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آنالیز ریسک و رتبهبندی زیر حوضهها به منظور جانمایی LIDها
در کنترل سیالب شهری
(مطالعه موردی :مناطق  10و  11مشهد)
❖ حامد زاهدی خامنه؛ دانشجو دکتری سازههای آبی ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد
❖ سعید رضا خداشناس*؛ استاد گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
در این پژوهش سیستم جمعآوری آبهای سطحی مناطق  10و  11شهر مشهد مدلسازی گردید .جهت ارزیابی شرایط سیستم آنالیز
ریسک و همچنین به منظور مکان یابی جهت اجرای طرحهای توسعه کم اثر ) ،1(LIDاز آنالیز ریسک استفاده شد .نتایج نشان داد که
سیستم جمعآوری اگر چه برای سیالبهای با دوره بازگشت دوساله مشکل خاصی ندارد ولی برای سیالبهای با دوره بازگشت بااارتر
ظرفیت مناسب ندارد و به ترتیب  29و  38درصد از کانالها دچار پس زدگی و آبگرفتگی میشوند .جهت آنالیز ریسااک از دو پااارامتر
احتمال شکست )2 (pofو پیامد شکست )3 (cofاستفاده شد .نتایج با استفاده از  Z-Scoreدستهبندی و زیر حوضهها به  5گروه تفکیک
شدند .نتایج نشان داد که به ترتیب در مناطق  10و  61.9 ،11و 49.5درصد از زیر حوضه در دسته با احتمال شکست بار (گروههااای
 4و  ) 5قراردارند .همچنین بررسی پیامااد شکساات نشااان داد کااه  16.3درصااد از زیاار حوضااههای منطقااه  10و  24درصااد از زیاار
حوضههای منطقه  11در گروه با پیامد شکست بار قرار دارند .جهت رتبهبندی نهایی زیر حوضه به منظااور اولویتبناادی در جانمااایی
طرحهای  LIDعالوه بر آنالیز ریسک ،زیر حوضهها بر اساس اولویتهای اقتصادی اجتماعی و کاربری اراضی نیااز دسااتهبندی گردیااد.
رتبهبندی نهایی نشان داد  6.6درصد از زیر حوضههای مورد مطالعه که شامل  22.8درصد از مساحت محدوده مورد بررسی هستند در
دسته با ریسک بار قرار میگیرند .انجام رتبهبندی ،مناطق با خطر سیل بار را تحاات فشااار میگاارارد کااه کنتاارل  LIDرا بپریرنااد و
سرمایه گراری انجام دهند ،همچنین به مناطقی که خطر سیل کمتری دارند اما احتمال بارتر در اجرا و سرمایهگراری LIDهااا دارنااد
سود میرسانند.
واژگان کلیدی :مدیریت سیالب ،رواناب ،توسعه کم اثر ،رتبهبندی زیرحوضه ،ارزیابی ریسک
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 .1مقدمه
هدف اصلی از مدیریت سنتی ساایالب شااهری انتقااال
آب از یک منطقه درحداقل زمااان اساات .افاازودن سااطوح
غیرقابل نفوذ ،نفوذی را کااه در یااک منطقااه در وضااعیت
طبیعی آن رخ میدهااد را کاااهش میدهااد ،ایاان اماار بااه
افاازایش میاازان رواناااب کمااک میکنااد .ادامااه ماادیریت
سیستمهای جمعآوری آبهای سطحی بااا ایاان روش بااه
پیشرفتهای پایدار کمک نخواهد کرد [.]27
افااازودن کنترلهاااای توساااعه کااام اثااار ( )LIDباااه
سیستمهای مدیریت سیالب موجود ،عالوه بر کاهش حجم
رواناب و مزایای کیفیت آب ،میتواند مزایای کاااهش اثاارا
اقلیمی برای رواناب سطحی دارا باشد [ .]30عالوه باار ایاان
LIDها باعث ارتقاء مزایای اکولوژیکی ،ایجاد چشااماندازهای
زیبا و مزایای تفریحی نیز میشوند [ .]27شناسااایی موانااع
اقتصاااادی اجتمااااعی در مقابااال  LIDبااارای بهباااود
سرمایهگراری در این راستا ضروری است [.]24 ،9 ،8
در هنگام اجرای کنترلهای  LIDفاکتورهای انتخااابی
زیادی وجود دارد ،از آن جمله میتوان به تعااداد کنتاارل،
اندازه ،ترکیب و محل کنترل و ...اشاره کاارد .بودجااه یااک
عاماال محاادود کننااده اصاالی در پروژههااای سیسااتمهای
جمعآوری سیالب شهری است ،که باعث میشود انتخاااب
بهینه و قرار دادن  LIDمناسب برای دستیابی به حااداک ر
کاهش جریان رواناب از اهمیت باریی برخوردار باشد.
برای ارزیااابی صااحی و مقایسااه سااناریوهای  LIDدر
بهینهسازی حوضه آبریااز ،روشهااای مناسااب رزم اساات.
بهتاارین سیسااتم پشااتیبانی تصاامیمگیری در تماارین
مدیریت ( ،)BMPDSSروش بهینهسازی میباشااد کااه در
طراحی و قرارگیری BMPها کمااک میکناادBMPDSS .
کاربر را ملزم به تعیااین نقااا ارزیااابی و عواماال ارزیااابی،
متغیرهای تصمیمگیری ،توابع هزینااه و اهااداف ماادیریت
میکند [.]15
در روش چنااد هدفااه ) (MOSEBENDپارامترهااای
اجتماااعی  -اقتصااادی و توسااعه بااا در نظاار گاارفتن
نزدیکترین فاصله جهت اجرای  LIDدر نظر گرفتااه شااد

است و هدف آن فراهم کااردن راهحلهااای بهینااه جهاات
اجرای روشهای توسااعه کاام اثاار باارای زیاار حوضااههای
مختلف میباشد .الگوریتم ارائه شده سعی کاارده اساات تااا
راهحلهایی را با در نظر گرفتن بیشترین کاهش رواناااب،
کمترین هزینه و بارترین احتمال تعمیر و نگهداری باارای
مالکان خصوصی فراهم کند [.]7 ،6
ماادل ( )SUSTAINبااه منظااور یکپارچهسااازی ماادل
تصفیه و تجزیه و تحلیاال آبهااای سااطحی شااهری ارائااه
شده است که از ادغام الگوریتم ژنتیک با  GISایجاااد شااد
کااه از برخاای روشهااای محاسااباتی  SWMMاسااتفاده
میکند [.]21 ،20
 SUSTAINاباازار جهاات تصاامیم گیااری اساات کااه
میتواند هزینهها و مزایای مربو بااه اجاارای کنترلهااای
مختلف  LIDرا تجزیااه و تحلیاال کنااد [ .]14ایاان ماادل
میتواند مدلسازی هیدرولوژیکی از عملکرد  LIDرا ارائااه
دهد و مقرون به صرفهترین گزینهها را باار اساااس اهااداف
یک سایت خاص مشخص کند.
در پژوهشی به منظور بهینهسازی شیوههای ماادیریت
سیالب در شرایط تغییاار آب و هااوا باارای آبخیاازداری در
تهران از مدل  SWMMو  NSGA-IIبااه همااراه تجزیااه و
تحلیل پوششی دادهها اسااتفاده گردیااده اساات .براساااس
معیارهااای قابلیاات اطمینااان مربااو بااه کاااهش ساایل و
هزینهBMP ،های شبیهسازی شده بهینه گردیدنااد [.]18
در پژوهش دیگری از  NSGA-IIبا  SWMMبرای تعیااین
چیدمان بهینه ظرفیت استخرهای نگهدارنده برای کاهش
اضافه بار حاصل از منهولها استفاده شده است [.]13
بااه منظااور تعیااین محاال کفهااای نفااوذ پااریر و
پشاااتبامهای سااابز از مااادل  SWMMو روشهاااای
شبیهسازی مونت کااارلو اسااتفاده شااده اساات .همچنااین
جهت تعیااین موقعیاات کنترلهااا و تحلیاال تناسااب بااین
عملکرد و هزینههای اجرا مدل  NSGA - IIبااه SWMM
پیونااد داده شااد [ .]12در پااژوهش دیگاار از ،NSGA-II
انتخاب چند معیار ،روشهای فازی و یااک شاابکه عصاابی
مصنوعی ( )ANNبرای تهیه اطالعا مربو بااه هزینااه و
سود مربو به اجرای  LIDاستفاده گردید [.]28
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استفاده از  SWMMو یک مدل بهینهسازی چند هدفه
روشی معمول برای ارزیابی LIDها بااوده اساات .بااه منظااور
کنترل سیالب شهری در کره جنوبی با اسااتفاده از Matlab
و  SWMMالگااویی باارای بهینهسااازی ابعاااد  LIDباارای
کاهش اولین ) Flush Effect (FFEایجاد کردند [.]5
زو و همکاران از  SWMMو  Matlabبرای بهینهسازی
طرحهای کنترلهای  LIDاستفاده کردنااد .آنهااا قااادر بااه
ایجاد یک طرح بهینه بودند که میزان رواناب را  65درصد
کاهش داده و راندمان کاهش بار آرینده مواد جامد معلااق
را  65.6درصد کاهش میداد.
از الگوریتم جستجوی هارمونی ) (HSهمراه بااا SWMM
برای توسعه و بهینهسازی مدل اسااتفاده شااده اساات .از ایاان
مدل باارای تعیااین طراحاای بهینااه روکشهااای نفااوذ پااریر
اسااتفاده گردیااد .الگااوریتم  HSمکانهااایی را باارای اجاارای
روکش نفوذ پریر انتخاااب میکنااد و تعیااین میکنااد از چااه
اندازه و نوع روسازی باید در هر شرایطی استفاده شود [.]16
بااه منظااور ارزیااابی اهمیاات پارامترهااای مختلااف در
طراحی  LIDاز الگوریتم ژنتیک ( )Borg MOEAو اتصال
آن با مدل  SWMMاستفاده شده است .این مدل قادر به
انجام بهینهسازی چند هدفه برای تجزیه و تحلیل اقداما
احتمااالی  LIDبااا بااه حااداقل رساااندن جریااان اوج در
سیالبها میباشد .این مدل همچنین اطالعا مهماای در
مورد مقرون به صرفه بودن کنترلهای مختلااف  LIDارائااه
میدهد [.]10
بر روی شبکه جمعآوری شااهر مشااهد نیااز تحقیقاااتی
انجام شده است .در یک پژوهش به منظور بررسی شرایط
شبکه جمعآوری رواناب شهری منطقه  10مشهد از ماادل
 ASSAاستفاده گردید .نتایج نشان داد که در سیالبهای
با دوره بازگشت بزرگتر از  2سال برخاای از کانالهااا تااوان
عبور ساایل طراحاای را ندارنااد [ .]3همچنااین در تحقیااق
دیگری بررسی اثاار توسااعه و گسااترش شااهر باار ساایالب
شااهری پرداختااه شااده اساات .بررساایها نشااان داد کااه
مساااحت شااهر مشااهد در سااال  1395نساابت بااه سااال
 31.5 ،1320برابر شده اساات .همچنااین دباای اوج سااال
 1395نساابت بااه سااالهای  1355 ،1320و  1365بااه
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ترتیااب  259 ،307و  177براباار شااده اساات [ .]31در
مطالعه دیگری با اسااتفاده از ناارم افاازار  SWMMشاابکه
جمعآوری آب سطحی حوضه آبریااز جنااوب غرباای شااهر
مشهد را مورد بررسی قرار گرفاات .بااا بررساای آمااار 450
واقعه بارش اعالم شد که بر اساس شاارایط منطقااه مااورد
مطالعه بارشهای با مقدار کم و زمان کوتاه مد ولاای بااا
شد لحظههای زیاد از بارشهای با مقاادار زیاااد و زمااان
طورنیتر ولی شااد لحظااه ای کمتاار دباای اوج آبنمااود
بزرگتری تولید مینماید [.]32
به منظور بررسی سیستم جمااعآوری ساایالب شااهری
شهر ویندسور کاناد از مدل  SWMMاستفاده گردیااد .در
این مطالعه عنوان شد کااه تعیااین دقیااق محاال جانمااایی
LIDها در کارایی و بهبود عملکرد آنها بسیار مهم اساات.
از این رو بااا اسااتفاده از آنااالیز  Z-Scoreزیاار حوضااههای
شااهری را جهاات جاتمااایی سیسااتمهای  LIDرتبهبناادی
گردید [.]23
افزایش سطوح نفوذ پریر بااه دلیاال توسااعه روزافاازون
شهر مشهد و تغییرا اقلیمی دهه اخیاار موجااب افاازایش
میزان رواناب شهری به مقدار قابل مالحظهای شده اساات.
از این رو بررسی و تحلیل شبکه جمعآوری ساایالب شااهر
مشهد و یافتن راهکاری به منظور مدیریت صحی سیالب
ضروری به نظر میرسد.
در ایاان پااژوهش سیسااتمهای جمااعآوری آبهااای
سطحی دو منطقه  10و  11شهر مشهد مورد ارزیابی قرار
گرفاات .هاادف از ایاان مطالعااه ،ایجاااد یااک چااارچوب
بهینهسازی چندبخشی است که قادر بااه تشااری بهتاارین
موقعیت به منظور قرارگیری  LIDجهت مدیریت ساایالب
شهری است .برای انجام این کار ،ابتدا به مدلسازی شبکه
موجود پرداخته و پس از تحلیل شرایط با استفاده از یااک
روش ارزیابی ریسک سیل شهری و همچنین روش تجزیه
و تحلیل اجتماعی و اقتصادی اولویتبندی زیاار حوضااهها
برای قرار دادن کنترلهای  LIDدر یااک منطقااه شااهری
تعیین گردیده است.
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 .2روش شناسی
 .2.1محدوده مورد مطالعه
شااهر مشااهد مرکااز اسااتان خراسااان رضااوی بااا 351
کیلومتر مربع مساحت ،دومین کالن شهر ایران میباشد که
در شمالشرق ایران بین رشتهکوههای بینالود و هزارمسجد
واقع است .ارتفاااع شااهر از سااط دریااا حاادود  1050متاار

(حداک ر  1150متر و حااداقل  950متاار) اساات .براساااس
سرشماری عمومی نفوس و مسااکن سااال  ،1395جمعیاات
شهر مشهد در این سال ،بالغ بر سه میلیون نفاار بودهاساات.
محدوده مورد بررسی بخشی از غرب شااهر مشااهد (اراضاای
مناااطق  10و  11شااهرداری مشااهد) میباشااد .مساااحت
محدوده برابر با  36/3کیلومتر مربع میباشد.

شکل  .1نقشه شبکه جمعآوری آبهای سطحی مناطق  10و  11مشهد

مرز زیر حوضهها بااا اسااتفاده از نقشااه کاااربری شااهر
مشااهد ،و نقشااههای  1:2000شااهری در محاایط GIS
ترسیم شدند .محدود مورد مطالعااه بااه  678زیاار حوضااه
تقسیم گردید 678 .کانال وظیفه انتقااال رواناااب سااطحی
محدوده مورد مطالعه را دارند .تعداد گرهها براباار بااا 702
میباشد .تحلیل پارامترهااای فیزیکاای حوضااه باار اساااس
نقشااه  DEMشااهر مشااهد و همچنااین دادههااای نقشااه
برداری میدانی صور گرفته است.

 .2.2برآورد رواناب
جهاات باارآورد رواناااب زیاار حوضااههای شااهری ،از
منحنیهای شد مد فراوانی مشهد [ ]3استفاده شااده
است .با توجه به محاسبه زمان تمرکااز در زیاار حوضااهها،
بارندگی با مد زمان  2ساعت (بزرگترین زمااان تمرکااز)

انتخاب گردیده است .به منظور مدلسااازی هیاادرولیکی 3
دوره بازگشت  5 ،2و  50ساله انتخاب [ ]2و با استفاده از
مدل  SPSSمعادر شد بارش برای باران  2ساااعته بااا
دوره بازگشتهای مختلف تهیه گردید.
معادله استفاده شده برای شد بارش بااه شااکل زیاار
میباشد:
()1

𝑎

𝑏)𝑐𝑖 = (𝑡+

در این معادله  iشد بارندگی بر اساااس میلیمتاار باار
ساعت t ،زمااان تااداوم بارناادگی و  a,b,cنیااز پارامترهااای
شکل و موقعیت (بی بعد) میباشند .با استفاده از نرم افزار
 SPSSروابااط شاااد بارناادگی  2سااااعته بااارای دوره
بازگشتهای  5 ،2و  50ساله محاسبه گردید است که بااه
شرح زیر میباشد.
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شکل .2منحنی شدت -مدت -بارش شهر مشهد

جدول  .1ضرایب معادله نفوذ
دوره بازگشت

a

b

c

R squared

 2ساله

3288

1.183

66.017

0.997

 5ساله

7296

1.298

59.93

0.993

 50ساله

18100

1.357

55.219

0.987

جهاات بدساات آوردن هااایتوگراف بارناادگی از روش
شیکاگو اصالح شده استفاده شد .در این روش عمق بارش
قبل از زمان بیشینه بااارش) (PBو بعااد از زمااان بیشااینه
بارش ) (PAاز روابط زیر بدست میآید:
()2

()3

()4

−a.tB
b
t
)( B +c
r

−a.tA
b
tA
(
)+c
1−r

= PB

= PA

r = 0.375t D

 .2.3محاسبه ( CNعدد منحنی)
بدین منظور در گااام نخساات باارای بدساات آوردن CN

برای هر زیر حوضه ابتدا بااا اسااتفاده از نقشااههای 1:2000
شهر مشهد و تصاویر ماهواره ای و همچنین سامانه بر خااط
شهرداری کاربری اراضی شهرداری مشهد ،کاااربری اراضاای
در هر زیر حوضه مشخص و تفکیااک گردیااد .بااا توجااه بااه
گروه هیدرولوژیکی خاک و همچنین کاااربری اراضاای عاادد
منحنی برای هر محدوده تعیین گردید [ .]25بااا توجااه بااه
درصد اشغال هر کاربری در هر زیاار حوضااه بااا اسااتفاده از
میانگین وزنی مقدار  CNهر زیر حوضه تعیین میگردد .در
نهایت جهت انتخاب  CNنهایی مقدار بدست آمده با مقاادار
موجود در مطالعا باردستی نیز مقایسه گردیده است.
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شکل .3هایتوگراف باران  2ساعته با دوره بازگشتهای  5 ،2و  50ساله
جدول  .2درصد اشغال و مقدار  CNکاربری محتلف
CN

درصد اشغال

مساحت (هکتار)

کاربری

61

0.48

1485.91

مسکونی

61

0.02

56.09

آموزشی

90

0.02

60.21

پارکینگ یا فضای ورزشی

81

0.07

209.03

خدماتی و تجاری و اداری

49

0.02

47.98

پارک یا فضای سبز ،کشاورزی

83

0.41

1266.75

معابر و خیابانها

75

1

3125.94

کل

شکل .4پهنهبندی  CNدر سطح محدوده مورد مطالعه
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 .2.4نرمافزار SWMM

1

به منظور بررسی شبکه جمااعآوری از ماادل SWMM

استفاده شده است .به منظااور شبیهسااازی هیاادرولیک از
روش موج دینامیک 2استفاده شد [ .]25این روش کاای از
توانمندترین روشهای روندیابی جریان است ،چرا که ایاان
روش معادر جریان کامل یااک بعاادی ساانت وناناات 3را
برای کل شبکه انتقااال حاال میکنااد [ .]1زبااری مناااطق
نفوذپریر و نفوذ ناپریر براساس تفکیک کاربری اراضی هاار
زیر حوضه تعیین گشته است .بدین جهاات بااا اسااتفاده از
نقشه کاربری اراضی و تصاویر ماهوارهای ،کاربری هاار زیاار
حوضه بتفکیک و بر اساس منحنی بی بعااد ) (CNشااماره
منحنی هر زیر حوضه مشااخص گردیااد.همچنین از روش
شماره منحنی جهت برآورد نفوذ استفاده شد .بااه منظااور
تعیین پارامترهای زبری کانالها عالوه بر راهنما نرم افاازار
از نتایج مطالعا جامع آبهای سااطحی مشااهد (شاارکت
توس آب) استفاده شد .مشخصا کانالهااا شااامل ابعاااد،
رقوم ارتفاعی ابتدا و انتها ،شاایب و ...توسااط نقشااه بااردار
برداشت و با بازدید میدانی چک گردید.

 .2.5رتبهبندی زیر حوضهها
روش مورد استفاده برای گروهبناادی ریسااک و تحلیاال
اجتماعی ،آنالیز  z - scoreمیباشد .امتیاز  zمعیاری آماااری
است که دادهها را به یک امتیاز اسااتاندارد تباادیل میکنااد
[ .]23امتیاز  zبیانگر موقعیت یک داده نسبت بااه میااانگین
دادهها میباشد که با استفاده از معادلااه زیاار میتااوان آن را
تعیین کاارد .میااانگین کلاای مجموعااه دادههااا از یااک داده
منفرد تفریق میشود و سپس بااه انحااراف معیااار مجموعااه
داده تقسیم میشود .معادله زیر یک نمره م بت یا منفاای را
فراهم میکند .برای م ال یک  z - scoreمساااوی صاافر بااه
این معنی است که نقطه داده برابر میااانگین اساات ،امتیاااز
 z - score -1به این معناای اساات کااه نقطااه داده انحااراف

1

Storm Water Management Model
Dynamic Wave
3
Saint Venant
2

معیار پایینتر از میانگین است .به همین ترتیب  ،1میانگین
انحراف معیار بارتر از میانگین است.
()5

x−MEAN
STDEV

=z

 2.6ارزیابی ریسک
آنالیز ریسک ،راهکاری مناسب جهت شناحت نیازهای
ضروری زیر ساختها به منظور سرمایهگراری موثر ،بااا در
نظر گرفتن محدودیتهای مااالی ،باار روی داریاای حیاااتی
میباشد] .[26باارای انجااام ایاان کااار بایااد میبایساات بااه
ارزیابی کمی ریسک پرداخته شود .ارزیابی کمی ریسک با
ضرب احتمال وقوع در نتیجه یااا تاااثیر آن رویااداد انجااام
میشود [ .]23در یک خطر سیل ،ارزیابی ریسک با ضرب
احتمال وقااوع یااک ساایل در نتااایج آن تعریااف میشااود
(معادله .]19[ )6
برای ارزیابی خطاار ساایل ،احتمااال و نتیجااه شکساات
ساایالب مااورد نیاااز اساات ] .[17باارای ارزیااابی احتمااال
شکست سیالب شهری ،عواماال زیاار بایااد در نظاار گرفتااه
شوند :شرایط فیزیکی ،پروفیل خاااک ،عملکاارد و ظرفیاات
هیاادرولیکی [ .]17جهاات ارزیااابی ریسااک از دو معیااار
احتمال شکست ) (POFو ارزیابی پیامد شکساات )(COF
استفاده شده است.
احتمال شکست :بدین منظور از نتایج مدلسازی شبکه
جمااعآوری آبهااای سااطحی بااا ماادل  SWMMاسااتفاده
گردیده است .سیالب به دوره بازگشت  5ساااله (باار اساااس
توصاایه نشااریه  ]2[ )3-118بااه عنااوان ساایالب طراحاای
انتخاب شده است .جهاات بررساای احتمااال شکساات ،سااه
پارامتر حداک ر ظرفیت کانالها ،حداک ر جریان انتقااال داده
شده توسط هر کانال و ضریب رواناب انتخاب گردیااد [.]23
به منظور نرمالسازی ،حداک ر جریان در هر کانال بر عرض
مقطع تقسیم شده است .هر یک از این فاکتورها با اسااتفاده
از  z - scoreاز  1تااا  5رتبهبناادی میگردنااد (جاادول 1 .)3
کمترین احتمال وقوع سیل و  5بیشترین میباشد .برای هر
زیر حوضه بارترین امتیاز از عوامل  3گانه به عنوان احتمال
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شکست آن زیر حوضه در نظرگرفته شد.
ارزیابی پیامد شکست :پیامد شکساات میتوانااد باارای
تعیین حساسیت دارایی مااورد اسااتفاده قاارار گیاارد .ایاان
ارزیابی خسار اقتصادی ،مسائل اجتماعی مانند تاثیر باار
زندگی انسانی و یا اموال و اثرا زیستمحیطی را در نظاار
میگیرد [ .]26برای تعیین پیامد شکست ،کاربری اراضاای
هر زیر حوضه مورد بررسی قرار گرفت .در هر زیر حوضااه
کاربریهای مسکونی ویالیی ،مسکونی آپارتمااانی ،فضااای
آموزشی ،فضای باز و پارکینگها و امالک تجاااری و اداری
تعیین گردید .سپس با استفاده از دفترچه ارزش معامالتی
شهرستان مشهد مربو به سال ( 98مربو به شااهرداری
مشهد) و همچنین استفاده از آمار و اطالعا دفاتر امالک
هر منطقه ،ارزش ریالی کاربریهااای موجااود در هاار زیاار

حوضه برآورد گردید تااا مشااخص شااود در صااور وقااوع
سیل بیشترین تاثیر یا آسیب را با در نظر گرفتن عواماال
اقتصادی در کدام زیر حوضه ایجاد میشود.
بدین ترتیب یک منطقااه مسااکونی بااا تااراکم بااار یااا
اراضی تجاری و اداری نسبت به منطقه مسکونی با تااراکم
پااایین ،دارای ارزش اقتصااادی بیشااتر و پیامااد شکساات
بزرگتری میباشد .هر زیر حوضه بااا اسااتفاده از z - score
نرمال و از  1تا  5رتبهبندی شده است .یک کمترین تاااثیر
منفی و پنج بیشترین آسیب احتمالی ناشی از سیل دارد.
ریسک نهایی پروژه از معادله زیر بدست میآید.
()6

جدول  .3دستهبندی گروهها بر اساس نمره Z
Score

Z-Score

1

Z≤ -0.75

2

-0.75˂ Z ≤ -0.25

3

-0.25˂ Z ≤ 0.25

4

0.25˂ Z ≤ 0.75

5

Z ˃ 0.75

شکل  .5ماتریسک ریسک بر اساس معادله 6

Risk= POF × COF
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 .3نتایج
 .1.3بررسی عملکرد شبکه جمعآوری آبهای سطحی
شکل  6نسبت پرشدگی کانالهااای شاابکه موجااود را
درساایالب بااا دوره بازگشاات  5 ،2و  50ساااله را نشااان

میدهد .موقعیت مکانی کانالهایی کااه دچااار آبگرفتگاای
شدهاند و زیر حوضههای مربو آن در شااکل ارائااه شااده
اساات .بحرانیتاارین زمااان مااابین  1:15ساااعت تااا 1:30
ساعت از شروع بارندگی میباشد.

شکل  .6چگونگی عملکرد کانالها :درصد پرشدگی کانالها در سیالب با دوره بازرگشتهای  5، 2و  50ساله

جاادول  4تعااداد و درصااد کانالهااا و گرههااای دچااار
آبگرفتگی و پس زدگاای را نشااان میدهااد .همااانطور کااه
مالحظه میگردد در شرایط سیالب بااا دوره بازگشااتههای
 5 ،2و  50به ترتیااب  29 ،15و  38درصااد از کانالهااای
دچار پس زدگاای و آبگرفتگاای میشااود .بااا افاازایش دوره

بازگشت طرح عملکرد سیسااتم جهاات عبااور جریانهااای
سطحی ضعیف تر میشود .دلیاال پرشاادگی بااا توجااه بااه
نتایج مناسب نبودن مقاطع و شیب کانالهای با توجه بااه
افزایش رواناب سطحی بر اثر افزایش سطوح نفااوذ ناپااریر
میباشد.
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جدول  .4چگونگی عملکرد کانالها :درصد پرشدگی کانالها در سیالب با دوره بازگشتهای مختلف

شکل  7هیاادروگراف ساایالب ایجاااد شااده از رواناااب
سطحی در سط حوضه را نشان میدهد .همانطور کااه در
جدول  5آمده است در دوره بازگشااتها  5 ،2و  50ساااله
به ترتیب  20 ،12و  31درصد از رواناب به سیالب تبدیل

شده است .همچنین مقاادار ساایالب ایجاااد شااده بااا دوره
بازگشت  50ساله نسبت به دوره باز گشت  5و  2ساله بااه
ترتیب  2.8و  7.2برابر میباشد.

شکل  .7هیدروگراف سیل ایجاد شده در سطح حوضه با دوره بازگشتهای  5 ،2و  50ساله

جدول  .5سیل ایجاد شده در سطح حوضه با دوره بازگشتهای  5 ،2و  50ساله
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با تغییرکاااربری اراضاای و اضااافه شاادن مناااطق نفااوذ
ناپریر حجم رواناب افزایش و از طرفی بااه دلیاال فرسااوده
بودن کانالهای موجود و نداشااتن ظرفیاات انتقااال کااافی
سیالبهای سطحی در سط شهر ایجاد شااده اساات کااه
نشان دهنده عدم توانایی شبکه موجود در کنترل ساایالب
شهری دارد .با عنایت به شرایط شاابکه موجااود ،نیاااز بااه
تغییاار رویکاارد در سیسااتم جمااعآوری آبهااای سااطحی
محدوده مورد مطالعه احساس میشود .یکاای از رویکردهااا
استفاده از روشهای توسعه کم اثر میباشد.

 .3.2آنالیز ریسک
 .3.2.1احتمال شکست )(POF

شکل  8نقشه زیر حوضااههای محاادوده مطالعاااتی بااه
تفکیک احتمال شکست را نشان میدهد .با توجه به نتایج
در منطقااه ، 10تعااداد  167از زیاار حوضااهها کااه معااادل
 37.9درصد میباشد در گروه ( 5بیشترین احتمااال وقااوع

(الف)

سیل) قرار میگیرند .بیشتر این زیر حوضه دارای مساحت
کم و مربو به مناطقی است که محل اتصااال کانالهااای
چند کانال میباشد .در منطقه  ،11تعداد  66زیاار حوضااه
معادل  27.7درصد از زیاار حوضااه در گااروه  5قاارار دارد.
گروه  3با  45.8درصد بیشترین زیر حوضااهها منطقااه 11
را شامل شده است .در ایاان محاادوده نیااز دو دسااته زیاار
حوضه در شرایط احتمال شکست حداک ر قرار گرفته انااد.
بیشترین تعداد مربااو بااه زیاار حوضااههای بااا مساااحت
کوچک است که محل اتصال مساایر مختلااف هسااتند .در
این زیر حوضهها نسبت حداک ر جریان انتقال دهنده بااار
بوده و برخی بیش از طرفیت کانااال میباشااد .دسااته دوم
حوضه آبریااز بااا مساااحت بزرگاار بااا ضااریب رواناااب بااار
میباشااد .در ایاان بررساای در هاای کاادام از مناااطق زیاار
حوضه در دسته حداقل احتمال شکست قرار نمیگیرنااد و
بیشترین مساحت در هر دو ناحیه در دسته  3قرار دارد.

(ب)

شکل  .8رتبهبندی زیر حوضههای مورد مطالعه به تفکیک احتمال شکست :الف) منطقه  10شهرداری مشهد ،ب) منطقه  11شهرداری مشهد

 .3.2.2پیامد شکست )(COF

شکل  9نقشه زیر حوضه به تفکیک پیامااد (خسااار )
شکست را نشان میدهد.تعداد  44زیر حوضه برابر بااا 10
درصد از زیر حوضه از منطقه  10و تعداد  32زیاار حوضااه

برابر با  13.4درصد از زیر حوضههای منطقه  11در گااروه
 5قرار گرفته است .در هر دو منطقه بیشتریت تعااداد زیاار
حوضااه در گااروه  2قاارار دارد .امااا زیاار حوضااه گااروه 5
بیشترین مساحت هر دو محدوده را اشتغال کرده انااد .در
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حقیقاات زیاار حوضااه قاارار گرفتااه در گااروه  5یااا دارای
مساااحت باازر  ،یااا بااارترین تااراکم جمعیتاای و یااا
محدودههای با کاربری اراضی تجاری و مسکونی میباشااد.

در ایاان زیاار حوضااه در صااور وقااوع ساایالب احتمااالی
بیشترین خسارا وارد میشود.

(ب)

(الف)

شکل  .9رتبهبندی زیر حوضههای مورد مطالعه به تفکیک پیامد شکست :الف) منطقه  10شهرداری مشهد ،ب) منطقه  11شهرداری مشهد

 .3.2.3درجهبندی نهایی ریسک
هر زیر حوضه داری یک مقدار عااددی باارای احتمااال
ریسک و پیامد ریسک میباشااد .بااا اسااتفاده از معادلااه 6
امتیاز کلی ریسک برای هر زیر حوضه مشخص میگااردد.
جدول  6نشان میدهد که چگونااه ایاان زیاار حوضااهها در
یکاای از پاانج گااروه قاارار داده شاادند .شااکل  10نقشااه

رتبهبندی زیر حوضهها از نظر ریسک را نشان میدهد.
زیر حوضااهها بااا  POFsبااار و  COFsبااه عنااوان زیاار
حوضههایی دارای الویت جهت استفاده از شاایوههای LID
باید مورد توجه قرار گیرند .جدول  7تعااداد و درصااد زیاار
حوضهها در هر دسته را نشان میدهد.

جدول  .6دستهبندی نهایی زیر حوضهها بر اساس آنالیز ریسک
)Risk Score (Eq.6

Subcatchment group

Score ≤ 5

1

5˂ Score ≤ 10

2

10˂ Score ≤ 15

3

15˂ Score ≤ 20

4

Score ≥ 20

5
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(الف)

(ب)

شکل  .10دستهبندی زیر حوضههای مورد مطالعه به تفکیک ریسک :الف) منطقه  10شهرداری مشهد ،ب) منطقه  11شهرداری مشهد

جدول  .7تعداد زیر حوضهها واقع شده در هر دسته به تفکیک منطقه (آنالیز نهایی ریسک)

نتااایج نشااان میدهااد کااه بخااش عمااده ای از زیاار
حوضههای دارای احتمال شکساات بااار در مناااطقی قاارار
گرفته اند کااه دارای ارزش مااالی باااریی نبااوده و بیشااتر
سط این زیر حوضه توسط معابر ،خیابانها و فضاهای باز
شهری اشغال شده اند .این مناطق یا دارای سط پوشااش
نفااوذ ناپااریر زیاااد بااا ضااریب رواناااب بااار میباشااد و یااا
محدودهها که محل تقاطع چندین کانااال میباشااند .ایاان
زیر حوضهها دارای مساحت کوچک بوده اما ظرفیت کانال
توان عبور سیالب را نداشته است .از طرفی ایجاد سیل در
این مناطق موجب اختالل در سیستم حمل نقل شهری و
ایجاد ترافیک میگردد.

تعداد  44زیر حوضااه براباار بااا  6.5درصااد از کااا زیاار
حوضه در گروه با ریسک بار ( گروههای 4و ) 5قاارار دارد.
زیاار حوضااههای قاارار گرفتااه در گااروه حااداک ر ریسااک
حداک ر سطوح غیر قابل نفوذ و بااارترین ضااریب رواناااب
دارند و عمدتا در پایین دست مساار انتقااال ساایالب قاارار
گرفته اند .همچنین  25درصد از حوضه آبریزهای هاار دو
ناحیه دارای احتمال ریسااک بیشااتر از متوسااط میباشااد.
این زیاار حوضااه دارای الویاات در اجاارای طرحهااای LID
میباشد .بیشترین مساحت نیز در هاار دو منطقااه توسااط
زیر حوضههای گروه  3اشغال شده است.
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 .3.3تجزیه و تحلیل اجتملاعی و اقتصلادی زیلر
حوضهها
به منظور جانمایی  LIDو برنامه ریزی جهت نگهداری
بلندمد آنها در آغاز برنامهریزی یک پروژه ،اطالعاتی از
خصوصیا اجتماعی  -اقتصادی مانند جمعیت آن ،توزیع
درآمد و توزیع کاربری اراضی باید برداشااته شااود ] .[11از
دادههای سرشااماری سااال  1395کشااوری ،جهاات تهیااه
نقشه پراکندگی جمعیت در زیاار حوضااهها مااورد مطالعااه
استفاده گردید .همچنین جهت باارآورد توانااایی ساااکنین
برای سرمایه گراری از نقشااه پراکناادگی متوسااط درآمااد
سرانه خانوار ] [4استفاده شااده اساات .باار ایاان اساااس بااا
اسااتفاده از  -score zزیاار حوضااهها بااه  5دسااته تقساایم

شااادند 1 .نشااااندهنده کمتااارین احتماااال جهااات
سرمایهگراری و  5نشاااندهنده بااارترین احتمااال جهاات
سرمایهگراری میباشد.
جهت امتیاز دهی نهایی اقتصادی – اجتماعی عالوه بر
میانگین درآمد کاربری اراضی نیز مورد توجه قرار گرفاات.
بر ایاان اساااس هاار زیاار حوضااه بااه  5دسااته فضااای باااز
(پارکینگها و فضای سبز و ،)...معابر (خیابان ،پباده رو،)...
کاااربری اقتصااادی (تجاااری و اداری) ،کاااربری آموزشاای،
مسکونی تقسیمبندی گردید .به ترتیااب فضااای باااز دارای
امتیاز 5و مسکونی  1میباشد .با جمع دو پارامتر حااداک ر
امتیاز برابر  10خواهد بود .جدول  8چگونگی دسااتهبندی
زیر حوضهها را نشان میدهد.

جدول .8دستهبندی نهایی زیر حوضهها بر اساس آنالیز ریسک

(الف)

S-E Score

Subcatchment group

Score ≤ 2

1

2˂ Score ≤ 4

2

4˂ Score ≤ 6

3

6˂ Score ≤ 8

4

Score ≥ 8

5

(ب)

شکل  .11زیر حوضههای مورد مطالعه :الف) پراکندگی تراکم جمعیت ،ب) درآمد سرانه خانوار
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شکل  12ردهبندی اجتماعی -اقتصادی زیر حوضااه را
در سراسر منطقه مورد مطالعه نشان میدهااد .در منطقااه
 106 ،10زیر حوضه که معادل  24درصد از زیر حوضااهها
میباشد در گروههااای  4و 5قااراردارد .ایاان درصااد باارای
منطقااه براباار بااا  25.6درصااد و معااادل  61زیاار حوضااه
میباشد .زیر حوضههایی کااه بخااش عمااده آن را اراضاای

(الف)

بایر ،معابر و خیابانهای شهری و ...اشغال کردهاند عمال از
نظر جاارب ساارمایه اقتصااادی دارای جاارابیت پااایینتری
میباشند .اما در این تقسیمبندی بارترین امتیازا به زیر
حوضههایی تعلق گرفت که عالوه بر قرار گیری در مناطق
با سط درآمد بار دارای فضاهای مناسااب جهاات اجاارای
طرحهای  LIDنیز باشند.

(ب)

شکل  .12زیر حوضههای مورد مطالعه به تفکیک رتبهبندی اقتصادی -اجتماعی :الف) منطقه  10شهرداری مشهد ،ب) منطقه  11شهرداری مشهد

در ناحیااه  10عمااده زیاار حوضااه دارایاای مساااحتی
بزر تر از میانگین میباشد و زیر حوضههای بااا مساااحت
بزر تر ،دارای تراکم جمعیتاای و ساااختمانی بااارتر و یااا
فضایهای بزر ورزشاای و باااز در گروههااای  4و 5قاارار
گرفتهاند .در منطقه  11با توجه بااه یکنواخاات تاار بااودن
تراکم جمعیتی و درآمد ساارانه ،محاادودههای کااه از نظاار
کاربری اراضی دارای فضاهایی مناسب به منظور قرارگیری
LIDها بودند در دسته 4و 5قرار گرفتهاند.

 .3.4رتبهبندی نهایی زیر حوضهها
امتیاااز نهااایی بااا جمااع امتیااازا ریسااک و نماارا
اجتماعی – اقتصادی بدست آمده است .و زیر حوضهها به
 5گروه همانطور که در جدول  9مشاهده میشود تفکیک
میگردند ،بنابراین حداک ر امتیاز ممکن  35است .گروه 1

مناطقی را نشان میدهد که در آن  LIDکمترین تاثیر در
کنترل سیالب دارند .گروه  5نشاندهنده زیر حوضااههایی
است که بیشترین تاثیر را از اجاارای  LIDخواهااد دیااد و
بیشترین احتمال را دارند که  LIDتداوم یابند و تضاامین
میکند که بیشترین سود حاصل از سرمایهگراری بدست
آید .شکل  13نقشه نهایی رتبهبناادی هاار زیاار حوضااه را
نشان میدهد.
بررسی جداول  9و  10نشان میدهااد کااه گااروه  2در
هر دو منطقه با بیش از  50درصااد بیشااترین تعااداد زیاار
حوضهها را شامل میشود که عمدتا کاااربری اراضاای ایاان
زیر حوضهها بایر یا معابر و خیابانها میباشد .نتابج نشااان
میدهد کااه زیاار حوضااه قاارار گرفتااه در گااروه ای  4و،5
عمدتا زیر حوضههای با مساحت بزر میباشااند کااه بااه
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دلیل پتانسیل تولید رواناااب بیشااتر ،احتمااال گرفتگاای و
پااس زدگاای جریااان در کانالهااای آنهااا بیشااتر اساات.
همچنین به دلیاال تااراکم بیشااتر جمعیتاای و ساااختمانی

(الف)

احتمال خطر در این زیر حوضهها بااارتر اساات .همچنااین
بیشترین مساحت محدوده مورد بررسی در دسااته  3قاارار
گرفته است.

(ب)

شکل  .13زیر حوضههای مورد مطالعه به تفکیک الویت جانمایی  : LIDsالف) منطقه  10شهرداری مشهد ،ب) منطقه  11شهرداری مشهد

جدول  .9تعداد زیر حوضهها واقع شده در هر دسته به تفکیک منطقه (رتبهبندی نهایی زیر حوضهها)

جدول  .10مساحت زیر حوضهها واقع شده در هر دسته به تفکیک منطقه (رتبهبندی نهایی زیر حوضهها)

آنالیز ریسک و رتبهبندی زیر حوضهها به منظور...

 .4بحث و نتیجه گیری
نتایج مدلسازی شبکه موجود با روانابهای ایجاد شده
بر اساس بارندگیهای  2ساعته با دوره بازگشتهای 5 ،2
و  50ساله نشان داد که شبکه موجود تااوان انتقااال  88و
 80درصد رواناب ایجاد شده بااا دوره بازگشااتهای  2و 5
ساله را دار میباشد .با افزایش دوره بازگشت بااه  50سااال
بیش از  31درصد از رواناب به ساایالب تباادیل میگااردد.
بررسی عملکرد کانالها نشان داد که در شرایط سیالب بااا
دوره بازگشتهای  5 ،2و  50ساااله بااه ترتیااب  29 ،15و
 38درصااد از کانالهااا دچااار پااس زدگاای و اسااتغراق
میشوند .دلیاال ایاان اماار طراحاای نامناسااب آنهااا باارای
شرایط توسعه یافته فعلی حوضااه آبریااز میباشااد .قبااادی
[ ]3نیز در بررسی شرایط منطفه  10مشهد عنااوان کاارده
بود که افاازایش دوره بازگشاات ساایالب شاابکه در برخاای
نقا دچار پس زدگی میشود .همچنین تحقیقااا فااالح
تفتی [ ]32نیز نشان داده بود که سیسااتم جمااعآوری در
برخی از نقا در سیالبهای کوتاااه مااد بااا شااد بااار
توان عبور ساایالب را ناادارد .بااا توسااعه اراضاای و کاااهش
اراضی نفوذ پریر ،ضریب زبری کاهش و در نتیجااه حجاام
رواناب افزایش یافتااه اساات .تحقیقااا عزیااری نیااز []31
موئد این نکته میباشد .در دهه اخیر مساحت شهر مشهد
 25%افزایش داشته است که در نتیجه اراضاای نفوذناپااریر
نیز به همااین نساابت زیاااد شااده اساات .اک اار کانالهااای
موجود عمری بیش از  10سال دارند در نتیجه با افاازایش
رواناب جهت عبور آن دچااار مشااکل هسااتند .بااا در نظاار
گرفتن انسداد کانالها بااا تجمااع زبالااه و نخالااهها درصااد
عملکرد بیش از این مقدار کاهش مییابد .به نظر میرسااد
میبایست شبکه موجود با طرحهای نوین شامل روشهای
توسعه کم اثر اصالح گردد.
نتایج آنالیز ریسک نشان داد که به ترتیااب در مناااطق
 10و  61.9 ،11و  49.5درصد از زیر حوضه در دسااته بااا
احتمال شکست بار (گروههای  4و  )5قراردارنااد .در ایاان
بررسااای شااارایط هیااادرولیکی و ساااازه ای کانالهاااا و
هیدرولوژیکی حوضه آبریز بررسی شده است .این نشان از
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عملکرد پایین سیستم و همچنین افزایش میاازان رواناااب
گسیل شده به کانالهای میباشد .در تعدادی از ایاان زیاار
حوضهها بخش عمده از مساحت شامل معااابر و خیابانهااا
میباشد ،که نتایج از احتمال باری آبگرفتگی آنها حاااکی
است.
با ضرب احتمااال شکساات در پیامااد شکساات ریسااک
نهااایی بدساات آمااد .نتااایج نشااان داد کااه  % 6.5از زیاار
حوضهها در محدوده ریسااک بااار (دسااتههای 4و )5قاارار
دارند که شامل زیر حوضههای بااا مساااحتهای بزرگتاار و
دارای تراکم ساختمانی بار میباشااد .عواماال فااوق باعااث
افزایش رواناب حوضهها گردیده به عالوه احتمال خسارا
اقتصااادی در ایاان محاادودهها بااارتر اساات .ایاان گااروه
میبایست در قرارگیری LIDها در الویت قرار گیرند .نتایج
بدست آمده با تحقیقت مک فی ] [23همخااوانی مناساابی
دارد .مااک فاای نشااان داد کااه زیاار حوضااهها بااا ضااریب
نفوذپریری پایین و همچنین از نظر ساااختمانی بااا تااراکم
بار بهترین مناطق جهت جانمااایی LIDهااا هسااتند و بااا
جانمایی LIDها براین اساس نسبت فایده بااه هزینااه بااار
میرود .بیشترین تعداد زیر حوضه در دسااته )% 49.5 ( 2
قرار گرفته اند .درصد باریی از کاربری حوضهها فوق معابر
و خیابانها میباشند و از نظر هزینااههای پیامااد شکساات
حداقل میباشند .با جانمایی LIDهااا در گروههااای  4و 5
(که زیر حوضهها با مساااحت بزرگتاار را شااامل میشااود)
عالوه بر تاثیر بر شرایط خود زیر حوضهها ،دباای خروجاای
از این زیرحوضهها نیز کاهش و تاااثیر م باات باار عملکاارد
کانالهای پایین دست خود نیز میگرارد.
جهت رتبهبندی زیر حوضهها به منظور تعیااین الویاات
جانمایی  LIDدر یک منطقه شهری عالوه بر بررسی خطر
سیل میبایست اثرا اجتماعی  -اقتصااادی آن منطقااه را
نیز در نظر گرفت .رتبه نهایی هاار زیاار حوضااه از تجمیااع
نمره ریسک و رتبه اقتصادی -اجتماعی زیر حوضه بدست
آمد 6.6 .درصد از زیر حوضههای مورد مطالعه کااه شااامل
 22.8درصد از مساحت محدوده مااورد بررساای بودنااد در
دسته ( 5بارترین الویت) قاارار گرفتنااد .انجااام رتبهبناادی
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 به منظور اجاارای مااوثر،LID هزینههای اجرایی طرحهای
روشهای فوق مدل مااالی مشااارکتی جهاات اجاارای ایاان
 بنااابراین مناااطق بااا تااراکم.طرحهااا پیشاانهاد میگااردد
جمعیت بار (تعداد خانوار یا مشااترک بااارتر) و یااا دارای
 محاادودههای،ارزش اقتصادی زیاد از نظر جاارب ساارمایه
. میباشدLID مناسب جهت اجرا شیوههای
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مناطق باعث شناسایی مناطق با خطاار ساایل بااار شااده و
 را توجیااه پااریرLID سرمایه گراری برای ایجاد طرحهای
 همچنین در مناطقی که خطر سیل کمتری دارند.میکند
هااا دارناادLID اما احتمال بارتر در اجرا و ساارمایهگراری
سود میرسانند و به مدیریت سیل در کل منطقااه کمااک
 با توجه به اینکه سیستم جمااعآوری ساایالب.خواهد کرد
 با عنایت بااه،شهری در ایران وظیفه شهرداریها میباشد
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