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 مقدمه. 1
تاپیذیر ضثی     ساز  ع اضاً با ایرایش سطاح تفیاذ  ن ر

اا  ایی رولیک،   اا، ساک؛ سیایم بام اا و پا؛ زادر

اا  تان، از رگباراا، هابی گ، کاا  ها، رواتا  زر

اسی؛.  و تغییر نک  در پانش گیاا، ضنطقی  ا یرار   

ا چنییر، بیی  آلییادگ، ضنیابت آ  تانیی، از رسییابات   

ایا، ضیااد غیذای، و     ضل خ، ی رات سنایر، ای روهربر

ایا ش   [. پیچیی گ، 9، 3نیاد ]  زا ضنةر ض، ضااد بی ار 

هایی،  اییا  زر اییا  نیی ر  و زیرسییاک؛   ضقییی 

اا  ن ر  تأثیر  بیالقار در رواتیا  طبیلی،     حاض 

ر تییةییا گرییایی، در ضنییاطخ نیی ر ، د آ . [4دارد ]

ایا    ایةاد تقص یا ایر تیاع تاهارآضی   در سیاییم    

ها، ن ر ، ضازب واردآض نش کاارات زیاد  بی    زر

اییا  ع ییاض، و  سییاک؛ اییا و دیاییر زیییر سییاکی ان

گرییایی،  نییاد. گذنییی  از ایییر، آ  کصاصیی، ضیی،

تاات  ضازب هان نی ن ییا تاقی  هاضی       اا ض، کیابان

اییا  تراییکیی، نییاد  ا چنیییر پیاضیی اا     سیایییم

 غیرضایقیم ب  ا رار کااای  دانی؛، از ز  ی  قطیت    

 [.20اا  تةار  ] رواب  و یرص؛

اا  اکیر سیل،   ن در طال سالاضقققرو،   از ایر

 ااتیی  بیییر بییار  و رواتییا  تانیی، از آن رابطیی رهییرد

ایا  ایی رولا یک،    تیر  برقیرار ت اینی . ضی ل     دقیخ

 اتی   هردراا  نایان تاز ،  ضخی   در ایر رار ه م

در اییر   هی   ی، اس؛اا یک، از ض ل SWMM لض  و

آ اتس حفاظ؛  [.27، 18] ددار؛ قاب  قبال، قدزضین  

را بییرا   SWMM زیایی؛ آضریکییا ضیی ل   ضقییی 

اییا  ضییرتب  بییا  سییاز  ه ّیی، و هیفیی، پ ییی ر نییبی 

 1969ایا    رواا  ضخی   و پیچی ر ط، سیال  سیال 

ت ی  هرد. اییر ضی ل تیا هنیان چنی یر بیار        1971تا 

  ناام ن ر اس؛.بازتایا، و ب

سیاز    یم ضی ل دیناضییم نیبی     SWMM ض ل 

تاات  برا  یم واقل  ییا بی     بار  رواتا  اس؛ و ض،

صارت ض اوم هیفی؛ و ه ّی؛ رواتا  را برا  ضناطخ 

ساز  هن . ا چنیر، ایر ض ل ایر قاب ی؛  ن ر  نبی 

اییا ترهیییب نییاد و در   را دارد تییا بییا سییایر ضیی ل  

[. 8قبال، ارائی  دای  ]  اا  هاچم تیایل قاب   حاض 

 ضطاللیات،  ضنیاطخ  در ناضقققی  ،اکییر  سیال  چنی  ط، 

در  اتیی . اییا  آن ب ییرر گریییی   تااتییای، گاتییاگان از

بییرا  طراحیی، سیایییم  SWMM ضیی لا  از   ضطاللیی 

. بیا  نی  اسییفادر   ضن یال( ) نی ر   ها، زیرزضین، زر

ضل یاالً ابیرار  بیرا      SWMM رود اینک  گ ان ضی، 

تیاان از آن   ق، اسی؛، ضی،  ها، سط تق ی  سیایم زر

ها، زیرزضینی، تییر    برا  تق ی  و طراح، سیایم زر

 ایا  ضی ل   اسیفادر هرد. ا چنیر، تاان داد ه  پاراضیر

SWMM ،هارباییر تفیاذ و    تاات  بیرا  بی    چاات  ض

ایا  پاییا سیاییم     کاب،ش زریان اا  دروت، ب  زریان

 .[21ها، زیرزضین، تنظیم ناد ] زر

بردن سطح کی ضات نی ر    در تققیق، برا  باال

در ن ر االی ازا در هاار لییات، ییم ضی ل ریاضی،     

ازرا ن . در ایر ض ل برا  تلیییر ضی ل    ریر  و طرح

. ض ل، هی  بیااتی  در   1ضناسب ب  دو عاض  تاز  ن : 

ن ر در طرح( اضکان طراحی،   زضان تلییرر )زضان هاتا

هییردن ابییرار  بییرا   . یییراام2و ازیرا دانییی  بانیی    

ایا  بلی  . بیرا      ازرا ب  ضنظار اسییفادر طراح، و 

برا   InfoWork CSایرار  از ترمف رسی ن ب  ایر ا 

سیاز  و ارزییاب، اسییفادر نی . ا چنییر، اییر        ض ل

ضقایا  نی . در ت ایی؛، بیا     SWMMایرار با ض ل  ترم

 SWMMنی ة دو ضی ل، ضی ل     بین، ضقایاا تیایل پیش

بییرا   SWMM [. ا چنیییر، از ضیی ل14تأیییی  نیی  ]

ض یری؛ رواتا  ن ر  در قب  و بل  از تاسلا نی ر  
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چ ار ضنطقی  در  ا  در  ضطالل تاان اسیفادر هرد. تیایل  ض،

اای، از قبی  دب،  تاات  کطا هرر تاان داد ه  ایر ض ل ض،

تر برا  نرای  بل   و زضان تا اوج طاالت، تر هاچماوج 

 از تاسل  را برطرف هن  و آثیار ایی رولا یک، تاسیلا   

 [.13کاب، ارزیاب، هن  ] را ب ن ر  

ا  در ضرهیر نی ر تیاریخ، نییراز در      در ضطالل 

زنا  غر  ایران ب  تق ی  ع م قطلیی؛ ع یخ آ    

ایا    ایا  سیاییم   اا  ض یم کطیاط لالی     در ضن ال

بییرا   SWMMهایی، پرداکییی  نیی  و از ضیی ل    زر

یاب، زریان در  ساز  یراین  بار  رواتا  و روت  نبی 

-Monteسیاز   ن . ا چنیر، نبی ضةار  آ  اسیفادر 

Carlo   و روL H.S  هیار   برا  آتالیر ع م قطلی؛ ب

دا  ه  ضیریب   گریی  ن . تیایل ایر تققیخ تاان ض،

 66درصی  تیا    12اا  ضیل د  از  ع خ آ  در ضن ال

ایا  ضربیاط بی      درص  ضیغیر اس؛. ا چنیر، پاراضیر

م اا و بارت گ، بیایریر تأثیر را در دب، پی زیرحاض 

 [. 22] دسی  و ع م قطلی؛ آن دار

سیاز  بیار  و رواتیا  در حاضیا      برا  نیبی  

 و SWMM در هاییار هییرر از ضیی ل Macau نیی ر 

GIS  [. تیایل تایان داد هی  اسییفادر از   6]  ناسیفادر 

GIS  ض م ضی ل  اا  آوردن برک، از پاراضیر دس؛ در ب 

SWMM بایار ضفی  اس؛ و ض ل SWMM   وقی، ه

پیذیر    بانی  اتلطیاف   دسییرس ای، در اا  ه پاراضیر

 ا  دارد. درکار ضالحظ 

برا  ض یری؛ رواتیا  نی ر     SWMMاز ض ل 

گرییایی، در نیی ر  بیی  ضنظییار هییااش کطراییا  آ 

ضاا ن؛ اسیفادر ن  و، پس از آتالیر حااسی؛، ض ل 

ا چنیر، در ایر ضطالل   [.23] واسنة، و ارزیاب، ن 

  ایا  رو ز ضیران زضیان ت رهیر ضنطقی  بیا اسییفادر ا     

دانی ة هیارای،    ن . تیایل تاان برآوردتةرب، ضخی   

 در ضنطقا ضارد ضطالل  باد.  SWMMض ل 

ایا    پیچی گ، در ضقیی  نی ر  و ه بیاد دادر   

تاپاگرای، و ای رولا یک،ش دقییخش ضیارد تییاز باعیث     

ایا  ضیارد تییاز     گیر  ا یا ه ّیی؛   ن ر اضکان ات ازر

بنیابرایر،   برا  بررس، واهنش حاضی  ضیایر تبانی .   

هاربردِ ض ل، ه  بیاات  در عیر سیادگ، سیاکیار و بیا    

اسیفادر از ح اق  اطالعات ورود  ضارد تیاز رواتا  

ساز  هنی  اضیر  ضیرور      ضیناظر با بارت گ، را نبی 

ایی ف از ایییر ضطاللیی  واسیینة، و  اسیی؛. بنییابرایر،

ساز  حةیم   برا  نبی  SWMMارزیاب، هارای، ض ل 

 ع( ن ر ضا   اس؛.) م ع ،رواتا  در ن را اضا

 شناسی تحقیق  روش

 منطقة مورد مطالعه
 204ضای   در نی ال نیر  اییران بیا ضایاح؛       ن ر 

رود بیییر  آبریییر هایی   ادر حاضییو ضربییت   هی ییاضیر

اا  بینالاد و ارارضایة  واقیت نی ر اسی؛.      هار رنی 

ضیر اسی؛. ضییران    985 ارتفاع ن ر ضا   از سطح دریا

 250؛ ضای   ضیاسی      در سیطح دنی  تروالت زیاّ 

 اگرار  نی ر اسی؛. حی اهثر درزی    در سال ضیر  ضی ،

باال  صیفر و  گراد  ساتی، ادرز 35حرارت در تابایان 

زییر صیفر   گراد  ساتی، ادرز 15ه یریر آن در زضایان 

ع( در ضنطقیا دو تاحییا نیش    ) ن را اضام ع ، .اس؛

اکیار، بیر ضخیصیات   3/82ن ردار  ضا  ، با وسل؛ 

درزا عر  ن ال،  36°23'1̋ تا 36°22'20̋ زغراییای،

درزا طیال نیرق، و در    48°27' 21̋تا  48°26' 38̋ و

 (.1نک  ) ن ال نر  ن ر ضا   واقت ن ر اس؛

برا  بایر ضرز حاضی  از تقایا هیاربر  اراضی،     

 1:2000بردار  با ضقیاس  ی ه  آن را سازضان تقا  ضنطق 

، ضنطقا ی اسیفادر ن . در ت ای؛ ت ی  هرد 1385در سال 

 تر تقایم ن . زیرحاضا هاچم 61ضارد ضطالل  ب  
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 مطالعه منطقة مورد ةمحدود .1شکل 

 

 مببدل ازیببن مببورد یهببا پببارامتر محاسببتة
SWMM 

 ااز ضی ل از تقای  یی ضیارد ت   ایا ضقاسبا پاراضیر  برا

بییا دقیی؛ پیینل ضیییر  ،تقییاط ارتفییاع ،اراضیی  هییاربر

، ArcMap ایییرار اسیییخراج نیی  و بییا اسیییفادر از تییرم

DEM  ب و طبقیات  ی  نی  و ضایاح؛، نی   یضنطق  ت

  بیرا  ،ض ل  . با تاز  ب  راان ان ضقاسب   ،ارتفاع

  یاز عیر  ضاییط  ( Width) لعیر  ضلیاد   ضقاسبا

عااضی    یانر ه یضات  ب زبریضلادل اسیفادر ن . ضر

ان در یی در ضقاوض؛ بایر و هاتال را در ضقاب  زر ض ثر

 ،ه کیی ا ایی زیی ولکییاد ضاییییر دارد. اسیییفادر از 

  ا . ت ات [10] اس؛ n ضق ارش برآوردِ ر رو شیتر ،ع  

  قات الزم در راان یا یا رار با تاض اا ز ولر یاز ا

ان یی زر  ربب زیبرآورد ضر  برا .ض ل ضازاد اس؛

ایا اسییفادر    ر و هاتالیر، تفاذتاپذیسطاح تفاذپذ  رو

رر در ضنییاطخ یییر ارتفییاع ذکیر ضقییادییییتل  نیی . بییرا

ر یاز ضقیاد  حاضی  یرزر در ایر  یتفاذپیذ ر و یتفاذتاپذ

  اا  هاربر  ایرار برا ترم  ن ر تاس  راان ا  یتاص

 SWMMر، یضناطخ تفاذپیذ   . بران ضخی   اسیفادر 

 -ریایارتر، گیر    این اد یتفیاذ پ   ایا  از ض ل ،کی

کیا را  یضرآن ر و رو  حفاظی؛ کیاا    آض ؛ اصالح

 برد. ،هار ض ب 

ایی؛ در  ر ییتل کاا آضریکا برا رو  حفاظ؛ 

 ناد ،ان اد ضیت ارد پ   روضیریایاار ایه  ا ،ضناطق

ر یر ضقیاد ییی تل  ر ضطالل  بیرا یر رو  در ایاز ا  [2]

 تفاذ اسیفادر ن .

ضاخصات اتصاالت و ضقی  ورود رواتیا  ایر    

ها، رواتا  از طریخ بازدیی    ب  سیایم زر حاض یرز

و ضاخصات ییریاگرای، اتصیاالت  ن  ضی ات، تلییر 

اییر    ضقاسیب  نی    Arc Map اییرار  ر از ترمبا اسیفاد

ت  از: رقام هی ، طیال و عیر     ا ضاخصات عبارت

 زغراییییای، و حیی اهثر ع ییخ اتصییال. کصاصیییات  
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، نیک    ب زبیر ی  طیال آبیرو، ضیر   یاز قب ی  ضةار

  یی خ بازدیی از طر ی ضقطت، عر  ه  و سیطح ضقطیت  

  بیرا   ضنیاطخ نی ر   ،در برکی  بردان؛ ن . ، اتیض

ناد تیا از   ،ب  حفر چار اق ام ض ،هنیرل رواتا  سطق

ایم یس ااز چرک ،از رواتا  سطق ،خ بخایر طریا

ضنطقا ؛ ناد. در یکارج و ب  داک  چار ا ا ها، زر

ایا   ؛ آنیح ق  چار حفر ن  و ضاقل 52ضطالل   ضارد

رر بیا قطیر   یاا ب  نک  دا چار  . وروداس؛ضاخص 

واردهیردن ضاخصیات     ضیر اس؛ هی  بیرا   ،ساتی 20

 .ن در ض ل از ابرار روزت  اسیفادر  اا آن

 شده گیری اطالعات بارش و رواناب اندازه
و سیایر   SWMM از آتةا ه  برآورد رواتا  در ضی ل 

ضقیادیر   اسیاس  برآور  رواتا  ن ر   اا  ز ت ض ل

تیریر   و اساس، ریتر ض مبار  اس؛، ایر اطالعات از 

  در ایر ضطالل  از سی  ات . اطالعات ضارد اسیفادة ض ل

واقلییا بارتیی گ، بییرا  ارزیییاب، و واسیینة، ضیی ل در 

 23/1/1390 و 6/1/1390، 19/11/1389اییا   تییاریخ

اسیفادر ن  و رواتا  ضیناظر با ایر رگباراا در هاتیال  

گییر    با ات ازر بار  مکروز، حاض  ار تیم ساع؛ ی

ارتفاع رواتا  و سرع؛ رواتا  بی  صیارت ضیی ات،    

، اییر سی  واقلی  از    گیر  ن . ضقی ار بارتی گ   ات ازر

تاییار ایایییاار ااانناسیی، ضایی     هاغییذاا  بییاران

 اسیخراج ن .

 واسنجی مدل
بیییردار  از رواتیییا  نییی ر  بییی  دلیییی     ت اتییی 

تاپذیربادن رگباراا و ا چنیر عی م اسییفادر    بین، پیش

اا  ثبات سخ؛ و پُرارین  اس؛  ب  طار   از دسیاار

اسینة،  [ از دو واقل  برا  ارزیاب، و و6ه  ضقققان ]

  [ ض ل را برا12ا  ] ض ل اسیفادر هردت  و در ضطالل 

م یی   ضخی   ازرا هردت  و یق  با اا بازگا؛دورة 

هردت . در ضطاللا حاضر یق  از  ،ابیواقل  ض ل را ارز

بیردار  نی  هی  از دو ضیارد بیرا        س  واقل  ت اتی  

 واسنة، و یم ضارد برا  ارزیاب، ض ل اسیفادر ن .

اا؛ پیاراضیر ض یم اتیخیا      برا  واسنة، ض ل

(. در بییر اییر عااضی  نییب، عیر       1ن  )ز ول 

 GIS ضلادل و درص  ضناطخ تفاذتاپذیر بیا اسییفادر از  

ناد. از آتةا ه  واسنة، ض ل با تاز  بی    ضقاسب  ض،

ایا هیار     پاراضیراا  ضیل د و تل اد زییاد زیرحاضی   

بر اس؛، بیرا  ییم واسینة، دقییخ و      سخ؛ و زضان

[. در اییر  7پاراضیراا را ب  ح اق  رسات  ] ضناسب بای 

اا  ضطالل  پاراضیراا  ض م اتیخا  و در واسنة، از آن

بیادن ضنطقیا ضیارد     اسیفادر ن  و با تاز  ب  ا ایر 

رسییات ن زضییان واسیینة، و  حیی اق  ضطاللیی ، بییرا  بیی 

بییاالبردن دقیی؛ ضقییادیر سییایر پاراضیراییا بییرا  ا ییا  

گریی  نی  و بی    اا ب  ضق ار یکاان در تظر  زیرحاض 

ضق ار اولی  ب  ضیران ثاب؛ ایرودر یا هاسی  ن . از اییر  

اییا   رو  بیی  طییار گایییردر بییرا  واسیینة، ضیی ل

[. ضییران صیق؛   25نیاد ]  ای رولا یک، اسیفادر ض،

  اسیییفادر از ضییریب تییا    بییا یراینیی  واسیینة، 

از  ضریب تا  سیاتکی   ضقاسب  ن . (NS)ساتکی 

 آی : دس؛ ض، ب  1طریخ رابطا 

(1) 
2

( )
11

2
( )

1


 




n
Q Q

sim obsiNS n
Q Qavobsi

 

نی ر و   سیاز   دبی، نیبی    obsQو  simQدر اینةا 

برابیر ضییاتایر دبی،     avQام، iدب، ضااا ات، در زضان 

 ااس؛. اد دادرتل  nضااا ات،، و 
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تاات  ضثب؛ یا ضنف، بانی . ب ییریر    ض، NSضق ار 

حال؛ زضات، اس؛ ه  ضق ار آن برابیر ییم بانی . در    

دانی ة آن   ضثبی؛ بانی ، تایان    NSصارت، ه  ضق ار 

نی ر ب ییر از ضییاتایر     سیاز   اا  نیبی   اس؛ ه  دادر

اا  ضااا ات، اس؛ و در صارت، ه  ضنف، بان ،  دادر

ضاایی؛ سیاییم    وزی، ضی ل بیا   دا  ه  کر تاان ض،

تریر ضقی ار قابی  قبیال     پاییر [.24، 1ضیناظر تیا؛ ]

NS ،5/0   اس؛ و ارچ  ضقی ارNS     تردییم بی  ییم

 [.19ساز  اس؛ ] دان ة باالبادن دق؛ نبی  بان  تاان

 ارزیابی مدل
نی ر و   ساز  برا  بررس، اینک  بیر ای روگراف نبی 

دارد از ضااا ات، در ض ل چ  ضقی ار اتطبیا  وزیاد    

تیریر روابی     نیاد. راییل   رواب  ریاض، اسییفادر ضی،  

ریاض، ه  در اهثر ضطاللیات ایی رولا   نی ر  از    

و   ناد عااض  ضریب تا  سیاتکی  اا اسیفادر ض، آن

 [.6( اس؛ ]RMSE) ضةذور ضیاتایر ضربلات کطا

، ضییران کطیا    بررس، ه ّی ا ارزیاب، ض ل بر پای

، )غیر از وقایتش ضااا ات ابرآورد رواتا  در یم واقل

واسنة،( با اسیفادر از ضةذور  اضارد اسیفادر در ضرح 

 ضیاتایر ضربلات کطااتةام ن .

 ااز رابط RMSEضةذور ضیاتایر ضربلات کطا یا 

 ناد: ضقاسب  ض، 2

(2) 1 2
( )

1
 



n
RMSE Q Q

sim obsin
 

ضقی ار   simQا ، تل اد تقیاط ضایاا ر   n ه  در آن

ا  بیرا    ضقی ار ضایاا ر   avQ و امi ابرآورد  بر تقط

ضیاتایر ضربت کطا ضل االً برا  ضقاسبا  .اس؛ امi اتقط

ن ر و ضقیادیر ضایاا ات،    ساز  تفاوت بیر ضقادیر نبی 

 اناد. ارزیاب، ع  کرد ض ل بر ضبنا  ضقایای  اسیفادر ض،

ا  در تظر گریی  نی    ااا رن ر و ض ساز  رواتا  نبی 

اا   تر بان ، تفاوت دادر ه  ار چ  ایر ضریب هاچم

بینی، ضی ل    ا  و برآوردن ر ه یر و دق؛ پییش  ضااا ر

 بیایر کااا  باد.

 حجم رواناب
با تاز  ب  اینک  حةم رواتا  سطق، ضلیادل سیطح   

 ،[17زیر ضنقن، ای روگراف ضن ا  آ  پایی  اسی؛ ]  

ا  سیطح زییر ضنقنی،     زتق در ایر ضطالل  از رو  ذو

دسی؛   نی ر بی    سیاز   ا  و نبی  ای روگراف ضااا ر

در  ،ه  ضنطقا ضارد ضطالل  هاچم اسی؛  آض . از آتةا

آ   ،در زضات، ه  بارت گ، رخ ت ادر ،کروز، حاض 

ضقاسیبات آ  پایی     ،ب  ا یر دلی  .پای  ضااا ر تا 

 حذف ن .

 نتایج
راضیرایا   ض ل ضقیادیر برکی، از پا   ابرا  ازرا  اولی

بیا   ،ناد ه  پس از واسینة، ضی ل   ض، برآوردورود  

ه  از ضنیابت ضازیاد    ،تاز  ب  ضقیاس درص  تغییرات

ایا    ضقادیر ب ینی  بیرا  ورود    ،اسیخراج ن ر اس؛

نی ر و   ضقیادیر ب ینی    1زی ول  آیی .   دس؛ ض، ض ل ب 

بیرا  اای؛ ضیغییر ورود      ییرات یضقیاس درصی  تغ 

 .ا د را تاان ض، ،ض ثر در ض ل در یراین  واسنة
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 مدل یواسنج یمهم برا یه و پارامترهایر اولیمقاد. 1 جدول

 ضقادیر اپیی م ضقیاس تغییرات ضقادیر اولی  عااض 

 - *±30 - درص  ضناطخ تفاذتاپذیر

 - *±30 - (٪نیب)

 - *±30 - عر  ضلادل )ضیر(

N-018/0 #011/0-033/0 013/0 تفاذتاپذیر 

N-2/0 *,#02/0-8/0 05/0 تفاذپذیر 

 778/1 5/2-3/0# 2 (mm) ارتفاع ذکیرة ضناطخ تفاذتاپذیر

 81/3 1/5-5/2☼ 1/4 (mm) ارتفاع ذکیرة ضناطخ تفاذپذیر

 18 #5-20 16 درص  ضناطخ تفاذتاپذیر ب ون ذکیرة سطق،

[26]= ضنبت   *[25]; # [11] ; 

 

 SWMMنتایج واسنجی مدل 
اییا   تییاریخ ی هیی  در ایییر ضطاللیی  از دو واقلیی   در

)واقلیییا  23/1/1390)واقلیییا اول( و  19/11/1389

ی برا  واسنة، ضی ل اسییفادر نی .     سام( اتفا  اییادر

 Nashبرا  تةری  و تق یی  تییایل از عااضی  ضلییار     

 Nashاسیفادر ن . اگر در یراین  واسنة، ضق ار ضلیار 

دانی ة آن اسی؛ هی  یراینی       بان ، تاان 5/0بیایر از 

حی    هیای، برکیاردار و تییایل در    واسنة، از دقی؛ 

تییایل   2[. زی ول  15دار  قابی  قبیال اسی؛ ]    ضلن،

 دا . آضار  حاص  از یراین  واسنة، را تاان ض،
 

 حوضه یدر خروج SWMMمدل  یج واسنجینتا .2 جدول

 NS RMSE یاهیار واقل 

 واقلا اول

 0018/0 94/0 دب،

 012/0 90/0 ع خ

 106/0 69/0 سرع؛

 واقلا سام

 00044/0 92/0 دب،

 0079/0 86/0 ع خ

 0649/0 52/0 سرع؛

 

 نتایج ارزیابی مدل
)واقلا دوم( بیرا  ارزییاب، ضی ل     6/1/1390از واقلا 

تق ی  تییایل از ضیریب    اسیفادر ن  و برا  تةری  و

تا  و ضةذور ضیاتایر ضربلیات کطیا اسییفادر نی .     

 دا . تیایل یراین  ارزیاب، را تاان ض، 3ز ول 

یایل ضقاسبا حةم رواتا  تاان داد هی  حةیم   ت

ا  در ار س  واقلی  بیاییر از حةیم     رواتا  ضااا ر

نی ر اسی؛، اضیا ضقیادیر دبی، اوج       ساز  رواتا  نبی 

ا  در وقیییییایت اول و دوم از ضقیییییادیر  ضایییییاا ر

ن ر ه یر اس؛ و در واقلا سیام اکییالف    ساز  نبی 

 تیایل ضقاسیبا حةیم رواتیا     4زیاد  ت ارد  ز ول 

 دا . ن ر را تاان ض، ساز  ا  و نبی  ضااا ر
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 واقعة دوم یحوضه برا یدر خروج SWMMمدل  یابیج ارزینتا .3 جدول

 NS RMSE یاهیار واقل 

 واقلا دوم

 0026/0 84/0 دب،

 014/0 88/0 ع خ

 082/0 85/0 سرع؛

 
 شده سازی شبیهو  یا حجم رواناب مشاهده ةج محاسبینتا .4 جدول

 پاراضیر
 ن ر ساز  نبی  ا  ااا رض

 واقلا سام واقلا دوم واقلا اول واقلا سام واقلا دوم واقلا اول

 25/563 27/267 15/52 07/533 15/236 03/47 (m3حةم رواتا  )

m3دب، اوج )
/s) 022/0 0211/0 0054/0 0241/0 023/0 00537/0 

 5/6 6 2 5/4 6 5/1 (hrزضان تا اوج)

 

ا   اا  ضایاا ر   روگرافای 4و  3، 2اا   نک 

ا  را ه  برا  ضقاسبا حةم رواتا   ن ر ساز  و نبی 

 دا . اسیفادر ن  تاان ض،

 

 
 واقعة اول یبرا شده سازی شبیهو  یا دروگراف مشاهدهیه .2شکل 

 

 

 
 واقعة دوم یبرا شده سازی شبیهو  یا دروگراف مشاهدهیه .3شکل 
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 واقعة سوم یبرا شده زیسا شبیهو  یا دروگراف مشاهدهیه .4شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه
ساز   تیایل حاص  از واسنة، ض ل تاان داد ه  نبی 

نی ر اتطبیا     دب، و ع خ رواتا  در س  واقلا بررس،

کاب، دارد  در حال، ه  در ضارد سرع؛ رواتا  بیر 

ا  ه ی، اکییالف    نی ر و ضایاا ر   ساز  ضقادیر نبی 

قاب  قبال، اس؛  وزاد دارد. اضا، ایر اکیالف در ح 

و  69/0ترتییب   برا  واقلا اول و سام ب  NSو ضق ار 

بیادن تییایل    ع ؛ ضلی اس؛.  5/0و بیایر از  52/0

تاات  تان، از زبال  یا ضااد زائ   بان  ه   سرع؛ ض،

ایا  نی ر     اا  نی ر  و داکی  هاتیال    در رواتا 

گییر    تاات  در تییایل اتی ازر   وزاد دارد  ایر ضااد ض،

تیایل ارزییاب، ضی ل   یرگذار بان . ا چنیر، أثسرع؛ ت

SWMM   هارای، و دق؛ ض ل را تأیی  هیرد و در ایر 

دب،، ع خ رواتیا  و سیرع؛   )ن ر  ضیغیر ارزیاب، س 

گییر  نی .    اتی ازر  5/0بیاالتر از   NSضقی ار   (رواتا 

برا  دب،، سیرع؛ و ع یخ    RMSEا چنیر، ضقادیر 

ضیییر  0026/0ترتیییب  رواتییا  در یراینیی  ارزیییاب، بیی 

ضییر بیر ثاتیی      082/0ضییر و   014/0ثاتیی ،   ضکلب بیر 

دانی ة تییایل قابی  قبیال ضی ل       دس؛ آض  ه  تاان ب 

اس؛. تیایل بررس، حةیم رواتیا  در ضنطقیا ضیارد     

ن ر تاان داد ه  حةیم   ضطالل  برا  س  واقلا بررس،

رواتا  با دق؛ کاب، بیرآورد نی ر اسی؛. بنیابرایر،     

بین، حةم سی  با تاز   یشتاان از ایر ض ل برا  پ ض،

ب  سناریااا  گایر  نی ر اسییفادر هیرد و از اییر     

ض ل بیرا  ضی یرت بقیران قبی  از وقیاع حادثی  در       

ضنطقا ضارد ضطاللی  ب یرر بیرد و تییایل قابی  قبیال،       

تییاان از تیییایل  یییر، ضیی،بییر ادسیی؛ آورد. عییالور  بیی 

آض ر در یراین  واسنة، بیرا  بیرآورد ضقی ار     دس؛ ب 

اضیراا اسیفادر هرد و در ضناطخ دیایر، هی  از   ب ینا پار

ات ، اسیفادر  لقاظ ا ان، ضااب  ب  ضنطقا ضارد ضطالل 

[ ضطابق؛ دارد. 5هرد  ایر تیایل با تیایلش یم پژواش ]

در بیرآورد   SWMMایا  ضی ل    با تاز  بی  قاب یی؛  

در اییر بخییش از   هییردن کروزیی، رواتییا  و یییراام

گریی؛ هی  ضی ل     تاان تییة  حاض  ه  تیاز اس؛، ض،

SWMM پذیر  قاب  قبال، برا  ترهییب بیا    اتلطاف

از اییی روگراف زریییان و  [6اییا  دیاییر دارد ] ضیی ل

ایا    تاان در ار بخش ب  عناان ورود  برا  ض ل ض،

 [.16دیار اسیفادر هرد ]

تاان از اییر ضی ل    با تاز  ب  ضطالب ذهرن ر، ض،

اا  ضی یری؛ رواتیا  نی ر  و طراحی،      برا  طرح

ها، رواتا  ن ر  در ضنطقا ضیارد ضطاللی     زر نبکا

ایا  برکی، ضطاللیات     اسیفادر هرد  ایر تییة  با یایی 

[ ضطابق؛ دارد. اضا، بای  ب  اییر تکیی  تازی     27، 18]

ایا  ثبیات،    در ضناطخ ن ر  ایاییاار  ضل االًهرد ه  
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اا  ضخی   در  ه  بیاان از آن برا  بررس، دق؛ ض ل

اسییفادر هیرد، ضازیاد    ایا  ضخی ی     وقایت با ن ت

گییر  دبی،    تیا؛. ا چنیر، بای  تاز  هرد ه  ات ازر

  ضیفیاوت باییار   ایا  نی ت برا  وقایت ضخی ی  بیا   

نی  تییایلش    بر اس؛. از ایر رو، باعیث   سخ؛ و ارین 

وقییاع پیاسیی؛ ضییارد تأیییی   داضنییا بارتیی گ، هیی  بیی 

تاارت گان ایر ضطاللی  بانی . بنیابرایر، از اظ یارتظر     

سیاز  رواتیا  تانی، از     ضی ل در نیبی   دربارة دق؛ 

بارت گ، با نی ت و ضی ت کیارج از اییر ضقی ودر      

 ناد. تظر ض، صرف
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