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  :چكيده

اين منازعه هنگامي . استه استانسان از ابتداي خلقت با تغيير بر محيط زيست همواره با اكوسيستم به ستيز برخ
شدت بيشتري پيدا كرد كه از دوره گذار از جامعه كوچ نشيني و شكار به يك زندگي ساكن و متمركز در يك منطقه 

. بيشترين تغييرات محيط زيستي برروي طبيعت از شروع اين دوره تحقق يافته است. با فعاليت كشاورزي تبديل شد
  .ز در اثر ارتباط با تأثير متقابل انسان با طبيعت عنوان شده استها ني زوال تمدن حتي پيشرفت و

هاي قديم بدون  ها از زمان اين سازه. باشند هاي انتقال و منابع آب مي هاي مهم در سيستم سدها يكي از سازه
ثرات مثبت سدها داراي ا. اند ساخته شده... دستيابي به اطالعات كامل هيدرولوژيكي، هيدروليكي، هيدرومكانيكي و 

توان كنترل رژيم جريان در نتيجه جلوگيري از  از جمله مزاياي آن را مي. باشند و منفي برروي محيط زيست مي
با احداث يك . وقوع سيالب، تأمين آب كشاورزي و مصارف شهري از طريق ذخيره آب و توليد انرژي عنوان كرد

تواند بر اساس  اثرات زيست محيطي سدها مي. شود يسد در يك منطقه، نتايج اكولوژيكي نسبتا يكساني حاصل م
معيارهاي مختلفي بر طبق اثرات كوتاه مدت و دراز مدت، اثرات بر سطح منطقه و نواحي كه تحت تأثير تأسيسات 

اين اثرات ممكن است بر وضعيت و رفتار . بندي شود سد قرار دارد و اثرات اجتماعي و مزايا و خسارات طبقه
  . شناسي، فرهنگ، آثار باستاني و غيره تأثير گذاشته و به شدت موجب تغيير و پيچيدگي آن شودهواشناسي، زيست

درنتيجه با توجه به اهميت اثرات مثبت احداث سدها، الزم است اثرات منفي زيست محيطي سد جهت توسعه 
ثير بر ارزيابي زيست محيطي هاي آن در تأ كار در اين مقاله اثرات مورد نظر و راه. پايدار به حداقل رسانده شود

  .احداث سدها مورد بررسي و ارائه شده است
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 : مقدمه

 با توجه به نقش حياتي آب، در تمامي ادوار زندگي بشر و گسترش روز افزون جمعيت، بحران كم آبي قابل پيش
هاي مهار آب، تلفات آن را كاهش داده و به  ها و شيوه  داشته تا با ارائه طرحبيني بوده و همواره كارشناسان را بر آن
هاست كه احداث سدها به عنوان مانعي در برابر حركت آب و ذخيره  سال. سهولت در دسترس عموم قرار دهند

عالوه . ه استيكي از راهكارهاي اساسي به شمار رفت... كردن آن در مخازن عظيم، كنترل سيالب و توليد انرژي و 
سدهاي بزرگ نمادهاي غرور ملي و استيالي نبوغ انساني بر طبيعت، تامين كننده برق، آب و غذا، مهاركننده بر آن، 
 .ستا  بودههر كشور ها، و تضمين كننده استقالل ملي  ها، آبادكننده بيابان سيالب

د آنها و با وجود منافع زياد آن، هاي زيا چند احداث سدهاي بزرگ به واسطه مزاياي اجتماعي و هزينه هر
 چمانچي، و. ا جشني، كريمي(مضراتي را نيز به همراه داشته كه در پاره اي از موارد جبران ناپذير هستند 

گرچه تاثيرات آب بر زندگي بشر و گسترش تمدنها در سراسر جهان شناخته شده است اما ادعا ).  45،ص1386.م
 از پروژه هايي كه براي بهره برداري از منابع آب طراحي شده، حاصل نشده و شده كه مزاياي اقتصادي مورد نظر،

  بيني هاي ضروري براي كاهش مضرات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي به درستي انجام همچنين پيش
ي هاي تامين آب در كشورها هاي بين المللي، مطالعاتي به منظور متوقف كردن پروژه حتي برخي سازمان. اند نشده

  همين دليل در مديريت منابع آب، توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد  به. اند در حال توسعه انجام داده
  توجه قرار گرفته و تاثيرات زيست محيطي كه حاصل اين مطالعات است اهميت روز افزون يافته است

) 759.Sait Tahmicioglu et. al., 2007,(.  
طور كه مسائل اقتصادي و  شوند، همان هاي جديد انجام مي بر اساس يافتهامروزه در مطالعات طراحي كه 

. هاي زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي نيز بايد مورد توجه قرار گيرند گيرند، ارزش تكنيكي مورد توجه قرار مي
هاي  برروي آبهايي نظير آلودگي نيتروژني  در اين زمينه انواع سدها از جمله سدهاي زيرزميني نيز موجب آلودگي

  ).,Ishida et. al., 2003.149( زيرزميني خواهد شد
بنابر اين در . باشد امروزه تصويب نهايي يك طرح منوط به مثبت بودن نتايج ارزيابي زيست محيطي آن طرح مي

هاي آن پرداخته و سپس اثرات مثبت و منفي احداث سدها را  ادامه به تعريف ارزيابي زيست محيطي و روش
  .شود نموده و راهكارهاي ارائه شده جهت تقليل اثرات منفي در برخي پروژه ذكر ميبررسي
  

  روش تحقيق 
بيني  بطور كلي ارزيابي زيست محيطي عبارت است از فرآيند و جريان بررسي و مطالعات رسمي جهت پيش

عي و يا به عبارت ديگر ها و رفاه اجتما ها و عملكردهاي يك پروژه بر محيط زيست، سالمت انسان اثرات فعاليت
ها بر اجزاء فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي،  ها و طرح ها، برنامه شناسايي و ارزيابي سيستماتيك پيامدهاي پروژه
بنابراين در اين مقاله جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي به . باشد فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي محيط زيست مي

 به استخراج اثرات مثبت و منفي يك پروژه احداث سد بر روي محيط زيست عنوان يك ابزار برنامه ريزي ابتدا
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بصورت جمع آوري منابع به روش كتابخانه اي پرداخته شده سپس به بررسي سدهاي احداث شده در كشور و 
  . همچنين سدهاي احداث شده در ساير كشورها پرداخته شده و اثرات مثبت و منفي آن تشريح شده است

  
   محيطي سدهااثرات زيست

براي . اي در برداشته باشد تواند اثرات همه جانبه و قابل مالحظه ايجاد يك سد بزرگ با حجم ذخيره زياد مي
  .توان اثرات فيزيكي، بيولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اكولوژيكي را نام برد نمونه مي

توان در قالب  سازه و درياچه آنرا بر محيط ميطور كلي تاثير گذاري محيط بر درياچه سد و اثر متقابل اين  به
 كريمي(شود  اين اثرات ممكن است به دو صورت ظاهر مي.  مورد بررسي قرار داد"اثرات زيست محيطي سدها"

  ). 46 ،1386.م چمانچي، و. ا جشني،
  اثرات متقابل زيست محيطي مثبت يا مفيد •
 اثرات متقابل زيست محيطي منفي يا زيان بخش •

  

  مفيد يا مثبت محيطي زيست متقابل ت اثرا- 1
  :فوايد عمده اوليه پس از ساخت منابع آبي عبارت است از

 .كنند تاثيرات سيل را كاهش داده و رفع مي: فوايد كنترل سيل -1

دليل زهكشي و افزايش  فوايد زيادي هستند كه پس از افزايش محصوالت در خاك به: فوايد توسعه زمين -2
 .شوند ها، حاصل مي خشكي

 .در توليد انرژي نقش به سزايي دارند: زاياي انرژي الكتريسيتهم -3

 .دهد كه در پروژه حمل و نقل راه آبي مطرح است اين فوايد در مواردي رخ مي: مزاياي حمل و نقل -4

 .تامين آب آشاميدني و خانگي كه از هم متفاوتند و بايد جداگانه بررسي شوند -5

 .كند خشك و آبياري را مشخص ميتفاوت بين مزاياي شرايط: مزاياي آبرساني -6
 

  بخش زيان يا منفي محيطي زيست متقابل  اثرات-2
توان  تاثيرات زيست محيطي سدها را مي. نتايج اكولوژيكي سدها وابسته به محل قرارگيري آنها خواهد بود

جتماعي مفيد و براساس معيارهاي متفاوت كوتاه مدت و طوالني مدت، منطقه احداث سد، تاثيرات اجتماعي و غير ا
 كميته بين ملالعربر اساس دستوطور كلي  به. هاي ديگري نيز وجود دارند بندي اگرچه دسته. مضر، طبقه بندي كرد

  وياثرات فيزيككه شامل  يها ر قالب بخشدسدها بايد ي ت محيطسزيمطالعات ، گ بزرياهالمللى سد

 البته در بيشتر موارد. گيردام ج انصادي و اقتياثرات اجتماعي، اشتداثرات بهي، يكژاثرات بيولويي، شيميا

 .شوند برداري به طور جداگانه بررسي و ارزيابي مي اثرات زيست محيطي براي دو دوره ساخت و بهره

)pp.761،Sait Tahmicioglu et. al., 2007:(  
  

   اثرات فيزيكي و شيميايي سدها-الف
  :شود ر بيان مياثرات فيزيكي و شيميايي وارد بر سدها به ترتيب زي
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،  نظير درختانها  رودخانهرر مسيدناور شحركت و عبور اجسام مقابل احداث سد به عنوان مانعي در  •
  .كند عمل مي...  ها و  ماهيان، كشتي،خقطعات ي

 مواد جامد و يبس كاهش نموجباث سد د اح،ه سدچريادو با رسوبگذاري مواد رسوبي در مخزن  •
 زدهبه هم د ست سد پايينوب را در سرپتانسيل انتقال  يين امر توازن طبيعا. دشو  مييا خانهدرسوبات رو

  .دشو يمدست  پايينمسير رودخانه در ش يشديد فرساتو موجب 
  .ها ها و تخليه كننده هچ نمودن دريدر مسدود در مخزن باثر رسو •
  .طقه سد و محيط زيست مندست يينپا مناطق ي موادرسوبي به رويلود حاوآ گلب آج واثر خر •
ييرات عمده فيزيكي و غوجب تمها  ب سرريزها و تخليه كنندهآ ي از رهاسازشي زياد نايها  سيالبعوقو •

  .رددگ يست سدها مد نيياپر د ييكژو بيولوشيميايي 
  .يب زيرزمينآييرات سطح غتبر اثر  •
 كنار  مختلف دريه و مرطوب شدن محيط و اليه بندچب درياآ در نتيجه واكنش بين سطح :زمين لغزه •

   ايجاد امواج بلند ووه چرياد حجم شكاه ن به دو صورتآ اثراتكه د ردگ يجاد ميزه اغمخزن، زمين ل
  .شود ميظاهر  آن  سد و يا تخريبيريز لب

  .ارددجود و ي القاايه  زلزلهوقوعه امكان چرياد كف ي بر روآبرنتيجه تاثير بار د: ي القايها ايجاد زلزله •
ه، چر محدوه درياد يبسل مه و باال بردن نم ني با تشكگ بزرهاي رياچه د:وا هوب آه سد بر چاثر دريا •

 ),Sait Tahmicioglu et. al., 2007،762(. شوند ي مميكرواقليماس ير مقد ي و هوايآبييرات غموجب ت
 .)50، 1386. م چمانچي، و. ا جشني، و كريمي

هاي غير منتظره ايجاد شده و به دنبال  انسيستم آبي ممكن است در نتيجه تخريب طبيعت تغيير كند و طغي •
 .هاي رودخانه دچار صدمه شود آن پوشش گياهي و ساختار طبيعي در شريان

 .يابد به دليل افزايش سطح آب، تبخير سطحي افزايش مي •

برخي تغييرات جوي به دليل تغيير در درصد رطوبت هوا، دماي هوا، جابجايي هوا در مقياس بزرگ و  •
 .افي منطقه به دليل حجم زياد آب، ايجاد خواهد شدتغييرات توپوگر

شور شدن اراضي كشاورزي به علت باال رفتن سطح آب زيرزميني و زهدار شدن اراضي ناشي از آبياري  •
شود، پديده موئينگي، نمك موجود  كه سطح آب زيرزميني به سطح زمين نزديك مي هنگامي. سطحي است

گيرد، به  ي استفاده از آب زيرزميني تحت كنترل مناسب قرار ميحتي وقت. كشاند در خاك را به سطح مي
شود  شور شدن اراضي موجب مي. علت بدي كيفيت آب زيرزميني، ممكن است شوري ثانويه به وجود آيد

. م كديور،(كه عملكرد محصوالت حساس به شوري كم شده و در نتيجه زمين غيرمولد گردد 
 ). 17,1386س،

  

  سدها اثرات بيولوژيكي -ب
 و ,Sait Tahmicioglu et. al., 2007،763(توان اشاره كرد  اثرات بيولوژيكي سدها را به ترتيب زير مي

  ). 52،1386ص ،. م چمانچي، و. ا جشني، كريمي
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  .ن ناحيهآ يه نباتي و حيوانعن بر جامآست سد و اثرات د ايينپر د غذاييكاهش غلظت مواد  •
  .ها النكتونپشد و نمو ر مخازن كم عمق در ردب آ ه ذخيراثر •
، اتاجرت حيوانهاز جمله م آن ستد محدوده مخزن و باالدر ي و نباتيوانيمع حاه سد بر جوچرياداثر  •

  .ها ونهگ از ي بعضيانات و نابوديوذيرش حپ ،انهياگرشد و نمو 
 مصارف وها  اهگ مصارف نيرويه براچريادين اين ياپجه در با آبز و امكان استفاده ا يمايد ياليه بند •

 . و غيرهيشاميدنآ

دست و  هاي پايين در نتيجه ساخت سد و نگه داشتن رسوبات در مخازن آن، مانعي براي تغذيه كانال •
از آنجا كه اين امر مانع از . سواحل از اين رسوبات ايجاد شده و امكان فرسايش نيز وجود خواهد داشت

كنند نيز  اكوسيستم رودخانه زندگي ميهايي كه در  گذاري ماهي شود، مناطق تخم حمل رسوبات مي
 .شود محدود مي

كنند، متوقف شده و  گذاري صدمه وارد مي هايي كه به بستر تخم زاد و ولد ماهي هاي مهاجر به دليل سيل •
ها در بسترهاي شني ايجاد  ها، امكان تخريب تخم هنگام عمليات خاكبرداري و اندودكردن بستر رودخانه

 .خواهد شد

زيع نمك و اكسيژن، در پي تشكيل مخازن ممكن است تغيير كرده و موجب توليد گونه هاي دماي آب، تو •
 ). Canadian Dam Association, 2000(جديد خواهد شد 

همچنين مانع . شود كند، مسيرهاي طبيعي حيوانات بسته مي كه سد همچون يك مانع عمل مي از آنجايي •
ها به ميزان  و تغذيه آنها شده، بنابراين از جمعيت ماهيگذاري هاي باالدست به منظور تخم حركت ماهي

 )  Stott, R. and Smith, L. 2001, 48(قابل توجهي كاسته مي شود

. شوند پيكر دچار آسيب مي هاي سدهاي غول ها و پمپ هاي سد، توربين ها هنگام عبور از دريچه ماهي •
يات خاكبرداري كه موجب تغيير در ساختار ي ديگر و عمل هاي انباشته ها و آب تخليه و زهكشي مرداب

 .شوند، تاثيرات منفي بر موجودات زنده داشته و حتي ممكن است موجب مرگ آنها شود بستر رودخانه مي

 .در كيفيت آب تغييرات جدي ايجاد خواهد شد •

دليل ها، به دليل فرسايش ايجاد شده ناشي از فعاليت انسان و يا افزايش كدري آب به  ممكن است گونه •
 .عمليات سدسازي، تغيير كنند

و تراكم آنها در زنجيره غذايي ممكن است فوراً بر ) ها، فلزات سمي و غيره آفت كش(آزاد شدن مواد سمي •
 .كه رودخانه قادر به احياء خود نباشد، نسل آنها را منقرض نمايد حيوانات حساس اثر گذاشته و زماني

هايي از  بخش. كند سرعت تغيير مي دست به هم در پايينحيات بيولوژيكي رودخانه هم در مخازن و  •
هنگام پر شدن مخازن، با رفتن . هاي ساحلي هستند گيرند آب اكوسيستم كه تحت تاثير سدها قرار مي

كند، بنابراين محل سكونت  هاي خشك كاهش و مرزهاي آبي گسترش پيدا مي ها به زير آب، زمين زمين
هاي كشاورزي به زير آب  ها و زمين كند و ممكن است جنگل يير ميها، حيوانات و گياهان تغ انسان
ها در نواحي جزر و مدي در زير آب شروع به  كند، برخي گونه از آنجا كه سطح آب دائماً تغيير مي. بروند
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هاي باتالقي يا بستر شني تبديل  ها برحسب ساختار خاك ممكن است به زمين كنند، اين محيط زندگي مي
  ). 132 ،1386.ف  و ظفرنژاد، Sait Tahmicioglu et. al., 2007, 760)(شوند 

 اند، در طول زمان در پايين ها مستقر شده ها وطغيان ارتباط آب، خاك و مواد غذايي كه بعد از سيل •

 هاي كشاورزي اين تغييرات اجباري برروي گياهان، جانوران و سنت. كند دست سدها تغيير مي

 بيني خواهد بود أثير آن تا كيلومترها قابل گسترش و پيشمردم منطقه رخ داده كه ت
)Sait Tahmicioglu et. al., 2007, 762.(  

ست د ايينپ آب به يرنتيجه ميزان كمترد. ديرگ ي صورت مبيرآپز سد در فصل ا ييرگببا توجه به اينكه آ •
 ايينپ ي هاخشر بد ورودي يها  حجم ثابت فاضالب و ساير آاليندهبهرسد با توجه  يسد و رودخانه م

لظت غ يوره كم آبددر همچنين . گرددايين دست سد افزوده پر د آلودگي ر بابهرود ي ست، انتظار مد
ت شكه اين امر با بردا طوري  بهد؛ياب ي مشدست افزاي ايينپ يها خشر بد حي سطيب هاآ يالينده هاآ

 ). 25 ،1386.م زاده، كوچك و. م كمالي، (ودش يديد مشست تد يينپاردب آزياد 
  

   اثرات بهداشتي سدها-ج
   :شود ترتيب زير عنوان مي اثرات بهداشتي سدها به

 اين امر گردد، ي خونيها ريير نظير ماالريا و بيماگ وايها  از بيمارييتواند منبع بسيار يه سدها مچدريا •
  .ستا شدهيار سارات بس منجر به خيفريقايآ يكشورهادرز كشورها از جمله اي ا هارپر د

مدن خسارت آ موجب وارد يبآياهان و گ نمود شه كم عمق، رچريادر د: ياهانگد و نمو شه بررچر درياثا •
. م چمانچي، و. ا جشني، كريمي( .كند م مياهرات فرش حي تخم ريزاي بري و محيط مناسبشدهها  يهبه ما

1386، 7  .(  
   اثرات اجتماعي و اقتصادي سدها-د

  : توان به ترتيب زير بيان كرد ب احداث سدها را مياثرات اجتماعي و اقتصادي مخر
شود، اين پديده  اثرات احداث سد بر روستاهاي مجاور؛ روستاها و جوامعي كه در درياچه سد غرقاب مي •

  .شود هاي كاذب مي باعث افزايش جمعيت شهرها و پيدايش شغل
نتقال نيرو در نتيجه عبور از داخل ها و خطوط ا از بين رفتن جاده: ها اثر احداث سد بر تاسيسات و سازه •

بندها و غيره از جمله ضايعات  هاي قديمي، آب ها، عدم دسترسي به نقاطي از محدوده سد، كانال درياچه
  .ايجاد سدهاي بزرگ است

هاي كشاورزي براي تهيه مصالح و يا زير آب رفتن آنها باعث بيكاري عده زيادي از  از بين رفتن زمين •
 .شود افراد مي

برداري از ديگر  هي اشتغال كارگران غير بومي در مرحله ساخت و توسعه توريسم در دوران بهرهگا •
اين مشكالت در بعضي از . شوند مشكالتي هستند كه تا حدودي باعث برهم زدن امنيت شهر و روستا مي
ر سنتي و تواند باعث تغيير ساختا موارد نظير جلب گردشگر، به شكل حادي در آمده و در دراز مدت مي

 .فرهنگي آن شهر يا روستا شود
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شوند، با رفتن به  هاي با توپوگرافي خاص و زيبا، كه به ندرت يافت مي مناطق باستاني و تاريخي و مكان •
  ).75  ،1386 .م چمانچي، و. ا ،35جشني   و كريمي 1386. م دوست، وطن و. ق اياز،( شوند زير آب ناپديد مي

  يدروليكي تأثيرات سدها بر سيستم ه-ه
 بنابراين پايين. تأثير عمده هيدروليكي تبديل حوزه رود از يك بستر داراي جريان به يك مخزن ساكن است

  كه با انباشته شدن آب در مخزن سد، پايين دست يا بخشي از آن خشك طوري به. شود دست دچار تغييرات آني مي
 هاي برگشت ناپذير، نابودي يا جهش ساختاري در طول اين مدت تعادل هيدروليكي مختل شده، تخريب. شود مي

يابد، بنابر اين  فساد گياهان و جانوران مرده در جريان آب، سرعت مي. شود ناگهاني در اكوسيستم آبي مشاهده مي
تر، تيرگي رنگ در مدت طوالني و  هاي عميق شود، بدون حضور اكسيژن در بخش جريان آب باالدست آلوده مي

  گرچه بعد از اين مرحله، امكان. ي فساد ناشي از دفع سولفور هيدروژن خواهد بودمعموال همراه با بو
  ولي اين ناحيه، تعادل جديد براي اكوسيستم خاكي. تشكيل اكوسيستم جديدي براي رودخانه وجود دارد

  پيوندد، شانس بازگشت به موقعيت پيشين را ندارد و حتي محيط دريايي كه رودخانه به آن مي
)764،Sait Tahmicioglu et. al., 2007.(  

اي شرق مديترانه را در كنار اكوسيستم  هاي تغذيه اين سد ويژگي.  نمونه خوبي از اين مورد استAssuanسد 
  : عامل زير نسبت داد6توان اين تغييرات را به  رودخانه نيل تغيير داده كه مي

كند، سرعت جريان رودخانه در   به طور قابل توجهي تغيير نمياز آنجا كه سطح آب در بستر رودخانه •
  شود، بنابر اين مشخصات انرژي جريان در اكوسيستم زنده تغيير دست آن ثابت مي هاي پايين بخش
 .كند مي

طبق محاسبات مشخص شد كه مي (تغييرات مثبتي نيز ممكن است به دليل تراوش آب زيرزميني رخ دهد  •
را به كمك تراوش آب از درياچه Nubian شاورزي و مصارف محلي در بيابان توان آب مورد نياز ك

Nasirكه در باالي رود نيل قرار گرفته، تامين نمود .( 

دست كاهش يافته  كند، كدورت جريان آب پايين از آنجا كه مخزن مثل يك حوض تصفيه بزرگ عمل مي •
 .كه بر رژيم جريان تأثير دارد

 .ز افزايش سطح آب قابل مالحظه استافزايش تبخير سطحي ناشي ا •

 :توان به دو گروه طبقه كرد تغيير دما در محيط اطراف آب را مي •

 .تغييرات گرمايي كه ممكن است منجر به تشكيل اليه هاي فصلي بسته به عمق آب در سدها شود -1

دست و  پايينتواند با تراوش از ميان دريچه  تغييرات دماي آب موجود در مخازن سد بسته به عمق آب مي -2
اگر عمق دريچه پايين تر از ترموكالين قرار بگيرد، رودخانه از نظر . مبادله با آب با دماي ثابت انجام شود

در . مشخصات بيولوژيكي و شيميايي مثل يك جوي خنك عمل كرده و حتي در تابستان نيز خنك است
اين .  يك اقليم گرم عمل خواهد كردكه آب در حال جريان در دماي آب سطحي باشد، رودخانه مانند صورتي

 .توانند تا كيلومترها در طول پاياب ادامه يابند تأثيرات مي



46  1388 تابستان، سوم سال اول، شماره – ي انسانياي جغرافيفصلنامه پژوهش 

ممكن است بر . دهد تغييرات جدي در مشخصات شيميايي آب رودخانه، مانند تغييرات دمايي رخ مي •
ارد تر رود و حسب عمق مخزن، آبي كه حامل اكسيژن و حتي سولفور هيدروژن است به بخشهاي عميق

دست، در پاياب ايجاد شود كه  تغييرات حياتي مهمي ممكن است به دليل جريان آب به سمت پايين. شود
كه ذرات حاصل از تجزيه مواد آلي، انباشته شده در اعماق رود، جايي. مرتبط به عمق دريچه هاي سد است

اين . ها به سطح آب بياينداكسيژن به مقدار كم موجود است، ممكن است به همراه آزاد شدن ناگهاني گاز
عالوه . شود موجب افزوده شدن ناگهاني مواد شيميايي مختلفي به نظام زيستي و نوسان دائم كيفيت آب مي

بر اين مشاهده شده كه نيتروژن موجود در هوا در سطح اشباع جريان در بخش پايين دست آبشار حل شده 
 .ها مضر و كشنده است اشباع شده، براي ماهياز نيتروژن % 150بنابر اين آبي كه تا حدود . است

 

   تاثير بر آلودگي صوتي - و
دت افزايش شر منطقه به دالت ساخت سد، تراز سر و صدا آ ا و ماشينه اهگ فاز ساختمانى با ورود دستير طد

  آالت مربوطه و همچنين انفجارهايي كه در عمليات ساخت سد انجام صداي توليد شده توسط ماشين. يابد يم
ه انجام عمليات د محدوش بر حيات وحيثيرات نامطلوبأتگيرد، باعث برهم زدن آرامش حاكم بر منطقه شده و  مي

ستانداران و پ مجاور، احتمال سقط جنين در يشيانه، مهاجرت به نواحآك رت. ذاردگ ي طرح بر جاى ميساختمان
  ير فاز ساختماني پروژه دها  از فعاليتي ناشي صوتگيلودآ ييامدهاپثيرات و تأان از جمله گرندپ يذارگتخم 

  .)27 ،1386. م زاده، كوچك و. م كمالي، (باشند يم
  

   تاثير سدها بر سيستم جوي-ز
تغييرات در درصد رطوبت، دما و جابجايي هوا به دليل حجم زياد آب ساكن، اقليم مربوط به توپوگرافي منطقه را 

به عنوان مثال با احداث . بندي شده نيز مشاهده مي شود  هوايي درجهعالوه بر اين تغييرات آب و. تغيير خواهد داد
سد كلقان در آذربايجان شرقي، حجم بسيار زيادي آب در پشت سد ذخيره شده كه اين حجم زياد آب، اثراتي بر هوا 

نطقه، توان به افزايش جذب انرژي خورشيدي در سطح م از جمله اين تغييرات مي. كند و اقليم منطقه ايجاد مي
با افزايش سطح تبخير مقدار . تبادل دما بين آب درياچه سد و جو مجاور و تغييرات در مقدار تبخير و مه نام برد

  ها چندان مضر نباشد، اما براي اگرچه اين تغييرات ممكن است براي سالمتي انسان. يابد تبخير افزايش مي
  ها بروز خواهد كرد ت ثانويه آنها بر انسان بسياري از گياهان و حيوانات قابل توجه بوده و تأثيرا

)Sait Tahmicioglu et. al., 2007, 766.(  
يكي ديگر از آثار سوء سدها، انتشار گاز گلخانه اي از مخازن به دليل گنديده و فاسد شدن پوشش گياهي و 

  ).19  ،1386. س. كديور، م(باشد  جريان كربن از حوضه مي
طقه، وضعيت ترافيك تغيير كرده و بر تردد وسايل نقليه و در نتيجه آلودگي هوا قابل ذكر است كه با توسعه من

  ).25  ،1386. و كوچك زاده، م. كمالي، م(افزوده خواهد شد 
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   تاثير سدها بر اكوسيستم موجودات آبزي-ح
باالرفتن ذرات آيد كه با  در فاز ساختماني، افزيش فرسايش و رسوبگذاري در پايين دست محل سد به وجود مي

هاي  روند و اين حالت موجب حذف مواد غذايي تعدادي از گونه زي از بين مي آب و رسوب آنها، جانوران كف
  ).  25، 1386.م زاده، كوچك و. م كمالي،(زند  ها را برهم مي هاي آبي شده و تعادل اكولوژيك اين محيطمحيط

 شود، بنابراين اكسيژن عث افزايش مواد غذايي در آب مياي كوتاه با در ابتدا تجزيه موجودات زنده در دوره
هاي ساكن در اعماق مخازن تشكيل  هوازي به كمك اليه آب افزايش يافته و يك محيط تجزيه بي) BOD(خواهي 

ها،  بنابراين افزايش بيش از حد فيتوپالنكتون. شود دهد كه اين باعث ايجاد محيط تيره و بدبويي در درياچه مي مي
  . ),Sait Tahmicioglu et. al., 2007،767(شود  ه ميمشاهد

پوشانند، موجودات گياهي  اي وسيع به رنگ سبز تيره مي عالوه بر گياهاني كه سطح آب را به صورت اليه
تواند هم براي حيات درياچه و هم براي  اين اتفاق مي. كنند بر سطح آب رشد مي) macroflora(بزرگ 

ها  گاهي اين ماكروفلورا .هاي توربين خطرناك باشد هاي سد و پروانه  و حتي براي دريچهماهيگيري مردم و قايقراني
  كنند، ضمن اينكه افزايش گياهان آبي باعث افزايش تبخير و تعرق غيرطبيعي مانند منبع ناقل بيماري عمل مي

  . )Sait Tahmicioglu et. al., 2007, 768(شود  مي
بنابراين . آيند حساب مي دست آن به طرف پايين از باالدست رودخانه بهها  سدها موانعي براي حركت ماهي

ها و بخش ديگر  ها و يا طغيان آب ها كه بخشي از زندگي خود را در چشمه اي از ماهي وجود سد يعني مرگ گونه
گذاري به  هاي دريايي براي تخم باتوجه به اينكه برخي از ماهي. گذرانند آن را در محل تقاطع رودها و دريا مي

گردند، وجود سد مانع اين  هاي جوان به دريا باز مي ها آمده و پس ازآن با ماهي هاي شيرين و درياچه سوي آب
هاي  گاهي براي اين منظور جريان. شود ها مي حركت شده و باعث مختل شدن اين چرخه و انقراض اين ماهي

  ). 151، 1386،. ف و ظفرنژاد، ) ,Sait Tahmicioglu et. al., 2007،768(شود  گذرگاهي فرعي ساخته مي
 

  تاثير سدها بر زندگي بشر- ط
  آيند، اما براي افرادي كه مزارع كشاورزي و گرچه سدها نشانه مهمي از پيشرفت و توسعه به حساب مي

ال  در سVoltaبه عنوان مثال هنگامي درياچه . هايشان به زير آب خواهد رفت، به راحتي قابل پذيرش نيست خانه
 نفر از ساكنان منطقه فراهم شد اما پس از 80000تري براي   در غنا احداث شد، گرچه مكان به مراتب مناسب1969

  چنين . هايشان را بدون طرح و نقشه بر ساحل درياچه بنا كردند  نفر بازگشته و خانه100000مدتي 
  وسيستم منطقه و منابع خطرناك باشدتواند براي بي صحيح مي هاي ناموفقي ناشي از جامعه شناسي غير تجربه

 )Sait Tahmicioglu et. al., 2007, 768( .  
ها،  گيرد، از جمله سلب مالكيت زمين پيش از شروع احداث سد تغييراتي در سيستم اشتغال و توليد صورت مي

شوند در  رفته ميكارگران ساده از همان منطقه به كار گ. اشتغال كارگران ساختماني و حمل مصالح به كارگاه است
هاي عمومي،  ها، ساختمان عموماً اقامتگاه. شوند ها و متخصصين از مناطق ديگر استخدام مي كه تكنسين حالي

هرچه امكانات بيشتري براي . شوند آيند ساخته مي براي كساني كه از مناطق ديگر مي... ها و مدارس و بيمارستان
  .شود ي سمبل پيشرفت و توسعه تبديل مياستفاده عمومي فراهم شود، سد بيشتر به نوع
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به اين ترتيب شرايط اقامت بهبود پيدا كرده و تغييراتي در نيازهاي حياتي ازجمله آب آشاميدني، فاضالب خانگي 
هاي  ضمن آنكه زندگي اجتماعي فعالتر شده، معامالت افزايش يافته و فعاليت. شود و تصفيه فاضالب ايجاد مي

هاي آبي و محيط اطرافشان از  اصالحات مهمي در سيستم حمل و نقل مشاهده شده و راه. دياب فرهنگي افزايش مي
مسيرهاي جديدي كه براي جلوگيري از هرگونه توقف در خدمات حمل و نقل ساخته . كنند اين نظر اهميت پيدا مي

  .شوند هاي مادي و زيست محيطي مي اند منجر به افزايش هزينه شده
هايي از پايين دست را با پايين آوردن بار آلودگي به دليل داشتن  ثيرات آلودگي را در بخشهمزمان، سدها نيز تأ

ضمن آنكه آنها با دربرگرفتن آب به طور دائم در بستر خود در . دهند مخازن بزرگ، به طور قابل توجهي كاهش مي
  .دهند طول دوره خشكسالي، بار آلودگي را كاهش مي

بدون شك در اين . دهند  خود، احتمال بروز سيل در پايين دست را كاهش ميسدها با ذخيره آب در مخازن
توسعه صنعتي سرعت يافته، شبكه آبرساني و توليدات غذايي به . ها و مزاياي بسياري وجود دارد ها، قابليت پروژه

  مدت طوالني،بنابراين پس از مقايسه ضررها و منافع سدها براي يك . كند دليل افزايش توليد برق پيشرفت مي
گيري كرد، شايد ضررهاي ناخواسته سدها در آينده به دليل مزاياي آنها چندان  توان در مورد احداث آن تصميم مي

هاي مهندسي عظيم بايد اين موضوع را خاطر نشان نمود كه نمي توان تنها  اما در كنار اين سازه. زياد به نظر نرسند
حتي اگر يك بخش . ها در اكوسيستم به هم مرتبط هستند ي زنجيره ا همهيك بخش از اكوسيستم را تغيير داد، زير

بنابراين در مرحله طراحي بايد جزئيات محيط زيست . از اين زنجيره جدا شود، همه سيستم را ويران خواهد كرد
  هاي جبران ناپذير، پيشگيري هاي الزم انجام گيرد مورد توجه قرار گرفته و پيش از وقوع خسارت

)Sait Tahmicioglu et. al., 2007, 769( .  
با وجود دست آوردهاي زيست محيطي و اجتماعي قابل توجه سدها، كاهش اثرات منفي آنها تا حد امكان بر 

هايشان در محاسبه مفاهيم ارزيابي محيط زيست در نظر  تأثيرات مذكور و راه حل. باشد محيط زيست بسيار مهم مي
  .شوند گرفته مي

در نظر . گيرند تغييرات حاصل از احداث سدها متفاوت و در درجات مختلفي از اهميت قرار ميطور خالصه  به
وجود خواهد آمد بسيار دشوار  گرفتن رابطه بين اين اثرات از قبل و تعيين اين مسئله كه چه اثرات مثبت و منفي به

ي  سوي ديگر منفي در نظر گرفتن همهاز. ها براي هر سد و هر مخزن بايد جداگانه انجام گيرد اين ارزيابي. است
  .اين تأثيرات اشتباه است

  
  نگاهي كلي به برخي از مسائل زيست محيطي سدهاي ايران

طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، مسائل زيست محيطي در مراحل مختلف مانند طراحي، احداث يا در  همان
ها در مراحل قبل از اجرا نيز  اي از ساختگاه پارهشود، گرچه در  برداري از سدهاي كشور ظاهر مي هنگام بهره

توان به سدهاي دز، عباسپور، درود،  از جمله سدهاي بزرگ ساخته شده در ايران را مي. خورد مشكالتي به چشم مي
 و ي اجتماعديب، عدم مالحظات اقتصاآسوب، كيفيت ر مسئله در اين سدها. جيرفت، ميناب و پيشين اشاره نمود

 مردم، ي، جابجاييدار شدن اراض  زهآب،، تلفات يدن اراضش از سد، شور يبردار صوص نحوه بهرهر خد گيفرهن
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ر مالحظات گكه ا ير حال د.خورد يم مچش ه بب مناسيبردار  و عدم مديريت بهرهيزكشاورد و توسعه شعدم ر
  رفتند،گ يار م نظر قرد جامع مور وستردهگصورت  ه اوليه بياه ي و برنامه ريزير طراحد يت محيطسزي

ر مناطق د را ي زيست محيطييامدهاپاقل د، حپرهزينه و گات بزرسسيتأونه گ اين ث توسعه و احدايها برنامه
  . )56 ، 1386. س پور، مصطفي و. ع رفتاري، ثابت(كرد  ي مدتحت نفوذ خود ايجا

مانند هذشته گ يها يريز برنامهدر هد د ير كشور نشان مد ي عمرانهاي و پروژهها   طرحيي سوابق اجرايبررس
يران گ اه تصميمگيدديط زيست از ح و مي منابع طبيعياه ، اهميت و ارزشسعهر حال تود يورهاكش از يبسيار

و نتيجه . ستا شده يبردار  و بهرهي طراحي مالحظات زيست محيطه از آنها بدون توجه بييارسهان بوده و بپن
. تسر كشور بوده اد ي محيطبع مناخسارت بهتلف و تخريب و  مخيها يگلودآ بروز يماتانين اقدچ ييامدهاپ

 محسوب نمود كه از اثرات ي عمرانهاي  پروژهها و ر زمره طرحدتوان  ين را نيز مآ ي جانبياه  سدها و سازهمسلماً
 مقدار يبررس. )75  ،1386 .م چمانچي، و. ا جشني، كريمي (باشند ير مدا برخوريكوتاه و بلند مدت زيست محيط

مقدار  از از سدها كمتر يا ارهپهد كه تخمين رسوب در د يم  به سدها از جمله سد ميناب نشانيرسوب ورود
  .شدبا ي عمر سدها ماهشكعاملي جهت  كه دهواقعي بو

د مواد روه، وچ زياد از سطح درياتاًبير نسخور به دليل ارتفاع كم منطقه از سطح دريا، مقدار تبش جنوب كير سدهاد
 ، زياد، نمك بااليقدار هدايت الكتريكم با ي سطحي جريانهاد و وروييمياشي ي، كودهائي روستايها الب فاضي، لآ

 هرچند .دشد هه خواچرياد آب كيفيت هش كاب كه موجداشته سد وجود چهرياد در ي حرارتياحتمال اليه بند
 نامناسب يها  مناسب آبريزي رنامهبتوان با  يمبوده كه  ي تحتانهاي  تخليه كنندهياراد ي كشوراز سدهاتعدادي 

   كه اجازهه انجام شديسطحصورت  به ييرآبگ  آن،دليل موقعيت خاص  بهيياهسددر اما . ج نمودرن خاآرا از 
 ده و بهشايين آب پع و كيفيت و نامطبي موجب بووضعيتاين . دهد يب با كيفيت مناسب را نمآ از يبردار بهره

 ياه فاضالبورود نين چهم. افتخواهد ي ش افزايياردبر ب، هزينه بهرهآ ع ازو نامطبيدليل لزوم زدودن بو
  .ساز است كلشمنيز ر تمامى اين سدها د ي و مصنوعيلآ يهاد و كويروستاي

 سيل در ي و رهاسازبودهك خشسال فصولي از ر دست سد د ايينپ كشور، رودخانه ياه از سديدر بسيارهمچنين 
تصرف  بيين دست سدها، موجپاعدم توجه به . افتد يل مرطوب اتفاق مصو ف و درگ بزريها ع سيالبوام وقگهن

مصالح، غيرصحيح  برداشت صورت  بهها ز به حريم رودخانهوتجابا  وده شخانه د روي سيالبدشت غيرقانوني
ن به پايي ي فراواني و جانيات مالرخسامخرب، ا ه البي سي با رهاسازشده كه هرودخانموجب تغييرات مورفولوژي 

  . )55 ،1386 .و مصطفي پور، س. ثابت رفتاري، ع(را موجب خواهد شد ست د
  

  نتيجه گيري
ها در غلبه بر طبيعت، متاسفانه هر روز شاهد از  با توجه به روند رو به رشد تكنولوژي و توانمندتر شدن انسان

شده، با وجود منافع زيادي كه طور كه بارها اشاره  همان. بين رفتن بخشي از اين موهبت الهي به دست خود هستيم
ساخت سدها به همراه دارند، ناديده گرفتن اثرات سوء آنها بر محيط زيست و نهايتاً بر زندگي انسان در دراز مدت، 

در برخي از كشورها . هاي جايگزين جهت مهار آب و كنترل سيالب انديشيده شود شايد بهتر باشد تا بيشتر به روش
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رج از بستر يا استفاده از بندها و سدهاي كم ارتفاع تا حدي نياز به استفاده از سدهاي بلند با با استفاده از سدهاي خا
  هاي عظيم را كاهش مخازن بزرگ كه طبيعتاً اثرات بيشتري بر طبيعت دارند، غلبه كرده و آثار منفي اين سازه

توان بخشي از اين اثرات مخرب  ها ميضمن آنكه با جدي گرفتن نتايج ارزيابي زيست محيطي و عمل به آن. داده اند
 .را كاهش داد
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