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چکیده

Abstract
Urbanisation by decreasing in pervious areas would result in
increase in the risk of flood inundation and cause more
discharge of pollutants into receiving water bodies. This
paper presents the management of urban flood hazard in
terms of inundation and pollutants discharge into receiving
water bodies using a combination of the conventional and
novel techniques. Conventional techniques include increasing
the dimension of conduits as well as decreasing their
roughness. Novel techniques on the other hand include bioretention systems, pervious pavements, infiltration trenches,
and detention ponds in urban drainage networks. In this study
the multi-objective optimization model is developed using
multi-objective genetic algorithm coupled with a simulation
model of urban drainage system using SWMM software. The
objectives are to minimize the economic cost, the inundation
flood hazard, and the expected pollution reaching the
receiving waters. Pollution control consider pollutants of
TSS, TN, and TP. The suggested methodology was applied to
a case study for the urban drainage system of Golestan city in
Tehran Province. Results indicated that applying the optimal
methods can considerably decrease the expected flood and
pollutants. Results of Pareto front showed that indirect
relation exists between the solutions of optimal control of
expected inundation and the optimal control of expected
pollutants in receiving water bodies.

توسعه شهرنشینی و درنتیجه کاهش سطوح نفوذناپذیری سبب افزایش
 این مقاله.خطرپذیری سیالب و آلودگی بیشتر آبهای پذیرنده میشود
مدیریت خطرپذیری سیالب شهری را با هدف کاهش آبگرفتگی و تخلیه
آالیندهها در آبهای پذیرنده با بهکارگیری دو روشهای متداول و نوین
، روشهای متداول شامل افزایش ابعاد کانالهای شبکه.ارائه مینماید
کاهش ضریب زبری آنها و روشهای نوین شامل اجرای سیستم ماند
 ترانشههای نفوذ و حوضچههای نگهداشت، روسازی نفوذپذیر،بیولوژیکی
 مدل بهینهسازی چندهدفه با.در شبکه جمعآوری آبهای سطحی میباشد
استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه توسعهیافته که با مدل شبیهسازی
. ترکیب میشودSWMM شبکه جمعآوری آبهای سطحی توسط نرمافزار
،اهداف مدل بهینهسازی حداقل نمودن سه معیار هزینه اقتصادی
 در.خطرپذیری آبگرفتگی سیالب و آلودگی محتمل آبهای پذیرنده است
 کاربرد. مدنظر قرار گرفتTP  وTN ،TSS  آالیندههای،کنترل بار آلودگی
روش پیشنهادی بر روی مطالعه موردی شبکه جمعآوری آبهای سطحی
 نتایج نشان میدهد بکاری گیری ترکیب بهینه هر.شهر گلستان تشریح شد
 منجر به کاهش قابلمالحظه و مؤثر خطرپذیری،دو رویکرد متداول و نوین
 نتایج رویه بهینه.آبگرفتگی و تخلیه آالیندهها در آبهای پذیرنده میشود
نشان میدهد کنترل بهینه خطرپذیری آبگرفتگی رابطه معکوس با میزان
.کنترل بهینه تخلیه آالیندهها در آبهای پذیرنده دارد
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خطرپذیری سیالب یا آبگرفتگی محتمل از مجموع حاصلضرب
احتمال وقوع یک رخداد سیالب در شدت اثر آن بهدست میآید.
احتمال وقوع رخداد سیالب که در نتیجه احتمال وقوع بارندگی
حاصل میشود بهصورت یک متغیر تصادفی است که همواره وجود
دارد ولی اثرات آن با مدیریت بهتر سیالب ،میتواند کاهش پیدا کند.
خطرپذیریهای قابلبررسی در این مقاله مرتبط با کمیت و کیفیت
رواناب ناشی از سیالب است Jiang et al. (2009) .خطرپذیریهای
سیالب را شناسایی و عوامل مؤثر در جهت کاهش آن در منطقه
در جهــت کاهـــش خســـارتهای اقتصادی ارائه نمودنـــد.
) Abi Aad et al. (2010روش جدیدی برای مدلسازی باغچههای
4
9
1
باران و بشکههای آب باران با استفاده از نرمافزار SWMM
پیشنهاد دادند و اثر تجمعی استفاده از BMPها در سطح حوضه را
ارزیابی نمودند Lee et al. (2010) .نیز با استفاده از مدل ،SWMM
صرفه اقتصادی BMPها را بررسی کردند تا به چگونگی نوع و مکان
و اندازه آنها ،پاسخ دهند .نتایج آنها نشان داد از بین سه نوع
 BMPشامل روسازیهای نفوذپذیر ،حوضچههای نگهداشت،
بامهای سبز ،مؤثرترین وسیله برای کنترل رواناب روسازیهای
نفوذپذیر میباشند Young et al. (2011) .روشی بر اساس استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )5GISبرای تعیین BMPها ارائه
دادند که در آن مقدار کاهش رواناب در هر سناریو بهوسیله
شبیهسازی سیستم زهکشی حوضه تعیین میشودEichenwal and .
) McGarity (2010با استفاده از نرمافزار  ،SWMMبهترین نوع و
موقعیت BMPها و پروژههای  LIDبراساس به حداکثر رساندن
کاهش حجم و بارهای رسوبی با حداقل هزینه تعیین نمودندJia et .
) al. (2012ساختار یکپارچهای را برای برنامهریزی توسعه شهری
پیرامون LID-BMPها بهوسیله ترکیب  SWMMو سیستم
پشتیبانی در تصمیمگیری ( )1DSSپیشنهاد نمودند که در آن از یک
مــدل بهینهسازی  BMPبــرای حــداقل نمودن هــزینه و
حــداکثر نمودن سود استفاده میشد Oraei et al. (2012) .بــا
استفاده از  ،SWMMمــدلی را بــا هــدف
کاهش حجم و آالیندههای سیالب و با کمترین هزینه بر اساس
نـــوع BMPها در کاربریهای مختلف زمین پیشنهاد دادنــــد.
) Karamouz and Nazif (2013مدل بهینهسازی استفاده از
BMPها را با هدف افزایش اطمینانپذیری سیالب و کاهش خسارت
سیالب و هزینه در سیستم زهکشی شهری پیشنهاد دادند .بر اساس
بررسی نویسندگان مقاله ،در مدلهای بهینهسازی استفاده از
BMPها در تحقیقات گذشته تاکنون هر دو هدف کاهش خطرپذیری
آبگرفتگی سیالب و آلودگی رواناب سیالب بهصورت همزمان
موردبررسی قرار نگرفته است .بنابراین در این مقاله ،بهکارگیری
BMPها با هدف همزمان هر دو تابع هدف خطرپذیریهای

 -1مقدمه
توسعه شهرنشینی بهواسطه قطع درختان و تخریب پوشش گیاهی و
ایجاد سطوح نفوذناپذیر ،عالوه بر کاهش نفوذپذیری منطقه و عدم
تغذیه مناسب آبهای زیرزمینی باعث افزایش دبی پیک سیالب و
ایجاد جریانهای سیالبی شدید و همچنین کاهش کیفیت منابع آب
میشود (خداشناس و تاجبخش .)0931 ،توسعه شهرها و بهتبع آن
تبدیل زمینهای طبیعی به مناطق مسکونی باعث تغییر در چرخه
هیدرولوژیکی طبیعی منطقه میشود ( .)NYDEC, 2010افزایش
سطوح نفوذناپذیر بهصورت قابلتوجهی هیدرولوژی پیش از توسعه
شهرها را تغییر داده و حداکثر جریان و حجم رواناب سطحی در
محیطهای شهری در مقایسه با محیطهای توسعهنیافته طبیعی
افزایش مییابد ( .)Coffman, 1999همچنین ازآنجاییکه رواناب
سطحی حاصله در محیطهای توسعهیافته نمیتواند به جریانهای
زیرسطحی بپیوندد درنتیجه سطح جریان پایه نیز کاهش مییابد.
بنابراین اقدامات کنترلی برای کاهش حجم رواناب و تغذیه آبهای
زیرزمینی امری ضروری است (.)Bitting, 2006
بهکارگیری بهترین شیوههای مدیریتی ( ،)0BMPsراهکاری نوین
برای کنترل حجم و کاهش خطر سیالب در عین افزایش نفوذپذیری
آبهای زیرزمینی میباشند .مفهوم بهترین شیوههای مدیریتی
) (BMPدر محیطهای شهری شامل گستره وسیعی از تکنولوژیها و
فعالیتها میشود که باعث کم کردن اثرات توسعه شهری حوضه
آبریز بر رژیم جریان میگردد (خداشناس و تاجبخش.)0931،
BMPها استراتژی برای کنترل حجم و حذف آلودگیهای مشخص
از رواناب سیالب میباشند ،بدین معنی که BMPها نهتنها جریان
کل و پیک رواناب را کاهش میدهند ،بلکه کیفیت رواناب را نیز
بهبود داده و مانع از آلوده شدن پیکره آبهای پذیرنده این روانابها
میشود .بدین ترتیب آلودگیهای جذبشده در BMPها از طریق
تبخیر و تعرق ،نفوذ آب و تصفیه یا عملیات بیولوژیکی و شیمیایی از
بین میرود .یکی از امتیازات عمده این شیوه مدیریت نوین نسبت به
دیدگاه متداول مدیریت آبهای سطحی ،انعطافپذیری آنها
میباشد .در برنامهریزی و مدیریت سنتی (متداول) کنترل سیالب
بهطورمعمول هدف اصلی جمعآوری و دور نمودن هر چه سریعتر
سیالب از مناطق شهری در نظر گرفته میشود .در این نوع رویکرد
سیالب معموالً از طریق اجرای طرحهای سازههای وسیع از مناطق
شهری دور میشود .نتیجه این نوع رویکرد ،عالوه بر ایجاد
پدیدههایی چون فرسایش خاک ،افزایش بار آلودگی آبهای پذیرنده،
باعث افزایش هزینهها و تشعشع گازهای گلخانهای با توجه به حجم
عظیم فعالیتهای عمرانی خواهد شد (.)Shaver et al., 2007
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آبگرفتگی و آلودگی رواناب ناشی از سیالب به همراه خسارت سیالب
و هزینه اجرای BMPها ارائه میشود .بدین ترتیب از ساختار یک
مدل بهینهسازی چندهدفه که با مدل شبیهسازی  SWMMترکیب
میشود جهت دستیابی به این اهداف استفاده میشود .در ادامه ،روش
تحقیق شامل مدل بهینهسازی و شبیهسازی ارائه و سپس با معرفی
مطالعه موردی ،نتایج بحث شده و جمعبندی یافتههای کلیدی و
پیشنهادها در پایان ارائه میشود.

-1-2مدلسازی شبیهسازی

در مدل شبیهسازی شبکه جمعآوری آبهای سطحی از مدل بارش-
رواناب بهعنوان فرآیندهای هیدرولوژیکی و از روند یابی دینامیکی
جریان بهعنوان مدلسازی هیدرولیکی در نرمافزار  SWMMاستفاده
شده است .در روند یابی جریان ،موج دینامیکی با توجه بهدقت باالی
آن و استفاده از معادالت یکبعدی سن و نان انتخاب شده است.
برای مدلسازی نفوذ آب در خاک از روش هورتون با توجه به
سادگی و نیاز به دادههای کم و دقت قابلقبول استفاده شده است.
دیگر دادههای موردنیاز برای شبیهسازی کمی و آلودگی وضعیت
موجود شبکه جمعآوری آبهای سطحی که در این مطالعه استفاده
گردید عبارت است از مشخصات منطقه موردمطالعه شامل
ویژگیهای آب و هوایی بارش ،کاربری اراضی (مسکونی با تراکم
باال ،مسکونی با تراکم پایین ،تجاری) ،مشخصات سطوح حوضه
(نظیر شیب ،مساحت ،نفوذپذیری) و مشخصات آالیندههای ،TSS
 TP ،TNکه به عنوان داده ورودی در نرمافزار SWMM
مورداستفاده قرار گرفت.

-2روش تحقیق
مدیریت سیالب شهری در این مقاله مطابق روند نمای پیشنهادی
شکل  0در دو بخش اصلی ارائه میشود )0 :بخش اول تهیه مدل
شبیهسازی شبکه زهکشی آب سطحی شامل جمعآوری داده و تعیین
بارشهای موردنظر و درنهایت مدل وضعیت موجود شبکه با استفاده
از نرمافزار SWMM؛  )1بخش دوم تهیه مدل بهینهسازی شامل
تعیین اهداف و متغیرهای تصمیم ،انتخاب الگوریتم تکاملی
بهینهسازی برای ارزیابی عملکرد مدل شبکه جمعآوری آبهای
سطحی شهری و تعیین مکانیابی بهینه BMPها .در ادامه جزئیات
بیشتر این دو بخش ارائه میشود.

 -2-2مدل بهینهسازی

از بین روشهای مورداستفاده برای بهبود عملکرد سیستم زهکشی در
مقابله با سیالب مخصوصاً BMPها ،انتخاب بهترین مجموعه از این
روشها در این مقاله با استفاده از مدل بهینهسازی تعیین میشود .با
توجه به وجود اهداف متفاوت برای انتخاب بهترین مجموعه ،مدل
بهینهسازی چندهدفه در این مقاله شامل سه هدف ذیل انتخاب
میگردد:
 به حداقل رساندن خطرپذیری آبگرفتگی سیالب شهریبه حداقل رساندن تخلیه آالیندههای سیالب در آبهای پذیرندهبه حداقل رساندن هزینههای سرمایهگذاری و نگهداری BMPهانحوه فرمولبندی هر یک از توابع هدف در مدل بهینهسازی در ادامه
با جزئیات ارائه میشود .پس از فرمولبندی توابع هدف و تعیین
کروموزومها ،مدل بهینهسازی توسط الگوریتم تکاملی چندهدفه
 NSGA-IIحل میشود (.)Deb et al., 2002

مدیریت سیالب شهری
جمعآوری و تحلیل دادهها:
 مشخصات حوضه شهری شامل مساحت ،شیب…، دادههای هیدرولوژیکی شامل هیتوگراف بارش مشخصات BMPهای بالقوه در حوضه شهریشبیهسازی مدل هیدرولیکی شبکه جمعآوری آبهای سطحی در نرمافزار

SWMM

تعریف توابع هدف و انتخاب متغیرهای تصمیم
تولید تصادفی متغیرهای تصمیم
شبیهسازی مدل هیدرولیکی به ازای
متغیرهای تصمیم تولید شده
الگوریتم بهینهسازی
NSGA-II

محاسبه توابع هدف با استفاده از خروجی
مدل شبیهسازی درنرمافزار
بله

●تابع هدف خطرپذیری محتمل آبگرفتگی سیالب

خیر

مالک نهایی

خطرپذیری محتمل آبگرفتگی سیالب شهری بر اساس خطرپذیری
آبگرفتگی معابر شهری ناشی از بارندگی که در نتیجه منجر به مختل
شدن خدمات شهری خواهد شد تعریف میشود .در این نوع
خطرپذیری متغیر تصادفی ،بارش در حوضه موردمطالعه میباشد که
بر اساس احتمال وقوع بارندگیهای مختلف و شدت اثر حاصل از آن
بهصورت میزان آبگرفتگی حاصل از سرریز شدن آب در کانالهای

راهحل پارتو
ارزیابی عملکرد شبکه جمعآوری آبهای سطحی

شکل  -1روندنمای مراحل مطالعاتی و مدل پیشنهادی
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جمعآوری روانابهای سطحی است (سلیمانی و همکاران.)0994 ،
بدین ترتیب خطرپذیری آبگرفتگی (کمی) با استفاده از معادله ()0
بهدست میآید:
n

() 0

سیالب مشابه خطرپذیری آبگرفتگی مطابق با رابطه ( )9از
حاصلضرب احتمال وقوع و شدت اثر محاسبه میشود:
() 9

m

RF   Cij .Pi

که  =Cijشدت اثر سیالب در گره jام در مقابل بارش iام=Pi ،
احتمال وقوع بارش iام =m ،تعداد کل بارشها با دوره بازگشتهای
مختلف و  =nتعداد کل گرههای پایش در شبکه جمعآوری آبهای
سطحی است.
برای مدیریت آبگرفتگی سیالب شهری ،تمرکز بر هیدرولوژی
رخدادهای شدید با دوره بازگشتهای باال است درحالیکه ارزیابی
کیفی آب و میزان آالیندهها ،نیاز به جریانهای روانابهای شهری با
رخدادهای سیالب کوچکتر و متناوبتر (دوره بازگشتهای پایین)
میباشد که سهم بیشتری در شستشو و انتقال آالیندهها به آبهای
پذیرنده دارند (سلیمانی ،)0991 ،در این مقاله جهت محاسبه
خطرپذیریها ،هم از جنبه کیفی آب و هم از جنبه کمی آبگرفتگی،
رخدادهای بارش با دوره بازگشتهای  011 ،01 ،1ساله در نظر
گرفته شده است که نمایشگر انواع دورههای بازگشت باشد .با در
اختیار داشتن دوره بازگشت بارش ( ،)Tاحتمال وقوع هر رخداد ()P
مطابق رابطه ( )1محاسبه میشود.
() 1

i 1 k 1

که  =Aikشدت اثر آلودگی برابر مجموع میزان بار آالیندههای
موردنظر در خروجی kام در مقابل بارش iام=Pi ،احتمال وقوع بارش
iام=m ،تعداد کل بارشها با دوره بازگشتهای مختلف و =nتعداد
کل خروجیها در شبکه جمعآوری آبهای سطحی است .شدت اثر
آلودگی محتمل سیالب شهری معموالً بهصورت میزان خسارت
حاصل از آالیندهها در اثر وقوع سیالب محاسبه میشود .این خسارت
با میزان بار آالیندههای سیالب شهری ورودی به آبهای پذیرنده
رابطه مستقیم دارد .ازآنجاییکه حجم سیالب غلظت آالیندهها را
تحت تأثیر قرار دهد برای بررسی شدت اثر آلودگی محتمل سیالب از
مقدار بار آالینده تخلیهشده در نقاط تخلیه به آبهای پذیرنده
برحسب کیلوگرم استفاده میشود .این میزان آالیندهها بر اساس
نتایج بهدستآمده در نرمافزار  SWMMمحاسبه میشود.

i 1 j 1

1
T

n

m

RP   Aik .Pi

●تابع هدف مجموع کل هزینهها

اصلیترین محدودیت توسعه مدیریت سیالب شهری ،معمو ً
ال
هزینههای باال سرمایهگذاری و نگهداری تکنیکهای BMPها در
کنترل سیالب است .بنابراین مجموع هزینه سرمایهگذاری و
بهرهبرداری بهعنوان یکی از اهداف سهگانه مدیریت سیالب شهری
باید در نظر گرفته شود چراکه تغییر در میزان سرمایهگذاری در جهت
کنترل و کاهش سیالب تأثیرات زیادی در میزان خطرپذیریهای
آبگرفتگی و آلودگی سیالب خواهد داشت.

=P

شدت اثر سیالب معموالً بهصورت میزان خسارت ناشی از سیالب
ارائه میشود .خسارت سیالب نیز رابطه مستقیم با میزان بزرگی
سیالب و سرعت سیالب در سطح شهر دارد .با توجه به اینکه
منطقه موردمطالعه تقریباً هموار و دارای شیب اندک است ،از اثرات
سرعت جاریشدن رواناب صرفنظر شده است .بنابراین در این
تحقیق بهعنوان جایگزین خسارت سیالب ،حجم آبگرفتگی حاصل
از سرریزی جریان آب در گرهها بهعنوان شدت اثر خطرپذیری
آبگرفتگی سیالب در نظر گرفته میشود که این میزان از نتایج مدل
شبیهسازی سیالب در نرمافزار  SWMMبهدست میآید.

بــرای بــرآورد هــزینههــای راهکارهــای مــورد بــررســی در
ایــن مقالــه از نتایــج مطالعات محققین دیــگـر استفاده شده
است (.)Karamouz and Nazif, 2013 Strecker et al., 2010,
تخمین هزینه BMPها ،اغلب به دالیلی شامل کمبود اطالعات
درست و دقیق ساخت ،تنوع در محلهای ساخت ،تفاوت منطقهای و
شهری در طراحی مشکل است ( .)Strecker et al., 2010هزینه
سازههای کنترل رواناب شامل هزینه طراحی ،ساخت و عملیات
احتمالی و هزینه نگهداری میشود .در اینجا مجموع هزینههای دوره
عمر میتواند بهعنوان شاخص انتخاب برای ارزیابی انواع BMPها
استفاده شود .ترکیبی از هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری و
نگهداری در درازمدت ،کل هزینه چرخه عمر را پیشبینی میکند که
نماینده بهتری برای هزینههای پیادهسازی  BMPاست .هزینههای
سرمایهگذاری ،هزینههای اولیه اجرای BMPها هستند .مطابق با
توصیههای  ،EPAهزینههای سرمایهگذاری با معادالتی بر اساس

●تابع هدف آلودگی محتمل سیالب

پیامدهای آالیندههای سیالب در حوضه در پی یک رخداد بارندگی با
میزان بار آالیندهها در نقاط خروجی از حوضه و تخلیه به آبهای
پذیرنده نسبت مستقیم دارد .بنابراین آلودگی محتمل سیالب شهری
بهصورت خطرپذیری ناشی از تخلیه آالیندهها در نقاط انتهایی شبکه
جمعآوری رواناب سطحی به آبهای پذیرنده قابلمحاسبه میباشد
(سلیمانی و همکاران .)0994،محاسبه آلودگی محتمل ناشی از
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اندازه یا حجم  BMPبهصورت رابطه ( )4میتواند تخمینزده شود
(:)USEPA,2004
() 4

با مشکل قابلاجرا هستند.
حوضچه نگهداشت مرطوب :3باعث توقف پیک سیالب شده و نرخ
حداکثر تخلیه را تحت تأثیر قرار میدهند اگرچه که ممکن است
حجم رواناب را کاهش ندهد .همچنین باعث ایجاد زیبایی
محیطزیست میشوند و در بسیاری از شرایط همانند مناطق
مسکونی ،تجاری و صنعتی میتوانند مورداستفاده قرار بگیرند.

C=aPb

که =Cهزینه سرمایهگذاری برآورد شده=P ،متغیرهای تعیینکننده
(حجم ،مساحت یا جریان) و =a,bمتغیرهای آماری تعیینشده از
تجزیهوتحلیل رگرسیون میباشند .جدول  ،0معادالت رگرسیون
هزینههای سرمایهگذاری (بهاستثنای هزینه زمین) را برای انواع
BMPها نشان میدهد( .)Strecker et al., 2010همچنین هزینه
تغییر در ابعاد و ضریب مانینگ کانالها بهعنوان توسعه راهکار سنتی
برای مدیریت سیالب شهری بهصورت ارائه شده در جدول 1
میباشد ( .)Karamouz and Nazif, 2013هزینههای ساالنه
نگهداری BMPها بهصورت درصدی از هزینه ساخت در جدول  9و
جدول  4آورده شده است ( .)Strecker et al., 2010این هزینهها
که بهصورت ساالنه در کل دوره عمر مفید  BMPمیباشد .در این
مقاله بهصورت هزینه اولیه بر اساس ارزش حاضر و نرخ بهره تبدیل
شده و با جمع با هزینه سرمایهگذاری ،هزینه کل  BMPرا تشکیل
میدهد.

جدول  -1هزینههای سرمایهگذاری BMPها
()Strecker et al., 2010
نوع BMP

هزینه سرمایهگذاری پایه (دالر)

حوضچه نگهداشت
ترانشههای نفوذ
سیستمهای ماند بیولوژیکی
روسازی نفوذپذیر

C = 24.5V 0.71
C = 173V 0.63
C = (2 - 3)A
C = (3 - 4)A

هزینهها در دسامبر  2002محاسبه شدهاند و شامل هزینه زمین نمیشوند.-واحد ( Vحجم  )BMPفوت مکعب و ( Aمساحت  )BMPفوت مربع

جدول  -2هزینه کانالها ()Karamouz and Nazif, 2013

●متغیرهای تصمیم

متغیرهای تصمیم استفاده شده عبارت است از مشخصات راهکارهای
مدیریتی کنترل سیالب شامل شیوههای مدیریتی سنتی (مرسوم) و
نوین .متغیرهای روش مرسوم کنترل سیالب عبارت است از افزایش
ظرفیت انتقال کانالهای روباز موجود از طریق کاهش ضریب
مانینگ کانالها و افزایش سطح مقطع آنها .روشهای نوین شامل
بهکارگیری انواع BMPها (با هدف کاهش حجم رواناب و کاهش
آلودگی) بهصورت حوضچه نگهداشت ،روسازی نفوذپذیر ،ترانشه نفوذ
و سیستم ماند بیولوژیکی است .بهطورکلی با توجه به شرایط منطقه،
مقدار فضا و تجهیزات در دسترس ،در این مقاله از چهار نوع BMP
سازهای استفاده شده است ،توصیف این BMPها بهطور مختصر در
اینجا تشریح میشود.

نوع BMP

هزینهها (دالر)

تغییرات ضریب مانینگ کانال
تغییرات سطح مقطع کانال

C=Δn×27×L
C=ΔA×270×L

 = Δnتغییر ضریب مانینگ کانال و  =ΔAتغییر سطح مقطع کانال و =Lطول
کانال؛ کلیه واحدها متریک است.

جدول  -3هزینه نگهداری ساالنه BMPها

()Strecker et al., 2010

سیستم ماند بیولوژیکی :1در کاهش جریان و حجم رواناب ،بهبود
کیفیت آب و مشارکت در زیباسازی یک منطقه بسیار مفید هستند و
معموالً در طول جادهها ،در چمنزارها ،در قسمتهایی از
پارکینگهای وسیع ،استفاده میشوند و نیازمند جدولکشی و
کانالکشی برای هدایت جریان آب هستند .همچنین ممکن است به
یک سیستم زهکشی زیرزمینی که نفوذپذیری خاک در آن محدود
است نیاز داشته باشد .این تأسیسات در تمامی مجموعهها
قابلاستفاده هستند امّا در نواحی به علت محدودیت فضا ،بهسختی و

نوع BMP

هزینه ساالنه نگهداری
(درصدی از هزینههای ساخت)

حوضچه نگهداشت تر

3% - 6%

ترانشههای نفوذ

5% - 20%

سیستمهای ماند بیولوژیکی

5% - 7%

جدول  -4هزینههای نگهداری کانالها
()Karamouz and Nazif, 2013
هزینه ساالنه نگهداری
نوع BMP
(درصدی از هزینه ساخت)
تغییرات ضریب مانینگ کانال
5%
تغییرات سطح مقطع کانال
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0.5%

ترانشه نفوذ :9برای کنترل حجم رواناب از طریق نفوذ استفاده میشود
و آبهای زیرزمینی و نفوذ آب به زمین را تقویت میکنند ،حجم
رواناب حداکثر را کاهش میدهند و کیفیت آب را بهبود میبخشند.

محدودیتهای اجرایی آنها در مناطق شهری در این مقاله مطابق
مشخصات آنها در جدول  ،5انجام میشود که بدین ترتیب برای
BMPهای بکار گرفته شده در نقاط گرهی ،کانالها و زیرحوضهها به
ترتیب  1 ،0و  1متغیر تصمیم میباشد .بدین ترتیب ،جزییات
کدگذاری ژنتیکی (متغیر تصمیم) هر کروموزومها (جواب) مطابق
شکل  9میباشد .کدگذاری عدد صحیح برای متغیرهای تصمیم
مساحت حوضچههای نگهداشت ،نوع BMPها و عدد حقیقی برای
متغیرهای تصمیم ابعاد و ضریب مانینگ کانال و مساحت BMPها
استفاده شده است .موقعیت حوضچههای نگهداشت در این مقاله از
پیش تعریف شده است (سلیمانی)0991،

بدین ترتیب ساختار کروموزومهای مورداستفاده (متغیرهای تصمیم)
که در شکل  1نشان داده شده است از  9بخش اصلی تشکیل
شدهاند :زیرحوضهها ،00کانالها ،01نقاط گرهی .09با توجه به ساختار
کروموزوم و مؤلفههای سیستم زهکشی ،طول کروموزوم)CL( 04
برابر خواهد بود با:
CL=nS  BMPS+nL  BMPL+n P  BMPP
() 5
که  =np ،nl ،nsبه ترتیب تعداد زیرحوضهها ،کانالها ،حوضچهها و
 ،BMPp ،BMPL ،BMPsبه ترتیب تعداد نوع متغیر تصمیم در
 BMPبهکار گرفته شده برای زیرحوضهها ،کانالها و حوضچهها
میباشند .نوع متغیر تصمیم  BMPبر اساس مشخصات و

مدل شبیهساز هیدرولیکی تهیهشده با نرمافزار  ،SWMMبا مدل
بهینهساز الگوریتم ژنتیک چندهدفه که در محیط متلب آماده شده ،در
قالب یک مدل شبیهساز-بهینهساز ادغام شده و با یکدیگر ارتباط
برقرار مینمایند .به بیان دقیقتر ،متغیرهای تصمیم هر جواب مربوط
به مدل بهینهسازی به مدل شبیهسازی وارد شده و تنظیم میشود.
با اجرای مدل شبیهسازی ،نتایج شبیهسازی برای تعیین توابع هدف
مدل بهینهسازی و رتبهبندی جوابهای الگوریتم بهینهسازی استفاده
میشود .این روند تا زمانی که مالک نهایی مدل بهینهسازی برقرار
گردد (شکل  ،)0تکرار میگردد و درنهایت رویه بهینه پارتو که
مجموعهای از جوابهای بهینه میباشد ،ایجاد میشود.

روسازی نفوذپذیر :01عالوه بر بهبود کیفیت آب ،باعث کاهش حداکثر
دبی در یک مکان شده و باعث تغذیه آبهای زیرزمینی کاهش
آبهای راکد در جادهها و اماکن دیگر میشوند .درنهایت کاهش
نفوذپذیری با استفاده از این روش ،زمان تمرکز را افزایش میدهد و
بنابراین جریانهای محلی و خسارت به سیستمهای زهکشی را
کاهش میدهد.

رشته  Aبرای زیرحوضهها

رشته  Bبرای کانالها

رشته  Cبرای نقاط گرهی

تعیین نوع BMPدر زیرحوضهها (4
انتخاب) و مساحت BMP

افزایش ظرفیت انتقال کانالهای موجود با استفاده
از بهبود ضریب مانینگ ( 5انتخاب) و افزایش
مساحت کانال ( 4انتخاب)

افزایش حجم حوضچههای نگهداشت
پیشبینیشده در حوضه ( 1انتخاب)

شکل  -2ساختار کروموزوم (متغیرهای تصمیم) در مدل بهینهسازی

جدول  -5مشخصات و محدودیتهای BMPهای استفاده شده
مؤلفه سیستم زهکشی

هدف از اجرای BMP

زیرحوضهها

بهکارگیری روسازی نفوذپذیر ,ترانشه
کاهش حجم رواناب تولیدشده با
نفوذ ،سیستم ماند بیولوژیکی و درصد
افزایش ظرفیت نفوذ
آن در زیرحوضه

کانالها

افزایش ظرفیت انتقال کانالهای
موجود

نقاط گرهی

افزایش ظرفیت نگهداشت

تغییرات ممکن

افزایش عرض کانال
بهبود ضریب مانینگ
ساخت حوضچههای نگهداشت
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گزینههای قابل انتخاب
نوع  BMPشامل یکی از  4گزینه روسازی
نفوذپذیر ،ترانشه نفوذ ،سیستم ماند بیولوژیکی و
درصد مساحت  BMPبین %11-%01
زیرحوضه
تغییر عرض کانالهای موجود به عرض ،11 ،11
 91 ،31سانتیمتر
کاهش ضریب مانینگ کانالها ،11 ،41 ،11
31درصد وضعیت موجود
ساخت حوضچه نگهداشت با ارتفاع  1متر و
مساحت  11 ، 03 ،01 ،04 ،01 ،01مترمربع

موردمطالعه که سازمان نقشهبرداری کشور در سال  0931تهیه نموده
است ،تقسیمبندی زیرحوضهها با در نظر گرفتن توپوگرافی،
مشخصات کاربری زمین ،شبکه جمعآوری و محل خروجی رواناب
انجام شد (شکل  .)5رواناب این زیرحوضهها به دو نهر شادچای و
سیاهآب تخلیه میشود ،خروجی این دو نهر بهعنوان محل تخلیه به
آبهای پذیرنده مدنظر قرار میگیرد .روشی که برای تقسیمبندی
زیرحوضهها بکار گرفته شده است بر اساس شیب خیابانها و مسیر
حرکت رواناب میباشد .به دو دلیل این روش تقسیمبندی صورت
میگیرد :رواناب موجود یک زیرحوضه بعد از جریان یافتن در طول
زیرحوضه وارد کانال شود .رواناب موجود در زیرحوضه باید از نقاط
خروجی زیرحوضه خارج شود .بدین ترتیب ،شبکه موجود به 99
زیرحوضه تقسیم شده است .طرح کلی شبکه و زیرحوضههای
موردمطالعه در نرمافزار  SWMMبه همراه دو نهر شادچای و
سیاهآب و محل تخلیه رواناب شبکه در شکل  5نشان داده شده
است.

 -3مطالعه موردی و تنظیمات مدل شبیهسازی
مدل پیشنهادی بر روی مطالعه شبکه جمعآوری و هدایت آبهای
سطحی شهر گلستان که واقع در جنوب استان تهران میباشد تشریح
میشود (شکل  .)4ارتفاع متوسط شهر گلستان  0141,91متر از
سطح دریا و اختالف ارتفاع بین بلندترین و پستترین نقاط 11,09
متر تعیین گردیده است .جهت کلی شیب محدوده مطالعاتی از نواحی
شمالی به محدودههای جنوبی است و متوسط مقدار شیب سطح شهر
بین  1,5تا  9درصد میباشد.

بر اساس مقادیر توصیهشده در نرمافزار  SWMMو شرایط موجود در
مطالعه موردی ،ضریب مانینگ برای سطوح نفوذپذیر زیرحوضهها
 1,0و برای سطوح نفوذناپذیر و کانالهای بتنی موجود در حوضه
 1,104پیشنهاد شده است (.)Rossman, 2010
جدول  -6شدت بارندگیهای موردنظر برحسب میلیمتر بر
ساعت

تداوم بارش
(ساعت)
1

شکل  -3ساختار کدگذاری کروموزومها برای زیرحوضهها،
کانالها ،نقاط گرهی

 1سال
0,94

دوره بازگشت
 01سال
9,141

011سال
5,94

منحنیهای شدت-مدت-فراوانی05ایستگاه بارانسنجی مهرآباد
بهعنوان مبنای دادههای جوی زیرحوضه این شبکه جمعآوری
آبهای سطحی در نظر گرفته شد .بررسی این منحنیها توسط
نویسندگان نشان داد بارشهای با تداوم  1ساعت بحرانیترین میزان
بارش در بین منحنیهای این ایستگاهها را دارد .بنابراین برای
ارزیابی خطرپذیریهای کمی و کیفی ،بارشهای  011 ،01 ،1سال با
تداوم  1ساعت در این ایستگاه مدنظر قرار گرفت .شدت این سه
بارش از منحنی شدت-مدت-فراوانی ایستگاه مهرآباد در جدول 1
استخراج شده است .برای توزیع زمانی شدت بارش از روش ین 01و
چاو 01استفاده گردید (.)Prodanovic and Simonovic, 2004
برای مدلسازی منطقه ،حوضه موردمطالعه باید به حوضههای
کوچکتر تقسیم شود .با استفاده از نقشه رقومی  0:1111منطقه

شکل  -4موقعیت منطقه موردمطالعه بر روی نقشه استان
تهران
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استفاده نشده بود انجام شد .با توجه به اینکه اندازهگیری جریان در
مجاری انتقال شبکه فقط در دو نقطه خروجی حوضه نهرهای
شادچای و سیاهآب در دسترس بود ،فرآیند کالیبراسیون و
صحتسنجی آنها صرفاً با توجه به این نقاط انجام شد.

نهر شادچای

نهر سیاهآب

پارامترهای کیفی آب که الزم است در فرآیند کالیبراسیون مدل
تنظیم شوند عبارتاند از میزان ضرایب ثابت حداکثر تجمع میزان
آالیندهها و ثابت نیمه اشباع برای تابع شبیهسازی تجمع آالیندهها
( )Build-upو ضرایب شستشو و توان شستشو در تابع نمایی
شبیهسازی شستشوی آالینده (.)Rossman, 2010( )wash-off
ازآنجاییکه دادههای مشاهداتی متغیرهای کیفی آب (نظیر بار
آلودگی آالیندههای مورد تحلیل) برای شبکه جمعآوری آب در زمان
بارندگی در این مطالعه موردی در دسترس نبود ،در اینجا میزان این
ضرایب براساس مقادیر پیشنهادی غلظت استاندارد کیفی آبهای
سطحی برای آالیندههای  TN ،TSSو  TPمطابق استاندارد سازمان
محیطزیست آمریکا ( )EPA, 2010در نظر گرفته شده است
(سلیمانی و همکاران .)0994،سلطانی ( )0933نشان داد که ضرایب
پیشنهادی برای معادالت توابع تجمع و شستشوی آالیندهها با مقادیر
اندازهگیری شده در تهران با تقریب نسبتاً خوبی مطابقت دارد.

نقاط تخلیه به آبهای پذیرنده

شکل  -5موقعیت زیرحوضهها و کانالهای زهکشی شهر
گلستان در نرمافزار

SWMM

همچنین ،برای مدلسازی نفوذ ،روش هورتون بهکار گرفته شده
است .مطابق با ویژگیهای منطقه ،ضرایب معادله هورتون با توجه به
مقادیر پیشنهادی نرمافزار  SWMMاستفاده شده است
( .)Rossman, 2010در نزدیکی حوضه رباطکریم ضریب هدایت
هیدرولیکی خاک برابر  44میلیمتر در ساعت میباشد (حفیظی و
پاشاخانلو .)0935 ،آالیندههای مدلسازی شده در این مقاله شامل
سه آالینده  TN ،TP ،TSSمیباشند .بهمنظور شبیهسازی کیفی
انباشت آالیندهها 03از روش تابع اشباع و برای شستشوی مواد 09از
روش تابع نمایی در  SWMMاستفاده شده است.

 -4تنظیمات مدل بهینهسازی
در الگوریتم بهینهسازی فرض میشود که در هر یک از  99زیرحوضه
موجود در شبکه ،اجرای فقط یک نوع  BMPاز بین BMPهای
موجود امکانپذیر است .تعداد  94کانال در شبکه بهعنوان مجاری
بالقوه ،امکان تغییر ابعاد و ضریب مانینگ دارند .در نقاط گرهی فرض
میشود  1مخزن نصب شده باشد که حجم آنها میتواند تغییر
نماید .در کلیه این متغیرهای تصمیم ،عدم اجرای آنها نیز در نظر
گرفته شده است .طبق معادله ( )5طول کروموزومها برابر است با:

پس از ساخت مدل شبیهسازی  ،SWMMکالیبراسیون پارامترهای
مدل شامل متغیرهای کمی مدل با استفاده از مقایسه دادههای
مشاهداتی و محاسباتی برای دو هیدروگراف خروجیهای حوضه
آبریز شهری برای هایتوگراف یک بارندگی تاریخی موجود به روش
سعی و خطا انجام گردید .در این رویکرد در یک فرآیند تکراری،
پارامترهای کالیبراسیون به نحوی تغییر داده میشود که اختالف بین
هیدروگرافهای خروجی مدل محاسباتی و هیدروگرافهای
مشاهداتی به حداقل برسد .در فرآیند کالیبراسیون فقط تعداد
محدودی از پارامترهای مدل با بیشترین عدم قطعیت تنظیم گردید.
پارامترهایی هیدرولیکی آب مورداستفاده برای کالیبراسیون در این
مدل عبارتاند از میزان ضرایب زبری مجاری جمعآوری و انتقال
آبهای سطحی و میزان ضرایب نفوذپذیری زیرحوضههای
مدلسازی و رطوبت اولیه خاک .صحت سنجی عملکرد کالیبراسیون
مدل با استفاده از یکی از بارشهایی که در فرآیند کالیبراسیون

 =99×1+94×1+1×0=111طول کروموزوم
تنظیمات الگوریتم تکاملی  NSGA-IIبا استفاده از چندین اجرای
آزمایشی با نسلهای اولیه تصادفی روی مدل پیشنهادی تعیین
گردید بهگونهای که سریعترین همگرایی برای یافتن جوابهای
بهینه حاصل گردد .بر این اساس اندازه جمعیت هر نسل 51
کروموزوم ،عملگر جهش با احتمال  1,0و عملگر جابجایی (تزویج)
دونقطهای با احتمال  1,3انتخاب شده است .همچنین پس از تعدادی
اجرای مدل بهینهسازی مشخص گردید که اجرای الگوریتم
بهینهسازی با حداکثر تعداد نسل  411برای رسیدن به همگرایی
کافی میباشد.
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آلودگی محتمل باال اما خطرپذیری آبگرفتگی قابلقبول و هزینهی
اجرای راهکارها پایین دارند -1 .گروه دوم جوابهایی که خطرپذیری
آالینده و هزینهی اجرای پایین اما خطرپذیری آبگرفتگی باال
دارند -9.گروه سوم نیز شامل جوابهایی است که به نسبت گروه
اول آلودگی محتمل کمتر و نسبت به گروه دوم هزینه کمتری دارند
و ازنظر آبگرفتگی میزان خطرپذیری قابلقبولی را میپذیرند .در
شرایطی که هیچگونه شرایط محدودیت کننده برای تصمیمگیری
وجود نداشته باشد ،جوابهای گروه سوم برای انتخاب نهایی پیشنهاد
میشود چراکه جوابهای این گروه آلودگی محتمل یا آبگرفتگی
کمتری نسبت به گروههای اول و دوم دارد در عین اینکه بهطور
همزمان دستیابی به خطرپذیریهای آبگرفتگی و آالینده و هزینه
اقتصادی پایین امکانپذیر نیست.

 -5نتایج و بحث
پس از انجام تنظیمات مدل بهینهسازی ،الگوریتم با چندین نسل
اولیه متفاوت اجرا گردید و درنهایت بهترین جواب انتخاب شد.
همچنین بزرگی فضای جواب مسئله بهینهسازی برابر است:

  × 94×   × 94×   × 33×   × 33×    3×10

11

4
1

12
1

5
1

4
1

6
1

×6


با توجه به چنین فضای بزرگ جواب مسئله ،دستیابی به جواب بهینه
کلی برای روشهای بهینهسازی تضمین نمیشود و جوابها بهعنوان
جواب نزدیک به بهینه تلقی شوند .همچنین مقایسه این فضای بسیار
بزرگ جوابهای امکانپذیر (قابلشمارش) با تعداد کل مجموعه
جوابهای بررسیشده در روش الگوریتم ژنتیک ()51×411=11111
برای دستیابی به جواب نزدیک به بهینه ،قابلیت باالی روش
بهینهسازی الگوریتم ژنتیک را در دستیابی به جوابهای بهینه نشان
میدهد .شکل  1یک نمونه از رویه بهینه پارتو و جواب نزدیک به
بهینه نسبت به سه تابع هدف ذکرشده برای مدل بهینهسازی
چندهدفه سیستم جمعآوری آبهای سطحی گلستان را نشان
میدهد .برای هر نقطه روی رویه بهینه پارتو مجموعه راهکارهای
پیشنهادی متشکل از BMPها وجود دارد که خطرپذیری آبگرفتگی،
آلودگی محتمل و هزینهی کل مشخصی را ایجاد مینماید.
تصمیمگیرنده میتواند هر یک از نقاط روی این رویه را بر اساس
محدودیتهای خطرپذیری آبگرفتگی ،آلودگی یا اقتصادی بهعنوان
یک جواب برتر جهت راهکارهای مدیریت سیالب انتخاب نماید .در
این رویه بهینه ،محدوده خطرپذیری آبگرفتگی سیالب بین 111
مترمکعب و  9,0هزار مترمکعب در سال ،بازه آلودگی محتمل
آالیندهها از  5,1تا  09,3تن در سال و هزینه اجرای راهکارها بین
 095و  911هزار دالر تغییر مینماید .درحالیکه خطرپذیری
آبگرفتگی سیالب در وضعیت موجود (بدون استفاده از رویکردهای
بهینه نوین و متداول) در شبکه برابر  1,11هزار مترمکعب در سال و
آلودگی محتمل آن آبگرفتگی برابر  3,5تن در سال است .بنابراین
درصورتیکه هدف صرفاً کاهش خطرپذیری آبگرفتگی با همین
میزان خطرپذیری آالیندگی باشد ،امکان کاهش سیالب محتمل تا
حد  511مترمکعب وجود دارد (شکل  .)3درصورتیکه هدف کاهش
آلودگی محتمل در عین حفظ میزان خطرپذیری آبگرفتگی باشد،
امکان کاهش آلودگی محتمل تا حد  1,5تن در سال وجود دارد.

a

شکل  -6رویه بهینه پارتو مدل بهینهسازی نسبت به سه تابع
هدف

بررسی شکل  3نشان میدهد که خطرپذیری آبگرفتگی با آلودگی
محتمل در شبکه جمعآوری آبهای سطحی رابطه عکس با یکدیگر
دارد (هزینه اجرای راهکارها با افزایش شعاع دایرهها افزایش مییابد).
بهعبارتی ،در صورت انتخاب جوابی با دستیابی به کمترین میزان
خطرپذیری آبگرفتگی سیالب ،مقدار آالیندههای تخلیهشده به
آبهای پذیرنده به حداکثر میزان ممکن خواهد رسید .دلیل این امر
این موضوع میتواند باشد که با اجرای راهکارهای کنترل سیالب
برای کاهش میزان آبگرفتگی گرهها ،آالینده به سمت خروجی
حوضه انتقال داده میشوند و مقدار بار آالیندهها در نقاط خروجی و
در نتیجه آلودگی محتمل افزایش مییابد .این در حالی است که در
جوابهای با حجم آبگرفتگی قابلتوجه در گرهها ،عمدتاً با اجرای
BMPها بهوسیله راهکارهای ارائه شده در سطح حوضه نیز از بین

شکل  1رویه بهینه پارتو را نسبت به دو هدف نشان میدهد که در
آنها ،هدف سوم (خطرپذیری آبگرفتگی) با افزایش شعاع دایرهها
افزایش مییابد .با بررسی آماری جوابهای رویه بهینه پارتو نسبت
به دو هدف هزینه کل و آلودگی محتمل ،میتوان آنها را مطابق
شکل  1در سه گروه قرار داد -0:گروه اول جوابهایی که دارای

تحقیقات منابع آب ایران ،سال یازدهم ،شماره  ،3زمستان 1394
)Volume 11, No. 3, Winter 2016 (IR-WRR

013

تخلیه آلودگی (تن بر سال)

c

b

افزایش مییابد .متغیرهای تصمیم جواب ( )cنشان میدهد که
BMPها با مساحت باال در نظر گرفته شدهاند ،به همین دلیل آلودگی
محتمل کمتر و خطرپذیری آبگرفتگی بیشتر است .جواب ( )bمربوط
به حالتی است که هم از ابعاد کانال و هم از BMPها بهصورت بهینه
استفاده شده است ،که هم میتواند تا حدی خطر آبگرفتگی و خطر
آلودگی را کنترل نماید.

میروند که در نتیجه بار آالیندهها در خروجی حوضه کم میگردد و
درهرصورت به سمت تخلیهکنندهها کمتر میروند .در راهکارهای
سنتی کنترل سیالب ،توجه به بهبود خطرپذیری آبگرفتگی ،افزایش
بار آالیندهها در نقاط خروجی را در پی خواهد داشت و در راهکارهای
نوینBMP ،ها عملکرد کیفی را در حوضه بهبود میبخشند ،اما
خطرپذیری آبگرفتگی را افزایش خواهند داد .بنابراین ،برای مدیریت
کمی و کیفی سیالب استفاده تلفیقی از هر دو راهکار توصیه میشود
تا بتوان در کنار کاهش خطرپذیری آبگرفتگی ،میزان تخلیهها در
آبهای پذیرنده نیز کنترل شود.

1
3
2
شکل  -8رویه بهینه پارتو نسبت به دو هدف خطرپذیری کمی
و کیفی
شکل  -7رویه بهینه پارتو نسبت به دو هدف هزینه و کیفی

بررسی شکل  9نشان میدهد با افزایش هزینه اجرای راهکارها،
بهصورت مستقیم باعث کاهش خطرپذیری آبگرفتگی سیالب
میشود (آلودگی محتمل با افزایش شعاع دایرهها افزایش مییابد).
بنابراین زمانی که به حداقل رساندن خطرپذیری کمی سیالب
موردتوجه باشد ،الزم است هزینه بسیار باالیی برای آن صرف شود.
دلیل این امر آن است که برای راهکارهای پیشنهاد شده نظیر
BMPها و حوضچههای نگهداشت و همچنین روشهای سنتی در
ابعاد بزرگتر هزینه بیشتری باید انجام شود .هزینه این BMPها نیز
با مساحت و حجم اجرای آنها رابطهی مستقیم دارد .برای کاهش
حجم هم نیاز به تغییر در عرض کانالها و همچنین استفاده از
BMPها در مساحت و حجم بیشتر خواهد بود.

شکل  -9رویه بهینه پارتو نسبت به دو هدف خطرپذیری کمی
و هزینه

بهمنظور ارزیابی بهتر عملکرد جوابهای مدل بهینهسازی ارائه شده،
در اینجا یکی از جوابهای رویه پارتو در این قسمت با دو راهکار
پیشنهادی بدون بهینهسازی مقایسه میشود و درصد تغییرات (بهبود)
خطرپذیری آبگرفتگی و آلودگی محتمل نسبت به وضعیت موجود
شبکه (بدون در نظر گرفتن راهکارها) بررسی میگردد .جواب
بهینهسازی با توجه به اینکه در محدودهای که هم خطرپذیری
آبگرفتگی و هم آلودگی محتمل و هم هزینه قابلقبولی نسبت به

در جدول  1سه نمونه  b ،aو  cاز نقاط بهینه بر روی منحنی پارتو
(شکل  )1با هم مقایسه شدهاند .جواب ( )aبیشینه هزینه را دارا
میباشد ،در متغیرهای تصمیم این جواب ،ابعاد حداکثر کانالهای
موجود افزایش داده شده است ،به این دلیل خطرپذیری آبگرفتگی به
حداقل مقدار ممکن رسیده است .همچنین به علت افزایش حجم
سیالب ،مقدار بار آالینده که توسط سیالب به نقاط خروجی میرسد،
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بقیه جوابهای رویه بهینه دارد انتخاب میگردد .راهکارهای
پیشنهادی موردبررسی عبارتاند از:

13%

جدول  -7مقایسه توابع هدف سه نمونه از نقاط حدی رویه

نمونه بهینهسازی ماند بیولوژیکی ترانشه نفوذ

20%
10%
0%

بهینه پارتو

a
b
c

خطرپذیری آبگرفتگی
(مترمکعب در سال)

هزینه
(دالر)

آلودگی محتمل
(تن در سال)

1,10990
9,15131
9,01995

119911
113113,1
093119,0

01009,4
1413,31
1111,10

-10%
-20%

-25%

-30%
-40%

-37%

شکل  -11تغییرات خطرپذیری آبگرفتگی به ازای راهکارهای
مختلف

-0سیستم ماند بیولوژیکی :در این راهکار فرض میگردد اجرای
سیستم ماند بیولوژیکی در  %11مساحت  99زیرحوضه صورت گیرد.
-1ترانشه نفوذ :در این راهکار نیز فرض میشود در وضعیت موجود
شبکه ،ترانشه نفوذ در  %11مساحت  99زیرحوضه اجرا گردد.

نمونه بهینهسازی ماند بیولوژیکی ترانشه نفوذ
0%
-5%
-10%
-13%

درصد تغییرات خطرپذیری آبگرفتگی (کمی) نسبت به وضعیت
موجود شبکه برای سه روش منتخب در شکل  01ارائه شده است که
در آن عالمت منفی نشاندهنده کاهش خطرپذیری آبگرفتگی
سیالب میباشد .اجرای راهکارهای پیشنهادی ،میزان خطرپذیری
آبگرفتگی را نسبت به وضعیت فعلی شبکه کاهش میدهد ،اما
همانطور که مشاهده میگردد با اجرای بهینه BMPها که بهصورت
ترکیبی از راهکارهای مدیریتی میباشد ،خطرپذیری آبگرفتگی نسبت
به راهکارهای پیشنهادی موردبررسی به میزان بیشتری کاهش یافته
است.

-15%
-15%
-20%

-21%

-25%

شکل  -11تغییرات آلودگی محتمل به ازای راهکارهای مختلف

 -6نتیجهگیری
در این مطالعه ،روشی برای تعیین ترکیب بهینه استفاده از BMPها و
افزایش ابعاد کانال بهمنظور استفاده بهینه از راهکارهای مدیریتی
معرفی شد .روش مذکور از نتایج مدلسازی هیدرولوژیکی-
هیدرولیکی برای مکانیابی BMPها بهمنظور کنترل آبگرفتگی و
آلودگی رواناب ناشی از سیالب استفاده میکند .مدل  SWMMبرای
مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و الگوریتم  NSGA-IIبرای
بهینهسازی مورداستفاده قرار گرفت .بهمنظور نشان دادن کاربرد
روش ارائه شده ،این الگوریتم روی زیرحوضه شهری گلستان واقع در
استان تهران انجام شد .خروجی الگوریتم با در نظر گرفتن کاهش
خطرپذیریهای آبگرفتگی و آلودگی و هزینه اجرای BMPها ،نوع و
مساحت BMPهای بهینه برای هر زیرحوضه و مساحت کانالهای
موجود میباشد .الگوریتم ارائه شده نشان میدهد که روند بهکارگیری
BMPها در هر مکان از شبکه را در سطح یک شهر به نحو
چشمگیری میزان خطرپذیریهای آبگرفتگی و آالیندهها را بهبود
میبخشد .بر اساس تحلیل انجامشده ،یافتههای اساسی ذیل بهدست
آمده است:

آلودگی محتمل از مجموع بار آالیندههای  TN ،TSSو  TPبه
آبهای پذیرنده شبکه جمعآوری آبهای سطحی بهدست میآید.
مقادیر آلودگی محتمل به ازای راهکارهای مختلف در شکل 00
نشان داده شده است .روسازی نفوذپذیر ،سیستم ماند بیولوژیکی و
ترانشه نفوذ با هدف کاهش بار آالیندهها اجرا میگردند .نتایج نیز
کاهش آلودگی محتمل را برای راهکارهای اجرای BMPها بهصورت
جداگانه نشان میدهد .بیشترین مقدار کاهش آلودگی محتمل در
شرایط بهینهسازی مشاهده میشود ( )%10که نشان میدهد تلفیقی
از این راهکارها با هم ،بهترین عملکرد را در کاهش آلودگی محتمل
خواهند داشت.
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خداشناس س ،تاجبخش م ( )0931بهرهگیری از روشهای نوین
کنترل سیالب شهری برای استفاده بهینه در منابع آب .مجموعه
مقاالت کنفرانس ملی توسعه منابع آب ،زاهدان ،ایران-01،
00اسفند.

 -0کنترل بهینه میزان خطرپذیری آبگرفتگی رابطه معکوس با میزان
کنترل بهینه آلودگی محتمل آالینده در نقاط خروجی و آبهای
پذیرنده دارد.
 -1برای دستیابی به بهترین جواب باید الزم است از ترکیب هر دو
راهکار سنتی و نوین استفاده گردد تا هر دو خطرپذیری آبگرفتگی و
آلودگی به میزان قابلقبولی کاهش یابند.
 -9الگوریتم بهینهسازی بهکاررفته برای استفاده ترکیبی از راهکارها،
میتواند میزان هر دو خطرپذیری آبگرفتگی و آلودگی را نسبت به
روشهای غیر بهینهسازی به میزان قابلتوجهی بهبود دهد.
 -4نظر به انعطافپذیری ساختار الگوریتم معرفیشده ،میتوان از این
رویکرد در پروژههای با اهداف متفاوت برای مدیریت جمعآوری و
هدایت آبهای سطحی شهری استفاده نمود.

سلیمانی م ،بهزادیان ک ،اردشیر ع ( )0994ارزیابی راهکارهای
اصالح شبکه زهکشی آبهای سطحی شهری بر اساس
معیارهای مبتنی بر ریسک .مجله آب و فاضالب ،در حال چاپ
تابستان .0994

 -7قدردانی

سلطانی م ( )0933مدلسازی کیفی نهرهای درونشهری .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف ،تهران

سلیمانی م ( )0991ارزیابی و اولویتبندی خطرپذیریهای ساخت و
بهرهبرداری یک شبکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی
شهری .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه امیرکبیر ،تهران.

در آمادهسازی مدل شبیهسازی این مطالعه موردی ،از همکاری
صمیمانه کارشناسان پژوهشکده محیطزیست دانشگاه امیرکبیر
خصوصاً آقایان مهندس مجتبی عابدی و مهدی سرایی بهصورت
ویژه قدردانی میگردد.
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