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 چکیده

نامنظم  یهامیاز رژ یرواناب ناش یآورجمع یسازهیشب حاضر پژوهش هدف
با  یسازهیباشد. شبیدر مناطق خشک م انهیو رخداد کل بارش سال یبارندگ

خشک  یمیدر شهرستان اسالمشهر با اقل یکیدرولوژیه یهااستفاده از مدل
به  بوطمر یهاهیال هیشامل کلستفاده امورد  هایهانجام شده است. داده

باشد که از یرواناب م یآورجمع یرسطحیو ز یسطح یشهر یهارساختیز
شده است. روش  هیته ARCGISافزار در نرم یمکان یهامنابع داده

 یهادر بازه سال SCS(CN)در محاسبه رواناب اسالمشهر مدل  پژوهش
رواناب  یآورو جمع تیهدا ریسابتدا م راستا نیدر ا باشدیم 2011و  2005

 زانیو سپس م دیگرد نییتع یدانیو مشاهدات م یارتفاع یهااساس دادهبر
آن با مدل  یهاکانالو هندسه  یابیشده در هر حوضه ارز دیرواناب تول

محاسبه شده است.  SWMMباغچه در نرمافزار  یرواناب جو یسازهیشب
رواناب و مدل  دیدر تول SCS(CN)ل دم بیترکهش شامل ونوآوری پژ

 یآورجمع ینو برا یا وهیشباشد که می SWMM طیدر مح چهباغ یجو
رواناب حداکثر که طوریبهارائه نموده است  رانقطه تمرکز  نیرواناب در بهتر

 از طرف دیگر .اسالمشهر وجود دارد 5و  4، 3 یهاشده در حوضه دیتول
 یخروجبهترین لذا  شودیبه آن افزوده م زیاالدست نب یهارواناب از حوضه

کاهش  به دلیلباغچه  یمدل جو نیباشد. همچنمی رواناب یآورجمع یبرا
رواناب اسالمشهر را در مواجه با خطرات  یریپذبیآس لیرواناب، پتانس

 دهد. می کاهش یشهر
 

  کلیدی گانواژ
 ، SWMMدل م ،SCS (CN)مدل مناطق خشک،  ،رواناب یآورجمع

 .اسالمشهر

 
Abstract 

The aim of this research is to simulate the collection of 

runoff due to irregular rainfall regimes and the total 

occurrence of annual rainfall in dry areas. Simulation 

has been done using hydrological models in Islamshahr 

city with a dry climate. The data includes all the layers 

related to surface and subsurface urban infrastructures 

for collecting runoff, which is prepared from spatial data 

sources in ArcGIS software. The research method for 

calculating runoff in Islamshahr is the SCS (CN) model 

during 2005 and 2011. In this regard, first, the direction 

and collection of runoff were determined based on 

elevation data and field observations. Then the amount 

of runoff produced in each evaluation basin and the 

geometry of its channels were calculated with the 

atmospheric runoff simulation Swale model in SWMM 

software. The combination of the SCS (CN) model in 

the production of runoff and the Swale model in the 

SWMM environment has provided a new way to collect 

runoff at the best point of its concentration so that the 

maximum runoff produced in basins 3 and 4 and 5 of 

Islamshahr because the runoff from the upstream basins 

is also added to it, so it is a suitable outlet for collecting 

runoff. Also, in terms of reducing runoff, the Swale 

model reduces the vulnerability potential of Islamshahr 

in the face of the risks of urban runoff . 
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 همقدم

از  یکی یگرفتگو آب لیدر اثر س شده جادیشهرها و مشکالت ا یکیزیرشد فگذشته،  چند سال یب و هوا در طآ راتییبا توجه به تغ
را به  یـادیز یهاواکنش، چالش یبرا یو عدم وجود زمان کاف یشدت بارندگاز شهرها است که با توجه به یاریدر بس یعیطب یهابحران

بحران و  تیریلزوم مد ،یشهر البیآمده در اثر وقوع س شیپمتعدد  مشکالت دلیل هب یمناطق شهر دربنابراین وجود آورده است. 
و  داتیو فراهم کردن تمه یآمادگ جادیبحران عبارت است از ا تیریاست. مد یضرور یها امررواناب آوریجمع یتیریکارآمد مد یهاروش

مقابله با بحران، شامل  یهاجنبه یامبحران تم تیریآن. مد یبیبحران و به حداقل رساندن آثار تخر با ییارویرو یتدارکات الزم برا
بحران، واکنش به وقوع بحران است. هدف از واکنش،  تیریمد یاز ارکان اصل یکی. ردیگیم برقبل و بعد از وقوع بحران را در یهاتیفعال

 ،یشهر یهایتگرفو آب لیبه بحران س واکنش یاست. برا یاقدامات فور رشته کیها با انجام خسارت زانیبه حداقل رساندن م
 تواندیم ق،یدق گیریاندازهو  میبه مشاهده مستق ازیموجود منطقه بدون ن تیوضع نییو تع ینیبشیپ یمناسب برا یابزار عنوانبه یسازهیشب

 یفضا یاریآب در یشهر یهارواناب زمهار و استفاده ا یبراها آن و رواج لاصو نیا کارگیریبهو  سازیبومیمطالعه  نیکارآمد باشد. هدف ا
 هایزیرساخت ریتأث ـت،یبـه واقـعـ سازیشبیه جهیکــردن نت کینزد یاست که برا نیا قیتحق یدر کشور است. هدف اصل یسبز شهر

است.  دییتأ دگرفته است و صحت موارد ذکر شده مور ارقر یمورد بررس یدانیبا مشاهدات م یکیدرولوژیه یهالیدر تحل البیس آوریجمع
 یشهر مانند اکثر شهرها نیحوضه کن قرار گرفته است. ا یدر انتها متر،یلیم 231 انهیاسالمشهر در منطقه خشک با بارش سال نشهرستا

 امیاسالمشهر در ا نکهیحاضر با ا ال. در حشودینم دهیدر آن د یعیطب یاز سرسبز یااست و نشانه نظمیب یاچهره یجنوب تهران دارا
 بیش لیاما به دل کند،یم افتیدر زیاز رودخانه کن را ن یخروج یهادر سطح شهر، رواناب دشدهیتول یهاابروان داجیضمن ا یندگربا

 یهاابانیخ یدر تمام یسطح هایآبموجود در شهر شمال به جنوب است، حرکت  یهالاکان بیش تربیش کهآنشهر و اطراف  یعموم
ه دنبال این پژوهش ب شده است. یو انسان یطیمخاطرات مح جادیاست که موجب ا یشرق جنوب-یغربالمشبرای در  ییهادر کانال یاصل

آوری باشد. لذا با هدف شبیه سازی جمعمی آوری رواناب به منظور مدیریت آبگرفتگی و تعدیل کم آبی در اسالمشهرپاسخ چگونگی جمع
و مدل  SCS (CN)مدل  بیپژوهش شامل ترک یرونوآه ک ام شده استجان SWMMافزار رواناب و تکنیک کمی جوی باغچه در نرم

  .باشدیرواناب م آوریجمعباغچه در  یجو
 

 مبانی نظری

 چارچوب نظری
و میزان نفوذ  باالو به همین علت سرعت حرکت روانـاب  شوندیمدیده نفوذناپذیر  هاییکاربر موارد بادر اکثر سطح زمین در مناطق شهری 
 د.شو یگرفتگب و آبالموجب ایجاد سی تواندیشهری م در یک منطقه رخداد ناگهانی بارش شدیدن برایبنا ؛ستا اچیزسیار نب آب باران به خاک

ها آن رسیدند. یتوجه قابل نتایج به کهاند پرداخته تولیدی هایرواناب ایجاد در زمین شیب یرتأث بررسی به خود مطالعه در 1هریز و ریچای
 تقسیم B و C رژیم هدست دو به راها آن و کردند انتخاب بارندگی یرخدادها عنوانبه کوتاه زمان و ادزی حجم باال، رکانسف با بارش هاییمرژ

 زمانمدت و متوسط شدت حوادث تجمع B بارش رژیم و کم وقوع و طوالنیزمان مدت و کم شدت با حوادث شامل C بارش رژیم. اندکرده
 حجم متوسط مقدار اگرچه است تغییر حال در بارندگی هایرژیم از ناشی رواناب ضریب که هداد نشان هایبررس. است ترکم وقوع و متوسط

 دبی مقدار کهدر حالی .است ننموده تغییری رواناب ضریب ولی ،است بوده بسیار ناچیز ترکم شیب طول در B و C هاییمرژ از بارش ناشی
ازجمله  (.Ritchie, 1983: 155 Harries;است ) یافته یشافزا شبار رخداد ینرتبیش در داریبش سطوح در پیک ناشی از رواناب

 ایباغچه  یجو است. 3مدل جوی باغچه ازجملهمتعدد  هایمدلکه دارای  ستا 2SWMMبرنامه  محاسبه رواناب در کاربردی هایبرنامه
 بیشده است. ش یکار اهیگ لیقابله با سم و شیفرسا از یریجلوگ یاست که برا یو کم عمق ضیعر یشده، کانال خاک یکار اهیآبراهه گ

رواناب و  تیکنترل کم یباغچه برا یشود. جویآب هم وارد م یاز آلودگ یادیراستا بخش ز نیو در ا دهدیم شیافزارا  یریکم آن نفوذپذ
 یلیباغچه خ یدر جو ندهیآال ت که نرخ حذفسا نیدر ا یزهکش یهاباغچه و کانال  ی. تفاوت جوشودیها آن به کار گرفته مندهیحذف آال

                                                 
1  . Harries   &  Ritchie 

 هایمدل شامل SWMM رنامهب .گردیده است یهته 1971 تا 1969 هایسال طی آمریکا حفاظت آژانس برای فلوریدا ادی دانشگاه متکالف مهندسی شرکت مشارکت با این نرم افزار .2
 .نماید ازیسمدل را ولوژیکیهیدر سیکل مختلف یهامؤلفه تواندمی کهاست 

3  . Swale 
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مدل طور کلی به باشد.می زیرسر ستمیسو  یاهیگ پوشش، رسوب مخزنشامل  باغچه یاجزا جو است. یزهکش یهاباالتر از کانال
SWMM (، وستهی)پ مدت یطوالن ای یاتک واقعه یهایسازهیشب یاست که برا یکیزیف یبا مبنا ایرواناب پو-بارش سازهیمدل شب کی

که باران  ییهاحوضه ریاز ز یامجموعه یرو SWMM. مؤلفه رواناب ردیگیمورد استفاده قرار م یشهر یهارواناب حوضه تیفیو ک تیکم
ها و کانال ،هاشبکه لوله قیرواناب را از طرمدل،  یابی. بخش روندندینمایم دیرا تول ندهیآال یعمل کرده، رواناب و بارها کنندیم افتیدر

 یحوضه، سرعت، دب ریدر هر ز شده دیرواناب تول تیفیکو  تیمدل کم نی. اکندیمنتقل م انیجر یهاکننده میها و تنظچون پمپ یساتیتأس
 یکم ینیبشیپو  یتیریمد یسازهیمنظور شببرنامه به نی. ادهدیمارائه  یسازهیاز دوره شب یزمان در هر لوله و کانال را در هر انیو عمق جر

 . ردیگیمورد استفاده قرار م یشهر البیمرتبط با س یفیو ک
 

 پیشینه تحقیق
. ضمن را مورد برسی قرار دادند یسطح یهاآب یآورجمع یهاشبکه یطراح یمدل صفحه گسترده برا ،(1380و همکاران ) انهیاب یزمان 

 یطراحبرای مناسب  یطیعنوان محگسترده به هصفح ،یطراح یاهوشو ر یوتریکامپ یهادلم قیاز طر یشهر البیمسائل س یبررس
 هیشهر زابل را ته یو دفع رواناب سطح یآورجمع هشبک نهیطرح به یطور موردنموده است. به یمعرف یشهر یهاستمیس نهیبه هبکش

 نموده است.
واقع در شمال غرب  22منطقه در را رواناب  هرندیذپ یهاهاچیو در یشهر روان آب یفیک یسازمدل ،(1389پرست و همکاران )وطن

 اچهیدر جادیا ،یمنطقه شهر نیدر ا اچهیوجود در یهاتیمنطقه و مز نیخاص ا یتوپوگراف طیباتوجه به شرا و کردند یبررستهران 
 ند.داد شنهادیرا پ یمصنوع

شامل  یتیرینمونه راهبرد مددو  یکم ریثأت ،یشهر یهاالبیس تیدر بهبود کم یتیریمد یراهکردها نیبهتر یابیدر ارز ،(1390) یکمال
 نیو به اپرداخته  SWMMافزاز تهران با استفاده از نرم 8منطقه  یها بر حوضه واقع در شهردارباغچه یو جو یکیولوژیماند ب ستمیس
 داشته است. یترناسبعملکرد مرواناب  تید کمدر بهبو یکیولوژیماند ب ستمیباغچه نسبت به س یجو ستمیاست که احداث س دهیرس جهینت

 خشکمهیمناطق خشک و نسبز در  یفضا جادیابرای ها ها و بزرگراهآب از سطح جاده یآورامکان جمع یبه بررس ،(1392) یدستوران
ق خشک و سبز در مناط یفضا جادیابرای ها بزرگراهها و استفاده از سطح جاده یو چارچوب کل هایژگیو وهشپژ نیت. در اسپرداخته ا

 نیا یاجرا یایها برآورد شده است و مزاراهو بزرگ هاابانیاستحصال در سطح خحجم رواناب قابل  نیشده است. همچن یبررس خشکمهین
ور منظهآب ب نیتأمبرای سبز و مخازن بزرگ  یهاکرت جادیسطوح را با ا نیآب ا یآورجمع جهیو در نت مطرح شده است رانیروش در ا
 نموده است.  شنهادیها را پسبز اطراف جاده یاتوسعه فض
و  یآوررواناب، جمعحجم  یهامؤلفه سبز، یفضا یاریمنظور استفاده در آببه یشهر یهارواناب تیریدر پژوهش مد ،(1393) یجعفر

منظور مساحت  نیبه ااد. د مطالعه قرار دورم یرواناب شهر تیریمد ستمیرواناب در س تیفیک تیریرواناب، سرعت رواناب و مد تیهدا
 تیو هدا یآورجمع یهاستمیسرا محاسبه نمود و به  یو شدت بارندگ قهی(، زمان تمرکز به دقC) یبارندگ ای ابروان بیضر ز،یحوضه آبخ

داشتن  لیباز به دل یهاستمیدر س که دیرس جهینت نیو به ا قرار داد لیاز هر نوع مورد تحل یبیترک ای دهیباز، سرپوش یاهشامل کانال رواناب
آب در داخل  رهیمانند ذخ ییکارهاراه نیهمچنو  شودیکاهش سرعت و حجم رواناب فراهم م یبرا یتربیشفرصت  یاهیپوشش گ

آب،  کیولوژیمهار ب یمانند استخرها نیدرون زمنفوذ دادن آب به  ،یثر دبو کاهش حداک سرعت رواناب لکنتر یبرا یمحدوده شهر
حداقل حساس و  یوساز در نواحساخت یهامحل یابیمکاننفوذ،  رقابلیغ طوحکاهش س یبرا حیصح یزیرنفوذ، برنامه یهاو چاهها ترانشه
 ارائه کرده است.  را یعیزهکش طب یهاستمیسده از و استفا ریپذانفوذن یهاتند و خاک یهابیمانند ش یبحران

و  پرداخته SCS(CN)آپت، هورتون و  تینفوذ گر نهیبا گز SWMMرواناب با مدل  یسازبهیروش ش سهیبه مقا ،(1394) یمانیسل 
 یریپذو انعطاف دینمایاستفاده م یرخطیغاز فرمول  ینیرزمیو مخزن آب ز اشباع ریبخش غ SWMMل که در مد داده استنشان 

 نیکه ا دیرس جهینت نیبه ا نیاست. او همچن یکینامیموج د و یکیدرولیه یابیروندقادر به  نیهمچنها دارد و روش رینسبت به سا یتربیش
 کینامیموج د یابیریدارد و مس ازین کیپ یدب دروگرافیه یسازهیشب یبرا یتربیشت ه، مدکوتا یزمان یاهگامروش به علت استفاده از 

 نی. در اردیفشار مورد استفاده قرار گتحت انیرج و انیبرگشت جر ،یجخرو -یورود یهاانیکانال، مرداب، جر یسازرهیذخ یبرا تواندیم
انحرافات  یکه دارا ییهاآن یحت داند،یهر طرح شبکه م یبرا یحلراه یور کلطانال را بهکدر  انیها و جرهر دو سطح آب در گرهروش 

 ها هستند. و گره دستنییمتعدد پا
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ملبورن را ها در جنوب شرق طوفان تیریمد دگاهیحساس به آب با د یهرش یدر خصوص طراح یرا پژوهش (،2002) و همکاران ئودیل
ماند  ستمینشان داد که سپژوهش  نیا جیقرار دادند. نتا سهیو مقا یرا مورد بررس یشهر یهامختلف سازه راستا سطوح نیانجام دادند و در ا

 یو جو یکیولوژیماند ب ستمیاستفاده از س و کندیتفاده ماب اسروان هیتصف یبرا ناهایعمق از نگهداشت خاک و گکم ینواح در یکیولوژیب
 شود.منجر  یتیریمد نینو یو ارائه راهکارها یب شهرانارو یسازهیشب تواند بهیها مباغچه
بازده  یسازمدل ( در پژوهش2006و همکاران ) شرایم ،یدب یریگفاقد اندازه یهارواناب در حوضه نیتخم یهاخصوص روش در

 ،یاراض یکاربرخاک،  یهایژگیاز و یه تابعک یشماره منحن نییتع SCS که در روش دندیرس جهینت نی، به اSCS-CNبر  ینرسوب مبت
ها در روش نیترجیرااز  یکیسبب شد تا به  SCSروش  یاست. سادگ یخاک است ضرور نیشیرطوبت پ مانند یکیدرولوژیه اتیخصوص

 یبرا نیهمچن ومتوسط  یعیطب یهاحوضه ،یو کشاورز یکوچک شهر یهاحوضه یشد و اساساً برا لیان تبدو کارشناس نیمهندس انیم
 . رودیکار مه وجود ندارد ب وانابر یدب یریگاندازه یهادادهها آن که در ییهاحوضه

 یشهر ینهایزم یرواناب سطح یسازهیدر شب MMSWمدل  یپارامترها و اعتبارسنج ییبه شناسا ،(2008و همکاران ) دانگ
بر سطوح تجمع رواناب  ریینسبت تغ دیروش جد کیرواناب، از  رییتلف در تغخمحاسبه سهم عوامل م یپرداختند. برا نینفوذ در چ رقابلیغ
رخداد  نیچند شیپاآورند. و با ست دبهدر کاهش رواناب را  یانسان یهاتیسهم بارش و فعال زانیاستفاده نمودند و توانستند م  داربیش

شستشو و توان  بیممکن، ضر دی، حداکثر تولنگیمان بیضر ،یحسط رهیمدل شامل ذخ یپارامترها که دندیرس جهینت نیبه ا یبارندگ
 یالگوها یخبر از یرواناب ناش ندهیغلظت آال یهایمنحن یسازهیدر شب یمدل فعل یاختارهاس که افتندیدر نیباشد. همچنمی شستشو 

 دارند. یان مشکالتبار خاص
 یارزیابرا آنچونچون  زیدر حوضه آبر SWMMبا استفاده از  یمناطق شهر رد یغرقاب داخل یریپذبیآس ،(2010و همکاران ) شون

 د.انپرداخته ینعتص و یتجار ،یمسکون یها)کل مواد جامد معلق و فسفر کل( در حوضه تیفیعمق رواناب و ک ینیبشیپ نمودند و به

  .است یریگاندازهو مشاهدات  هیاول یهاداده نیب معنادارینشان داد ارتباط ها آن مدل جیانت یاعتبارسنج
 SWMM، مطرح نمودند که برنامه SWMM یآب طوفان تیریمدل مد دیجد یکاربرد یدر راهنما ،(2010و همکاران ) روناسیگ

بارش، ذوب  شاملآب  تیفیو ک کیدرولوژیه یندهایاز فرا یاریبس یهاو مشخصه باشدیمناب روا یفیو ک یکم یابیو رد ینیبشیپ قادر به
 یکینامیبا روش موج د انیجر یابیریراهنما مس نی. در اکندیم یسازهیرا شب رهیذخ انیجر ریو مس یرسطحیز انیجر ،یحف، رواناب سطبر

فشار و تحت انیمعکوس، جر انیجر ها،یو خروج یدر ورود یات انرژفشار، تلفتحت انیربرگشت آب، ج ریانجام شده است که تأث
از عمق حداکثر موجود  تربیشگره  کیکه عمق آب در  دهدیرخ م یزمان البیس جهیدر نت کندیمحاسبه ما ر یکیتیردندریغ یهاشبکه

 .شودیم البیس یآورجمعشبکه  شد و مجدداً وارد هریگره ذخ یدر باال ایاز شبکه خارج شده  ایمازاد  انیباشد و جر
اطالعات های ستمیو س CN-SCSحوضه با استفاده از روش  یبرا رواناب لیتحل و هی( در پژوهش تجز2010و همکاران ) کومار

 یاطور گستردههبنمودند و  یمعرف کند،یثبت م یخوبرا به یطیمح یهایکه ورود کنندهینیبشیپ یعنوان مدلرا به SCS روش ،ییایجغراف
 تیوضع ن،یاز زم یوربهرهخاک،  یکیدرولوژیه یهاگروهبراساس  CN قرار گرفته است، محاسبه رشیگر کشورها موردپذیو د کایدر آمر

 است. در محاسبه رواناب  رگذاریمهم و تأث یو از پارامترها شودیخاک انجام م نیشیرطوبت پ ،یکیدرولوژیه
هوانگ خانه حوضه در رود بروانا رییبر تغ یانسانهای تیبارش و فعال ریتاث یبرآورد کممطالعه  در 2012ل و همکاران در سا گوان

-2008 یهاسال درشده  یریگاندازه یهابراساس دادهها آن پرداختند. نیدر منطقه چ یارودخانه یاصل یهااز سرشاخه یکیکه فوچوان 
 یجهان یهوا آب و راتییتغ یشیافزا ای یکاهش راتیتأث جهینمودند. در نت یآن حوضه را بررس خشکمهیخشک و ن اطقمن ررواناب د 1960

 نییتعرواناب حوضه  رییدر تغ یانسان یهاتیفعالقرار دادند و سهم بارش و  یابیمورد ارز مدتیدر طوالن یانسان یهاتیو فعال یامنطقه ای
 نمودند. 

                                                 
4  . Lloyd  

5  . Dong 

6  . Shon 

7  . Gironá. 

8. Kumar 

9. Wang 
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محل و  نییعت ،یجامع زهکش ستمیس یبه بررسها، آب طوفان عیچند هدفه از توز نهیبه دمانیچ قیدر تحق ،(2014ان )و همکار تائو
دست زدند و رواناب  ستمیس تیریمدل مد بیو با ترک کیژنت رمتمرکزیغ تمیرواناب با روش الگور یریگاندازه یظر بران حل مورداندازه م

 جیاند. نتانموده شنهادیپاوج رواناب را  یکاهش دب شده، دیم رواناب تولش حجکاه ،یشهر البیهش سمنظور کابه بمدل محاسبه روانا
را کاهش  یآورجمع یهانهیهزحجم رواناب و به دنبال آن  تواندیکوچک م یهاستمیرواناب در س یآورعان داد که جمنشها آن وهشژپ

 یبه بررس نیکند. همچن دایپ شیسال افزا 20به  2از  هاستمیس نیا دیعمر مف ایو  یامنطقهناب روا یهاستمیاستفاده از س هدورکه طوریبهدهد 
گرفتند  جهیو نتاند انجام داده SWMMافزار با استفاده از نرمآن  یسازپرداختند، مدل یخشک در مناطق شهر یرهایآبگ سیتأس یهاتیقابل

 دو بهبو یاحتمال یهایریگاندازه یبرنامه برا نیت بوده است و استفاده از ادرسب روانا یوقوع الگوها رییتغ ییاشناس یمدل برا هیاول یکه خروج
 .سودمند است یب شهرفاضال ستمیس

مشکالت به علت بروز  پکن، ندهیآ یدر پارک علم SWMMکاربرد مدل  لیدر پژوهش ساخت و تحل ،(2019) و همکاران نگیج
 لیس یاوج دبرواناب و  بیضر یهابا استفاده از شاخص یرواناب شهر یسازهیشب یبرا SWMMاز مدل  منطقه، نیدر ا یرواناب شهر

مدل و  یپارامترها ونیبراسیکال یرواناب برا بیاز روش ضرمطالعه  نیند. در اتشده بود، پرداخ یریگاندازه 21/7و  23/6 بیرتکه به ت
 ریکه در مناطق نفوذپذخاک  یرینفوذپذ بیانجام شده در ارتباط با ضر یهایبا توجه بررس جهیاستفاده شده است که در نت یاعتبارسنج

را در  یفن یهاساخت سازهرواناب و  یآورجمع یهااستفاده از مدل ز،یناچ اریبا درصد بس یشهر اطقر منرصد باال و ده مزارع با دلازجم
 اند.مهم دانسته اریرواناب منطقه بس یرآوو جمع البیرات سکاهش اث یبرا یراهکار یشهر البیس سکیمناطق پر ر
 یریکارگبهبا  ،SWMMحوضه با استفاده از  اسیدر مقشهر اسپونگ  یسبت جذب حجمنبا اریابی  ،(2019و همکاران ) راندال

از  قیدق یبندبا استفاده از طبقهاند و در کاهش رواناب زده یرواناب شهر یآورجمع لیپتانس یابیبارش مداوم دست به ارز یالگو
صحت نشان داد که  جیکردند. نتا یسازهیشب SWMMبا مدل  ،یعبلومترمریک 133در مساحت  یاماهواره ریمختلف با تصاو یهایکاربر

 35 بارش در مدتانه وزر یزمان یسر نیدارد. همچن یقبول شده دقت قابل یسازهی( و شبمتریلیم 270تا  10شده ) یریگمدل رواناب اندازه
منازل  یهادرصد سقف 30 لیبدثر ازجمله تتوسعه کم ا یاهند با استفاده از روشتو توانس کردندبه مدل استفاده  یورود یبرا یسال متوال
 زانیل مشده به آسفالت متخلخدرصد از مناطق آسفالت  35سبز و  یهاو سبز به باغ یکشاورز یهانیدرصد زم 10سبز،  یهابه سقف

و  هایریگمیمدل در تصم نیادرصد کاهش بدهند و از  9/59به  یرصدد 2/82 زانیرخداد را از م کیشده در  دیتول حجم رواناب
 کنند.  نهیاستفاده به یآت یهایزیربرنامه

کار ه سبز ب رساختیز یچندمنظوره برا یسازنهیبه دیمدل جد کیعنوان را به swmm-Ostrich ،(2019و همکاران )  ماکرو
 یسازهیشبرواناب دست به  تیفیبود کفاضالب و به زیکاهش سرربرای آب باران در  یآورمنبع جمع کیبا استفاده از که طوریبه تند.گرف

 یهاه از روشاستفادبا  ورکیویمدل توانسته در منطقه بوفالو ن نیموجود ا یهاروش ریجه گرفتند که نسبت به سایاند و نترواناب نموده
و  یکاربرد اریبس یشهر یراضارواناب در  تیریمد یکاهش رواناب را در سبب شود و برا تیفاضالب و در نها زیرواناب، از سرر یرآوجمع

 قابل استفاده است.
 

 پژوهش انجام روش
ساله از  44 یمارطول دوره آ کینوپتیسساعته  24 ی، بارندگ1:25000 یتوپوگراف یهاپژوهش شامل نقشه نیمورد استفاده در ا یهاداده

 ک،یزیژئوف ،یماتولوژیکل-تگری، چآبادنیام ،یلوژتومایکل-یآبعل ،تهران ک،ینوپتیس-تگری)چ کینوپتیس یهاستگاهی، ا1392تا  1348سال 
، باقرآباد آهار، لواسان بزرگ، ، سد کرج، برندک، کلک چال، گرمابدر،آبادشریفماملو،  ان،یرودک لت ،یکمرخان-کلوکان لقان،یکرج، مامازن، ب

مهر و مهرآباد در  ستگاهیا یامک( و بارش ساعتحم، آبادغنی، ن، شهرستانک، امامه افجه، راحت آباد، واصفجانامنیک، رودبار، جوادآباد
 1:2000 اسیگ مقبزر یهادر قالب نقشه نیزم یمربوط به کاربر یهاو داده یشده از سازمان هواشناس افتیدر 2011و  2005 هایموم

ارتفاع ساخته شد و براساس آن  یومو مدل رق یافرتوپوگ یها. ابتدا با استفاده از نقشهباشندیاسالمشهر م یاز شهردار اخذ شده 2003سال 
 . دهدیمرا نشان  پژوهشمراحل  ،1شکل  .ه استشد یبندحوضه یکیدرولوژیه هایمدلمحدوده مورد مطالعه با استفاده از 

                                                 
10. Tao 

11. Jin. 
12. Rossman 

13. Macro 
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 قیمراحل تحق .1شکل 

ی هاگروهآوردن دست به، برای 14ی ارتفاعاز مدل رقوم یبندشکل حوضه، کاربری زمین، زهکشی و حوضه محاسبهبرای  در این پژوهش
 اسیمقی بزرگ هاشهقنمشاهدات میدانی را استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده  و یشناسنیزم نقشههیدرولوژیکی خاک از 

یک از  هرره منحنی مقدار شما پسسانجام شده است و  GISکاربری اراضی شهرستان اسالمشهر در محیط  بندیطبقهشهری  1:2000
برآورد میزان بارش روزانه و برای گردیده است.  تعیین ی هیدرولوژیکی خاکهاگروه و میدانی ی مختلف با استفاده از مشاهداتهایکاربر
 پتیکسینو ستگاهیا 33ساعته  24 ، از بارندگی1392تا  1348ساله از سال  44دوره آماری  اسالمشهر در طول ارتفاع رواناب در آن و شدت

 رودک کمرخانی،-کلوکان بیلقان، مامازن، کرج، ژئوفیزیک، کلیماتولوژی،-چیتگر ،آبادامین کلیماتولوژی،-آبعلی تهران، سینوپتیک، -چیتگر)
 افجه، امامه شهرستانک، ،ماننیک رودبار، ،جوادآباد ،باقرآباد بزرگ، لواسان آهار، گرمابدر، چال، کلک برندک، ،کرج سد ،آبادشریف و،ملما لتیان،
استفاده شده است. میزان بارندگی  2011 و 2005 هایمهر و موم در مهرآباد ایستگاه ساعتی بارش و( حمامک ،آبادغنی واصفجان، آباد، راحت

اب با ارتفاع روان و، تهیه شد و میزان نگهداشت خاک بود 9/1و با توان بهینه که معادل  15وسزنی فاصله معکیابی با مدل وروش درونبا 

بارندگی  Pرواناب، زانیم Q منحنی، شماره CNضریب نگهداشت خاک و  S ( که در آن1 رابطهمحاسبه شد ) SCSه از فرمول استفاد

 .دهدهای مختلف نشان میبرای کاربری را CNمقادیر  ،1جدول . ندباشیمساعته(  24روزانه )
 

 .1 رابطه

          

 

                                                 
 . DEM 

15  . Inverse Distance Weighted(IDW) 

 تیده مطالعابررسی محدو

 ها و...ها، اتصاالت، گرهها، زیر حوضه، رسم شماتیک حوضهCNد نیاز )کاربری ارضی، تهیه اطالعات مور

پارامترهای کمی اندازه 
 گیری شده

 شبیه سازی کمی(، SCS-CNرواناب شهری )مدل  -انتخاب مدل بارش

 واسنجی و صحت سنجی با رخدادهای بهنگام

 ورود اطالعات به نرم

 GIS ARCافزار 

 24شیب، حداکثر رواناب، ضریب نفوذپذیری، بارش  ( های رواناب شهریتعیین پارامتر
 )ساعته

اجرای مدل شبیه 
 سازی رواناب شهری

 دیریتیهای راهکار مهای بهترینتعیین نقطه خروجی و بررسی روش

 SWMMفزار های شهری پر خطر برای ورود اطالعات مورد نیاز به نرم ااتنخاب حوضه
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 (321:1392 مهدوی،) اسالمشهر مختلف هایکاربری برای منحنی شماره مقادیر .1 جدول
 (CN) یشماره منحن بریرنوع کا

 70 فضای سبز

 82 بایر

 85 معادن

 88 صنعتی

 90 و انتظامیمی نظا

 92 یارتج

 93 تأسیسات و تجهیزات شهری

 95 مسکونی

 97 حمل و نقل و انبار

 98 خیابان

 

روش هر  نیاستفاده شد در ا SWMM افزاراز دل جوی باغچه در نرمرواناب  تیریرواناب و مد یآورجمع یسنجامکان یسبرربرای 
حوضه  ریز یحوضه، مشخصات زهکش ریهر ز یکیزیف اتیصخصوشده و  میتقس یاتر تک شاخهکوچک یهاحوضه ریبه ز زیحوضه آبر

و سپس  یساز هیشب یخط ریعنوان مخزن غبه زیآبر هحوض ریشود و هر زمی به آن داده یودن اطالعات وراعنوو مشخصات بارش به زیآبر
به  زیآبر حوضه یخروج هتا نقط دروگرافیه نیس ا، سپشودمی واحد محاسبه دروگرافیه کیآن با توجه از مشخصات داده شده،  یبرا

شود یمحسوب م شرفتهیروش پ نیابرای . از آن شودیم نییحوضه تع ریزاز  یخروج یبد تیشده و در نها یابیروند یکینامیصورت موج د
صورت  هیحوضه  ریاطالعات ز ر،یتبخ یهاو شدت بارش( داده)به صورت مقدار بارش  یذوب برف، بارندگ مانند: نممک یپارامترها هیکه کل

 تیدر نها .شودمی واحد استخراج دروگرافیصورت ه حوضه به ریز یدب ،یخطریمخزن غ یاز اعمال برروگردند و سپس یم افتیکامل در
است  یاب سطحاسبه روانمعادله مح 2رابطه  شود. یم یابیحوضه روند ریاز ز یمحل خروج دب وتا انتها  یکینامیبا روش موج د دروگرافیه

از حوضه باشد  شیکه ب یدر صورتعمق آب ت. سآن ا نگیمان یمقدار زبر nآن، و  بیش Sعرض مشخصه حوضه است،  W آن که در
. شودینظر گرفته م در یخطریمخزن غ کیعنوان سطح حوضه به هر .شودیآب انجام ممعادله تعادل  یبا زمان با حل عدد وستهیطور پبه
مخزن  نیا تیظرف. شودیم نییتع باالدست یسطح یهاو روان آب ریتبخ ،یرینفوذپذ زانیم هر حوضه از رواناب دراز بارش و  یناش انیجر

که عمق  یتنها زمان یاست. رواناب سطح یریپذ، نفوذPondingتوسط سطح ارائه شده  یساز رهیاست که حداکثر ذخ یسازرهیحداکثر ذخ
 .دشویاستفاده م نگیصورت از معادله مان نیدهد، که در ای( باشد رخ م DP) یازسهریحداکثر ذخاز  شیآب در مخزن ب

 .2 رابطه

 
 

 محدوده مورد مطالعه
و ارتفاع جنوب تهران واقع شده  یالبیس یهاآبرفت یبر رو کیلومترمربع 245معادل  یتهران با مساحت یشهرستان اسالمشهر در جنوب غرب

 یبارندگجمع  نیانگیم، 1380تا  1350 یاطراف آن در دوره آمار یهاستگاهیاس آمار متر است. براسا 1150در حدود  ایطح درآن از س
شهر عبور  یبخش غربکه از  یارودخانه ترینمهم. کندیم افتیو زمستان در زییدرصد آن را در پا 70حدود که  متر است یلیم 240 انهیسال

خود از  ریمس و در ردیگیسرچشمه مغرب تهران از خرسنگ کوه  یلومتریک 40البرز، در  یبست که از دامنه جنوج اکر رودخانه کند،یم
اسالمشهر قرار  یرودخانه کن در شمال شرقسال خشک است.  امیا تربیشکه در حال حاضر در  کندیعبور م ابیمشهر به نام سدشت اسال

در اسالمشهر متأثر از استقرار شهر در  یسطح هایآبحرکت  یکل ستمی. سشهر است نیرواناب در ا دیگرفته است و از عوامل مؤثر در تول
 یهاو عموماً عمود بر جاده یمواز یهاابانیشهر با خشهر، بافت نسبتاً منظم  نیطرف یهالیمس تیموقع م،یمال بیهموار با ش دشت
 یهایسازانبوه نیاست. همچن بیآن ار یعموم بیشبرای سطح شهر با  هاینالکا ستمی. سباشدیقم م -و تهران یدیاله سعتیآ یارتباط

متوسط تا  یهایکه هنگام بارندگ ی، به نحوشده استدر سطح شهر  یندگرواناب هنگام بار دیتول لیپتانس شیدر اسالمشهر سبب افزا ریاخ
 نی. اشوندیم گرفتگیآبدچار  ،وجود دارد یاصل یهاابانیخ ریکه در مس یپستکم ارتفاع و نقاط  یواقع در اراض یهاو سازه هاابانیخ دیشد

و  یسطح هایآبمتأثر از  2است. منطقه  6و  2مناطق  یهرمناطق متأثر از رواناب ش نتریمهمکه  باشدیمنطقه م 6مل شهرستان شا
 البیس دیتول لیپتانس یناب حوضه داراروا یخروج ریدر مس یریو قرارگ یجنوب -یشمال بیشبه علت داشتن  6و منطقه  یفاضالب خانگ

از لحاظ  ییباال لیپتانس یدارا 6 و 2منطقه  یسطح یهاانیجر یبدر معرض د یریو قرارگ یشهر یاه. با توجه به تراکم سازهباشدیم
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 ییایجغراف تیموقع ،2(. شکل 58-1391:1اسالمشهر،  یسطح هایآب آوریجمع)مطالعات مرحله اول و دوم  باشندیرواناب م یآورجمع
 .ددهیرا در استان تهران را نشان مشهرستان اسالمشهر 

 

 
 ی اسالمشهر موقعیت جغرافیای .2شکل 

 هایافته
در خصوص حداکثر شدت بارندگی نشان داد که حداکثر شدت بارندگی در یک شبانه  سینوپتیک مهرآبادانتخابی ایستگاه آمده از دست بهنتایج 
که بیانگر باشد می بازگشت کمهای م دورههمچنین تداوم شدت بارندگی در تما .(3 )شکلر در حداقل دوره بازگشت است میلی مت 200روز 

 ،40 ،30 ،20 ،10 تداوم دارای ی مورد بررسیرگبارها دهد،می شکل نشان گونه که این(. همان4)شکل  باشدمی کوتاه مدتهای رخداد بارش
 محاسبات برای آماری توزیع ترینمناسب. اندبوده دقیقه 540 و 480 ،420 ،360 ،300 ،270 ،240 ،210 ،180 ،150 ،120 ،90 ،60 ،50
. است بوده برخوردار برازش نکویی از درجه باالترین است که بوده سه تیپ پیرسون فوق، هایتداوم از یک هر در شدت مقادیر به وطمرب

 براساسکه  ساعتی یبارندگهای یافته. باشدیمی شرایط بارندگی و تولید رواناب در اسالمشهر از پایدار شدت بارندگی و تداوم بارندگی حاکی
نشان داد که حداکثر دبی  انتخاب شده بود 1392 سال تا 1348 سال از آماری دوره در ساعته 6 بارش حداکثرهای و انتخابی نیزما هایسری
 89واناب ر جادیاست و احتمال ا هیمتر مکعب در هر ثان 4.160 ینقطه خروج کیپ یباست که د هوستیبه وقوع پ 29/10/2011 خیدر تار پیک

 تاریخ در مهرآباد ایستگاه پربارش دوره دوساعته در  24بوده است. حداکثرهای بارش  بارش یشدت باالکه علت آن  درصد برآورد شده است
 اسالمشهر محدوده به متعلق هایداده سری مختلف، هایبازگشت دوره باها آن لتحلی برایرخ داده است که  29/10/2011 و 12/03/2005
 و 1 تیپ گامبل ،3 تیپ پیرسون لوگ ،3 تیپ پیرسون پارامتری، سه نرمال لوگ دوپارامتری، نرمال لوگ نرمال، آماری مختلف هاییعتوز بر

 هایبرگشت دوره با ساعته 24 بارش حداکثر مقادیر ایستگاه، هر برای یعتوز نوع بهترین انتخاب از پس و شده داده برازش دوپارامتری گامای
 . است شده ارائه 2 ولجد در ساله 200 و 100 ،50 ،25 ،10 ،5 ،3 ،2

   

    

     

     

     

     

                        

  
  

 
  
 

          
3لوگ پیرسون تیپ  نوع توزیع مناسب

 
 ساعته ایستگاه مهرآباد 24مقادیر حداکثر بارش  .3شکل 



          77                             1401،  تابستان 27، پیاپی 2شناسی شهری، سال سیزده، شماره های بومفصلنامه علمی پژوهش

 

 

 
 نمودار شدت، مدت فراوانی ایستگاه مهرآباد .4شکل 

 

های ارتفاعی رخبا استفاده از نیم ترین آبراههیطوالن و شیب ترینبزرگآوری رواناب، مسیر ین مسیرهای بهینه برای جمعبرای تعی
و معبر مناسب در ایجاد  خروجی تعیین شده است.تهیه متر  3در  5/1مقطع کانال  با 1:25000با مقیاس  توپوگرافی هایمستخرج از نقشه
 ترینبزرگص کانالی در انتهای در این خصو .است مدهآدست بهمیدانی  هایبررسی با شهر اسالمشهر سطح در رواناب،تجهیزات ذخیره 

در تالقی با بزرگراه الغدیر نرسیده که خروجی آن  باشدمی 3 منطقه در خمینی امام و های مفتحیابانخ شیب در سطح شهر، واقع در تقاطع
کانال موجود در سطح  ترینبزرگدر واقع  کهآنو آبراهه منتهی به  ه استها جانمایی گردیدهآن در نقش که موقعیت استبه میدان واوان 

 یچهار طبقه اصلکاربری سطح شهر که شامل  باشد.مناسب میآوری رواناب هندسه مسیر آن برای بررسی امکان جمع شهر بود و
نشان  ،5شکل  باشد درمی یاصل یهاموجود در شهر( و جاده یهاو پارکباز  یها)شامل محوطه سبز یفضا ،یادار -یتجار ،یمسکون

 دهد. شود کاربری مسکونی حداکثر پوشش منطقه را تشکیل میگونه که مالحظه میهمان است. داده شده

 
 نقشه کاربری اسالمشهر .5شکل 
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، شیب، مدل نفوذپذیری نفوذپذیرییط، ، مساحت، محبارش، کاربریشامل  SWMMافزار جوی باغچه در نرم مدل نیاز موردی هاداده
قابل نفوذ،  ، شیب، درصد کاربری غیرCNها، میزان زیر حوضه برایباشد که می (2تخراج از رابطه )اسساعته  6بارش  ،و ضریب زبری

ین تراب طوالنیشیب و انتخ ترینبزرگمسیر  در برواناآوری سنجی جمعامکاناست. عرض حوضه، طول حوضه و ضریب مانینگ 
 انجام شده است.  آبراهه و حجم رواناب در اسالمشهر، در حین و بعد از وقوع بارش،

. استی از رواناب را به خود اختصاص داده تربیشهای میانی حجم داد که حوضه نشان SCS رواناب با استفاده از مدل نتایج محاسبه
شود و در ترکیب با اضافه میها آن هم به 3و رواناب حوضه انطباق دارد  2بر تجمع مناطق مسکونی در منطقه  6و  5های حوضه
 6که شکل  طورهمانشود. در میدان واوان هدایت می 3ی به سمت مسیر انتخابی در منطقه های سطحیانجرشرقی اسالمشهر،  هایحوضه

های باالدست خروجی اما حوضه ،کندب را تولید میین میزان رواناترکمکه بر شهرک واوان منطبق است ، 9دهد حوضه شماره نشان می
 دهد.یمهای اسالمشهر را نمایش فاع رواناب در حوضهتغییرات ارت 7کند. شکل اری میرواناب خود را به سمت این مناطق ج

 

 SWMM افزارنرمی ورودی به پارامترها .2جدول 

کد 

 حوضه
 متوسط رواناب حوضه شیب حوضه حوضهدرصد نفوذپذيری  ضريب مانینگ محیط حوضه مساحت حوضه

1 70/240 95/1274 014/0 25 41/17 29/30 

2 25/323 42/1228 014/0 84/39 96/13 04/27 

3 80/374 85/2107 014/0 27 33/29 12/32 

4 61/208 356/907 014/0 5/4 50/18 40/27 

5 99/269 54/1186 014/0 3/0 34/21 38/31 

8 88/233 21/1298 014/0 2/0 78/15 66/26 

18 78/155 42/772 014/0 3/0 74/17 57/3 

 

بر مسیرهای انتخابی مطابقت دارد. براساس مشاهدات  ،کنندی را تولید میتربیش نسبتاًکه رواناب  7و  10، 18، 5، 4، 3های حوضه
، در همان مسیر دان واوان بودنرسیده به میآن  و خروجی 3 منطقه در خمینیامام و مفتح هاییابانخمیدانی، کانالی که منتهی به تقاطع 

آوری های مربوط به جمعآبراهه اصلی برای تحلیل عنوانبهه شیب نیز منطبق بود و در نتیج نتریبزرگی قرار داشت که بر خط اآبراهه
ی امنطقهآن در  دهد. نقطه خروجییهندسه مسیر انتخابی را برای ارزیابی هیدرولیکی را نشان م ،8شکل  ه است.رواناب در نظر گرفته شد

سطحی این  هایآبا دارد. در حال حاضر شبکه ها رل آبگرفتگی و تجمع روانابایام بارندگی مشک مخصوصاًمواقع  تربیشقرار داشت که 
زیست موجب  آلودگی محیط بر عالوهگردند. این شبکه به صورت سنتی و خاکی بوده و های کشاورزی هدایت میمناطق به سمت زمین

ه شیب عمومی سطحی با توجه ب هایآبتم حرکت سیسطورکلی بهشود. های مسکونی به ویژه هنگام باران میی محدوده شهرکآبگرفتگ
مسیر برای شرق یعنی در غرب به جنوبشمالبرای ها در کل شهر از ها به تبعیت از الگوی زهکشی نسبتاً موازی خیابانزمین و شیب خیابان

 292/25نشان داد که در مجموع  2005ساعته  6یدرولیکی مسیر انتخابی براساس سری زمانی اول یعنی بارش ارزیابی ه باشد.ی میانتخاب
کند. به بیانی دیگر امکان متر مکعب در ثانیه رواناب را تولید می 2/43، میزان 2011ر معکب در ثانیه و براساس سری زمانی دوم در سال مت

شده  طحی تولیدمیزان رواناب سباشد و برای سری زمانی دوم حجم بارش می %28، 2005سال حی براساس رخداد بارش ایجاد رواناب سط
 ،9شکل  آوری رواناب سطحی در منطقه وجود دارد.های درست و بلندمدت امکان جمعریزیکه در صورت برنامه ستابوده %89معادل 

تر توان هدایت رواناب با توجه به شیب زمین و سایر شرایط محیطی م 5/1در  3ابعاد کانال  که بانیمرخ طولی کانال در نقطه خروجی است 
 کننده رواناب، از چنین ابعادی برخوردار نیستند.های خروجی و هدایتلاکان تربیشارد. این در حال است که وجود د
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 ساعته در اسالمشهر 24 ارتفاع رواناب. 6شکل 

 

 اناب به تفکیک حوضهنمودار حجم رو .7شکل 
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 اسالمشهر در انتخابی آبراهه هندسه .8ل شک

 

 نال انتخابیپروفیل طولی خروجی کا .9شکل 

  گیریبحث و نتیجه
نظمی بارش در این شهرستان سبب شده که این باشد. بیمی های جنوبی استان تهران دارای اقلیم خشکاسالمشهر از جمله شهرستان

اب آوری رواناین پژوهش با هدف جمع ن مشکالتی در خصوص رواناب شهری باشد.هایی در منابع آب و همچنیشهرستان دارای محدودیت
 SWMMروش مورد استفاده تکنیک جوی باغچه در نرم افزار تعدیل کم آبی در اسالمشهر انجام شده است.  به منظور مدیریت آبگرفتگی و

آوری رواناب، هنگام بارندگی وجود دارد و مشاهدات میدانی بر معانتخابی پتانسیل ج نقطه های پژوهش اخیر نشان داد که دریافتهباشد. می
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. با توجه به رژیم نامنظم بارندگی و رخداد کل بارش سالیانه در چند نوبت، طرح ه استنمود تأکیدواناب در ایام غیر بارندگی هم وجود ر
 . رسدآوری رواناب منطقی به نظر میپیشنهادی برای جمع

های کند. همچنین یافتهبور میهای مختلف شهری عمتر را نشان داد که از کاربری 3216تخابی طولی حدود بررسی هندسه آبراهه ان
افزاید های باالدست نیز به آن میدهد که رواناب از حوضهنشان می ،5و  4،  3 هاحوضهرا در  تربیشمستخرج از حجم رواناب، تولید رواناب 

 غرب اما وجود ندارد، گونه مسیلیمرکز شهر هیچ در حال حاضر دررسد. نتخابی مناسب به نظر میین تجمع رواناب در خروجی او بنابرا
 غربی سمت از کرج رودخانه مسیل. شوندمی محسوب آن غرب در شهر نهایی حریم عنوانبه که دارند قرار کرج رودخانه مسیل ،اسالمشهر

قرار گرفته است و از  اسالمشهر شرقی شمال در کن رودخانه. ندارد شهر سطحی هایآب حرکت سیستم رد خاصی یرتأث گونههیچ شهر
باشد. شمال غرب به جنوب شرق میبرای این دو مسیل در حوالی شهر موازی با هم در برای ین شهر است. در تولید رواناب در ا مؤثرامل عو

شیب انتخابی به  ترینبزرگاست. در حال حاضر مسیر پذیر ی جز در مسیل کن توجیهرواناب برون شهر بهلذا در این پژوهش عدم توجه 
رود جریان  ونماید. مناطق مسکونی منتقل می دستپایینحی باالدست را به سط هایآبوجود است که بخشی از صورت مسیرهای سنتی م

کل آبگرفتگی در این منطقه وجود آمدن مشه ها باعث بنالو عدم ظرفیت کا 2به منطقه  1منطقه  ازجملهسطحی مناطق باالدست  هایآب
ی در گرفتگآبباغ فیض( که موجب ) نیحسن امامبه خیابا 1طحی بخش شرقی منطقه س هایآباست. برای مثال به کرات ورود  شده

از خیابان  ،1شرقی منطقه سطحی بخش مرکزی و  هایآبانتهای این خیابان در محل تقاطع با خیابان حافظ جعفری شده است و ورود 
ها و تعیین مسیر لبنابراین اصالح وضع موجود کانا .ی شده استگرفتگآبموجب  ،2خمینی به خیابان مدنی و رحمانی در منطقه  امام

 هدایت رواناب شهری در اسالمشهر ضرورت دارد.
باغچه در  -ویرن، نشان داد که اجرای سیستم جملبو شرق جنوب ( در2002سال ) در لیئود و همکارانمقایسه نتایج این پژوهش با 

سال  در همکاران و ن پژوهش با تحقیق دانگهمچنین متغیرهای استفاده در ایرسد. شرایطی که تجمع رواناب وجود دارد، مفید به نظر می
در این  SWMM افزارنرمصل از آوری شده نیز مهیا خواهد بود. مقایسه نتایج حاهمخوانی دارد، لذا کنترل کیفیت رواناب جمع ،(2008)

ورزید.  تأکیدگیری زهاندا و سازیشبیه هایداده افقبر تو ،(2010و شون و همکاران ) )2012(همکاران و  ی وانگهاوهش و پژوهشپژ

دارد. در  شباهت ،(2010)و کومار و همکاران ( 2014با نتایج تائو و همکاران ) شهری فاضالب سیستم بهبود نتایج این پژوهش از نظر

 ،(2019( و ماکرو و همکاران )2019ان )(، جینگ و همکار2019توسعه کم اثر که در تحقیقات راندل و همکاران ) ایهمدلنهایت استفاده از 
 تأکیدمطالعه  کاسته است بر صحت SWMMمختلف مدل های توجهی از رواناب در اثر استفاده از سناریو انجام شده است که میزان قابل

 و سازیوی، بومیج نزوالت بارش فصل طول در فراشهری و شهری هایرواناب از استفادهز نظر د. همچنین مقایسه نتایج این پژوهش ادار

 .مطابقت دارد( 1393) شهری با نتایج جعفری سبز فضای آبیاری درها آن کارگیریبه

 

 راهکارها
 :ودشیم شنهادیپ ریز یپژوهش راهکارها یهاافتهیبا توجه به 
 ؛های فنیهای سطحی در مناطق جدید مطابق با استانداردهدایت آبآوری و جمع لزوم طراحی شبکه  

 ؛ها و انهارکاناله داخل از ورود پساب خانگی و زباله ب جلوگیری 

 ؛جمع آوریطرح  ها و انهار محدودهکانال هجلوگیری از ورود آبهای سطحی مناطق باالدست ب 

 های ورودیی انتقال جریانظرفیت الزم برا شیافزابرای  نال ها بهموجود کاصالح وضع ا.  
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 و آب اقلیم، تغییر) آب بحران ملی مایشه دومین ،سبز فضای آبیاری در استفاده منظوربه شهری هایرواناب مدیریت (.1393) علی جعفری،
 .8-1 .18 ،(زیست محیط

خشک.  نیمه و خشک مناطق در سبز فضای ایجادبرای ها بزرگراه و هاجاده سطح از آب آوریجمع امکان بررسی (.1392) دستورانی، محمدتقی
 .44-39 ،1(3) باران آبگیر سطوح هایسامانه

 کارشناسی ارشد، هنامان، پایهای سطحیآوری آبهای جمعمدل صفحه گسترده برای طراحی شبکه(. 1380) عباسافشار، و حسین  ،انهزمانی ابی
 صنعت ایران. علم و دانشگاه

دور و ، دانشگاه هراز و انجمن سنجش از SWMMو  GIS هیدرولوژی و مدل سازی کمی سیالب شهری در محیط(. 1394سلیمانی، کریم )
GIS ایران. 

 .58-1، مشهرسطحی اسال هایآبآوری دوم جمع مطالعات مرحله اول و( . 1391ساز آب پردازان )شرکت

،  SWMMاستفاده از مدل با  رواناب در اسالمشهر یجمع آور یسنجپراکنش رواناب و امکان (1393) منیژهقهرودی تالی،  و شریعت، شیما
 .یعیطب یایجغراف یگروه آموزش ن،یم زمدانشکده علو ،یبهشت دیدانشگاه شه
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آوری و دفع ی جمعهاشبکهدر طراحی و ارزیابی  SWMMکاربرد مدل (. 1387افشین، روشن، امیر، اوجی، محمد مهدی، )شریفیان، رضا 
 .، هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایرانسطحی شهری هایآب

 .گاه امام رضاانش، انتشارت داصول هیدرولوژی کاربردی(. 1394)علیزاده، امین،

با در نظر گرفتن عدم  SWMM(. برآورد هیدروگراف سیل با استفاده از مدل 1391و کوروش بهزادیان مقدم ) مه، بهرام ثقفیانفالح زواره، فاط
 .13-1 ، دانشگاه صنعتی اصفهان.سی عمران، اصفهاننهمین کنگره بین المللی مهندقطعیت توزیع مکانی بارش، 

، 7، جغرافیا و توسعهتخمین رواناب مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد امیرکبیر )کرج(.  در SCS-CN(. ارزیابی مدل 1385)ژه قهرودی تالی، منی
185-198. 

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، ای شهری، هارزیابی بهترین راهکردهای مدیریتی در بهبود کمیت سیالب (.1390کمالی، بهاره )
 .10-1 .1390اردیبهشت  یرکبیر،امدانشگاه صنعتی 

 .انتشارات دانشگاه تهران  ،یکاربرد یدولوژیه ،(1390)محمد ،یمهدو

، استاد راهنما، ارشد یکارشناس هنامانی، پانابروا هرندیپذ یهااچهیو در یروان آب شهر یفیک یسازمدل(. 1389) یپرست، محسن، دوطن
 .فیشر یتنشگاه صنععمران، دا یمهندس دهدانشک ،یشیمسعود تجر

 

 


