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واسنجی و ارزیابی مدل  SWMMبه منظور شبیهسازی رواناب
شهری (مطالعة موردی :شهرک امام علی(ع) شهر مشهد)
 شهرام خلیقی سیگارودی؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران ،کر؛
 محمد رستمی خلج؛ دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران ،کر؛
 محمد مهدوی؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران ،کر؛
 علی سالجقه؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران ،کر؛

چکیده
از مش وههای مناطق شهری طوح نفوذناپذیر و یع و وجود آبراهههای اختة د ت بشر ا ت .افزایش شهرنشاین در
دهههای اخیر و رشد ریع شهرها به مت حوضههای آب یز باالد ت ،فرایندهاای باارش -روانااب را در حوضاههاای
شهری بهشدت تحت ت ریر قرار داده ا ت .به همین دلی  ،برای نشاندادن این فرایندها ،در طراح های منا ب یاا ارزیااب
یاتمهای شبکة زه ش شهری موجود به مدلهای رایانهای توجه خال شده ا ت .هدف از این مطالعه ارزیاب

ارای

مدل  SWMMدر شبیه ازی حجم رواناب در حوضههای وچک شهری ا ت .پارامترهای مورد نیاز مادل باا ا اتفاده از
نقشة اربری اراض  DEM ،منطقه و بازدیدهای میدان محا به شد .برای وا نج و ارزیاب مدل رواناب متنااظر باا اه
واقعه بارندگ در خروج حوضه اندازهگیری شد و با رواناب شبیه ازیشده تو ط مدل مقایاه شد .نتایج نشان داد اه
ازگاری خوب بین دب و عمق رواناب شبیه ازیشده و مشاهدهای وجود دارد .فقط در رعت رواناب شبیه ازیشاده
و مشاهدهای اختالف م وجود دارد ،اما این اختالف بیشتر از حد قاب قبول آن (ضریب ناش> 0/5ا ت؛ به طوری اه
مقدار ضریب ناش ( NSبرای واقعة اول ،دوم و وم بهتارتیب  0/85 ،0/69و  0/52ا ت .این موضوع نشاندهندة اارای
مدل  SWMMدر منطقة مورد مطالعه ا ت و م توان از این مدل در طراح های منا اب و ارزیااب

یااتمهاای شابکة

زه ش شهری ا تفاده رد.
واژگان کلیدی :ارزیاب  ،رواناب شهری ،شبکة زه ش شهری ،مدل  ،SWMMوا نج .

 تایان ة ضائال :ت فر026-32223044 :

Email: khalighi@ut.ac.ir

488

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ، 68شمارة  ،3پاییز 1394

ض ل  SWMMیم ضی ل دیناضییم نیبی سیاز

 .1مقدمه
ن رساز ع اضاً با ایرایش سطاح تفیاذتاپیذیر ضثی

بار

زادراا و پا؛باماا ،ساک؛ سیایماا ایی رولیک،

صارت ض اوم هیفی؛ و ه ّی؛ رواتا

زر ها ،رواتا اا تان ،از رگباراا ،هابی گ ،کاا

ن ر نبی ساز هن  .ا چنیر ،ایر ض ل ایر قاب ی؛

و تغییر نک در پانش گیاا ،ضنطقی ا یرار اسی؛.

را دارد تییا بییا سییایر ضیی لاییا ترهیییب نییاد و در

تانیی ،از رسییابات

حاض اا هاچم تیایل قاب قبال ،ارائی دای [.]8

ضل خ ،ی رات سنایر ،ای روهربرایا ،ضیااد غیذای ،و

ط ،چنی سیال اکییر ،ضقققیان در ضنیاطخ ضطاللیات،

ضااد بی ار زا ضنةر ض،نیاد [ .]9 ،3پیچیی گ،ایا ش

گاتییاگان از تااتییای،اییا آن ب ییرر گریییی اتیی  .در

ضقییی اییا نیی ر و زیرسییاک؛اییا زرهایی،

ضطالل ی ا از ض ی ل  SWMMبییرا طراحیی ،سیایییم

طبیلی،

زرها ،زیرزضین ،نی ر (ضن یال) اسییفادر نی  .بیا

ا چنییر ،بی آلییادگ ،ضنیابت آ

حاض اا ن ر تأثیر بیالقار در رواتیا

دارد [ .]4آ گرییایی ،در ضنییاطخ ن ی ر  ،در تییةییا

رواتا

اس؛ و ض،تاات برا یم واقل ییا بی
را برا ضناطخ

اینک گ ان ضی،رود  SWMMضل یاالً ابیرار بیرا

در سیاییمایا

تق ی سیایم زرها ،سطق ،اسی؛ ،ضی،تیاان از آن

زرها ،ن ر  ،ضازب واردآض نش کاارات زیاد بی

برا تق ی و طراح ،سیایم زر ها ،زیرزضینی ،تییر

سییاکی اناییا و دیاییر زیییرسییاک؛اییا ع ییاض ،و

اسیفادر هرد .ا چنیر ،تاان داد ه پاراضیرایا ضی ل

کصاصیی ،ضیی،نییاد .گذنییی از ایییر ،آ گرییایی،

 SWMMچاات ض،تاات بیرا بی هارباییر تفیاذ و

ایةاد تقص یا ایر تیاع تاهارآضی

کیاباناا ض،تاات ضازب هان نی ن ییا تاقی

هاضی

سیایییماییا تراییکیی ،نییاد ا چنیییر پیاضیی اا
غیرضایقیم ب ا رار کااای دانی؛ ،از ز ی قطیت

زریاناا دروت ،ب کاب،ش زریانایا پاییا سیاییم
زرها ،زیرزضین ،تنظیم ناد [.]21
در تققیق ،برا باالبردن سطح کی ضات نی ر
در ن ر االی ازا در هاار لییات ،ییم ضی ل ریاضی،

رواب و یرص؛اا تةار [.]20
از ایر رو ،ضقققان در طال سالاا اکیر سیل،

طرحریر و ازرا ن  .در ایر ض ل برا تلیییر ضی ل

تانیی ،از آن رابطیا

ضناسب ب دو عاض تاز ن  .1 :ض ل ،هی بیااتی در

دقیختیر برقیرار ت اینی  .ضی لایا ایی رولا یک،

زضان هاتار (زضان تلییر ن ر در طرح) اضکان طراحی،

هییردراتی بیییر بییار
ضخی

و رواتییا

در ایر رار ه ماا نایان تاز  ،هردر اتی

و ازیرا دانییی بانی  .2یییراامهییردن ابییرار بییرا

و ض ل  SWMMیک ،از ض لاای ،اس؛ هی در اییر

طراح ،و ازرا ب ضنظار اسییفادرایا بلی

زضین دق؛ قاب قبال ،دارد [ .]27 ،18آ اتس حفاظ؛

رسی ن ب ایر ا ف از ترمایرار  InfoWork CSبرا

ضقییی زیایی؛ آضریکییا ضیی ل  SWMMرا بییرا

ض لسیاز و ارزییاب ،اسییفادر نی  .ا چنییر ،اییر

نییبی سییاز ه ّیی ،و هیفیی ،پ ی ی راییا ضییرتب بییا

ترمایرار با ض ل  SWMMضقایا نی  .در ت ایی؛ ،بیا

و پیچی ر ط ،سیالایا 1969

ضقایاا تیایل پیشبین،نی ة دو ضی ل ،ضی ل SWMM

سیال رواا ضخی

تا  1971ت ی هرد .اییر ضی ل تیا هنیان چنی یر بیار
بازتایا ،و ب ناام ن ر اس؛.

 .بیرا

تأییی نی [ .]14ا چنیییر ،از ضی ل  SWMMبییرا
ض یری؛ رواتا

ن ر در قب و بل از تاسلا نی ر
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ض،تاان اسیفادر هرد .تیایل ضطالل ا در چ ار ضنطقی در

پیچی گ ،در ضقیی نی ر و ه بیاد دادر ایا

هرر تاان داد ه ایر ض ل ض،تاات کطااای ،از قبی دب،

تاپاگرای ،و ای رولا یک،ش دقییخش ضیارد تییاز باعیث

اوج هاچمتر و زضان تا اوج طاالت،تر برا نرای بل

ن ر اضکان ات ازرگیر ا یا ه ّیی؛ایا ضیارد تییاز

از تاسل را برطرف هن و آثیار ایی رولا یک ،تاسیلا

برا بررس ،واهنش حاضی ضیایر تبانی  .بنیابرایر،

ن ر را ب کاب ،ارزیاب ،هن [.]13

هاربردِ ض ل ،ه بیاات در عیر سیادگ ،سیاکیار و بیا

در ضطالل ا در ضرهیر نی ر تیاریخ ،نییراز در
غر

زنا

ایران ب تق ی ع م قطلیی؛ ع یخ آ

اسیفادر از ح اق اطالعات ورود ضارد تیاز رواتا
ضیناظر با بارت گ ،را نبی ساز هنی اضیر ضیرور

در ضن الاا ض یم کطیاط لالی ایا سیاییمایا

اسیی؛ .بنییابرایر ،ا ی ف از ایییر ضطالل ی واسیینة ،و

زرهایی ،پرداکییی نیی و از ضیی ل  SWMMبییرا

ارزیاب ،هارای ،ض ل  SWMMبرا نبی ساز حةیم

نبی ساز یراین بار
ضةار آ

رواتا

و روت یاب ،زریان در

در ن را اضام ع (،ع) ن ر ضا

اسیفادر ن  .ا چنیر ،نبی سیاز Monte-

 Carloو رو

 L H.Sبرا آتالیر ع م قطلی؛ ب هیار

گریی ن  .تیایل ایر تققیخ تاان ض،دا ه ضیریب
ع خآ

رواتا

اس؛.

در ضن الاا ضیل د از  12درصی تیا 66

درص ضیغیر اس؛ .ا چنیر ،پاراضیرایا ضربیاط بی
زیرحاض اا و بارت گ ،بیایریر تأثیر را در دب ،پیم
سی و ع م قطلی؛ آن دارد [.]22
برا نیبی سیاز بیار

و رواتیا

در حاضیا

ن ی ر  Macauدر هاییار هییرر از ض ی ل  SWMMو
 GISاسیفادر ن [ .]6تیایل تایان داد هی اسییفادر از
 GISدر ب دس؛آوردن برک ،از پاراضیراا ض م ضی ل
 SWMMبایار ضفی اس؛ و ض ل  SWMMوقی ،ه
پاراضیراا های ،در دسییرس بانی اتلطیافپیذیر
درکار ضالحظ ا دارد.
از ض ل  SWMMبرا ض یری؛ رواتیا

نی ر

ب ی ضنظییار هییااش کطراییا آ گرییایی ،در ن ی ر
ضاا ن؛ اسیفادر ن و ،پس از آتالیر حااسی؛ ،ض ل

روششناسی تحقیق
منطقة مورد مطالعه
ن ر ضای

در نی ال نیر اییران بیا ضایاح؛ 204

هی ییاضیر ضربییت و در حاضییا آبریییر هایی رود بیییر
رنی هاراا بینالاد و ارارضایة واقیت نی ر اسی؛.
ارتفاع ن ر ضا

از سطح دریا  985ضیر اسی؛ .ضییران

تروالت زیاّ در سیطح دنی؛ ضای
ضی ،ضیر در سال گرار

ضیاسی 250

نی ر اسی؛ .حی اهثر درزیا

حرارت در تابایان  35درزا ساتی،گراد باال صیفر و
ه یریر آن در زضایان  15درزا ساتی،گراد زییر صیفر
اس؛ .ن را اضام ع (،ع) در ضنطقیا دو تاحییا نیش
ن ردار ضا  ،با وسل؛  82/3اکیار ،بیر ضخیصیات
زغراییای 36°22'20̋ ،تا ̋ 36°23'1درزا عر

ن ال،

̋و  48°26' 38تا ̋ 48°27' 21درزا طیال نیرق ،و در
ن ال نر ن ر ضا

واقت ن ر اس؛ (نک .)1

واسنة ،و ارزیاب ،ن [ .]23ا چنیر ،در ایر ضطالل

برا بایر ضرز حاضی از تقایا هیاربر اراضی،

ضیران زضیان ت رهیر ضنطقی بیا اسییفادر از رو ایا

ضنطق ی ه آن را سازضان تقا بردار با ضقیاس 1:2000

تةرب ،ضخی

برآورد ن  .تیایل تااندانی ة هیارای،

ض ل  SWMMدر ضنطقا ضارد ضطالل باد.

در سال  1385ت ی هردی اسیفادر ن  .در ت ای؛ ،ضنطقا
ضارد ضطالل ب  61زیرحاضا هاچمتر تقایم ن .
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شکل  .1محدودة منطقة مورد مطالعه

محاسببتة پببارامترهببای مببورد نیبباز مببدل

تفاذتاپذیر و تفاذپیذیر در ایر زیرحاضی از ضقیادیر

SWMM

تاصی ن ر تاس راان ا ترمایرار برا هاربر اا

برا ضقاسبا پاراضیرایا ضیارد تییاز ضی ل از تقایا

ضخی

هییاربر اراض ی ،تقییاط ارتفییاع ،بییا دقیی؛ پیینل ضیییر

یک ،از ض لایا تفیاذ پیاین اد ایارتر ،گیریر-

اسیییخراج نی و بییا اسیییفادر از تییرمایییرار ،ArcMap

آض ؛ اصالحن ر و رو

حفاظی؛ کیاا آضریکیا را

 DEMضنطق ت ی نی و ضایاح؛ ،نییب و طبقیات

ب هار ض،برد.

ارتفاع ،ضقاسب ن  .با تاز ب راان ا ض ل ،بیرا
ضقاسبا عیر

ضلیادل ( )Widthاز عیر

اسیفادر ن  .برا

رو

ضناطخ تفاذپیذیرSWMM ،

حفاظ؛ کاا آضریکا برا تلییر ایی؛ در

ضاییطی

ضناطق ،ه ایایاار ای روضیر ت ارد پیان اد ض،ناد

ضلادل اسیفادر ن  .ضریب زبر ضاتینر ه یا عااضی

[ ]2از ایر رو

در ایر ضطالل بیرا تلیییر ضقیادیر

ض ثر در ضقاوض؛ بایر و هاتال را در ضقاب زرییان در

تفاذ اسیفادر ن .

کییاد ضاییییر دارد .اسیییفادر از ز ی ولا یا ه ک ی،

ضاخصات اتصاالت و ضقی ورود رواتیا

ایر

ع ،تریر رو ش برآوردِ ضق ارش  nاس؛ [ .]10ت ات ا

زیرحاض ب سیایم زرها ،رواتا

از ایر ز ولاا ا رار با تاضیقات الزم در راان یا

ضی ات ،تلییر ن و ضاخصات ییریاگرای ،اتصیاالت

ض ل ضازاد اس؛ .برا برآورد ضریب زبر زرییان

با اسیفادر از ترماییرار  Arc Mapضقاسیب نی اییر

رو سطاح تفاذپذیر ،تفاذتاپذیر و هاتالایا اسییفادر

ضاخصات عبارتات از :رقام هی  ،طیال و عیر

نی  .بییرا تلییییر ضقییادیر ارتفییاع ذکییرر در ضنییاطخ

زغراییییای ،و حیی اهثر ع ییخ اتصییال .کصاصیییات

از طریخ بازدیی
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ضةار ی از قبی طیال آبیرو ،ضیریب زبیر  ،نیک
ضقطت ،عر

ه

و سیطح ضقطیتی از طرییخ بازدیی

ضی ات ،بردان؛ ن  .در برکی ،ضنیاطخ نی ر بیرا
هنیرل رواتا

ض ل اسیفادر هردت و در ضطالل ا [ ]12ض ل را برا
دورة بازگا؛اا ضخی

ازرا هردت و یق با ییم

واقل ض ل را ارزیاب ،هردت  .در ضطاللا حاضر یق از

سطق ،ب حفر چار اق ام ض،ناد تیا از

س واقل ت اتی بیردار نی هی از دو ضیارد بیرا

سطق ،از چرکا سیایم

واسنة ،و یم ضارد برا ارزیاب ،ض ل اسیفادر ن .

زر ها ،کارج و ب داک چار ا ای؛ ناد .در ضنطقا

برا واسنة ،ض ل اا؛ پیاراضیر ض یم اتیخیا

ضارد ضطالل  52ح ق چار حفر ن و ضاقلی؛ آنایا

ن (ز ول  .)1در بییر اییر عااضی نییب ،عیر

ضاخص اس؛ .ورود چاراا ب نک دایرر بیا قطیر

ضلادل و درص ضناطخ تفاذتاپذیر بیا اسییفادر از GIS

 20ساتی،ضیر اس؛ هی بیرا واردهیردن ضاخصیات

ضقاسب ض،ناد .از آتةا ه واسنة ،ض ل با تاز بی

آناا در ض ل از ابرار روزت اسیفادر ن .

پاراضیراا ضیل د و تل اد زییاد زیرحاضی ایا هیار

ایر طریخ بخا ،از رواتا

اطالعات بارش و رواناب اندازهگیریشده
از آتةا ه برآورد رواتا

در ضی ل  SWMMو سیایر

ض لاا ز تآور رواتا
بار

ن ر بر اسیاس ضقیادیر

اس؛ ،ایر اطالعات از ض متریر و اساس،تیریر

اطالعات ضارد اسیفادة ض ل ات  .در ایر ضطالل از سی
واقلییا بارتی گ ،بییرا ارزیییاب ،و واسیینة ،ضی ل در
تییاریخاییا  1390/1/6 ،1389/11/19و 1390/1/23
اسیفادر ن و رواتا

ضیناظر با ایر رگباراا در هاتیال

کروز ،حاض ار تیم ساع؛ یم بار با ات ازرگییر
ارتفاع رواتا

و سرع؛ رواتا

بی صیارت ضیی ات،

ات ازرگیر ن  .ضقی ار بارتی گ ،اییر سی واقلی از
هاغییذاا بییارانتاییار ایایییاار ااانناسیی ،ضایی
اسیخراج ن .

واسنجی مدل
ت اتییی بیییردار از رواتیییا

سخ؛ و زضانبر اس؛ ،بیرا ییم واسینة ،دقییخ و
ضناسب بای پاراضیراا را ب ح اق رسات [ .]7در اییر
ضطالل پاراضیراا ض م اتیخا

اسیفادر ن و با تاز ب ا ایر بیادن ضنطقیا ضیارد
ضطاللی  ،بییرا بی حی اق رسییات ن زضییان واسیینة ،و
بییاالبردن دقیی؛ ضقییادیر سییایر پاراضیراییا بییرا ا ییا
زیرحاض اا ب ضق ار یکاان در تظر گریی نی و بی
ضق ار اولی ب ضیران ثاب؛ ایرودر یا هاسی ن  .از اییر
رو

ب ی طییار گایییردر بییرا واسیینة ،ض ی لاییا

ای رولا یک ،اسیفادر ض،نیاد [ .]25ضییران صیق؛
یراینیی واسیینة ،بییا اسیییفادر از ضییریب تییا
ساتکی ( )NSضقاسب ن  .ضریب تا

پیشبین،تاپذیربادن رگباراا و ا چنیر عی م اسییفادر

سیاتکی

از

طریخ رابطا  1ب دس؛ ض،آی :
()1

نییی ر بییی دلیییی

و در واسنة ،از آناا

n
2
)  (Q sim  Qobs
i

1
NS  1  n
2
)  (Qobs  Qav
i 1

در اینةا  Q simو  Qobsدبی ،نیبی سیاز نی ر و

از دسیااراا ثبات سخ؛ و پُرارین اس؛ ب طار

دب ،ضااا ات ،در زضان iام Q av ،برابیر ضییاتایر دبی،

ه ضقققان [ ]6از دو واقل برا ارزیاب ،و واسینة،

ضااا ات ،،و  nتل اد دادرااس؛.

492

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ، 68شمارة  ،3پاییز 1394

ضق ار  NSض،تاات ضثب؛ یا ضنف ،بانی  .ب ییریر

تقطا iام اس؛ .ضیاتایر ضربت کطا ضل االً برا ضقاسبا

حال؛ زضات ،اس؛ ه ضق ار آن برابیر ییم بانی  .در

تفاوت بیر ضقادیر نبی ساز ن ر و ضقیادیر ضایاا ات،

صارت ،ه ضق ار  NSضثبی؛ بانی  ،تایان دانی ة آن

اسیفادر ض،ناد .ارزیاب ،ع کرد ض ل بر ضبنا ضقایایا

اس؛ ه دادراا نیبی سیاز نی ر ب ییر از ضییاتایر

رواتا

دادراا ضااا ات ،اس؛ و در صارت ،ه ضنف ،بان ،

ه ار چ ایر ضریب هاچمتر بان  ،تفاوت دادراا

تاان ض،دا ه کروزی ،ضی ل بیا ضاایی؛ سیاییم

ضااا را و برآوردن ر ه یر و دق؛ پییشبینی ،ضی ل

ضیناظر تیا؛ [ .]24 ،1پاییر تریر ضقی ار قابی قبیال

بیایر کااا باد.

 0/5 ،NSاس؛ و ارچ ضقی ار  NSتردییم بی ییم
بان تااندان ة باالبادن دق؛ نبی ساز اس؛ [.]19

نبی ساز ن ر و ضااا را در تظر گریی نی

حجم رواناب
با تاز ب اینک حةم رواتا

سطق ،ضلیادل سیطح

زیر ضنقن ،ای روگراف ضن ا آ

ارزیابی مدل

پایی اسی؛ [،]17

برا بررس ،اینک بیر ای روگراف نبی ساز نی ر و

در ایر ضطالل از رو

ضااا ات ،در ض ل چ ضقی ار اتطبیا وزیاد دارد از

ای روگراف ضااا را و نبی سیاز نی ر بی دسی؛

رواب ریاض ،اسییفادر ضی،نیاد .راییلتیریر روابی

آض  .از آتةا ه ضنطقا ضارد ضطالل هاچم اسی؛ ،در

ریاض ،ه در اهثر ضطاللیات ایی رولا
آناا اسیفادر ض،ناد عااض ضریب تا

نی ر از
سیاتکی

و

ضةذور ضیاتایر ضربلات کطا ( )RMSEاس؛ [.]6
ارزیاب ،ض ل بر پایا بررس ،ه ّی ،ضییران کطیا
برآورد رواتا

در یم واقلا ضااا ات( ،غیر از وقایتش

ذوزتق ا سیطح زییر ضنقنی،

کروز ،حاض  ،در زضات ،ه بارت گ ،رخ ت ادر ،آ
پای ضااا ر تا  .ب ا یر دلی  ،ضقاسیبات آ

پایی

حذف ن .

نتایج

ضارد اسیفادر در ضرح ا واسنة )،با اسیفادر از ضةذور

برا ازرا اولیا ض ل ضقیادیر برکی ،از پاراضیرایا

ضیاتایر ضربلات کطااتةام ن .

ورود برآورد ض،ناد ه پس از واسینة ،ضی ل ،بیا

ضةذور ضیاتایر ضربلات کطا یا  RMSEاز رابطا

اسیخراج ن ر اس؛ ،ضقادیر ب ینی بیرا ورود ایا

 2ضقاسب ض،ناد:
()2

1 n
2
)  (Qsim  Qobs
n i 1

تاز ب ضقیاس درص تغییرات ،ه از ضنیابت ضازیاد
ض ل ب دس؛ ض،آیی  .زی ول  1ضقیادیر ب ینی نی ر و

RMSE 

ه در آن  nتل اد تقیاط ضایاا را  Q sim ،ضقی ار
برآورد بر تقطا iام و  Q avضقی ار ضایاا ر ا بیرا

ضقیاس درصی تغیییرات بیرا اای؛ ضیغییر ورود
ض ثر در ض ل در یراین واسنة ،را تاان ض،دا .
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جدول  .1مقادیر اولیه و پارامترهای مهم برای واسنجی مدل

عااض

ضقادیر اولی

ضقیاس تغییرات

ضقادیر اپیی م

درص ضناطخ تفاذتاپذیر

-

±30

*

-

نیب()٪

-

*±30

-

-

*±30

-

-Nتفاذتاپذیر

0/013

0/011-0/033

-Nتفاذپذیر

0/05

ارتفاع ذکیرة ضناطخ تفاذتاپذیر ()mm

1/778

0/3-2/5

ارتفاع ذکیرة ضناطخ تفاذپذیر ()mm

3/81

2/5-5/1

درص ضناطخ تفاذتاپذیر ب ون ذکیرة سطق،

16

عر

ضلادل (ضیر)

#

*#,

0/02-0/8

0/018
0/2

#

☼

#

5-20

2
4/1
18
; ] = *[25]; # [11ضنبت []26

نتایج واسنجی مدل SWMM

اسیفادر ن  .اگر در یراین واسنة ،ضق ار ضلیار Nash

در ایییر ضطاللیی از دو واقلیی ی هیی در تییاریخاییا

بیایر از  0/5بان  ،تاان دانی ة آن اسی؛ هی یراینی

( 1389/11/19واقلیییا اول) و ( 1390/1/23واقلیییا

واسنة ،از دقی؛ هیای ،برکیاردار و تییایل در حی

سام) اتفا اییادری برا واسنة ،ضی ل اسییفادر نی .

ضلن،دار قابی قبیال اسی؛ [ .]15زی ول  2تییایل

برا تةری و تق یی تییایل از عااضی

ضلییار Nash

آضار حاص از یراین واسنة ،را تاان ض،دا .

جدول  .2نتایج واسنجی مدل  SWMMدر خروجی حوضه

واقل
واقلا اول

واقلا سام

یاهیار

NS

RMSE

دب،

0/94

0/0018

ع خ

0/90

0/012

سرع؛

0/69

0/106

دب،

0/92

0/00044

ع خ

0/86

0/0079

سرع؛

0/52

0/0649

نتایج ارزیابی مدل
از واقلا ( 1390/1/6واقلا دوم) بیرا ارزییاب ،ضی ل
اسیفادر ن و برا تةری و تق ی تییایل از ضیریب
تا

و ضةذور ضیاتایر ضربلیات کطیا اسییفادر نی .

ز ول  3تیایل یراین ارزیاب ،را تاان ض،دا .
تیایل ضقاسبا حةم رواتا

تاان داد هی حةیم

رواتا

ضااا ر ا در ار س واقلی بیاییر از حةیم

رواتا

نبی ساز نی ر اسی؛ ،اضیا ضقیادیر دبی ،اوج

ضایییییاا را در وقیییییایت اول و دوم از ضقیییییادیر
نبی ساز ن ر ه یر اس؛ و در واقلا سیام اکییالف
زیاد ت ارد ز ول  4تیایل ضقاسیبا حةیم رواتیا
ضااا را و نبی ساز ن ر را تاان ض،دا .

494

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ، 68شمارة  ،3پاییز 1394
جدول  .3نتایج ارزیابی مدل  SWMMدر خروجی حوضه برای واقعة دوم

واقل
واقلا دوم

یاهیار

NS

RMSE

دب،

0/84

0/0026

ع خ

0/88

0/014

سرع؛

0/85

0/082

جدول  .4نتایج محاسبة حجم رواناب مشاهدهای و شبیهسازیشده

ضااا را

پاراضیر
حةم رواتا

()m3
3

نبی ساز ن ر

واقلا اول

واقلا دوم

واقلا سام

واقلا اول

واقلا دوم

واقلا سام

563/25

267/27

52/15

533/07

236/15

47/03

دب ،اوج ()m /s

0/022

0/0211

0/0054

0/0241

0/023

0/00537

زضان تا اوج()hr

6/5

6

2

4/5

6

1/5

نک اا  3 ،2و  4ای روگرافاا ضایاا را

اسیفادر ن تاان ض،دا .

و نبی ساز ن را را ه برا ضقاسبا حةم رواتا

شکل  .2هیدروگراف مشاهدهای و شبیهسازیشده برای واقعة اول

شکل  .3هیدروگراف مشاهدهای و شبیهسازیشده برای واقعة دوم

واسنجی و ارزیابی مدل  SWMMبه منظور شبیهسازی رواناب شیری امعا عة موردی :شیرک امام علیاع) شیر مشید)

495

شکل  .4هیدروگراف مشاهدهای و شبیهسازیشده برای واقعة سوم

ض،تاان از ایر ض ل برا پیشبین ،حةم سی با تاز

بحث و نتیجهگیری
تیایل حاص از واسنة ،ض ل تاان داد ه نبی ساز
دب ،و ع خ رواتا

در س واقلا بررس،نی ر اتطبیا

نی ر اسییفادر هیرد و از اییر

ب سناریااا گایر

ض ل بیرا ضی یرت بقیران قبی از وقیاع حادثی در

بیر

ضنطقا ضارد ضطاللی ب یرر بیرد و تییایل قابی قبیال،

ضقادیر نبی ساز نی ر و ضایاا ر ا ه ی ،اکییالف

ب ی دسیی؛ آورد .عییالور بییر ایییر ،ضیی،تییاان از تیییایل

وزاد دارد .اضا ،ایر اکیالف در ح قاب قبال ،اس؛

ب دس؛ آض ر در یراین واسنة ،بیرا بیرآورد ضقی ار

و ضق ار  NSبرا واقلا اول و سام ب ترتییب  0/69و

ب ینا پاراضیراا اسیفادر هرد و در ضناطخ دیایر ،هی از

 0/52و بیایر از  0/5اس؛ .ع ؛ ضلی بیادن تییایل

لقاظ ا ان ،ضااب ب ضنطقا ضارد ضطالل ات  ،اسیفادر

کاب ،دارد در حال ،ه در ضارد سرع؛ رواتا

بان ه

هرد ایر تیایل با تیایلش یم پژواش [ ]5ضطابق؛ دارد.

در رواتا اا نی ر و داکی هاتیالایا نی ر

با تاز بی قاب یی؛ ایا ضی ل  SWMMدر بیرآورد

وزاد دارد ایر ضااد ض،تاات در تییایل اتی ازرگییر

رواتییا

و یییراامهییردن کروزیی ،در اییر بخییش از

سرع؛ تأثیرگذار بان  .ا چنیر ،تیایل ارزییاب ،ضی ل

حاض ه تیاز اس؛ ،ض،تاان تییة گریی؛ هی ضی ل

 SWMMهارای ،و دق؛ ض ل را تأیی هیرد و در ایر

 SWMMاتلطاف پذیر قاب قبال ،برا ترهییب بیا

و سیرع؛

ضی لاییا دیاییر دارد [ ]6و از ایی روگراف زریییان

سرع؛ ض،تاات تان ،از زبال یا ضااد زائ

س ضیغیر ارزیاب ،ن ر (دب ،،ع خ رواتیا

رواتا ) ضقی ار  NSبیاالتر از  0/5اتی ازرگییر نی .

ض،تاان در ار بخش ب عناان ورود برا ض لایا

ا چنیر ،ضقادیر  RMSEبرا دب ،،سیرع؛ و ع یخ

دیار اسیفادر هرد [.]16

رواتییا

در یراین ی ارزیییاب ،ب ی ترتیییب  0/0026ضیییر

ضکلب بیر ثاتیی  0/014 ،ضییر و  0/082ضییر بیر ثاتیی
ب دس؛ آض ه تااندانی ة تییایل قابی قبیال ضی ل
اس؛ .تیایل بررس ،حةیم رواتیا

در ضنطقیا ضیارد

ضطالل برا س واقلا بررس،ن ر تاان داد ه حةیم
رواتا

با دق؛ کاب ،بیرآورد نی ر اسی؛ .بنیابرایر،

با تاز ب ضطالب ذهرن ر ،ض،تاان از اییر ضی ل
برا طرح اا ضی یری؛ رواتیا
نبکا زرها ،رواتا

نی ر و طراحی،

ن ر در ضنطقا ضیارد ضطاللی

اسیفادر هرد ایر تییة با یایی ایا برکی ،ضطاللیات
[ ]27 ،18ضطابق؛ دارد .اضا ،بای ب اییر تکیی تازی
هرد ه ضل االً در ضناطخ ن ر ایاییاارایا ثبیات،
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ه بیاان از آن برا بررس ،دق؛ ض لاا ضخی
وقایت با ن تایا ضخی ی

در

داضنییا بارت ی گ ،ه ی ب ی وقییاع پیاسیی؛ ضییارد تأیی ی

اسییفادر هیرد ،ضازیاد

تاارت گان ایر ضطاللی بانی  .بنیابرایر ،از اظ یارتظر

تیا؛ .ا چنیر ،بای تاز هرد ه ات ازرگییر دبی،

تانی ،از

برا وقایت ضخی ی

بیا نی تایا ضیفیاوت باییار

سخ؛ و ارین بر اس؛ .از ایر رو ،باعیث نی تییایلش

دربارة دق؛ ضی ل در نیبی سیاز رواتیا

بارت گ ،با نی ت و ضی ت کیارج از اییر ضقی ودر
صرفتظر ض،ناد.
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