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 چكیده
 

رواناب حاصل از بارندگی در مناطق شهری یكی از منابع آب قابل استفاده است که به دلیل عدم توجه و 

مدیریت صحیح از دست رس خارج می شود. از طرف دیگر رواناب مازاد بر ظرفیت زهكش های شهری 

. لذا استفاده از باعث ایجاد مشكالت فراوان از جمله آبگرفتگی و آلودگی محیط زیست شهری می شود

این رواناب می تواند عالوه بر تامین بخشی از آب مورد نیاز در مناطق شهری باعث کاهش آبگرفتی و 

سیل شهری شود که سیستم های استحصال آب باران می تواند در این زمینه نقش آفرینی کند. از این رو 

با استفاده از مدل اناب شهری هدف از این مطالعه پتانسیل یابی مناطق مستعد جهت جمع آوری رو

نقطه آبگرفتگی در شهرک امام علی )ع( برداشت شد و  46برای این منظور ماشین بردار پشتیبان است. 

و  یزهكش یفاصله از کانال ها ی،زهكش یتراکم کانال ها یب،کننده ارتفاع، ش ینیب یشپ یرهایمتغاز 

کالس های استفاده گردید. نتایج نشان داد  مدل ماشین بردار پشتیبانبرای اجرای  یاراض یکاربر

منطقه را شامل می  درصد کل 49/4و  63/11به ترتیب برای جمع آوری رواناب پتانسیل زیاد و خیلی زیاد 

درصد و در مرحله  8/87مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله آموزش  ارزیابی عملكردهمچنین  شود.

 است. مدل "بسیار خوب"عملكرد  هندهکه نشان د بدست آمددرصد  80اعتبارسنجی 

 

 آبگرفتگی، استحصال آب، مدل ماشین بردار پشتیبان، رواناب شهری، پتانسیل یابی ها: کلید واژه
   

 مقدمه
 

با گذشت زمان و توسعه شهر نشینی و رشد روز افزون جمعیت، نیاز به منابع آبی افزایش یافته است از 

مورد توجه قرار گرفته است. با  یبه طور گسترده ا یآب نیازاز  یبخش ینأمت یآب باران برا استحصالاین رو 
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افزایش تنش آبی استفاده از سیستم سطوح آبگیر باران یک راه حل مناسب و موثر برای کاهش مصرف آب نه 

(( بلكه در مناطق 2019(؛ البتش و همكاران )2016تنها در مناطق خشک و نیمه خشک )عامر و همكاران )

(( می باشد. عالوه بر مزایای گفته شده در باال 2018(؛ پتیت بیكس و همكاران )2017)کمپیسانو و لوپیا ) شهری

استفاده از سیستم سطوح آبگیر در مناطق شهری باعث کاهش خطر سیل و آبگرفتگی ناشی از وقایع بارندگی 

یكی از مهمترین مراحل استفاده ((. 2013(؛ استیفن و همكاران )2008در سطح شهر می شود)کومبیس و باری )

و بكارگیری از سیستم سطوح آبگیر باران شناسایی مناطق مستعد و دارای پتانسیل است. با استفاده از روش 

های مختلف مكانیابی مناطق دارای پتانسیل می توان در وقت و هزینه صرفه جویی کرد و احتمال شكست 

را در این روش های سعی شده است تا اکثر پارامترهای موثر در ( زی1394پروژه را به حداقل رساند )نظریان، 

( برای پتانسیل یابی مناطق مستعد جهت احداث 2007مكان یابی وارد مدل شود. مبیلینیای و همكاران )

سامانه های سطوح آبگیر باران از روش های تصمیم گیری چند متغیره استفاده کردند. اخضری و همكاران 

بخیز گلبهار مشهد با استفاده از یک مدل مفهومی بین بارندگی و پتانسیل رواناب ارتباط ( در حوزه آ1394)

نقشه پتانسیل رواناب جهت استحصال آب باران تهیه شد. در نهایت  GISایجاد کردند و سپس با استفاده از 

بندی گردید.  مناطق دارای پتانسیل استحصال رواناب براساس شاخص های اقتصادی در هر زیر حوضه اولویت

در  TOPSIS( برای مكانیابی پتانسیل استحصال آب باران در مناطق خشک از روش 1396تحویلی و همكاران )

دشت انارک استفاده کردند. معیارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل: تناسب با هدف، دقت و سهولت 

 دسترسی، میزان پذیرش در جوامع محلی، هزینه و زمان می باشد.

( LIDدر مناطق شهری برای پتانسیل یابی مناطق مناسب جهت استحصال آب باران از روشهای توسعه کم اثر )

از یک مدل  LID(. در روش های 2018؛ کورتیس و همكاران، 2019استفاده شده است )بیا و همكاران، 

حصال آب باران و هیدرولوژیكی جهت براورد میزان رواناب استفاده می شود و سپس روش های مختلف است

(،  اثر فضای سبز و نوع اراضی 2016تاثیر آنها روی مقادیر کاهش رواناب بررسی می شود. کیم و همكاران )

(، تأثیر تغییر فضای سبز 2015سیل گرفته بر احتمال سیل در شهر سئول را بررسی کردند. زانگ و همكاران )

تا  2000دهد که فضای سبز پكن از دند. نتایج نشان میشهری بر رواناب در پكن، چین را مورد بررسی قرار دا

اند. های قبلی بیش از پیش مجزا شده و از هم منفصل شدهکیلومتر مربع کاهش یافته و لكه 199در حدود  2010

های تابستانه، ابتدا شود با افزایش بارشحجم رواناب ناشی از بارش که توسط فضای سبز شهری کنترل می

(، تأثیرات طراحی بهینه شهری بر دبی سیالب در شرایط 2013کاهش یافت. کوین و همكاران )افزایش و سپس 

در نظر گرفته شده، در  LIDمختلف بارش را ارائه دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که تمام سناریوهای 

ی و معتمد وزیری دار رواناب شدند. همتتر، منجر به کاهش معنیهای شدیدتر و کوتاهکاهش سیالب در بارش

در حوزه آبخیز شهر سمنان نمودند.  SWMM(، اقدام به مدیریت رواناب شهری با استفاده از مدل 1393)

سال  100تا  5گره در بازگشت  4ها و گره در تمام دوره بازگشت 10نتایج تحقیق حاکی از این بوده است که 

بر رواناب شهری ( LIDهای توسعه کم)اربرد روش(، ک1393باشند. لنگری و همكاران )دچار حالت سیالبی می

دهد در شهر بجنورد را بررسی کردند. نتایج نشان داد سناریوهای ترکیبی عملكرد مطلوبتری از خود نشان می

های بندی مرور منابع نشان داد روشجمعشود. بطوریكه باعث کاهش قابل توجه رواناب و آلودگی حوضه می

می تواند  SWMMباعث بهبود در کمیت و کیفیت رواناب شهری شود. همچنین مدل توسعه کم اثر می تواند 
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( 1به عنوان یک ابزار مفید در مدیریت رواناب شهری مورد استفاده قرار گیرد. از اینرو هدف از این مطالعه: 

ماشین ( تعیین کارائی دقت مدل 2شناسایی مناطق دارای پتانسیل آبگرفتگی جهت جمع آوری رواناب شهری؛ 

 بردار پشتیبان براساس روش منحنی راک

   

 ها مواد و روش

 

 منطقه مورد مطالعه

در حوزه آبریزز کشزف رود بزین رشزته     و مربع کیلومتر 204مشهد در شمال شرق ایران با مساحت شهر 

ای متزر اسزت. آب و هزو    985 های بینالود و هزار مسجد واقع شده است. ارتفاع شهر مشهد از سطح دریزا کوه

مشهد معتدل و متغیر است به طوری که میزان نزوالت جوی در ارتفاعات و سطح دشت تفاوت زیزادی دارد کزه   

گززارش شزده   در سزال  متزر  میلی 250متر و در سطح دشت مشهد متوسط میلی 800در ارتفاعات هزار مسجد 

درجزه   15آن در زمسزتان  باالی صزفر و کمتزرین   سانتیگراد درجه  35است. حداکثر درجه حرارت در تابستان 

 3/82شهرک امام علی)ع( در منطقه دو ناحیه شش شهرداری مشهد، بزا وسزعت    .باشدزیر صفر میسانتیگراد 

درجزه   48°27' 21̋تا  48°26' 38̋ درجه عرض شمالی و 36°23'1̋تا  36°22'20̋هكتار بین مختصات جغرافیایی 

 (.1ل طول شرقی و در شمال شرق شهر مشهد واقع شده است)شك

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شكل

 داده های مورد استفاده

گرفتگی هستند برای سزه واقعزه بارنزدگی بزه      در این تحقیق، برای مشخص کردن مناطقی که دچار آب

قطعزا  اطالعزات    .گرفتگی بودند مشخص گردید نقطه که در سه واقعه دارای مشكل آب 46منطقه مراجعه شده و 

آبگرفتگی ها به صورت کامل ثبت نشده است و اطالعزات زیزادی از رخزدادهای آبگرفتگزی      مربوط به موقعیت
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مشهد ثبت شزد و در  )ع( رخداد آبگرفتگی در شهرک امام علی  46، تعداد درنهایتشهری از دست رفته است. 

آمزوزش و  مدلسازی این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این داده ها به صورت کزامال  تصزادفی بزه دو گزروه     

درصزد   30درصد و گروه اعتبارسنجی شزامل   70اعتبارسنجی تقسیم شدند به گونه ای که گروه آموزش شامل 

داده ها است. داده های گروه آموزش برای شكل گیری ساختار مدل و استخرج روابط بین متغیرهزای مسزتقل و   

سنجی برای تعیین دقت پیش بینزی مزدل   وابسته مورد استفاده قرار می گیرد درحالی که داده های گروه اعتبار

 درنظر گرفته می شود.

از آنجایی که برای انتخاب متغیرهای پیش بینی کننده مدل دستورالعمل مشخصزی هنزوز ارائزه نشزده     

است، متغیرهای پیش بینی کننده باید براساس مطالعات گذشته انتخاب گردد. متغیرهای پیش بینی کننزده در  

ارتفاع، شیب، تراکم کانال های زهكشی، فاصله از کانال های زهكشی و کزاربری اراضزی.   این تحقیق عبارتند از: 

تهیه شد. یک پایگزاه داده براسزاس الیزه هزا و      ArcGIS 10.5الیه های رقومی هریک از متغیرها در نرم افزار 

بزود و الیزه هزای    متر  5اطالعات دریافتی از شهرداری ساخته شد. الیه مدل رقومی ارتفاع دارای پیكسل سایز 

متزر متغیزر اسزت در     5/1014متر تزا   1005ارتفاع و شیب ساخته شدند. براساس نقشه ارتفاع، ارتفاع منطقه از 

درصد مشاهده می شود. نقشه تراکم کانال های زهكشزی و فاصزله از کانزال     3/13حالی که شیب آن از صفر تا 

سزاخته   ArcGIS 10.5در نرم افزار  Euclidian distanceو  Line densityهای زهكشی با استفاده از ابزارهای 

شد. همچنین نقشه رستری کاربری اراضی به صورت آماده از شهرداری تهیه شد که اخیرا توسط بخزش فضزای   

 سبز بروز رسانی شده است.

 

 مدلسازی و تجزیه و تحلیل داده ها با مدل ماشین بردار پشتیبان

بنزدی  شده است که جهزت طبقزه   ماشینی یادگیری نظارت هایلین بردار پشتیبان یكی از مدمدل ماش

شزدن عوامزل محیطزی اثرگزذار     دیگر، پزس از مشزخص   عبارت (. به2005، وانگرود )ها به کار میتفكیک گروه

وتحلیل روابط میان  بردار پشتیبان به تجزیه)متغیر وابسته(، مدل ماشین آبگرفتگی)متغیرهای مستقل( و وقوع 

-طورکلی مدل مزبور دارای مزایزای زیزر مزی    کند. بههای متمایزی تقسیم میها را به گروهه و دادهها پرداختآن

 (:2016و همكاران،  بیوباشد )

 های مربوط به شرایط محیطی با حداکثر قابلیت تعمیم؛بندی دادهطبقه -

 رفتگیآبگهای مربوط به عوامل تأثیرگذار بر وقوع رسیدن به نقطه بهینه تفكیک داده -

 ؛آبگرفتگیکردن عوامل تأثیرگذار بر وقوع بندیتعیین خودکار ساختار بهینه برای طبقه -

وتحلیزل   بزا اسزتفاده از تجزیزه   آبگرفتگزی  های غیرخطی عوامل تأثیرگذار بر وقزوع  امكان مدل کردن داده -

 (.PCA) 1های اصلی مؤلفه

س شناسایی شرایط مختلف و تعیین توابزع مختلزف   ماشین بردار پشتیبان، الگوریتمی پیشرفته است که بر اسا

ای کزه بتزوان روابزط مختلزف میزان      گونهکند؛ بههای محیطی ایجاد میناپارامتری، حداکثر تفكیک را بین داده

تزرین نقزاط بزه حاشزیه      ایجاد نمود. در این مدل، بردارهای پشتیبان نزدیکآبگرفتگی عوامل محیطی و وقوع 

صورت خطی مجزا از هزم باشزند،    ها )متغیرهای مستقل و وابسته( به(. اگر داده2012، پارادانابرصفحه هستند )

                                                   
1
. Principal component analysis  
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ها را با خطزای کزم و حزداکثر فاصزله     های خطی برای تولید یک سطح بهینه، دادهاین مدل قادر به ارائه ماشین

 نماید.ترین نقاط آموزشی )بردارهای پشتیبان(، تفكیک می میان صفحه و نزدیک

 

 قت مدلارزیابی د

دقت پیش بینی مدل در دو مرحله آموزش و اعتبارسنجی با استفاده از روش منحنی مشخصزه عملكزرد   

( به عنوان یكی از معتبرتزرین روش هزای ارزیزابی دقزت     AUCمورد ارزیابی قرار گرفت. مساحت زیر منحنی )

اسزت درحزالی کزه    مدل در این تحقیق محاسبه گردید. ماتریس خطا اساس ترسیم منحنی مشخصه عملكزرد  

تعداد زیادی آستانه برای تكمیل ماتریس خطا در چارک های مختلف درنظر گرفتزه مزی شزود. مسزاحت زیزر      

منحنی، دقت کمی مدل را مشخص می نماید و حتی می توان دقت پیش بینی مدل را از لحاظ کیفی گروه بنزدی  

خزوب، هشزتاد تزا نزود درصزد نشزان        نمود. مساحت زیر منحنی بین هفتاد تا هشتاد درصد نشان دهنده دقت

دهنده دقت خیلی خوب و بیشتر از نود درصد نشان دهنده دقت عالی است. بهرحال مساحت زیر منحنی کمتزر  

 از هفتاد درصد بیانگر دقت پیش بینی متوسط و ضعیف است.

 

 

   

 

  نتایج و بحث

 

 شناسایی مناطق دارای پتانسیل آبگرفتگی شهری

ان در شكل زیزر  تگی شهری و جمع آوری رواناب حاصل از مدل ماشین بردار پشتیبنقشه پتانسیل آبگرف

نشان داده شده است. همانگونه که مشخص است، بخش های مرکزی و شمال شزرقی دارای پتانسزیل بیشزتری    

برای جمع آوری رواناب شهری دارند )بخش های آبی رنگ( در حالی که بخزش هزای غربزی، شزرقی و جنزوبی      

ه هزای جمزع آوری   گ برای پروژبخش های آبی رن (.2دارای کمترین پتانسیل جمع آوری رواناب هستند )شكل 

رواناب شهری دارای باالترین اولویت هستند. این بخش ها غالبا  دارای شیب کم و مساحت باالدسزت )مسزاحت   

 .ایجاد کننده رواناب در بخش های مرتفع تر( بیشتری دارند
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 نقشه پتانسیل جمع آوری رواناب -2شكل 

 

 و جمع آوری رواناب پهنه بندی از دیدگاه پتانسیل آبگرفتگی شهری

به منظور مدیریت بهتر رواناب های سطحی و متمرکز نمودن فعالیت های جمع آوری رواناب ها، نقشه 

(. پهنه 3پتانسیل آبگرفتگی به پنج کالس )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( طبقه بندی شد )شكل 

نگهداری و ذخیره رواناب شهری بسیار مناسب های دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیاد برای اجرای اقدامات 

( نشان داده شده است. کالس های پتانسیل زیاد و خیلی زیاد به 1هستند. مساحت کالس ها در جدول شماره )

( 1394و همكاران ) یقادر مشهد را تشكیل داده اند.)ع( درصد کل شهرک امام علی  49/4و  63/11ترتیب 

و  یآب شهر یریترواناب در مد یجمع آور یلپتانس یمناطق دارا ییساو شنا ینشان دادند که پهنه بند

 یز( ن1396و همكاران ) یمطالعه صلوات ین،دارد. همچن یدیمف یارنقش بس یلاز وقوع خطرات س یریجلوگ

به توسعه  یانیتواند کمک شا یدر شهرها م برواناب در مكان مناس یمخازن جمع آور ینشان داد که طراح

 .یدسبز نما یفضا
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 نقشه پهنه بندی منطقه مورد مطالعه از دیدگاه پتانسیل جمع آوری رواناب -3شكل 

 
 مساحت کالس های پتانسیل آبگرفتگی -1جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )هكتار( کالس

 31/30 28/25 خیلی کم

 64/41 73/34 کم

 9/11 92/9 متوسط

 63/11 7/9 زیاد

 49/4 75/3 خیلی زیاد

 

 لكرد مدلارزیابی عم

درصد  8/87نتایج ارزیابی عملكرد مدل ها نشان داد که مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله آموزش 

(، مدل AUC(. براساس معیار مساحت زیر منحنی )4درصد دقت داشت )شكل  80و در مرحله اعتبارسنجی 

داشته است. بنابراین،  "ببسیار خو"ماشین بردار پشتیبان در هر دو مرحله آموزش و اعتبارسنجی عملكرد 

این مدل قابلیت باالیی در شناسایی مناطق دارای پتانسیل جمع آوری رواناب شهری دارد و نتایج آن براساس 

 یدرولوژیدر مطالعات ه یبانبردار پشت یناگرچه مدل ماش فرایند اعتبارسنجی این تحقیق قابل اطمینان است.

 یزانمورد استفاده قرار گرفته است، م یادز یاردر رودخانه ها بس و رسوب یانجر یپارامترها ینیب یشمانند پ

قرار نگرفته است.  یابیتاکنون مورد ارز یرواناب شهر یمناطق مستعد جمع آور ییمدل در شناسا یکارائ
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پرداخته اند،  یشهر یلاستعداد س ینیب یش( که به پ2019و همكاران ) Tangق با مطالعات یتحق ینا یجنتا

 مطابقت دارد. ینهزم یندر ا یبانبردار پشت ینمدل ماش یباال یارائبر ک یمبن

 

  
 دقت مدل در مراحل آموزش و اعتبارسنجی -4شكل 

   

 نتیجه گیری
 

مدیریت رواناب شهری تزالش  گسترش شهر نشینی و افزایش سطوح نفوذناپذیر باعث شده تا در زمینه 

مختلف از جمله روش های جمع آوری آب باران مقزدار روانزاب    به سمتی هدایت شود تا با استفاده از روش های

شهری را کاهش دهند. زیرا عالوه بر تامین بخشی از آب مزورد نیزاز مزی تزوان بزه کزاهش آلزودگی، کزاهش         

آبگرفتگزی هسزتند    دآبگرفتگی و حتی تغذیه سفره های آب زیرزمینی پرداخت. از این رو مناطقی کزه مسزتع  

آوری رواناب شهری دارد. به این دلیل که اگر در ایزن منزاطق سزامانه هزای سزطوح      باالیی جهت جمع پتانسل 

در ایزن  آبگیر احداث شود عالوه بر ذخیره آب باران می توان میزان آبگرفتگی را به مقزدار زیزادی کزاهش داد.    

 شد.   استفاده یبانبردار پشت یناز مدل ماش یرواناب شهر یجهت جمع آور یمناطق مستعد آبگرفتگمطالعه 

هكتار پتانسیل خیلی زیزادی جهزت    75/3درصد با مساحتی حدود  49/4در منطقه مورد مطالعه حدود 

هكتزار   92/9و  7/9جمع آوری رواناب شهری را دارند و کالس های زیاد و متوسط نیز به ترتیب مساحتی حدود 

 جهت جمع آوری رواناب شهری دارند.  

(، AUCبراساس معیار مساحت زیزر منحنزی )  نطقه مورد مطالعه در م یبانبردار پشت ینماشارزیابی مدل 

در ارزیابی عملكرد مدل ها نشان داد مدل ماشین بزردار پشزتیبان   انجام شد. آموزش و اعتبارسنجی در مراحل 

نتایج آن براساس فرایند اعتبارسزنجی ایزن   داشته است که می توان از  بسیار خوب منطقه مورد مطالعه کارایی

 .اده کرداستف تحقیق

 یدارا یو شمال شزرق  یمرکز یبخش هارواناب نشان داد پتانسیل آبگرفتگی شهری و جمع آوری نقشه 

با بررسی های انجام شده مشخص شزد ایزن منزاطق    هستند.  یرواناب شهر یجمع آور یبرا یشتریب یلپتانس

نزاطق دارای پتانسزیل بزاال در    عاله بر این اکثر م دارند. یشتریکننده رواناب ب یجادکم و مساحت ا یبش یدارا
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اطراف زهكش اصلی شهر قرار دارد که نیاز به توجه بیشتری جهت جمع آوری رواناب و طراحزی بهتزر سیسزتم    

زهكشی دارد. عالوه بر این می توان نتیجه گیری کرد اگر در پروژه ها آتی شهرداری احزداث پزارک یزا فضزای     

ناطق در بخش مرکزی و شمال شرقی منطقه مورد مطالعه قزرار  سبز شهری برای این منطقه وجود دارد بهترین م

باعزث  دارد. زیرا با احداث فضای سبز در این مناطق هم سطوح نفوذناپذیر در این منطقه افزایش پیدا می کند و 

 کاهش ریسک آبگرفتگی در منطقه مورد مطالعه می شود.
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