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The global urban growth phenomenon had 
cause an impending loss of vegetation cover and 
an increasing of the waterproof surface area in 
urban areas. These changes in usage and ground 
features have directly affected the hydrological 
processes of the catchments in factors such as 
the frequency, magnitude and speed of runoff. 
Besides that, drastic variations have been identified 
in the infiltrated water volumes, in the base flows 
and in the concentration times of the basin, after 
a rainfall event. As a consequence from these 
hydrological variations problems such as increased 
risk of flooding and deterioration of water quality of 
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HAVZA MODELLEME ARACI KULLANARAK AKIŞ VE KIRLETICI 
YÜK MODELLEMESI: CITY DRAIN. VAKA ANALIZI: KOLOMBIYA, 

BOGOTA’DAKI SAN CRISTOBAL SUR METROPOLITAN PARKI’NDA 
BULUNAN SÜRDÜRÜLEBILIR KENTSEL DRENAJ SISTEMI

RUNOFF AND POLLUTANT LOAD MODELLING USING A 
CATCHMENT MODELLING TOOLBOX: CITY DRAIN. CASE OF STUDY: 

SUSTAINABLE URBAN DRAINAGE SYSTEM LOCATED AT SAN 
CRISTOBAL SUR METROPOLITAN PARK IN BOGOTÁ, COLOMBIA

Küresel kentsel büyüme olgusu, bitki örtüsünün 
kaybolmasına ve kentsel alanlarda su geçirmez 
yüzey alanının artmasına neden oldu. Kullanım 
ve zemin özelliklerinde meydana gelen bu de-
ğişiklikler, havzaların hidrolojik süreçlerini doğ-
rudan etkileyerek, havza büyüklüğü ve akış hızı 
gibi faktörlerde etkili olmuştur. Bunun yanı sıra, 
sızan su hacimlerinde, baz akışlarda ve havza-
nın derişim sürelerinde yağış olayından sonra 
şiddetli değişimler tespit edilmiştir. Bu hidrolojik 
varyasyonlardan kaynaklı olarak, su basma riski 
artışı ve su kalitesinin bozulması gibi sorunlar 
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receiving water bodies have been exacerbate. The 
above reasons justify the importance of studying 
what is the precision level with which the volume of 
runoff and the pollutant load associated to a rainfall 
event can be represented. A programming toolbox 
was used and adapted; City Drain, which allow to 
simulate the accumulation of pollutants during dry 
weather period, their wash-off and runoff during 
rainfall events with different conceptual principles. 
The investigation was carried out in the tributary 
catchment of the Sustainable Urban Drainage 
System located at San Cristobal Sur Metropolitan 
Park in Bogota, Colombia. Three precipitation 
events were characterized during the first 
semester of 2018. To quantify the precision level of 
the models, an objective function was established 
to calibrate the parameters of each model. The 
volume of runoff was calibrated by means of the 
Nash-Sutcliffe Coefficient and the contaminant 
load with an absolute percentage error. Taking into 
account the initial results, the models can have the 
capacity to represent with an acceptable accuracy 
the behavior of the catchment. Computational 
modelling of flow and pollutant dynamics in urban 
areas is playing an important role to planning and 
design of strategies for the management of runoff 
in urban areas.

Keywords: Build-up and Wash-off process, Runoff and 
pollutant load modelling, City Drain toolbox.

daha da artmıştır. Yukarıdaki nedenler, akış mik-
tarının ve yağış olayına bağlı kirletici yükün temsil 
edilebileceği hassasiyet seviyesinin ne olduğunu 
incelemenin önemini haklı çıkarmaktadır. Bir 
programlama araç çubuğu uyarlanmış ve kulla-
nılmıştır; Kuru havalarda kirleticilerin birikmesini 
simüle etmeyi sağlayan City Drain, yağış olayla-
rında yıkama ve akma işlemlerini farklı kavram-
sal prensiplerle gerçekleştirir. Araştırma, Ko-
lombiya’nın Bogota kentindeki San Cristobal Sur 
Metropolitan Parkı’nda bulunan Sürdürülebilir 
Kentsel Drenaj Sisteminin akarsu havzasında yü-
rütülmüştür. 2018’in ilk yarıyılında üç yağış olayı 
karakterize edilmiştir. Modellerin hassasiyet se-
viyesini ölçmek için her bir modelin parametrele-
rini kalibre etmek amacıyla bir amaç fonksiyonu 
belirlenmiştir. Akıntı hacmi, Nash-Sutcliffe Kat-
sayısı ve kontaminant yükü aracılığıyla mutlak bir 
yüzde hata ile kalibre edilmiştir. Ilk sonuçlar göz 
önüne alındığında modeller kabul edilebilir bir 
doğruluk ile havza davranışını temsil etmektedir. 
Şehirlerde, akış ve kirletici madde dinamiklerinin 
sayısal modellemesi stratejilerin belirlenmesinde 
ve planlamada önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Build-Up ve Wash-off Süreçleri, 
Akıntı ve Kirletici Yük Modellemesi, City Drain Toolbox.


