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 خالصه

اعث ایجاد اثرات مخرب در حوزه ب مدتکوتاهشدید  هایبارشامروزه گسترش شهرنشینی که با صدمه زدن به حریم رودخانه همراه بوده و نیز 

 د بودن منابع آب تجدید پذیر قابلو صنایع از یک سو و محدو کشاورزیو توسعه  جمعیتافزایش  .گرددمیشهرنشینی و جاری شدن رواناب 

 ا تنش آبی مواجهاز نقاط جهان، ب قابل دسترس، مرتباً کاهش یافته و بعضی آبدسترس در سطح جهان از سوی دیگر، سبب شده است تا سرانه 

 و کمی مدیریت مؤثر و نوین هایراه ازیکی  )2(LIDو نیز توسعه کم اثر  )BMP)1 راهکارهای مدیریتی بهترین از تکنولوژی استفاده .شوند

 پیک کاهش رواناب، حجم کاهش به توانیم مدیریتی، راهکارهای نوع این طراحیاهداف  از .باشدمی حاضر حال در شهری رواناب کیفی

 از نفوذپذیرسطوح  سبز و بام باغچه، یجو مدلسازی شد.تهران  22 منطقه ،  3SWMMافزار نرم از استفادهبا  مقاله، این در جریان اشاره کرد.

 که دهدمیخود نشان  از تریمطلوبچند سناریو عملکرد  اجرای برنامه مشاهده شد که ترکیباز  پس پیشنهادی در این طرح بودند. هایروش

 .شودمیکاهش چشمگیر رواناب از حوزه  باعث

 

 رواناب ،توسعه شهری، روش توسعه کم اثر، معابر گرفتگیآب مدیریتی، هایروشبهترین : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

 
ث کاهش موجود از سطح شهرها شده است، همچنین برداشت آب از منابع زیرزمینی باع هایروانابسطحی به روش کنونی باعث خروج  هایآبدفع 

اخیر، استفاده مناسب از هرگونه منابع آبی  هایسالجوی در  هایریزش. با توجه به موارد یاد شده و کاهش شودمیزیرزمینی  هایسفرهسطح ارتفاع 

جهان از جمعیت و توسعه کشاورزی و صنایع از یک سو و محدود بودن منابع آب تجدید پذیر قابل دسترس در سطح  شیافزا .باشدمیمورد توجه 

همیت سوی دیگر، سبب شده است تا سرانه آب قابل دسترس، مرتبًا کاهش یافته و بعضی از نقاط جهان، با تنش آبی مواجه شوند. در چنین وضعیتی، ا

ناب از اماکن روا آوریجمعو  یزهکش مدیریتی سیالب، هایدیدگاه یشترب میالدی، 07تا دهه  .[1]منابع جدید آب، بیش از پیش نمایان گردیده است

امروزه  اما است. بوده ،دستپایین هایرودخانهیا  هاکانالاین رواناب به  رهاسازیبیشترین سرعت و عملکرد ممکن و سپس هدایت و  یافته باتوسعه

 هایآالیندهو  تا اهداف مورد نظر در کاهش دبی جریان شودمیمدیریتی در یک حوضه آبریز بکار گرفته  عملکردهایبسیاری از  شودمیسعی 

را  اینقطهمدیریتی آلودگی غیر  هایبرنامهکه امروزه عالوه بر کنترل دبی رواناب ،اساس اکثر  هادیدگاهیکی از این  .[2]باشند دستیابیقابلرواناب 

                                                 
1 Best Management Practices 
2 Low Impact Development 
3 Storm Water Management Model 
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هکارهایی هستند که برای محدود را یاسازه.بهترین راهکارهای مدیریتی غیر باشدیمBMP،استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی یا دهدمیتشکیل 

 م خاک.کمنفصل،کاهش ترا نفوذپذیرمانند مناطق  شوندمیی آن طراحی هاآالیندهکردن تولید رواناب یا کاهش حجم 

آن را نیز  این در حالیست که راهکارهای مدیریتی سازه ای سیستم های مهندسی شده و اجرایی هستند که کیفیت رواناب را افزایش و کمیت              

شهر تهران، معمول ترین و مهم ترین منابع آب تجدید پذیر، پس از ،ترانشه های نفوذ،بام های سبز هابرکهماند، هایحوضچه.مانند کنندمیکنترل 

 هایروشو  (BMP)بهینه مدیریتی  هایروشتکنولوژی های مدرن سبز مدیریتی، که شامل  . استفاده ازباشدمیسطحی  هایروانابفاضالب شهر، 

در مدیریت سیالب های شهری، به نسبت روش ها و سیستم های سنتی، مزایا و فواید بسیار زیادی دارد. به هستند  (LID)توسعه با حداقل اثرات جانبی 

دت با صرفه تر نیز طور خالصه می توان گفت که این تکنولوژی ها با محیط زیست سازگارتر بوده و برای مقابله با اثرات شهری شدن، در طوالنی م

 گرددمیهستند.و همچنین با مدیریت رواناب در نزدیکی منشا تولید آن منجر به بهبود و افزایش ارتقا شرایط محیط زیست، حفاظت از سالمت عمومی 

با توجه به نمودار شدت    SWMMتهران با استفاده از نرم افزار 22رواناب محدوده ای در منطقه  -در این مقاله سعی شده تا پس از مدلسازی بارش

  LIDتوسعه با حداقل اثرات جانبی هایروشساله و در پی آن استفاده از 177و 57،  17،  2،5ه کن و بارش با دوره های بازگشت گامدت فراوانی ایست

رواناب، -سازی فرایند بارشرای شبیهدر این نرم افزار ، میزان کاهش تلفات رواناب را به حداقل رساند.این نرم افزار یک مدل دینامیکی است که ب

سازی کیفیت و کمیت رواناب مناطق شهری و قابلیت شبیه شودمیسطحی و فاضالب شهری استفاده  هایآبآوری های جمعسازی و آنالیز شبکهشبیه

، از SWMMافزاراده و قدرت نرم.سادگی محیط کار، حجم کم، آسانی نصب، فراگیری استفباشدمیرا برای یک واقعه یا به صورت مداوم دارا 

 :باشدمیدر این زمینه تحقیقاتی انجام شده است که شامل موارد زیر .افزار استهای این نرمترین قابلیتمهم

ری برای ارزیابی به عنوان ابزاSWMM،در مرکز تحقیقات مدیریت بالیای سیالب شهری کشور کره از 2770جنگ و همکاران در سال           

بررسی نمودند.مقایسه این روش  با SWMMوضعیت قبل و بعد از توسعه شهری را با استفاده از  هاآنیکی استفاده نمودند.رات هیدرولوژتاثی

کریستفر و .[3]باشدمیقبلی  هایروشمورد استفاده قرار گرفته بوده حاکی از بهتر بودن نتایج و دقیق بودن محاسبات نسبت به  قبالًی که هایروش

در  هاآنتوسعه کم اثر برای مدیریت سیالب با تغییر بارش طی سناریوهای تغییرات آب و هوا پرداختند. هایروشبه بررسی  2711اران در سال همک

 هایبارشهای مختلف طی LIDمتغیر بر روی رواناب سطحی پرداختند و نتیجه گرفتند که کارایی  هایبارشطی LID تأثیراین تحقیق به بررسی 

در LIDبه بررسی اندرکش رودخانه و روش توسعه کم اثر  ایمقاله،در 1331کاویانپور و همکاران در سال . [4]ون با یکدیگر متفاوت استگوناگ

درصدی حجم 33باعث کاهش  سناریوهاطی برخی  تواندمیتوسعه کم اثر  هایروشمحدوده شهری کن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اجرای 

 .[5]آلودگی ورودی به رودخانه شوددرصدی 86ی و کاهش  رواناب ورود

 
 

 منطقه مورد مطالعه .2

 
 با منطقه این( 1)شکل  .حوضه آبریز رودخانه کن و وردیج واقع شده است دستپایینشهرداری تهران در قسمت شمال غربی شهر تهران و در  22منطقه 

 از و کن مسیل به شرق از کرج، تهران راه آزاد به جنوب البرز،از کوهپایه های متر 1077-1677 ارتفاعات به شمال از جغرافیایی و اقلیمی ویژه شرایط

که طول و عرض  باشدمیهکتار  50777وسعت این منطقه با احتساب ارتفاعات حدود  ..گرددمی محدود کرج شهرستان استحفاظی حوزه به غرب

. مسیر رودخانه کن که باشدمیکیلومتر  11اصله غرب محدوده طرح تا ابتدای کرج در حدود کیلومتر است. ف 10و  28حداکثر آن بطور تقریبی مساوی 

سطحی حوزه های شرقی خود  هایآباز شمال به جنوب جریان دارد پس از نقطه خروجی در سرتاسر حد شرقی محدوده طرح کشیده شده و پذیرنده 

. رودخانه وردآورد نیز در امتداد شمالی جنوبی و به موازات رودخانه کن جریان دارد و باشدمینیز  شوندمیانحرافی به آن متصل  هایکانالکه از طریق 

. فاصله متوسط این دو رودخانه از  دهدمیدر قسمت شمالی در غرب منطقه میانی امتداد یافته که در پائین دست، حد غربی محدوده طرح را تشکیل 

شمسی و اشارات طرح جامع شهرتهران به این منطقه باز  1303پیشینه ،تاریخچه توسعه این محدوده به سال به لحاظ  .کیلومتر است 17یکدیگر در حدود 

و تنوع ساختار زمین از یک سو و بکر بودن قسمت اعظم آن از  محیطیزیستبه لحاظ دارا بودن امکانات بالقوه و بالفعل  22در اصل منطقه  گرددمی

ر شناسان امور سوی دیگر ، و در شرایطی که سایر نقاط شهر تهران از تراکم و معماری غیر استاندارد رنج می برند از دیر باز مورد توجه شهر سازان و کا

 .شهری قرار داشته است
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 محدوده مورد مطالعه  - 1شکل 

 

 

 SWMMی مدل معرف .3

 
نسخه  .باشدمیتشکیل شده که اولی نشان دهنده موسسه تهیه کننده آن و دومی به معنای مدیریت سیالب SWMMو  MIKEاین مدل از دو کلمه 

 Windowsنویسی شده نسخه قبلی بوده که در محیط سیستم عامل که در حال حاضر از آن استفاده شده است، مدل دوباره SWMMمدل  5.1

یسی شده است. این نسخه توسط بخش تأمین و مدیریت آب آژانس ملی مدیریت ریسک و حفاظت محیط ایاالت متحده، با همکاری و مشارکت بازنو

سازی هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و کیفیت آب و ارائه ، اجرای شبیههاآنها، ویرایش تولید شده است و محیطی مناسبی برای ورود داده CDMشرکت 

از روش منحنی و در مورد مسیر یابی هیدرولیکی از روش ماندگار SWMMدلسازی نفوذ در مدر بخش کمی برای فراهم نموده است. اهآننتایج 

 استفاده شده است.
 

 

 روش تحقیق .4
 

ربوطه تهیه شده است در این تحقیق نقشه کاربری اراضی منطقه قبل و بعد از توسعه شهری و نقشه زهکشی منطقه بعد از توسعه که توسط شهرداری م

مورد استفاده  پارامترهایواحد هیدرولوژیکی تقسیم گردید.به منظور اجرای مدل برآورد دقیق برخی از  13استفاده گردید.حوزه مورد مطالعه به 

ایستگاه  (در این مدل از آمار بارندگی2استخراج گردید)شکل شماره AUTO CAD همچون مساحت،شیب و نوع کاربری اراضی از نرم افزار

ساله مد نظر قرار  2،5،17شده است.شدت بارش با دوره بازگشت  باشد استفادهمیهواشناسی سینوپتیک مهرآباد تهران که به منطقه مورد نظر نزدیک 

 گرفت و از معادله نفوذپذیری منحنی جهت محاسبه میزان نفوذپذیری استفاده گردید.

مورد نظر  حوضچهساعت است.در  3مهاب قدس،زمان تمرکز کل حوضه شهرستان تهران در حدود طبق مطالعات شرکت مهندسین مشاور           

تا رواناب تولید شده از دورترین نقطه حوضه به نقطه  کشدمیدقیقه برآورد شده است.به عبارت دیگر،مدت زمانی که طول  37،زمان تمرکز،حدود 

 [6]مطالعه،مدت زمان تداوم بارندگی،نیم ساعت در نظر گرفته شده است. خروجی حوضه برسد،حدود نیم ساعت است.در نتیجه،در این

با در نظر گرفتن چند تکنیک شناخته شده و مناسب در روش توسعه کم اثر ،تالش شد تا بهترین سناریوهای مناسب برای منطقه حاصل            

به یک در مدل اعمال شدند.اثرات هر سناریو بر روی مقدار رواناب بررسی ی مانند بام سبز،جوی باغچه و سطح نفوذپذیر یک هایروششود.بنابراین 

نمودن  شد.سپس اجرای مدل یکبار با در نظر گرفتن شرایط قبل از توسعه که در منطقه هیچ گونه شبکه زهکشی وجود نداشته باشد و بار دیگر با لحاظ

 ت.شرایط بعد از توسعه صورت پذیرفت و مورد مقایسه قرار گرفته اس
 . 
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 AUTO CADمنطقه مورد مطالعه در محیط  - 2شکل 

 

 

ها را LIDپارامترهای مختلف در به کارگیری این  تأثیردر نظر گرفته شد.جهت سناریوی مناسب ،ابتدا بایستی میزان 08برای کل شبکه CNمیزان 

 .مشخصات پارامترهای یک زیر حوضه ارائه شده است 1جدول شماره بسنجیم.در 

 
 هاحوضههای استفاده شده در LIDمشخصات  -1جدول 

 LIDنوع استفاده از  مشخصات

 میلی متر عمق ذخیره،27

 درصد 37درصد پوشش گیاهی 

  7.5ضریب  

 درصد 1شیب سطحی  

 جوی باغچه

 میلی متر عمق ذخیره05

 درصد 37درصد پوشش گیاهی 

 درصد 1و شیب سطحی 7.1ضریب 

 میلی متر ضخامت خاک157

 بام سبز

 یلی متر عمق ذخیرهم177

 درصد 37درصد پوشش گیاهی 

 درصد  1و شیب سطحی 7.75ضریب 

  7.05درصد تخلخل 

 میلی متر 157ضخامت خاک 

 سطح نفوذپذیر

 

ا پارامتر درصد مساحت و سطوح نفوذپذیر ب تر ضریب زبری،بام سبز با پارامترپس از تحلیل حساسیت مشاهده شد که روش جوی باغچه با پارام

ها با هم LIDپیشنهاد شد که چند طرح از (BMP)قابل توجهی در راندمان دارند.از این رو جهت انتخاب بهترین راه کار مدیریتی  تأثیر ،یرنفوذپذی

 ترکیب شوند. بدین ترتیب سناریو سوم شکل گرفت.

 

 

 نتایج .5

 
ها در حوضه مورد مطالعه جهت دستیابی BMPمناسب از کاربرد در این تحقیق با توجه به تحلیل حساسیت انجام گرفته ،چند سناریو برای ارائه طرحی

ی در هریک حجم خروجی از منطقه ،حجم خروجودر هر سناریو دبی خروجی از منطقه . به سطح قابل توجهی در کاهش حجم رواناب ارائه شده است

 دت سی دقیقه مورد استفاده قرار گرفتند.و مساله  17دست آمد.بارش با دوره بازگشت با اجرای مدل به  3مطابق شکل  هاخروجیاز 
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،بام سبز LIDرا به صورت جداگانه بررسی کردیم.در این محدوده به دلیل موقعیت مکانی و اراضی،از دو نوع روش  0در این گام زیر حوضه شماره      

ددی ه را در هیدروگرافی نمایش دادیم.مقدار عو سطوح نفوذپذیر  و نیز ترکیبی از این متد استفاده شده بود.خروجی رواناب مختص به این حوز

 (3)شکل پیک با هم مقایسه شد. هایدبی
 

 
 ی مختلفسناریوهابرای  4هیدروگراف رواناب حوضه  – 3شکل          

 

ه بعد با قرار .در مرحل شودمیمترمکعب بر ثانیه حاصل 1.50  که دبی اوج شودمیمدلسازی و تحلیل  LIDدر ابتدا حوضه بدون در نظر گرفتن  

مترمکعب بر  7.51بام سبز در حوضه دبی اوج بهمترمکعب بر ثانیه کاهش یافت و در گام بعدی با در نظر گرفتن  1.5 سطوح نفوذپذیر دبی اوج به دادن

به صورت  سناریوهاآخر تمام در مرحله . دهدمیر منطقه مطالعاتی را نشان کم اثر د هایتکنیککاربرد انواع  تأثیر سناریوها.این ثانیه کاهش میابد

نمودار رواناب  0در شکل  .دهدمیدبی اوج رواناب را نشان  7.05 که کاهش حدود شودمیمشاهده  3ترکیبی به حوضه اعمال گردید که مطابق شکل

 هر حوضه نشان داده شده است.
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مدل شد.نتایج حاصله با توجه به ها BMPوLID،در دو سناریو شرایط رایج و استفاده از SWMMتهران با شبیه ساز  22در این تحقیق منطقه

واناب و قابل توجهی در کاهش مقدار ر تأثیر(LID)توسعه کم اثر  هایروشهیدروگراف ها و جداول بدست آمده نشان دهنده آن است که ترکیب 

 هایمکانبه توسعه شهری و ایجاد  نفوذناپذیربا دیدگاه کاهش سطوح (BMP)مدیریتی کارهایراهکنترل سیالب دارند.الزم به ذکر است بهترین 

رگیری به مدیریت بهتر رواناب کمک کرد.به کا نفوذپذیربه نواحی  نفوذناپذیرمسکونی و تجاری جدید پرداخت و همچنین با هدایت رواناب نواحی 

سناریوها به  شودمیها در حوضه به عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی و اقتصادی و کارایی آن ها بستگی دارد.همانگونه که مشاهده BMPمناسب 

 .باشدمیاجرائی قابل توصیه  هایهزینهنیز در صورت منطقی بودن  هاتکنیک.ترکیب از دهندمیصورت منفرد عملکرد متفاوتی را نشان 
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