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برآورد رواناب حوضههای شهری با استفاده از مدل URBS-UH

(مطالعه موردی :شهر بهارستان)
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چکیده
یکی از اساسیترین مسائل در هیدرولوژی شهری کمی کردن پاسخ هیدرولوژیک حوضه در مقابل بارش باران است .با وجوود اهمیوت
موضوع ،اطالعات بسیار کمی در دسترس است که بتوان با استفاده از آن دادههای مورد نیاز را برای کمی کوردن پاسوخ هیودرولوژیک
بدست آورد .در این مطالعه بانک اطالعات شهری برای بخشی از شهر بهارستان در استان اصوفهان تهیوه رردیود و بوا ایون اطالعوات
هیدرورراف واحد شهری با استفاده از مدل  URBS-UHبرای دو زیرحوضه از شهر بهارستان برآورد شد .دبی اوج هیودرورراف واحود
زیر حوضه یک  7/7070مترمکعب بر ثانیه و زیر حوضه دو  7/790مترمکعب بر ثانیه برآورد رردیود .هیودرورراف سویالت تعودادی از
رربارهای رخداده در شهر بهارستان با استفاده از هیدرورراف واحد بدست آمده ،تعیین شد .دبی اوج سیالت این وقوای انودازهریوری
شد ،با استفاده از دبیهای اوج اندازهریری شده کارایی مدل مورد استفاده ارزیابی شد .ضریب نش– ساتکلیف برای زیور حوضوه یوک
 ،7/99و زیر حوضه دو  7/09برآورد رردید .ضریب تعیین نیز برای زیر حوضههای یک و دو بهترتیب  7/97و  7/09بدست آمود .نتوای
بدست آمده حکایت از کارایی خوت تا بسیار خوت این مدل در محدوده مورد مطالعه داشت.
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 .1مقدمه
طراحی و ایجاد زهکشهای آت بواران را مویتووان در
نخستین تمدنهای خاورمیانه مشاهده کرد .در آثار به جوا
مانده از شهرهای قودیمی کانوالهوایی بورای جمو آوری
روانووات و انتقووال آنهووا بووه منوواطقی خووارج از شووهر دیووده
میشود .سیالتهای شهری بجز ایجاد آبگرفتگی در سطح

شهر و ایجاد اختالل در زندری ساکنان عامل بسیار مهمی
در انتقووال آلووودری در سووطح شووهرها هسووتند ،بنووابراین
جم آوری و انتقال آنها به خوارج از محودوده شوهر حوائز
اهمیت است ] .[0برای جم آوری روانواتهوا بوه صوورت
مطلوت ،مهمترین عامل ایجاد شبکه جم آوری و انتقوال
روانات مناسب در شهرهاست .برای ایجاد چنین شوبکهای
باید ابعاد کانالها به صورت دقیق تعیین شود که این امور
نیز مستلزم برآورد صحیح میزان روانات تولیدی در سوطح
شهر است .در دو دهه اخیر موضووع روانواتهوای شوهری
توسط محققان بسیاری مورد توجه قرار ررفته است.
در مطالعهای از مدلهای مفهومی هیودرولوژیک بورای
برآورد هیودرورراف واحود حوضوههوای شوهری اسوتفاده
کردند .در این تحقیق  777واقعه بارش در حوضههوای بوا
میزان توسوعه شوهری متفواوت را مطالعوه شود .از روابوط
رررسوویونی بوورای برقووراری ارتبووار بووین پارامترهووای
هیوودرولوژیک و برخووی از وی روویهووای مورفولوژیووک و
فیزیوررافیک حوضهها اسوتفاده شود .نتوای ایون مطالعوه
نشان داد که می توان با برقراری روابوط رررسویونی بوین
وی رووویهوووای مورفولوژیوووک و فیزیوررافیوووک حوضوووه
هیدرورراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی را با دقوت قابول
قبولی مدل سازی کرد ].[07
برای مدل سازی هیدرولوژیکی یک حوضه شوهری در
لوئیزیانووا بووه منظووور موودیریت آن از سیسووتا اطالعووات
جغرافیایی بهره جستند .با اسوتفاده از سیسوتا اطالعوات
جغرافیووایی واحوودهای پاسووخ دهنووده هیوودرولوژیک را
مشوووخر کردنووود و از اطالعوووات مکوووانی واحووودهای
هیدرولوژیک برای ارتبار قطعات سیستا زهکشی و ایجاد
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مدل و مسیر حرکت استفاده کردند .آنان بارش موازاد را از
روش شماره منحنی بدست آوردند و رونودیابی سویالت را
با مدل مووج سوینماتیک اسوتاندارد انجوام دادنود .نتوای
حاصوول نشووان داد کووه اسووتفاده از سیسووتا اطالعووات
جغرافیایی می تواند به میزان زیوادی در مودیریت روانوات
در منوواطق شووهری مفیوود باشوود و اسووتفاده از سیسووتا
اطالعات جغرافیایی را در مدیریت روانات شهرها پیشونهاد
کردند ].[3
از توزیوو سوورعت حرکووت روانووات بوورای مدلسووازی
هیدرورراف واحد در حوضوههوای شوهری اسوتفاده شوده
است .در مطالعوهای حوضوه بوه قسومتهوای کووچکتری
تفکیک میشود که هر بخش شامل تعدادی سولول اسوت.
هیدرورراف واحد برای هر منطقه کوچک تعیین میشوود
و پاسخ در خروجی حوضه به ازای بوارش موازاد روی هور
قسمت جم میشود تا هیدرورراف واحد حوضوه بدسوت
آیوود .محققووان اسووتفاده از توزیوو سوورعت روانووات در
حوضههای شهری را برای بررسی پاسخ حوضهای شوهری
به بارش را پیشنهاد کردند ].[9
روشهای مودلسوازی و اصوول تحلیولهوای سویالت
شهری در مطالعات متعوددی موورد بررسوی قورار ررفتوه
است .در یکی از این مطالعات محققان سیالتهای شهری
را به عنوان یک جریان یک بعدی در نظر ررفتنود و آن را
شبیه سازی و به این ترتیب روانات حوضوه شوهری موورد
مطالعه را تعیین کردند ].[0
از مدلهوای تووزیعی در بررسوی پاسوخ هیودرولوژیک
حوضههای شوهری اسوتفاده موی شوود .در یوک بررسوی
محققان یک مدل توزیعی هیودرولوژیکی ()URBS-MO
را برای منواطق شوهری پیشونهاد دادنود و آن را در یوک
منطقه شهری بکار بردند .در مدل تووزیعی هیودرولوژیکی
ارائه شده از اطالعات موجود در پایگواه دادههوای شوهری
استفاده کردند ].[00
البته مدلهایی که در ایران برای برآورد روانوات موورد
استفاده قرار میریرند برای شرایطی مشوابه حوضوههوای
شهری ایران تهیه نشدهاند .با توجوه بوه کمبوود دادههوای
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مشاهداتی در زمینه روانات شهری کوارایی و صوحت ایون
مدلها کمتر مورد بررسی قرار ررفته است .الزم بوه ککور
است بیشتر مطالعات انجام شده در ایران به منظور برآورد
روانات حوضههای شهری بدون توجه به میوزان کوارایی و
دقووت موودلهووا در منطقووه مووورد مطالعووه از روشهووای
استداللی و روش  SCSاستفاده کردهانود ] .[1در سوالیان
اخیر چندین مطالعه با استفاده از نرم افزار  SWMMنیوز
انجام شده اسوت ] [04ولوی هویی یوک از ایون مطالعوات
کارایی روشهای مورد استفاده را بررسی نکرده اند.
در این مطالعه کارایی مدل  URBS-UHبا استفاده از
دادههای مشاهداتی مورد ارزیابی قرار میریرد .ایون مودل
از اطالعات مورفولوژیک شهر از جمله شیب و طول مسویر
حرکت روانات و همچنین نوع کاربری که در شهرها امکان
بدستآوردن این اطالعات وجوود دارد اسوتفاده مویکنود،
بنووابراین اسووتفاده از ایوون موودل نیوواز بووه اطالعوواتی کووه
اندازهریری آنها دشوار است ،ندارد.

 .2روششناسی
 .1.2منطقه مورد مطالعه
شهر بهارستان در فاصله  77کیلوومتری جنووت شوهر
اصفهان در حاشیه جاده ارتباطی اصوفهان – شویراز قورار
ررفته است (شکل )0؛ ارتفاع متوسط این شهر  0177متر
از سطح دریا می باشد .نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به
شووهر بهارسووتان ایسووتگاه سووینوپتیک کبوترآبوواد اسووت
(مختصات ایستگاهَ 10و ْ 30َ ،10و ْ 37ارتفاع  0141متر)؛
فاصله این ایسوتگاه توا محودوده موورد مطالعوه حودود 1
کیلومتر است .با توجه به آمار ایون ایسوتگاه (دوره آمواری
مورد مطالعه  0990تا  7779است) محدوده مورد مطالعه
دارای بارش متوسوط سواالنه  074/7میلیمتور و متوسوط
درجه حرارت ساالنه  01/7درجه سانتیرراد است.

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه
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 .2.2روش تحقیق
در ایوون مطالعووه از موودل هیوودرورراف واحوود شووهری
 URBS-UHبوورای بوورآورد هیوودرورراف واحوود حوضووه
شهری بهارستان استفاده میرردد.
 .1.2.2هیدروگراف واحد شهری URBS-UH

هیوودرورراف واحوود شووهری  URBS-UHدر سووال
 7773توسوووط رودریگوووز و همکووواران 0بووورای بووورآورد
هیدرورراف واحد حوضههای شهری ارائوه شود] .[07ایون
روش براساس توزی زمان تمرکز پایهریوزی شوده اسوت و
روانووات حاصوول از پاسووخ سووری حوضووههووای شووهری را
محاسووبه موویکنوود .سووطوت تولیوود روانووات را بووه عنوووان
واحوودهای هیوودرولوژیک معرفووی موویکننوود .هوور واحوود
هیدرولوژیک به وسیله خیابانها و مسیرهای زهکشوی بوه
خروجی حوضه مرتبط میشود .در هر واحد هیودرولوژیک
تعدادی فضای نفوکپذیر و نفوکناپذیر وجوود دارد .در ایون
روش مرکز ثقل هر واحد هیودرولوژیک بوه نزدیوکتورین
مسیر زهکشی اعا از خیابوان یوا کانوال زهکشوی متصول
میشود و این خط فرضی بوه عنووان مسویر زهکشوی آن

واحد هیدرولوژیک در نظر ررفته میشود.
برای محاسبه زمان تمرکز از معادله مانینو اسوتفاده
شده است؛ به این ترتیب که با این معادله سورعت روانوات
در مسیرهای زهکشی محاسبه میشوود .سورعت حرکوت
روانات به ضریب زبری مانین  ،ابعاد کانال و عمق روانوات
موجود در کانال وابسوته اسوت .عموق روانوات موجوود در
کانال بهشدت بارش بستگی دارد ،به عبوارت دیگور ،عموق
روانات به دوره بررشت بارش مرتبط است.
برای محاسبه زمان تمرکز روابط زیر ارائه شوده اسوت
کوووه در آن  tiزموووان پیموووایش در داخووول هووور واحووود
هیدرولوژیک است که بورای محاسوبه آن از روابوط سواده
شده موج سینماتیک استفاده شده است.

-Rodriguez et al.

1

() 0

() 7
 Viسرعت حرکت آت در کانالها اسوت کوه از رابطوه
مانین برای برآورد آن استفاده شده است.

() 3
که  njضریب زبری مانین  Ri ،شعاع هیدرولیکی و Si

شیب مسیر است Ri .با توجه به میزان پرشدن کانوال کوه
بوهشوودت و دوره بررشووت بووارش و زمووان تمرکووز حوضووه
مرتبط است ،بدست میآید .برای محاسبه  Riبوه صوورت
سعی و خطا عمل میشود ،به این ترتیوب کوه بوا در نظور
ررفتن یک مقدار فرضی برای زمان تمرکز حوضه ،میوزان
شدت بارش با استفاده از منحنیهای شدت مدت فراوانوی
تعیین میشود .سپس شعاع هیدرولیکی محاسبه میشوود
و با استفاده از شعاع هیدرولیکی ،سرعت برآورد میروردد.
با توجه بوه سورعت بدسوت آموده و طوول مسویر ،زموان
پیمایش و در نهایت زمان تمرکز حوضه محاسبه میشوود.
این مراحل آنقدر تکرار میشود که زمان تمرکوز فرضوی و
زمان تمرکز بدست آمده از محاسبات برابر شوند و بعد بوا
استفاده از رابطه زیر هیدرورراف واحد حوضه را مویتووان
بدست آورد.
()4
که در آن  aiو  Ciبه ترتیب مساحت و نسبت مساحت
سطوت نفوکناپوذیر واحود هیودرولوژیک  HEiهسوتندne ،
تعداد واحودهوای هیودرولوژیک k ،مرحلوه زموانی و
مقدار هیدرورراف واحد ساختار درختی روانات شوهری در
مرحله  kاست .ارور زموان پیموایش واحود  iدر محودوده
باشد ،تاب پاسخ به صوورت مقابول
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خواهد بود
].[07

 ،در غیر این صورت

اسوت

 .2.2.2کاربرد مدل
پووس از جموو آوری اطالعووات پایووه شووهر اقوودام بووه
حوضهبندی شهر رردید .آنگاه حوضههای مربوور بوه هور
یک از کانالهای زهکشی محدوده مورد مطالعوه مشوخر
شد ،سپس با استفاده از پیموایشهوای زمینوی مورز ایون
حوضهها تدقیق رردید .البته روانات بخشهای دیگور وارد
این دو زیر حوضه نمی شوند و روانابی کوه در کانوالهوای
انتقال روانات این دو زیرحوضه جریان مییابنود در سوطح
این دو زیر حوضه تولید میشوند.
کاربریهای موجود در زیر حوضهها با استفاده از تصاویر
ماهوارهای (ماهواره  IRSسال  )7779و بررسیهای زمینوی
به طور کامل مشخر شد .در این تحقیوق نووع کواربری از
نظر میزان نفوکپذیری اهمیت زیوادی دارد ،از ایونرو انوواع
کاربری به طبقوات مسوکونی /تجواری ،بوایر ،فضوای سوبز،
خیابووان و پیوواده رو تفکیووک شووده اسووت .بووا اسووتفاده از
نرمافزارهای  Arc GISو  Auto CADکاربری بخشهای
مختلف در نقشههای پایه موجود اصالت رردید.
با استفاده از پیمایشهای زمینی مسیر حرکوت آت در
واحدهای هیدرولوژیک مشخر رردید .برای افزایش دقت
در تعیین جهت حرکت آت خیابانها و کوچهها با استفاده
از دوربین نقشه برداری ترازیوابی شود .بوهمنظوور ترسویا
مسوویر حرکووت روانووات در داخوول هوور یووک از واحوودهای
هیدرولوژیک مرکز سطح واحدهای هیدرولوژیک به کمک
نرمافزار  Arc GISمشخر شد .با توجه به اینکه روانوات
واحد وارد کدام مسیر زهکشی میشود کوتاهتورین فاصوله
بین مرکز سطح و مسیر مورد نظر به عنوان مسیر فرضوی
حرکت روانات واحد هیدرولوژیک در نظرررفته شود].[07
بووا مشووخر شوودن مسوویر حرکووت روانووات در واحوودهای
هیدرولوژیک ،شبکه هیدروررافی فرضی در زیر حوضوههوا
ترسوویا رردیوود .بووه ایوون ترتیووب امکووان انوودازهریووری
پارامترهایی نظیور شویب ،طوول و بررسوی جونس مسویر

زهکشی در کل محدوده مورد مطالعه فراها شد .با توجوه
به نوع کاربری ضریب روانات هر واحد هیدرولوژیک تعیین
شد و بعد با اسوتفاده از مودل  URBS-UHهیودرورراف
واحد برآورد رردید.
بعد از بورآورد هیودرورراف واحود ،هیودرورراف سویل
تعدادی از وقای که دبی اوج سویالت آنهوا انودازه ریوری
شده است ،تهیه شد .سپس با توجه به دبی اوج حاصول از
هیوودروررافهووای بوورآورد شووده و دبووی اوج سوویالت
اندازهریری شده در منطقه کارایی مدل ارزیابی شد.
برای بررسی کارایی مدلها ،معیارهای متعددی پیشونهاد
شده است .از بین معیارهای ارائه شده چند معیوار در مسوائل
هیدرولوژی بیشتر مورد استفاده قرار ررفتوه اسوت ،از جملوه
این معیارها میتووان بوه ضوریب کوارایی نوش -سواتکلیف و
ضریب تعیین اشواره کورد کوه در ایون تحقیوق و مطالعوات
متعدد دیگر ] 9 ،0 ،4و  [03مورد استفاده قرار ررفتند.
ضووریب نووش و سوواتکلیف توسووط نووش و سوواتکلیف
( )0907به عنوان حداقل جم مرب اختالف مطلوق بوین
مقادیر مشاهدهشده و پویشبینوی شوده توسوط مودل بوا
استفاده از واریانس آنها در دوره مورد بررسی ،ارائه رردید.
این معیار از رابطه زیر محاسبه میشود:

() 1
است .مقوادیر نزدیوک یوک
دامنه بین یک تا
نشان دهنده این است که هماهنگی و نزدیکی باالیی بوین
مقادیر مشاهده شده و دادههایی کوه توسوط مودل تولیود
شده ،وجود دارد.
ضریب تعیین ،مرب ضریب همبسوتگی اسوت کوه بور
اساس روش براوایس-پیرسوون بوه صوورت زیور محاسوبه
میشود:

() 0
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کووه در آن مقووادیر مشوواهده شووده و مقووادیر
پیشبینی شده است .دامنه بین صفر توا یوک اسوت و
نشان دهنوده ایون نکتوه اسوت کوه پراکنودری دادههوای
مشاهده شده چقدر قابل پیشبینی بوا مودل اسوت .عودد
صفر به معنی عدم ارتبار بین دو سری داده است و عودد
یک به منزله تشابه پراکنش دادههای پیشبینوی شوده بوا
مشاهده شده است.

 .3نتایج
در روش  URBS-UHمهمترین عامول تأثیرروذار بور
شکل هیدرورراف واحد زمان تمرکز است .از اینرو تعیین
دقیق پارامترهای تأثیررذار بر آن بسیار با اهمیوت اسوت.

پارامترهای مورد نیاز شامل ضریب روانات ،مساحت ،طول
مسیر حرکت روانات ،شیب و ضریب زبری میباشد .بورای
تعیین مساحت واحدها ،تعیین مرکز سطح و اندازه ریوری
طول مسیر از نورمافوزار  Arc GISو بورای تعیوین شویب
مسیرها و تعیین جهوت حرکوت روانوات از نقشوهبورداری
کموووک ررفتوووه شوووده اسوووت .در شوووکل  7واحووودهای
هیوودرولوژیک موجووود در محوودوده مووورد مطالعووه و نوووع
کاربری غالب آنها ارائه شده است .الزم بوه توضویح اسوت
روانات برخی از واحودهای کواری وارد شوبکه جمو آوری
روانات نمیشود که این مناطق با عنوان واحودهای بودون
روانات در شکل  7مشخر شده اند.

شکل  .2کاربری واحدهای هیدرولوژیک تفکیک شده در محدوده مورد مطالعه
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بعد از مشخر شودن زموان پیموایش در بخوشهوای
مختلف ،حوضه زمان تمرکز زیر حوضهها محاسبه رردیود.
زمان تمرکز زیرحوضوه یوک  000و زیور حوضوه دو 077
دقیقه است .شدت بارش متناسب با تداوم بوارش مسواوی

با زمان تمرکز زیر حوضهها ،از روی منحنی شودت مودت
فراوانی ایستگاه کبوترآباد تعیین شد .شکل  3نقشه زموان
پیمایش واحدهای مختلف را نشان میدهد.

شکل  .3زمان پیمایش در مسیرهای زهکشی

بووا توجووه بووه روابووط ارائووه شووده در بخووش قبوول،
هیوودروررافهووای واحوود بدسووت آموود .شووکل  4و 1
هیدرورراف واحد بدستآمده برای زیر حوضههوای موورد
مطالعه را نشان میدهد.
در ایسووتگاه سووینوپتیک کبوترآبوواد در موودت مطالعووه
(زمستان  0390تا تابستان  77 )0399واقعه با توجوه بوه

روش  SCSبووارش مووازاد تولیوود کووردهانوود .بووا توجووه بووه
مشکالت موجود برای اندازهریری ،دبی اوج زیر حوضههوا
در  00واقعه بارش اندازهریوری شود .جودول  0دبوی اوج
هیدروررافهای سیل اندازهریری شوده و جودول  7دبوی
اوج برآورد شده آن وقای را نشان میدهد.
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شکل  .4هیدروگراف واحد زیر حوضه 1

شکل  .5هیدروگراف واحد زیر حوضه 2
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جدول  .1مقادیر دبی اوج اندازهگیری شده در زیر حوضههای مورد مطالعه (برحسب )m3/s
زیر حوضه

تاریخ واقعه

2

1

7/730

7/770

7779/7/74

7/700

7/799

7779/7/79

7/797

7/779

7779/3/37

7/044

7/799

7779/7/30

7/730

7/733

7779/1/0

7/717

7/779

7779/9/70

7/700

7/779

7779/00/3

7/070

7/797

7779/00/79

7/771

7/701

7779/07/0

7/700

7/771

7707/7/1

7/70

7/739

7707/3/70

جدول  .2دبی اوج برآورد شده در وقایع مختلف (بر حسب ())m3/s
زیر حوضه

تاریخ واقعه

2

1

7/771

7/777

7779/7/74

7/700

7/719

7779/7/79

7/704

7/779

7779/3/37

7/733

7/730

7779/7/30

7/779

7/700

7779/1/0

7/77773

7/77700

7779/9/70

7/730

7/744

7779/00/3

7/777

7/777

7779/00/79

7/704

7/747

7779/07/0

7/071

7/703

7707/7/1

7/391

7/794

7707/3/70

کارایی مدل
برای بررسی کارایی مدل از معیارهای نش – ساتکلیف
و ضریب همبستگی استفاده شده است .برای طبقوهبنودی

میزان کارایی مدلها محققان طبقهبندی زیور (جودول )3
را ارائه کردند]:[4

جدول  .3طبقهبندی میزان کارایی مدل
شاخص کارایی

عالی

خیلی خوب

خوب

ضعیف

خیلی ضعیف

ضریب نش-ساتکلیف

<7/91

7/01-7/91

7/17-7/01

7/77-7/17

>7/77
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ضریب نش و ضریب همبستگی ارائه کردند که این طبقه
بندی در جدول  4آورده شده است].[9

در طی مطالعهای محققان بر اسواس نتوای تحقیقوات
قبلی چهار طبقه برای میزان کارایی مودلهوا بور اسواس

جدول  .4کارایی مدلها بر اساس ضریب نش و ضریب همبستگی
ضریب همبستگی

ضریب نش-ساتکلیف

کارایی

<7/91

<7/9

خیلی خوب

7/91-7/91

7/9-7/9

خوب

7/01-7/91

7/0-7/9

متوسط

>7/01

>7/0

ضعیف

 7/07و ضووریب تعیووین آنهووا  7/97و  7/09بدسووت آمووده
است.

همانطور که در جدول  1آموده اسوت میوزان شواخر
نش -ساتکلیف در زیر حوضههای  0و  7بهترتیب  7/99و

جدول  .5مقادیر معیارهای کارایی نش -ساتکلیف و ضریب تعیین
معیار
زیر حوضه
0
7
کل

 .4بحث و نتیجهگیری
در مناطق شهری سطوت نفوکناپوذیر بسویار بیشوتر از
حوضههوای طبیعوی اسوت ،همچنوین دارای آبراهوههوای
مصنوعی فراوانی است ،که نتیجه آن افزایش حجا روانات
و سرعت جریان است که میتواند منجر به وقووع سویل و
تخریب مناطق مسکونی رردد.
در مناطق شهری ،جریان سوطحی از سوطوحی ماننود
چمن ،پیادهرو ،جاده و پشت بام شروع میشود توا زموانی
که آت به مجرایی مانند کانال یا جوی آت میرسد ،سپس
جریان به شکل جریان مجرایی حرکت میکند .نتای ایون
مطالعووه نشووان داد کووه روانووات در بیشووتر مسوویرها دارای
سرعتی کمتر از  7/09متور بور ثانیوه اسوت .بوا توجوه بوا
محدود بودن تعداد کانوالهوای انتقوال روانوات و حرکوت
روانات به صورت جریان روزمینی این مسوئله منطقوی بوه

نش -ساتکلیف

ضریب تعیین

7/999
7/07
7/03

7/97
7/09
7/07

نظر میرسد .سرعت در کانالها بیش از  7/09متر بر ثانیه
است .علت زیاد بودن سرعت حرکت روانوات در کانوالهوا
کووا بووودن ضووریب زبووری و شوویب نسووبتاز زیوواد برخووی از
کانالهاست.
در مطالعات انجام شده توسط محققان مختلف نیز بوه
اهمیت کانالها اشاره شده است] ،[07به نحوی که در این
مطالعه سرعت انتقال روانات در کانالها تا  1برابر سورعت
انتقال روانات در جریان روزمینی بدست آمده است.
با توجه به سورعت حرکوت روانوات و طوول مسویرها
زمان پیموایش در بوازههوای مختلوف مسویرهای حرکوت
روانات محاسبه رردید .زموان پیموایش بوین صوفر توا 44
دقیقه متغیر است .بیشتر مسویرها دارای زموان پیمایشوی
کمتر از  1دقیقه میباشد .زمان پیموایش در خیابوانهوا و
مسوویرهووای فاقوود کانووال انتقووال روانووات بسوویار بیشووتر از
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کانالهاست.
بررسیهای انجام شده در یوک مطالوه نشوان داد کوه
زمان پیمایش بخوشهوایی کوه درون کانوالهوای انتقوال
روانات قرار دارند  9تا  07برابور کمتور از زموان پیموایش
بخشهایی است که در خارج از کانالهوا قورار ررفتوهانود
] .[7البته محققان دیگر نیز در مطالعوات خوود بوه نتوای
مشابهی رسیده بودند ] 07و .[9
با توجه به زمان پیمایش ،زمان تمرکز هر یوک از زیور
حوضهها بدست آمد .زمان تمرکز در زیر حوضه یک برابور
 000دقیقه و در زیر حوضه  7برابر  077دقیقه است .زیور
حوضه یک فاقد کانال انتقال روانات در داخل حوضه است
(با عنایت به اینکوه طوول مسویر حرکوت روانوات هور دو
زیرحوضه مشابه است) ،بوه هموین دلیول سورعت انتقوال
روانات آن کمتر از زیر حوضه  7است و دارای زمان تمرکز
بیشتری نسبت به زیر حوضه  7میباشد.
با توجه به این مسئله که مساحت هور دو زیور حوضوه
تقریباز مشابه است ،دبی اوج هیدرورراف واحد زیر حوضوه
یک  7/7070m3/sو زیر حوضه دو  7/790 m3/sبدسوت
آمد .علت تفاوت میان دبی اوج دو زیر حوضه را مویتووان
به تعداد کانالهای زهکشی آنها نسبت داد .به دلیل وجود
دو کانال جنوبی -شمالی در وسط زیور حوضوه  7روانوات
واحدهای هیدرولوژیک بوا سورعت بیشوتری بوه خروجوی
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منتقل میشوند ،در حالی که سرعت انتقال روانات در زیور
حوضه  0به دلیل عدم وجود کانال زهکشی در داخل زیور
حوضووه بسوویار کمتوور اسووت و روانوواتهووای تولیوودی در
بخشهای جنوبی حوضه در طی مدت زمان بیشوتری بوه
خروجی میرسند.
ضریب نش ساتکلیف برای زیر حوضه یک  ،7/99زیر
حوضه دو  7/09و برای هور دو زیور حوضوه  7/03بورآورد
شد .ضریب تعیین نیز برای زیر حوضههای یک و دو و هر
دو زیرحوضه به ترتیب  7/09 ،7/97و  7/07بدست آمد .با
توجه به طبقهبنودی ارائوه شوده توسوط محققوان ] 4و[9
مدل مورد استفاده از نظر کارایی در طبقه خیلی خوت توا
خوت است.
در تعیووین هیوودرورراف واحوود بووا اسووتفاده از موودل
 URBS-UHوجود پایگاه دادههوای شوهری بسویار مهوا
است ،از اینرو در شهرهایی کوه چنوین اطالعواتی وجوود
داشووته باشوود بووا صوورف وقووت و هزینووه کووا مووی توووان
هیوودرورراف واحوود را بوورای دورههووای بررشووت مختلووف
بدست آورد؛ بنابراین بوا توجوه بوه کوارایی مناسوب مودل
میتوان از این مدل برای طراحی شبکههای انتقال روانات
در مناطقی که از شورایط مشوابه محودوده موورد مطالعوه
باشند ،استفاده کرد.

0391  بهار،0  شماره،09  دوره، مجله مناب طبیعی ایران،مرت و آبخیزداری
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