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چکیده
به منظور استفاده است. برخاستهستیزبهاکوسیستمباهموارهزیستمحیطبرتغییرباخلقتابتدايازانسان

تأمین انرژي، سدهاي بزرگ و کوچکی بر روي ها براي تأمین آب، جهت آبیاري و شرب و بهینه از آب رودخانه
برداي، از قبیل کاهش در فراوانی و اوج ي بهرهاند. علی رغم مزایاي متعددي که در محدودهها بسته شدهرودخانه
هاي طبیعی آبی داشتند احداث آنها تعادل در سیستمهاي کم آبی و یا بیها، امکان دسترسی به آب در سالسیالب

درازومدتکوتاهاثراتطبقبرمختلفیاساس معیارهايبرتواندمیسدهامحیطیزیستاثراتاست. را بهم زده 
خساراتومزایاواجتماعیاثراتوداردقرارسدتأسیساتتأثیرتحتکهنواحیومنطقهسطحبراثراتمدت،
غیرهوباستانیآثارفرهنگ،ناسی،شزیستهواشناسی،رفتارووضعیتبراستممکناثراتاین.شودبنديطبقه
سدها،احداثمثبتاثراتاهمیتبهتوجهبادرنتیجه.شودآنپیچیدگیوتغییرموجبشدتبهوگذاشتهتأثیر
زیستاثراتمقالهایندر.شودرساندهحداقلبهپایدارتوسعهجهتسدمحیطیزیستمنفیاثراتاستالزم

.قرار گرفته استبررسیموردسدهااحداثمحیطی

زیست، مخازن سدها، محیطسد، اثرات ژئومورفولوژیکی سدها: کلمات کلیدي
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مقدمه -1
هموارهوبودهپیش بینیقابلآبیکمبحرانجمعیت،افزونروزگسترشوبشرزندگیادوارتمامیدرآب،حیاتینقشبهتوجه

قرارعمومدسترسدربه سهولتودادهکاهشراآنتلفاتآب،مهارهايشیوهوهاحطرارائهباتاداشتهآنبرراکارشناسان
تولیدوسیالبکنترلعظیم،مخازندرآنذخیره کردنوآبحرکتبرابردرمانعیعنوانبهسدهااحداثکههاستسالدهند.
گرایانملیمهندسان، کارمندان،رهبران،نویسندگان،زابسیاريبراي.استرفتهشماربهاساسیراهکارهايازیکیغیرهوانرژي

غذا،وآببرق،کنندهتامینطبیعت،برانسانینبوغو استیاليملیغرورنمادهايبزرگسدهايگذشته،دههششانقالبیونو
هاآنکه شماربزرگسدهايساختروایناند. ازبودهملیاستقاللکنندهتضمینوها،بیابانها، آبادکنندهسیالبمهارکننده

رسید.بزرگسد52000بهسال60ازطول کمتردرو21قرندههنخستیندرنبود5000ازبیش20قرناولنیمهدر
ساخته 1949انقالبازپسبقیهآنهاتاي8جزبهکهاستبزرگسد19000ازبا بیشچینکشور،جهانسازسدبزرگترین

بهبزرگسدهاياحداثچندهر.گیرند قرار میهندوسابقشورويسپسوبزرگسد5500باامریکاینچازپساند.شده
مواردازايپارهدرکهداشتههمراهبهنیزراآن، مضراتیزیادمنافعوجودباوآنهازیادهايهزینهواجتماعیمزایايواسطه
کهادعا شدهامااستشدهشناختهجهانسراسردرتمدنهاگسترشوبشرزندگیبرآبتأثیراتهستند، گرچهناپذیرجبران
هايبینیپیشو همچنیننشدهحاصلشده،طراحیآبمنابعازبرداريبهرهبرايکههاییپروژهازنظر،مورداقتصاديمزایاي

المللی،بینهايسازمانبرخیحتیاند. انجام نشدهدرستیبهاجتماعیواقتصاديمحیطی،زیستمضراتکاهشبرايضروري
منابعمدیریتدردلیلهمیناند. بهدادهانجامتوسعهحالکشورهاي دردرآبتأمینهايپروژهکردنمتوقفمنظوربهمطالعاتی

اهمیتاستمطالعاتاینحاصلکهمحیطیزیستتأثیراتوگرفتهقرارمورد توجهاقتصاديواجتماعیفرهنگی،توسعهآب،
و اقتصاديمسائلکهطورهمانشوند،میانجامجدیدهايیافتهاساسبرکهطراحیمطالعاتدراست. امروزهیافتهافزونروز

مقالهاینگیرند. درقرارتوجهموردبایدنیزفرهنگیواجتماعیمحیطی،زیستهايارزشگیرند،میقرارتوجهموردتکنیکی
Tahmicioglu Mقرار گرفته است کردبررسیموردسدهااحداثمحیطیزیستاثرات .et al., 2007)Sait(.

پیامدهاي زیست محیطی سدها-2
ها:رودخانهدرحیات- 2-1

گونههرکه.هستندمتفاوتیزیستیویژگیهايدارايباشندداشتهآراموکندیاتندجاريآبهايداراياینکهحسببرهارودخانه
وآنهادرآبجریاننوعبهتوجهباهارودخانه.بگذاردرودخانهحیاتبرژرفتأثیراتتواندمیآندرصادياقتوصنعتیفعالیت

در)Loticروان (آباکوسیستمیکعنوانبههارودخانه.دارندمتفاوتیزیستیجوامعدریا،سطحازارتفاعوجغرافیاییموقعیت
گلدارگیاهانازمختلفماکروفیتهايعموماًراشیرینآبهايگیاهی رودخانهپوششددارنقرار)Lenticساکن (آبهايمقابل

مهمگیاهانازجلبکها.کنندمیسازگارراخودآبیشرایطبامکانیسمهاییطریقزي ازخشکیگیاهاناینکهدهندمیتشکیل
بروهستندچسبندهنوعازجلبکهاایناست،زیادآبجریانسرعتکهبخشهاییکه معموالً درآیند.میشماربهروانآبهاي
هادیاتوموفیتوپالنکتونیجلبکهايگیريشکلبرايزمینهیابد،میکاهشآبجریانسرعتکهدست رودخانهپاییندرعکس

ارتباطبیآبدرولمحلاکسیژنباآنهاانتشارالگويکههستندماهیهارودخانه،جانوريهايگونهدیگراز.شودمساعدتر می
.نیست
رودخانهاکوسیستمحیاتبرسدهااثر-1-1- 2
کیلومترهاتاتغییراتاینو.شودمیدگرگونیدچارقسمتآندررودخانهآبجریانسرعتسد،یکازبرداريبهرهنگاممعموالً

جریانسرعتشودمیتشکیلسددریاچهکهسد،دستاالبدرمثالبطور.گذاردمیراخودتاثیرسددستباالودستپاییندر
جلبک حیاتدرتواندمیمسالهاینکهشودمیآندرسیلتواليشدنانباشتهخود باعثاینوشودمیکمزیاديحدتاآب

رااکوسیستمزنجیرهکهرادیگرهايحلقهنابودياکوسیستم،ازحلقهیکشدننابودباوکندنابودآنها راوگذاشتهسوءتأثیر
برریزيتخمبرايآنهاازبرخیکههستندها، ماهیهارودخانهدرآبزيجانورانترینفراواناز.بخشدتسریعدادند،میتشکیل
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میقطعحرکتمسیراینرودخانهیکدرسدایجادازبعد.برسانندرودخانهدستباالبهراخودتاکردهشناآبجریانخالف
موجبماهیهاشدننابودد.کنمینابودرودخانهدرراجانوريحیاتوماهیها شدهنایابهايگونهنابوديموجبخوداینوشود
اینحیاتبرخوداینوشدهغذاکمبودمشکلدچارنوعیبهنیزکنندمیتغذیهاز ماهیهاکهپستاندارانیوجانورانکهشودمی

درماهیهامهاجرتمشکلبرايکهحلیراهاماورودمینقصانبهروآنهاجمعیتوگذاردمیئیتاثیرات سوجانورانازگونه
را فوقمشکالتتواندمیحديتاحلراهاینوسدهاستمحلدرماهیحملباالبرهايسريیکایجاددارد،ها وجودرودخانه

.شوندقائلتاهمیهااکوسیستمبرايماطراحانکهشرطاینبهفقط.کندحل
سدهاشیمیاییوفیزیکیاثرات-2-2

:شودمیبیانزیرترتیببهسدهابرواردشیمیاییوفیزیکیبرخی از اثرات

ماهیان،یخ،درختان، قطعاتنظیرهارودخانهمسیردرشناوراجسامعبوروحرکتمقابلدرمانعیعنوانبهسداحداث
.کندمیعملغیرهوهاکشتی

هاکنندهتخلیهوهادریچهنمودنمسدوددرمخزندروبرساثر.

یابدمیافزایشسطحیتبخیرآب،سطحافزایشدلیلبه.

است.آبیاري سطحیازناشیاراضیشدنزهداروزیرزمینیآبسطحرفتنباالعلتبهکشاورزياراضیشدنشور
-میسطحبهراخاكموجود درنمکموئینگی،دهپدیشود،مینزدیکزمینسطحبهزیرزمینیآبسطحکههنگامی
زیرزمینی،آبکیفیتبديبه علتگیرد،میقرارمناسبکنترلتحتزیرزمینیآبازاستفادهوقتیحتیکشاند.
کمشوريبهحساسمحصوالتعملکردشودکهمیموجباراضیشدنشور.آیدوجودبهثانویهشورياستممکن

).1386م.س.، گردد(کدیوررمولدغیزمیننتیجهدروشده
ها در بخش پایاب سدهااثرات احداث سدها در تغییرات دبی رودخانه- 2-3

-ها، بویژه در  پایاب سدها بر جاي میهاي مسیر جریان رودخانهاي بر بستر و کنارهسدها علی رغم مزایاي فراوان، تأثیرات عمده
هاي هندسی ها، حجم سدها، ویژگییژگی هیدرولوژیکی پایاب با موفومتري حوضهمیزان و نحوه تأثیر احداث سدها بر وگذارند.

-ها و میزان آبهاي رها شده از مخزن سدها در طی زمان، در رابطه است. بیشتر سدها حداقل در ابتداي بهرهبستر جریان رودخانه
اي در ند. کاهش دبی، موجب بروز عمدهکنبرداري و تا زمان پر شدن مخزن سد، آب اندکی را به سمت پایین دست رها می

شود که میزان این تغییرات بستگی به تعداد و بزرگی سدهاي احداث شده در طول مسیر یک رودخانه بسترهاي پایین دست می
,.Brandt S. Aویژه دارد ( 2000.(

راتی را در الگوي روزانه و ساالنه جریان عالوه بر تأثیر آنها، در مقدار آب رها شده و همچنین در کاهش اوج سیالبها، سدها تغیی
دهد. به علت اینکه تولید و مصرف برق در طول شب آبی رخ میآورند. تغییرات روزانه در استفاده از نیروي برقها پدید میرودخانه

ر الگوي بارش رخ بیشتر از روز است، رهایی آب نیز در طول شب بیشتر از روز است. تغییرات فصلی نیز به علت تغییرات فصلی د
شود. آنچه که از نظر تغییرات دهد که این تغییرات نیز به صورت تأخیر در بروز تغییرات دبی در پایین دست سدها منعکس میمی

کند. باشد، تغییر در دبی غالب یا در مقدار جریانی است که مسیر جریان رودخانه را پرمیبستر و از دیدگاه ژئومورفولوژي مهم می
ها با کند. با عنایت به رابطه تغییرات ژئومورفولوژیکی در بستر رودخانهی غالب در تنظیم بستر اصلی نقش اولیه را ایفا میاین دب

میزان دبی و تغییرات آن در طی زمان، باید میزان تغییرات دبی قبل و بعد از احداث سد مورد بررسی قرار بگیرد تا تحلیل تغییرات 
ذیر گردد.ؤئومورفولوژیکی امکان پ

.Brandt Sبرخی از محققان ( به نقل از، A., معتقدند که براي بررسی میزان تغییرات دبی، باید درصد تغییرات در ) 2000
گردد:میانگین دبی روزانه قبل و بعد از احداث سد مد نظر قرار گیرد که این امر با بکارگیري معادله زیر ممکن می
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PC=100((X2/X1)/(Y2/Y1)) )1 (

که در این رابطه:
PC  ، درصد تغییرات میانگین دبی روزانه در مقطع زمانی ویژه:X2/X1 میانگین جریان رودخانه در طول زمان :

: میانگین روزانه جریان روزانه در یک Y2/Y1هاي قبل و بعد از احداث سد ، اي دورهمشخص، در یک مکان مورد بررسی،  بر
).1389ایستگاه، که تحت تأثیر احداث سد قرار نگرفته است (بیاتی خطیبی م،

هااثرات احداث سدها در تغییر بار رسوبی رودخانه-۴-٢
کنند و این تغییرات، گاه آرایش جریان اي ایجاد میتغییرات عمدهها نیز سدها نه تنها در دبی، بلکه در  مقدار بار رسوبی رودخانه

ها از نیروي سایشی باالیی برخوردار هستند، بار رسوبی کند. در نواحی کوهستانی که رودخانهها را به طور کلی متحول میرودخانه
شود. در از مسیر در این انتقال اختالل ایجاد میدهند. اما با احداث سدها در بخشی دست انتقال میزیادي را از باال دست به پایین

,.Brandt S. Aافتند. طبق نظر ویلیامز و والمن( به نقل از،واقع بخشی از این رسوبات در پشت سدها به تله می ، در )2000
ه شده در پشت سدها به افتد که البته میزان مواد انباشتها در پشت سدهاي بزرگ به تله میدرصد از بار رسوبی رودخانه90حدود 

ها ها وابسته است. در مناطق مداري و نیمه خشک، سطوح دامنههاي اقلیمی و لیتولوژیکی حوضهعوامل مختلفی، از قبیل ویژگی
ها را در اختیار آبهاي هاي رگباري مواد سطوح دامنهگردد، همچنین وقوع بارندگیتوسط پوشش گیاهی به طور کامل حفظ نمی

ها و همچنین مقدار رسوبات پشت سدها در چنین مناطقی بیشتر دهد. به همین دلیل مقدار بار رسوبی رودخانهیجاري قرار م
دهد، بخشی از است. عالوه بر تغییراتی که بعد از احداث سدها در میزان بار رسوبی در اثر تغییر د رعملکرد فرآیندها رخ می

)1گردد. شکل(ها ناشی از آن مربوط میسدها  و آشفتگی دامنهتغییرات در افزایش بار رسوبی به عملیات احداث

عملیات احداث سد و افزایش بار رسوبی ناشی از آن در محل تشکیل دریاچه سد(سد سهند)-1شکل

تر و یا از ها برجستهرودخانهاي، اثرات سدها را در زمینه تغییر بار رسوبیهاي رودخانهتوانند در داخل سیستمعوامل دیگري می
آوري شده در پشت آنها و تغییرات آن در طول میزان آنها بکاهند. به عنوان مثال، میزان انتقال رسوبات از سدها از کیفیت آب جمع

پذیرد. تغییرات حرارتی در حوضه و مقدار آب، در ظرفیت حمل رسوبات تأثیرگذار است.زمان، تأثیر می
خیزيلرزهيفعالیتهاوسدها-۵-٢
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رها صورتدرسددستپایینساکنینبرايخطرپتانسیلیک،شهريمناطقنزدیکیدرآب،طبیعیبزرگمخازنوسدها
کلازکهدهدمینشانجهانیآمارهاي.باشدمیسدبهآنازناشیخساراتوزلزلهیکوقوعاثردرآبنشدهکنترلشدن

بودهجنبیهايسازهوسدبدنهبهمربوطاي یعنیسازهآنهادرصد10ازکمتراستآمدهپیشسدهابرايدنیادرکهمشکالتی
بروزباعثزلزلهکهمواردي.استداشتهو سیالبنشتمانندهیدرولیکیدالیلمشکالتدرصد80ازبیشمیانایندر.است

کهموارديالبتهباشد.میايسازهدرصد مشکالت25حدودوکلدرصد5ازکمتراستبودهجنبیهايسازهیاسددرمشکل
اولین.اندبودهفاجعهیکحددرهر یکولیاستشدهگزارشکمبسیاراستشدهجنبیهايسازهیاسدشکستبهمنجر

زلزله سالدروامریکاجرجیايایالتدر2اگوستاسدبهمربوطاستشدهثبتفنیادبیاتدرکهلرزهزمینازناشیسدشکست
اندشدهشکستهزلزلهاثردرکاملطوربهسد30ازکمتردنیا،تمامیدر.باشدمی)جنوبیچارلتون (کارولیناي1886

.(USCOLD, جديخسارتزلزله،اثردربزرگبتنیوخاکیسد10ازکمترکهدهدنشان میهاگزارشکلیطوربه(2000
)2(شکل.اندداشتهشدید

هندبیهاجزلزلهدرخاکیسدیکباالدستدرشیبلغزشازناشیطولیترك-2شکل

سدهابیولوژیکیاثرات-۶-٢
وسالمتبر رويفراوانتأثیراتعظیمهايدریاچهوسدهااستواییمناطقدرکهرسیدهاثباتبهاکنونبیولوژیکی،نظراز

.نمایندمیاستفادهآبهاي راکدازآنهاناقلینکهبیماریهاییشیوع:ازعبارتندتأثیراتاینمهمترین.داردمحلمردمبهداشت
درو سدهاهادریاچهساختمانکهتغییراتیباشند: اولمینوعدوبربیولوژیکیهايمجموعهرويبرسدهايدریاچهتأثیرات
سدهاادارهنحوهومدیریتبهتأثیرات بستگیردیگنوع.کندمیساقطفعالیتهاسایربرايسوددهینظرازراآنآوردهواردمحیط

وآشامیدنیآبیاونیروتأمین(سدشدناصلی ساختهمنظوربامغایرسددرشدهواقعبیولوژیکیروندگاهی.داردهادریاچهو
رادریاچهآبآبی،جلبکهايرشداینکهیاونمودهسدراهاجلوي توربیناستممکنآبدرعلوفهسریعرشدد.باشمیزراع)
.نمایداستفادهبالصنعتییاخانگیمصارفبراي

فاضالبهايوتخلیه زبالهباشد،میبررسیقابلشوندمیواردسدبهکههاییرودخانهبارابطهدرکهمسائلیازدیگریکی
زمانمروربهتواندمیوداردالییپاخاصیت خودرودخانهعاديحالتدرچون.باشدمیکشاورزيآبهرزوصنعتیوخانگی

بهتایابدکاهشرودخانهسرعتکهشوندمیباعثسدها.کم کنداکسیژنگرفتنطریقازراخودآلودگیبارحرکتطولدر
دمواتجمعبازمانمروربهویابدکاهشهارودخانهپاالییخودتاثیرکهشودمیاین موجبوبرسدسدهاپشتدرسکونحالت
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اینعالوه بروگرددسدهااطرافخاکهايآلودگینیزوسدهادریاچهدرساکنجاندارانآلودگیباعثسدهادر پشتکنندآلوده
کهموجوداتیسایروبه انسانآلودگیهااینانتقالباعثتواندمیگرددمیاستفادهگوناگونمصارفبرايسدهاپشتآبازچون

سایربهجاندارانطریقازآنهاانتقالوانواع امراضشیوعباعثخوداین.گرددکنندمیزندگیسدهااطرافاکوسیستمدر
هاآلودگیاینتجمعباشدمیبررسیقابلسدهادریاچهبا آلودگیرابطهدرکهمسائلیازدیگریکی.گرددمیهااکوسیستم

غذاییمنابعاینازانسانهامصرفباخوداینکهاستماهیهاخصوصبهوهادریاچهساکن اینجاندارانبدندرآنهانوعبرحسب
میآنها متفاوتبردباريدامنهبهتوجهبامختلفافرادبدندرآنتاثیراتکهگرددمیآنهادرخطرناكایجاد بیماریهايباعث
).1383(نادري م. و نادري م.ر.،باشد

سدهااقتصاديواجتماعیاثرات-٧-٢
:کردبیانزیرترتیببهتوانمیراسدهااحداثمخرباقتصاديواجتماعیاثرات

افزایشپدیده باعثاینشود،میغرقابسددریاچهدرکهجوامعیوروستاهامجاور؛روستاهايبرسداحداثاثرات
.شودمیکاذبهايشغلپیدایشوشهرهاجمعیت

عدمها،داخل دریاچهازعبورنتیجهدرنیروانتقالخطوطوهاجادهرفتنبینازها:سازهوتأسیساتبرسداحداثاثر
.استبزرگسدهايضایعات ایجادجملهازغیرهوبندهاآبقدیمی،هايکانالسد،محدودهازنقاطیبهدسترسی

شودمیداز افرازیاديعدهبیکاريباعثآنهارفتنآبزیریاومصالحتهیهبرايکشاورزيهايزمینرفتنبیناز.

تاکههستنددیگر مشکالتیازبرداريبهرهدوراندرتوریسمتوسعهوساختمرحلهدربومیغیرکارگراناشتغالگاهی
شکلبهگردشگر،جلبنظیراز مواردبعضیدرمشکالتاین.شوندمیروستاوشهرامنیتزدنبرهمباعثحدودي

.شودروستایاشهرآنو فرهنگیسنتیساختارتغییرباعثتواندمیمدتدرازدروآمدهدرحادي

میناپدیدآببه زیررفتنباشوند،مییافتندرتبهکهزیبا،وخاصتوپوگرافیباهايمکانوتاریخیوباستانیمناطق
).1388پیرستانی م. و شفقتی م.، (شوند

صوتیآلودگیبرتأثیرسدها-٨-٢
یابد. صدايافزایش میشدتبهمنطقهدرصداوسرترازسد،ساختآالتماشینوهاهدستگاورودباساختمانىفازطیدر

آرامشزدنبرهمباعثگیرد،انجام میسدساختعملیاتدرکهانفجارهاییهمچنینومربوطهآالتماشینتوسطشدهتولید
آشیانه،ترك.گذاردمیجاىبرطرحساختمانیعملیات انجاممحدودهوحشحیاتبرنامطلوبیتأثیراتوشدهمنطقهبرحاکم

صوتیآلودگیپیامدهايوتأثیراتجملهازپرندگانگذاريو تخمپستانداراندرجنینسقطاحتمالمجاور،نواحیبهمهاجرت
).1386زاده م.،کوچکم. و(کمالیباشندساختمانی میفازدرپروژههايفعالیتازناشی

جويتمسیسبرسدهاتأثیر-٩-٢
.دادخواهدرا تغییرمنطقهتوپوگرافیبهمربوطاقلیمساکن،آبزیادحجمدلیلبههواجابجاییودمارطوبت،درصددرتغییرات

شرقی،آذربایجاندرکلقاناحداث سدبامثالعنوانبه.شودمیمشاهدهنیزشدهبنديدرجههواییوآبتغییراتاینبرعالوه
اینجملهاز.کندمیایجادمنطقهاقلیمهوا وبراثراتیآب،زیادحجماینکهشدهذخیرهسدپشتدرآبزیاديبسیارحجم

درتغییراتومجاورجووسددریاچهآببیندمامنطقه، تبادلسطحدرخورشیديانرژيجذبافزایشبهتوانمیتغییرات
سالمتیبراياستممکنتغییراتایناگرچهیابد.میافزایشار تبخیرمقدتبخیرسطحافزایشبا.بردناممهوتبخیرمقدار
خواهدبروزهاانسانبرآنهاثانویهتأثیراتوبودهتوجهقابلحیواناتوگیاهانازبراي بسیاريامانباشد،مضرچندانهاانسان

,.Tahmicioglu M .et alکردخواهدبروزهاانسانبرآنهاثانویهتأثیراتوبودهتوجهقابلحیواناتوگیاهانازکرد بسیاري

2007)Sait(.
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شدخواهدافزودههوا،آلودگینتیجهدرونقلیهوسایلترددبروکردهتغییرترافیکوضعیتمنطقه،توسعهباکهاستذکرقابل
).1386زاده م.،کوچکم. و(کمالی
ازکربنو جریانگیاهیپوشششدنفاسدوگندیدهدلیلمخازن بهازايانهگلخگازانتشارسدها،سوءآثارازدیگریکی
). 1386م.س.، باشد (کدیورمیحوضه

ایرانسدهايمحیطیزیستمسائلازبرخیبهکلینگاهی-١٠-٢
در.نمودرهاشاپیشینومینابدرود، جیرفت،عباسپور،دز،سدهايبهتوانمیراایراندرشدهساختهبزرگسدهايجملهاز

شدنشورسد،ازبرداريبهرهنحوهخصوصدرو فرهنگیاجتماعیاقتصاديمالحظاتعدمآب،کیفیترسوب،مسئلهسدهااین
چشمبهمناسببرداريبهرهمدیریتعدموکشاورزيتوسعهورشدمردم، عدمجابجاییاراضی،شدندارزهآب،تلفاتاراضی،

قرارنظرموردجامعوگستردهصورتبهاولیههايریزيبرنامهوطراحیدرمحیطیالحظات زیستماگرکهحالیدر.خوردمی
مناطق تحتدررامحیطیزیستپیامدهايحداقلپرهزینه،وبزرگتأسیساتگونهایناحداثوتوسعههايگرفتند، برنامهمی

).1386س.، پورمصطفیع. ورفتاري(ثابتکردمیایجادخودنفوذ
ازهمانند بسیاريگذشتههايریزيبرنامهدردهدمینشانکشوردرعمرانیهايپروژهوهاطرحاجراییسوابقبررسی

آنهاازبسیاريوبودهگیران پنهانتصمیمدیدگاهاززیستمحیطوطبیعیمنابعهايارزشواهمیتتوسعه،حالدرکشورهاي
هايآلودگیبروزاقداماتیچنینو پیامدهاينتیجه.استشدهبرداريبهرهوطراحییمحیطزیستمالحظاتبهتوجهبدون

.استبودهکشوردرمحیطیمنابعبهخسارتوتخریبومختلف

فاضالبآلی،موادوروددریاچه،سطحاززیادنسبتاًتبخیرمقداردریا،سطحازمنطقهکمارتفاعدلیلبهکشورجنوبسدهايدر
درحرارتیبنديالیهباال، احتمالنمکزیاد،الکتریکیهدایتمقدارباسطحیجریانهايورودوشیمیاییکودهايروستائی،هاي

کنندهتخلیهدارايکشورسدهايازهرچند تعدادي.شدخواهددریاچهآبکیفیتکاهشموجبکهداشتهوجودسددریاچه
خاصموقعیتدلیلبهسدهاییدراما.نمودخارجآنازنامناسب راهايآبمناسبزيریبرنامهباتوانمیکهبودهتحتانیهاي
بويموجبوضعیتاین.دهدنمیرامناسبکیفیتباآبازبردارياجازه بهرهکهشدهانجامسطحیصورتبهآبگیريآن،

همچنین.یافتخواهدافزایشبرداريبهرهنههزیآب،ازنامطبوعبويزدودنلزومبه دلیلوشدهآبپایینکیفیتونامطبوع
است.سازمشکلنیزسدهااینتمامىدرمصنوعیوآلیکودهايوهاي روستاییفاضالبورود

گیرينتیجه- 3
منافعوجودباشده،اشارهبارهاکهطورهمان.دارندمفیدهمچنینومخرباثراتسدهاشد،بحثمقالهایندرکههمانطور

مدت، شایددرازدرانسانزندگیبرنهایتاًوزیستمحیطبرآنهاسوءاثراتگرفتننادیدهدارند،همراهبهسدهاساختکهزیادي
ازکه مثالهاییداردوجودزیاديمراجع.شوداندیشیدهسیالبکنترلوآبمهارجهتجایگزینهايروشبهبیشترتاباشدبهتر

:ازعبارتندالینحلو اغلبمهممسألهسه.کنندمیذکرراسدهااقتصاديواجتماعیفرهنگی،محیطی،زیستمخرباثرات
هستندسیاسیغیروتجربهبیکهبومیافرادکردنالف) جابجا

آبیاريمزارعشدنماندابیوب) شورزایی
آببامرتبطامراضازناشیبهداشتیج) مسائل

شوريوشدنزه دار، اجتماعی-اقتصاديرسوبگیريدرتوانمیراایرانشورکدربزرگسدهايناسازگارپیامدهاينمونه
بهشربآبتأمینجهتسدآب دریاچهمشکالتومردمجابجاییآب،تلفاتمسائلمناسب،برداريبهرهمدیریتعدماراضی،
گسترده،بصورتاولیههايیزيربرنامهوطراحیمحیطی درزیستمالحظاتاگرکهحالیدر.داشتآنکیفیتکاهشلحاظ
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پیامدهايحداقلهزینه،پروبزرگتأسیساتاینگونهاحداثوهاي توسعهبرنامهگرفتند،میقرارنظرموردسونگرهمهوجامع
.نمودندمیایجادنفوذ خودتحتمناطقدررامحیطیزیست
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