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واسنجی مدل  SWMMدر حوضۀ آبخیز شمال شهر تهران
 رضا بدیع زادگان؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب ،گرایش سازههای آبی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 سعیدرضا خداشناس*؛ استاد گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 کاظم اسماعیلی؛ دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

چکیده
براساس معیارهای شهری و مدیریت کالن شهرها ،یکی از مسائل مهم ،کنترل روانابهای سطحی و هدایت آنها به سمت کانالهای
زهکشییی میباشییدب به ایم منر ر و برای اعالا از سک العمل ح ضییههای آبخیز شییهری و شیی یهسییازی پدیدۀ بارش-رواناب در ایم
ح ضهها ،از مدلهای نرمافزاری ا ستفاده می ش دب از ایم رو با ت جه به اعالسات کم بارش و رواناب ،در ح ضههای شهری ،معم الً ایم
مدلها بدون واسیین ی و یا با واسیین یهای غیر واقعی بهکار گرفته میشی ند که باسم میشی د که نتایا از واقعیت دور باشییدب در ایم
تحقیق با ا ستفاد از داده های واقعی ای ستگاه ه ا شنا سی شمال تهران و ای ستگاه هیدرومتری مق ص دبیک (رزگنده) ،نرمافزار SWMM
م رد واسیین ی و تییحتسیین ی قرار گرفت و پارامترهای ورودی به مدل ،بهدسییت آمدندب برای کالی راسییی ن ایم مدل از سییه رویداد
بارندگی برای واسن ی مدل و از دو رویداد برای تحت سن ی آن استفاده شدب براساس اعالسات بهدست آمده از مقادیری ش یه سازی
و م شاهداتی ایم رویداد های بارندگی ،دبی بی شینه ،ح م رواناب خروجی و زمان اوج سیالب م رد مقای سه قرار گرفتب میزان RMSE
برای هیدروگراف خروجی از ح ضۀ زرگنده برای وقایع اول تا پن م به ترتیب  0/37 ،0/4 ،0/22 ،0/05و  0/16و ضریب  NSCبرابر با
 0/9 ،0/93 ،0/94 ،0/91و  0/94به دست آمدب همچنیم میزان درتد اختالف دبی بیشینۀ سیالب ،مدل سازی و مشاهداتی برای وقایع
اول تا پن م به ترتیب  9/93 ،5/6 ،5/8 ،9/69 ،7/33و برای ح م رواناب ایم درتد اختالف به ترتیب -19/43 ،8/8 ، -3/08 ، -8/82
و 5/11بهدسییت آمد .با ت جه به ایم نتایا ،سملکرد مدل  SWMMدر شی یه سییازی رواناب های ناشییی از بارندگی در ایم منطقه قابل
ق ل ب ده و میت اند به جهت مدیریت و کنترل روانابهای شهری م رد استفاده قرار گیردب
کلید واژگان :ایستگاه هیدرومتری مقص دبیک ،ح ضۀ آبخیز شهری ،مدل بارش-رواناب  ،SWMMواسن ی و تحتسن ی مدلب

* ن یسنده مسئ ل :شماره تماس051-38805720 :

Email: khodashenas@ferdowsi. um.ac.ir.
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 .1مقدمه
شهر تهران روی مخروط افکنه و دشت آبرفتی
رودخانههای که از رشته ک ههای ال رز سرچشمه میگیرند

و دقت مدل  SWMMبرای ایم پژوهش را نشان میدهد
][9ب در مطالعۀ م ردی دیگری با کمک نرمافزار SWMM

بنا شده استب در حدود  30الی  40سال ق ل کاربری اراضی
بیشتر ن احی شمالی شهر تهران اکثراً باغات ،مزارا یا
اراضی بایر ب ده ولی با گسترش روز افزون شهر تهران ایم
اراضی جای خ د را به خیابانها  ،بزرگراهها و ساختمانهای
مسک نی و ت اری داده و به سلت قیمت باال و مرغ ب ب دن
اراضی تعرض به حریم رودخانههایی که از ک ههای شمالی
شهر سرچشمه میگیرند آغاز شد و مسیر ع یعی ایم

رواناب شهر گرگان م رد ش یهسازی قرار گرفت که در ایم
مطالعه به جهت واسن ی مدل از چهار رویداد بارندگی و
اندازهگیری ارتفاا رواناب با کمک خطکش  Rodو اندازه-
گیری سرست رواناب ت سط میکروم لینه در خروجی ح ضۀ
آبخیز استفاده شدب همچنیم از دو رویداد بارندگی دیگر
برای تحتسن ی استفاده شده استب در ایم تحقیق بیان
شد که دبی و ح م رواناب ش یهسازی شده انط اق خ بی

رودخانهها جای خ د را به کانالهایی از جن سنگ و
مالت یا بتم دادهاندب در چهارم مرداد سال  1366با بارش
رگ اری شدید در ح ضههای گالبدره و دربند ،سیل
شدیدی به وق ا پی ست که باسم خسارتهای مالی و جانی
فراوانی شدب در  26فروردیم ماه  1391بارندگی حدود
 17/8میلیمتر ث ت شده در ایستگاه ه اشناسی فرودگاه
مهرآباد ،باسم آبگرفتگی مناعق مختلفی از شهر تهران و
وارد شدن آب به داخل ت نل در حال ساخت خط  4مترو
تهران شدب اینچنیم وقایعی اهمیت بررسی و مدلسازی
روانابهای سطحی شهری تهران را نشان میدهدب برای
مدلسازی روانابهای شهری مدلهای نرم افزاری مختلفی
م ج د میباشندب آژان حفاظت محیط زیست آمریکا
 EPAمدل  SWMMرا معرفی کرده که ایم مدل یک مدل
دینامیک ش یهسازی بارش–رواناب میباشد که میت اند
مقادیر کمی و کیفی رواناب برای مناعق شهری را مدل -
سازی نمایدب عی سالهای اخیر پژوهشگران متعددی از
امکانات ایم نرمافزار برای ش یهسازی سیستم زهکشی
سطحی و زیرزمینی شهرها استفاده کردهاندب در پژوهشی
به ت رت مطالعۀ م ردی ،واسن ی و ارزیابی مدل SWMM
جهت ش یهسازی رواناب شهری شهرک امام سلی (ا) شهر
مشهد ان ام گرفت که در ایم تحقیق از دو رویداد بارندگی
برای واسن ی و یک رویداد برای ارزیابی مدل استفاده شد

با مقادیر مشاهداتی داشته و نشان دهندۀ دقت مناسب
مدل  SWMMجهت ش یهسازی رواناب شهری در ایم
منطقه میباشد ][2ب سیستم رواناب شهری غرب شهر
کرمان از نرر کمی و کیفی م رد مطالعه قرار گرفت که
هدف از ایم پژوهش تشخیص خطر آب گرفتگی سیستم -
های زهکشی شهری به کمک مدل  SWMMو یک سیستم
چند شاخصه جهت محاس ۀ تغییرات مکانی خطر آب
گرفتگی میباشد ][14ب در پژوهشی سلمی رواناب ح ضهای
در شمال غرب شهر سانتاندر در اسپانیا با کمک نرمافزار
 SWMMم رد ش یهسازی و پیشبینی قرار گرفتب بر
اساس نتایا بهدست آمده از ایم پژوهش ،درتد سط ح
نف ذناپذیر ،به سن ان حساستریم پارامتر در ش یهسازی
مدل شناخته شد که تأثیر زیادی بر ح م رواناب و دبی
اوج جریان داردب همچنیم ضریب زبری و سرض معادل
زیرح ضهها و شیب آنها تأثیر بهسزایی در زمان دبی پیک
هیدروگراف ش یهسازی شده دارندب از نتایا دیگر ایم
تحقیق میت ان به انط اق نتایا تحتسن ی و اختالف کم
 %4ح م رواناب مدلسازی و مشاهداتی اشاره نم د ][22ب
در مطالعهای دیگر ،ش کۀ جمعآوری روانابهای سطحی
شهر هالیپاچا کش ر لت نی با دو نرمافزار  InfoWork CSو
 SWMM 5م رد مدلسازی قرار گرفتندب برای واسن ی
مدل از اعالسات دبی پمپاژ تصفیهخانۀ فاضالب برای دو

که مقایسۀ نتایا (دبی ،سمق و سرست) ش یهسازی مدل و
اعالسات برداشت شده از رواناب خروجی از ح ضه ،کارایی

رویداد بارندگی در سال  2004و برای تحتسن ی مدل
از اعالسات بارش و رواناب یک رویداد بارندگی استفاده شدب
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واسن ی و تحتسن ی در نرمافزار  InfoWork CSان ام

شییهر تهران پر جمعیتتریم شییهر و پایتخت کشیی ر

شد و سپ اعالسات مدل به نرمافزار  SWMM 5منتقل
گردیدب پژوهشگران ایم تحقیق بیان نم دند که ارت اط و
هم ستگی مناس ی بیم نتایا ش یهسازی بیم دو نرمافزار
وج د دارد از عرفی نرمافزار  InfoWork CSدر
کالی راسی ن مفیدتر ب د ولی هزینه و خرید اشتراک سالیانۀ
نرمافزار  ،InfoWork CSرایگان ب دن نرمافزار SWMM 5
را ت جیه میکند ][11ب مدلسازی کمی و کیفی رواناب

ایران ،در جن ب رشییته ک ههای ال رز واقع شییده اسییتب از
نرر ارتفاسی گسترۀ ایم شهر از ارتفاا  1800متر تا حدود
 900متر نسییی ت به دریا های آزاد تغییر میکندب میزان
مت سط بارندگی در شهر تهران حدوداً برابر  250میلیمتر
میباشیید که در ن احی شییمالی شییهر ایم میزان به حدود
 500میلیمتر هم میرسیییدب محدودۀ م رد مطالعه در ایم
پژوهش شامل چهار ح ضۀ آبخیز گالبدره ،دربند ،سعدآباد

شهر اسک دای استان ج ه ر کش ر مالزی با سه کاربری
مسک نی ،ت اری و تنعتی با آب و ه ای است ایی
گرمسیری ان ام شده استب در ایم تحقیق برای تحلیل
حساسیت پارامترهای تأثیرگذار بر نتایا خروجی مدل
(دبی پیک و سمق رواناب) بازۀ تغییرات  ±%10برای درتد
مساحت اراضی نف ذ ناپذیر ) (Imp%و سرض معادل
)(Wزیرح ضهها در نرر گرفته شده است نتایا ایم مدل -
سازی بیانگر تطابق مناسب مدل و نتایا مشاهداتی می -
باشد ][3ب
ایم پژوهش با هدف مدلسازی پدیدۀ بارش-رواناب
در قسمتی از ح ضۀ آبخیز شمال شهر تهران با نرمافزار
 SWMMو واسن ی و ارزیابی نتایا ایم مدل با اعالسات
پنا رویداد بارندگی متناظر با رواناب ث ت شده از آنها در
خروجی ح ضۀ آبخیز زرگنده (ایستگاه هیدرومتری
مقص دبیک) ان ام شده استبب

و زرگنده میباشد که سه ح ضۀ ابتدایی شامل بخشهای
ک ه ستانی نیز ه ستندب محدودۀ مطالعاتی از نرر مکانی از
شمال ت سط ر شته ک ههای ال رز و از ق سمت شرقی به
خیابان درب ند و شریعتی و از ق سمت غربی به خیابانهای
سرل شگر فالحی (زسفرانیه) و ولیع صر و از ق سمتی جن ب
به خیابان فیاضیییی (فرشیییته) محدود میشییی دب به جهت
م شخص نم دن محدودۀ ح ضههای آبخیز م رد مطالعه و
زیر ح ضههای آنها از نقشههای کاربری اراضی (با مقیاس
 )1:2000دریافت شییده از شییهرداری منطقۀ یک شییهر
تهران که از نقشههای سازمان نقشهبرداری در سال 1385
تهیه شده و اعالسات ش کههای ا تلی و فرسی کانالهای
جمعآوری آبهای سییطحی اسییتفاده شییدب که در نهایت
منطقۀ م رد مطالعه به  56زیرح ضۀ شهری و  8زیرح ضه
ک ه ستانی تق سیم شدب خال تهای از اعالسات هر یک از
ح ضههای ا تلی در جدول ( )1و م قعیت محدودۀ م رد
مطالعه و ح ضههای آبخیز در شکل ( )1ارائه شده استب

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ موردمطالعه

مشخصات

ح ضههازیر

گالبدره شهری

13

دربند شهری

7

سعدآباد شهری

9

زرگنده شهری

27

جدول  .1مشخصات حوضههای اصلی منطقۀ مورد مطالعه
مساحت
کانال یا مسیل اتلی
کاربری غالب
)(ha
مستطیلی با دی ارههای سنگی
مسک نی با ترکم
101/19
بتنی
مت سط ()%30
مستطیلی با دی ارههای سنگی
فضای س ز ()%63
92/27
بتنی
(کاخ سعد آباد)
مستطیلی با دی ارههای سنگی
مسک نی با تراکم
77/5
بتنی
مت سط ()%35
مستطیلی با دی ارههای سنگی
مسک نی با تراکم
294/01
بتنی
مت سط ()%43

های فرسیج ی
مستطیلی روباز و رو بسته
بتنی
مستطیلی روباز و رو بسته
بتنی
مستطیلی روباز و رو بسته
بتنی
مستطیلی روباز و رو بسته
بتنی
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گالبدره ک هستانی

2

619/66

ک هستانی

مقطع ع یعی واریزهای

-

دربند ک هستانی

5

2201/28

ک هسنانی

مقطع ع یعی سنگی

-

سعدآباد ک هستانی

1

154/45

ک هستانی

سست مقطع ع یعی با خاک

-

ایستگاه باران سن ی شمال
تهران

ایستگاه هیدرومتری مقص دبیگ

شکل  .1موقعیت حوضۀ مورد مطالعه و کاربری اراضی در مناطق شهری

 .2.2توصیف مدل شبیهسازی
مدل  SWMMیک مدل ش یهسازی هیدرول ژیکی –
هیدرولیکی و کیفیت آب میباشد که در سال  1971ت سط
آژان حفاظت محیط زیست آمریکا ( )EPAارائه شد که
تاکن ن چندیم مرت ه م رد ارزیابی و ارتقاء قرار گرفته استب
ایم نرم افزار ت انایی ش یهسازی روانابهای ح ضههای
- Saint Venant Equations.
1

شهری بهت رت تک رویداد و چند رویداد را دارا میباشدب
معادالت م رد استقاده در ایم مدل معادلۀ بقای جرم -
(پی ستگی) و معادلۀ م منتم است که به معادالت سنت-
ونانت1معروف میباشد (روابط 1و)2ب ایم نرم افزار با حل
کردن ایم معادالت به سه روش ،روندیابی جریان ماندگار،
روندیایی م ج سینماتیکی و روندیابی م ج دینامیکی اقدام
به ش یهسازی میکند ][16ب
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𝐴𝜕 𝑄𝜕
+
=0
𝑡𝜕 𝑥𝜕

معادله 1
𝑦𝜕

معادله 2

𝑄2

𝜕 1

𝑄𝜕 1

+ 𝐴 𝜕𝑥 ( 𝐴 ) + 𝑔 𝜕𝑥 −
𝑡𝜕 𝐴
𝑔(𝑆𝑜 − 𝑆𝑓 ) = 0

در رابطۀ باال  Aسطح مقطع جریان Q ،دبی جریان،
yسمق آب 𝑆𝑓 ،شیب خط انرژی 𝑆𝑜 ،شیب کف کانالg ،
شتاب ثقل x ،و  tبه ترتیب متغیرهای مکانی و زمانی می-
باشندب
روندیابی جریان ماندگار سادهتریم ن ا روندیابی می-
باشد که با فرض یکن اخت و ماندگار ب دن جریان
هیدروگراف جریان ورودی به یک م را را به خروجی
منتقل میکندب ایم روش از حل معادالت سنت ونانت نمی -
ت اند ذخیرۀ آبراههها ،اثرات برگشت آب ،تلفات ورودی و
خروجی ،جریان معک س و تحت فشار در م اری را مدل-
سازی کندب همچنیم ایم روش به گامهای زمانی حساس
نمیباشد و تنها برای تحلیل اولیه و ش یهسازی جریان
پی ستۀ بلند مدت مناسب استب در روندیابی به روش م ج
سینماتیکی معادله پی ستگی به همراه شکل سادۀ معادله
م منتم حل می گردد که در حل ایم معادله ،شیب سطح
آب با شیب کف م را برابر در نرر گرفته میش دب حداکثر
جریانی که ایم روش میت اند ش یهسازی نماید جریان
نرمال در حالت پر میباشدب ایم روش از روندیابی ،امکان
ش یهسازی جریان برگشتی یا معک س و جریان تحت فشار
را نداردب روندیابی به روش م ج دینامیکی معادالت سنت
ونانت یک بعدی را بهت رت کامل بدون هیچ گ نه ساده -
سازی را حل میکندب ایم روش برسک دو روش ق لی
ذخیرۀ آبراههها ،برگشت آب و تلفات انرژی در ورودی و
خروجی در م رای و جریان معک س و تحت فشار را ش یه -
سازی میکند ][16ب در ایم تحقیق برای ش یهسازی
جریان در م اری از روش م ج دینامیکی جریان با ف اتل
زمانی  30دقیقه استفاده شده استب

 .3.2پارامترهای ورودی به مدل:

نرمافزار  SWMMبرای ش یهسازی کمّی روانابهای
شهری به سه دسته اعالسات اتلی نیازمند است-1 :
مشخصات فیزیکی زیرح ضهها  -2اعالسات وقایع بارش -3
اعالسات نف ذ آب در خاکب

 .1.3.2مشخصات فیزیکی زیرحوضهها:
مشخصات فیزیکی زیرح ضهها شامل مساحت
زیرح ضهها ( ،)Aiدرتد مناعق غیر قابل نف ذ هر یک از
زیرح ضهها ( ،)Imp%سرض معادل زیرح ضهها (،)Wi
شیب مت سط زیرح ضهها ( )Siو ذخیرۀ نگهداشت سطحی
مناعق نف ذپذیر و نف ذناپذیر ( )Dstoreو ضریب زبری
سط ح نف ذپذیر و نف ذناپذیر ( )nمیباشدب اغلب اعالسات
مرب ط به مشخصات زیرح ضهها براساس اعالسات نقشه -
های کاربری اراضی سازمان نقشه برداری و شهرداری تهران
(سال  )1390و سک های ه ایی منطقۀ م رد مطالعه،
دریافت شده از نرمافزار  ،Google Earthاستخراج شده
استب در زمینۀ محاس ۀ درتد اراضی نف ذناپذیر دو م ض ا
مطرح میباشدب اول درتد کل اراضی نف ذناپذیر زیرح ضه -
ها که همان سط ح پشت بامها ،سنگفرش و آسفالت کف
خیابانها و ببب میباشد که براساس نقشۀ کاربری اراضی با
کمک نرمافزار  ArcGISم رد محاس ه قرار گرفت ،مسئلۀ
بعدی میزان درتدی از ایم اراضی که در ت لید رواناب
مشارکت دارند میباشدب براساس شرایط ساخت و سازهای
شهری قسمتی از بارندگی روی اراضی نف ذناپذیر شهری
در ت لید رواناب مشارکت نداشته و مؤثر نمیباشندب بهع ر
مثال در ساختمانهای قدیمی رواناب حاتل از بارندگی
ت سط ناودانهای نصب شده به سمت معابر هدایت می -
ش ند ولی براساس پیشنهاد عرح جامع شهری و قان ن
تص یب شده در سال  1371که الزماالجرا میباشد ،رواناب
ساختمانها ساخته شده پ از ایم سال به داخل چاههای
جذبی در داخل همان ساختمانها هدایت شده و به معابر
منتقل نمیش د از عرفی در ساختمانهای شمالی ابتدا
حیاط و سپ ساختمان قرار گرفته و در ساختمانهای
جن بی حیاط در پشت ساختمان قرار گرفته است بنابرایم
در ساختمانهای جن بی سطح حیاط و در ساختمانهای
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شمالی سطح بام در زمرۀ سط ح مؤثر در ت لید رواناب قرار
نمیگیرندب همچنیم سطح باغچه م ج د در ساختمانها بر
سطح حیاط س ار نمیباشد و یا با جدولگذاری م زا شده
تا خاک باغچه در هنگام بارندگی به درون حیاط شسته
نش دب از ایم رو براساس مطالب ذکر شده سط ح تعریف
شده در ذیل در ت لید رواناب نقش نداشته و مؤثر نمی -

ش یهسازی استخراج شدب ایستگاه هیدرومتری مقص دبیک
از نرر مکانی پاییمتر از تقاعع خیابانهای الهیه و خزر
جن ب ،جنب باغ سفارت روسیه میباشد و ایم ایستگاه تنها
ایستگاه هیدرومتری فعال شهری ،در محدودۀ شهر تهران
استب ایم ایستگاه ،از ن ا درجه دو با مقطع مستطیلی ب ده
که شامل پل فلزی ساختمانی و اشل میباشدب قرائت جریان

باشند][21ب

س ری از ایم مقطع در م اقع سیالبی شدن رودخانه
زرگنده ،بهت رت ساستی ان ام میش دب با ترسیم
هیدروگراف ایم ایستگاه ،جریان خروجی همراه با آب پایه
ب ده که میزان آب پایه ،با کمک روشهای مرس م حذف
گردید تا میزان رواناب حاتل از بارندگی بهدست آیدب

 کلیۀ سط ح مرب ط به فضای س ز در تمامیساختمانهاب
 نیمی از سطح بام (ساختمان های شمالی) ونیمی از سطح حیاط (ساختمانهای جن بی) در بناهای
ساخته شده پیش از سال 1371ب
 تمامی سطح بام (ساختمانهای شمالی و جن بی)و نیمی از سطح حیاط (ساختمانهای جن بی) در بناهای
ساخته شده پ از سال 1371ب
بر ایم اساس و تحلیلهای  GISان ام شده حدود 60
درتد از اراضی نف ذناپذیر در ایم ح ضههای آبخیز در
ت لید رواناب مؤثر میباشندب

 .2.3.2اطالعات بارندگی و رواناب:
با مراجعه به سازمانهای ذیربط ،اعالسات بارشها از
سازمان ه اشناسی استان تهران ( 2006تا  )2013و
روانابها از شرکت آب منطقهای استان تهران ( 1385تا
 )1392دریافت شدب در ایم تحقیق از دادههای ایستگاه
ث ات بارندگی شمال تهران ،نزدیک به محدودۀ م رد
مطالعه و اعالسات ایستگاه هیدرومتری مقص دبیک برای
واسن ی و تحتسن ی پارامترهای ورودی به مدل بارش
 رواناب استفاده شدب با بررسی وقایع مهم بارندگی کهباسم آبگرفتی معابر شهری محدودۀ م رد مطالعه و
افزایش پیک رواناب خروجی از ح ضه شده ،پنا رویداد
بارندگی به تاریخهای ،1391/1/26 ،1392/1/26
16 ،1391/11/10و22 ،1390/1/17و1389/12/23
انتخاب شدب اعالسات بارندگی ث ت شده در ایم ایستگاه
بارندگی بهت رت میزان ارتفاا بارندگی بهف اتل یک دقیقه
یکبار ب ده که هایت گراف  15دقیقه ایم بارشها برای

 .3.3.2برف در حوضههای کوهستانی:
از آن ایی که در قسمت شمالی محدودۀ م رد مطالعه،
ح ضههای ک هستانی ،قرار گرفته است و رویدادهای
بارندگی انتخاب شده مرب ط به ماههای بهمم ،اسفند و
فروردیم میباشند و در ایم ماهها در مناعق ک هستانی
شمالی شهر تهران بارشها غال اً بهت رت برف میباشدب با
ت جه به اینکه در ح ضههای ک هستانی م رد نرر ایستگاه
برفسن ی م ج د نمیباشد از ایم رو برای در نرر گرفتم
تأثیر بارش برف و ذخیرۀ آن در ح ضههای ک هستانی با
کمک اعالسات دمایی ایستگاههای ه اشناسی نزدیک به
ح ضه م رد مطالعه ،تغییرات دمایی نس ت به ارتفاا در
ماههای مختلف سال م رد بررسی قرار گرفت و روابط
هم ستگی بیم دما و ارتفاا برای هر ماه بهدست آمد و
دمای تفر درجۀ سانتیگراد بهسن ان آستانۀ ذخیرۀ برف در
نرر گرفته شد ][20ب بر ایم اساس با ت جه به روابط
هم ستگی تغییرات دما با ارتفاا ،خط ذخیرۀ برف در
ح ضههای ک هستانی مشخص شد و مساحتی از ح ضه -
های ک هستانی که بارش باران روی آنها باسم رواناب می -
ش د از سطح ذخیرۀ برف جدا شد و در مدل اسمال گردیدب
شایان ذکر است برای اعمینان از تحت محاس ات ارتفاا
خط ذخیرۀ برف ،سک های ه ایی  Google Earthبه
محدودۀ تاریخهای مشخص شده با ایم محاس ات مقایسه
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شد که نس تاً انط اق مناس ی بیم خط برف محاس ه شده

بارندگی که سه رویداد به جهت واسن ی مدل و دو رویداد

با خط برف در نقشههای ه ایی وج د داشتب

دیگر برای تیحت سین ی نتایا بهکار گرفته شیدب پارامتر
های متعدد و تعداد زیاد زیرح ضیییهها ،فرآیند واسییین ی
مدل را پیچ یده و ز مانبر میک ندب به همیم خاعر برای
واسییین ی دقیقتر یک مدل ،با ید بر پارامتر هایی با
تأثیر گذاری بیشیییتر تمرکز کرد و تعداد پارامتر ها جهت
واسن ی مدل را باید به حداقل رساند][7ب به همیم خاعر
در ایم م طال عه هشیییت پارامتر مهم از جم له درتییید

 .4.3.2نفوذ آب در خاک:
مدل بارش-رواناب  SWMMبه سه روش ه رت ن،
گریم آمپ و سازمان حفاظت خاک آمریکا ( )SCSمیزان
نف ذ آب در خاک مناعق نف ذپذیر را مدلسازی میکندب
در ایم تحقیق با ت جه به نقشههای زمیمشناسی و
خاکشناسی شهر تهران و تفکیک مساحت کاربری اراضی
هر یک از زیرح ضهها با بهکارگیری نرمافزار  ArcGISو

نف ذناپذیری زیرح ضهها ،درتد شیب و سرض معادل زیر
ح ضهها ،ضریب مانینگ  nمناعق نف ذپذیر و نف ذناپذیر،
سمق ذخیرۀ مناعق نف ذپذیر و نف ذناپذیر و شماره منحنی
 CNم رد وا سن ی قرار گرفتندب مقدار اولیۀ ایم پارامترها
براسیییاس اعالسات نقشیییههای پایه و کاربری اراضیییی و
همچنیم برا ساس پی شنهاد مراجع و جداول ارائه شده در
داخل نرم افزار  SWMMانتخاب یا بهدسیییت آمدندب در
زمان واسیین ی برای به حداقل رسییاندن زمان و باال بردن
دقت واسییین ی ،مقادیر اولیه برای همۀ زیرح ضیییهها به
مقدار یکسیییانی در نرر گرفته شییید و ایم مقدار به میزان
یکسیییانی اضیییافه یا کاسیییته شییید تا نتایا مدل و نتایا
م شاهدهای خروجی با یکدیگر مطابقت پیدا کنند و میزان
بهینۀ ایم مقادیر بهدست بیایدب شایان ذکر است ایم روش
در زمینیۀ واسییین ی میدلهیای هییدرول ژییک بیهع ر
گستردهای م رد استفاده است][22ب در جدول ( )2مقادیر
اول یه و بازۀ تغییرات م از و م قادیر ن هایی پارامتر های
ورودی به مدل ارائه شده استب

ضرایب روش  ،SCSشماره منحنی  CNهر یک از زیر -
ح ضهها بهت رت وزنی بهدست آمد ][4ب

 .4.2واسنجی و صحت سنجی نتایج مدل بارش-
رواناب:
از آن ا که مدیریت و کنترل سییییالبهای شیییهری و
جل گیری از مخاعرات آن برای شهرهای بزرگ از م سائل
پیش رو برای شهرداریها میباشد ،از ایم رو مدل سازی و
آگاهی از پا سخ ح ضههای آبخیز شهری به بارندگیهای
احتمالی یکی از م سائل مهم در مدیریت شهرها میبا شدب
همچنیم به دل یل غیر قا بل پیشبینی ب دن رگ ار های
احتمالی و به سلت مشییکالت جمعآوری اعالسات و هزینه
بر ب دن ث ت و گردآوری آنها ،از ایم رو به جهت نزدیکتر
شدن نتایا مدل سازی به شرایط واقعی واسن ی و پ از
آن ،تحت سن ی نتایا خروجی مدل ضروری میبا شدب
در ایم تحقیق برای مدل سازی بارش – رواناب ،پنا رویداد

جدول  .2بازۀ تغییرات مجاز پارامترهای ورودی به مدل و میزان اولیه و نهایی مقادیر ورودی
پارامترهای ورودی به مدل

بازۀ تغییرات م از
*

مت سط نف ذناپذیر کل زیرح ضهها ()%

10%±

مت سط شیب کل زیرح ضهها ()%

30%±

)(mمت سط سرض معادل کل زیرح ضهها

30%±

مناعق نف ذپذیر زیرح ضههاn

0/01 –0/8

*
*
**

ح ضههای شهری

ح ضههای ک هستانی

مقادیر اولیه

مقادیر نهایی

مقادیر اولیه

مقادیر نهایی

78/05

70/24

40

36

6/79

5/83

38/56

33/16

140/54

127/89

765/2

696/33

0/15

0/3

0/13

0/2
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**

0/01 –0/03

مناعق نف ذناپذیر زیرح ضههاn

***

1/27 –2/54

)(mmذخیرۀ مناعق نف ذناپذیر

***

2/54 –7/62

)(mmذخیرۀ مناعق نف ذپذیر

****

)(CNشماره منحنی تلفات نف ذ

100-40

0/01

0/011

0/02

0/022

1/27

1/7

1/27

2/5

2/54

4/2

2/54

5/1

79/3

77/2

77

75
*

][22
][6 , 5
***
][1 , 22
****
][12
**

 .5.2معیارهای ارزیابی مدل بارش رواناب:
در ایم تحقیق برای بررسی میزان انط اق نتایا دبی
مشاهداتی و محاس اتی خروجی از ح ضه در محل ایستگاه
هیدرومتری مقص دبیک از روابط ریاضی و آماری زیر
استفاده شده استب

 ریشۀ میانگین مربعات خطا ( ، )RMSEتابعهدف نرمال شده ( )NOFو ضریب ناش-
ساتکلیف: (NSC)1
معادله 3

معادله 4
معادله 5

قابل ق ل آن  0/5است و هر چه ایم ضریب به سدد یک
نزدیکتر باشد دقت ش یهسازی باالتر مدل را نشان
میدهد ][23ب

 رگرسیون خطی:معادله 6

∑𝑛 (𝑃𝑖 − 𝑂𝑖 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
𝑛

𝐸𝑆𝑀𝑅
̅𝑂

 NOFدر م اقعی که اعالسات مدل برای واسن ی م ج د
باشند قابل ق ل میباشد ][10ب بازۀ تغییرات  NSCمی-
ت اند بیم سدد یک تا ∞ -متغیر باشد و پاییمتریم مقدار

𝑖𝑂𝛾 = 𝑖𝑃

در ایم روش بیم مقادیر دبی مشاهداتی 𝑖𝑂 و دبی
محاس اتی 𝑖𝑃 خطی برازش داده میش د و شیب ایم خط 𝛾
با شیب خط  1:1م رد مقایسه قرار میگیردب بهع ر کلی
بهتریم نتایا مستلزم آن است که میزان شیب خط ( 𝛾)
برازش شده و ضریب تعییم رگرسی ن  R2تا حد امکان به

= 𝐹𝑂𝑁

∑𝑛 (𝑃𝑖−𝑂𝑖 )2
̅ 2
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑂𝑖 −

𝑁𝑆𝐶 = 1 − ∑𝑛𝑖=1

در روابط باال 𝑖𝑃 مقادیر دبی محاس اتی و 𝑖𝑂 مقادیر
دبی مشاهداتی n ،تعداد دادۀ مشاهداتی یا محاس اتی و ̅𝑂
میانگیم دبی مقادیر مشاهداتی میباشندب هرچه میزان
ریشۀ میانگیم مربعات خطا  RMSEو تابع هدف نرمال
شده  NOFک چکتر و نزدیک به تفر باشد نشان دهندۀ
تفاوت کمتر بیم نتایا مشاهدهای و محاس اتی و دقت
پیشبینی باالی مدل میباشدب مقادیر تفر تا یک برای
1

- Nash–Sutcliffe

سدد یک نزدیک باشد ][3ب نتایا معیارهای ارزیابی واسن ی
و تحتسن ی در جداول ( )5 ،4ارائه شده استب

 .6.2حجم رواناب ،دبی اوج و زمان پیک سیالب :
از آن ای که میزان ح م رواناب ،دبی اوج و زمان پیک
سیالب در زمینۀ مدیریت و هشدار سیالب جزء پارامترهای
مهم به حساب میآیند بنابرایم با ت جه به نتایا مدلسازی
و نتایا مشاهداتی ایم پارامترهای برای هر پنا رویداد
بارندگی در جدول ( )5ارائه شده استب در وقایع بارندگی
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که شامل چند رویداد بارش میباشند و هیدروگراف

سط ح زیرح ضهها %9 ،از سرض معادل و  %14از شیب

خروجی دارای چند پیک سیالب میباشد بزرگتریم پیک،
معیار مقایسه قرار گرفته شدب شایان ذکر است برای
محاس ۀ ح م رواناب خروجی سطح زیر منحنی
هیدروگراف سیل برابر با ح م رواناب در نرر گرفته شد
که بر همیم اساس ،به روش ذوزنقهای ،مساحت زیر منحنی
هیدروگراف مدلسازی و مشاهداتی اندازهگیری شده است
][12ب

زیرح ضهها کم شدب ایم میزان از تغییرات مناسبتریم
مقدار با ت جه ب ه حاشیۀ خطایی ب ده که در تخمیم ایم
پارامترها م از شناخته شده استب سایر محقیقیم نیز در
پروسۀ واسن ی مدلهایشان همیم میزان تغییرات را در
بازۀ م از مشخص شده ،اسمال نم دندب در پژوهشی با
استفاده از نرمافزار  XP-SWMMکه قابلیت واسن ی
ات ماتیک را دارد در پروسۀ واسن ی  %25کاهش برای

 .3نتایج :
در پروسۀ واسن ی مدل بارش-رواناب با ت جه به
مقادیر اولیه و نهایی پارامترهای ورودی به مدل ،درتد
مساحت سط ح نف ذناپذیر زیرح ضهها ،حساستریم و
تأثیرگذارتریم پارامتر در میزان ح م رواناب و دبی بیشینۀ
سیالب انتخاب شدب از عرف دیگر شیب زیرح ضهها،
ضریب زیری مانینگ  nو سرض معادل ،بر زمان پیک
سیالب تأثیرگذار میباشندب ایم م ض ا در سایر پژوهشها
نیز تأیید شده است ][22 ،17ب همچنیم در پروسۀ واسن ی
مدل به جهت بهدست آمدن مناسبتریم همخ انی ،نتایا
هیدروگراف خروجی مدلسازی و مشاهداتی از ح ضه آبخیز
زرگنده ،حدود  %10از مقادیر اولیۀ درتد نف ذناپذیری

درتد اراضی نف ذناپذیر و  8درتد کاهش برای سرض
معادل زیرح ضهها در نرر گرفته شده است ][15ب همچنیم
در مدلسازی رواناب شهر سانتاندر در اسپانیا در واسن ی
مدل %10کاهش برای درتد اراضی نف ذناپذیر%30 ،
کاهش سرض معادل و %30کاهش برای شیب هر کدام از
زیرح ضهها درنرر گرفته شد تا نتایا خروجی مدل کالی ره
و تطابق مناس ی با نتایا مشاهداتی داشته باشد ][22ب در
شکلهای ( 2تا  )6نتایا هیدروگراف مدلسازی و
مشاهداتی خروجی از ح ضه زرگنده در محل ایستگاه
هیدرومتری مقص دبیک ارائه شده استب همچنیم نتایا
معیارهای ارزیابی واسن ی و تحتسن ی مدل در
جدولهای ( )5 ،4ارائه شده استب

شکل  .2هیدروگراف مدلسازی و مشاهداتی رویداد اول (واسنجی) به تاریخ 1391/1/26
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شکل  .3هیدروگراف مدلسازی و مشاهداتی رویداد دوم (واسنجی) به تاریخ 16و1390/1/17

شکل  .4هیدروگراف مدلسازی و مشاهداتی رویداد سوم (واسنجی) به تاریخ 1391/11/10

شکل  .5هیدروگراف مدلسازی و مشاهداتی رویداد چهارم (صحت سنجی) به تاریخ 1392/1/26
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شکل  .6هیدروگراف مدلسازی و مشاهداتی رویداد پنجم (صحت سنجی) به تاریخ 22و1389/12/23

جدول  .3نتایج دبی اوج ،حجم رواناب و زمان اوج سیالب مدلسازی و مشاهداتی.

نتایج مدلسازی

رویداد

رویداد اول

رویداد دوم

رویداد س م

رویداد چهارم

رویداد پن م

تاریخ

1391/1/26

16و1390/1/17

1391/11/10

1392/1/26

22و1389/12/23

دبی اوج
سیالب

3/66

(/s

4/64

8/2

10/79

3/65

3

)m

ح م رواناب
()m3

زمان اوج
سیالب

87066

3:52

152496

4:45

110808

19:10

50742

2:14

82003

34:22

()hr:min

نتایج مشاهداتی
دبی اوج سیالب
()m3/s

ح م

رواناب
3

( )m

زمان

اوج
سیالب

()hr:min

3/41

4/23

7/75

10/21

3/32

95472

157374

101847

62991

77508

4:15

5:00

18:50

2:00

34:00
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دبی شبیه سازی () m3/s

4

Qabs = 1.0433QSim - 0.1907
3
R² = 0.9711

3

2

2

1

1
0
4

5

2

3

0

1

3
دبی مشاهده ای ()m /sرویداد دوم  17و/ 1/ 16

0
2
3
4
دبی مشاهده ای () m3/s

0

1

رویداد اول

9

12
دبی شبیه سازی () m3/s

Qabs = 1.0047QSim + 0.0906
R² = 0.9426
6

دبی شبیه سازی () m3/s

Qabs = 1.0896QSim - 0.4106
R² = 0.9957

8

3

4

0
8

12

دبی مشاهده ای

4
() m3/s

0

0
9

3

6
() m3/s

دبی مشاهده ای

رویداد چهارم

دبی شبیه سازی () m3/s

Qabs = 1.1079QSim - 0.1847
R² = 0.9656

5

4

0

رویداد س م

4
دبی شبیه سازی () m3/s

Qabs = 0.9727QSim + 0.0158
R² = 0.9579

3
2
1
0

4

2

3

1

0

دبی مشاهده ای ( )m3/sرویداد پن م  22و/ 12/ 23

شکل  .7مقادیر دبی شبیهسازی شده توسط مدل  SWMMدر مقابل دبی مشاهداتی

جدول  .4نتایج ارزیابی واسنجی دبیهای مدلسازی در نرمافزار  SWMMبا دبیهای مشاهدهای
2

رویداد

تاریخ

RSME

NOF

NSC

𝛾

R

اول

1391/1/26

0/05

0/04

0/91

1/04

0/97

دوم

16و1390/1/17

0/22

0/17

0/94

1/1

0/96

سم

1391/11/10

0/4

0/36

0/93

1

0/94

جدول  .5نتایج ارزیابی صحت سنجی دبیهای مدلسازی در نرمافزار  SWMMبا دبیهای مشاهدهای

رویداد

تاریخ

RSME

NOF

NSC

𝛾

R2

چهارم

1392/1/26

0/37

0/32

0/9

1/089

0/99
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پن م

22و1389/12/23

0/16

0/3

0/94

0/972

0/96

همانع ر که از جدول های ( 4و  )5میش د مقادیر
همۀ پارامترهای آماری در حدود قابل ق ل میباشندب
براساس نتایا جدول ( )3که میزان دبی اوج ،ح م رواناب
و زمان اوج سیالب را نشان میدهد میزان درتد اختالف
دبی اوج سیالب مدلسازی و مشاهداتی برای رویدادهای
اول تا پن م به ترتیب  9/93 ،5/6 ،5/8 ،9/69 ،7/33و برای

نف ذناپذیری زیرح ضهها %9 ،از سرض معادل و  %14از
شیب زیرح ضهها کم شده استب
 -2براساس پارامترهای ارزیابی سه رخداد واسن ی و
دو رخداد تحتسن ی مدل میزان ریشۀ میانگیم مربعات
خطا ( )RMSEبرای وقایع اول تا پن م به ترتیب ،0/05
 0/37 ، 0/4 ،0/22و  0/16بهدست آمده که هرچقدر ایم

ح م رواناب ایم درتد اختالف به ترتیب -3/08 ، -8/82
 -19/43 ،8/8 ،و 5/11بهدست آمده استب همچنیم میزان
اختالف زمان اوج رواناب در حالت مدلسازی و مشاهداتی
حداقل  14و حداکثر  23دقیقه بهدست آمده استب میزان
اختالف پیک جریان در مدلسازی رواناب ح ضۀ شهر
سانتاندر اسپانیا حدود  20درتد و حداکثر اختالف زمانی
پیک سیالب را  5دقیقه اسالم شده ] [22و همچنیم در
مدلسازی مشابهای برای ح ضۀ آبخیز رودخانۀ دوامیشی
واشنگتم امریکا ،میزان خطای  25درتدی برای دبی پیک
با سه رخداد بارندگی گزارش شده است ][13ب

پارامتر ک چکتر باشد نشاندهندۀ انط اق قابل ق ل نتایا
دبی خروجی به دست آمده از مدلسازی و دادههای
مشاهداتی میباشدب همچنیم ضریب ناش – ساتکلیف
( )NSCبرای ایم وقایع مدلسازی شده به ترتیب ،0/91
 0/9 ،0/93 ،0/94و 0/94بهدست آمده که نزدیک ب دن
مقادیر ایم ضریب به سدد یک نیز ایم م ض ا را تأیید می -
کندب
 -3با رسم مقادیر دبی خروجی مشاهداتی و مدلسازی
و برازش خطی مستقیم بیم آنها میزان ضریب رگرسی ن
خطی حدوداً نزدیک به یک بهدست آمده و ضریب تعییم
رگرسی نی ایم برازشها برای وقایع اول تا پن م به ترتیب

با ت جه به نتایا مدلسازی پنا رویداد بارندگی
در سطح ح ضههای سعدآباد ،دربند ،گالبدره و زرگنده و
مقایسۀ نتایا رواناب مدلسازی ،خروجی از ح ضههای
زرگنده در محل ایستگاه هیدرومتری مقص دبیک با نتایا

 0/99 ،0/94 ،0/96 ،0/97و  0/96بهدست آمده که ایم
م ض ا به همخ انی و نزدیکی نتایا ش یهسازی مدل
بارش-رواناب به واقعیت داللت داردب
 -4میزان درتد اختالف دبی اوج سیالب مدلسازی و

 .4بحث و نتیجهگیری:

مشاهداتی ایم ایستگاه نتایا زیر ارائه میش د:
 -1در پروسۀ واسن ی مدل برای بهدست آمدن
مناسبتریم همخ انی نتایا هیدروگراف خروجی مدل -
سازی و مشاهداتی حدود  %10از مقدار اولیۀ درتد

مشاهداتی برای وقایع اول تا پن م به ترتیب ،9/69 ،7/33
 9/93 ،5/6 ،5/8و برای ح م رواناب ایم درتد اختالف به
ترتیب  -19/43 ،8/8 ، -3/08 ، -8/82و 5/11بهدست
آمده است .

References
[1] ASCE, (1992), Design & Construction of Urban Stormwater Management Systems, New York, NY.

1399  زمستان،4  شماره،73  دوره، م له منابع ع یعی ایران،مرتع و آبخیزداری

722

[2] Badiezadeh, S., Bagremand, A. and Dehghani, A, A. (2015). Urban flood management by simulation of surface runoff
using SWMM model in Gorgan city, Golestan Province- Iran. Journal of Water and Soil Conservatio. 22(4). 155170.
[3] Chow, M. F., Yusop, Z. and Toriman, M. E. (2012). Modelling runoff quantity and quality in tropical urban
catchments using Storm Water Management Model. International Journal of Environmental Science and
Technology. 9. 737–748.
[4] Chow, V, T., Maidment, D, R. and Mays, L, W. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Company, inc.
Publisher.
[5] Crawford, N.H. and Linsley, R.K., (1966). Digital Simulation in Hydrology: Stanford Watershed Model IV. Civil
Engineering Department, Stanford University. Tech. Report No. 39.
[6] Huber, W. and Dickinson, R. (1988) Stormwater Management Model. User´s Manual. U.S. Environmental Research
Agency. Office of Research and Development. Ver 4, Part A.
[7] Jinkang, D., Shunping, X., Youpeng, X. and Chong-Yu, X. (2007) Development and testing of a simple physicallybased distributed rainfall-runoff model for storm runoff simulation in humid forested basins. Journal of
Hydrology.336(3). 334-346.
[8] Karimi, V., Solaimani, K., Habibnejad, M. and Shahedi, K. (2015). Simulation of Flow in Open & Closed Conduits
by EPA-SWMM Model (Case Study: Babolsar Urban Watershed). Journal of Watershed Management Research. 6
(11). 162-170.
[9] Khalighi Sigarodi, Sh., Rostami Khalaj, M., Mahdavi, M. and Salajegheh, A. (2015). Calibration and validation
SWMM model in order to simulate urban runoff (Case Study: Imam Ali Town in Mashhad). 63(3).487-498.
[10] Kornecki, TS., Sabbagh GJ. and Storm DE. (1999) Evaluation of runoff, erosion and phosphorus modeling systemSIMPLE. Journal of the American Water Resources Association. 4. 807 - 820.
[11] Koudelak, P. and West, S. (2007). Sewerage network modelling in Latvia, use of InfoWorks CS and Storm Water
Management Model 5 in Liepaja city. Water and Environment Journal. 22(2). 81-87.
[12] Mahdavi, M. (2005). Applied Hydrology, 4ed Edition, University of Tehran press.
[13] McCuen, R. (1996), Hydrology, FHWA-SA-96-067, Federal Highway Administration, Washington, DC.
[14] Moradi, M. and Darbandi, S. (2017). Approach for appraising spate risks in urban drainage systems using stormwater
management model. Watershed Engineering and Management. 9(3). 276-291.
[15] Ovbiebo, T. and SHE, N. (1995) Urban runoff quality modeling in a subbasin of the Duwamish River using XPSWMM. Proc. Watershed Management Symposium Held in San Antonio, Texas, USA. August 14-19. ASCE, New
York. 320-329.
[16] Rossman, L. R. (2015). Storm Water Management Model User’s Manual Version 5.1. United States Environmental
Protection Agency (EPA).
[17] Rostami, M., Mahdavi, M., Khalighi, Sh. and Salajeghe, A. (2012). Sensitivity Analysis of Variables Affecting on
Urban Flooding Using SWMM Model. Journal of Watershed Management Research. 3 (5). 81-91.
[18] Santhi, C., Arnold, J.G., Williams, J.R., Dugas, W.A., Srinivasan, R. and Hauck, L.M. (2001). Validation of the
SWAT model on a large river basin with point and nonpoint sources, Journal of the American Water Resources
Association, 37(5). 1169-1188.
[19] Sourisseau, S., Basser, A., Perie, F. and Caquet, T. (2008). Calibration, validation and sensitivity analysis of an
ecosystem model applied to artificial streams, Water Research, 42(4). 1167-1181.
[20] Tehran Engineering & Technical Consulting Org. (2011). Tehran Stormwater Management Master Plan. 2 (1)
Meteorology.
[21] Tehran Engineering & Technical Consulting Org. (2011). Tehran Stormwater Management Master Plan. 2 (2, 3)
Hydrology.
[22] Temprano, J. Arango, O. Cagiao, J. Suarez, J. and Tejero, I. (2006) Stormwater quality calibration by SWMM: a
case study in northern Spain. Water SA 32(1). 55–63.
[1] [23] Tsihrintzis, V. and Hamid, R. )1998(. Runoff quality prediction from small urban catchments using SWMM.
Hydrol Process, 12: 2. 311-329.Ansari Ghojghar, M., Pourgholam-Amiji, M., Bazrafshan, J., Hosseini-Moghari, S.
M., Liaghat, A., & Araghinejad, Sh. (2020). Performance Evaluation of Genetic Algorithm and GA-SA Hybrid
Method in Forecasting Dust Storms (Case Study: Khuzestan Province). Iranian Journal of Soil and Water Research

723

 در ح زه آبخیز شمال شهر تهرانSWMM واسن ی مدل
(Articles in Press). (In Persian)

[2] Araghinejad, S. (2013). Data-driven modeling: using MATLAB® in water resources and environmental engineering
(Vol. 67). Springer Science & Business Media.
[3] Araghinejad, Sh., Ansari Ghojghar, M., Pourgholam-Amiji, M., Liaghat, A., & Bazrafshan, J. (2019). The Effect of
Climate Fluctuation on Frequency of Dust Storms in Iran. Desert Ecosystem Engineering Journal, 7(21), 13-32. (In
Persian)
[4] Azad, A., Karami, H., Farzin, S., Saeedian, A., Kashi, H., & Sayyahi, F. (2018). Prediction of water quality
parameters using ANFIS optimized by intelligence algorithms (case study: Gorganrood River). KSCE Journal of
Civil Engineering, 22(7), 2206-2213.
[5] Cao, R., Jiang, W., Yuan, L., Wang, W., Lv, Z., & Chen, Z. (2014). Inter-annual variations in vegetation and their
response to climatic factors in the upper catchments of the Yellow River from 2000 to 2010. Journal of Geographical
Sciences, 24(6), 963-979.
[6] Davis, L. (1991). Handbook of genetic algorithms.
[7] Dorigo, M. (1992). Optimization, learning and natural algorithms. PhD Thesis, Politecnico di Milano.
[8] Farajzadeh Asl, M., & Alizadeh, Kh. (2011). Spatial Analysis of Dust storm in Iran. The Journal of Spatial Planning,
15)1(, 65-84. )In Persian(
[9] Goudie, A. S., & Middleton, N. J. (2006). Desert dust in the global system. Springer Science & Business Media.
[10] Hassanzadeh, Y., Abdi Kordani, A., & Fakheri Fard, A. (2012). Drought Forecasting Using Genetic Algorithm and
Conjoined Model of Neural Network-Wavelet. Journal of Water and Wastewater, 23(3), 48-59. (In Persian)

[11] Jalalkamali, A. (2015). Using of hybrid fuzzy models to predict spatiotemporal groundwater quality parameters.
Earth Science Informatics, 8(4), 885-894.
[12] Jang, J. S. (1993). ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. IEEE transactions on systems, man, and
cybernetics, 23(3), 665-685.
[13] Mahmoodimahpash, N., & Souri, B. (2020). Detecting origin of dust-fall using ions ratio and morphology of the
particles in western Iran. Journal of Natural Environment, 73(2), 355-367. (In Persian)
[14] Mehrabi, Sh., Soltani, S., & Jafari, R. (2015). Investigating the Relationship between Climatic Parameters and the
Exposure of Greenhouses (Case Study: Khuzestan Province). Journal of Water and Soil Science, 19(71), 69-80. (In
Persian)
[15] Mehri, Y., Mehri, M., & Soltani, J. (2020). Evaluation of combined Models with Optimization Approach of PSO
and GA in ANFIS for Predicting of Dispersion Coefficient in Rivers. Water and Irrigation Management, 10(1), 4559. )In Persian(
[16] Mohammadi Ghaleni, M., & Ebrahimi, K. (2013). Evaluation of direct search and genetic algorithms in optimization
of muskingum nonlinear model parameters - a flooding of Karoun river, Iran. Water and Irrigation Management,
2)2(, 1-12. )In Persian(
[17] Mozafari, Gh. A., Shafie, Sh., & Hemati, H. R. (2016). Predicting monthly precipitation of Kermanshah synoptic
station using the hybrid model of neural network and wavelet. Journal of Water and Soil Conservation, 22(6), 135152. )In Persian(
[18] Nabizadeh, M., Mosaedi, A., & Dehghani, A. (2012). Intelligent estimation of stream flow by Adaptive NeuroFuzzy Inference System. Water and Irrigation Management, 2(1), 69-80. (In Persian)
[19] Nadiri, A. A., Taherkhani, Z., & Sadeghi Aghdam, F. (2017). Prediction of ground water level of Bostan Abad using
combining artificial intelligence models. Iran Water Resources Research, 13(3), 43-55. (In Persian)
[20] O’Loingsigh, T., McTainsh, G. H., Tews, E. K., Strong, C. L., Leys, J. F., Shinkfield, P., & Tapper, N. J. (2014).
The Dust Storm Index (DSI): a method for monitoring broadscale wind erosion using meteorological records.
Aeolian Research, 12, 29-40.
[21] Prudêncio, R. B., & Ludermir, T. B. (2003). Neural network hybrid learning: genetic algorithms & Levenberg-

1399  زمستان،4  شماره،73  دوره، م له منابع ع یعی ایران،مرتع و آبخیزداری

724

Marquardt. In Between Data Science and Applied Data Analysis (pp. 464-472). Springer, Berlin, Heidelberg.
[22] Rashki, A., Kaskaoutis, D. G., Goudie, A. S., & Kahn, R. A. (2013). Dryness of ephemeral lakes and consequences
for dust activity: the case of the Hamoun drainage basin, southeastern Iran. Science of the total environment, 463,
552-564.
[23] Sepehri, M, Ildoromi, A. R., Hosseini, S. Z., Nori, H., Mohammadzade, F., & Artimani, M. M. (2018). The
combination of neural networks and genetic algorithms is a way to estimate the Peak flood. Iranian Journal of
Watershed Management Science and Engineering, 11(39), 23-28. (In Persian)
[24] Shafaei, M., Fakheri Fard, A., Darbandi, S., Ghorbani, M. (2014). Prediction Daily Flow of Vanyar Station Using
ANN and Wavelet Hybrid Procedure. Irrigation and Water Engineering, 4(2), 113-128. (In Persian)
[25] Shi, Y. (2001). Particle swarm optimization: developments, applications and resources. In Proceedings of the 2001
congress on evolutionary computation (IEEE Cat. No. 01TH8546), 1, 81-86.
[26] Sobhani, B., Safarian Zengir, V., & faizollahzadeh, S. (2020). Modeling and prediction of dust in western Iran.
Physical Geography Research Quarterly, 52(1), 17-35. (In Persian)
[27] Socha, K., & Dorigo, M. (2008). Ant colony optimization for continuous domains. European journal of operational
research, 185(3), 1155-1173.
[28] Sreedhara, B. M., Rao, M., & Mandal, S. (2019). Application of an evolutionary technique (PSO–SVM) and ANFIS
in clear-water scour depth prediction around bridge piers. Neural Computing and Applications, 31(11), 7335-7349.
[29] Storn, R., & Price, K. (1997). Differential evolution–a simple and efficient heuristic for global optimization over
continuous spaces. Journal of global optimization, 11(4), 341-359.
[30] Yarmoradi, Z., Nasiri, B., Mohammadi, Gh. H., & Karampour, M. (2018). Trend analysis of dusty day’s frequency
in Eastern arts o Iran associated with Climate Fluctuations. Desert Ecosystem Engineering Journal, 7(18), 1-14. (In
Persian)
[31] Zeinali, B. (2016). Investigation of frequency changes trend of days with dust storms in western half of Iran. Journal
of Natural Environment hazards, 5(7), 100-87. (In Persian)

