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چکیده
انرژی برقآبي یكي از منابع مهم انرژیهای تجدیدپذیر است .نیروگاههای برقآبي كوچک در حال تبدیلشدن به پركاربردترین
گزینه از نیروگاههای برقآبي هستند كه ميتوانند در مكانهای كوچک و دورافتاده بهكار گرفتهه شهوند و قهادر بهه تودیهد بهرق
ارزان ،پاک و قابلاطمینان هستند .در كشور ایران و اغلب كشورهای درحالتوسعه انتقال برق بهه منهاط دورافتهاده بههدالیلهي
همچون هزینۀ انتقال زیاد و عدم تأمین مناسب میزان برق مورد نیاز با مشكالت فراواني روبههروسهت .بنهابراین ،نیروگهاهههای
برقآبي كوچک ميتوانند بهعنوان گزینهای مناسب بهمنظور تأمین برق مورد نیاز مورد توجه قرار گیرند .هدف مطادعهۀ حاضهر
امكانسنجي و پتانسیلسنجي تودید برق از نیروگاههای برقآبي كوچک در استان كردستان است .بنهابراین ،حوضههههای آبریهز
استان بررسي شده و میزان دبي هریک از حوضهها براساس میزان متوسط بارش ،متوسط دما و مساحت تخمین زده شد .سپس
با توجه به محدودیتهای فني ،اقتصادی و زیستمحیطي در نظر گرفتهشده نقاط مناسب بهمنظور احداث نیروگاههای برقآبهي
تعیین شد .درنهایت ،میزان توان تودیدی هریک از حوضهها محاسبه شد .نتایج بهدستآمده نشاندهنهدۀ امكهان احهداث 3411
نیروگاه برقآبي كوچک در استان كردستان است كه درنهایت در صورت احداث نیروگاههای برقآبي كوچهک در همهۀ منهاط
پیشنهادی امكان تودید  432مگاوات برق فراهم است.
کلیدواژگان :ارزیابي منابع ،پتانسیلسنجي ،توان برقآبي ،سیستم اطالعات جغرافیایي.
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Email: Hosseinyousefi@ut.ac.ir

251

مقدمه
جوامع بشري در سالهاي اخير توسعۀ بسيار زیادي را تجربه
کردهاند؛ اما این توسعۀ روزافزون با مصرف بسيار زیاد انرريي
همراه بوده است .براسرا گرزار سرازمان انرريي آمریکرا
ميزان نرخ رشد مصرف انريي در سال  0202به نسبت سرال
 0222بهميزان  75درصد افزایش خواهد یافت [ .]1در حرال
حاضر سهم سوختهاي فسيلی نسبت به سایر منابع ترممين
انريي بيشتر است؛ اما این مصرف بيش از اندازه مشرکتتی را
نيز به همراه داشته است .مشرکتتی از ببيرآ آدرودگیهراي
زیستمحيطی و مهمترین آنها گرمایش زمين بر اثر افرزایش
گازهاي گلخانهاي که زندگی موجرودا زنرده را در معرر
خطر برار داده است .براسا پروتکآ کيوتو کشرورها برر آن
شدهانرد ترا منرابع انرريي بهررهور و پرا ترري را جراییزین
سرروختهرراي فسرريلی کننررد .همچنررين افررزایش بيمررت
سوختهاي فسيلی به تسریع در امر جراییزینی آنهرا منجرر
شده است .درنهایت همۀ عوامآ به ایجاد حرکتی سرریع بره
سوي استفاده از انرييهاي تجدیدپذیر منجر شده است [.]0
انريي برقآبی سالهاست که در دنيا اسرتفاده مریشرود؛
بهطوري که میتوان گفت بدیمیتررین و بيشرترین سرهم را
در ميان انرييهاي تجدیدپذیر در توديرد دارد []0؛ امرا رو
استفاده از آن بيشتر مربوط به انريي ذخيررهشرده در پشرت
سرردها برروده اسررت .ایررن در حررادی اسررت کرره دریاچررههرراي
ایجادشده در پشت سدها غادباً موجب تغييرا آب و هروایی
و ابليمی و در پرارهاي اوبرا نيرز ترمثيرا اجتمراعی برراي
ساکنان مناطق مجاور آنها میشود []2؛ امرا راه دییرري نيرز
بررراي اسررتفاده از ایررن انررريي وجررود دارد و آن اسررتفاده از
نيروگاههاي کوچک برقآبی است .در این نيروگاههرا غادبراً از
انريي جریران آب در یرک مسرير انحرافری و یرا در مخرازن
ذخيرۀ کوچک استفاده میشود .در مراجع بينادمللی تعریف
یکسانی بهمنظور درنظرگرفتن ظرفيت نيروگاههراي کوچرک
آبرری وجررود نرردارد .بررا ایررنحررال در بسررياري از مطادعررا
صور گرفته کمترین و بيشترین تروان در نظرر گرفترهشرده
براي نيروگاههاي کوچک برقآبی برهترتيرب برابرر  0/7و 07
میاوا تعریف شده است .با توجه به تعریف کميسيون اروپا
بيشترین توان توديدي نيروگاههاي کوچک برقآبری کمترر از
 12میرراوا در نظررر گرفترره شررده اسررت [ .]7برخرری از
مزیتهاي اصلی نيروگاههاي بررقآبری کوچرک را مریتروان
بهصور زیر ختصه کرد:
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 پرويۀ برقآبی کوچک مقرونبهصرفه است و میتوان از
آن در یک دورۀ کوتاهمد بهرهبرداري کرد.
 برق توديدشده از پرويههاي بررقآبری کوچرک ارزان
است و با توجه به هزینرۀ کرم سراختوسراز برراي
استفاده در مناطق روستایی مناسب است.
 ایستیاههاي برقآبی کوچک غيررآالینرده هسرتند و
نيازي به سوخت براي توديد انريي ندارند.
 دورۀ عمررر پرررويههرراي کوچ رک آبرری طرروالنی اسررت
بهگونهاي که برخی ایستیاههاي تمسيسشرده عمرري
بيش از  72سال دارند که هنوز هم بهصرور کارآمرد
فعاديت میکنند.
همچنين در کشورهاي اروپرایی برهدالیلری همچرون نبرود
مکررانی مناسررب بررراي تمسرريس پرررويههرراي بررزرو و تررمثيرا
زیستمحيطی سرازههراي پررويههراي برزرو بررقآبری توجره
بيشتري روي پرويههاي کوچک برقآبری صرور گرفتره اسرت
[.]6
بررسی دبيق پتانسيآسنجی نيروگاههاي آبی به ابرزارآال
1
و رو هاي دبيقی نيراز دارد .سيسرتم اطتعرا جغرافيرایی
ابزار بدرتمندي است که امکان ثبت نیهرداري و سراماندهی و
تحليآ انواع دادههاي مکانی و جغرافيرایی را در انرواع مختلرف
سيستمهراي مختصرا فرراهم مریکنرد .سيسرتم اطتعرا
جغرافيایی ابزاري بدرتمند براي انتخراب مکرانهراي مناسرب
براي احداث نيروگاههاي کوچرک بررقآبری برا درنظررگررفتن
معيارهرراي مهندسرری ابتصررادي زیسررتمحيطرری و مسررا آ
اجتماعی است [ 5و  .]8بسياري از محققان همچرون گویرال و
همکررارانش [ ]9الرنترريس و همکررارانش [ ]12و بلمونترره و
همکارانش [ ]11از سيسرتم اطتعرا جغرافيرایی برهمنظرور
بررسی ميزان پتانسيآ و مکانیابی نيروگاههراي کوچرک آبری
بهره گرفتهاند .کارول و همکرارانش [ ]10برا اسرتفاده از ابرزار
سيستم اطتعا جغرافيایی به شناسایی مکرانهراي مناسرب
بهمنظور احداث نيروگراههراي کوچرک بررقآبری (کمترر از 1
میاوا ) در ایاال متحده پرداختهاند .پاخارل [ ]10با اسرتفاده
از ابررزار سيسررتم اطتعررا جغرافيررایی بررهمنظررور شناسررایی
مکانهاي مناسب براي احداث نيروگاههاي کوچک برقآبی در
مناطق روستایی نپال 0را تجزیه و تحليآ مکرانی کررده اسرت.
راماچاندرا و همکارانش [ ]12سيستم پشتيبانی تصميمگيرري
1. Geographic Information System
2. Nepal
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بهمنظور ارزیرابی برهکرارگيري نيروگراههراي آبری کوچرک در
منطقۀ کارناتاکا 1کشرور هنرد را ایجراد کرردهانرد .دا و پرال
[ ]17مکانهاي مناسرب را برهمنظرور تمسريس نيروگراههراي
کوچک برقآبی در منطقۀ غرب بنیال کشور هند با اسرتفاده از
ابزار سيستم اطتعا جغرافيایی شناسایی کردهاند .کاسرري و
همکررارانش [ ]5بسررمت کوهسررتانی حوضررۀ آبریررز رودخانررۀ
کوپيلی 0در آسرام 0هنرد را برا اسرتفاده از نررمافرزار سيسرتم
اطتعا جغرافيایی در زمينۀ برهکرارگيري نيروگراه بررقآبری
کوچک تحليآ کردند و ميزان توان توديردي و مقردار کراهش
 CO0ناشرری از ایررن ابرردام را بررهدسررت آوردنررد .در تحليررآ
صور گرفته توسط کوسرا و همکرارانش [ ]16امکرانسرنجی
طرحهاي بررقآبری کوچرک در اسرتان نراخن راتچاسريما 2در
تایلند بهدست آمد .بر این اسا شرش مکران مناسرب برراي
استفاده از مخزن و  11مکان مناسب بهمنظور اسرتفاده از بنرد
انحرافی تعيين شد.
اوهانرراکين و همکررارانش [ ]15در نيجریرره و همچنررين
کوچوکررادی و برراریس [ ]18در ترکيرره وضررعيت فعلرری توديررد
برقآبی کوچرک پتانسريآ و آینردۀ اسرتفاده از آن را بررسری
کردند .کوسينک [ ]19نيز در آمریکا پتانسيآ توديرد بررقآبری
کوچک را ارزیرابی کررد؛ برا ایرن تفراو کره در ایرن تحقيرق
مکانهاي مناسب از نظر ميزان بازدهی بيمت انتخاب شرد .در
این ميان شاید جامعترین پتانسيآسنجی توان توديد برقآبری
توسط دپارتمان انريي آمریکا صرور گرفتره اسرت [ .]02در
این تحقيق کشور آمریکا به  02منطقۀ هيردرودويیکی تقسريم
شده و در هریک از آنها با تخمين دبری در کرآ رودخانرههراي
منطقه سعی شده است تا پتانسيآ تروان توديردي از بررقآبری
کوچک هر منطقه تعيين شود .در این تحقيق برر آن هسرتيم
تا با استفاده از ابزار سيستم اطتعرا جغرافيرایی بره ارزیرابی
پتانسيآ توديد برق از نيروگاههاي کوچک بررقآبری در اسرتان
کردستان ایران بپردازیم.
مواد و روشها
استان کردستان با مسراحتی حردود  09105کيلومترمربرع در
غرب ایران در مجاور خا عراق بين  02درجه و  27دبيقره
تا  06درجه و  08دبيقۀ عر شمادی و  27درجه و  02دبيقه
1. Karnataka
2. Kopili
3. Assam
4. Nakhon Ratchasima
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تا  28درجه و  12دبيقۀ طول شربی از نصرفادنهرار گرینروی
برار دارد و از شمال به اسرتان آذربایجران غربری و بسرمتی از
استان زنجان از جنوب به استان کرمانشاه از شررق بره اسرتان
همدان و بسمت دییري از استان زنجان و از غررب بره کشرور
عراق محدود است .این اسرتان یکری از اسرتانهراي شراخ
ایران از نظر تعداد رودخانه و دبی آنهاست .ترممين بررق مرورد
نياز در استان کردستان با مشکت عدیدهاي روبهرو است کره
در زیر به برخی از دالیآ عمدۀ آن اشاره کردهایم.
 از آنجا که استان کردستان جزء مناطق کوهسرتانی
ایران است نصب و راهاندازي تجهيزا مرورد نيراز
براي انتقال برق به تجهيزا خاصی نيراز دارد کره
به تحميآ هزینههاي سنیينی منجر میشود.
 هزینۀ نیهداري از تجهيرزا انتقرال بررق برهدديرآ
فواصآ بسيار زیراد منراطق روسرتایی از یکردییر و
نبود راههاي مناسب زیاد است.
 اتتف زیاد در شربکۀ انتقرال بررق برهدديرآ وجرود
خطوط انتقال طوالنی.
بنا برهدالیرآ یادشرده بره اسرتفاده از رو هراي دییرري
بهمنظور تممين برق استان نياز داریرم .بنرابراین برا توجره بره
مزیتهاي یادشده براي پرويههاي برقآبی کوچرک در سراديان
اخير توجه بسياري روي پرويههاي برقآبی کوچرک در اسرتان
صور گرفته است .ميزان پتانسيآ توديد برق از نيروگراههراي
برقآبی حدود  72هزارمیاوا ساعت پيشبينی مریشرود کره
در حال حاضر حدود  5652میاوا بهررهبررداري شرده و نيرز
حرردود  6622میرراوا در دسررت سرراخت اسررت .همررينطررور
بهمنظور بهرهبرداري از نيروگاههاي برقآبی کوچک بريش از 0
هزار محآ در ایران شناسایی شده است [ 01و  .]00مهمتررین
مزیت استفاده از نيروگاههاي برقآبی کوچک در ایران اسرتفاده
از آنان بهمنظور تممين برق مورد نياز مناطق دورافتاده است.
در این تحقيق فقط به بررسی توديد بررق از نيروگراههراي
کوچک برقآبی در این استان پرداختهایم و انريي آبی مررتبط
با احداث سدها بهدديآ نيازمندبودن مطادعا متعدد اجتمراعی
و زیستمحيطی برهمنظرور احرداث سردها و امکران ترمثيرا
مخرب زیستی و اجتماعی آنها بررسی نشرده اسرت .در زمينرۀ
نيروگاههاي برقآبری کوچرک دو عنصرر دبری و هرد در نقراط
مختلف رودخانه اهميت بسزایی دارند؛ که ارزیابی دبيق منرابع
آب به برنامهریزي موفق در زمينۀ احداث نيروگاههاي برقآبری

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار 1931

256

منجر خواهد شد .شکآ  1نشاندهندۀ مراحآ تعيين پتانسريآ
توديد برق از نيروگاههاي کوچک برقآبی است.
برآورد دبی نقاط مختلف رودخانه

با توجه به پراکندگی زیاد رودخانهها و زیرحوضرههراي آنهرا
تحليآ جغرافيایی ترمثير بسريار مهمری در ایرن بخرش دارد.
بنابراین در این بسمت از نرمافزار  ArcMapو ابزار بدرتمنرد
 ArcHydroاستفاده شد؛ که بابليت تحليرآهراي مختلرف از
شرایط جغرافيایی رودخانره و زیررحوضره را دارد .برهمنظرور
تخمين دبی آبریزها میتوان از مدلهراي متفراوتی اسرتفاده
کرد اما بهدديآ نبود اطتعا الزم مدلهراي بررآورد ميرزان
دبی آبریزها در این تحقيق از رو دییري استفاده شرد کره
از سوي دپارتمان انريي آمریکا توسعه داده شده است [.]02
در این مدل ایراال متحرده بره  02منطقرۀ هيردرودويیکی
تقسيم و در هر منطقه سعی شده است تا براسرا رابطرۀ 1
ارتباطی را بين ميزان دبی ثبتشده در ایستیاه برا دادههراي
متوسط بار در حوضرۀ آبریرز  Pمتوسرط دمرا در حوضرۀ
آبریز  Tو مساحت حوضۀ آبریز  Aبربرار شود.
()1

هستند که در هر منطقه به دست خواهند آمد تا با استفاده
از آنها دبی نقاطی تعيين شوند که فابد داده دبی هستند.
در ایررن تحقيررق دادههرراي مربرروط برره ميررزان دبرری
ایستیاههاي هيردرومتري از شررکت منرابع آب منطقرهاي
استان اخذ شرد [ .]00جردول  1نشراندهنردۀ مشخصرا
حوضررههرراي آبریررز اسررتان کردسررتان اسررت .شررکآ 0
نشاندهندۀ حوضههاي آبریز اصلی استان کردستان است.

Q  ea  Ab  Pc  T d

که در آن  eعدد نپر است .همچنرين  c b aو  dمقرادیري

شکل  .1مراحل پتانسیلسنجی تولید توان برقآبی

شکل  .2حوضههای آبریز استان کردستان
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جدول  .1مشخصات حوضههای آبریز ایستگاههای استان کردستان
دبی سالیانه

مساحت حوضۀ آبریز

متوسط دما در حوضۀ

متوسط بارندگی سالیانه در

(مترمکعب/ثانیه)

(کیلومترمربع)

آبریز (فارنهایت)

حوضۀ آبریز (میلیمتر)

076/00

26/9

099/6

71/2

089/0

27/2

092/0
005/2
089/9

نام ایستگاه

نام رودخانه

چراغ ویس

سقز

0/5

بهرآباد

آدتون

1/58

122/00

بتلو

خورخوره

0/71

1015/09

گاوشله

یول کشتی

0/85

800/00

27/7

نساره

بزلاوزن

0/99

1662/22

27/9

دهیتن

تلوار

0/96

018/87

26/2

208/0

سنگ سياه

تلوار

0/80

96/20

27/8

260/7

فرحآباد

تلوار

0/27

1505/75

25/0

210/6

هشتادجفت

کاميشیاي

0/21

58/66

27/6

212/8

ددبران

چم شور

0/65

602/1

28/7

272/2

حسنخان

تلوار

0/91

0260/68

25/8

226/9

شاديآباد

چم شور

0/91

1709/12

28/8

229/7

بهمنظور محاسبۀ ميزان متوسط بار و دما در هر یک
از ایستیاهها از نقشۀ همبار و همدما در استان کردستان
استفاده شده که بهترتيب در شکآهراي  0و  2آورده شرده
است .همچنين بهمنظور محاسبۀ ميزان مساحت هر حوضه
) (Aاز سيستم اطتعا جغرافيرایی اسرتفاده شرده اسرت.

شکآ  7نشاندهندۀ نقشۀ رودخانهها و آبراهههاي استان و
حوضههاي آبریز آنهاست کره از آن برهعنروان ورودي ابرزار
 ArcHydroاستفاده میشود .شکآ  6نشاندهندۀ محردودۀ
حوضههاي آبریز هر ایستیاه حاصآ از نرمافرزار ArcHydro
است.

شکل  .9نقشۀ خطوط همبارش در استان کردستان
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شکل  .4نقشۀ خطوط همدما در استان کردستان

شکل  .7نقشۀ رودخانهها ،آبراههها و حوضههای آبریز در استان کردستان
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شکل  .1حوضههای آبریز ایستگاههای دبیسنجی استان کردستان

برآورد میزان هد نقاط مختلف رودخانه

بهترین راه براي ميزان هد اسرتفاده از شريب در هرر نقطره از
رودخانه است که بدینمنظور از نقشۀ  DEMاصرتحشرده 1در
ابزار  ArcHydroبهره گرفته شده اسرت .واحردهاي بررقآبری
کوچک بره بنرد انحرافری نيراز دارنرد .رابطرۀ  0نشراندهنردۀ
چیونیی محاسبۀ ميزان اختتف هد است [.]02

چیونیی محاسبۀ ميزان دبی و هد پرداخته شد .معاددرۀ 0
نشاندهندۀ چیونیی محاسبۀ بيشترین تروان هرر نقطره از
رودخانه است.
()0

P   Q H  g  

که در آن  Hاختتف هد برحسب متر  øشريب برحسرب
درجه و  Lنيز طول متوسط بند انحرافی برحسب متر است.
بهمنظور بهدستآوردن ميزان طول متوسط بند انحرافری از
مطادعا صور گرفته در ایاال متحده [ ]02استفاده شد؛
که در این تحقيق با توجره بره شررایط کوهسرتانی اسرتان
کردستان ميزان طول متوسرط بنرد انحرافری برابرر 1722
متر در نظر گرفته شده است.

که در آن ضریب  نشاندهندۀ ميزان بازده نيروگاههراي
برقآبی است که برراسرا نيروگراههراي اسرتفادهشرده در
مطادعۀ موردي برابر  82درصد در نظر گرفته شده استQ .
نشاندهندۀ ميزان دبی  Hنشاندهندۀ اختتف هد ضریب
 gنشاندهندۀ شتاب گرانشی زمين است .بهدديرآ اینکره
امکان استفاده از همۀ دبی رودخانه در طرحهراي بررقآبری
کوچرک مقردور نيسرت ضررریب  نشراندهنردۀ ميررزان
استفاده از دبی آبریز است .بهمنظور حفظ اکوسيستم مسير
رودخانه و برداشتهاي احتمادی بعد از بند انحرافی ميرزان
ضریب  برابر  72درصد در نظر گرفته شده است.

محاسبۀ توان نقاط مختلف رودخانه

محدودیتهای در نظر گرفتهشده

همانطور که اشاره شد توان توديدي نيروگاههاي برقآبری
بهميزان دبی و هد بستیی دارد که در بسمتهاي ببرآ بره

واضح است که بهدديآ وجود محدودیتهاي فنی ابتصادي
و زیستمحيطری همرۀ نقراط مطادعره شرده برراي احرداث
نيروگاههاي کوچک بررقآبری مناسرب نيسرتند .جردول 0
نشاندهندۀ معيارهاي در نظر گرفتهشده برهمنظرور حرذف
نقاط نامطلوب و رسيدن بره نقراط مناسرب برراي احرداث

()0

H  tan  ø   L

 .1این اصتح بهدديآ تطابق الیۀ خطی رودخانه و الیۀ  DEMارتفراعی
و نيز پرکردن گوديهاي (براي جلوگيري از اشرتباه در نررمافرزار)
یک حوضه صور میپذیرد.
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نمایانیر مقادیر این ضرایب است .با توجه به نتایج جدول 0
رابطۀ  1بهصور رابطۀ  2بازنویسی شد.

نيروگراههراي برررقآبری کوچرک اسررت .برهمنظرور احررداث
نيروگاههاي کوچک برقآبی باید تروان توديرد بيشرتر از 12
کيلووا باشد تا صرفۀ ابتصادي الزم را برهدسرت دهرد .در
ضمن توان باید از  02میاوا کمتر باشد تا نياز به احرداث
سد و یا آبراههها بسيار پرهزینه نباشد [ .]02امکان احداث
در مناطق با محدودیتهاي بانونی و زیستمحيطی فرراهم
نيست .همچنين بهمنظور کاهش هزینههاي احداث نيروگاه
و هزینۀ انتقال برق توديدي محدودیتهایی در نظر گرفتره
شررده اسررت کرره در جرردول  0در بادررب محرردودیتهرراي
ابتصادي بيان شدهاند.

()2
Q  e 12/501  A 0/048  P 3/235 T 0/115
بهمنظور تعيين ميزان دبی خروجی نقاطی که ميزان دبری
آنها نامعلوم اسرت از رابطرۀ  0اسرتفاده شرد .همرين رونرد در
زمينۀ زیرحوضههاي اصلی نيز انجرام شرد و محردودۀ آنهرا برا
استفاده از نرمافزار  ArcHydroتعيين شد (شکآ  .)5درنتيجه
مقررادیر  T Pو  Aنيررز در آنهررا مشررخ شررد و از رابطررۀ 0
بهمنظور تعيين دبی متوسط ساالنه در نقطۀ خروجی برحسب
مترمکعب بر ثانيه استفاده شد .شایان یادآوري است در شرکآ
 5حوضههاي اصلی و بزروتر مد نظر بررار گرفتره و از برخری
حوضههاي کوچکتر صرف نظر شده است( .این کرار بره ایرن
دديآ است که حوضههاي کوچک یادشده ابتداي حوضههراي
آبریز بزروترند و دبی در آنها زیاد نيست .بنابراین میتروان از
آنها صرف نظر کرد ).درنهایت شش حوضه مطابق شکآ  5مرد
نظر برار گرفته است.
پس از تعيين دبری خروجری هرر حوضره گرام بعردي
مشخ شدن دبی هر نقطره از رودخانره در حوضره اسرت.
براي این کار یادآوري دو نکته ضروري است:

یافتهها و نتایج
در بخررش ببررآ چیررونیی پتانسرريآسررنجی توديررد برررق از
نيروگاههاي کوچک برقآبی در استان کردستان شررح داده
شد .همان طور که گفتيم بهمنظور محاسبۀ ميرزان دبری از
رو پيشنهادي دپارتمان انريي آمریکا [ ]19استفاده شده
است .با اعمال رابطرۀ  1در هرر حوضره و برراز مناسرب
متوسررط ترروانهرراي  c b aو  dمحاسرربه ش رد .جرردول 0

جدول  .2معیارهای مطلوبیت مرتبط با نیروگاههای برقآبی کوچک
مقدار مجاز

مرجع

نام معیار

نوع محدودیت

کمترین توان

 12کيلووا

[]02

بيشترین توان

 02میاوا

[]02

فاصله از شهرها

 0222متر

[]02

فاصله از مناطق حفاظتشده

 0222متر

[]07

فاصله از جنیآها

 722متر

[]06

فاصله از خطوط انتقال برق فشار متوسط

 02متر

[]05

فاصله از خطوط انتقال برق فشاربوي

 62متر

[]05

کمترین فاصله از راههاي ارتباطی

 072متر

[]02

بيشترین فاصله از راههاي ارتباطی

 1622متر

[]02

بيشترین فاصله از مراکز جمعيتی (روستاها)

 1622متر

[]02

فنی

زیستمحيطی

ابتصادي

جدول  .9میزان متوسط ضرایب  c , b ,aو d

ضرایب
مقادیر

a
10/721

B
2/228

c
-0/007

d
2/117
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 .1با توجه بره نقشرۀ  1DEMو متعابرب آن الیرههراي
 DEMحاصآ از ابزار  ArcHydroمرکز هرر نقطره
در رودخانه بهعنوان یک نقطه از رودخانره در نظرر
گرفته شد که با بههمپيوستن این نقاط مسير کرآ
رودخانه بهدست آمد.
 .0یکی از خروجیهاي ایرن ابرزار الیرۀ جریران تجمعری
است .این الیه نمایانیر مقدار مساحت حوضۀ آبریز هر
نقطه است .بنابراین با پيشرفتن در طول رودخانره و
به سمت نقطرۀ خروجری حوضره مقردار آن افرزایش
مییابد .این الیه دو استفادۀ مفيرد دارد .اول اینکره برا
تبدیآ آن به الیۀ نقطهاي الیۀ مد نظرر در بنرد ببرآ
بهوجرود خواهرد آمرد .دوم اینکره از ایرن الیره برراي
تخمين دبی در هر نقطه از رودخانه استفاده میشرود.
اگر در الیۀ نقطهاي بهدستآمده مقدار عددي معرادل
بررا جریرران تجمعرری بررر همررين مقرردار در خروجرری
(بهعنوان بزروتررین مقردار جریران تجمعری در هرر
حوضه) تقسيم شود نسبت بهدسرتآمرده مریتوانرد
بهعنوان سهم هر نقطه از دبری خروجری تلقری شرود.
بنابراین با ضرب این نسبت در دبی خروجری حوضره
حاصآ از رابطۀ  0میتوان به دبی هر نقطه از رودخانه
دست یافت.
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با این توضيحا روشن میشود که چرا از الیۀ نقطهاي
بهجاي خطی براي نمایش رودخانرههرا اسرتفاده مریشرود.
عتوه بر این توضيحا میتوان اضافه کرد که با توجره بره
نوع تحليآ بهکاررفته در این تحقيق وجرود الیرۀ نقطرهاي
براي نمایش رودخانهها اجتنابناپذیر اسرت چراکره دبری
هد و توان در هر نقطه محاسبه شدند و سپس برخی از این
نقطهها به دالیلی که گفته خواهد شد؛ حذف شدند.
شکآ  8نشراندهنردۀ منراطق مطلروب برراي احرداث
نيروگرراه برررقآبرری کوچررک اسررت .مقرردار ترروان تخمينرری
نيروگاههاي کوچک برقآبی کره بابرآ احرداث هسرتند در
شکآ  9نشان داده شده است.
جدول  2نشاندهندۀ ختصهاي از نتایج پتانسريآسرنجی
توديد برق از نيروگاههراي کوچرک بررقآبری در اسرتان اسرت.
همانطور که از نتایج جدول  2مشاهده مریشرود درمجمروع
امکان احداث  0277نيروگاه برقآبری کوچرک رودخانرهاي برا
توان ميانیين  120کيلووا در اسرتان کردسرتان وجرود دارد.
ميزان پتانسيآ توديد برق از نيروگاه برقآبی کوچک در استان
درمجموع حدود  290میاوا خواهد برود؛ کره الزم اسرت برا
یک برنامۀ زمانی مشخ توسعه داده شود .نتایج نشاندهنردۀ
این مطلب است که بيشترین و کمترین پتانسيآ براي احرداث
نيروگاههاي برقآبی کوچک بهترتيب مربوط به حوضرههراي 1
و  0است.



شکل  .5حوضههای آبریز بهدستآمده از نرمافزار  ArcHydroدر استان کردستان

1. Digital Elevation Model
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جدول  .4میزان پتانسیل برقآبی در حوضههای مختلف استان کردستان
نام حوضه

1

2

9

4

7

1

مجموع

تعداد نيروگاه

1002

2

1295

260

012

261

0277

توان ()MW

199/518

2

120/791

57/060

72/210

79/610

291/796

شکل  .6مناطق مجاز در استان کردستان برای احداث نیروگاه برقآبی کوچک

شکل  .3نقشۀ ارزیابی توان برقآبی کوچک رودخانههای استان کردستان
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نتیجهگیری
در این مطادعه به امکانسنجی و پتانسيآسنجی توديرد بررق از
نيروگاههاي برقآبی کوچک در استان کردستان برا اسرتفاده از
 بهدالیلی همچون کوهسرتانیبرودن. پرداخته شدGIS نرمافزار
استان کردستان هزینۀ زیاد نیهرداري تجهيرزا انتقرال بررق
بهدديآ فواصآ زیاد منراطق روسرتایی از یکردییر و همچنرين
اتتف زیاد در شبکۀ برق این استان بهعنروان مطادعرۀ مروردي
 حوضرۀ آبریرزArcHydro  ابتدا با استفاده از ابرزار.انتخاب شد
 سپس حوضههاي آبریز استان به شرش.هر ایستیاه تعيين شد
 پرس از آن ميرزان دبری و هرد نقراط.دسته گروهبندي شردند
مختلف محاسبه شد و درنهایت با درنظرگرفتن محدودیتهاي
فنی ابتصادي و زیستمحيطی تعداد نيروگاههاي بابآ احداث
.و توان توديدي حاصآ از آنان در هرر حوضره بره دسرت آمرد
 نيروگراه بررقآبری0277 نتایج نشراندهنردۀ امکران احرداث
کوچک رودخانهاي در استان کردسرتان اسرت کره درمجمروع
 میاوا برق از نيروگاههاي کوچک بررقآبری290 امکان توديد
 در ادامۀ کار حاضر میتوان به بررسی سایر منرابع.فراهم است
انرررييهرراي تجدیدپررذیر در اسررتان کردسررتان پرداخررت و در
نهایت با محاسبۀ پتانسريآ منرابع انررييهراي تجدیدپرذیر در
استان نقشۀ راهی برراي جراییزینی سيسرتمهراي فسريلی برا
.سيستمهاي انريي تجدیدپذیر در این استان ارا ه کرد
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