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  مقدمه: -1

سازمانهاي دولتي و غير دولتي  متعددي روشهاي مختلفي براي حفاظت محيطهاي آبي در مناطق شهري 

اي تاكيد  ها و بطور كلي منابع آلوده كننده نقطه اي آلودگي  كرده اند كه بيشتر روي منابع نقطهابداع 

باشد. اما اكنون توجهات  داشته اند  بطوري كه  فاضالب هاي مركز صنعتي از مهمترين نقاط تمركز مي

ميان پرداختن به اي متمركز شده است كه در اين  بيشتر به سمت منابع آلوده كننده پخشي و غير نقطه

اي برخوردار  هاي شهري به عنوان مهمترين حامل آلودگي در مناطق شهري از جايگاه ويژه بحث رواناب

  است.

باشد زيرا آلودگي در تمام  هاي انتقال معموال داراي مشكالتي مي ها و مسير كنترل آلودگي در آبراهه

رسد وجود دارد و در صورتي كه  مي سطح حوزه و به عبارتي هر جايي كه كه باران به سطح زمين

ل  را بگيرد. به همين خاطر اقدامات موفق در  تواند تمام سطوح مجاور مسير كانا جريان زياد شود مي

اي انجام شود و تاكيد ويژه بر روي  خصوص مديريت رواناب در مناطق شهري بايد با ديدگاه حوزه

ه اين فرايند نيازمند تركيب  علوم مختلف شامل اخذ آلودگي و كنترل مواد آالينده در مبدا باشد ك

هايي كه امكان شبيه  باشد. يكي از برنامه طراحي شهري، هيدرولوژي شهري ، آمايش سرزمين و ... مي

آورد و  تاثير دامنه وسيعي از اقدامات  هاي شهري را فراهم مي سازي كيفيت و كميت رواناب در حوزه

 MUSICدهد برنامه  يفيت رواناب شهري  را مورد تحليل قرار ميسازه اي رايج در مديريت كميت و ك

  باشد كه در ادامه به آن پرداخته شده است. مي

MUSIC )Model for Urban Stormwater Improvement Conceptualization(  مدلي است

قيقات حال حاضر توسط مركز تح براي هيدرلوژي حوزه ارايه شد اما در CRCكه اولين بار توسط تيم 

 ) توسعه يافته است.Water Cooperative Research Centreشركـت آب استراليا (

MUSIC هاي شهري را در ابعاد مختلف از يك  امكان شبيه سازي كيفيت و كميت رواناب در حوزه

آورد و تاثير دامنه وسيعي از اقدامات و عمليات مختلف  بلوك خانه تا چندين كيلومتر مربع را فراهم مي

شود را مورد شبيه ساز ي و بررسي قرار  هاي شهري استفاده مي ه در مديريت كميت و كيفيت روانابك

 دهد. مي

  مفاهيم پايه مدل:  -2

براي فرايند بارش و رواناب و توليد رواناب گنجانده شده است مدل   MUSICالگوريتمي كه در مدل 

ارايه شده است و يك مدل توازن  Cheiew(1997)اي است كه توسط  بارش و رواناب ساده شده
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هاي تبخير و تعرق پتانسيل، ذخيره بخش غير قابل نفوذ، ذخيره زطوبتي  جرمي است كه كه شامل بخش

  باشد خاك و بخش آب زيرزميني مي

)  نيز از روشهاي Best Management Practicesبه منظور شبيه سازي بهترين اقدامات مديريتي (

يه سازي حركت آب در اقدامات مختلف استفاده شده است و رفتار مختلف  روند يابي براي شب

  *C شود كه در آن بيان مي  (*k-C) هاي مختلف از طريق توصيف آن با مدل جنبشي مرتبه اول    سازه

  باشد.   ثابت سرعت كاهش غلظت آالينده مي  kغلظت اوليه و 

  چارچوب اصلي مدل:  -3

Linkشود كه توسط   يا گره تعريف مي Nodeه يكسري اساس تعريف مدل به اين صورت است ك

تواند از چندين  شوند. يك حوزه مي باشد به هم مرتبط مي هايي كه در حقيقت شبكه زهكشي مي

شود كه در مدل سه نوع آن به  گفته مي Source Nodeزيرحوزه تشكيل شده باشد كه اصطالحا به آنها 

باشد كه شامل  ت كه معرف سه نوع كاربري مختلف ميصورت پيش فرض و آماده گنجانده شده اس

باشد  اما عالوه براينها  ) ميForest) و جنگل (Agriculture)، كشاورزي(urbanكاربري شهري (

جديد ايجاد نمايد. همچنين از طريق  Source Nodeتواند متناسب با كاربري خاص يك  كاربر مي

Junction Node  چندNode تعريف اقدامات مختلف اجرايي نيز از طريق  شوند به هم متصل مي

Treatment Node1تواند در محل خروجي زير حوزه قرار گيرد. كه در شكل  شود. كه مي ها انجام مي 

  نماي كلي برنامه و تعريف اجزاء مختلف براي يك حوزه شهري ارايه شده است

  
  براي يك حوزه شهري MUSICنماي كلي برنامه  1شكل 
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  اني و مكاني مدل: مقياس زم -4

كيلومتر مربع را شبيه سازي كند  100تا  0.01قادر است حوزه هايي از  MUSICاز نظر مقياس مكاني 

  دهد. ساعت را پوشش مي 24دقيقه تا  6از لحاظ زماني نيز دامنه 

  نقاط قوت مدل : -5

ط قوت كار با نرم افزار بودن نرم افزار از جمله نقا User friendlyدارا بودن رابط گرافيكي و همچنين 

سازي انواع مختلف بهترين اقدامات مديريتي  ابزاري توانمند  باشد كه در كنار توانايي مدل در شبيه مي

  هاي شهري را فراهم آورده است. به منظور ارزيابي اقدامات مختلف مطرح شده در مديريت رواناب

  عمليات اجرايي كه مدل مورد شبيه سازي قرار مي دهد. -6
� Buffer Strips 

� Vegetated Swales  

� Wetlands 

� Bioretention Systems  

� Infiltration Systems 

� Media Filtration Systems  

� Ponds 

� Rainwater Tanks  

� Sedimentation Basins  

� Gross Pollutant Traps  

� Generic Treatment Nodes  

  ورودي هاي مدل: -7

، خصوصيات حوزه (مساحت، كاربري اراضي، اراضي غير هاي اقليمي  ورودي هاي مدل شامل داده

  باشد  هاي مفهومي سازه هاي مورد نظر ( نوع، اندازه، و ...). درشبيه سازي  مي قابل نفوذ و ...)  و  طرح

  

  هاي مدل: خروجي -8

  باشد. صورت قابل استفاده مي 4به  MUSICنتايج خروجي مدل 
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 در قالب سري هاي زماني به صورت نمودار -1

 هاي آماري در قالب جداول داده -2

 باشد به صورت گرافهايي كه معرف فراواني تجمعي مي -3

4- Life Cycle Costing  

به ساير نرم افزار ها جهت بهره برداري وجود  Exportتمام خروجي هاي اشاره شده مدل قابليت 

  دارد.

  

 :MUSIC 4آشنايي با نحوه كار با  -9

كامپيوتري داراي يك سري نوار ابزار با منو هاي عمومي  و  مشابه ساير برنامه هاي MUSICبرنامه 

باشد كه به كاربر امكان انجام معرفي اجزا ورود اطالعات و در نهايت  منوهاي  اختصاصي مدل مي

اين برنامه از دو نوار ابزار اصلي براي شبيه سازي استفاده  دهد تجزيه و تحليل و اخذ خروجي را مي

نوار ابزار هاي مربوط به مدل ارايه شده و نقش هر آيكن  در كنار آن   3و 2هاي  مي كند كه در شكل

  قيد شده است.

  
 MUSICنوار ابزار اصلي برنامه  2شكل 
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 MUSICنوار ابزار دوم  برنامه  3شكل 

 

 

  ها در مدل: Source Nodeمعرفي  -10

شود بدين منظور كافي  استفاده مي از طريق آيكن مربوطه در نوار ابزار دو Source Nodeبراي تعريف 

نحوه  4بر اساس نوع كاربري تعريف شود. كه در شكل  Source Nodeاست با كليك بر روي آن نوع 

  تعريف آن به صورت گرافيكي نشان داده شده است.

  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

   Source Nodeنحوه تعريف  4شكل 
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جنگل را به صورت پيش فرض در  امكان تعريف سه نوع كاربري شهري، كشاورزي و MUSICمدل 

امكان تعريف كاربري هاي  User-definedدهد و عالوه بر اين از طريق آيكن  اختيار كاربر قرار مي

مرحله كه هر مرحله با باز  5هاي پيش فرض مدل طي  Source Nodeديگر هم وجود دارد. تعريف 

وصيات كاربري مورد نظر براي مدل شود كه در هر مرحله بخشي از خص شدن يك پنجره بوده انجام مي

  پنجره هاي مربوطه ارايه شده است. 5گردد. كه در شكل  تعريف مي

  
  در مدل Source Nodeنحوه تعريف يك  5شكل   
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در اولين پنجره ظاهر شده خصوصيات كلي حوزه نظير مساحت و درصد اراضي  5بر اساس شكل 

ر پنجره دوم پارامترهاي مربوط به بارش و رواناب شود د نفوذ پذير و غير قابل نفوذ پذير تعريف مي

هاي كيفي رواناب شامل مواد  گردد و در پنجره هاي سوم تا پنجم به ترتيب ويژگي حوزه معرفي مي

  شود. معلق كل، فسفر كل و نيتروژن كل براي برنامه تعريف مي

 ها در مدل: Treatment Nodeمعرفي  -11

اي كه با هدف  ان تعريف طيف وسيعي از اقدامات مختلف سازهامك Treatment Nodeاز طريق منوي 

تصوير گرافيكي و همچنين  6شود وجود دارد در شكل  مديريت رواناب در مناطق شهري استفاده مي

  سازه هاي مختلف ارايه شده در مدل نشان داده شده است.

   
  

  
 MUSICسازه هاي مختلف قابل شبيه سازي در مدل  6شكل 
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شود كه به كاربر امكان تعريف   ها  پنجره هاي ظاهر مي  Treatment Nodeهر كدام از با انتخاب 

پنجره باز شده براي تعريف  7دهد. به عنوان نمونه در شكل  خصوصيات مربوط به آن سازه را مي

  ارائه شده است. Wetlandو   Bufferخصوصيات 

  

  
   Wetlandو   Bufferپارامترهاي الزم براي تعريف خصوصيات  7شكل  
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  :MUSICو كاربرد آن در  Other Nodeمعرفي  -12

براي  Junctionوجود دارد كه از  Receivingو  Junctionدو زير منوي  Other Nodeدر منوي 

 Receivingشود. از  تعريف تركيب دو آبراهه باالدست و انتقال رواناب آن به يك آبراهه استفاده مي

نحوه تعريف  8شود. در شكل  ورودي و معرفي آن به مدل استفاده مي هم براي مدل كردن منابع آب

Other Node   .در مدل ارايه شده است  

  

                       
  در مدل Other Nodeنحوه تعريف  8شكل 

  

 Drainageديگر يا ارتباط آن به پايين دست از آيكن  Nodeبه  Nodeبه منظور ارتباط دادن يك 

Link  گردد. مي شود  و بدين صورت ارتباط بين اجزاي مختلف حوزه در برنامه تعريف مياستفاده  

  آشنايي با منو ها : -13

1- File 
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2- Edit 

 
3- Catchment 

  
4- Tools 

 
5- Window 
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6- Help 
 

  
 

  هاي اقليمي : نحوه ورود داده -14

هاي مختلف باشد كه در فرمت  شامل بارش و تبخير مي MUSICآمار مربوط به اقليم حوزه در مدل 

تواند به مدل معرفي شود. به محض تعريف يك مدل حوزه كاربر بايد  با بازه هاي زماني مختلف مي

نسبت به تعريف قالب داده هاي هواشناسي اقدام كند بدين منظور قالب هاي مختلفي براي مناطق 

ن در ساير مناطق مختلف و شهر هاي مختلف استراليا در مدل ارايه شده است  اما به منظور كاربرد آ

شود  امكان تعريف يك قالب جديد وجود دارد بدين منظور داده ها از فرمت هاي ديگر به مدل وارد مي

  آيد. و با تعريف مشخصات فايل مربوطه يك قالب جديد براي داده هاي بارش و تبخير بوجود مي

  اجراي مدل : -15

كه براي تغيير آن از  Manualو   Auto Runبه دو صورت امكان پذير است  MUSICاجراي مدل 

به محض ايجاد تغيير در اجزا اقدام به   Auto Runشود. كه در حالت   انجام مي Fileطريق گزينه 

زمان اجرا توسط خود كاربر تعيين  Manualكند ولي در حالت  اجراي مجدد مدل و اخذ خروجي مي

در   Run Modelsطريق زير منوي  ) و يا از شود كه اين كار از طريق كليك كردن آيكن(  مي

 امكان پذير است. Catchmentمنوي 

  خروجي هاي مدل : -16

 Linkeيا  Nodeباشد كه  از طريق كليك راست روي  صورت مي 4به  MUSICخروجي هاي مدل 

هاي سري زماني است كه تغييرات پارمتر  مورد نظر امكان مشاهده دارد. اولين نوع به صورت گراف

تواند براي بازه هاي مختلف زماني و پارامتر هاي  دهد. و كاربر مي را در زمان نشان مي مورد بررسي

نمونه اي از خروجي مدل به صورت نمودارهاي سري  9مورد نظر خروجي را تنظيم نمايد. در شكل 

  زماني نشان داده شده است.
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نمونه اي از خروجي مدل به صورت نمودار سري زماني 9شكل   

 

هاي مختلف زير قابل  ارايه  باشد كه به صورت هاي آماري مي گر خروجي مدل به صورت دادهنمونه دي

 .است

Flow-weighted Daily Mean 

 Daily Maxima 

Daily Sample 

All Data 

 Flow-Based Sub-Sample 

Mean Annual loads 

 Treatment Train Effectiveness Treatment 

Node water balance 
 

 Treatment Trainو  All Dataاي از خروجي مدل براي  نمونه 11و  10هاي  در شكل

Effectiveness Treatment .ارايه شده است  
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 Pondبراي  MUSICنمونه خروجي مدل  10شكل 

  
 Infilteration Systemبراي  MUSICنمونه خروجي مدل  11شكل 

 

باشد كه جريان يا غلظت را بر روي  خروجي نوع سوم مدل به صورت نمودارهاي فراواني تجمعي مي

نمونه يك نمودار 12دهد. در شكل  نمايش مي Yو درصد فراواني تجمعي را بر روي محور  Xمحور 

  فراواني تجمعي براي مواد معلق كل براي يك استخر ارايه شده است. 
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  نمودار فراواني تجمعي براي مواد معلق كل يك استخر 12شكل 

  

خروجي ها به نرم افزار  Exportامكان تبديل داده هاي فوق و  MUSICفوق عالوه بر خروجي هاي 

باشد كه اين كار براي تمام داده ها موجود در مدل  هايي پايگاه داده و نرم افزارهاي آماري را دارا مي

  باشد. امكان پذير مي
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  DRAINمدل معرفي 

  مقدمه

Drain  ـ راي طراحـي و تجزيـه و تحليـل روانـĤب هـاي      يك مدل چند منظوره تحت ويندوز است كه ب

بـه   1998شهري و حوزه هاي طبيعي استفاده مي گردد. اين برنامه براي نخسـتين بـار در ژانويـه سـال     

از تركيـب   Geoffrey O’Loughlinاستراليا عرضه گرديد. اين مـدل توسـط    Watercomوسيله كمپاني 

  ساخته شده است.  PIPEو  ILSAXدو مدل 

كيلومتر مربع تجزيه  10قادر است سيستم هاي زهكشي در تمامي ابعاد و مساحتها تا  حدود  اين برنامه

تحليل و طراحي نمايد. اين برنامه مي تواند به واسطه روابط موجود بارش هايي را با هر پايه زماني بـه  

يـدروليكي  روانĤب تبديل كرده و سيستم هاي زهكشي را شامل لوله هـا، كانالهـا و جويهـا بـا قواعـد ه     

؛ مـدلهاي رونـد يـابي    ILSAXمـدلهاي هيـدرولوژيكي    Drainطراحي نمايد. در يك بسته نرم افـزاري  

هيدرولوژيكي و مدلهاي هيدروليكي جريانات ناپايدار و شبه پايدار وجود دارد همچنين برنامـه توانـايي   

متصـل گـردد.     GISو  CADطراحي سيستم ها را به صورت خودكار داشته و مي تواند به برنامه هاي 

  مناطقي كه اين نرم افزار قابليت اجرا دارد را نشان مي دهد.  1شكل 

مناطقي كه قابليت اجرايي 1شكل   Drain مدل 
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 سه كارايي كه اين نرم افزار ندارد شامل  :

 الف) مدلسازي پيوسته در دوره هاي طوالني خشك و مرطوب

 ب) مدلسازي كيفيت آب

يان ناپايدار مي باشد.ج) مدلسازي دو بعدي جر  

همچنانكه در باال نيز ذكر گرديد اين مدل شامل دو بخش اصلي  هيدرولوژي و هيدروليك است. كه به 

 تفضيل  به شرح هر يك پرداخته مي شود.

  

 Drainشروع كار با  -1

با ظاهري متفاوت اما عملكردي يكسان نصب مي  VISTAو  XPاين برنامه بر سيستم عامل هاي 

كه صفحه اصلي نرم افزار است باز  2پس اط نصب و اجراي اين برنامه صفحه اي مانند شكل   گردد.

  مي گردد.

صفحه اصلي نرم افزار 2شكل   
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) در اين صفحه رسم شده و با راست 3اجزا سيستم زهكشي مي تواند با استفاده از منو ابزار (شكل 

  كليك روي هر جز مشخصات آن  وارد گردد.

 

 

 

و ابزارمن 3شكل    

 

پس از رسم شبكه در اين صفحه و يا با استفاده از وارد كردن شـبكه طراحـي شـده از نـرم افـزار هـاي       

CAD  و ياGIS  ) و صفحات گستردهSpread Sheets  مي توان وارد نمود  با استفاده از منـو (Project 

ورود اطالعـات كامـل   روانĤب را انتخاب كرد. زمـاني كـه    –اطالعات مربوط به بارش و مدلهاي بارش 

طراحي اجرا شده و گزارش داده مي شود. نتايج مربـوط بـه سـطح شـيب      Runگرديد با استفاده از منو 

قابل مشاهده مـي باشـد.    POP-Upو يا با راست كليك بر روي هر جز و منو  Viewخط انرژي از منو 

  مكان پذير مي باشد.ا Editو  Fileنتايج با گرينه هايي در منو هاي    exportكپي و چاپ و 

  مدلهاي هيدرولوژيكي نرم افزار -2

به مدلي براي تبديل الگوي بارش بـه هيـدروگراف  نيـاز دارنـد. بـراي       Drainمدلهاي شبيه ساز مانند  

انتخـاب مـي    Hydrological Modelsگزينـه   Projectانتخاب مدلهاي هيدرولوژيكي با استفاده از منـو  

  باز مي گردد.   4گردد و صفحه اي مانند شكل 
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مدلهاي هيدرولوژيكي نرم افزار 4شكل    

  همچنانكه مشاهده مي گردد در اين نرم افزار مدلهاي هيدرولوژيكي به شرح ذيل ديده مي شود:

  ILSAXمدل  -1

 Rational  Methodمدل  -2

 Extended  Rational  Methodمدل  -3

 كه شامل مدلهاي   Storage  Routingمدلهاي  -4

 WBNMج:           RAFTSب:        RORBالف:  -5

  مي باشد.

 

 ILSAXمدل هيدرولوژيك  1 -2

اين مدل براي حوزه هاي شهري و نيمه شهري كارايي دارد. اين مـدل توسـط  جفـري او الفلـن ارايـه      

گرديده  است.  اين مدل حوزه هاي مورد مطالعه را به زير حوزه هاي مختلف تقسيم مي كند و هر زير 

هيدروگراف روانĤب نيـز  از الگـوي    0اي سطوح نفوذپدير و نفود ناپذير تقسيم مي نمايدحوزه را بر مبن

 eventزمان به دست مـي آيـد.  ايـن مـدل      –بارش با استفاده از مدلهاي هدررفت و نمودارهاي سطح 

base         است و مقدار رطوبت پيشين بايد براي آن تعريف گـردد. ايـن مـدل هـدررفت هـاي اوليـه را از

بارش كم كرده و با استفاده از مدل هورتون نيز مقدار نفود را براي سطوح نفوذپذير محاسـبه مـي   مقدار 

به مقدار رطوبت پيشين حساس است و بايد با حساسيت خاصي بـراي ايـن    "كند. نتايج اين مدل كامال

ايـن  مـي باشـد.     time –areaمدل وارد گردد. مبناي اين مدل براي به دست آوردن هيـدروگراف روش  

مدل بارش را با اين نمودار تركيب مي كند و در نهايت هيدروگرافي روند شده در  خروجي ارايـه مـي   

نمودار خطوط هم زمان تمركز مي باشد. بارش هايي بـا زمانهـايي بـيش از       time –areaدهد. نمودار  

مثـال اگـر در   زمان تمركز حوزه تمام سطح حوزه در توليد روانĤب مشاركت خواهد داشـت.  بـه طـور    

  استخراج مي گردد. 5رگباري ببارد هيدروگراف روانĤب به صورت شكل    t5حوزه اي با زمان تمركز 
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  ILSAXنحوه استخراج هيدروگراف در مدل   5شكل 

ا بـه  اين فرايند با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري به راحتي قابل استفاده است و به راحتي روانـĤب ر 

كل سطح حوزه تعميم مي دهد و  تاثيرات روت ذخيره را با طوالني تر شدن  مقدار زمان تمركز در اين 

مدت به صورت خطوط مستقيم مـي   –روش نشان داده مي شود. در اين مدل تمامي  نمودارهاي سطح 

  عر باشد. باشد اما اين نمودار مي تواند بسته به شكل حوزه و ديگر عوامل به صورت محدب يا مق

  

  )Rational  Methodمدل استداللي ( 2-2

در اين روش ضرايب روانĤب جداگانه اي براي مناطق نفوذپذير و نفوذناپذير در نظر گرفتـه مـي شـود.    

  براي يك زيرحوزه خاص اين مدل به صورت زير استفاده مي گردد:

  

  

  كه در آن : 

Q دبي طراحي به متر مكعب در ثانيه :  

Cimp  وCperv    ب در مناطق نفوذپذير و نفوذناپذيرĤضريب روان :  

Aimp  و: Aperv مساحت هاي مناطق نفوذپذير و نفوذناپذير  

I ) شدت بارش بر حسب :mm/hrدر زمان تمركز حوزه (  
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نرم افزار باالترين دبي را براي يك بخش از حوزه محاسبه مي كند و سپس آن را به تمام حـوزه تعمـيم   

فراوانـي نيـاز دارد امـا عيـب ايـن روش ايـن اسـت كـه          -مدت -منحني  شدت مي دهد. اين روش به

  هيدروگراف روانĤب خروجي را نمي دهد. 

  

  )Extended Rational  Methodمدل استداللي گسترده ( 2-3

با تغييراتي كه در مدل استداللي ايجاد شده است اين روش هيدروگراف روانĤب حوزه را ارايه مي دهد. 

استفاده شده است روند روانـĤب در   ILSAXمدت كه در مثل  –استفاده از نمودار سطح  دراين روش با

انجام مي پذيرد و بعالوه در اين روش از يك مدل هدررفت و نفوذ سـاده اسـتفاده مـي گـردد. از سـال      

به بعد با تغييراتي كه در مدل ايجاد شده است قادر است هـدررفت تـواني بـراي شـدت بـارش       2007

مايد. ورودي كه اين مدل نياز دارد وروديهاي مدل قبلي به اضافه اكگوي بارش يا هـايتوگراف  محاسبه ن

  مي باشد. 

  

     Storage Routingمدلهاي  2-4

بـراي مطالعـات    WBNMو   RORB, RAFTSيـا روت روانـĤب ماننـد      Storage Routingمـدلهاي  

ري استفاده مي  شده اند. اين مـدلها  سيالب در حوزه هاي بزرگ طبيعي و حوزه هاي كوچكتر نيمه شه

معرفي شده اند و در همان زمان بيشتر از ساير مدلها مورد استفاده قرار گرفتند. اين مدلها  1970در دهه 

حوزه را به زيرحوزه تقسيم كرده و مقدار سيالب را در چندين نقطه از حوزه تخمين مي زننـد و حتـي   

نظر گرفت كه نشان دهنده انواع مختلف خاك مي باشد. اين  ميزان هدررفت را در سطح حوذه متغير در

مدلها همچنين مي توانند مخازن و مخازن تاخيري در شبكه  بررسي شـوند. سـه مـدل نـام بـرده شـده       

متعلق به دسته اي از مدلها هستند كه به مدلهاي رونديابي مشهور هستند كه محاسبات اين مدلها نيز بـر  

ج سينماتيكي است. مدلهاي رونديابي روانĤب  هيدروگراف را از يك نقطـه  پايه هيدروگراف واحد و مو

به نقطه ديگر حوزه روند مي كند و مقدار دبي را كاهش مي دهد. نحوه عمل مدلهاي گفته شده همگـي  

نشـان داده شـده    6روند نمودن غير خطي است اما ساختار آنها با يكديگر متفاوت است كـه در شـكل   

  است.
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  Storage Routingتار مدلهاي ساخ 6شكل 

  

بستگي زيادي بـه موقعيـت نودهـا دارد و در ايـن      RORBهمچنانكه در شكل هم  ديده مي شود مدل 

مدل نودها بايد در مركز حوزه واقع شوند و رونديابي فقط در رودخانه انجام مي گيرد و  هـدررفت در  

  رد. محل نودها انجام مي گيرد و روت در سطح حوزه انجام نمي گي

روت را هم در زير حوزه و رودخانه انجام مـي گيـرد و جريـان بـا اسـتفاده از       RAFTSدر مقابل مدل 

و بر پايه مقطع عرضي و زبري  تقليل مي يابد. اين مـدل بسـيار انعطـاف      Muskingum-Cungeروش 

كانـال   رونـديابي در نـود هـا و    WBNMپذير است و به محل نود و طول بازه بستگي ندارد.  در مـدل  

  انجام مي شود و مانند مدل قبلي نيز انعطاف پذير است. 

–متفاوت است و روشهايي مانند ماسـكينگام، ماسـكينگام    Drainروشهاي رونديابي اين مدلها در مدل 

) Lag & Route Methodكانژ ، رونديابي هيدروليكي مثل موج سينماتيك و روشهاي تـاخير و رونـد (  

  استفاده مي گردد.  

  

  رود داده هاي بارشو -3

مي توان استفاده نمود. در اين گزينه الگوهاي بارشي كشـور   Projectبراي ورود داده هاي بارش از منو 

مي توان داده هـاي بـارش مـورد نظـر را در      Add new stormاستراليا وجود دارد و با استفاده از گزينه 

  نشان داده شده است.  7وارد نمود كه در شكل 
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ورود اطالعات بارش صفحه 7شكل   

 

سـال   999تا  1/0براي  مدل استداللي گسترده ورود دوره بارگشت متوسط نياز است كه مي تواند بين  

باشد. اگر براي مدلسازي از بارش هـاي واقعـي اسـتفاده مـي شـود بايـد يـك بـرآورد تقريبـي از دوره          

را انتخـاب   999د مي توان گزينـه  بازگشت آن وارد نمود و اگر از بارش حداكثر محتمل استفاده مي شو

نمود. براي ورود اطالعات مي توان از صفحات گسترده استفاده كرد كه اطالعات مربوز به بارش در دو 

ستون وارد شده باشند در ستون سمت چپ زمان بارش به دقيقه باشد و شروع هـر دو سـتون بايـد بـا     

  يلي متر بر دقيقه بايد باشد. صفر باشد. در ستون سمت راست نيز شدت بارش بر مبناي م

  

  مدلهاي هيدروليكي -4

به نرم افزار وارد گرديد و به عنوان جـايگزيني   2006محاسبات مربوط به جريان غير ماندگار از سال    

گفته مي شود. براي محاسـبات   Basicبراي محاسبات قبلي بوده است به همين دليل به محاسبات قبلي 

يا معادالت آبهاي كم عمق اسـتفاده كـرده و در     Saint Venantحل معادالت جريانهاي غير ماندگار از 

دالت در يـك  نتيجه آن ارتفاع آب و دبي در تمامي نقاط سيستم و بازه هاي زماني داده مـي شـود. معـا   
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ماتريس جمع شده و حل مي گردد و تمام شرايط مرزي با وارد كـردن جريـان ورودي لولـه و سيسـتم     

  ز آب پايين دست و تركيب هاي هيدروليكي اعمال مي گردد.كانالها، سطح ترا

  

  اجراي سيستم طراحي شده -6

مـي تـوان در گزينـه      Run اجـرا نمـود.  از منـو     Runپس از تكميل اطالعات مي توان سيستم را از منو 

Standard  Design  وAdvanced Design  .را انتخاب نمود  

خطاري داده مي شود كه فايل تغيير خواهد كرد پـس از آن  اجرا مي گردد ا Standard  Designزمانيكه 

Run       انجام مي شود و و گزارش داده مي شود و قبل از بستن آن ديده مي شـود كـه رنـگ نـام اجـزا و

  اعداد به صورت زير تغيير كرده است:

  سياه: مقدار حداكثر جريان از زير حوزه ها به متر مكعب در ثانيه

  از لوله به متر مكعب در ثانيه آبي: مقدار حداكثر  جريان

  قرمز: مقدار حداكثر جريان از پيت ها به متر مكعب در ثانيه

سبز: مقدار باالترين ميزان شيب خط انرژي در لوله ها به متر كه باالترين سطح آب  رگباري بـه مـدت   

ا شده را نشان نمونه اي از يك پروژه اجر 8سال را نشان مي دهد. شكل  2دقيقه و با دوره بازگشت  25

  مي دهد. 

  شده  Runگزارش يك پروژه  8شكل 
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و نرم افزار هيدروگراف جريان   پس از آن وضعيت و حالتها را در موقعيت مختلف محاسبه مي كند

حاصل از هايتوگراف را ارايه مي دهد و اين امكان را مي دهد كه كليه وقايع را در هنگام وقوع رگبار 

ه اي از هيدروگراف و خط شيب هيدروليكي ارايه شده توسز نرم افزار نمون 9مشاهده شود.  شكل 

  نشان داده شده است. 

  
نمونه اي از هيدروگراف و خط شيب هيدروليكي  9شكل    

 

  مرور نتايج -7

پس از اجرا مي توان سايز لوله ها و اجزاي مختلف طراحي شده را بازبيني و تعيين نمود. چند را بـراي  

و بهترين روش انتقال داده ها و اطالعات به صفحات گسـترده اسـت بـا اسـتفاده از      اين كار وجود دارد

  وجود دارد.   Editگزينه اي كه در منو 

  

  

  

  

www.iranhydrology.net



 28 

  

  

 

  

 
 

 

 

 

 

Water Quality Analysis Simulation Program 

(WASP) 

 برنامه شبيه سازي تجزيه و تحليل كيفيت آب
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  مقدمه :

 

 ,WASP  )Di Toro et al., 1983; Connolly and Winfieldنسخه ارتقاء يافته  WASP 7.3 مدل 

1984; Ambrose 1988ژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا() مي باشد كه توسط آUSEPA ارائه (

 شده است.

براي  انسان ساز اين مدل به كاربر كمك مي كند كه به تفسير و تخمين اثرات وقايع طبيعي و آلودگيهاي

مدل داراي ساختار .  اين حصول به تصميمات منطقي در زمينه مديريت آلودگيهاي مختلف بپردازد

، )Advective(ي ميباشد كه فرآيندهاي متغير زماني همانند جابجايي ديناميكي براي محيطهاي آبز

و  )point and diffuse mass loadingغيرنقطه اي (، بار جرمهاي نقطه اي و )Dispersion(پخشيدگي 

 در برنامه اصلي در نظر مي گيرد.را شرايط مرزي 

ه اكسيژن محلول، مواد مغذي و براي آالينده هاي ناپايدار از جمل EUTRO ازجزء مدل عبارتند  دو

 براي آالينده هاي پايدار (مواد سمي مانند فلزات و رسوبات). TOXI جلبك و در نهايت 

 اين مدل قادر به تجزيه و تحليل پارامترهاي ثابت يا متغير در زمان يك، دو و سه بعدي مي باشد.

تريها، انباشتگي خوراكه بطور گسترده جهت بررسي مشكالتي چون اكسيژن محلول، باك WASPمدل 

 )، مواد جامد معلق و مواد سمي كاربرد فراواني دارد.Eutroficationآب (

 محدوديتهاي مدل:

نياز به يك مدل هيدروديناميك بيروني جهت تهيه فايل جريان براي حل جابجايي  .1

)advectionر حد ). جهت انجام شبيه سازي طوالني مدت اندازه فايل ممكن است بسيار بزرگ و د

 چندين گيگابايت باشد.
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  تعيين ضريب پخشيدگي و دما توسط كاربر انجام مي گيرد.  .2

  محاسبات بسيار ساده شده جريان رسوب.  .3

  فرايندهاي حمل رسوب به تنش برشي ارتباط داده نمي شود. .4

  : WASPچهارچوب مدلسازي 

 

 

 

كه بسته به هدف مطالعه مي توان يكي از زير مدلهاي انباشته  طوري طراحي شده است WASPمدل 

خوراكه آب، سموم پايدار، سموم آلي، جيوه و گرما را انتخاب نموده  و داده هاي ورودي الزم را 

به مدل داد و يا با ارتباط دادن يك رابط هيدروليكي از قبيل مدلهاي   wifبا فرمت  "مستقيما

DYNHYD5 ،RIVMOD ،SWMM  وEFDC   شبيه سازي جريان حركت آب را براي مدل تعريف

قابل ويرايش و دومي  Excelكه اولي در  bmdو  csvكرد. در نهايت خروجي هاي مدل با دو فرمت 

  ناميده مي شود قابل ويرايش و نمايش بصورت گرافيكي مي باشد. MOVEMدر پس پردازنده مدل كه 

WWAASSPP  
  وروديھاوروديھا

bbmmdd  

  انباشتگی خوراکه آبانباشتگی خوراکه آب

  سموم پايدارسموم پايدار

MMOOVVEEMM  

  ذخيره سازیذخيره سازی

داده ھاداده ھا     

EXCEL 

  جيوهجيوه

 خروجی مدل

 پس پردازنده گرافيکی

 مدلھا

ھيدروديناميکیرابط   

  سموم آلیسموم آلی

رمارماگگ   

 جھت شبيه سازی حرکت آب
DYNHYD5 
RIVMOD 
SWMM 
EFDC 

 جھت شبيه سازی حرکت و تعامل آ#ينده ھا در آب

ccssvv  
EEXXCCEELL  

 

 پيش پردازنده مدل يا سازمان دھنده داده ھا
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   :كار با نرم افزار

ير قابل مشاهده است، آيكونهاي اين نرم افزار را مي توان به پنج دسته كنترل همانطور كه در شكل ز

فايل ورودي، اجراي مدل، تعيين وروديهاي مدل، وارد كردن شبكه و كنترل و تنظيم خروجي تقسيم 

 نمود.

 

  

  ورود داده ها :

زير مي توان بهره گرفت كه به ترتيب كارايي  آيكون 11جهت تعيين مشخصات كليه وروديها از تعداد 

 آنها در ذيل تعريف شده است.

 

Input File 

Control 
Run 

Simulation 
Input Data 

Specification 

Import 

Network 
Output 
Control 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 
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1. Data set  (تنظيم شبيه سازي) 

2. Print Interval (تعيين فواصل زماني فايل خروجي) 

3. Segment (مشخصات بازه ها) 

4. Systems (متغيرهاي هر مدل) 

5. Parameters اس آنها)(تعيين پارامترها و مقي 

6. Constants (تعيين مقدار پارامترهاي ثابت) 

7. Loads (waste load) 

8. Time Functions (تعيين تاريخ و مقدار) 

9. Exchanges (تعيين اختالط يا تبادل متغيرها بين بازه ها) 

10. Flows (تعيين نوع جريان) 

11. Boundary (تعيين غلظت متغيرها در بازه هاي مرزي) 

 

  كنترل شبيه سازي:

  و نامگذاري توصيف -1

  تعيين نوع مدل -2

  تاريخ آغاز و پايان شبيه سازي -3

  تعيين فايل منبع غير نقطه اي -4

  تعيين رابط هيدروديناميكي -5

6- Restart (براي اجراي مدل در آينده)  
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 تعيين فواصل زماني فايل خروجي 

كه و چهارچوب زماني وروديها كه توسط به اندازه شب هبستدر اين قسمت فواصل زماني فايل خروجي 

 مدل شبيه سازي مي شود. 
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  خصوصيات بازه ها :

 از قبيل سرعت و عمق را براي مدل تعريف مي كنيم. پارامترهاي ورودي در هر بازهدر اين بخش  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

System properties:  

تعيين يكي از گزينه هاي زير  را تعريف و مشخص مي كنيم. و با متغيرهاي هر الماندر اين بخش  

 وضعيت وروديهاي مورد نياز آن المان را براي ورود به مرحله شيب سازي تعيين مي كنيم.

براي هر كدام از وروديها، آنها را وارد شبيه سازي مي كنيم و با انتخاب  simulationبا انتخاب گزينه 

نها را در طول شبيه سازي ثابت در نظر براي مدل تعريف مي كنيم كه مقدار عددي آ Constantگزينه 

ورودي مورد نظر را از فرايند شبيه سازي كنار گذاشته و در نظر  Bypassedبگيرد و با انتخاب گزينه 

  نمي گيريم.
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Parameter data: 

ارزش آنها بعنوان مثال مدل به همراه مقياس آنها در هر بازه (تعيين  ي مختلفپارامترهادر اين بخش 

تعيين كنيم يعني دو برابر ديگر پارامترها در فرايند شبيه سازي تاثيرگذار   2اگر مقياس پارامتري را 

مقدار پارامترهاي ورودي در قسمت خصوصيات تعيين و انتخاب مي شوند.  جهت شبيه سازيباشد) 

  .ر شبيه سازي استفاده نخواهند شدبازه ها وارد شده است اما اگر در اين قسمت انتخاب نگردند د

  

  

  

  

  

  

 تعيين غلظت مواد جامد (گرم در ميلی ليتر) ل حمل(سيلت، ماسه و مواد جامد جآلی) تعيين عام
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Constant: 

تعيين  مقدار پارامترهاي ثابت در زمان و مكان يا دامنه آنها (حداقل و حداكثر مقدار آنها)در اين بخش 

  مي گردد.

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Loads: 

 در اين قسمت تعريف ورودي هايي كه از خارج از سيستم رودخانه وارد بعضي از بازه ها مي شوند

متغيرهايي كه غلظت آنها ميلي گرم در ليتر اين است كه  خواهند شد. نكته قابل توجه در اين بخش

 است بايستي به كيلوگرم در روز تبديل شوند.
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Time Functions: 

در اين بخش به مدل داده  تاريخ، زمان و مقدار خصوصيات زيست محيطي كه در زمان متغير هستند

 مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعيين تبادالت يا اختالط متغيرها بين بازه هاي مختلف 

در اين بخش تحوه حركت آالينده ها و چگونگي اختالط و تبادل آنها در بازه هاي مختلف مشخص 

   مي شود.

  را تعيين مي كنيم.آب سطحي  ،براي حمل مواد محلول و جامد •

 را تعيين مي كنيم.آب منفذي  براي حمل مواد محلول •

 ).وابع تبادل (حداكثر ده تابعتعيين ت •

  تعيين بازه ها  •

  تعيين تاريخ، زمان و مقدار متغير تبادلي •
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  :جريان

تعين نوع جريان، جفت بازه هايي كه (حركت آب و مواد جامد در بازه هاي مختلف مدلجهت نعيين  

 استفاده مي كنيم. ن) از اين بخشجريان در آنها اتفاق مي افتد و تاريخ، زمان و مقدار جريا
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  :تعيين غلظت متغيرها در بازه هاي مرزي

  در اين مدل بازه هاي كه ورودي و خروجي هستند مرزي ناميده مي شوند.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تعيين خروجي هاي مدل:

ل خروجي با فرمت فاي را تعيين مي كنيم. )csvو  bmdخروجي هاي مدل و فرمت آنها (  در اين بخش

Comma separated value (CSV)  مقادير پارامترهاي خروجي را كه با كاما از هم  تفكيك شده اند و

شود را نشان مي  باز مي  excelدر 

  دهد. 
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   :اجراي مدل

با كليك كردن روي آيكوني كه در شكل زير نشان داده شده است، فرايند شبيه سازي آغاز شده و 

مراحل و جريان كار شبيه سازي به  و همچنين حاسبات غلظتها در طول شبيه سازيفرايند م جدول

 حالت ستوني نمايش داده مي شود.
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در پايان شبيه سازي جدول محاسبات محو شده شده و تنها ستون نشان دهنده مراحل كار باقي مي 

قابل ويرايش و مشاهده  csvو  bmdد. همانطور كه قبال ذكر گرديد خروجي هاي مدل با دو فرمت مان

  مي باشد.

  

  
  

  

  

  پس پردازنده:

در خود نرم افزار يك پس پردازنده جهت نمايش و ويرايش نتايج مدل بصورت گراف تعبيه شده كه 

 شده است. آيكون آن در شكل زير نمايش داده

مراحل و جريان کار شبيه سازی به 
 حالت ستونی نمايش داده می شود.

ج22دول، فراين22د محاس22بات غلظتھ22ا در 
 طول شبيه سازی را نشان می دھد.  

 
 يساز هيشب انيپا محاسبات جدول شدن بسته

 bmd يخروج رمتف: اگر

 csv يخروج فرمت: اگر

MOVEM 
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گراف نمونه از متغيرهاي انتخابي در برابر  نمونه از خروجي هاي ايم مدل شامل يكيكدر اشكال ذيل 

  آن نمايش داده شده است. زمان و جدول نتايج

  

  

  

 Excelقابل مشاهده و ويرايش در  csvبا فرمت  WASPخروجي مدل در شكل زير يك نمونه از 

 نمايش داده شده است.
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   كاربرد در ايران:

در ايران كارهاي تحقيقاتي كمي با اين مدل انجام گرفته است اما با توجه به كارايي باالي اين مدل در 

شاهد كاربرد وسيع آن خواهيم بود. در ذيل نتايج دو تحقيق انجام گرفته به كمك اين مدل  "آينده قطعا

 : بيان نموده ايم "را مختصرا

  

كيفيت آب (پارامترهاي نيترات و فسفات) رودخانه  1387محمدي و همكاران در سال  •

شبيه سازي نموده و با نتايج حاصل از شبيه  CE-QUAI-W2پسيخان در غرب گيالن را توسط مدل 

 مقايسه كردند. WASP6سازي توسط مدل 

ل، نيترات، آمونياك كيفيت آب(پارامترهاي اكسيژن محلو 1383رزاق منش و همكاران در سال  •

شبيه سازي نمودند و  WASP6و اكسيژن بيوشيميايي) رودخانه كر در استان فارس را به كمك مدل 

 عنوان نمودند كه اين مدل قادر است با دقت نسبتا خوبي وضعيت كيفي رودخانه را پيش بيني نمايد.
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SWMM 5.0 

 
Storm Water Management Model 
 
 

Persian Manual 
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  در هيدرولوژي شهري   S W M M 5.0معرفي و كاربرد مدل   

 
Storm Water Management Model 

 

  

  

SWMM  نرم افزاري است متشكل از مدل هاي مختلف هيدرولوژيكي و هيدروليكي براي شبيه سازي

رواناب كه قابليت شبيه سازي كمي و كيفي رواناب هم به صورت رگبار (يك واقعه) -ديناميكي بارش

 و هم به صورت پيوسته و طوالني مدت را داراست.

  

 را در چند بند زير مي توان خالصه نمود: SWMMكليدي نرم افزار قابليت هاي 

 فرآيندهاي مختلف هيدرولوژيكيقابليت در نظر گرفتن و شبيه سازي  -1

 فرآيندهاي مختلف هيدروليكيقابليت در نظر گرفتن و شبيه سازي  -2

 آلودگي آبقابليت در نظر گرفتن پارامترها و انجام محاسبات  -3

ت فوق موجب كاربرد گسترده و متنوع اين نرم افزار در هيدرولوژي شهري گشته قابلي 3مجموعه 

  است.

  

  را مي توان به صورت نمودار زير نشان داد. SWMMساختار كلي مدل يا نرم افزار 
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  SWMMساختار كلي مدل يا نرم افزار 

    

  
  EPA  SWMM  5.0عناصر بصري در نرم افزار   
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SWMM  ختلف هيدرولوژيكي را كه در توليد رواناب در حوزه هاي شهري فرآيندهاي مقادر است

 نقش دارند مورد بررسي و شبيه سازي قرار دهد. اين فرآيندها شامل موارد زير مي باشند:

 تغييرات زماني بارندگي -1

 تبخير از سطح آب -2

 برف و ذوب آن -3

 گيرش و تلفات اوليه (برگاب، چاالب و . . .) -4

 ي به اليه هاي غير اشباع خاكنفوذ بارندگ -5

 نفوذ عمقي به اليه هاي اشباع خاك (پيوستن به آبهاي زيرزميني) -6

 جريان زيرقشري (جريان بين آب هاي سطحي و زيرزميني) -7

 رونديابي مخزن غير خطي -8

  

SWMM  فرآيندهاي مختلف هيدروليكي را كه در انتقال رواناب در حوزه هاي شهري نقش قادر است

 د مورد بررسي و شبيه سازي قرار دهد. اين فرآيندها شامل موارد زير مي باشند:دارن

 در نظر گرفتن شبكه هاي انتقال آب بدون محدوديت ابعاد -1

در نظر گرفتن دامنه وسيعي از شكل لوله ها و كانال هاي باز و بسته استاندارد و حتي كانال هاي  -2

 طبيعي

در محاسبات هيدروليكي از قبيل پمپ ها، تقسيم كننده هاي مدلسازي اثرات مولفه هاي خاص  -3

 جريان و . . .

 در نظر گرفتن جريان هاي ورودي با كيفيت هاي مختلف از آبهاي سطحي، زيرزميني و زيرقشري -4

 در رونديابي جريان Full Dynamic Waveو  Kinematic Waveبكارگيري هر دو روش  -5

و  Backwater ،Surcharging ،Reverse Flowيان از قبيل مدل سازي رژيم هاي مختلف جر -6
Surface Ponding  

 بكارگيري نقش هاي كنترلي كاربر به صورت ديناميك در شبيه سازي عملكرد پمپ ها و . . . -7

  

SWMM  ،آلودگي منابع آب را نيز تخمين بزند.قادر است عالوه بر شبيه سازي توليد و انتقال رواناب 

 :SWMMكاربردهاي شاخص 

 طراحي ابعاد اجزاء شبكه هاي زهكشي براي كنترل سيالب -1
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 تهيه نقشه پهنه بندي سيالب براي سيستم كانال هاي طبيعي -2

 طراحي استراتژي هاي كنترل براي به حداقل رساندن سرريز از سيستم مركب انتقال فاضالب -3

 ريز سيستم مركب انتقال فاضالبارزيابي اثرات جريانات ورودي و نفوذ بر سر -4

 بررسي آلودگي هاي غير نقطه اي در مطالعات تخصيص فاضالب -5

 ) در كاهش آلودگيBMPارزيابي اثربخشي اقدامات ( -6

  

  

  
 SWMMنسخه هاي متعدد نرم افزار يا مدل 

  

ا، مخازن، در قسمت رونديابي نرم افزار رواناب توليدي از طريق سيستمي متشكل از لوله ها، كانال ه

تصفيه خانه ها، پمپ ها و تنظيم كننده ها منتقل مي شود. سپس نرم افزار پارامترهاي كمي و كيفي 

رواناب توليدي از جمله مولفه هاي هيدروليكي جريان (نظير عمق جريان، سرعت، پارامترهاي بدون 

حاسبه نموده و در قالب مانند عدد فرود و . . .) و مولفه هاي زيست محيطي را در نقاط مختلف شبكه م

  خروجي هايي به صورت نمودار و جدول در اختيار كاربر قرار مي دهد.

  بخش اول:
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آشنايي با محيط نرم افزار (استفاده از راهنماي فارسي تهيه شده توسط شركت مهندسين مشاور ري 

  آب)

  

  بخش دوم:

  فرآيند محاسبات به صورت گام به گام

  

مهندسين مشاور ري آب چندين نكته مهم در استفاده از نرم افزار  در راهنماي تهيه شده در شركت

SWMM  به خوبي توضيح داده نشده و يا به آنها پرداخته نشده است. به ويژه در بخش استفاده گام به

  گام اين نكات بسيار مهمتر بوده و در اين راهنما سعي شده است كه اين نواقص برطرف گردد.

ورد نظر، عدم ارائه جزئيات در بخش فرآيندهاي هيدرولوژيكي و تعريف يكي از مهم ترين نواقص م

  زيرحوزه ها است. براي تعريف زيرحوزه ها نياز به نقشه منطقه (طبيعي و يا شهري) مي باشد.

براي تعيين ابعاد و به عبارت ديگر تعريف واحد نقشه براي محاسبات ابعادي (طول و سطح) در نرم 

  وجود دارد:دو رويكرد  SWMMافزار 

  

  الف) ارائه نقشه به نرم افزار بدون در نظر گرفتن مقياس نقشه

اين رويكرد مستلزم وارد نمودن تمامي ابعاد و اندازه ها (اعم از طول و سطح) براي تمامي پارامترهاي 

و . . .) به صورت  Subcachmentو . . .) و پارامترهاي سطحي (زيرحوزه ها  Junctionطولي (لوله ها 

ستي مي باشد كه در صورت زياد بودن تعداد اجزاء اين بخش، مي تواند كاري بسيار طاقت فرسا و د

حجيم بوده ضمن اينكه امكان اشتباه و خطا در وارد نمودن دستي ابعاد و مساحت ها وجود دارد. 

همانگونه كه در راهنماي فارسي مدل (شركت مهندسين مشاور ري آب) ذكر شده است در تمامي 

در نوار پايين صفحه مي بايست در  Auto Lengthحل فوق (ورود دستي ابعاد و اندازه ها)، گزينه مرا

  باشد. Offحالت غير فعال (خاموش 

در اين روش نقشه منطقه به صورت پس زمينه در صفحه اصلي نرم افزار فراخواني شده و نسبت به 

اقدام ، لوله ها، كانال ها و . . .) Nodeا ترسيم و تعريف تمامي اجزاء مورد نظر (زيرحوزه ها، گره ه

مي گردد. اما همانطور كه گفته شد تمامي ترسيم هاي انجام شده فاقد هرگونه مقياس بوده و مي 

  بايست ابعاد آنها به صورت دستي وارد گردند.
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ب) تعريف نقشه با رفرنس محلي و يا جهاني و تعريف اتوماتيك ابعاد (طول و سطح) براي نرم 

  رافزا

  

در اين روش نيز نقشه منطقه به صورت پس زمينه در صفحه اصلي نرم افزار فراخواني مي گردد با اين 

تقاوت كه با روشي كه در ادامه خواهد آمد به آن رفرنس داده مي شود. ساده ترين راه دادن رفرنس 

  د بود.محلي به نقشه بوده و با اين روش مقياس نقشه براي نرم افزار قابل شناسايي خواه

  

مراحل اين روش در چند مورد كامال مشابه با روش قبل بوده و فقط در بخش رفرنس مراحل متفاوت 

  مي باشند. اين روش شامل مراحل زير است:

  

، jpg ،bmpذخيره نمودن نقشه منطقه با هر فرمتي از فرمت هاي شناخته شده عكس از قبيل  -1

emf ،wmf  و ياjpeg  

  

ابعاد نقشه در هر دو محور طول و عرض (جهات عمودي و افقي) با توجه تعيين فاصله كامل  -2

  به مقياس و واحدهاي متر، فوت و يا درجه

به عبارت ديگر با توجه به مقياس فاصله كامل بين لبه هاي بااليي و پاييني نقشه (جهت عمودي) و 

و عرض نقشه مي  همچنين لبه هاي سمت چپ و راست (جهت افقي) كه به ترتيب نشان دهنده طول

باشند بايستي با توجه به مقياس و واحدهاي متر، فوت و يا درجه، تعيين گردد. براي اين منظور استفاده 

بسيار مفيد خواهد بود. نمونه اي  GIS) از قبيل خروجي نرم افزارهاي Gridاز نقشه داراي شبكه (

استراليا نشان داده شده است.  تعيين مقياس طول و عرض نقشه در شكل زير براي حوزه اي شهري در

همانطور كه ديده مي شود در اين نقشه مقياس هاي اندازه گيري شده در طول و عرض بر حسب متر و 

  به صورت متني به نقشه اضافه شده اند.
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  فراخواني نقشه مورد نظر با يكي از فرمت هاي ذكر شده به صفحه اصلي نرم افزار -3

  
View >> Backdrop >> Load… 

  

همانطور كه در شكل زير ديده مي شود نقشه مورد نظر به صفحه اصلي نرم افزار فراخواني شده است 

اما در نوار پايين صفحه هيچگونه مقياس و واحد صحيحي نداشته و اعداد نوشته شده صرفا بر مبناي 

تبديل اعداد  ) تعريف شده اند. بنابراين بخش مهم كارResolutionتعداد سلول هاي گرافيكي عكس (

  نشان داده شده به اعداد واقعي بر مبناي مقياس نقشه مي باشد.
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  تعيين  و تعريف حداقل و حداكثر ابعاد براي نقشه فراخوان شده  -4

  
View >> Dimensions  

  

در سمت چپ كه حداقل ها مي باشند مي بايست عدد  Y-coordinateو  X-coordinateدر بخش 

ر سمت راست به ترتيب طول و عرض تعيين شده براي ابعاد نقشه (مرحله صفر (رفرنس محلي) و د

) داده شوند. سپس در بخش پايين صفحه مذكور واحد نقشه (متر، فوت و يا درجه) انتخاب شده و 2

  تائيد مي گردد.
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  تعريف مجدد ابعاد نقشه براي نرم افزار -5

  
View >> Backdrop >> Resize… 

  

انتخاب شده و  Scale Backdrop Image to Mapيست در صفحه باز شده گزينه در اين مرحله مي با

تائيد گردد. با اين كار نقشه مورد نظر با مقياس و واحد مورد خواست كاربر در صفحه به صورت كامل 

  نمايش داده مي شود و نيز در نوار پايين صفحه اصلي ابعاد و واحد نقشه نشان داده مي شوند.
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در نوار پايين صفحه اصلي نرم افزار به  :Auto-Lengthطي مراحل فوق مي بايست گزينه پس از  -6

) تغيير داده شود. نقشه مورد نظر Onكمك فلش كوچك تعبيه شده در كنار آن به حالت فعال (روشن 

و حالت نرم افزار هم اكنون آماده براي محاسبات طول و سطح به صورت خودكار و در كسري از ثانيه 

ون خطاي ناشي از ورود دستي ابعاد و اطالعات اندازه ها و . . . براي تمامي بخش هاي ابعادي بد

  خواهد بود.
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در نوار ابزار باالي صفحه اصلي نرم  Rulerبراي اطمينان از صحت رفرنس نقشه مي توان از منوي 

د در صورت اندازه افزار پس از بزرگنمايي مقياس خطي نقشه استفاده كرد. همانگونه كه ديده مي شو

  گيري دقيق فواصل طول و عرض نقشه، خطاي اين روش در حد قابل قبول خواهد بود.

  

  
  

پس از اين مرحله بر روي نقشه مذكور كه هم اكنون در پس زمينه صفحه اصلي نرم افزار قرار گرفته 

ي بين آنها و . . . را است مي توان تمامي مراحل ترسيم زيرحوزه ها، شبكه لوله ها و كانال ها و گره ها

  به كمك راهنماي فارسي موجود (شركت مهندسين مشاور ري آب) انجام داد.

  

شكل زير نقشه قبلي را پس از ترسيم تمامي زيرحوزه ها، لوله ها، گره ها و نقاط ايستگاهي باران نگار 

  نشان مي دهد.
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لوله ها و مساحت تمامي زيرحوزه  در اين نقشه همانطور كه گفته شد پس از دادن مقياس طول تمامي

  ها به صورت خودكار توسط نرم افزار محاسبه شده است.

را براي شبيه سازي عمق آب در تمامي  SWMMشكل زير نمونه اي از صفحات خروجي نرم افزار 

  نشان مي دهد. J28-J2گره هاي مسير 
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  EPANETنرم افزار 
 

  گفتارپيش

) كه توسط كنگره U. S. Environmental Protection Agency( آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا 

توسط ريچارد  1970دسامبر  2آمريكا عهده دار حفاظت اراضي ، هوا و منابع آبي ملي است در 

نيكسون رئيس جمهور وقت تأسيس گرديد. بر اساس قانون محيط زيست آمريكا، آژانس مي كوشد كه 

هاي  انساني و توانايي سيستم هاي طبيعي را فرموله و اجرا كند.  اعمال سازگار با تعادل بين   فعاليت

هاي تكنيكي را براي حل مشكالت محيط داده ها و پشتيباني EPAبراي اين منظور برنامه تحقيقاتي 

زيستي امروز و ساخت پايه دانش علمي ضروري براي مديريت عاقالنه منابع اكولوژيكي، فهميدن 

بر سالمت ما و جلوگيري و يا كاهش خطرات زيست محيطي در آينده تأمين چگونگي تأثير آلودگي ها 

  كند.مي

EPANET  يك برنامه كامپيوتري است كه رفتار هيدروليكي و كيفيت آب را در شبكه هاي انتقال آب

)، گره Pipesآشاميدني در يك دوره زماني گسترده شبيه سازي مي كند. اين شبكه شامل لوله ها (

) مي باشد.  Storage Tanks) و مخازن ذخيره (Valves)، شيرفلكه ها(Pumpsها(مپ)، پNodesها(

EPANET  جريان آب را در هر لوله، فشار را در هر گره، ارتفاع آب را در هر مخزن و غلظت شيميايي

      هاي زماني مختلف رديابي مي كند.را در شبكه طي دوره شبيه سازي در گام

  ي:هاي مدل هيدروليكقابليت

 عدم محدوديت سايز شبكه، براي آناليز -

 هايمحاسبه افت اصطكاك را با استفاده از فرمول -

 Hazen- wiliams, Darcy-weisbach or Chezy-Manning   
 شامل افت اصطكاك محلي در لوله هاي زانويي، اتصاالت و ...  -

 هاكردن سرعت ثابت و متغير پمپ مدل -

 محاسبه انرژي و قيمت پمپاژ -
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)، دريچه تنظيم سطح Shutoffها شامل شيرهاي قطع كننده(ردن انواع مختلف شيرفلكهك مدل

 )، تنظيم فشار و كنترل جريانCHECKآب(

 هاي ذخيره با هر شكلي(قطرمي تواند با ارتفاع تغيير كند.طراحي تانك -

ها، هر كدام با الگوي تغييرات زماني خاص رسيدگي به گروههاي مصارف مختلف در گره -

 انخودش

 هاكردن جريان تحت فشار ايجاد شده از پخش كننده مدل -

 

   EPANETاجزاء فيزيكي مدل 

EPANET اي از يك سيستم توزيع آب را به عنوان مجموعهlinks and nodes   .مدل مي كندLinks 

  مي باشد.  ها و مخازنشامل اتصاالت، تانك nodesها و شيرهاي كنترل هستند و ها ، پمپشامل لوله

Junctions نقاطي در شبكه هستند كه ،Links  به هم متصل مي شوند و جايي است كه آب وارد شبكه

      مي شود و يا از شبكه خارج مي گردد. 

Reserviorsهاي آب ها، سفرهها، رودخانهنهايت هستند مانند درياچه، نماينده منبع خارجي بي

  زيرزميني و ... 

Tanksيره هستند. حجم آب ذخيره شده مي تواند با زمان متغير باشد در طول هاي با قابليت ذخ، گره

خروج آب را متوقف مي كند اگر تانك در حداقل سطح تراز خود باشد. و  EPANETسازي. شبيه

 ورودي را  متوقف مي كند اگر تانك در حداكثر سطح تراز خود باشد
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 شروع اجراي پروژه:

 
  

فرض است.بدين منظور از از هاي پيشو تنظيم گزينه EPANETد در اولين كار، ايجاد يك پروژه جدي

براي اينكه برنامه به   ID labelsكنيم. از بخش ديالوگ زير را فراخواني مي  Project>>Defultمسير 

ها را از يك شروع كند استفاده مي گردد. بنابراين كليه طور اتوماتيك با افزودن اجزا جديد شماره آن

وارد مي كنيم. و  1عدد  ID Incrementرا پاك نموده و فقط روبروي  ID Prefixزير گزينه اعدادي كه 

كنيم. كه را انتخاب كرده و مشخصاتي كه از ما خواسته شده است را وارد مي Hydrolicsسپس صفحه 

شامل واحد جريان، فرمول افت اصطكاكي، چگالي نسبي و لزجت سينماتيكي نسبي سيال مورد استفاده 

  ، حداكثر تعداد تكرارها براي حل معادالت در يك نقطه بر حسب زمان، ميزان دقت و ضريب مصرف.  
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هاي نمايش نقشه را انتخاب كنيم. بنابراين در بخش منوبار گام بعدي اين است كه گزينه

View>>Option   .را انتخاب تا صفحه زير نمايش داده شود  
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ايي كه در شكل ديده مي شوند را انتخاب كرده و سپس در صفحه گزينه ه Notationدر صفحه 

Simbol  تمامي گزينه ها را عالمت زده وOk   مي كنيم. در نهايت قبل از اينكه شبكه مان را ترسيم

صفحه  View>>Dimensionكنيم بايستي از  قابل قبول بودن مقياس نقشه مان مطمئن شويم. از منوي 

  كنيم.را فراخواني كرده و تغييرات الزم را اعمال مي  Map Dimensions محاوره

  

  طراحي شبكه:

  ايم.حال ما براي شروع ايجاد يك شبكه آماده

كليك كرده و سپس با  ابتدا ما يك مخزن به نقشه اضافه مي كنيم. براي اين منظور بر روي آيكن

و   د تانك آيكن  موس بر روي محل مورد نظر دوبار كليك مي كنيم. بدين ترتيب براي ايجا

را انتخاب مي كنيم. براي اضافه كردن متن  و براي لوله براي پمپ  آيكن براي گره 

  استفاده مي كنيم.  از آيكن 

در مرحله بعد بايستي خصوصيات و اطالعات مربوط به اجزاء شبكه را وارد كنيم. براي اين كار سه راه 

  وجود دارد:
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 يك كنيمبر روي جزء مورد نظر دوبار كل -

 را انتخاب كنيم  Optionبر روي جزء مورد نظر كليك راست كنيم و گزينه  -

  كه در پايين پنجره قرار دارد كليك كنيم. بر روي آيكن  Browserدر پنجره  -

بر روي كيبورد مي توان توضيح كامل ليست  F1هنگام باز بودن جدول خصوصيات با فشردن كليد 

  خصوصيات را فراخواني كرد.

هاي ذكر گرديده صفحه محاوره زير ي مثال براي وارد كردن خصوصيات يك گره به يكي از روشبرا

  نمايان مي گردد.

  

  
  

به ترتيب شماره گره، مختصات افقي و عمودي گره بر روي نقشه كه با واحد فاصله نفشه اندازه گيري 

بر روي نقشه نمايش داده مي شود و اگر اين مورد را مشخص نكنيم و بدون عدد رها كنيم اين گره 

نمي شود. هر گوونه اطالعات متني قابل توجه راجع به گره كه الزم به ذكر باشد را مي توان در قسمت 

Description   .وارد كردTag .هر گونه اطالعات اختياري كه اين گره را در يك گروه خاص قرار دهد  

 Elevationبستگي به واحدي دارد كه ما در گزينه هاي  ، ارتفاع گره از هر مكان مرجعي. كه واحد آن

پيش فرض انتخاب كرديم. برنامه اين ارتفاع را براي محاسبه فشار در اين گره الزم دارد و در هيچ 

  ء ديگري وارد نمي شود.محاسبه
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 Base Demandرا به ، مصرف متوسط در گره (انشعاب). اگر جريان ورودي به اين گره را داشتيم آن

  را رها كنيم يعني در اين انشعاب مصرف صفر است.كنيم. اگر بدون عدد آنمنفي وارد ميصورت عدد 

Demand Patternالگوي زماني مصرف ،  

Demand Category براي زماني است كه بخواهيم مصرف متوسط و الگوي زماني در اين انشعاب در ،

  يك گروه قرار بگيرد.

Emitter Cof.كه اگر نازلي وجود نداشته باشد بايستي صفر قرار داد هاست، ضريب شدت جريان نازل .

  و يا آنرا بدون عدد رها كرد.

Initial Qualityسازي، كيفيت اوليه آب قبل از شروع شبيه  

Source Qualityمتوسط كيفيت منبع آب ، 

   
  

از  ارتفاع  يا ارتفاع هيدروليكي است كه عبارت است    Total Headگزينه هاي مهم و اجباري در اينجا 

  + ارتفاع فشار آب در داخل مخزن است.
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گزينه هاي مهم غير از شناسه، ارتفاع است كه منظور ارتفاع سطح پاييني تانك از سطح مبنا (دريا) 

است. ارتفاع اوليه كه منظور ارتفاع سطح بااليي آب بر روي ارتفاع پاييني تانك است. ارتفاع حداقل كه 

تانك است كه از تانك ريزش نمي كند. ارتفاع حداكثر كه بيشترين ارتفاع آب  كمترين ارتفاع آب داخل

اي قطر واقعي تواند باشد. قطر تانك كه براي تانك هاي استوانهداخل تانك است و بيشتر از آن نمي

  برابر جذر سطح مقطع تانك.  128/1است و براي ساير اشكال برابر است با 
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: گرهي كه End Nodeيعني گرهي كه در قسمت مكنده پمپ قرار دارد و  :Start Nodeهاي مهم گزينه

  در قسمت تخليه پمپ قرار دارد. 

براي پمپ بايستي منحني پمپ (رابطه ارتفاع فشار در مقابل جريان) نيز تعيين گردد. بدين منظور بايد 

مي كنيم. بعد از  استفاده Broserاز پنجره  Curve Editorيك منحني بسازيم براي فراخواني صفحه 

  نمايش داده شود.  Curve Editorرا مي زنيم تا صفحه  آيكن   Curveانتخاب 
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بعد از وارد كردن شناسه منحني مقادير جريان و ارتفاع فشار را هم وارد كرده كه برنامه به طور 

  مي كنيم. okاتوماتيك يك منحني و رابطه آن را از اين يك نقطه مي سازد. نهايت 

كنيم. سپس جدول ها را به هم وصل ميرا كليك و گره ها از آيكن ها  و ايجاد لولهي اتصال گرهبرا

  كنيم.خصوصيات لوله را باز كرده و اطالعات الزم را وارد مي

www.iranhydrology.net



 68 

  
  

Start Nodeشود. و ، شماره گرهي كه لوله از آنجا شروع ميEnd Node شماره گرهي كه لوله به آنجا ،

  شود.ختم مي

Lengthطول واقعي لوله به فوت يا متر ،  

Diameterقطر لوله به اينچ ،  

Roughnessهاي ، ضريب زبري لوله كه از ييكي روشHazen- wiliams, Darcy-weisbach or 

Chezy-Manning  
 Loss Coef....افت اصطكاك محلي در لوله هاي زانويي، اتصاالت و ... در اثر جريانات توربوالنس و،  

Initial Status.محل اوليه باز شدن،  بسته شدن يا وجود يك دريچه تنظيم را تعيين مي كند ،  

  حال طراحي اوليه شبكه مورد نظر كامل است و بايستي پروژه را ذخيره كنيم.  

  :اياجراي آناليز تك دوره
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اي اي در شبكه مورد نظر ما كافي است.برهمچنين اطالعات براي اجراي آناليز هيدروليكي تك دوره

  استفاده مي كنيم.  و يا از آيكن  Project>>Runاجرا كردن يا از مسير 

در قسمت منوي وضعيت نمايان گردد.  اگر اجراي برنامه موفقيت آميز بوده باشد بايستي آيكن 

  گردد.در صورت وجود خطا پيغام هشدار در پنجره گزارش وضعيت ظاهر مي

  لفي وجود دارد:براي ديدن نتايج محاسبه شده راههاي مخت

  View>>Legends>>Nodeيا   Broser’s Mapاستفاده از پنجره  -

 فراخواني پنجره خصوصيات (گره يا لوله) و ديدن نتايج در انتهاي ليست خصوصيات -

  يا كليك بر روي آيكن   Report>>Tableساختن يك ليست جدولي به وسيله انتخاب  -

  اجراي آناليز دوره تطويل يافته: 

اي ن امر بايد يك الگوي زماني ايجاد كنيم كه نوع مصرف در گره ها را با يك  روش دورهبراي اي

را انتخاب  Option>> times   Map Browser <<بيشتر از يك روز متنوع كند. بدين منظور از پنجره

  كرده  كه صفحه زير نمايان مي گردد. 

  

  
  

روز  3ساعت يا  72كه در اين مثال كل دوره را هاي الگوي زماني  است دو گزينه مهم كل دوره و گام

  ساعت انتخاب مي كنيم.  6هاي الگوي زماني را و گام

پنجره زير را فراخواني مي  را انتخاب و با استفاده از آيكن  Broser>>Patternبراي ايجاد الگو  

  نماييم.
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 24يم. كه الگو را تنها براي شناسه الگو را درج نموده و ضرايب را در گام هاي زماني وارد مي كن

كند. حال دهد كرده و برنامه به طور اتوماتيك اين ضرايب را برا يهر دوره زماني اعمال ميساعت مي

الزم است كه اين الگو را براي كليه انشعابات اعمال كنيم. براي اين هدف در قسمت 

Project>>Default>> Hydraulics  بخش شناسه اين الگوي زماني را واردDefault Pattern  .مي كنيم

گردد. سپس برنامه را اجرا مي كنيم بدين ترتيب اين الگو براي تمامي انشعابات اعمال مي

)Project>>Run Analysis:براي ديدن نتايج از چند راه قابل مشاهده است .(  

ين زمان هم فشار و هم جريان را انتخاب كنيم. و يا در همو هم Browser>>Mapاز طريق  -

 نتايج را به شكل انيميشن ببينيم. صفحه با استفاده از آيكن هاي 

كنيم. سپس انيميشن را به شبكه اضافه مي  View>>Optionجهت نماي جريان را از مسير -

ها به تانك و همچنين پر و خالي شدن تانك را دوباره اجرا مي كنيم. كه تغييرات جهت جريان در لوله

 با گذشت زمان ببينيم.
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ك پالت سري زماني را براي هر گره يا لوله ايجاد كنيم. به عنوان مثال براي ديدن تغييرات ي -

 شود.صفحه زير نمايش داده مي و يا آيكن   Report>>Graphارتفاع تانك با زمان از مسير 

  
  

  Okكنيم. و را انتخاب مي  Parameter ،Headرا انتخاب و در قسمت  Time Seriesگزينه 

 نوع پالت انتخابي انواع پالت هاي زير قابل ايجاد شدن هستند: بر اساس
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  اجراي آناليز كيفيت آب:

ترين مثال سن آب است. براي باز كردن براي نشان دادن آناليز كيفيت آب در يك دوره گسترده ساده

 Browser’sك بر روي و با كلي  Browser- Data- Option- qualityاز مسير   Quality Optionپنجره 

Edit  كنيم.اقدام مي  
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  گزينه هاي آن:

Parameterخواهيم مدل كنيم كه شامل: ، نوع پارامتر كيفيت آب است كه ميNoneعدم آناليز كيفيت ،  

 Chemicalكند. در اينجا مي توانيم نام واقعي ماده شيميايي را وارد ، غلظت ماده شيميايي را محاسبه مي

  كنيم.

 Age ،كندسن آب را محاسبه مي  

 Traceكند.، جريان را از يك گره مشخص رديابي مي  

 Sediment كند.ها را مدل مينشيني ذرات و تعليق دوباره آن، ته  

Mass units كه براي غلظت ،mg/L    ياug/L  براي سن ساعت و براي رديابي درصد  

Relative Diffusivityه شيميايي مدل شده نسبت به اين ضريب ، ضريب پخشيدگي مولكولي براي ماد

درجه سانتيگراد. زماني اين گزينه درج مي شود كه انتقال ماده براي واكنش  20براي كلر در دماي 

  ديواره لوله مدل شود در غير اين صورت عدد صفر يا خالي مي گذاريم.
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Trace Node.شناسه گرهي است كه رديابي از آن شروع مي شود ،  

Quality Tolerance (دامنه تغييرات يا حد تحمل ) كمترين تغيير در كيفيت است كه باعث ايجاد يك ،

و همچنين سن و رديابي منبع آب    mg/Lپارسل جديدي از آب در لوله مي گردد.معموالً در واحد 

  قرار مي دهند. 01/0

ساعت كافي نيست و  72ك و در نهايت آناليز را اجرا مي كنيم. بايد توجه كرد كه براي اين آناليز در تان

ساعت قرار بدهيم.(  60ساعت اجرا كنيم و يا سن اوليه آب در تانك را  240سازي را براي بايد شبيه

  قرار مي دهيم.) Initial Quality  60در مقابل گزينه  Browser- Data- Tankدر مسير مسير 

  كنيم:سازي انتقال و زوال كلر در شبكه به صورت زير عمل ميبراي شبيه

در مقابل  Quality Optionدر صفحه   Browser- Data- Option- qualityدر مسير مسير    .1

 كنيم.پارامتر كلمه كلر را تايپ مي

- را وارد مي -1براي ضريب حجم كلي عدد   Browser- Data- Option- Reactionدر مسير  .2

ف غلظت با زمان است. اين عدد براي كنيم. عدد منفي نشان دهنده زوال  ماده در اثر واكنش   در اختال

 هاي شبكه اعمال مي شود.كل لوله

قرار مي دهيم. اين غلظت كلر است كه به طور مداوم  1مخزن عدد  Initial Qualityبراي   .3

 شود.وارد شبكه مي

- براي ديدن تغييرات با زمان ودر مكان طي مدت شبيه  Map Browserبعد از اجراي برنامه در قسمت 

از منوي اصلي استفاده  Report>>Reactionتوان استفاده نمود.براي ديدن گزارش در مسير يسازي م

  كنيم.مي

  

  زمينه:قابليت استفاده از يك نقشه به عنوان پس

وجود دارد كه از نقشه يا هر عكس و تصويري كه ممكنه مفيد باشد به  EANETاين قابليت در   

  واند نقشه خيابان، توپوگرافي و... باشد.زمينه استفاده كند. كه مي تعنوان پس

  

  

  

  و راهنماي كاربرد آن در مطالعات هيدرولوژي شهري  RORBمعرفي برنامه 
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 معرفي مدل

و حمايت  Sinclair Knight Merzو كمپاني  Monashنتيجه اي از همكاري دانشگاه  RORBبرنامه  

 ر در زير ارايه گرديده است.مي باشد كه تصويري از محيط نرم افزا Melborneسازمان آب 

  
  

 معرفي برنامه

RORB  برنامه اي جامع جهت رونديابي رواناب و جريانهاي درون مسيلهاست و به منظور محاسبه

هيدروگراف سيل حاصل از بارش و ديگر وروديهاي كانال استفاده ميشود. اين نرم افزار هدررفتها را از 

وده تا بارش مازاد را استخراج كرده و آنرا تا مخازن حوزه روند يابي كرده و هيدروگراف بارش كم نم

رواناب را در هر نقطه مهيا كند. همچنين جهت طراحي مخازن تاخيري و رونديابي سيل در خالل 

 شبكه آبراهه ها نيز اين برنامه بكار برده مي شود. 

 هاي برنامهويژگي

هاي اوليه اي است كه خصوصيات ويژه شبكه آبراهه ها  را مدلسازي كرده و اين برنامه نيازمند داده 

مدلي تعاملي با كاربر است. اين برنامه ميتواند جهت محاسبات طراحي هيدروگراف و واسنجي مدل 

 بوسيله برازش داده هاي بارش و روانĤب در رگبارهاي مشاهده اي استفاده گردد.
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ه هاي آبخيز شهري و غيرشهري و تركيبي قابل كاربرد مي باشد اين مدل توزيعي، غيرخطي و در حوز

  و كامال سازگار با محيط ويندوز است.

 اهداف

 اين مدل در اهداف زير بكار گرفته ميشود:

  تخمين سيالب  •

  طراحي سرريز و حوضچه نگهداري  •

  رونديابي سيل  •

  روش كاركرد برنامه

 ه است.ودار زير ارايه گرديدمروش كار با نرم افزار در ن
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  نمايش سيستم آبراهه ها و حوزه آبخيز

 جهت نمايش جامع يك حوزه پارامترهاي زير در نرم افزار قابل تعريف مي باشند.

 نمايش شبكه آبراهه ها -1

  ساختار شبكه: آبراهه منفرد، همگرا، واگرا، حلقوي و تركيب آنها 1-1

  نالنوع ورودي و خروجي كا 1-2

  توالي مدلسازي 1-3

  تقسيم زير بخشهاي شبكه آبراهه اي 1-4

  

  نمايش ذخيره بازه -2

  ذخيره-ارتباط دبي 2-1

  زمان تاخير مرتبط 2-2

  نوع بازه: طبيعي، حفرشده، لوله گذاري شده و... 2-3

: كه براي مطالعه حوزه يا روند يابي سيل بر اساس دبي اوج و سطح حوزه محاسبه Kcضريب  2-4

  گرددمي

  روش رونديابي 2-5

 نمايش سطح حوزه: -3

  كل حوزه 3-1

  زير سطحها: بخشهاي با بارندگي يا ورودي متفاوت 3-2

  زيرحوزه ها: مناطق موجود در هر حوزه با خروجيهاي فرعي مجزا 3-3

  سطوح ورودي: مناطق باالدست ايستگاههاي اندازه گيري كه پايين دست هيچ ايستگاهي نميباشد 3-4

  

  يره مخازن و نمايش مخازن نگهداريذخ -4

  آرايش كلي 4-1

  تعريف ارتفاع 4-2

  طراحي منابع و حوضچه هاي نگهداري: سرريز، طول، تعداد، قطرلوله ها 4-3

  افت اوليه: مقدار آب مورد نياز جهت رسيدن به جريان در حركت در ابتداي رگبار 4-4
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  هيدرگرافهاي روند يابي در خالل ذخيره هاي ويژه -5

  رابطه هاي دبي 5-1

  ذخيره-ارتباط ارتفاع 5-2

  روش رونديابي 5-3

 رواناب-نمايش وقايع بارش

 وقايع -1

  فرايندهاي مدل شده:تبخير و تعرق، جريان زيرقشري و ... 1-1

  نمايش زمان: بر اساس شدت و ويژگيهاي بارش يا شكل هيدروگراف 1-2

  انقطاع در رگبارها 1-3

  

  نمايش بارش -2

  

  جريان كانالينمايش  -3

هيدروگرافها: هيدروگراف نقاط، هيدروگراف جريان، هيدروگراف ايستگاههاي اندازه گيري،  3-1

  هيدروگراف بارش مازاد، هيدروگراف جريان ورودي و خروجي كاتال

  جريان پايه 3-2

  هدررفت نهايي انتقال و جريان ورودي و خروجي كانال 3-3

  

  مدلسازي هدررفت -4

  

 امهروش كاربرد برن

 عنصر حوزه نمايش داده ميشود: 4حوزه آبخيز با استفاده از شركت  RORBدر برنامه 

    Node گره -1

  Reachبازه  -2

  Storageذخاير  -3

  Inflow/Outflow Reachبازه هاي جريان ورودي و خروجي  -4

 جهت ايجاد يك شبكه حوزه:
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  ابتدا گره ها ايجاد ميگردند -1

  ه هم متصل ميكنند ايجاد ميشوندبازه ها كه دو گره را ب -2

  مخازن كه دو گره را به هم متصل ميكنند ايجاد ميشود -3

ودر (Inflow)بازه هاي جريان ورودي و خروجي كانال به يك گره منفرد در ابتداي باال دست  -4

   (Outflow)انتهاي پايين دست

  تعريف گره يا گره هاي خروجي حوزه -5

  

 افزودن يا اصالح عناصر مدل

  (Node)گره 

استفاده ميشود، سپس با كليك موس در هر نقطه صفحه گره   Add/Nodeاز كليد مربوطه يا گزينه 

 ايجاد ميگردد و پنجره ورود پارامترهاي گره باز ميشود.

  Parametersسربرگ 

Node Number/Node Size بر وارد ميگردد.: شماره گره و اندازه ظاهري گره توسط كار  

Node Type .ورودي يا خروجي بودن گره، همگرا يا واگرا بودن مشخص ميشود :  

Sub area Nameنام زير بخش بصورت متني وارد ميشود : 

Areaسطح بخش در واحد كيلومتر مربع وارد ميشود :  

Fraction Impervious بعنوان سهم اراضي نفوذ ناپذير وارد ميشود. 1تا  0: عددي از  
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 Graphicsسربرگ 

X-Coordinate and Y- Coordinate :مختصات طول و عرض گره ها وارد مي شود  

Arrow Location :ميكند ان كه گره مركز ثقل هر بخش را مشخصكجهت انتخاب موقعيت پي.  

  
  

 : Commentsسربرگ   
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  يادداشت را ذخيره ميكند. 50اي الزم جهت هر گره تا يشنهاد يادداشتهپ

  
  

 ) (Reachesبازه  

نقطه مياني  200در تعيين بازه ابتدا روي گره شروع بازه كليك كرده و سپس مسير بازه با حداكثر 

 طراحي و سپس به گره پايين دست متصل ميگردد

Reach Number  وReach Name :.شماره و نام حرفي بازه وارد ميگردد  

 : Parametersسربرگ 

Reach Type.كد نوع بازه بر اساس شكل كلي و جداول مربوطه وارد مي شود :  

Length :طول بازه بر حسب كيلومتر  

Slope :عدد درصد شيب بازه وارد ميشود 

Translation :فته باشد(محفوره، لوله گذاري شده و...) كد موبوطه وارد در صورتيكه بازه تغيير شكل يا

 مي شود

Print U/S and D/S : اين نكته تعيين ميشود كه آيا هيدروگراف خروجي باالدست است و يا انتهاي

 پايين دست بازه
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 Graphicsسربرگ 

Upstream/Downstream Node :ودن گره هاي هر بازه تعريف ميشودباالدست يا پايين دست ب  

Number of Co-Ordinates:  نقطه تعريف ميشود 200نقاط كنترلي در طول يك بازه تا حداكثر 

  
  

 Commentsسربرگ 
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يادداشت براي اطالعات هر بازه قابل ورود است 50تا حداكثر   

  
  

 Storagesمخازن 

Storage Number :شماره مخزن وارد ميشود 

Storage Size :عددي جهت اندازه شماتيك مخزن در محيط نرم افزار وارد ميشود 

Storage Name :نام مخزن بصورت متني وارد ميشود 

 Parametersسربرگ 

Discharge Relation :كد مربوط به دبي وارد مي شود 

Initial Drawdown :وارد ميشود  عدد ميزان افت اوليه 

Interactive Design : كد طرحي كه بر اساس آن مخزن مدلسازي خواهد شد بر اساس جدول مربوطه

 وارد ميشود
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 Formulaسربرگ 

Coefficient (ks)  :ضريب Ks وارد ميشود 

  
  

 Spillwaysرگ سرب

Number of Separate Spillways :تعداد سرريز هاي مجزا از يكديگر 

Weir Coefficient (Kw)  :ضريب سرريز بر اساس شكل و جنس آن و جداول مربوطه 
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Crest Elevation (m) and Effective Length (m)  : ارتفاع كل و ارتفاع موثر به متر وارد ميشود كه

 ه گسترده ها قابل ذخيره استبصورت مستقيم از صفح

  
  

  Pipesسربرگ 

Entrance Loss Coefficient (ke)  :ضريب افت اوليه 

Bend Loss Coefficient (kb)  : خمشيضريب افت 

Number of Separate Pipe Outlets :تعداد خروجيهاي مجزاي لوله 

Length (m), Slope (%), Entrance Invert (m), Number of Pipes and Diameter (m)  :

 )طول(متر) شيب(%) آبگذر ورودي(متر) تعداد لوله ها و قطر آنها(متر
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 S-Q Relationسربرگ 

Number of S-Q Pairs : ذخيره-دبياطالعات تعداد جفت داده ها در 

S (m3) and Q (m3/s)  : و ذخيره بصورت دستي يا ورود از صفحه گسترده هااعداد مرتبط با دبي  
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 H-S Relationسربرگ 

Elevation-Storage Relation مخزن ذخيره با ارتفاع : ارتباط 

Number of H-S Pairsذخيره و ارتفاع هاي داده زوج : تعداد 

H (m) and S (m3/s)  :عب بر ثانيه(متر مك هارتفاع (متر) و ذخير( 

Parameters For Formula : پارامترهاي فرمول محاسباتي بر اساس ابعاد سازه، دبي ورودي و حجم

 ذخيره و معادالت مربوطه محاسبه و وارد ميشود

  
    

 Graphicsسربرگ 

Upstream/Downstream Node :گره هاي باالدست و پايين دست مخزن 

X-Coordinate and Y-Coordinate :مختصات طول و عرض جغرافيايي 
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 : Commentsسربرگ 

  يادداشتهاي مربوط به مخزن

  
  

  Inflows and Outflows (I/O) جريان ورودي و خروجي به كانال

Inflow/Outflow Number :جيوشماره جريان ورودي و خر 

Location :توصيف متني موقيت جريان ورودي و خروجي 

 Parametersسربرگ 
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Definition مربوط به جريان ورودي بر اساس خصوصيات آن: اطالعات 

Type :كد نوع جريان ورودي 

Distributed Over Next N Reaches :جريان  تعداد بازه هايي كه پس از جريان خروجي يا قبل از

 ورودي وجود دارند

Identifier :كد شناسه مربوط به ورودي يا خروجي بودن جريان 

  
  

 Formulaسربرگ 

Parameters For Formula : پارامترهاي فرمول محاسباتي بر اساس ابعاد سازه، دبي ورودي و حجم

 ذخيره و معادالت مربوطه محاسبه و وارد ميشود
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 Tableسربرگ 

Number of Q-D Pairs :تعداد جفت نمونه هاي مربوط به دبي ورودي و خروجي 

Q (m3/s) and D (m3/s) :  مقادير عددي دبي ورودي و خروجي كه بطور مستقيم از صفحه گسترده

  .ها نيز قابل ذخيره است

 

  
  

 Graphicsسربرگ 

Upstream Node :كد گره باالدست جريان ورودي يا خروجي كانال 

Downstream Node  : دست جريان ورودي يا خروجي كانالپايين كد گره 

Mid Point X Co-Ordinate and Mid Point Y Co-Ordinate : مختصات جغرافيايي نقطه مياني هر

 .جي وارد ميشودوجريان ورودي و خر
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 : Commentsسربرگ 

  جريان ورودي و خروجي به كاناليادداشتهاي مربوط به 

  
  

 بهبود فضاي كاري

 را بعنوان پس زمينه نمايش دهد wmf.*برنامه اين قابليت را دارد كه تصاوير با فرمت 

  Manage Background/ Viewمسير انجام: 

 استفاده نمود. Customise/ Viewاندازه و رنگ اشياء نيز ميتوان از مسير همچنين جهت تغيير 
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انتخاب ميشود. اشكال زير مراحل ورود اطالعات  RUNنهايتا پس از ورود داده ها جهت آناليز منوي 

  و نماي خروجي نرم افزار را نمايش ميدهد.
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 كليدهاي كمكي در محيط برنامه

انتخاب اشياء موجود در محيط كاري    

جابجا كردن اشياء موجود در فضاي كاري    

اصالح يادداشتها و نامها     

ياء در محيط كاريپاك كردن اش    

بازيابي  و تصحيح فايلهاي متني    

اصالح رنگ بندي اشياء در برنامه    

افزودن نقاط جريان ورودي و خروجي كانال در محيط برنامه    

و خاموش كردن حضور متون صفحهروشن     

روشن و خاموش كردن يادداشت گره ها    

روشن و خاموش كردن يادداشت گره ها وبازه ها    
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افزودن گره در محيط برنامه    

بازه در محيط برنامهافزودن     

افزودن مخزن در محيط برنامه    

  

  نمونه اي از  خروجي هاي  برنامه 

 

 MONTE-CARLOنمايش شماتيك مراحل آماري در تخمين سيالب 

  
  

 Werribeeنمايش شماتيك روند يابي سيل رودخانه 
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 Werribeeنمايش شماتيك تاثير سازه در رودخانه 
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 Thomsonنمايش شماتيك تهيه هيدروگراف جريان در رودخانه 

  
  

 Monte-Carloشبيه سازي رفتار سيالب در سد و رودخانه 
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 South Creekنمايش شماتيك تاثير شهرسازي در حوزه 
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