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 اثرات مثبت و منفی سدها روی محیط زیست     عنوان مقاله:

   

 ارائه شده در همایش بین المللی مدیریت حوزۀ رودخانه ها     

 کلمات کلیدی: سد، محیط زیست، اکولوژی، منابع آب.     

 چکیده

 بهه  ها تالش نیا که یا دوره. دهد رییتغ خواهد، یم که یشکل به را اکوسفر تا کرده تالش اول روز از انسان

. بهود  یکشاورز و ساکن یزندگ به هیاول یشکارچ جوامع و مهاجرت از رییتغ ۀدور شد، مشاهده گسترده طور

 شهرو   زمهان  نیه ا در شده، شناخته بشر خیتار در که عتیطب به نسبت یطیمح ستیز راتییتغ نیتر قیعم

 نیمهمتهر  از یکی سدها .است وابسته عتیطب و انسان نیب متقابل اثر به زین تمدنها تنزل و توسعه یحت. شد

 یدرولوژیه ۀدربار یکنون اطالعات نکهیا از قبل سالها آنها ساخت. دارند آب منابع از یبردار بهره در را نقشها

 . شد شرو  د،یآ بدست کیدرومکانیه و

 یکشهاورز  و یخانگ یمصرف آب نیتأم البها،یس مؤثر مهار ان،یجر میرژ کنترل مثل دشانیفوا کنار در سدها

 جها  ههر  در سد مکان. دارند ستیز طیمح یرو یادیز یمنف و مثبت اثرات ،یانرژ دیتول و شده رهیذخ آب از

 براسها   سهدها  یطه یمح سهت یز اثهرات . است صورت همان به زین آن( یشناس بوم) یکیاکولوژ اثرات باشد،

 بهه  سهد  کهه  یمناطق بر اثر و سد رافاط ینواح بر اثر مدت، کوتاه و مدت دراز اثرات مثل یمتفاوت یارهایمع

 نیه ا. شهود  یمه  یبنهد  مضردسته و دیمف اثرات ،یاجتماع ریغ و یاجتماع اثرات کند، یم یده سیسرو آنها

 ،یفرهنگه  ،یاجتمهاع  ،یکیولوژیب ،یکیدرولیه ،ییهوا و آب مثل یا دهیچیپ یها روش به است ممکن اثرات

 .شوند یبند دسته رهیغ و یباستانشناس

 طیمحه  یرو سهدها  یمنفه  اثرات که است مهم آنها، یطیمح ستیز و یاجتماع مهم اریبس منافع به توجه با

 یابیه ارز جهز   آنهها  یهها  حهل  راه و شهده  ذکر اثرات. شوند داده جلوه کوچک داریپا ۀتوسع منظور به ستیز

  .روند یم شمار به یطیمح ستیز اثرات مفهوم

 مقدمه

 اطالعهات  نکهه یا از قبل سالها آنها ساخت. دارند آب منابع از یبردار هبهر در را نقشها نیمهمتر از یکی سدها

. سهتند ین یمعمهول  یمهندس یها سازه آنها. شد شرو  د،یآ بدست کیدرومکانیه و یدرولوژیه ۀدربار یکنون

 نقهش  هسهتند،  دیه مف انیجر میرژ میتنظ و مطلوب زمان در آب به ازین نیتأم یبرا که یسدساز یها پروژه

 . دارند عهده به تمدن ۀتوسع در یمهم
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 نیپهائ  سهواحل  و هها  کانهال  یهۀ تغ  یجلو مخازن، در رسوبات داشتن نگه و سد ساخت ۀجینت عنوان به  -0

 یجلهو  صهورت  نیه ا بهه  کهه یهنگام. فتدیب اتفاق شیفرسا است ممکن. شود یم گرفته رسوبات توسط دست

 در کنند، یم یزندگ ستمیاکوس انیجر در که ییها یماه یگ ار تخم ۀمنطق شود، یم گرفته رسوبات انتقال

 .ردیگ یم قرار تیمحدود

 فردشهان  به منحصر ییبایز با که کیتوپوگراف و یکیژئولوژ یها مکان با همراه یباستان و یخیتار مناطق  -2

 .شوند یم دیناپد بمانند سدها مخازن ریز نکهیا از بعد هستند، ابیکم

 یم مختل رساند، یم بیآس یگ ار تخم یبسترها به که ییالبهایس توسط مهاجر یها یماه مثل دیتول -3

 اسهت  ممکهن  انیه جر یبسهترها  در یزیخاکر و یحفار یکارها هنگام یگ ار تخم یشن یها بستر ای. شود

 .شود بیتخر

 اسهت  ممکهن  نیه ا. کنهد  رییتغ است ممکن مخزن ساخت اثر عنوان به نمک و ژنیاکس عیتوز آب، یدما -4

 . شود دیجد جاندار یها گونه دیتول باعث

 ضهمناً . شهود  یمه  بسهته  کند عمل مانع عنوان به سد که یهنگام ینیزم واناتیح یمعمول عبور یها راه -9

 بهه  هها  یمهاه  تیجمع شکل نیا به و شده مختل هیتغ  و یتخمگ ار منظور به باالدست یها یماه حرکت

 .ابدی یم کاهش یتوجه قابل شکل

 یزهکش. نندیبب بیآس است ممکن بزرگ یسدها یپمپها و نهایتورب سد، ۀچیدر از عبور هنگام ها یماه -9

 انیه جر بسهتر  سهاختار  در راتییتغ باعث که یخاکبردار اتیعمل و آب یها توده ریسا و( marshs) مردابها

 . شود یم آنها مرگ باعث یحت گ ارد، یم یمنف ریتأث جانداران یزندگ بر شود یم

بهه   کهه  افتهد  یمه  اتفهاق  یاریآب از یبرگشت آب یزهکش ۀجینت عنوان به آب تیفیک در یاساس راتییتغ -0

 را آب گلسنگ تواند یم نمک غلظت شیافزا و البیس انتقال گر،ید عبارت به. است یاریآب یها پروژه خاطر

 .دهد رییتغ را آب یجانور یها گونه تواند یم و کند شتریب

 یپ عنوان به آب کدورت یدائم شیافزا ای یانسان تیفعال از یناش شیفرسا موازات به ستا ممکن ها گونه -8

 .کنند رییتغ سد ساخت آمد

 بالفاصله است ممکن ییغ ا ۀریزنج در آنها تجمع و( رهیغ و یسم فلزات ها، کش آفت) یسم مواد یۀتخل -5

 ۀزنهد  موجهودات  تمهام  باشد نداشته را آن میترم ییتوانا انیجر که یهنگام. گ ارد ریتأث حسا  واناتیح بر

 . برسند انیپا به است ممکن

 ممکهن  منتظهره  ریغ یها البیس. کند رییتغ عت،یطب بیتخر ۀجینت عنوان به است ممکن انیجر میرژ -01

 .ندیبب بیآس تواند یم رودخانه ساحل در یعیطب یساختارها و یاهیگ پوشش جهیدرنت و فتندیب اتفاق است

 .فتدیب اتفاق بزرگ یسدها مخازن پرشدن لیدل به است ممکن لزلهز شیافزا -00
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 بهه  مسهئله  نیه ا کهه  داشهت  اظههار  دیبا دارند، لرزه نیزم بر یراتیتأث سدها مخازن که شود یم ادعا نکهیا با

 . است نشده ثابت یعلم صورت

 

  یخاک یستیز یها ستمیس یور سدها راتیتأث

 از ییبخشهها . کنهد  یمه  رییه تغ سهرعت  بهه  دست نیپائ در هم و مخزن در هم رودخانه یکیولوژیب یزندگ   

 .اند رفته آب ریز سواحل در که هستند ییبخشها رندیگ یم قرار سد ریتأث تحت که یستیز ستمیس

 کهاهش  منطقهه  یخشک بخش ماند یم آب ریز نیزم کهیدرحال سد، در یزیر خاک یها تیفعال طول در   

 رییتغ انسانها ای واناتیح اهان،یگ یستگاهیز مناطق ن،یبنابرا. ابدی یم توسعه خاک-آب مرز  اگرچه،. ابدی یم

  .بروند آب ریز است ممکن یکشاورز مناطق جنگلهاو. کند یم

 در زمهان  مهرور  بهه  آب ریه ز در گونه ها از یبعض کند، یم رییتغ یا دوره صورت به آب سطح که یهنگام   

 ایه  شهوند  لیتبهد  یبهاتالق  یها نیزم به است ممکن مناطق نیا. کنند یم یزندگ به شرو  مد و جزر هنگام

 .شوند یبسترساز مجدداً خاک ساختار به بسته

 دوره در افتهاده،  اتفهاق  بیترس البیس از بعد کهیجائ در سد دست نیپائ در خاک،-آب یمغ  مواد روابط   

 و یجهانور  اتیه ح و یاهیه گ پوشهش  در یاجبهار  راتییه تغ نیا بر عالوه. کنند یم رییتغ یطوالن یزمان یها

  .ابدی توسعه لومترهایک یبرا تواند یم ریتأث نیا. افتد یم اتفاق منطقه در مردم یکشاورز یسنتها

 

 یآب یها ستمیاکوس یرو سدها راتیتأث

. شهود  یمه  کوتهاه  یزمهان  ۀدور در آب در یمغه   مهواد  شیافهزا  باعث زنده موجودات شدن یمتالش آغاز، در

 هیه ال کمهک  بهه  یهواز یب یۀتجز. ابدی یم شیافزا آب( یکیولوژیب ازین مورد ژنیاکس) BOD مقدار ن،یبنابرا

 سپس،. کند یم جادیا یبد یبو کیتار یها اچهیدر در جینتا نیا. شود یم انجام مخزن اعماق در ثابت یها

 یمه  مشاهده شوند، یم هیتغ  ،یمغ  مواد ۀشد افزوده ریمقاد توسط که ییهاتوپالنگتونیف در یادیز شیافزا

 توانهد یم اتفاقات نیا. پوشانند یم را آب سطح کیتار و سبز بزرگ یها کرهیپ در اهانیگ گرید طرف از. شود

همچنین برای کسانی که ماهیگیری می کنند، کسانی که با قایق سفر می کننهد و   و چهیادر ی حیاتبرا هم

 . باشد مضر نیتورب یها پرهدریچه های سد و  یبراتی ح

 بهه . کننهد  یم عمل یماریب حامالن یبرا یمنبع مانند مکانها نیا در شده جادیا بزرگ اهانیگ اوقات، یگاه

 در افتهاده  اتفهاق  تعهرق  و ریتبخ مقدار از شتریب ریتبخ تلفات باعث آب اهانیگ در شیافزا نیا جداگانه، طور

  .ودش یم یعاد حالت


