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   چكیده

توانند مورد مطالعه قرار می  گذارند،ی که بر محیط میتأثیراتبه داليل  بلكه    ساخت،مزايای    در زمینهسدها نه تنها  

  تأثیرات محیطی آيد،  وجود میهسدها باين  سطح تبخیر بزرگی که در پشت  ممكن است به دلیل ايجاد  ،  . با اين حال گیرند

 را تحت تأثیر قرار دهد.  احداثشانای مزايآنها )بر پارامترهای اقلیمی يا اکوسیستم منطقه محل استقرار(، 

اين   دادهمطالعهدر  از  استفاده  با  بارش،  و  دما  رطوبت،  پارامتر  سه  بر  گتوند  سد  احداث  اثرات  ايستگاه  ،  پنج  های 

در محدوده   زمانی جغرافیايی  هواشناسی  بازه  در  استقرار سد،  روند    1396تا    1380  هایسال  محل  تحلیل  روش  به 

کندال، -گیری از روش ناپارامتری تخمین شیب سن و آزمون منهای ماهانه و ساالنه، با بهرهمقیاسهای زمانی در  سری

دمای متوسط   پس از آبگیری سد، میانگین رطوبت نسبی و   به دست آمده نشان داد که   يج انت.  د بررسی قرار گرفتمور

 د کاهشی داشته است.ساالنه، رون بارشدر منطقه مورد مطالعه، روند افزايشی و مجموع  ساالنه
 

 بارش  ،رطوبت، دماکندال، -روش تخمین شیب سن، آزمون من ،سد گتوند :کلیدی  های واژه 
 

The Influence of Gotvand Dam on Local Climate Change 
 

Mahmood Safar1, Mohammad Hesam Mohammadi 2, Hossein Rafighzadeh 3, Hojjat Ghorbani4, 

Seid Hossein Khanshaghaghi5 

 
1 Postdoctoral researcher of Meteorology, Institute of Geophysics, Tehran University, Tehran, Iran 

2 Ph.D. Candidate, Department of geoscience, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

3 B.S. of physics, Yazd University, Yazd, Iran 
4 M. Sc. of Geophysics, Payamnoor University, Tehran, Iran 

5 M. Sc. of Meteorology, Institute of Geophysics, Tehran University, Tehran, Iran 

 

Abstract 

Dams are studied not only for the benefits of construction but also for their environmental 

impacts. However, it may be due to large evaporation area behind these dams, their environmental 

impacts will affect the benefits of their construction.  

In this article, the effects of the Gotvand dam construction on three climatic parameters 

(humidity, temperature and precipitation) have been investigated and evaluated by using data 

from five meteorological stations in the dam area from 2001 to 2017, by time-series trend analysis 

on monthly and annual scales using non-parametric method of Sen’s slope estimator and Mann-

Kendall test. The results show that after flooding dam, in the study area, annual relative humidity 

and average temperature increased and the annual precipitation has decreased. 
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 مقدمه  1

سطح تبخیر   چرا که سدها با ايجادرود  به شمار می  سدسازیيك نمود مهم در مبحث  پارامترهای اقلیمی  تغییرات  

نمايند که موجب افزايش رطوبت را به صورت ساالنه وارد جو می ، حجم زيادی از بخار آب  دمنطقه باالدست خوبزرگی در  

  يژه و   يیگرما  یتآب در حدود پنج برابر ظرف  يژه و  يیگرما   یتظرفشود و عالوه بر اين از آنجا که  در منطقه استقرار سد می

خاک رس در    یدما  ش يافزا  يكسان،  ی در بازه زمان  یدخورش  یتابش  یانرژ  يافتبا در  يمانتظار دار  ين، بنابرااستخاک رس  

 يجادا اطراف آن شكید و خچه پشت سيادر ینب يیدما يانگراديك  یجه،نت آب باشد و در یدما يشحدود پنج برابر افزا

که اين عامل بر    ددگرمای هوای منطقه مید يل  دو موجب تعاست    یخشك  -  آب  يشیاز تفاوت گرما   ی که ناش  شودیم

ال کیلومتری شم  25ر  دو   استان خوزستان در که  د گتون  د. سدبو  دتوزيع مكانی بارش و میزان آن نیز تأثیرگذار خواه

ر جنوب غربی ايران قرار گرفته، به  دخانه کارون د، بر روی روگتوند کیلومتری شمال شرقی شهر ۱۰شهرستان شوشتر و 

  ی انرژ  دیتول   زانیم  نيشتریب  یداراو    رودخانه کارون  ی بر رو  یمخزن آب  نيبزرگتر  یدارا،  کشور  یسد خاک  نيبلندترعنوان  

 است.  کشور  یآب  یهاروگاهین  انیدر م ی برق آب

حوزه مرکزی    نه چند ايستگاه منتخب درالبررسی روند تغییرات بارندگی فصلی و سا  ا ب،  (1387)  حجام و همكاران 

که کارآيی دو  و نتیجه گرفتند    پرداختند  1379تا    1350  در دوره آماری  مذکورايران با استفاده از دو روش ناپارامتری  

کارآيی روش سن در تحلیل    اماه در اکثر موارد شبیه هم است  النسافصلی و    هایروش فوق در تحلیل روند بارندگی

 . باشد کندال می -صفر زياد است، بهتر از آزمون منا مقدار بهای مشاهداتی که در آنها تعداد داده 

مورد   زيستدر  سدها -نقش  شده  متعددیمطالعات    ،محیطی  همكاران،   ستا  انجام  و  معتمدی  نمونه،  عنوان  )به 

  یت . اهمتاکنون صورت نگرفته استکند،    یرا بررس  پارامترهای اقلیمیبر    احداث سد گتوندکه نقش    ی ، اما مطالعات(1394

ا  ،جغرافیايی محل استقرار آن  منطقه  یماقلخرد  آن در    کننده یینو نقش تع  موضوع  ينا بر آن داشت که در    ين ما را 

 . يمبپرداز  اثرات احداث سد گتوند بر اقلیم محلیپژوهش، به مطالعه 

در محدوده جغرافیايی سد    در مورد پنج ايستگاه هواشناسی  ، دما و رطوبتهای بارشحاضر، روند داده  پژوهشدر  

مورد ارزيابی قرار گیری سد و پس از آن(  برای دو دوره زمانی )پیش از احداث و آبساالنه  و    های ماهانهدر مقیاسگتوند،  

 تايج حاصله از اين دو روش با هم مقايسه شده است. نو  فته استگر

 روش تحقیق  2

و    93/31جغرافیايی  های  ه عرضدو در محدق اطراف آن  و همچنین مناط دمطالعه شامل محل استقرار س  دناحیه مور

اثرات احداث سد گتوند  الف(. جهت بررسی  1ه است )شكل د يدانتخاب گر 30/49و  39/48و طول جغرافیايی  44/32

پارامتر اقلیمیبر  بارش،    های  ايستگاه  همديدی های  دادهاز  رطوبت، دما و  ايستگاه هواشناسی، شامل  ،  زفولدهای  پنج 

ها از استخراج دادهه است )ده شداستفا  1396تا    1380  هایسال   در بازه زمانی  د، اللی و گتونشوشتر،  مسجد سلیمان

 (.ب 1های سازمان هواشناسی کشور( )شكل سالنامه

 
 محل استقرار سد گتوند فواصل آنها از و  پراکندگی ايستگاههای مورد بررسی و )ب(  موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه )الف(  .1 شكل

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF
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شده است که در دو    مطرح و مورد استفاده واقع های زمانی  روند سری  آنالیزهای آماری متعددی جهت  تاکنون روش

در مقايسه با    ریهای ناپارامتبا توجه به اينكه روششوند.  بندی میپارامتری و ناپارامتری تقسیم  هایروش  دسته کلی

ها در اين  جهت آنالیز نمودن داده، 1( 4200 ، يو و پیالن)از دقت و صحت بیشتری برخوردار هستند  های پارامتریروش

 .شده استگرفته  کندال بهره-مطالعه، از دو روش ناپارامتری تخمین شیب سن و آزمون من

های سازمان هواشناسی  بارش، دما و رطوبت، از سالنامهنه  ال ساو    های ماهانه سری  ،های مورد مطالعهبرای همه ايستگاه

ها  که نتايج حاصل از اعمال اين روشانجام شد    Minitabافزار  و تمامی محاسبات با استفاده از نرم  استخراج گرديد  کشور

 های زمانی مذکور، در بخش بعد به طور مبسوط مورد تجزيه و تحلیل قرار خواهند گرفت. بر سری

 

 گیری و نتیجه  بحث  3
 

 میانگین دما    3-1

ساالنه    ماهانه  مقیاس   در  آماری  روند   Q  مقدارافزايش    . است  شده  تعیین(  Q)  سن  شیب  تخمین  از  استفاده   باو 

بیانگر  مقدارکاهش    و روند    افزايش  دهنده نشان   زمانی   مقیاس  در  مطالعه،  هایيافته  به  توجه  با .  است  نزولی  روند  آن، 

ها، کاهشی  و در ديگر ايستگاهافزايشی  ،  دو گتون  شوشترهای  احداث سد، برای ايستگاه  از  بعد  دما  میانگینروند    ساالنه،

  مشاهده   احداث سد  از  پس  دوره  ماه اکتبر، در  طول  درتنها  های مورد بحث، روند افزايشی  تمامی ايستگاه   بوده است. در

  مشاهده   نیزهای ژانويه، آوريل و ژوئیه  ها به جز در ماهتمامی ماه ايستگاه گتوند، در    در  دما   میانگین  افزايش  .است  شده

 .  اندداشتهاکتبر، روند افزايشی های اوت و ماه  طول در  (د، اللی و گتونشوشترشد. هر سه ايستگاه نزديك به سد )

در اين    axmQ  و   minQدرصد، با نظر به مقادير به دست آمده برای    95اطمینان    سطح   درها  داده  آماری   روند آنالیز  

ی برای دارمعنیافزايشی يا کاهشی  آماری روندکندال، -با استفاده از روش آزمون من Zسطح و همچنین تحلیل مقادير 

در ايستگاه مسجد سلیمان و شوشتر   دهد. نشان نمیدر مقیاس زمانی ماهانه و ساالنه،  را    های دزفول، اللی و گتوند ايستگاه

  در ايستگاه مسجد سلیمان در ماه  ی مشاهده گرديد. دارمعنی افزايشی    روند   درصد،  95اطمینان    سطح  درژوئیه،    در ماه

ها  درصد قابل مشاهده است. در ديگر ايستگاه   95اطمینان کمتر از    سطحاوت و سپتامبر نیز روند افزايشی میانگین دما در  

 داری در اين سطح از اطمینان مشاهده نگرديد. گونه روند معنیکندال، هیچ- من بر اساس نتايج آزمون

 رطوبت نسبی     3-2

 رطوبت نسبی   روند میانگین   ساالنه،  زمانی  مقیاس  در  سن،  شیب  تخمینبا روش    محاسبات آماری  نتايج  به  توجه  با

، روند  نیز  های مورد بحثتمامی ايستگاه  بوده است. درهای مورد مطالعه، افزايشی ، برای تمامی ايستگاهاحداث سد   از  بعد

ايستگاه دزفول، در    در  رطوبت نسبی  میانگین  یافزايشروند    .است  مشاهده  قابل  ماه دسامبر  افزايشی به طور مشترک، در

 د. ش مشاهده  های ژانويه، فوريه، آوريل، مه و نوامبر نیزها به جز در ماهتمامی ماه 

ی مارس، ژوئن،  ها ماه در    شوشترايستگاه    در  ی مارس، ژوئن، اکتبر و دسامبر،هاماهفقط در  ،  مسجد سلیمانايستگاه    در

در    گتوند ايستگاه    در  ی ژانويه، آوريل، ژوئن، ژوئیه و دسامبر وهاماه در    اللی ايستگاه    در   دسامبر،ژوئیه، اوت، سپتامبر و  

 مشاهده گرديد.  رطوبت نسبی میانگین یافزايشروند  ی آوريل، ژوئیه، اوت، سپتامبر، نوامبر و دسامبرهاماه 

افزايشی يا    آماری  کندال، روند-استفاده از روش آزمون منبا    درصد  95اطمینان    سطح  ها درداده   آماری  آنالیز روند

های  دهد. تنها در ايستگاه دزفول در ماه های مورد بحث را نشان نمیيك از ايستگاهای برای هیچدار ساالنهکاهشی معنی

  درصد، روند  95نان  اطمی  سطح  در  ،در ماه سپتامبر  شوشتردر ايستگاه    و  در ايستگاه اللی در ماه ژوئن  ،و نوامبر  سپتامبر

معنی ماه افزايشی  در  دزفول  ايستگاه  در  گرديد.  مشاهده  در    ،اکتبر  داری  نسبی  رطوبت  میانگین  افزايشی    سطح روند 

از     درصد، روند   95اطمینان    سطح   ، درژوئیهدر ماه    گتوند،در ايستگاه  درصد قابل مشاهده است.    95اطمینان کمتر 

از آزمون مذکور، هیچ. در ديگر ايستگاه گرديدداری مشاهده  معنی  کاهشی  نتايج به دست آمده  گونه روند  ها بر اساس 

 .داری در اين سطح از اطمینان مشاهده نگرديده استمعنی

_____________________________________________________________________________________ 
1 Yue and Pilon, 2004 
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 بارش ساالنه    3-3

  از   بعد   بارشروند مجموع    ساالنه،   زمانی  مقیاس  در  سن،   با روش تخمین شیب  محاسبات آماری  نتايج   به  توجه  با 

گتوند کاهشی بوده است.  های دزفول، مسجد سلیمان و شوشتر، افزايشی و در دو ايستگاه اللی و  برای ايستگاه  ،احداث سد

مجموع   روند افزايشی  .مشاهده گرديد ماه دسامبر    در  های مورد بحث نیز روند افزايشی به طور مشترکتمامی ايستگاه  در

 شد.  مشاهده ژانويه، فوريه، مارس، آوريل و دسامبر نیز هایدر ماه ايستگاه دزفول در بارش

  که در ، در حالی گرديد  مشاهده   های ژانويه، مارس و دسامبر روند افزايشیايستگاه مسجد سلیمان، فقط در ماه  در

ايستگاه گتوند،    در  های مارس، آوريل و دسامبر و ايستگاه اللی، در ماه  های مارس و دسامبر، در، در ماهشوشترايستگاه  

های  . همچنین ماه نوامبر برای تمامی ايستگاه رخ داده است  های آوريل، مه، اکتبر و دسامبر روند افزايشیفقط در ماه

 بوده است.  مجموع بارش کاهشیروند مورد بررسی، ماه رخداد 

کندال، در مقیاس ساالنه، تنها  -آزمون منبا استفاده از روش    درصد   95اطمینان    سطح  ها در داده   آماری  آنالیز روند 

افزايشی يا کاهشی    آماری  روند   داری کاهشی بوده است. در حالی که اين روشبرای ايستگاه دزفول، به صورت معنی

و دسامبر    ژانويه  هایدر ايستگاه دزفول در ماه  دهد. های مورد بحث را نشان نمیيك از ايستگاهای برای هیچدار ساالنهمعنی

. تنها در  مشاهده گرديددرصد    95اطمینان کمتر از    سطحروند کاهشی مجموع بارش در    ژانويه،  در ماه  شوشترايستگاه  و  

گونه هیچها  ايستگاه  ساير. در  شددرصد مشاهده    95اطمینان کمتر از    سطحدر  افزايشی    ايستگاه گتوند در ماه مارس، روند

 نگرديد. داری در اين سطح از اطمینان مشاهده روند معنی 

 

 تايج ن      4

در    ، ماهانه و ساالنه  در مقیاس زمانی  بارشمیانگین دما، میانگین رطوبت نسبی و مجموع  روند    یمقاله به بررس  نيا

به منظور درک میزان تأثیر احداث سد مذکور بر اقلیم    ( 2001-2017ساله )  17دوره   یطجغرافیايی سد گتوند،  حوضه  

مختلف    ی هاستگاهيدر ادرصد    5در سطح احتماالتی    دارافزايشی و کاهشی معنی   یاز روندها  ی بی. ترکپردازدمنطقه می

نشان  تر(  ها )مسجد سلیمان و شوشرا در دو مورد از ايستگاهماهانه    ژوئیه، روند افزايشی میانگین دمایمشاهده شد. ماه  

داری  درصد، روند معنی  95  نانیدر سطح اطمهای مورد بررسی،  ها يا در دوره زمانی ساالنه در ايستگاهدر ديگر ماه   اما  داد

 . برای میانگین دما مشاهده نگرديد

سپتامبر( و  های سپتامبر و نوامبر(، شوشتر )در ماه  های دزفول )در ماه در تحلیل روند میانگین رطوبت نسبی، ايستگاه 

 5  را در سطح احتمال  یدارمعنی کاهشی  دونرو ايستگاه گتوند )در ماه ژوئیه(    دارمعنی  فزايشیا   دونر  اللی )در ماه ژوئن( 

 نانی در سطح اطمهای مورد بررسی،  ها يا در دوره زمانی ساالنه در ايستگاهدر ديگر ماه که  . در حالیتجربه کردنددرصد  

 . شدمشاهده نبرای میانگین رطوبت نسبی داری ، روند معنی مذکور

  را در سطح احتمال   یدارمعنی  کاهشی  دونردر بررسی روند مجموع بارش، تنها ايستگاه دزفول )در مقیاس ساالنه(،  

در سطح  های مورد بررسی،  ايستگاهديگر  ها يا در دوره زمانی ساالنه در  در ديگر ماهکه  کند. در حالیمشخص میدرصد    5

روندهای کاهشی يا افزايشی  در مجموع، مشاهده رخداد    .برای مجموع بارش ثبت نگرديدداری  ، روند معنیمذکور  نانیاطم

تا    تر در مورد تغییرات آب و هوايی اين منطقه اشاره داردهای مختلف، به لزوم انجام مطالعات بیشتر و دقیقدر ايستگاه

نیز در آن   تغییرات جهانی اقلیمعامل  يا    بوده ناشی از احداث سد  عمدتاًبه طور دقیق مشخص شود که آيا اين تغییرات،  

 .دخیل بوده است
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