفی مدل -2-2

یات مختلف در تحلیل های اولین نرم افزار از سری نرم افزار هایی است که ارتش آمریکا جهت شبیه سازی، بهینه سازی و انجام عمل HEC-1نرم افزار 

ت م افزار های دیگر برای مطالعاهیدرولوژیکی و هیدرولیکی تدوین نمود. هیدروگراف های تولید شده با این نرم افزار را می توان مستقیما  ویا به کمک نر

سیالب و بهره برداری  منابع آب، زهکشی، پیش بینی جریان، تعیین اثرات توسعه شهری آتی، طراحی سرریز، مخازن، کاهش خسارات سیالب، منطقه بندی

 آبخیز نسبت حوضه یک  سطحیرواناب پاسخ سازی شبیهویندوز است که برای و تحت  HEC-1 یافته توسعه این مدل نسخه از سیستم ها استفاده نمود.

 نمایشو هیدرولیکی هیدرولوژیکی های با مولفه پیوسته بهم سیستمیک عنوان  آبخیز را به ، حوضهمدل . ایناست شده طراحیمعین های بارندگیبه 

سازی شبیه ،شودمیته در نظر گرف زیرحوضهعنوان معمواًل به  که از حوضه بخشیرا در داخل رواناب  - از فرایند بارش جنبه یکمدل دهد. هر مولفه می

 یکرا برای الزم از محاسبات قسمتی شوند و هر مولفه میترکیب  حوضه فیزیکی سیستمسازی شبیه برایمختلفی های دیگر مولفهارت ه عبکند. بمی

 می باشد:  یجزء اصل شامل چهار  HEC-HMS.دهدمیانجام  کامل هیدروگراف

 ستمیس یان دادن  اجزاپشرفته با نش یکیگراف یرابط کاربر -2، کانال یابی ریمس زیو ن نیزم یبرو یمحاسبه رواناب جار یبرا لیمدل تحل -1

 شینما یبرا یا لهیوس -4و  ریمتغ یداده ها زمان مجموعهو  اطالعات تیریمدو  یساز رهیذخ یبرای ستمیس -3، یتعامل یها یژگیتوسط و کیدرولیه

 .[5]مدل یو گزارش خروج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System 
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 معرفی منطقه مورد مطالعه -3-2

 36درجه و  60دقیقه تا  15درجه و  59کیلومتر مربع در شمال شرق ایران  و در طول جغرافیایی  328 مساحت با مشهد مرکز استان خراسان رضوی شهر

دقیقه و در حوضه آبریز کشف رود، بین دو رشته کوه بینالود و هزار مسجد قرار دارد. این  8درجه و  37دقیقه تا  43درجه و  35دقیقه و عرض جغرافیایی 

و از شمال غربی به چناران و نیشابور و از شرق به سرخس و تربت جام می رسد. مسیل اقبال شرقی از جمله بزرگترین و  شهر از شمال به شهرستان کالت

د. این طوالنی ترین مسیل های شهر مشهد که نقش و تاثیر به سزایی در جمع آوری و دفع رواناب بخش عمده ای از سطح شهر و حاشیه جنوبی آن را دار

ناب سطحی مسیل های فرعی و آبراهه ای کوچک واقع در دامنه ارتفاعات بینالود که به سمت شمال و شرق جریان دارند را جمع مسیل بخش اعظم روا

هنگام  آوری می کند. با توجه به اینکه در اکثر حوضه های آبریز کوهستانی مشرف به مسیل اقبال شرقی، جنس زمین سنگی و نفوذ ناپذیر است، غالبا

حوضه بندی و مسیل ها ی اقبال شرقی   2در شکل  دید، به علت وسعت حوضه امکان به وجود آمدن سیالب در منطقه بسیار زیاد است.بارندگی های ش

 مشخص شده اند.

 

 

 (ب) (الف)

 نقشه مسیل ها)الف( حوضه بندی و )ب(  ،اقبال شرقیهای مسیل و   بندی حوضه -2شکل 

 

مساحت  %80عبارت است از  مؤثرمساحت  1 در جدول ،باشدمیهکتار  13085برابر  هاحوضهمجموع مساحت  1مطابق جدول 

رواناب  که باشدمیجنوبی  هایخانهشهری وجود سطوحی مانند حیاط  هایحوضهمساحت  %80علت در نظر گرفتن  است. شهری هایحوضه

محاسبه درصد سطوح  منظوربه. همچنین شودمی تزریقتوسط چاه جـذبی بـه زمـین  مستقیماً وارد شبکه آب سطحی نشده و  هاآنناشی از 

باشد )مانند اکثر  شهریبرونبخشی از حوضه  کهدرصورتیو  شدهگرفته نظر در %60عـدد برابـر شـهری ایـن هایحوضهنفوذناپذیر، در 

محاسبه مساحت  منظوربه. باشدمیبخش شهری حوضه  مساحت %60(، درصد سطوح نفوذناپذیر برابر KENو حوضه  6EGH هایحوضه

که  است شدهاستفاده Google Earth Pro افزارنرم همچنین و، از جدیدترین نقشه حدود مناطق شـهرداری مشـهد هاحوضهبخش شهری 

 .باشدمی نفوذناپذیر، هاحوضهمساحت  %36 درمجموعاست،  شده دادهنشان  1که در جدول  گونههماننشان داده شده است.  3در شکل 

 

 

 

                                                                 
 اقبال شرقی 6
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 اطالعات و مشخصات زیر حوضه ها -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایماهوارهمسیل اقبال شرقی بر روی تصویر  بندی حوضه -3شکل 

 

 تعیین بارش طرح -4-2

 برای دوام و( IDF) فراوانی -مدت -های شدت باشد که از روی منحنی های هیدرولیکی، رگبار طرح می طراحی سازهدر یکی از پارامترهای مهم 

 دارای تعداد پارامترهای زیادی تر بودن،عالوه بر طوالنیIDF های  روشهای متداول محاسبه منحنی .شود دوره بازگشت معین استخراج می

تعداد بی شماری از رخداد های بارندگی  با  ه، نشان می دهد کIDFمنحنی  .[6]شود ها می باشند که این خود باعث کاهش اعتمادپذیری این منحنی می

مدت  و شدت متوسط مختلف می توانند دوره بازگشت های یکسان داشته باشند. برای دوره بازگشت مشخص  با کاهش شدت متوسط، مدت آن افزایش 

مشاهده می شود  2 جدول. همانطور که در می باشد مشابه، شدت متوسط برای دوره بازگشت های طوالنی بزرگترن برای مدت های یهمچن .پیدا می کند

EGH0158/0158/015/91150/0140/07771300

EGH02665/38605/9619/66240/0140/0782978/9

EGH03517/02477/0520/04200/0140/07811124/96

EGH04966/24924/6420/42110/0140/07791358/81

EGH05201/61182/2112/05260/0140/0782514/79

EGH06158/27142/194/13270/0140/0783515/71

EGH071765/41600/6112/97250/0140/07811934/3

EGH0887/5887/584/5600/0140/0760518/34

EGH0934/5434/544/69100/0140/0783413/56

EGH10164/49164/494/06100/0140/0783826/61

EGH11522/02522/022/95150/0140/0785985/63

EGH12400/09386/252/8790/0140/0779889/04

EGH13191/62153/32/48600/0140/07883000

EGH14410/1348/17/46430/0140/07854000

EGH15958/26958/262/79100/0140/07771623/47

GHA2779/72223/793/4600/0140/07881807/26

NAH1673/51338/853/06600/0140/07881001/18

MOF516/68413/342/96600/0140/0788697/21

BAS208/94167/152/27600/0140/0788660/21

KEN805/04687/072/41410/0140/07851464/75

Total1308411475/41-36----

عرض حوضه )متر( نام حوضه
ضریب زبری مانینگ 

سطوح نفوذپذیر
شیب متوسط )درصد(مساحت مؤثر )هکتار(

درصد سطوح 

نفوذناپذیر
مساحت )هکتار(

ضریب زبری مانینگ 

سطوح نفوذناپذیر
CN
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فراوانی سازمان هواشناسی کشور استفاده شده  –مدت -در این تحقیق از روابط شدت  ابد.یبا افزایش دوره بازگشت مقادیر شدت بارندگی افزایش می 

  .مشخص می باشد 2است که در جدول 

 

 فروانی-مدت –شدت  مختلف مقادیر -2جدول                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دوره بازگشت )سال( می باشد Tمدت بارش )دقیقه( و   tکه 

 بحث  -3

و مشخصات  هاحوضه، هاگرهاصلی،  مجرای قبیلحوضه آبریز مسـیل اقبـال شـرقی از  سازیمدلپس از ورود تمامی اطالعات موردنیاز جهت 

. در شـکل می باشد سازیمدلآماده جهت اجرای  ASSA افزارنرم، تعیین بارش طرح و نیز تعیین روش انجام محاسبات هیدرولوژیکی، هاآن

مسیل  هایحوضه تولیدیجهت برآورد رواناب  این مقالهدر  .است شدهادهدمسیل اقبال شرقی جهت اجرا نشان  شده آماده مدلنمـایی از  4

-HECدر مدل  مورداستفادهروش  HEC-1روش  کهازآنجاییاسـت .  شدهاستفاده EPA SWMMو  HEC-1اقبال شرقی از دو روش 

HMS  افزارنرم هایخروجیبررسی صحت  منظوربه، در مطالعات حاضر، باشدمینیز ASSAمسـیل اقبـال شـرقی  هایحوضه ، یکی از

(EGH05)  در مدلHEC-HMS  افزارنرمشده و رواناب تولیدی آن با نتـایج حاصـل از  سازیمدلنیز ASSA  در حالت برآورد رواناب(

 .مقایسه شده است 3مطابق جدول ( HEC-1با روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل سازی حوضه ها جهت انجام تحلیل -4شکل 
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 ASSA و HEC-HMS توسط نرم افزار EGH05 مقایسه مقادیرمختلف دبی طراحی حوضه -3جدول 

 نام حوضه

بیشینه رواناب با روش 

EPASWMM  توسط نرم افزار

ASSA  (cms) 

نرم افزار بیشینه رواناب با 

HEC-HMS (cms) 

بیشینه رواناب با روش 

HEC-1  توسط نرم افزار

ASSA  (cms) 

EGH05 56/6 2/4 56/4 

 

 کشفمتری رضوی تا  75اقبال شرقي )حدفاصل بلوار  مسیل انتهایي، برآورد دبي طراحـي در قسـمت این تحقیقبا توجه به اینکه هدف از 

مقادیر بیشینه دبي )دبي طراحي( در قسمت انتهایي مسیل  4است. در جدول  شدهبررسي، لذا بیشینه دبي در قسمت انتهایي مسیل باشدمي( رود

مطابق این جدول، دبي طراحي  است ،آورده شده است. شدهمحاسبه ASSA افزارنرمدر  EPA SWMMو  HEC-1که به دو روش  اقبال شرقي

 .دارد EPA SWMMتوسط روش  شده محاسبهبا دبي طراحي  ایمالحظه قابل اختالف HEC-1برآورد شده توسط روش 

 (رود کشفمتری رضوی تا  75مقایسه مقادیر مختلف دبی طراحی مسیل اقبال شرقی )حدفاصل  - 4جدول 

 ASSA  (cms)توسط نرم افزار  HEC-1دبی طراحی با روش  ASSA  (CMS)توسط نرم افزار  EPASWMMدبی طراحی با روش 

33/241  04/167  

 

 HEC-1با روش  ASSAرود( در نرم افزار متری رضوی تا کشف 75بلوار )حد فاصل  دبي طراحي  برآورد شده برای مسیل اقبال شرقي

نشان مي دهد. برای بررسي علت این امر، هیدروگراف های رواناب تولیدی در حوضه های  EPA SWMMمقادیر به مراتب کمتری را نسبت به روش 

 با یکدیگر مقایسه شده است. ( EGHون شهری )حوضه های و ...( و هیدروگراف های رواناب تولیدی در حوضه های بر GHA ،NAHشهری )مانند 

که پیک های هیدروگراف ها در هر دو  گردیدمشخص  EPA SWMMو   HEC-1با بررسي هیدروگراف های روناب حوضه های شهری با دو روش 

هیدروگراف های حوضه نهر نادری  6و  5ای به عنوان نمونه در شکل ه روش اختالف چنداني نداشته و مقادیری نزدیک به یکدیگر را نشان مي دهند.

(NAH نشان داده شده است. با مقایسه این دو نمودار مشخص مي شود که بیشینه رواناب تولیدی در حوضه )NAH  در هر دو روش تقریبا یکسان

ه با مقایسه این دو نمودار ک ( نشان داده شده استGHAحوضه قره خان )مربوط به هیدروگراف های  8و  7بوده است. همچنین در شکل های 

 % با یکدیگر اختالف دارند.5/14هکتار(، مقادیر بیشینه رواناب تولیدی تنها  5/2780مشخص مي شود که با وجود وسعت زیاد این حوضه ) 

  
 

محاسبه ، NAH هیدروگراف رواناب تولیدی در حوضه -5شکل 

 HEC-1 با روش شده

 

 محاسبه شده، NAH حوضه هیدروگراف رواناب تولیدی در -6شکل 

 EPA SWMM با روش
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 محاسبه شده، GHA هیدروگراف رواناب تولیدی در حوضه -7شکل 
 HEC-1 با روش

 

محاسبه ، GHA هیدروگراف رواناب تولیدی در حوضه -8شکل 

 EPA SWMM با روش شده

  

 نتیجه گیری -4

برآورد شده در  رواناب ابد.یبا افزایش دوره بازگشت مقادیر شدت بارندگی افزایش می فراوانی نتیجه می شود که  -مدت –با توجه به منحنی های شدت 

 افزارنرمتوسط  شدهمحاسبه رواناب نداشته و مقدار HEC-1به روش   ASSA  افزارنرمدر  شدهمحاسبهاختالف زیادی با رواناب  HEC-HMSمدل 

ASSA توسط  شدهمحاسبه رواناب بیشتر از مقدارHEC-HMS  افزارنرمنیز بوده است؛ بنابراین نتایج حاصل از ASSA 1 درروش-HEC اعتمادقابل 

نتیجه شد که این دو روش اختالف نسبتا  HEC-1و  EPA SWMMبه دو روش  ASSAمحاسبات صورت گرفته در نرم افزار همچنین  .باشدمی

 بدست آمده است. HEC-1بیشتر از روش   EPA SWMMی طراحی بدست آمده از روش زیادی با یکدیگر دارند و مقدار دب
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