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 خالصه
در اين مقاله اثرات مخرب سدها بر محيط زيست مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا برخي تعاريف بيان شده و در ادامه اثرات 
مخرب به صورت طبقه بندي شده ارائه گردبده اند.درادامه مشكالت سدهاي ايران و برخي راهكارها بيان شده و.در  نهايت به 

 منظور امكان مقايسه صحيح به فوايد سد ها نيز اشاره گرديده است. 
 

 مقدمه 
 نام هيدروسفر مي شناسيم تحت كه ما سياره در آب موجودي كل جهان در آينده نزديك دچار بحران كم آبي خواهد شد.

 شيرين آب باقيمانده درصد7/2 تنها  و شور آب مقدار اين از  درصد2/97 است .نزديك به مكعب  كيلومتر 1360000 حدود
 اين .دانشمندان سعي داشتند با ارائه روشهايي به ذخيره آب بپردازند و از هدر رفتن آن جلوگيري كنند .به همين دليل است

 شده است. )به عنوان بهترين روش در مهار آب شيرين(امر و در كنار آن توليد انرژي از آب موجب پيدايش علم مهندسي سد
در حال  حاضر انرژي  موجود در آب  جاري ، سهل  الوصول ترين ، تجديدشونده ترين  و تميزترين  منبعي  است كه  براي  توليد برق  در 

 ] 4[.اختيار است
 
 - برخي تعاريف 1
• Uپايدار توسعه تعريفU :متحد ملل كشاورزي و خواربار سازمان( FAO )كند مي تعريف صورت اين به را پايدار  توسعه: 

 كه طريقي به ها سنت و اوري فن دادن جهت و طبيعي منابع از اساسي حفاظت و مديريت از عبارت است پايدار، توسعه

 پايدار توسعه .گردد مي آورد بر آينده نسل براي و حاضر حال در هميشه، براي انساني نيازهاي كه حاصل شود اطمينان

 : از است عبارت و گردد مي محسوب توسعه نوع ترين ال ايده و بهترين(Ecologically sustainable) اكولوژيكي

ادامه  براي را ضروري اكولوژيكي فرايندهاي كه بطوري بخشيده، بهبود آينده و حال در را زندگي كلي كيفيت اي كه توسعه
 عمًال پايدار توسعه . .شوند تدوين اجتماعي نيازهاي اساس بر بايد اي توسعه فعاليتهاي اساس اين بر.نمايد حفظ زندگي

 ] 1[  .پذيرد تحقق تواند مي اكولوژيكي و اقتصادي اجتماعي، سه گانه هاي مولفه مشترك فصل در فقط
  با توجه به اين تعريف به لزوم ارزيابي زيست محيطي پي مي بريم.

Uمحيطي( زيست ارزيابي تعريفEnvironmental lmpact ASSessment: (Uمحيطي اثرات زيست  ارزيابي ( EIA) 

 بر  پروژه يك عملكردهاي و ها فعاليت اثرات بيني پيش جهت رسمي مطالعات و بررسي جريان و فرايند از است عبارت

 ، ها پروژه پيامدهاي سيستماتيك ارزيابي و شناسايي شامل .اين فرايند اجتماعي رفاه و ها انسان سالمت ، زيست محيط
اين است.  زيست محيط اقتصادي و اجتماعي ، بيولوژيكي، فرهنگي ، شيميايي،فيزيكي اجزاي بر ها طرح و ها برنامه

 ] 2[  پس از آغاز بهره برداري از آن مي باشد.،نظارت شامل مراحل طراحي، مراحل اجراي پروژه 
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 سدها محيطي زيست اثرات - انواع2
 قالب در ميتوان محيط در آنرا درياچه و سازه اين متقابل و همچنين اثر سد و سد درياچه بر محيط تاثيرگذاري بطوركلي

 : شوند ظاهر صورت دو به است ممكن اثرات داد . اين قرار تحقيق و  بررسي مورد سدها محيطي زيست اثرات
 بخش زيان محيطي زيست متقابل مفيد و اثرات محيطي زيست متقابل اثرات

 
 سد احداث شيميايي و فيزيكي - اثرات2-1

 به صورت زير خالصه كرد : يك سد را مي توان و شيميايياثرات فيزيكي 
 ، ماهيان ، يخقطعه هاي  ، درختان نظير رودخانه مسيل در شناور اجسام عبور و حركت در مانعي بعنوان سد احداث اثر -

 شناور اجسام عبور از ممانعت درقبال را اثر بيشترين و دارند اهميت سدها همه مورد اين درمانند اين ها  .و  ها كشتي
 ] 2[گذارند. مي برجاي

 و شيميايي و فيزيكي عمده تغييرات موجب ها كننده تخليه و سرريزها آب رهاسازي از ناشي زياد سيالبهاي وقوع -
 ] 2[سدها مي گردد. دست پايين در بيولوژيكي

اين حبابهاي  گاز در داخل   .تراوش  آب  ازسرريزهاي  سد مي تواند باعث  فوق  اشباع شدن  آب  از گازهاي  موجود در هوا شود -
بافتهاي  ماهي  جذب شده  و مي تواند باعث  بيماري  و در نهايت مرگ  ماهي  شود. فوق  اشباع  شدن  آب  از گاز، مشكل  مهمي  

در رودخانه  كلمبيا بود. آنهادريافتند كه  وجود فشار زياد ناشي  از سقوطآب  از سر ريزهاي  سد (به  درون  مخزن ) 
 ] 4[.باعث مي شود كه  گازهاي  اتمسفري  در آب ، محلول شده  و مخزن  به  صورت  فوق  اشباع  در آيد

 ]2[منطقه نيز بسيار مهم است. زيست محيط و سد دست پايين مناطق روي به رسوبي مواد حاوي آلود گل آب خروج اثر -

 بدليل آبي برق و مخزني سدهاي جز مهم ترين اثرات سد ها مي باشد. زيرزميني آب سطح تغييرات بر سد يك اثر -

 ] 2[دارند. را در اين مورد تاثير بيشترين آب از زيادي حجم دارابودن
 خرد مقياس در هوايي و آب تغييرات موجب درياچه محدوده در نسبي نم باالبردن و مه تشكيل با سد بزرگ هاي درياچه -

 ساخت مصنوعي جنگلهاي و ويالها و باغها وسيع گسترش علت به هوا و آب بر توريستي سدهاي اقليم مي شوند. تاثير

 ] 1[است. بقيه از بيشتر بشر دست

 - اثرات احداث سد بر رسوبات و بستر رودخانه2-1-1    

 .كنند مي رسوب سد درياچه يا و مخزن در كه اي رودخانه رسوبات و جامد مواد كلي يا نسبي كاهش بعنوان سد احداث اثر

 پايين رودخانه مسير شديد فرسايش موجب و زده بهم سد دست پايين در را گذاري پتانسيل رسوب طبيعي توازن امر اين

 درمواقع سد پشت آب مكرر تخليه بدليل كه ميگذارند برجاي را بيشترين اثر كنترلي سدهاي مورد اين ميگردد.در دست

 ذخيره سدها پشت در كه آبي معموًال اشاره كرد : رودخانه بستر تغييرات در اين مورد مي توان به اثر سد در. ميباشد سيالبي

سرزير  سد از كه آبي و شوند مي انباشته سدها پشت در سيلت و الي اين كه سيلت است و الي زيادي مقادير شود حاوي مي
 مي شود. رودخانه فرسايش تشديد باعث رودخانه به برخورد هنگام در آب اين تند سرعت و بوده سيلت و الي فاقد شود مي

 اساس سطح در تغييري هر .كند فرسوده را خود بستر آنجا تا تواند مي رودخانه يك كه است اي نقطه ترين پايين اساس سطح

سطح  سد مخزن شود، مي ساخته سدي رودخانه مسير در وقتي .نمايد تنظيم آن با را خود فعاليتهاي رودخانه تا سبب مي شود
 حمل آن مي قدرت و سرعت كاهش سبب و يابد مي كاهش رودخانه شيب سد، دست باال در .برد مي باال را رودخانه اساس

 مي پيدا آنجا ادامه تا فرآيند اين .دهد مي ادامه خود مسير بردن باال و سازندگي به مواد، رسوبگذاري با رودخانه نتيجه در .شود

شود بنابراين در پايين دست سد باعث پايين بردن سطح اساس رودخانه  مناسب خود بار حمل براي رودخانه شيب كه كند
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ميشود به نحوي كه با عث فرسايش مجدد كف رودخانه شده واين روند تا زماني كه رود خانه به حالت تعادل برسد ادامه 
 مي باعث رودخانه خصوصيات در تغيير گونه هر و شود مي شده تنظيم خود سيستم اين تعادل رسيد به رودخانه مييابد .وقتي

 زماني  است كه رودخانه تا اساس، سطح تغيير كند. خنثي را تغييرات اين اثر نحوي به تا كند طي را رودخانه روندي كه شود

 ] 1[گذارد. مي منطقه زيست محيط دوش بر زيادي هاي هزينه شدن، متعادل اين  كه.شود مي متعادل

 خيزي لرزه فعاليتهاي و سدها - 2-1-2

 ايجاد لغزه زمين، مخزن سد دركنار مختلف بندي اليه و محيط شدن مرطوب و درياچه آب سطح بين واكنش درنتيجه

 چون.آشكارمي گردند آن تخريب يا و سد لبريزي و بلند امواج درياچه و ايجاد حجم كاهش به دوصورت آن اثرات كه ميگردد

 سدها اين در لغزه زمين بروز ميباشد سيالبي كنترل سدهاي از كمتر آبي وبرق مخزني سدهاي درياچه در آب سطح تغيير

 خشك و تر و مكرر آبگيري و تخليه و برداري بهره خاص شيوه دليل به سيالب كنترل درحاليكه سدهاي خواهدبود كمتر

 ] 2[داشت. لغزه خواهد زمين بر بيشتري اثر مخزن ديواره زمينهاي متناوب شدن

 حجم بدليل آبي برق و مخزني سدهاي كه دارد وجود القايي هاي زلزله وقوع امكان درياچه كف برروي آب بار تاثير درنتيجه

 هم بر و درياچه آب سنگين وزن بسيار اثر در ها لرزه زمين گذارند.اين مي القايي هاي زلزله بر زيادي تاثير آب ، زيادي از

 كه گرديد حاصل نتيجه اين كرخه سد بررسي در دهند. به عنوان نمونه مي رخ زمين مختلف طبقات در فشار تعادل خوردن

 لرزش اين تعداد از شده ثابت آب سطح كه زمان گذشت با و يافته سد افزايش آبگيري با همزمان بالفاصله ها لرزه زمين تعداد

 خيزي لرزه ميتوان تاحدي شود داشته ثابتي نگه درحد مخزن در موجود آب ارتفاع چنانچه بنابراين است شده كاسته نيز ها

 در شده انباشته آب دانستند مي زلزله عامل را آن دانشمندان كه بم زلزله دليل براي نمود.همچنين اولين كنترل را منطقه

 ] 1و2[شد. آورده آن براي ديگري دليل فراوان با تحقيقات بعدها كه بود جيرفت سد پشت

 سدها بيولوژيكي  اثرات-2-2

 آن حيواني و نباتي جامعه بر اثرات نا مطلوبي  و سد مي شود  دست پايين در غذايي مواد غلظت  كاهشسد ها باعث -

 ، مخزني ، آبي برق (بحث سد مورد چهارنوع درهر سدها دست پايين در غذايي مواد غلظت ناحيه مي گذارند.كاهش
 ] 2[. ميباشد ميزان يك به توريستي) و سيالب كنترل

در ياچه سد در باال دست سد موجب نابودي و زير آب رفتن پوشش گياهي و جنگلي ميگردد.وهمچنين با عث از بين  -
 ] 2[رفتن گونه هاي جانوري و جايگزيني با گونه هاي سازگار تر مي شود .

 تخم براي مناسبي محيط و گشته ماهيها به خسارت آمدن وارد موجب آبي گياهان نمو و رشد ،عمق كم درياچه - در -

 ] 2[ميكند. فراهم ريزي حشرات

چون  جريان  طبيعي  رودخانه ها درتابستان  كم  است  بنابراين  چند اليه  در آب به  وجود مي آيد يعني  آب    :حرارتي بندي اليه -
گرمتر در باال و آب  سردتر در پايين  قرار مي گيرد. چون  امكان رساندن  هوا به  اليه هاي  زيرين  وجود ندارد،در اين  اليه ها 

 درآنجا اكسيژن ، كاهش  مي يابد. ازآنجا كه  اين  اليه ها بسيار سرد بوده  و اكسيژن محلول  آن  نيز كم  است ، ماهيان  نمي توانند
زماني  كه  آب  اليه هاي  زيرين ، از توربين نيروگاه  عبور مي كند چون  داراي  اكسيژن محلول  كمي  است  مي تواند . زندگي كنند

شود.به  عالوه  نبود اكسيژن  در آب  اليه هاي  زيرين  باعث  مي شود مي باعث  غيرقابل سكونت  شدن  رودخانه  پايين  دست  سد 
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كه  بعضي  از فلزات  موجود درسنگهاي  اطراف ، راحت تر در آب  حل  شوندواين  فلزات  در رودخانه  پايين  دست  سد آزاد شده  
 ] 4.[و مشكل  آفرين   شوند

 مناطق در بشر حضور بدليل اين و سد ها ميباشد ديگر از بيشتر گياهي پوشش و وحش حيات بر توريستي سدهاي  اثر -

 كوچكتر بعلت سيالبي كنترل سدهاي مصنوعي ميباشد. ليكن جنگلهاي و ويالها ، باغات وسيع گسترش نيز سد و اطراف

 اثر نيز و ميرود آب زير به زمين از كمتري مساحت زيرا داشت گياهي خواهند پوشش بر را اثر كمترين درياچه بودن

 ] 2[ . ميگذارند هوا و برآب كمتري

 سدها بر رودخانه ها بيولوژيكي - اثرات2-2-1

 برداري بهره هستند. هنگام متفاوتي زيستي ويژگيهاي داراي باشند د آرام يا تند جاري آبهاي داراي اينكه حسب بر ها رودخانه

 باال و دست پايين در كيلومترها تا تغييرات اين و مي شود دگرگوني دچار قسمت آن در رودخانه آب جريان سرعت سد، يك از

 كه بخشهايي در معموال .آيند مي شمار به روان آبهاي مهم گياهان از به عنوان نمونه جلبكها.  گذارد مي را خود تاثير سد دست

 آب جريان سرعت كه دست رودخانه پايين در عكس بر و هستند چسبنده نوع از جلبكها اين است، زياد آب جريان سرعت

 تشكيل سد درياچه كه سد، دست باال در.شود مساعدتر مي فيتوپالنكتوني جلبكهاي گيري شكل براي زمينه يابد، مي كاهش

 مساله اين كه شود مي آن در سيلت و الي شدن انباشته خود باعث اين و شود مي كم زيادي حد تا آب جريان سرعت شود مي

 حلقه نابودي اكوسيستم، از حلقه يك شدن نابود با و كند نابود آنها را و گذاشته سوء چسبنده تاثير جلبك حيات در تواند مي

 ] 1[بخشد. تسريع مي دادند، تشكيل را اكوسيستم زنجيره كه را ديگر هاي

 يك در سد ايجاد از بعد.برسانند رودخانه دست باال به را خود تا كرده شنا آب جريان خالف بر ريزي تخم براي ماهيها از برخي

 رودخانه در را جانوري حيات و ماهيها شده ناياب هاي گونه نابودي موجب خود اين و شود مي قطع حركت مسير اين رودخانه

 حمل باالبرهاي سري يك ايجاد دارد، ها وجود رودخانه در ماهيها مهاجرت مشكل براي حلي هايي راه  اما.كند مي نابود

 . همچنين درزمان  ،هوادهي  و كنترل  جريان  در سدهاي  بزرگ  ازاين  گونه  راه حلهاست )fish way يا پلكانهاي  ماهي ماهي(

 درثانيه مترمكعب 0,6تا  0,9 معادل دبي اين كه آورد فراهم ماهيان ريزي تخم و مهاجرت جهت را مناسب دبي ماهيان تكثير

 ] 2[است.  گرديده برآورد

در بيشتر موارد اگر توربينها به  خوبي طراحي  شده  باشند مي توان  كنند. را حل فوق مشكالت توانند مي حدي تا حل ها راه اين
مشكل  كشيده شدن  ماهيان  به  داخل  توربين  و تصادف  باتيغه ها كه  منجر به  مرگ  آنان  مي شود را حل كرد. براي  اين  كارمي توان  

غربالهايي  طراحي كرد كه  از ورود ماهيان  جلوگيري  كند. بعضي  ازطراحيهاي  توربين  به  گونه اي  است  كه  با فضاو چرخش  
 ] 4.[ مناسب ، ماهيان  به  تله  نخواهند افتاد

 بهداشتي اثرات- 2-3

 سدها درياچه   مي شوند.تقريبا كليه سدهاي آفريقايي ، امريكاي مركزي و خاورميانه موجب شيوع بيماريهاي مختلف -

هپاتيت ،  ، تب زرد، ماالريا نمايند) نظير مي استفاده آبهاي راكد از آنها ناقلين واگير(كه بيماريهاي از بسياري منبع ميتواند
 و سالمت بر روي فراواني تاثيرات عظيم ها درياچه و سدها استوايي مناطق گردد در خوني و بيماريهايامراض روده اي 

 گشته بسيار خسارات افريقايي منجربه كشورهاي در جمله از كشئورها از اي پاره در امر اين .  دارند محل مردم بهداشت

 ] 2[.  است
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 تخم و بيماريها شيوع اثر بيشترين فاضالب، و زائد مواد و ها زباله ايجاد و انسان بيشتر حضور بعلت توريستي سدهاي در -

 باكتريهاي شيوع درياچه در شده انباشته آب بودن راكد بدليل مخزني سدهاي اما در بود خواهيم شاهد را حشرات ريزي

 ] 2[كرد. خواهيم مشاهده بيشتر را زا بيماري

 - سد سازي در آفريقا2-3-1

 پس از 1997ـ 98در سالهاي متاسفانه  سد سازي در آفريقا موجب بيماري هاي گوناگون از جمله ماالريا وتب زرد مي شود. 
به صورت همه گير موجب مرگ   (Rift valley fever) ، ويروس  در انتهاي رود نيل در مصربهره برداري از سدهاي اسوان

ومير هزارن راس دام و مردمي شد كه در سواحل درياچه زندگي مي كردند . اين بيماري قبال هيچگاه در اين ناحيه از مصر 
مشاهده نشده بود و فقط در شمال سودان گزارشاتي مبني بر وجود اين نوع بيماري انتشار يافته بود . گرچه اين بيماري مربوط 

پيدايش وشيوع بيماري .  آلوده شده اند آنبه جامعه دامي است ، اما در طي سالهاي اخيرتعدادي از انسانها نيز به ويروس
 ] 3[ . نفر درسال مي گردد000/70ماالريا در نواحي مجاور سد اسوان موجب مرگ ومير 

  ها رودخانه پااليي درخود  - تاثير2-3-2

 فاضالبهاي و تخليه زباله باشد، مي بررسي قابل شوند مي وارد سد به كه هايي رودخانه با رابطه در كه مسائلي از ديگر يكي

 مرور به تواند مي و دارد پااليي خاصيت خود رودخانه عادي حالت در چون .باشد مي كشاورزي آب هرز و صنعتي و خانگي

 رودخانه سرعت كه شوند مي باعث سدها . كم كند اكسيژن گرفتن طريق از را خود آلودگي بار حركت طول در زمان

 و يابد كاهش ها رودخانه پااليي خود تاثير كه شود مي اين  موجب و برسد سدها پشت در سكون حالت به تا يابد كاهش
 آلودگي نيز و سدها درياچه در ساكن جانداران آلودگي باعث سدها در پشت كنند آلوده مواد تجمع با زمان مرور به

 باعث تواند مي گردد مي استفاده گوناگون مصارف براي سدها پشت آب از چون اين عالوه بر و گردد سدها اطراف خاكهاي

 ] 1[گردد . كنند مي زندگي سدها اطراف اكوسيستم در كه موجوداتي ساير و به انسان آلودگيها اين انتقال

 اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اثرات -4 -2

 ] 2[ .شوند داده كوچ بايد آن ها مردم و مي شوند غرق سد درياچه در كه در كناره رودخانه قرار دارند جوامعي و روستاها -

 نيرو انتقال خطوط و ها جاده رفتن بين  را مي توان از سه جهت بررسي كرد .اوال از ها سازه و تاسيسات بر سد احداث اثر -

اهواز در اثر احداث سد كارون _،به عنوان نمونه مي توان به زير آب رفتن راه آهن تهران ها درياچه داخل از عبور نتيجه در
محدوده  از نقاطي به دسترسي  اشاره كرد كه براي جبران اين مشكل مسير ديگري در ارتفاع باالتر ساخته شد.ثانيا عدم3

ممكن  آب زير زميني  هاي باال آمدن سطح سفره.ثالثا در اثر  بندها وآب قديمي كانالهاي ، سد درياچه ايجاد بعلت سد
 . شوند بسياري از ساختمانها تخريب است

هاي  موجب انهام تعداد زيادي سد در پايين دست واز بين رفتن جمعيت زيادي از مردم سرزمين  عظيم  سديك شكست  -
  سد ويران گر است . خواهد شد . سيل ناشي از شكستاطراف 

 ورد.تغييرات شگرفي در توليد مواد آلي وسيكل انرژي در منطقه به وجود خواهد آاحداث يك سد  -

كاهش چشمگيري از ميزان صيد ماهي در پاره اي از سدها اتقاق افتاده است و اين امر در نتيجه تغيير دماي آب مخزن  -
 . نسبت به دماي دبي پايه و سيالبي صورت مي گيرد
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  بخصوص در سد هاي مخزني بسيار محسوس است .تلفات آب در نتيجه تبخير -

 تاثيرات و سد منطقه سمت به انسانها جذب بعلت توريستي سدهاي و درياچه وسعت بدليل مخزني سدهاي مورد اين در -

 ] 2[خواهندبود.  اثر بيشترين داراي داشت خواهد كه بدنبال اقتصادي و فرهنگي سياسي

 - اثرات مضر بر كشاورزي 4-1 -2

 سد ها مانع رسيدن رسوب به پايان دست و باعث عدم حاصلخيزي زمين هاي كشاورزي آن منطقه مي شوند. -
آب پشت سد ها باعث تغيير در سطح آب هاي زير زميني و به دنبال آن  شور شدن زمين مي شود (به اين موضوع در  -

  بيشتر پرداخته خواهد شد.)- 1-3-4 -2بخش

 زمين هاي كشاورزي و باغ هاي حاصلخيز اطراف رودخانه در اثر احداث سد به زير آب مي روند. -

 سد سازه بر خود - اثرات4-2 -2

 رسوب موجود در مخزن سد باعث مسدود شدن دريچه ها و تخليه كننده ها مي گردد. -

 را درياچه آب آبي، جلبكهاي رشد اينكه يا و نموده سد را ها جلوي توربين است ممكن آب در برخي گياهان سريع رشد -

 نمايد. استفاده بال صنعتي يا خانگي مصارف براي

سد منجيل وگرگان نمونه هاي مي آورد.به عنوان نمونه رسوب بيش از اندازه رودخانه كاهش عمده اي در حجم سد پديد  -
 ] 3[بازي از اين گونه سدها در ايران است كه در مدتي اندك در حدود نيمي از حجم سد از رسوب انباشته شده است

 سال است.با توجه به هزينه هاي باالي ساخت سد اگر به مسايل ذكر شده توجه 50عمر متوسط براي يك سد حدود  -
 نشود ،عمر مفيد سدها كاهش مي يابد و يا سااخت و بهره برداري از آن ها اقتصادي نخواهد بود .

 تاريخي  و باستاني بر آثار - تاثير3 -4 -2

 در اين شرايط بايد به فكر جابه جايي اين آثار بود .. ميروند آب زير به تاريخي و باستاني آثار برخي نواحي در -

 و دريافت تاييديه اين سازمان قبل از شروع مراحل طراحي ضروري حضور كارشناس ميراث فرهنگي در محل سد سازي -
 است .

سيستمي براي سنجش ارزش اقتصادي ميراث فرهنگي و ورود اين معيار در محاسبات عالوه بر ارزش فرهنگي  بايد  -
 ] 5[. سد را مي شود جاي ديگر ساخت ولي ابنيه باستاني را نه تعريف گردد.در نهايت بايد گفت كه اقتصادي سد ها

  ] 2[خواهندبود اثر بيشترين داراي درياچه وسعت بدليل مخزني سدهاي مورد اين در -

 
 - بررسي اثرات سد سيوند4-3-1 -2

 كه در چين برگزار شد، به 1383پاسارگاد پنجمين محوطه جهاني ايران است كه طي جلسه يونسكو در تير ماه سال  -
باستان شناسان در بررسي هايي  .علت دارا بودن شاخص هاي فراوان با صددرصد آرا در فهرست ميراث جهاني به ثبت رسيد

 . اثر و محوطه باستاني را شناسايي كرده اند129كه در درياچه سد سيوند انجام داده اند بيش از 
 به وجود خواهد آمد.الزم به ذكر است آثار باستاني به دو دسته داراي بزرگترين موزه زير آبدر اثر آب گيري سد سيوند  -

ارزش موزه اي(مثال يك كاسه سالم) و بدون ارزش موزه اي(قطعات خرد شده) تقسيم مي شوند.به نظر مي رسد تمام آثار 
ولي جزئ آثار شكسته كه ارزش موزه اي ندارند  محوطه پاسارگارد كشف شده اند ولي اقدامي درمورد" ارزش موزه اي"با
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 مي باشند صورت نگرفته است.هويت مردم منطقه 
متر از سطح دريا با 5/1826ارتفاع با سيوند  سد" بيان شده است كه سد سيوند و تاثيرش بر آرامگاه كورشدر مورد  -

 آخرين فاصله طبق ديگر عبارتي به. است پاسارگاد سطح از تر پايين متر 40باالترين سيالب محتمل هم اگر سريز شود ،
 ال با متر 45 پاسارگاد پي و دارد ارتفاع اختالف متر 40 از بيش پاسارگاد پي و پايه تا درياچه تراز بالترين آبگيري رقوم

 تصميمي اتخاض نشده بر آرامگاه كورشاما در مورد تاثير رطوبط اين سد ] 5[".است سيوند سد گيري آب رقوم از تر
 است.

كم شدن حجم  آب در مورد اثرات اين سد بر محيط زيست اطرافش نيز مي توان بيان كرد كه آب گيري اين سد باعث  -
 با خشك شدن درياچه ني ريز، پرندگان مهاجر و كوچ كننده هم ديگر به سوي ني ريز  مي شود .درياچه بختگان در ني ريز

 هزار 125 سطحي در حدود  به وجود مي آيد ونيامده، در نتيجه اكوسيستم بهم خورده و كوير به معناي حقيقي آن
 افزوده مي گردد.در حال حاضر اين خشك شدن بر سطح كوير هاي ايران )بيش از دو برابر مساحت كشور سنگاپور ( هكتار

 شده است .  ) مرغ حسينييادر زبان فارسي مرغ آتشين  (  ها دسته هاي زيادي از فالمينگوباعث مرگ 
چاه هاي پيرامون درياچه، نخست شور ( همان گونه كه برخي از آن ها هم اكنون شده اند ) و پس از آن تلخ همچنين  -

خواهند شد (يعني زه درياچه را خواهند كشيد ) كه ديگر نه تنها كوچك ترين سودي براي كشاورزي نخواهد داشت بلكه 
مين هاي شوره زار كف درياچه همچون ي زبا وزش هر نسيمي، نمك  ها. خواهد شدنيزباعث ناباروري زمين هاي كشاورزي 

پرده اي بر روي زمين هاي كشاورزي كشيده خواهند شد 
  هاي بادآورده براي تندرستي انسان هاي ساكن و جانوران اهلي و وحشي هم زيان آور خواهد بود و بيماري هاي نمك -

 پوستي، ريوي و چشمي افزايش خواهند يافت.

 تنها نمودن لحاظ با و شده گرفته درنظر شرايط در كه ميشود مشاهده موردنظر سدهاي محيطي زيست اثرات مقايسه به باتوجه

 زيست محيط بر را مخرب اثر بيشترين مخزني سد و كمترين سيالب كنترل سد ، سدها  اينمحيطي زيست مخرب اثرات
 در ضمن هرچه اندازه سد بزرگتر باشد تاثيرات آن نيز بر محيط زيست بيشتر است .البته . گذاشت خواهند منطقه
و به عنوان  تجمعي باشند اثرات داراي ميتوانند نيز دارند فاصله باهم مكاني و زماني بعد نظر از كه سدسازي كوچك هاي پروژه

 دهند. را شديدا كاهش   در آن  كيفيت  آب  رودخانه  و بخصوص  اكسيژن  محلولنمونه 
 

 - بررسي مشكالت سد سازي در ايران  3
 كه عمر سدها را كاهش مي دهد مي باشدپديده فرسايش وتجمع رسوبات در مخازن سدها مهم ترين مشكل سد هاي ايران 

ه اند . در بسياري از بند ها و سد هاي كوتاه با معماري غير مهندسي ساخته شد.در كشور ما وسرمايه ملي را نابود مي كند 
سر ريزي سد ، تجمع رسوب ، استفاده از مصالح نامناسب و طراحي غلط مولفه هاي جنبي ، اين بند برخي سد ها به داليل 

 اند .وسد ها از بين رفته و غير قابل استفاده مانده 

گاهي اوقات در تعريف اهداف سد نيز مغايرتهايي با طبيعت مشاهده مي شود از جمله سد كرج كه براي تامين آب تهران 
اختصاص دارد ، آب حوضه آبريز كرج را به محل ديگري انتقال مي دهد . لذا اثرات ناگوار آن به صورت افت سطح آب زير 

 دست كرج خطر نابودي سفر ه آبي را در پيش دارد و نزميني ، كاهش كيفيت آب زير زميني و هجوم آب شور به دشت پايي
 ] 3[ .ناحيه سر سبز شهريار و كرج را به بيابان تبديل مي كند
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 همواره مشكالتي بر راه ساخت سدها وجود دارد ، از  وجود داردوكشور سريالنكاشرايطي مانند در مناطق شمالي كشور ايران 
جمله اين مشكالت مي توان نابودي جنگلها ، خسارت به اراضي كشاورزي ، غرقاب شدن روستاها و اجبار در جابجايي مردم ، 

 ] 3[ د.لغزش شبيها ، تجمع رسوب در پشت سدها و آلودگي آب را نام بر

ورود همچنين خير نسبتا زياد از سطح درياچه ، بدر سد هاي جنوب كشور بدليل ارتفاع كم منطقه از سطح دريا و مقدار ت- 
 نمك باال به وزياد (EC) ي سطحي با مقدار هدايت الكتريكياه جريانوي روستايي ، كود هاي شيميايي اه مواد آلي ، فاضالب

 احتمال اليه بندي در درياچه سد وجود دارد كه اين امر موجب كاهش كيفييت آب درياچه خواهد شد . از جمله مي ،درياچه
 ] 3[ .  بارز از گنديد گي آب اشاره نمود نمونه توان به سد ميناب به عنوان

 محيطي زيست راهكارهاي - ارائه4
 مي توان با انجام برخي اقدامات آثار منفي سد ها را كاهش داد به عنوان نمونه :

 
 فيزيكي منابع براي راهكارها ارائه -4-1

از جمله در دسترس ترين روش ها براي كاهش اثرات زيان  زيست محيط حفظ جهت در آبي برق مولدهاي كاهش هيدروپيك
 بستر فرسايش باعث سو يك از آبي برق مولد هاي توربين متناوب وصل و قطع از ناشي هاي  هيدروپيك.بار سد ها مي باشد

 زيست محيط بر باري فاجعه و خطرناك اثرات ها هيدروپيك اين باالي فركانس حرارتي و نظم ديگر سوي از و ميشود رودخانه

 و نشده چنداني آسيب متحمل زيست باشد محيط داشته كمي تغييرات رودخانه طبيعي جريان چنانچه .ميگذارد ها رودخانه
 تضعيف هيدروپيك براي تالش و زيستگاه بازسازي لذا . است حالت بهترين زيست محيط براي حالت اين گفت بتوان شايد

 و مختلف تكنيكهاي تركيب با . خواهدبود زيستگاه حفظ درجهت موثر اقدامي ميرسند رودخانه به كه آبي برق مولدهاي
 ] 2[خواهدبود امكانپذير كار اين توربين نوسانات كاهش يا حفظ مخازن مانند عملي اقدامات

. در اين   شرايط است  شديدتر از  ديگرمخربانرژي  برق  آبي  براي  زمانهاي  اوج  مصرف استفاده  مي كنند، اثرات   ه  ازدر مواردي ك
سدها مقدار زيادي  آب ذخيره  مي شود تا هنگام  اوج  مصرف ، سريعا توربينها را به  جريان  اندازد. ايجاد نوسانات سطح  آب  رودخانه  

هنگام  اين  عمليات ، اثرات نامطلوب  زيست  محيطي  و اجتماعي  درپي  دارد. باتوجه  به  حساسيت  كنوني  نسبت به  مسائل  زيست  
براي  رفع مشكالت  در دوره هاي  اوج  مصرف ، مي توان  ازنيروگاه   .محيطي ، چنين  پروژه هايي  مجاز به  ادامه  اين  عمليات  نيستند

 ] 4[ .توربين  گازي ، نيروگاه  زغال  سنگي  يا برنامه هاي  ذخيره  سازي  و تشويق  به  منظورمصرف  كمتر انرژي  استفاده  كرد

 .كاربران    نيروگاهها هنگام  تغيير توان موردنياز براي  ژنراتور، ترجيح  مي دهند كه  به  جاي  توقف ، وضعيت  تيغه ها را تغيير دهند

چنين  اعمالي  باعث  بروز اغتشاش  شديدومرگ  بيشتر ماهيان  عبور كرده ، خواهد شد.اين  در حالي  است  كه  تحقيقات  نشان  
مي دهد كه  اگر توربين  با كارايي  نزديك  به  ماكزيمم حد ممكنه  كار كند نه  تنها بازده  توليد برق بيشتر خواهد بود بلكه  باعث  
خواهد شد كه ماهيان  سالم  بيشتري  از توربين  عبور كنند.امروزه  در سدهاي  بزرگي  كه  مثال بر روي رودخانه  كلمبيا زده  شده  

توربين  و ژنراتور در خط قرار دارند كه موثرترين  روش  راهبري  آنها اين  است  كه  درصورت  عدم  نياز، تعدادي  در 10است  بيش  از 
 ] 4[ .توليد بوده  و بقيه متوقف  شوند

 .نمود استفاده قرارميگيرند رسوب اصلي جريانهاي مسير و معبر در كه تحتاني هاي كننده تخليه از بايد  

 محيطي بسيار موثر است . زيست و مرتعداري ؛ جنگلداري ، آبخيزداري عمليات انجام طريق از درياچه به ورودي رسوب كاهش
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 اجتماعي و اقتصادي منابع براي راهكارها ارائه  -4-2

 مورد غيره و انبارها ، كمپها احداث براي آنها زمينهاي كسانيكه همچنين و شده غرقاب زمينهاي مالكين خاطر رضايت بايد 

 ] 2[ . كرد جلب سدسازي قرارمي گيرد را، پيمانكاران استفاده

 سند خود تملك تحت زمينهاي براي بايد رود باال آنها ملك ارزش آن مخزن و سد احداث از پس دارد احتمال كه افرادي كليه

 ] 2[  . شود گرفته اجتماعي جلوي تنشهاي تا نمايند تهيه مالكيت

 طرح هاي آالينده منفي آثار كاهش يا و رفع براي راهكارها ارائه  -4-3
 مخصوص تانكهاي سپتيك از كمپها فاضالب آوري جمع براي . گردد فراهم توريست براي رفاهي و بهداشتي امكانات كليه بايد 

 سموم ترويج داده شود. بجاي زراعي آفات با مبارزه در بيولوژيكي روش. گردد استفاده فاضالب شبكه يا و

پيشنهاد مي گردد كه تمامي سدها ازديدگاه توپوگرافي ،اقليم شناسي ،اكولژيكي و محيط زيست وحتي جامعه شناسي و 
 .رد تجزيه وتحليل قرار گيردو متسياس

 - برخي مقررات در مورد ساخت سد ها 5

- U: در ايرانU سازه و سدها محيط زيست، حفاظت عالي شوراي 2/10/76 مورخ صورتجلسه ( 2 ) ماده ) ه ( بند با مطابق 

 امكان گزارش همراه اند به گرديده موظف آنها فرمايان كار و شده ارزيابي مشمول الذكر فوق داليل به آبي ديگر هاي

 : اقدام نمايند زير موارد در محيطي زيست ارزيابي گزارش تهيه به نسبت يابي مكان و سنجي
 درياچه مساحت يا و هكتار چهل از بيش جانبي ساختارهاي داراي يا و متر 15 از بيش ارتفاع با سدهاي 

 . هكتار صد چهار از بيش

  ] 2.[  اندازه هر در ) اكود مواد نگهداشت ( باطله  سدهاي -1 تبصره

 ها سد احداث مزاياي - برخي6

با وجود ذكر مضرات بسيار سد ها داراي فوايدي مي باشند كه در اكثر موارد (با رعايت برخي نكات) احداث آن ها مقروم به 
 صرفه مي باشد .در زير به برخي از اين فوايد اشاره مي كنيم :

 آب تلفات رساندن موردنياز و به حداقل درمواقع آن از استفاده و باران آب و برف ذوب از ناشي آب حفظ -

 صنعتي و كشاورزي ، شرب مصارف جهت آب تامين -
 كشاورزي محصوالت به خسارات دست و كاهش پايين مناطق حفاظت و سيالبها كنترل -

  زيرزميني آب هاي سفره تغذيه -

 به منظور انتقال كاال و جابجايي مردم سد امكان كشتيراني وحمل ونقل در درياچه  -
 توليدو ذخيره سازي انرژي الكتريكي -
 ماهيگيري ماهي پرورش توريستي.همچنين  درجهت و تفريحي ، ورزشي مقاصد جهت درياچه از استفاده -

 منطقه آبزي كنار و آبزي جانوران و گياهان حمايت و حفظ در آن تبديل درياچه سد به سيستگاه طبيعي و نقش -

 بيابانها كردن  و سبزا در مقياس محليوبهبود آب وه -

 ها رودخانه كم دبيهاي افزايش و كنترل -
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 - نتيجه گيري :7

 در هنگام ساخت و بهره برداري  سد ها.دارند زياديمفيد  همچنين و مخرب اثرات سدها شد، بحث مقاله اين در كه همانطور
تغييرات نامناسب فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي ، بهداشتي و نهايتا تغييرات شديد اكولوژيكي را در اقصي نقاط جهان پديد 

چند منظوره  داراي بزرگترين  نقاط قوت  و ضعف  هستند.  . سد هاي آورده اند

 عنوان به ها هزينه اين تا شوند ارزيابي اجتماعي همچنين و محيطي زيست مفيد و مضر اثرات كرد كه كوشش بايد كل  در

مالحظه مسائل زيست محيطي در تمام مراحل اجرايي يك پروژه .گردند ملحوظ سد، پروژه يك اقتصادي از ارزيابي بخشي
مهمترين وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست در كشورهاي مختلف جهان است. 

 توسعه حال در كشورهاي ديگر براي تواند مي است، شده حاصل گزافي بهاي به كه ملل ارزشمند ساير تجربيات از استفاده

  نمايد. جلوگيري جهان، نقاط ديگر در اشتباهات همان تكرار از و واقع شده مفيد و آموزنده

 : از در مورد سد ها عبارتند الينحل و اغلب مهم مساله سه

 .هستند سياسي غير و تجربه بي كه بومي افراد كردن جابجا ) الف

 آبياري مزارع شدن ماندابي و شورزايي ) ب

 . آب با مرتبط امراض از ناشي بهداشتي مسائل ) ج

 مديريت عدم اراضي، شوري و شدن زه دار رسوبگيري، در توان مي را ايران كشور در بزرگ سدهاي ناسازگار پيامدهاي نمونه

 كاهش لحاظ به شرب آب تامين جهت سد آب درياچه مشكالت و مردم جابجايي آب، تلفات مسائل مناسب، برداري بهره

 .دانست آن كيفيت

 مراجع
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  يازدهمين كنفرانس دانشجويان عمران،" بررسي اثرات زيست محيطي سدها"مجتبي نادري، محمد رضا نادري ، ] 2[
 2004راسركشور، س

  "سدها واثرات تخريبي آن برروي محيط زيست و انسان"مرتضي سيدي اقدم،] 3[

  بخش  علوم  زيست  محيطي آزمايشگاههاي  ملي آمريكا ،" نيروگاه آبي و اثرات زيست محيطي آن "مايك  ، كوتانت ،] 4[ 
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