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 چكيده 

 داخل در هيدرولوژيكي سازي شبيه روشهاي از استفاده با شهري مناطق در و انتقال رواناب آوري جمع ايه  سيستم راحيط نحوه مقاله اين در      
 .گيرد مي قرار بررسي مورد محدوده خروجي تا شبكه كانالهاي مسير در هيدروليكي رونديابي و شهري واحدهاي

اي  سازي رايانه مدل جهت شبيه با طراحي مراحل و روش اين كاربردو  شده ارائه زيسا شبيه مالحظات و روش، SWMM مدل  قابليتهاي معرفي با و
 مي مقايسه منطقي روش نتايج با برنامه از خروجي نتايج و گرديده ارائه تهران 8منطقه  در برنامه اين كاربرد ادامه در .گردد مي ارائه سيالب شهري

 .گردد
 آوري جمعهاي  سيستم، سازي يهشبسيالب شهري، رواناب ، واژه هاي كليدي: 

   مقدمه: -1
هاي انساني، كه با مناطق نفوذناپذير گسترده و مجاري آبروي ساخته دست  اي با تمركز باالي فعاليت يك منطقه شهري طبق تعريف عبارت از منطقه

تواند منجر به  و جرياني مواجه شديم كه مي كشي شهري) متمايز شده است. در نتيجه در مناطق شهري با افزايش حجم رواناب هاي زه بشر(سيستم
بام، خيابان و پاركينگ بخش قابل توجهي  نفوذ يا با نفوذپذيري كم مثل پشت  سيالبي شدن مجاري آبرو و تخريب مناطق مسكوني شود. مناطق غيرقابل

 هاي شهري را به خود اختصاص دادند.  از مساحت حوضه
تواند در باال بردن  ها مي هاي متنوعي شده است. استفاده از اين مدل افزارها و مدل ت كامپيوتري منجر به تهيه نرمپيشرفت فراوان در زمينه محاسبا      

هاي اوليه  هاي كامپيوتري معموالً مستلزم صرف وقت و هزينه از آنجا كه تهيه مدل دست آوردن طرحي اقتصادي بسيار مفيد باشد. دقت محاسبات و به
اي اقدام به تهيه برنامه  باشد كه طراح براي هر پروژه صرفه نمي رو معموالً مقرون به باشد، از اين هاي خاص محاسباتي مي ارتنسبتاً سنگين و مه

هاي كامپيوتري بايد اين قابليت را داشته باشند كه بتوانند بر شرايط مختلف طراحي سازگار گردند. به همين  رو مدل كامپيوتري خاص آن نمايد و از اين
آوري رواناب سطحي در شهرهاي متوسط و بزرگ كامالً رايج است. گاهي  هاي جمع هاي كامپيوتري براي استفاده در طراحي سيستم ليل كاربرد مدلد

 ]1هاي خاص گردد. [ صرفه است كه در مورد شهرهاي بزرگ با شرايط ويژه اقدام به تهيه مدل نيز مقرون به
ها به صورت موضعي يا كامالً گسترده از آنها استفاده كرد. به  توان در طرح پذير است و مي سطوح مختلف امكان هاي موجود در گيري از مدل بهره     

توان صرفاً از مدل خاصي براي برآورد و هيدروگراف سيالب طراحي پروفيل سطح آب در سيالبرو يا مسيل و  عبارت ديگر در برخي از مطالعات مي
 كرد و نتايج را در طراحي به كار برد. مواردي از اين قبيل استفاده 

آوري، انتقال و تخليه، ضرورت هر چه بيشتر استفاده از  تر شدن سيستمهاي جمع ليكن با وسيعتر شدن سطح تحت پوشش و بنابراين پيچيده     
نظر از تسريع در محاسبات و پيشگيري از گردد. صرف هاي متنوع شبكه باشد محدودتر مي هاي دقيقتر كه قادر به انجام محاسبات مربوط به بخش مدل

 ها را ناگزير نموده است . بروز خطاهاي ناشي از محاسبات دستي، استفاده از اين قبيل مدل
تر، غالباً نياز به  هاي كوچك و كم اهميت هاي اجرايي آن دارد. در طرح بديهي است كه سطح دقت محاسبات بستگي به ابعاد طرح و نتيجتاً هزينه     

هاي اجرايي يا بار سنگين  آوري رواناب سطحي به دليل هزينه هاي بزرگ جمع باشد در حالي كه در طرح هاي پيشرفته محاسباتي نمي ستفاده از تكنيكا
مروزه با رو ا هاي اجرايي گردد. از اين اي در هزينه تواند باعث كاهش قابل مالحظه مالي آنها، هر گونه تالش در جهت باال بردن دقت محاسبات مي

هاي  گيري حداكثر از كامپيوترها، امكان به كارگيري روشهاي پيشرفته محاسباتي ميسر گرديده است. در عين حال همواره بايد توجه داشت كه مدل بهره
ي بود و همواره عوامل رو نبايد به آنها بيش از حد متك باشند و از اين هاي رياضي مي رياضي صرفاً تالشي براي انعكاس شرايط واقعي به كمك فرمول
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پذير  هاي كامپيوتري حوضه آبريز، امكان ديگري نظير قضاوت مهندسي، شرايط اجتماعي و اقتصادي را مد نظر داشت. در واقع مهمترين نقش مدل
 باشد. هاي معقول مي ساختن ارتباط منطقي بين فرآيندهاي هيدرولوژيكي، هيدروليكي، كيفيت آب و اقتصادي با صرف هزينه

 :سازي سيالب هاي شبيه مدل -2
3Fبيني حجم سيالب كشي شهري به دو زمينه عمده پيش نظر مهندسي، مسائل زه نقطه از

4Fو طراحي شبكه   1

هاي اخير در زمينه  در دهه .گردد تقسيم مي  2
تواند حجم  هاي ديگر مي وه بر قابليتهايي تهيه شده است كه عال گرفته است و مدل اي صورت هاي قابل مالحظه تالش  بيني حجم سيالب هاي پيش مدل

 را نيز برآورد نمايد.  و شدت سيالب
سازي رفتاري تنها با در نظر گرفتن مالحظات هيدروليكي به  هاي بهينه سازي رفتاري و مدل هاي شبيه هاي طراحي نيز به نوبه خود به دو دسته مدل مدل

 پردازند. ها مي طراحي شبكه
5Fشبكهها عمدتاً شكل  در اين مدل

گردد. هدف اساسي  توسط طراح در مراحل طراحي مشخص مي ءباشد و شيب اعضا جهت طراحي از قبل مشخص مي  3
تواند حجم رواناب را با در نظر گرفتن مالحظاتي خاص از شبكه عبور  كه شبكه مي در شبكه است بطوري ،ها معين كردن حداقل ابعاد اعضا در اين مدل

 شود:  ها اشاره مي ترين از آن ددي تهيه شده است كه در اين قسمت به اجمال به بررسي برخي از متداولساز متع هاي شبيه دهد. مدل
 :  MIDUSS 98مدل -الف 

آوري رواناب  هاي جمع ساز و طراحي سيستم توسعه يافته است يك نرم افزار شبيه 1988اين مدل كه در كانادا توسط شركت آلن اسميت در سال 
سازي و  باشد. اين مدل توانايي شبيه ها و بررسي تلفات رواناب و محاسبه رواناب سطحي ميرهاي مختلف نظير تحليل رگبا اي قابليتسطحي است كه دار

ه باشد ك هاي باز مي ها و كانال هايي براي محاسبات هيدروليكي لوله ها را نيز دارد. همچنين داراي زير برنامه دشت طراحي مخازن تاخيري و منطقه سيالب
                                ]7[آوري رواناب سطحي را محاسبه نمايند.  هاي جمع تواند قطرهاي اقتصادي براي سيستم همراه با امكان رونديابي مي

 :STORAGE STORM  Overflow) ، Treatment، (Runoff Model   مدل -ب
  سيالب -آوري فاضالب  هاي مربوط به سيستم مختلط جمع كالت ناشي از سرريزشدگيكشي سانفرانسيسكو و براي تعديل مش اين مدل در طرح جامع زه

روهاي مختلط قابل استفاده   اين مدل اساساً براي برآورد تواتر جريانات سرريزي سيالب تهيه شد. 1970توسط رسته مهندسي ارتش آمريكا در سال 
 دهد . هاي كيفي را نيز انجام  تواند تحليل است و مي

 : BRRL  (British Road Research Laboratory)مدل    -ج 
ه با ترميم خطوط ضبه عنوان يك مدل برآورد جريان به منظور محاسبه حجم جريان رواناب در سيستم كاربرد دارد. در اين مدل سطح حو BRRLمدل 

روها   زمان و پس از تعديل در شبكه سيالب ش مناطق همه با توجه به زمان واكنضشود و هيدروگراف حو زمان تمركز به مناطق مختلف تقسيم مي هم
گردد. در اين مدل نفوذپذير و همچنين سطوح نفوذناپذيري كه مستقيماً به شبكه متصل نيستند (يعني ارتباط هيدروليكي  محاسبه و استخراج مي

 ]2شوند. [ ندارند) در محاسبات وارد نمي
 : ILLUDAS  (Illinois Urban Drainage Area simulator)مدل    -د

گيرد و محاسبه نفوذ آب در آن بر اساس معادله  چنين نواحي نفوذپذير را نيز در بر مي است اين مدل هم BRRLتر از مدل  اين مدل يك گام پيشرفته
توان از آن براي محاسبه  د ميشو پذيرد از آنجايي كه در اين مدل از روي اطالعات مدل هيدروگراف از روي اطالعات رگبار تهيه مي هورتن صورت مي

 ها استفاده كرد.  حجم و شدت سيالب
اي در نواحي شهري  متريك، مدل فوق داراي كاربرد گسترده ادحبدليل كاربرد ساده، قابليت استفاده در ميكروكامپيوترها، امكان استفاده از سيستم آ

 ]3باشد .[ ها نيز مي شدگي لوله است و اخيراً با اصالحاتي قادر به بررسي وضعيت غرقاب
 :ILLUDRAN مدل   -هـ

وضعيت  رگبارها و است. مدل فوق مدلي است هيدرولوژيك كه با استفاده از اطالعات مربوط به شدت ILLUDASاين مدل حالتي تعديل شده از مدل 
مايد. بديهي است كه مشخصات سيستم ن را محاسبه مي (شامل سطوح پوشش شده و سطوح چمني) هيدروگرافهاي مورد نظر آبريز نفوذپذيري حوضه

ها به شكل  نالكاي يا مستطيلي و در مورد ا دايرهها شامل مقاطع  كشي بايد بصورت اطالعات ورودي به مدل وارد شود. اين مشخصات در مورد لوله زه
ب و آ هاي پاي ها در وضعيت جريان در قسمت نشود چنانچه مشخصات مربوط به مخازن تاخيري در هر حوضه ارائه شود تاثير آ ذوزنقه در نظر گرفته مي

 ]   3رو توسط مدل تعيين خواهد شد.[  ابعاد سيالب
  

                                                 
1 Runoff prediction 
2 Systemdesign 
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 : WALLRUS  مدل -و
كيلومتر مربع در  15هاي كوچكتر از  هضروي حو  اين مدل توسط مركز تحقيقات هيدروليك والينگفورد در انگلستان تهيه شده است برآورد شدت سيالب

هاي طراحي بوسيله مدل از داخل  پذيرد هيدروگراف هاي بزرگتر از طريق روش هيدروگراف صورت مي هضه از روش منطقي و براي حواين محل با استفاد
سازي كه در مدل لحاظ  شدگي شبكه به كمك روش شبيه گردد. همچنين ميزان غرقاب ها تعيين مي شود و اثرات تعديل آن كليه اعضاء عبور داده مي

 ]4شود. [ شود. از اين روش براي تحليل عملكرد هيدروليك يك شبكه موجود نيز استفاده مي گرديده مشخص مي
 : HEC-HMS  مدل -ز

منتشر شده است و هر ساله نيز قابليتي به آن  1998هاي جديدي است كه توسط مهندسين شاخه عمران ارتش آمريكا درسال  اين مدل از جمله مدل
نيز بعنوان يك  HMSسازي كرد. در اين تحقيق  توان يك حوضه آبريز با انواع مسائلي مربوط به آن را مدل و شبيه مي HMSشود. با نرم افزار  اضافه مي

 در رواناب شهري مورد بررسي بيشتر قرار گرفته است.  هاي سيالب محيط مناسب كامپيوتري در تحليل و برآورد هيدروگراف
 : HEC1  مدل -ح

هاي تهيه شده توسط رسته مهندسي آمريكا است. عملكرد اصلي  ) معروف است و جزو سري مدلFlood Hydrograph Packageاين مدل به نام (
باشد.  ها مي از درون اين سيستم  سازي و تعديل شدت سيالب هاي انتقال يا ذخيره تا محل سيستم  مدل فوق شامل محاسبه حجم و زمان وقوع سيالب

شود. كليه محاسبات متداول مربوط به هيدروگراف سيل مرتبط با يك رگبار  دهي در محلهاي مورد نظر منجر مي م آبنتيجه كار با مدل فوق به ارائه ارقا
به   هاي مختلف برآورد سيالب توان از طريق اين مدل انجام داده درعين حال اين مدل از قابليت خوبي براي استفاده از روش ثبت شده يا فرضي را مي

 ]5ها برخوردار است. [  منظور مطالعه سيالب
 : HEC2مدل  -ط

هاي سطح آب در شرايط جريان تك بعدي پايدار و متغير  هاي رسته مهندسي ارتش آمريكا است و قادر به محاسبه پروفيل اين مدل نيز جزو سري مدل
هاي موجود در مسير  تواند اثر سازه ين مدل ميبحراني است. همچنين ا بحراني يا فوق هاي جريان تحت ها با هر مقطعي و در وضعيت تدريجي در رودخانه

تهيه شد و پس از اصالحات و تغييرات زيادي، در  1964اين مدل اولين بار در سال  ها در محاسبات منظور نمايد. نظير پل، زيرگذر، سرريز و مانند آن
از سال  SUMPOو PLOT2 هاي كمكي ستفاده از برنامهبرداري گرديد. اين مدل با ا ) آماده بهرهVersion4.6جديدترين نسخه آن ( 1991فوريه 
 ]6قابليت استفاده بر روي كامپيوترهاي شخصي را پيدا كرده است. [ 1984

 : SWMM ( STORM Water Management Model)   مدل -ي
ست. در عين حال از اين مدل عمالً در روهاي مختلط تهيه شده ا  ي مرتبط با سيالبيفي و كمگويي ك سازي مديريتي و پيش اين مدل به منظور شبيه 

هاي پيچيده هيدروليكي و مطالعات كيفي جريان استفاده شده است. در عين  آوري تا تحليل هاي زهكش اعم از طراحي ساده سيستم جمع كليه زمينه
طحي از يك تخمين موج سينماتيكي آوري و دفع رواناب س هاي جمع دهد. در اين مدل براي سيستم حال اين مدل تحليل اقتصادي نيز انجام مي

 گردد.  ) نيز به وسيله فرمول مانينگ در اين مدل محاسبه ميfSغيرخطي استفاده شده است. شيب اصطكاكي جريان (
هاي مربوط به  اي تحليلهاي موجود بر ترين مدل سطر برنامه كامپيوتري است و يكي از جامع 12000مشتمل بر بيش از  SWMMمدل تجارتي       

هاي مورد نياز براي اين مدل بسيار گسترده و مشتمل بر  شود. داده روهاي مستقل و مختلط محسوب مي  دهي طراحي در سيالب و آب  برآورد سيالب
هاي خشك،  ي در دورهده هاي سيستم، اطالعات مربوط به نگهداري سيستم، شدت آب ها، مشخصات مربوط به سازه هاي فيزيوگرافي زيرحوضه داده

] دراين 2باشد. [ مختلط مي يروها  ها، وضعيت كيفي جريان در سيالب  هاي سيالب اطالعات مربوط به بارندگي، هيدروگراف و آمار ها، گاه وضعيت تخليه
 شتر قرار گرفته است. آوري رواناب شهري مورد بررسي بي سازي شبكه جمع تحقيق اين مدل به عنوان يك محيط مناسب كامپيوتري براي شبيه

      ]SWMM: ]8 سازي در  مباني مدل -3
 گردد: هاي بعدي اشاره مي سازي در مدل مذكور، در بخش مباني مدل

 :SWMM سازي در  مدل مزاياي -3-1
هاي آبريز  ي حوضهرواناب برا –استفاده شده است. اين مدل، برنامه تخصصي و مدل خاص بارش  SWMM مدلبراي محاسبات هيدروليكي مجاري از 

هم پيوسته قابل تعريف هستند.  اي و به صورت به واقعه صورت تك المللي رسيده است. رخدادها در اين مدل به شهري است كه به تائيد تمامي مراجع بين
هاي متاثر از  آب زيرحوضه زهآوري  سازي در اين مدل در اراضي شهري و برمبناي كيفيت و كميت بوده و مولفه رواناب مدل مذكور براساس جمع شبيه

ها،  تواند در قالب سيستمي از لوله سازي نمايد. قسمت رونديابي مدل، رواناب حاصله را مي تواند بار آلودگي و رواناب را شبيه وقوع بارش طراحي شده و مي
 ها منتقل نمايد.  كننده ها و تنظيم ها، سيستم ذخيره، پمپ كانال
 كند. سازي مي رواناب را در اراضي شهري شبيه –صيات زير، فرآيند بارش با استفاده از خصو SWMMمدل 
 بارش با طول مدت متفاوت •
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 تبخير از سطح آب زيرزميني •
 انباشت و ذوب برف •
 جلوگيري از نفوذ عمقي بارش •
 نفوذ بارش به محيط غير اشباع خاك •
 هاي آب زيرزميني تراوش آب نفوذيافته به اليه •
 كشي زيرزميني و سيستم زه جريان زيرقشري بين سطح آب •
 رونديابي غيرخطي مخزن براي جريان سطحي •

ها متفاوت هستند، با تقسيم ناحيه مورد مطالعه به  هايي كه از نظر خصوصيات حوضه با ديگر قسمت رواناب در حوضه –سازي بارش  شبيه      
ريزي   ود را دارند قابل انجام است. همچنين اين مدل طوري برنامههاي كوچكتر و همگن كه هر كدام خصوصيت و ضريب نفوذپذيري مربوط به خ قسمت

سازي  پذيري در مدل هاي انعطاف توانايي SWMMطور كلي،  كشي را رونديابي نمايد. به شده است كه بتواند جريان بين دو گره انتخابي در سيستم زه
تواند شامل اجزاي مختلفي مانند لوله، كانال (مجراي  كشي مي . سيستم زهكشي را دارد هاي ورودي به سيستم زه هيدروليكي و در رونديابي جريان

 هاي اين قسمت عبارتند از: انتقال)، بخش ذخيره (گره) و سازه انحراف آب باشد. توانايي
 راحتي قابل تعريف است). تعريف پروژه به صورت نامحدود (هر تعداد گره و مجراي انتقال آب به  •
 هاي با شكل مقطع مختلف. هاي باز با مقاطع قابل تعريف و لوله هاي كانال ذرها به شكلتعريف انواع مختلف آبگ •
 توانايي تعريف اجزاي مختلفي مانند پمپ، مخزن، مجاري انحراف آب، سرريزهاي جانبي و روزنه. •
شوند، جريان  شي تزريق ميك هاي خارجي ورودي و تاثير كيفيت آب ورودي كه بوسيله رواناب سطحي به سيستم زه استفاده از جريان •

 زيرزميني مرتبط با بارش نفوذيافته و همچنين جريان متاثر از اثر آب و هواي بدون بارندگي.
 استفاده از معادله موج سينماتيك يا معادله موج كامل ديناميك در رونديابي جريان. •
 هاي معكوس و ماندابي. ريانهاي تحت فشار سرج، ج هاي مختلف جريان نظير برگشت آب، جريان سازي رژيم مدل •

 هاي جانبي. ها، ارتفاع تاج سرريز ها، روزنه سازي استفاده از پيچ كاربرد قوانين وضع شده توسط كاربر در شبيه
 :SWMMگامهاي استفاده از مدل  -3-2

 كند: مي طي هاي زير را سازي يك رواناب در يك محيط مورد مطالعه، كاربر گام براي مدل
 هايي را بايستي مورد استفاده قرار دهد. روشسري مواد و  يك •
 هاي فيزيكي در محيط مورد مطالعه ترسيم نمايد. يك شبكه را با مولفه •
 اند را مورد ويرايش قرار دهد. خواص موادي كه در سيستم ساخته شده •
 هاي اختياري را انجام دهد. سري از تحليل يك •
 سازي را اجرا نمايد. شبيه •
 اهده نمايد.سازي را مش نتايج شبيه •

 يا متريك. USصورت  گيري در شروع كار به انتخاب واحد اندازه -
 است: نمودهآوري  صورت كامل جمع بهرا  اطالعات الزم براي انجام پروژه -

  پالن شبكه معابر منطقه. •
  ها و فضاها. پالن كاربري ساختمان •
  كدهاي ارتفاعي در طول شبكه معابر و شيب منطقه. •
 ساله مربوط به ايستگاه سينوپتيك منطقه. 50و رگبار آمار بارندگي   •

 تبخير: -3-3
شود و  هاي تبخير توسط كاربر براي هر ماه وارد مي قابل تعريف است. در صورت نخست داده  SWMMتلفات تبخير به دو صورت در بلوك رواناب مدل 

شود. اين بدين معني  ير به عنوان يك تلفات فوقاني در نظر گرفته ميگردد. تبخ دريافت ميTEMP در صورت دوم به عنوان يك سري زماني از بلوك 
براي شدت  Iشود. بنابراين دركاربردهاي بعدي عالمت  است كه تبخير از عمق بارش و يا آب ذخيره شده گودالي پيش از محاسبه نفوذ، كاسته مي

ها، تبخير و نفوذ به عنوان يك تلفات كلي با هم جمع  بات رواناب زيرحوضهباشد. اگرچه در محاس بارندگي در واقع شدت بارندگي منهاي نرخ تبخير مي
 شوند.  ميشوند ولي مقادير جداگانه هر كدام نيز براي كنترل پيوستگي در مدل محاسبه مي
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 نفوذ: -3-4
ه گرين ـ امپت. مدل هورتن، تجربي مدل هورتن و مدل اصالح شد :باشد پيش رو مي SWMM  براي مدلسازي نفوذ در مناطق نفوذپذير، دو گزينه در

تر است. اين مدل در شكل اصلي، فقط براي رويدادهاي قابل استفاده است كه شدت بارش از ظرفيت  بوده و در بين معادالت نفوذ از همه شناخته شده
امپت يك مدل مبتني بر مباني  ـ اين مشكل حل شده است. معادله گرين SWMM نفوذ بيشتر باشد، ولي در شكل اصالح شده مورد استفاده در

) اين روش نيز براي مواردي كه شدت 1973ـ الرسون ( بندي مين يند نفوذ را داراست. با فرمولآفر درفيزيكي است كه توانايي ارائه يك توصيف خوب 
 بارندگي كمتر از ظرفيت نفوذ است، قابل استفاده شده است.

 :جريان سطحي (روزميني) -3-5
 :شوند. اين سه ناحيه نشانگر ها به سه ناحيه تقسيم مي زيرحوضه SWMMدر 
 .ـ نواحي نفوذناپذير با ذخيره سطحي1
 .ـ مناطق نفوذپذير با ذخيره سطحي2
اند. در مواردي كه ذوب برف هم داشته يك  نشان داده شده )1(شكل در  A3,A2,A1 هستند و به ترتيب با .ـ مناطق نفوذناپذير بدون ذخيره سطحي3

گردد كه در اين جا مد نظر ما نيست. عمق ذخيره سطحي براي مناطق  هارم هم براي در نظر گرفتن وجود يا عدم وجود پوشش برف اضافه ميناحيه چ
) است. مناطق نفوذناپذير بدون ذخيره سطحي براي هر زير حوضه با پارامتر WSTORنفوذناپذير و نفوذپذير هر زير حوضه يك پارامتر ورودي (

PCTZER  شود نيز وجود دارد. ورالبته امكان اينكه ذخيره سطحي براي تمام حوضه صفر منظ شوند. ه درصد) مشخص مي(ب 
 
)1(                               

 
 

 ها  هشكل زيرحوض :1شكل                شكل مخزن غيرخطي                                               :2شكل                      
 

نشان داده شده  )2(شكل توليد جريان سطحي از هر كدام از سه ناحيه زير حوضه، با تقريب آنها به عنوان يك مخزن غيرخطي نظير آنچه در        
 Wضه كند. بنابراين اگر فرض شود، عرض زير حو ندي يكپارچه مكاني است و در واقع هيچ شكل خاصي را فرض نميبگيرد. اين يك پيكر صورت مي

نشان داده شده است، رفتار خواهد  )1(شكل نشانگر يك عرض واقعي از جريان سطحي باشد، آنگاه مخزن به صورت يك حوضه مستطيلي، نظير آنچه در 
شده  ينبي كرد. از طرف ديگر، عرض و نيز شيب و زبري بايد به عنوان پارامترهاي كاليبراسيون در نظر گرفته شده و براي تصحيح هيدروگراف پيش

 (محاسباتي) با توجه به هيدروگراف مشاهده شده به كار رود. 
 مباني و فرضيات رونديابي در مدل: -3-6

كنند. هر شكل سطح مقطع با تدابيري كه در مدل ديده شده قابل تعريف  هايي هستند كه آب را از يك گره به گره ديگر منتقل مي آبگذرها كانال يا لوله
 شده به صورت تغييرات ارتفاع مقطع در برابر فاصله است.باشد. مقاطع تعريف  مي

در  (S)و شيب  (R)، شعاع هيدروليكي (A)) براي بيان رابطه بين نرخ تغييرات دبي، سطح مقطع 2رابطه از معادله مانينگ ( SWMMمدل       
 كند. تمام آبگذرها استفاده مي

)2(                                              1 . . .
360PQ C I A=                                    

شيب هر آبگذر يا درصد شيب (افت هد در واحد طول) است. در  Sضريب زبري مانينگ،   nدبي بر حسب متر مكعب در ثانيه،  Qدر اين معادله       
ويليامز قابل استفاده است كه در اينجا از بحث درباره  –يسباخ و معادله هايزن وا  -شرايطي كه جريان به شكل تحت فشار در خواهد آمد، معادله دارسي 

 شود. آن صرفنظر مي
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 ، همان معادالت بقاي جرم و ممنتوم (معادالت سنت ونان)SWMMهاي متغير تدريجي و غيردائمي در آبگذرهاي مدل  معادالت حاكم بر جريان      
 رو خواهد داشت: گزينه زير را پيش 3ونديابي، هاي ر است. كاربر براي استفاده از مدل

 رونديابي جريان يكنواخت: -الف
تواند مدنظر باشد، رونديابي با فرض جريان يكنواخت است. فرض اين است كه در هر بازه زماني محاسبات، جريان  ترين حالت رونديابي كه مي ساده

شود. در اين حالت از معادله جريان  چ تغيير شكلي و يا تاخيري به خروجي منتقل مييكنواخت است. بنابراين هيدروگراف ورودي به آبگذر بدون هي
شود. اين حالت از رونديابي كاربردي در بررسي ذخيره  نرمال براي نسبت دادن نرخ تغييرات جريان به سطح مقطع جريان يا عمق جريان استفاده مي

هاي انتقال درختي كه هر گره تنها يك اتصال  ت فشار نخواهد داشت. اين رونديابي در شبكههاي تح ها و جريان كانال، بررسي اثرات برگشت آب، افت
سازي پيوسته درازمدت  اي از شبيه هاي زماني نداشته و اختصاص به تحليل اوليه خروجي دارد، كاربرد دارد. اين فرم از رونديابي، حساسيتي در مقابل گام

 دارد.
 رونديابي موج سينماتيك: -ب

شود. در اين حالت، شيب سطح آب داخل مجرا با  اين حالت از رونديابي، معادله پيوستگي در حالت ساده شده معادله ممنتوم در هر مجرا حل ميدر 
 شيب كف مجرا مساوي خواهد بود.

افي ورودي به يك گره به صورت ذخيره در تواند انتقال دهد، مقدار حداكثر جريان در حالت نرمال خواهد بود. جريان اض حداكثر جرياني كه مجرا مي     
دهد كه جريان و سطح مقطع آن در مكان و زمان مجرا تغيير كنند. اين  دسترس، دوباره به سيستم معرفي شود. رونديابي موج سينماتيك اجازه مي

تواند  شود. اين حالت از رونديابي نمي مي خصوصيت باعث تغيير در شكل هيدروگراف (كاهش دبي اوج) و تاخير زماني بين هيدروگراف ورودي و خروجي
هاي درختي خواهد بود. در اين حالت پايداري عددي در  اثرات برگشت آب و يا تحت فشار بودن شبكه جريان را بررسي كند و بنابراين منحصر به شبكه

 توان فرض نمود. دقيقه مي 10تا  5هاي زماني بزرگ را يعني بين  گام
سازي دراز مدت مورد استفاده  خصوص براي شبيه شود و رونديابي موثرتر، به دست نيامد، اين گزينه تدقيق مي الذكر در حد انتظار به گر اثرات فوقا       

 گيرد. قرار مي
 رونديابي موج ديناميك: -ج

در حالت تئوري بهترين دقت حاصل  كند. بنابراين صورت كامل حل مي برنامه در حالت رونديابي موج ديناميك، معادالت يك بعدي سنت ونان را به
 باشند. ها مي خواهد شد. اين معادالت عبارت از معادالت پيوستگي و ممنتوم براي مجراها و معادله پيوستگي حجم در گره

فتد كه عمق آب در يك ا سازي شوند. سيالب زماني اتفاق مي هاي تحت فشار نيز شبيه در اين حالت از رونديابي، اين قابليت فراهم است كه جريان      
ات از گره از عمق حداكثر تعريف شده تجاوز نمايد (هنگامي كه جريان از جريان حداكثر نرمال تجاوز نمايد). جريان اضافي از سيستم به صورت تلف

 شود. كشي وارد مي سيستم خارج شده و يا به صورت ماندابي در باالي گره دوباره به سيستم زه
هاي تحت فشار قابل انجام است. در اين نوع  هاي نوساني و جريان ها، جريان ها، برگشت آب، افت سازي ذخيره كانال ج ديناميك، شبيهدر رونديابي مو      

ها مورد  هاي مختلف عمومي و حلقه تواند براي شبكه ها و جريان آب در داخل مجرا با هم صورت گرفته و مي رونديابي، حل معادالت ارتفاع سطح آب گره
ترين  هاي جانبي است. عموماً از كوچك ها و سرريز ستفاده واقع شود. اين حالت از رونديابي گزينه مناسبي براي بررسي اثرات برگشت آب، بررسي روزنها

سوي  صورت خودكار حداكثر گام زماني تعريف شده از به SWMMطوري كه  گام زماني ممكن در حد يك دقيقه يا كمتر از دقيقه استفاده شده، به
 كاربر را تغيير داده تا پايداري عددي حفظ شود.

 كنند. كند، استفاده مي هاي رونديابي از معادله مانينگ كه جريان عمق آن را به همراه شيب كف يا ضريب آن را به هم مرتبط مي هريك از روش      
 گرفتگي: آب -3-7

ست تجاوز كند، حجم جريان اضافي به عنوان تلفات سيستم منظور شده و به شكل يك د جريان در يك نقطه از ظرفيت انتقال سيستم پايين هنگامي كه
 شود. ذخيره در باالي گره مذكور در نظر گرفته مي

شود، اما در  عنوان يك حجم ذخيره در نظر گرفته مي صورت ساده به در رونديابي موج سينماتيك و همچنين رونديابي جريان يكنواخت، مانداب به      
صورت مانداب در باالي گره با سطح مشخص در نظر گرفته  ديابي موج ديناميك كه تحت تاثير نگهداشت عمق آب در گره است، حجم اضافي بهرون
 شود. مقدار اين سطح مقطع مشخص به عنوان پارامتري ورودي براي اين نقطه اتصال به صورت منبع مغذي عمل خواهد كرد. مي

ها و رودخانه  هاي روباز، طغيان در محل تقاطع راه گير سيستم را معرفي نمايد. در سيستم كانال طور صريح ميزان سطح سيل اند بهتو متناوباً كاربر مي      
شوند. در مجراهاي سربسته، سطح سيالبي ممكن است به  دشت تعريف مي عنوان يك سطح اضافي از سيالب ها) به ها (كالورت (پل) يا آبگذرهاي زير راه

داشته  ها در سطح نگه ها ممكن است به وسيله چاالب ها يا به ورودي ديگري از سيستم يا كانال باز منتقل شود. سيالب دست، كوچه هاي پايين خيابان
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يد مساحت وسيله كاربر با باشد. براي فعال ساختن اين سطح به ها مي ها و يا ديگر زمين هاي بدون سقف و حياط ها در توقفگاه شوند. نظير اين ماندابي
 ماندابي در هر گروه وارد شود.

 ]:9ورودي[نحوه استخراج پارامترهاي  -4
شده و براي هر يك از واحدهاي نقشه، يك شماره اختصاص داده  Cadهاي مشخص شده روي آن، وارد برنامه  نقشه تفضيلي منطقه و بلوك -1

 شد.
صوصيات فيزيوگرافي مربوطه استخراج گرديد. مساحت مربوط به هر از وضعيت موجود منطقه، خ 1:2000براساس اين نقشه تفضيلي و نقشه  -2

 استخراج شد. Cadواحد از برنامه 
 استخراج گرديد. 1:10000كاربري اراضي هر واحد نيز براساس نقشه طرح تفضيلي  -3
 )2000و باتلر  2003ها انتخاب شد و گاهاً ضريب وزني محاسبه شد.(دورانس  ضريب رواناب هر واحد براساس كاربري -4
 استخراج گرديد.Gis و برنامه  Gisهاي  شيب متوسط و جهت شيب براساس نقشه  -5
 محاسبه شده است. Cadطول جريان در داخل هر واحد براساس جهت شيب هر واحد از روي نقشه تفضيلي در داخل برنامه  -6
 ديد.معرفي شده محاسبه گر 1998زمان تمركز هر واحد از رابطه زير كه توسط فرگوسن در سال  -7

 
Tc =  3.3 * (1.1-C) * (L)1/2

                                                                                                                                                                                                             )3(        

                      (100*S) 1/3   
 در رابطه باال:

:Tcزمان تمركز برحسب min. 

Cضريب رواناب : 
L فاصله تقريبي جريان برحسب :m 

 :Sبرحسب  شيبm/m 
 پارامترهاي ورودي در جداول طراحي:-1-4 

وارد و  Excelشود. پارامترها در جدول  بعد از كامل نمودن شبكه هر ناحيه، جدول محاسباتي آن تشكيل شده و مشخصات مربوطه استخراج مي
 در اين جدول بعد از وارد نمودن نام هر مسير و نقطه شروع و انتها، مراحل زير محاسبه شده است. محاسبات انجام شده است.

بررسي شيب دست آمد.  رخ طولي، طول و شيب متوسط وزني مسير به ، نيمGisطول و شيب: بعد از انتخاب هر مسير و رسم آن از برنامه  •
 متوسط مسير و سرعت جريان، شيب طراحي مسيرها انتخاب شده است.

 شوند. هاي باالدست واحدهايي كه رواناب آنها وارد مسير مي مساحت: مساحت •
هاي كوچك دو زمان ورود (مدت زماني كه آب از سطح خيابان، فضاي سبز، كف حياط جاري شده و از دورترين نقطه  زمان تمركز: در حوضه •

ه محل آبرو وارد شود) و زمان جريان (مدت زماني كه آب از اولين مدخل آبرو به داخل مجرا جريان يافته و به نقطه مورد نظر برسد) ب
باشد. مدت زمان جريان بستگي به طول مسير، زبري جداره، شكل و جنس مقطع و شيب مسير دارد (فرمول مانينگ). در ابتدا براي زمان  مي

 شود. ندگي مقداري فرض ميتمركز و شدت بار
) IDFفراواني ( –مدت  –سال) براساس مطالعات هواشناسي نمودار شدت  10و 5، 2دوره بازگشت طراحي و شدت بارندگي: دوره بازگشت ( •

 ، شدت بارش هر مسير انتخاب شدند.IDFو شدت بارندگي براساس زمان تمركز محاسبه شده براي هر مسير و نمودار 
 )n=0.015ن: دبي از فرمول مانينگ و سرعت جريان از رابطه پيوستگي محاسبه شد. (دبي و سرعت جريا •
عمق  0.3آيد. ارتفاع آزاد معادل  دست مي مشخصات و ابعاد مسيرها: انتخاب نوع كانال براساس مشخصات محل و دبي و شيب مربوط به •

 ها اضافه شده است. جريان به كانال
 
)4( *T2.67Q= kc /n* Sx

1.67 *GL
0.5 

 
 

 در رابطه باال:
kc 0.376: ضريب اوليه معادله در سيستم متريك 
nضريب مانينگ : 

:Q   دبي جريان m3/s 
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T   عرض باالي جريان :m 
Sx انتخاب شده 0.65: شيب جانبي 
GL  شيب كف :m/m 

 m/s 0.7ل سرعت مجاز در كانال نشيني مواد معلق حداق براي جلوگيري از انباشته شدن رسوبات در كانال و ته چك كردن سرعت مجاز: •
صورت مقادير شيب متوسط وزني تغيير پيدا  در نظر گرفته شد در غير اين  m/s 6براي جلوگيري از فرسايش و كاويتاسيون، ماكزيمم سرعت 

 كرد تا سرعت در اين حدود قرار گيرد.
 :]9[درولوژي و هيدروليكيسازي هي آوري و انتقال رواناب با روش شبيه هاي جمع يستمسمراحل طراحي  -5

 شود: آوري سيالب اشاره مي هاي مورد عمل طراحي ابعاد اوليه و ساير مشخصات شبكه جمع در اينجا گام
 هاي مورد نياز ذيل: تهيه نقشه -1

 باشد. از وضع موجود منطقه مي 1:2000نقشه توپوگرافي: اين نقشه با مقياس  -الف
 نقشه طرح تفضيلي و كاربري اراضي.  -ب 
 آيد. دست مي به Gisگرافي مورد نياز از برنامه فيزيو و استخراج اطالعات Gisنقشه شيب منطقه: اين نقشه با ورود اطالعات به برنامه  -ج 

توان  هايي كه براي منطقه مي ها و خروجي ها و معابر در حال احداث، خيابان آوري، شبكه منظور بررسي شبكه جمع انجام بازديدهاي ميداني به -2
 ر نظر گرفت.د

 هاي موجود در منطقه. هاي در نظر گرفته شده، توپوگرافي منطقه، جهت شيب و شبكه بندي طرح تفضيلي براساس خروجي ناحيه -3
استخراج خصوصيات فيزيوگرافي هريك از واحدهاي شهري شامل تعيين مساحت، كاربري اراضي، ضريب رواناب، شيب متوسط و زمان تمركز  -4

 واحدهاي مذكور.
 ن الگوي بارش و توزيع زماني آن براساس اطالعات هواشناسي.تعيي -5
 تعيين دوره بازگشت سيالب طراحي. -6
 تعيين مسير و جهت حركت آبهاي سطحي در نقشه طرح تفضيلي منطقه. -7
هاي  آب آوري ) و انتخاب گزينه مناسب براي اين منظور. مسيرهاي جمعZoneآوري سطحي هر ناحيه ( هاي مختلف از مسير جمع رسم گزينه -8

 سطحي در هر ناحيه با توجه به موارد زير رسم شد و گزينه بهتر انتخاب گرديد:
 نقشه طرح تفضيلي.-الف
 هاي سطحي در منطقه. آوري آب هاي جمع وضعيت موجود شبكه -ب 
 هاي احداث شده در منطقه. ها و بزرگراه معابر، خيابان –ج 
 از وضعيت موجود. 1:2000نقشه توپوگرافي   –د 
 هاي منطقه. دست آمده از معابر و خيابان هاي به پروفيل طولي و خط پروژه  -ـه
 رسم مسير در جهت شيب با توجه به انتخاب مسير مستقيم، طول مسير كوتاهتر و ابعاد اقتصادي مورد نظر. -و 
 هاي مورد نظر و هدايت شبكه به سمت آنها. محل خروجي –ز 
 اي انتخاب شده.هاي طولي مسيره استخراج پروفيل –ح 
 تعيين شيب مسيرها براساس شرايط توپوگرافي موجود. –ط 
 تعيين مساحت، زمان تمركز، شدت بارندگي و دبي هر مسير. –ي 
 آوري سيالب با استفاده از روش استداللي. مشخصات شبكه جمعطراحي ابعاد اوليه و ساير  –ك 

 Gisحت، ضريب رواناب، شيب متوسط. جهت محاسبه شيب از برنامه استخراج خصوصيات فيزيوگرافي واحدهاي شهري مانند مسا  •
 شده است. استفاده 

ها در طرح تفضيلي و وضعيت موجود شبكه انتخاب گرديده است. طول و  ها، جاده آوري با توجه به موقعيت خيابان مسيرهاي جمع  •
 وضعيت موجود انتخاب شد. 1:2000شيب اين مسيرها براساس نقشه 

يابي، طول و شيب آن استخراج  ر شبكه كه پروفيل طولي معابر آن برداشت شده بود، براساس اين پروفيل طولي، جهتمسيرهايي د  •
 گرديد. 

 گذاري شده است. ها نام ها و لوله بعد از رسم مسيرها هركدام از گره  •
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گردد، ضريب  ي كه رواناب آن وارد لوله ميدر جداول طراحي مربوطه، نام هر مسير (لوله يا مجراي آبرو) نقطه شروع و انتها، مساحت  •
 رواناب مربوط به آن مساحت و زمان تمركز مربوطه وارد گشت.

 براساس زمان تمركز مربوطه شدت بارندگي طرح محاسبه شده و براساس آن دبي طراحي هر مسير محاسبه شد.  •
 لثي يا كانال در نظر گرفته شده، براي آن محاسبه شد.براساس دبي محاسبه شده و شيب انتخاب شده براي هر مسير، ابعاد كانيو مث  •

 :]10[مدول هيدرولوژي -الف
 شود: هاي زير انجام  گام بايستي سازي منطقه مورد نظر، جهت مدل

 بندي آن. ها و همچنين شرايط توپوگرافي و شيب ها، كوچه بندي خيابان بندي محدوده مورد مطالعه براساس تقسيم : بلوك1گام
 داده شود.انتقال  SWMMو سپس به محيط  پذيرفتهموجود و همچنين بازديدهاي ميداني صورت  Cadهاي ريز مقياس  بر پايه نقشهاين گام  

 : وارد نمودن بارش دريافت شده از ايستگاه سينوپتيك هواشناسي.2گام 
دقيقه براي دوره  90با تداوم و  ساله  100و  50 ،25، 10، 5، 2هاي  با دوره بازگشت IDFهاي  در اين گام از بارش استخراج شده از منحني

  نماييم. ميسري زماني در مدل تعريف  صورت يك استخراج و به مربوطه هاي مختلف، مقدار بارش تجمعي از ايستگاه هواشناسي بازگشت
 .SWMM: انتخاب روش نفوذ براي بلوك 3گام 

  توان از يكي از روشها استفاده نمود. كه با توجه به اطالعات دردست، مي وجود داردذ سه روش هورتن، گرين امپت و شماره منحني براي محاسبه نفو
 هاي بلوك شهري. : تعيين پارامتر4گام 

 شود. استخراج مي Cadهاي  سطح بلوك: مساحت زيرحوضه از نقشه -
 باشد. : برآورد مناسب از آن قدري مشكل مي Wعرض جريان روسطحي  -

بر متوسط طول مسير جريان روسطحي تقسيم نمود. اين طول حداكثر، در واقع همان طول مسير جريان از چندين مسير ه را ضبايست سطح حو مي
نكه احتمالي مختلف متوسط گرفته شود. اين مسيرها بايد بيشتر منعكس كننده مواردي با جريان آرام، جريان بر روي سطوح نفوذپذير باشند تا اي

دست  مناسب در نهايت در فرآيند واسنجي مورد ارزيابي مجدد قرار دارد تا به مقدار روها چون جريان بر روي پياده هم دبا جريان تن نماينده مواردي
 يافت.

 شود. ، شيب محاسبه ميGisرقومي يا نقشه  Cadشيب: متوسط شيب سطحي بلوك، با در دست داشتن نقشه  -
 هاي ميداني. ديدهاي كاربري شهري باز نفوذناپذيري: با توجه به نقشه -

 ديگر پارامترهاي ورودي:
 .ودباران سنج اختصاص داده ش -
 شود. ها در مدول هيدروليك مشخص مي پارامتر گره خروجي پس از تعيين محل گره ،گره يا بلوك خروجي -
 رود. سازي كيفي به كار مي هاي اختصاص داده شده در مدل كاربري -
 .اي سطوح نفوذپذير و نفوذناپذيربر تيپ از روي جداول nضريب مانينگ  -
 درصد سطح نفوذناپذير بدون ذخيره چاالبي. -

 :]10[مدول هيدروليك -ب
 شوند. باشد اضافه مي سنج مي ها و باران ها و جويهاي موجود در محدوده به مدل هيدرولوژيكي شامل بلوك شبكه كانال

 : برداشت مقاطع رودخانه و پياده سازي آن در مدل.1گام 
 دست آمده را بايد وارد مدل كنيم. آيد. اعداد به دست مي برداري، كدهاي ارتفاعي و شيب ديواره رودخانه به يدهاي ميداني و نقشهبازد
هاي ريز مقياس  بندي در مدول هيدرولوژي بر پايه نقشه  ها براساس وضع موجود مشابه نحوه بلوك ها و تعيين محل و نوع گره : طراحي شبكه كانال2گام 

Cad هاي ميداني است. چنين بازديد موجود و هم 
 شود. ها برمبناي شيب و نظر كاربر تعيين مي ها به گره : اتصال بلوك3گام 

دست هدايت كند يا گره باالدست. تفاوت آنها در افزايش بازه رونديابي جريان  گيري كند كه جريان بلوك را به گره پايين با توجه به شرايط، تصميم
 شود. سازي مي گير شدن فرآيند مدل ايده تقسيم كردن بلوك و دقت بيش از حد باعث وقتباشد يا  مي

 : انتخاب روش رونديابي است.4گام 
 رونديابي به سه روش جريان پايدار، موج سينماتيكي و موج ديناميكي قابل انجام است. 

توان با استفاده از تغييرات  صورت رنگي نشان دهد. مي ها و غيره را به گرهها، عمق ماكزيمم  تواند مشخصات زيرحوضه، ارتفاع معكوس گره برنامه مي -
 صورت انيميشن نمايش داد. مشخصات را نسبت به زمان به
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 ها. ها و گره : تعيين پارامترهاي كانال5گام 
 شود. استخراج مي Cadاز نقشه   ارتفاع كف گره -
طرفه، دوطرفه و ... استفاده  براي كانال يك Barrelsشود. از پارامترهاي  شود و بر روي مدل پياده مي مقطع كانال با توجه به بازديد ميداني برداشت مي -

 شود. مي
 شود. استخراج مي Cadطول كانال از نقشه  -
 شود. ها استخراج مي ضريب زبري مانينگ از روي جداول براي جنس كانال -
 معرفي منطقه مورد مطالعه: -6

اري تهران بزرگ به عنوان منطقه منتخب براي مطالعه موردي اين تحقيق از آن جهت تعيين شده است كه يكي از مناطقي شهرد 8منطقه  2ناحيه 
آوري آبهاي سطحي به استثناي مطالعه موردي (ناحيه يك)، مطالعه چنداني جهت بررسي وضع آبگيري شبكه موجود  باشد كه در خصوص جمع مي

باشد.  اً مسكوني بوده و در برخي از مناطق داراي فضاي سبز و فضاهاي عمومي، بهداشتي، اداري و فرهنگي مياراضي اين ناحيه عمومنشده است، 
 ) نمايش داده شده است.1شكل باشد كه محدوده منطقه در ( باشد و داراي تراكم جمعيت بااليي مي هكتار مي 385مساحت اين ناحيه 

هاي  هاي زيرسطحي و تونل و لوله و در خيابان هاي شرياني درجه يك از كانال ي سطحي داخل خياباندر منطقه مورد مطالعه براي هدايت آبها      
 باشند. هاي موجود در منطقه مي ها به مسيل شود، خروجي تمامي كانال هاي باز با عرض و عمق متغير و بعضاً كانيو استفاده مي شرياني درجه دو از كانال

ها و كانيوها كه در وسط يا  ها (آب سطح كوچه، پشت بام و حياط) از جوي كننده و كوچه هاي جمع و پخش خيابانبراي هدايت آبهاي سطحي       
اي به كانال اصلي كنار خيابان  شود كه اين رواناب براساس شيب طبيعي زمين حركت كرده و باالخره در نقطه طرف كوچه احداث شده استفاده مي يك

  يابد. راه مي

 
 عيت منطقه مورد مطالعه با مناطق مجاور: موق1شكل 

 
هاي مهر و  آوري و هدايت آبهاي سطحي پهنه شرقي شهر تهران، كه بعنوان پايلوت بر روي خيابان منطقه مورد نظر، بجز مطالعات مراحل اول و دوم جمع

آوري آبهاي سطحي  العه مدوني در زمينه جمعمدائن واقع در ناحيه يك، توسط مهندسين مشاور طرح و سازه كاسپين صورت گرفته، متاسفانه مط
آباد به  متر، ابراهيم 2510متر، تهرانپارس با طول  3000باختر به طول  ه،مسيل عمد 4توجه به عبور  بابصورت كامل در سطح منطقه انجام نشده است.

از طريق اين  آبهاي سطحي معابر منطقه عمدتاً شيب طولي خيابان بنحوي است كه، تهران 8از منطقه متر  1700متر و خاور به طول  1776طول 
  ) نشان داده شده است.2هاي موجود در اين منطقه طبق نقشه موجود در (شكل  كروكي مسيل شود. آوري و به خارج از منطقه دفع مي ها جمع مسيل
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 هاي موجود در منطقه هشت  : نقشه مسيل2شكل 

 
 گيري: بحث و نتيجه -7
 انجام نحوه و شهري مناطق در سطحي آبهاي آوري جمع هاي شبكه طراحي در SWMM برنامه از تفادهاس نحوه مقاله اين در

 انجام ضمن آن قابليتهاي و برنامه اين از استفاده با. گرديد ارائه هيدروليكي و هيدرولوژيكي سازي شبيه از استفاده با طراحي

 ادامه در .برد كار به آنها براي را الزم تمهيدات و داده شخيصت را شهري منطقه در گير سيل مناطق توان مي اقتصادي طرحي

 مدل خروجي به توجه با . است گرديده ارائه آن از قسمتي براي خروجي نتايج و تهران 8 منطقه براي برنامه اين از استفاده

 مختلف هاي بازگشت دوره يازا به مختلف مسيرهاي در را هيدروگرافها كليه و طراحي در نياز مورد اطالعات كليه توان مي

 .نمود مشاهده
 گرفتگي خواهد شد كه مقاطع اصالحي پيشنهاد گرديد. ها دچار آب سازي سيالب شهري مشخص گرديد كه بعضي از كانال در نتيجه شبيه     

 

 
 سازي هيدروليكي جريان بندي و مسيرهاي شبيه : پالن حوضه3شكل 

 
 با اطالعات فيزيوگرافي قسمتي از منطقه مورد مطالعه : نمونه خروجي مدل رواناب همراه1جدول 

زمان 
 تمركز

دبي 
 پيك

مقدار 
 رواناب

مقدار 
 تلفات

 كل
 بارندگي

شيب 
 آبراهه

طول 
 آبراهه

عرض 
 جريان

  شيب
 حوضه

 نفوذ
 ناپذيري

مساحت 
 حوضه

 زير
 حوضه

 شماره ha درصد cms mm mm mm m/m m m m/m دقيقه
17 0.11 107.27 79.23 186.44 1.72 116 82 2.44 75 3.06 1 
25 0.19 107.29 79.19 186.44 1.4 107 71 4.01 76 5.64 2 
12 0.12 121.77 64.72 186.44 1.25 64 74 1.83 99 2.72 3 
8 0.08 120.74 65.77 186.44 1.08 232 63 2.21 96 1.8 4 
13 0.18 119.62 66.87 186.44 0.95 1285 95 2.1 95 4.25 5 
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 ساله 10منحني توزيع زماني بارندگي با دوره بازگشت : 4شكل 

  
 : نمونه خروجي مدل انتقال همراه با اطالعات طراحي قسمتي از منطقه مورد مطالعه2جدول 

نسبت دبي پيك 
 به طراحي 

 دبي
 پيك 

 سرعت
 ماكزيمم

زمان 
 اتفاق

ظرفيت 
 طراحي جريان

طول 
 آبراهه

عمق 
 كانال

  شيب
 آبراهه

 گره
 انتها

 گره
 تدااب 

 كانال
 شبكه

 شماره شماره شماره cms m/s min cms m m m/m واحد
0.21 0.107 1.81 1.07 0.51 116 0.5 1.72 75 74 1 
0.47 0.219 2.01 0.89 0.46 107  0.5 1.40 76 75 2 
0.67 0.403 2.23 0.48 0.60 64 0.5 1.25 77 76 3 
1.0 0.561 2.25 1.72 0.56 232 0.5 1.08 78 77 4 
1.0 0.527 2.20 9.73 0.53 1285 0.5 0.95 79 78 5 
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