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مطالعه موردي: استان  )احداث سدها بر پارامترهاي اقليمي بررسي تاثير
 (کردستان

 

 ، استادیار، گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور، ایراندکتر اميرحسين حلبيان

 اقليم شناسي، دانشگاه پيام نوربيانه تابناک، دانشجوي کارشناسي ارشد 

                        halabian_a@yahoo.comپست الكترونيكي:                 09133151033تلفن نويسنده اصلي:  

 چکيده

در اين مقاله با بررسي داده هاي هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين تغييرات آب و هوايي و احداث سدهاي مخزني است. 
رسيده استان ، و با انجام رگرسيون غير خطي و استفاده از  ايستگاههاي هواشناسي استان  و استفاده از داده هاي سدهاي به بهره برداري

يافته در فواصل مشخصي از سدها بدست مي  روابطي جهت محاسبه کاهش درجه حرارات کاهش Sigma plotنرم افزار  آماري 
درياچه هاي  نشان مي دهد،نتايج نتيجه نشان ميدهدکه اين سازه ها تاثيرات کامالً معني داري بر پارامترهاي اقليمي دارند. آيند. 

بزرگي که در پشت سدهاي مخزني بوجود مي آيند، سطح تبخير بزرگي ايجاد مي کنند که مي توانند تغييرات مشخصي را 
مقياس متوسط درجه حرارت هوا در کاهش نشان از اعداد بدست آمده در ميكرواقليم )منطقه اطراف درياچه سد( بوجود آورد. 

کاهش دما از يك مقدار بيشينه در کنار درياچه سد  تا يك مقدار کمينه در مرزهاي ميكرواقليم تغيير  اين درواقع .ميكرواقليم مي باشد
ميليون متر مكعب در سال  280کند. بر اساس محاسبات انجام شده به طور ميانگين تلفات تبخير آب از مخازن اين سدها در حدود مي 

ي جهت محاسبه کاهش ام آزمون رگرسيون غير خطي، روابطو انج Sigma plotزارهاي آماري مي باشد. همچنين با استفاده از نرم اف
مي  کردستاندرجه حرارت در فواصل مشخص از سد ارائه گرديد. تاکيد مقاله حاضر عمدتا بر سدهاي مخزني احداث شده در استان 

 باشد. 

 کردستانحي ، تغيير اقليم ، سد مخزني ، ميکرواقليم ، تبخير سط کلمات کليدي:

 

  مقدمه

آب به عنوان يكي از عوامل اصلي حيات بشر عالوه بر نياز شرب جهت ساير مصارف مرتبط با انسان و طبيعت از اهميت               
به طوري که در حال حاضر در اکثر کشورهاي جهان به عنوان يك بحران جدي ، (Elhassadi, 2008) ويژه اي برخوردار بوده

به همين دليل مديريت منابع آب از اهميت ويژه اي برخوردار است. البته مديريت   (.1380 ،)کريم کشته و همكاران استتبديل شده 
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منابع آب در گذشته پيچيدگي خاصي نداشته وليكن با ازدياد روزافزون و افزايش تقاضاي استفاده از آب به منظورهاي کشاورزي، 
. در اين بين تاثير (1383  )عابديني و همكاران عه در بخش آب اجتناب ناپذير مي باشدشرب و صنعت، لزوم سرمايه گذاري و توس

اجراي پروژه هاي آبي بر مسائل زيست محيطي بايد مد نظر قرار گيرد، زيرا ايجاد تاسيسات آبي بر روي رودخانه ها و طرح هاي 
بگذارد. سدها با متوقف کردن جريان رودخانه و ذخيره  عمراني مربوط به آن مي تواند به شكل هاي مختلف بر محيط زيست تاثير

آب مي توانند به عنوان يك عامل ناپايدارکننده در طبيعت محسوب شوند، حال آنكه اگر اين ناپايدار در حد توان و تحمل محيط 
(. عالوه بر 1387 ،همكاران)پرهام و  زيست نباشد، آثار تخريب اين سازه بتدريج ظهور مي کند و اهداف سدسازي را ضايع مي نمايد

آن ايجاد سد ممكن است به پيشرفت و توسعه شهرنشيني، کشاورزي و صنعت در سراب سد منجر شده و اين امر خود به افزايش 
پساب کشاورزي، شهري و صنعتي کمك نموده و باعث انتقال مواد به درياچه پشت سدها مي شود که در نتيجه يك محيط فعال و 

با   (.1387 ،فعاليتهاي زيستي ميكروارگانيسم ها ايجاد نموده و موجب کاهش کيفيت آب مي گردد)پرهام و همكارانمناسب را براي 
در نظر گرفتن نقش محوري آب در برنامه ريزي هاي توسعه کشور، مهار سيالبها و آبهاي جاري از طريق احداث سد، همواره از 

اي نيل به خود کفائي اقتصاد ي از اهميت ويژه اي برخورار مي باشد. سدها در اقدامات اساسي و زير بنائي محسوب گرديده و بر
مراحل مختلف احداث، بهره برداري و پايان عمر مفيد خود، تاثيرات عميق و شگرفي بر محيط زيست بر جاي خواهند گذاشت. 

امين منابع آب کشور احداث سد بر روي در چند دهه اخير و با توجه به شرايط موجود و ت(. 1386  ،)مصطفي پور و ثابت رفتار
اي بزرگ و کوچك قسمت اعظمي از هاي اصلي کشورمان تبديل شده که با احداث سدهاي ذخيرهها به يكي از برنامهرودخانه

با نگاهي به  شود.هاي آبي را مهار کرده که پيشتر با هدف گسترش امر کشاورزي و تامين آب شرب از آنها استفاده ميجريان
اند، هاي اخير ساخته شدهتوان به يك نكته مشترك دست يافت که در بين تمامي سدهايي که در دههوضوع سدسازي در ايران ميم

هاي کشور در امر گذاريمتاسفانه مطالعات محيط زيستي در اولويت نخست نبوده و اين در حالي است که حجم عظيمي از سرمايه
 برداري سدها به پيش رفته است.انه بدون در نظر گرفتن نگاهي پايدار مراحل ساخت و بهرهسدسازي به خدمت گرفته شده و متاسف

هاي اخير به داليل اقليمي و اقتصادي بيشتر بر مخالفان آن افزوده شده اما سد سازي در ايران مخالفان و موافقان بسياري داشته و در سال
مشكالت خاص اقليمي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي جلوگيري کرده و  توانيم با نگاهي صحيح و راهبردي از بروزامروز مي

برداري برسانيم؛ تنها شرط اين موضوع نگاه اصولي و پايدار به توان اکولوژيك هاي عمراني کالن را با کمترين خسارت به بهرهطرح
نيا در بسياري از موارد به اين نتيجه خواهيم رسيد با نگاهي بر آثار و نتايج احداث سد در نقاط مختلف د .(1383)نادري،  مناطق است

اي از اين سدها به حدي هاي آبي نه تنها اهداف اوليه به دست نيامده بلكه اثرات سوء پارهاي از اين سازهبرداري پارهکه هنگام بهره
تواند به تنهايي تانسيل آبي يك ناحيه نميهايي را بيهوده کرده است. لذا استفاده از پآور بوده که سرمايه گذاري در چنين طرحزيان

اي ساخته شود بايد عالوه بر دستيابي بر اهداف از پيش تعريف و تعيين يك سازه آبي را موجه کند، بلكه اگر بناست سدي در منطقه
يابي کامل قرار شده از جهت اثرات متقابل آن بر محيط زيست طبيعي و همچنين اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيز مورد ارز

هاي محيط هاي عظيمي به سراغ ارزيابياين در حالي است که هنگامي براي بررسي اثرات چنين طرح. (Desonoe, 2008)گيرد
هاي بزرگ اقتصادي تصميمات نهايي گرفته شده و اين خود يكي از بزرگترين مشكالت پيش رويم که در کانونزيستي رايج مي

تواند براي يك جامعه موثر واقع هاي آبي زماني ميدر حقيقت فعاليت عمراني براي ساخت سازه روي سدسازي در کشور ماست.
شرايط محيط زيست کشور به داليلي همچون تحليل رفتن برخي از  هاي اقليمي را فراهم نكرده باشد. شود که اسباب دگرگوني

هاي کامال جامع ر بر اساس معيارهاي حقيقي و ارزيابيهاي عظيم سدسازي اگهاي مهم زيستي بسيار شكننده شده و طرحشاخص
)ميسمي و همكاران،  صورت نگيرد، بدون شك شاهد بروز مخاطرات بسيار جدي در اکوسيستم پيراموني آن طرح خواهيم بود

الت جابجايي سدسازي در شمال و غرب کشور نيز همواره مخاطرات طبيعي بسياري را در پي داشته زيرا در اين نواحي مشك (.1385
مردم و عدم مشارکت عمومي در ساخت و ساز و تملك اراضي و خرد مالكي مشكالت بسياري را به وجود آورده که به عنوان مثال 

هاي ارزشمند اين ناحيه را فراهم کرده که اهميت حفاظت هايي در مناطق جنگلي زاگرس همواره اسباب از بين رفتن بلوطچنين طرح
به ديگر سخن   ظ جذب منابع آبي و چه از لحاظ جذب ريزگردها همواره از سوي کارشناسان گوشزد شده است.از آنها چه از لحا

شود، بلكه هاي ملي و منابع تجديد شونده ميبررسي شرايط اقليمي و توان محيط زيستي براي هر سد نه تنها موجب حفظ سرمايه
هاي اقتصادي و در هر سرزميني، حفظ سرمايه ز موثر واقع خواهد شد.تامين آب در جهت توسعه و بهبود شرايط زندگي مردم ني

هاي نخست بوده و در اين راستا بايد توجه به حفظ پارامترهاي زيستي و اقليمي را همواره در دستور کار داشته اجتماعي از اولويت
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مقاله با بررسي داده هاي ايستگاههاي هواشناسي در اين  باشيم زيرا حاصل چنين نگاهي در نهايت به پايداري توسعه منجر خواهد شد.
استان  و استفاده از داده هاي سدهاي به بهره برداري رسيده استان ، و با انجام رگرسيون غير خطي و استفاده از نرم افزار  آماري 

د. با استفاده از يافته در فواصل مشخصي از سدها بدست مي آين روابطي جهت محاسبه کاهش درجه حرارات کاهش 
  اين روابط ميزان کاهش دماي ميكرو اقليم تحت تاثير سد محاسبه مي شود.

 پيشينه تحقيق 

مطالعات انجام شده بر روي سدهاي مختلف در کشورمان بيانگر اين واقعيت است که احداث سد در کشورمان در اکثر مواقع              
که اثرات منفي زيست محيطي احداث سدها در بعضي از مواقع آنچنان نگران کننده است   کهاقتصادي نيست به اين دليل   صرفه داراي 

که نمي شود براحتي آن را ناديده گرفت براي احداث هر سدي بايد ارزيابي اثرات زيست محيطي بطور جامع و کامل مورد توجه و دقت 
ل در ارتباط با لزوم احداث سد يا عدم لزوم آن اقدام کرد در ساليان نظر قرار گيرد و بدون در نظر گرفتن مالحظات سياسي و ديگر عوام

اخير در کشورمان و بر اساس قانون، مطالعات زيست محيطي، در مرحله امكان منجر، به مطالعات ضروري براي توجيه اجراي سد افزوده 
يرفته و ساخت سدها را از ديدگاه محيط زيست شد اين مطالعات در قالب مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سدها صورت پذ

اين مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها بايد به تصويب سازمان حفاظت  .و مسائل اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار مي دهد
ماض و چشم پوشي از محيط زيست رسيده و سپس مجوز احداث سد صادر گردد. اما به نظر مي رسد انجام اينگونه مطالعات گاهي با اغ

حقايق همراه باشد چرا که در طول ساليان اخير مشخص گرديد با آنكه سازمان محيط زيست اگاه به اثرات سوء زيستي محيطي احداث 
سد در بسياري از نقاط کشورمان بوده است ولي بنا به داليلي و با مالحظه کاري مجوز احداث سدهاي بسياري را صادر نموده است که 

اين درحالي است که در سال هاي پاياني  نمونه هاي بارز آن احداث سدهاي متعدد بر روي سر شاخه هاي درياچه اروميه مي باشد  زيكي ا
دهه هفتاد مجوز قانوني سازمان حفاظت محيط زيست و احداث سد روي رودخانه هاي آب شيرين حوزه آبريز درياچه اروميه صادر 

خرداد بر روي رودخانه قمرود است که باعث پايين آمدن  15نمونه ديگر چنين کاري احداث سد  .(1390، گرديده است )امير احمدي
کيفيت منابع آبي پايين دست و کاهش وسعت زمين هاي زراعي و شور شدن آبهاي زير زميني ، گسترش کوير و پيشروي آب هاي شور 

 . ( 1389، ده است )هديه لودرياچه نمك و حوض سلطان به آب هاي زير زميني دشت قم و مسيله ش

 مواد و  روشها:

 هاي درياچه ي کهياست. از آنجا مخزني پرداخته شده سدهاي احداث و هوايي و آب تغييرات بين ارتباط به بررسي تحقيق اين در           
 ميكرواقليم در را مشخصي اتتغيير توانند مي که کنند مي ايجاد بزرگي تبخير سطح آيند، مي بوجود مخزني سدهاي پشت در که بزرگي

را کاهش داده و باعث افزايش رطوبت شوند. در اين مقاله  ساالنه هواي دماي ميانگين آورد و در نتيجه بوجود( سد درياچه اطراف منطقه)
انجام رگرسيون غير با بررسي داده هاي ايستگاههاي هواشناسي استان  و استفاده از داده هاي سدهاي به بهره برداري رسيده استان ، و با 

يافته در فواصل مشخصي از  روابطي جهت محاسبه کاهش درجه حرارات کاهش Sigma plotخطي و استفاده از نرم افزار  آماري 
 سدها بدست مي آيند. با استفاده از اين روابط ميزان کاهش دماي ميكرو اقليم تحت تاثير سد محاسبه مي شود.

 حدود و موقعيت جغرافيایي:

 هاي کوه سلسله پراکنده هاي دشت و ها دامنه در که استان اين. دارد قرار عراق کشور خاوري بخش مجاورت در کردستان استان            
 از و کرمانشاه استان به جنوب از زنجان، و همدان به خاور از زنجان، و غربي آذربايجان هاي استان به شمال از دارد قرار مياني زاگرس

 45 و شمالي پهناي دقيقه 30 و درجه 36 تا دقيقه 44 و درجه 34 بين جغرافيايي نظر از کردستان استان. شود مي محدود عراق رکشو به باختر
 و گرم هواي جريان تاثير تحت طبيعي جغرافياي لحاظ از استان اين. دارد قرار خاوري درازاي دقيقه 16 و درجه 48 تا دقيقه 31 و درجه
 سرد زمستان در و معتدل و خنك هوايي و آب تابستان و بهار در استان نواحي تمام. آورد مي وجود به را گوناگوني هاي اقليم و بوده سرد

دارد برفي و
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 نقشه استان کردستان و موقعيت استان در نقشه کشور: (1)شكل

 کند مي دريافت را کشور کل بارندگيهاي از درصد 3/5 حدود ايران کل مساحت درصد 1/7 حدود بودن دارا با کردستان استان         
 مرزي سفيدرود، حوزه از اعم کشور اصلي آبريز حوزه 4 سرچشمه که طوري به است بااليي بسيار آبي هاي پتانسيل داراي رو اين از و

 پراکنش به توجه با ولي است ميليمتر 500 تقريباً  استان ساالنه درازمدت بارش متوسط چه اگر. باشد مي کرخه و اروميه درياچه غرب،
 است شده باعث موضوع همين و گردد مي محسوب خشك نيمه اقاليم جزو اقليمي لحاظ از کردستان استان آن، مكاني نامنظم بسيار

 مهم فاکتورهاي اقليمي، پارامترهاي بر عالوه. باشد خشك نيمه اقليمي پارامترهاي از متأثر اساساً  کردستان استان هيدرولوژي که
 مي بازي کشور از ناحيه اين هيدرولوژي در چشمگيري نقش اي حوزه بين آب انتقال و اراضي کاربري تغيير سدسازي، يرنظ ديگري

 فراوان آبى منابع داراى اىمديترانه جريانهاى زاى باران ابرهاى از توجهى قابل بخش ريزش دليل به کردستان استان کنند
 است گرديده تشكيل آبريز حوضه سه از کردستان استاند. دار قرار کشور آب پر مناطق زمره در و است

مي  اروميه درياچه به آن آب که رود زرينه آبريز حوزه ـ2.ريزدمى خزر درياى به آن آب که سفيدرود آبريز حوضه ـ1
 به کردستان رد. ريزدمى فارس خليج به عراق طريق از و خارج کشور از آن آب که کوچك زاب و سيروان آبريز حوضه ـ3 .ريزد
 در بارندگى.سازدمى مشروب را استان اين وسيع اراضى که دارد جريان آبى پر رودهاى زياد بارندگى و متعدد هاىکوه وجود علت
 گرددمى روان وسيع دشتهاى و هادرّه در هاچشمه صورت به و ساخته غنى را زمينى زير آبى منابع زمستان در برف بارش و پاييز و بهار

 اين (اوزن قزل رودخانه ،)کردستان استان هاي رودخانه.يابدمى جريان استان اين در آبى پر رودهاى آنها پيوستن هم به از و
 رشته شرقي هاي چشمه از و کانيان هزار چشمه، چهل ارتفاعات از و است رود سفيد اصلي هاي شاخه از يكي رودخانه
 هنگام در رودخانه هنگام در رودخانه اين. گيرد مي سرچشمه ديواندره شهر حومه غرب و جنوب در زاگرس کوههاي

 خزر درياي به و شود مي رود سفيد به تبديل و گردد مي ملحق لوشان منطقه در شاهرود رودخانه به زنجان استان به ورود
 مهم اخهش دو از يكي قروه در شور و تروال هاي رودخانه و بيجار در دره اوزن و چوکي قمه هاي رودخانه.ريزد مي

 و بوده خاصي زيبايي و جذابيت داراي رودخانه حاشيه و دره. آيند مي حساب به کردستان استان در اوزن قزل رودخانه
 باشد مي ماهيها از متنوعي هاي گونه داراي

 اين. است کمتر نيز آن آب حجم و نيست زرينه رودخانه اندازه به رود سفيد رودخانه طول ،سفيدرود رودخانه    
 به سپس و گيرد مي سرچشمه ترجان و منگور ارتفاعات از رودخانه اين. است مشهور "تاتاهو" رودخانه به ودخانهر

 آن اصلي هاي شاخه و است کردستان استان در رود ترين طويل رودخانه اين،سيروان رودخانه .ريزد مي اروميه درياچه
 از قشالق رودخانه و گيرد مي سرچشمه سقز کبود کان يکوهها از گاورود. باشند مي قشالق و گاورود هاي رودخانه
 مسير در که هستند مشابهي جرياني سيستم داراي رودخانه اين مختلف هاي شاخه. شود مي سرازير محمد پير کوههاي

 مي عراق و ايران بين مرزي  ايجاد باعث مياني، بخشهاي در رود، اين از قسمتي گذرند مي عميقي هاي دره از خود
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 از رودخانه اين جريان مسير:رود زرينه رودخانه .ريزد مي فارس خليج به آن از پس و است مشهور دياله منطقه به و دگرد
 چم رودخانه اين اصلي شاخه. ريزد مي اروميه درياچه به کردستان استان از گذشتن از پس و است جنوب طرف به شمال

 رود اين شاخه ترين اصلي "خرخره" رودخانه. گيرد مي سرچشمه بانه شرق در خان گردنه کوههاي از که باشد مي سقز
 موردي و ساروك آن ديگر هاي شاخه. پيوندد مي زرينه رودخانه به سرانجام و گذرد مي سقز شهر کنار از که باشد مي

 هواي هايتوده از متاثر کردستان اقليم:کردستان استان در دما و بارش گيرند مي سرچشمه سهند و تكاب منطقه از که است
 هوايي هايتوده اين. است شده زمستانها در برف ريزش و بهار در هاييبارندگي موجب هاتوده اين که است ايمديترانه مرطوب و گرم
 و برف پراکنده هايبارش بصورت را رطوبت از توجهي قابل بخش زاگرس ارتفاعات به برخورد با مديترانه درياي و اطلس اقيانوس از که

 متر ميلي 500 معادل اقليمي عادي شرايط در ساالنه بارندگي ميزان و روز 109 يخبندان روزهاي تعداد. دهندمي نشان منطقه اين در رانبا
 شرق ناحيه در بارندگي ميزان ترينکم و سال در متر ميلي 800 حدود بانه و مريوان شهرهاي به مربوط بارندگي ميزان بيشترين. باشدمي

 و زمستاني مرطوب هايتوده نفوذ. است سال در متر ميلي 500 به نزديك سنندج يعني استان مرکزي قسمت در و متر يليم 400 حدود
 ايجاد باعث مناسب بارش و رطوبت ميزان. دارد ناحيه اين هواي شدن معتدل و مرطوب در فراواني تأثير زريوار درياچه و مريوان در بهاري
 .است شده جنگلي درختان مختلف هايگونه و بلوط انبوه هايجنگل

 مشخصات اقليمي ايستگاههاي موجود در استان کردستان (1)جدول شماره
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 387.4 1911.3 13.6 1373.4 35.2 47 سنندج

 447.8 1856.9 11.2 1522.8 36.15 46.16 سقز

 333.9 1940.9 11.1 1883.4 35.33 47.37 بيجار

 896.6 1698.4 13 1287 35.31 46.12 مريوان

 337.6 1815.1 11.6 1906 35.1 47.48 قروه

 386.6 1644.7 7.9 2142.6 36.04 46.55 زرينه

 753.8 1886.4 13.7 1600 36 45.54 بانه

 511.4 2055.6 14.3 1404 34.48 35.53 کامياران

 

سد به بهره برداري رسيده  8سد وجود دارد که از اين تعداد،  24سدهاي استان کردستان:در استان کردستان بيش از        
مشخصات اين سدها آورده سد نيز در دست مطالعه مي باشند.در جداول ذيل  13سد در حال ساخت بوده و تعداد  3و 

 مي شود.

 بهره برداري شده:سدهاي (2)جدول 

 

 شهر نام سد

شعاع 
ميكرو 

 اقليم

 نوع سد رودخانه حوضه فرعي حوضه اصلي

حجم مخزن 
)ميليون متر 

 مكعب(

 8.1 خاکي سنگريزه اي اوزون درهسفيدرود  دريايي خزر 17 بيجار گلباغ
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 بزرگ

 دريايي خزر 35 دهگالن سنگ سياه
درود سفي

 بزرگ
 33 خاکي با هسته رسي سنگ سياه

 دريايي خزر 36 دهگالن سورال
سفيدرود 

 بزرگ
 سورال

سنگريزه اي با هسته 
 11 رسي

 648 خاکي همگن زرينه رود اروميه اروميه 40 سقز سقز

 دريايي خزر 20 سنندج قشالق سنندج
سفيدرود 

 بزرگ
 قشالق

اي با هسته سنگريزه
 224 رسي

 دريايي خزر 38 سنندج گاوشان
سفيدرود 

 بزرگ
 گاوه رود

سنگريزه اي با هسته 
 550 رسي

 10 بانه بانه
خليج فارس و 

 درياي عمان
 مرزي غرب

سيويچ )شاخه 
 کالس(

 16.4 خاکي همگن

 19 مريوان گاران
خليج فارس و 

 درياي عمان
 گاران مرزي غرب

اي با هسته سنگريزه
 92 رسي

 )ميليون متر مكعب( حجم مخزن نوع سد رودخانه حوضه فرعي

 8.1 خاکي سنگريزه اي اوزون دره سفيدرود بزرگ

 33 خاکي با هسته رسي سنگ سياه سفيدرود بزرگ

 11 سنگريزه اي با هسته رسي سورال سفيدرود بزرگ

 648 خاکي همگن زرينه رود اروميه

 224 اي با هسته رسيسنگريزه قشالق سفيدرود بزرگ

 550 گريزه اي با هسته رسيسن گاوه رود سفيدرود بزرگ

 مرزي غرب
سيويچ )شاخه 

 کالس(
 16.4 خاکي همگن

 92 اي با هسته رسيسنگريزه گاران مرزي غرب

 

 : سده هاي در دست ساخت(3)جدول 

 

 شهر نام سد

شعاع 
ميكرو 

 اقليم

 نوع سد رودخانه حوضه فرعي حوضه اصلي

حجم مخزن 
)ميليون متر 

 مكعب(

 230 خاکي سنگريزه اي قزل اوزن سفيدرود بزرگ يايي خزردر 7 ديواندره سياه زاخ

 73.6 سنگريزه اي با هسته رسي چم خان )شاخه سقز( اروميه اروميه 17 سقز چراغ ويس

 500 خاکي با هسته رسي تالوار سفيدرود بزرگ دريايي خزر 30 بيجار تالوار

 

 : سدهاي در دست مطالعه (4)جدول 
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 نوع سد رودخانه فرعي حوضه حوضه اصلي شهر نام سد

حجم مخزن 
)ميليون متر 

 مكعب(

 72.2 خاکي با هسته رسي خورخوره اروميه اروميه سقز سنته

 14.8 خاکي همگن  مرخز اروميه اروميه سقز مرخز سقز

 18.2 اي با هسته رسي سنگريزه آله دره سفيدرود بزرگ دريايي خزر سنندج آله دره

 33.8 خاکي قمچقاي فيدرود بزرگس دريايي خزر بيجار جعفر آباد

 64.7 اي با هسته رسي سنگريزه قمچقاي سفيدرود بزرگ دريايي خزر بيجار باباخان

 62 خاکي با هسته رسي  قزل اوزن سفيدرود بزرگ دريايي خزر بيجار زرده کمر

 13 ايخاکي سنگريزه کردکند  اروميه اروميه سقز کرد کند )قپالنتو(

 19.1 اي با هسته رسي سنگريزه زرين جوب کرخه خليج فارس و درياي عمان  کامياران زرين جوب

 91.5 خاکي با هسته رسي يول کشتي سفيدرود بزرگ دريايي خزر ديواندره سير

 29.4 خاکي با هسته رسي  کوهزن سفيدرود بزرگ دريايي خزر بيجار شيخ بشارات

 کرخه خليج فارس و درياي عمان  کامياران ماويان
 -ويان ما

 رازآوار
 20.3 خاکي غير همگن 

 104.1 خاکي غير همگن  تالوار سفيدرود بزرگ دريايي خزر قروه حسن خان

   خاکي غير همگن  تالوار سفيدرود بزرگ دريايي خزر قروه اوريه

 

 نتایج و بحث:

سبي بايد گفت دماي هوا عوامل تاثير گذار بر تبخير سطحي عبارتند از درجه حرارت هوا، وزش باد، رطوبت ن      
مهمترين عامل تبخير به حسايب مي آيد. باتوجه به باال بودن ميانگين دماي ساالنه در استان کردستان و حجم زياد درياچه 
هاي تشكيل شده توسط سدها و به تبع آن زياد بودن حجم آب تبخيري از سطح آنها کاهش دماي هوا ميكر واقليمها 

اضافه شده به جو از فرمول سازمان زمين شناسي و اداره آباداني امريكا جهت محاسبه  تحت تاثير صدها و حجم آب
 تبخير ساالنه بهره گرفته شده است. اين فرمول

(                                                                                                                        1)رابطه 

در جه حرارت متوسط ساالنه برحسب درجه سانتي  ميزان تبخير بر حسب سانتي متر در سال و  ر اين فرمول که د
از آنجاي که تبخير از از سطح آبهاي آزاد تا حدود زيادي به خصوصيات مكاني آب نيز (.1377گراد مي باشد )مهدوي 

ير از سطح يك ببرکه کم عمق تفاوت دارد.اين بستگي دارد به طوري که تبخير از سطح يك درياچه بزرگ با تبخ
اختالف بخاطر عامل عمق آب است. براي محاسبه تبخير از سطح آبهاي آزاد از روشهاي متعددي مثل  روش موازنه 
آبي،موازنه انرژي، انتقال جرم و استفاده از تشتكهاي تبخيري استفاده مي شود. استفاده از تشتهاي تبخير آسانترين و 

استفاده مي شود. براي بدست  ين روش است در ايستگاهها هواشناسي و هيدرومتري ايران از تشت تبخير نوع فراگيرتر
 آوردن ميزان تبخير از سطح آبهاي آزاد با استفاده از تبخير از روي تشت از ظريبي به نام ظريب تشت استفاده مي شود )

مقدار عددي ظريب  (.1388گون متفاوت مي باشد.)نادري (.اين ظريب در مناطق مختلف و شرايط آب و هوايي گونا
بدست آمده است. براي متوسط ساالنه دما از  0.7 مقدار تشت با استفاده از مطالعات گوناگوني که انجام شده است 

بدست ( استفاده شده است  که البته با توجه به اينكه سدها از محل ايستگاهها فاصله دارند و چون براي 1مقادير جدول )
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آوردن دماي متوسط ريز اقليم از اطلعات اين ايستگاهها استفاده شده است اين خود عامل مقداري خطا در محاسبات مي 
ميليون متر  280سبات انجام شده به طور ميانگي مقدار تبخير ساليانه آب از مخازن سدها در حدود اشود. با توجه به مح

ز بخشي از شدها به بهره برداري نرسيده اند بخشي از اين رقم پيش بيني شده مكعب در سال است و با توجه به اينكه هنو
با تبخير شدن اين حجم از آب انرژي گرمايي مجود در جو و در نتيجه دماي هوا کاهش مي بايد و از  اتفاق خواهد افتاد.

زيع زماني و مكاني بارش و طرف ديگر اين حجم از آب اضافه شده به جو در صورت تامين عوامل ديگر مي تواند بر تو
 نيز مقدار آن تاثير گذار باشد.

 براي محاسبه مقدار تغيير دماي ناشي از تبخير از رابطه ترموديناميكي زير استفاده مي شود:

(                                                                                                          2رابطه )

گرمايويژه  جرم بسته هواي حاکم بر ريز اقليم ،  گرماي نهان تبخير ،  جرم آب بخار شده است ،  که 
 (.1376تغيير دماي هواست )گلستانيان  هوا و 

مي آيد. شكل مخزن سد براي سادگي جرم آب بخار شده از ظرب مساحت درياچه سد در ارتفاع تبخير ساالنه بدست 
محاسبات   يك هرم مثلثي فرض شده است که با معلوم بودن متوسط حجم مفيد مخزن و متوسط ارتفاع آب در پشت 

 سد مساحت درياچه سد بدست مي آيد.

توان  اعداد بدست آمده متوسط کاهش درجه حرارت در ريز اقليم ايجاد شده توسط سد است که دامنه اين تغييزات مي
. شعاع ميكرو اقليمها بر اساس فاصله نزديكترين شهر تا محل سد انتخاب شده اند تا تاثير خيلي بزگتر از اين مقدار باشد

مدلهاي  ستفاده از نرم افزار آماري ابا  دماي سد بر مناطق مسكوني مجاورشان مورد ارزيابي قرار گيرد.
( و مساحت ارتفاع سد از سطح دريا ) (( فاصله از محل سد)Ɵجه حرارت )مختلف رابطه بيت چهار پارمتر افت در

( بررسي و مدلي با بيشترين ضريب همبستگي انتخاب گرديد اين رابطه چهار پارامتر را در خود دارد و درياچه سد )
 است: 0.98ظريب همبستگي آن 

و                              (                       3رابطه )

 است 0.9ين آن يرابطه ديگري که فاقد پارامتر ارفاع است و ضريب تع

  و                                        (                             4رابطه ) 

بر حسب کيلومتر مربع  ر و برحسب مت برحسب کيلومتر و  ( بر حسب سانتي گراد، Ɵدر روابط باال درجه حرارت )
شعاع دايره و برحسب کيلومتر است که مساحت آن برابر مساحت درياچه سد است و از رابطه زير بدست  مي باشد.
      مي آيد.

                                               (                                                                                                 5رابطه )

 است. (5)نتايج محاسبات براي سده هاي بهره برداري شده استان به شرح جدول 
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 کاهش دماي ساالنه )سانتي گراد( شعاع ميكرو اقليم شهر نام سد

 0.0029 17 بيجار گلباغ

 0.0032 35 دهگالن سنگ سياه

 0.0073 36 دهگالن سورال

 0.095 40 سقز سقز

 0.04 20 سنندج قشالق سنندج

 0.078 38 سنندج گاوشان

 0.0022 10 بانه بانه

 0.0204 19 مريوان گاران

 

 نتيجه گيري:

 در اين مقاله با بررسي داده هاي ايستگاههاي هواشناسي استان  و استفاده از داده هاي سدهاي به بهره برداري رسيده استان ، و با انجام       
يافته در فواصل  روابطي جهت محاسبه کاهش درجه حرارات کاهش Sigma plotگرسيون غير خطي و استفاده از نرم افزار  آماري ر

 نتيجه نشان مي  مشخصي از سدها بدست مي آيند. با استفاده از اين روابط ميزان کاهش دماي ميكرو اقليم تحت تاثير سد محاسبه مي شود.
رات کامالً معني داري بر پارامترهاي اقليمي دارند. درياچه هاي بزرگي که در پشت سدهاي مخزني بوجود مي آيند، دهدکه اين سازه ها تاثي

سطح تبخير بزرگي ايجاد مي کنند که مي توانند تغييرات مشخصي را در ميكرواقليم )منطقه اطراف درياچه سد( بوجود آورد. ميانگين دماي 
اقليمي با رطوبت بيشتر گردد. از طرف ديگر حجم آب اضافه شده به جو در صورت تامين ساير عوامل  هواي ساالنه کاهش يافته و داراي

کاهش متوسط درجه حرارت نشان از اعداد بدست آمده مورد نياز مي تواند بر توزيع زماني و مكاني بارش، و نيز مقدار آن تاثير گذار باشد. 
کاهش دما از يك مقدار بيشينه در کنار درياچه سد  تا يك مقدار کمينه در مرزهاي  ينا درواقع .ميكرواقليم مي باشدمقياس هوا در 

بجاي  استي ساخت سد ياستفاده از نتايج بدست آمده پيشنهاد مي شود در صورتي که هدف نها با کند.مي ميكرواقليم تغيير 
. اين امر باعث توزيع منظم و يك سد بزرگ از چند سد کوچك با توزيع مكاني يكنواخت در منطقه استفاده شود

 يكنواخت رطوبت و کاهش دما در منطقه مي شود.سدهاي کوچك اثرات تخريبي زيست محيطي کمتري دارند.
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