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 مقدمه
در دوران ساسااانیان، بااه ویااژه در دوره ساالطنت  سدسااازی

سادهایی کااه از ایان دوره بااه  شااپور اول رونااق گرفات. عماار
از . باشاادسااال ماای 1700 تااا 1300جااای مانااده اساات بااین 

باه بناد میازان   تاوانجمله ابنیه مهم مربوط به این دوران مای
 40متاار و دارای 500و پاال بنااد شوشااتر بااه طااول  در شوشااتر

باشاد دوران آل بویاه می ماود. بناد امیار از آثااردهاناه اشااره ن
کیلاومتری شامال شایراز واقاع شاده و عمار آن باه   35که در  
، جهاات بناادی سااه منظااوره رسااد. بنااد امیاار،سااال می 1000

در  .آبیاااری، پاال و آساایاب بااوده کااه همچنااان دایاار اساات
ساازی در ایام کاه روناد سادسالیان سال متوجه این امار باوده

ه اسات. ایان امار دالیلای از جملاه، تولیاد و ایران صعودی بود
را در باار داشااته اساات. البتااه تااا  ...ذخیااره آب، تولیااد باارق، و 

چنااد سااال پااس از اتمااام ساااخت ساادها، فوایاادی از آن را بااه 
شاود ولای متاسافانه معایاب و زیاانی اطالع عموم رساانده می

زیسات و جواماع بشاری ساازی باه محایطکه سد و فرایند سد
ی دوم خااود را نشااان داده و مااوال از پاانج سااالهزنااد، معماای

کنااد. شااایان ذکاار نمایااان و آشااکار ماای هااای وارده راآساایب
سادهای ایاران، مانناد ساد گتوناد   ٪70است، که برای حادود  

هااای منتهاای بااه دریاچااه و ساادهایی کااه باار روی رودخانااه
زیسااتی درسات و علماای و اناد، ارزیااابی محایطارومیاه ساااخته

که پاس از هار مرحلاه از سااخت ساد بایاد انجاام   هاییپایش
شااد و همچنااین مرتفااع کااردن ایاارادات و مشااکالت ماای

رساند.  متاسافانه اکناون هماان منااطق احتمالی به انجام نمی
-اند و مشااکالت محاایطکااانون ریزگاارد و گاارد خاااك شااده

 زیستی گریبان جوامع و شهرهای اطراف را گرفته است.

 چکیده
بااه شاامار  یمهندساا یهاااتیاز فعال یبندساااز ایاا یسدساااز

خاااص مناااطق در  ییایااو جغراف یخیتااار طیرود کااه شاارایماا
دارناد.   ییو گساترش آن ساهم باه سازا  یریاگشکل  ش،یدایپ

بار ضارورت   بناا  ییایادر گذشته و در هر منطقاه خااص جغراف
 ریاآبگ  ایاساد، بناد    جاادیآن جاا نسابت باه ا  نیسااکن  ازیان  ای

 یو آبرساان  یاریاآب  ناهیخاود در زم  یازهاایتاا ن  ندکردیاقدام م
بااودن  نییپااا علااتبااه  زیاان یسااازند. در مناااطق برطاارفرا 

رود،  ریمساا رییااجهاات تغ ازیاان ایااهااا رودخانااه یهاااسااطح آب
گرفات تاا بتوانناد ساطح آب را بااال آورده یانجام ما  یسازسد

 از آن اسااتفاده کننااد. یو عمراناا یکشاااورز یازهاااین یو باارا
در ایاران نیاز باه جهات کمباود آب، شارایط اقلیمای خاااص و 

-ای بسایار ارزشامند محساوب مایآب مااده  ،نیازهای روزماره
ایاان اماار را عااالوه باار بندسااازی، آثااار اهمیاات کااه  ودشاا

تاوان در فرهناگ ایرانای و ماناده مای سدسازی و آثاار باه جاا
ه تااریخی ماردم شادند و حافظال مایئاارزشی که برای آب قا

هااای ایااران بااه وضااوح مشاااهده و مطالعااه کاارد. در ساارزمین
ایااران و مصاار کااه از قاادیم در معاارغ ساایالب و طغیااان 

هااا قاارار داشااتند، ساااخت بناادهای متفاااوت در طااول رودخانااه
خیااز بااه جلااوگیری از هااا و یااا مناااطق ساایلمساایر رودخانااه

. کااردخسااارات ایاان گونااه طغیااان هااا کمااک فراواناای ماای
هاای های آبرساانی و آبیااری کاه تاا ساالری از سیساتمبسیا

هااا اسااتفاده شااد مرهااون تااالش متمااادی نیااز در ایااران از آن
هاای بسایار مهندسان و صنعتگران ایرانای اسات کاه در زماان

هااای دور تااالش نمودنااد تااا نیازهااا و کمبودهااا را در زمینااه
عمرانی و آباادی بار طارف نمایناد و آثاار و شاواهد آن را نیاز 

سااد تنااگ آب  .تااوان در نقاااط مختلااف ایااران درك نمااودیماا
 یادر تنگاه  رانیادر شهرستان گاراش، اساتان فاارس کشاور ا

گااراش واقااع در کااوه  ینااام در جهاات جنااوب غرباا نیباه هماا
« قارار bon-e-morokبناام ببان مارك    یاقلاه  ریادر ز  اهیس

 انیاساات کااه در دوره صاافو انیدارد و مربااوط بااه دوره ساسااان
آن   بیااز تخر  یریجلاوگ  شاده و ساه پشاتبند جهات  یبازساز

ند آن باساات. مصااالح بکااار رفتااه در سااد و پشااتساااخته شده
از همااان جاانس، جهاات  یآباا یساانگ و سااارود بااوده و جااو

موساوم باه دشات بااال  یمازارع، از کناار ساد تاا دشات  یاریآب
 ریاسات کاه در مسا  شاده  دهیکشا(  dasht-e-bara)دشت بارا  

 زیاان یدو اسااتخر ساااروج ،تنگااه یهاتااا دهانااه یجااو نیااا
طور سااد، بااه نیاا. هاام اکنااون، پشاات ااساات دهیاااحااداث گرد

 یهاااآن درخت یو در رو اساات دهیااگرد کاماال بااا رسااوب پاار
در  1380 بناااا از تابساااتان نیااا. اشاااودیکناااار مشااااهده م

 .است دهیبه ثبت رس رانیا یفهرست آثار مل
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 سد چیست؟ 
  ا یرودخانه    کی  یاست که بر رو  یاسازه  (dam(، یا )بَند)  ایسد  

آب کردن    ،ینگهدار  یبرا  یبدنه  ساخته   ایمنحرف  آب  کنترل 
 ایشده در پشت سد، مخزن    رهی. معموالً به بدنه آب ذخشودیم

  ره یرا مهار کرده و از آب ذخ  هاالب ی. سدها سشودیگفته م  اچهیدر
  ، ی مصارف انسان  ،یاریآب  نندما   ییهاتیفعال  یشده در پشت آنها برا

.  شودیاستفاده م یرانیو کشت انیپرورش آبز ،یصنعت یهااستفاده
. گرددیبرق استفاده م  دیتول  یبرا  نیروی آب غالباً همراه با سدها از  

آب استفاده   رهیذخ  ای  یآورجمع  یسد برا  کیاز    توانیم  نیهمچن
 ع یمختلف توز  یهامکان  نیب  یطور مساوآب به   نیکرده و سپس ا

  ی آب است، در حال  یساخت سدها نگهدار  یشود. عموماً هدف اصل

  ت یریمد  یبرا  ز یخاکر  ای  ری گالب یس مانند    گرید  یهاکه از سازه

جار  یریجلوگ  ایآب   خاص  یاز  مناطق  به  آب  زم  یشدن    ن یاز 
م اطمینان  سدها   .شودی استفاده  قابل  آبی  انرژی    منابع  نوعی  و 

می فراهم  را  آب   انرژینمایند،  پاك  انرژی  توسط  برق    تولید 
  دیگر تولید برق، یعنی سوخت   ۀمنبع عمد  دو  از  )هیدروالکتریک(
سدها   کنیول  ؛دارد  شترییهای بتیای، مزهسته  فسیلی و انرژی

 خشک  یگردند. در نواحیم  زین  یباعث بروز مشکالت  یآب  ریو ذخا
آسانمهین  و به  آب  کانال  ی خشک،  و  مخازن  را    ییهااز  آب  که 

رفتن آب و   دست امر سبب از  نیگردد. ایم ریکنند تبخیجابجا م
نمک  شیافزا درغلظت  موجود  مانع  یم  آن  های  سدها  شود. 
در صورت    رایز  باشندیها مهم مالبیسرخداد    شوند.ی م  البیس

ها ستمیکه برای اکوس  ییخاك دشت را از عناصر غذابروز سیالب،  
آب، درجه    ان ی. سدها، جردینمایم  خالیضروری و مهم هستند،  

از حالت    زیدهند. آب را نیم   رییرود را تغ  کی  تیحرارت و شفاف
درجه حرارت ممکن است    راتییتغ  کنند.یم  ل یتبد  جاری به راکد

زند موجودات  روی  ز  ۀبر  بگذارد.  اثر    ی زندگ  ۀچرخ  رایرودخانه 
ها  نآ  ستیوابسته به درجه حرارت محل زمهرگان  ی از ب  ارییبس
 . باشدیم

 

 انواع سد 

 روند. آبی به کار می این نوع سدها برای ذخیره آب در فصل پرآبی رودخانه و برای استفاده در فصل کم سد مخزنی:

 شوند. دست تاسیس میکاهش خسارت پاییناین نوع سدها برای مهار سیالب و آزادسازی تدریجی آن در جهت سد تأخیری: 

 . روندکار میسدهای کوتاهی هستند که برای باال آوردن موضعی سطح آب و انحراف آن به سمت کانال آبیاری به سد انحرافی:

  سد اصلی درحال احداث  محل ساختشوند تا  سدهای موقتی هستند که در باالدست سد اصلی درحال تأسیس احداث میسد فرازبند:  

 .خشک شود

 .شوندمدت احداث می که برای اهداف کوتاه هستندسدهای کوتاه از جنس مصالح موقتی )مانند الوار( بند: سد آب 

 . شودها آب سرریز میسدهایی هستند که از روی تمام یا قسمتی از تاد آن سد روگذر:

 .کند: برخالف سدهای روگذر آب از روی تاد این نوع سدها عبور نمیسد غیرروگذر

 . باشدجنس این نوع سدها از مصالح صلب غیرقابل تغییر شکل مانند بتن یا فوالد می سد صلب:

 . باشدجنس این نوع سدها از مصالح غیرصلب قابل تغییر شکل مانند خاك یا سنگریزه می سد غیرصلب:

 . کنندآب پایداری خود را حفظ می  این نوع سدها به واسطه وزن زیاد خود در مقابل نیروهای وارده از سمت وزنی: بتنی  سد

 .کنندهای سد منتقل میگاهاین سدها توسط انحنای بدنه سد نیروهای وارده از طرف آب را به تکیه قوسی: بتنی  سد

 .کنندهای ستون مانند و یک غشای بتنی نیروهای وارده از طرف آب را مهار میاین سدها با استفاده از پایه ای:سد پایه

 .کننداین سدها با استفاده از خاك فشرده شده همراه با هسته نفوذناپذیر در باالدست ایجاد مخزن می خاکی:سد 
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شود  ناپذیر استفاده میدر مرکز سد به جای رس از سنگ ریزه نفوذ  قرار دارد، به این شکل که   بند در مرکز آنیک بافت آب   سد سنگریز:

 شود. تر ریخته می های دشتو در دور تا دور سد سنگریزه 

 . شوندهای زیاد در بتن میسدهای پشت بند دار از نوع بلند هستند و باعث جلوگیری از خمشسد بتنی پشت بنددار: 

 .باشنداین سدها از جنس الستیک می  ،شودهای فصلی زده میاین سدهای اغلب بر روی رودخانهسد الستیکی: 

 . شوندیاحداث م یریگو رسوب  یصنعت یهافاضالب  یسدها به منظور نگهدار  نیا گیر:بسد رسو

 

 بررسی سدهای ایران

های مختلف آن  درحال حاضر بحران آب در کشور ایران و جنبه
ها، افزایش ها و خشکسالیآبیبر کسی پوشیده نیست. وقوع کم 

،  زیستی  محیط های آبی و تبعات  ومبرفتن زیستمصارف، از بین  
آب هستند   بحران  مختلف  ابعاد  از  دهه  کههمگی  قبل  در  های 

موجب شده است    مذکورآمد. موارد  تر از آنها سخن به میان میکم
که مقوله سدسازی و سدها در مرکز توجه منتقدان و طرفداران  

بخش در  گیرد.  قرار  قبلی آن  و    های  مزایا  تفصیل،  به  گزارش 
همچنین   و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  سدسازی  و  سد  معایب 

ای از آمار و عملکرد سدها در کشور ارائه شد. شایان ذکر خالصه
است که با توجه به اهمیت موضوع، اظهارنظرها در این زمینه باید  
با استفاده از اصول دقیق کارشناسی و به دور از هرگونه وابستگی  

کشور ایران با متوسط بارندگی    .اهی و سازمانی صورت گیرددستگ
-سوم متوسط جهانی، جزء کشورهای خشک و نیمه  برابر با یک

عالوه و  است  جهان  مهم  خشک  شاید  امر،  این  علت بر  ترین 
تأسیس سدها در ایران پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی  

بدین معناست که   اول  امر در درجه  این  تمهیدی در  باشد.  باید 
و   جهت کشاورزی  )عمدتاً  آن  نیاز  مورد  زمان  برای  آب  ذخیره 

شرب( اندیشید و در درجه دوم نیز بدین معناست که انحراف از  
با توجه به اینکه    .معیار مکانی بارندگی در کشور قابل توجه است 

درصد از کل انرژی برق کشور   15بی کمتر از  آمیزان انرژی برق 
د، شاید نتوان هدف تأمین انرژی را هدف اصلی  دهرا تشکیل می

این امر درحالی    .مناسبی برای تأسیس یک سد در کشور دانست
آب و خشک و  است که ذخیره آب توسط سد در یک کشور کم

های فسیلی، رهاسازی آن جهت تولید برق، علیرغم وفور سوخت 
 صحیح نیست. 

( سد  جهانی  از  مجموعه(  WCDکمیسیون  های  اشتباه ای 
آفرین در زمینه سدسازی را مشخص کرده است که با مرور  بحران 

توان دید تمام این هفت اشتباه در مورد بسیاری از سدهای  آنها می
ایران از جمله سد گتوند و سدهای کارون و دیگر سدها تکرار شده  

بی   . است سد،  ساخت  برای  اشتباه  رودخانه  به  انتخاب  توجهی 
بردن  دست، غفلت از تنوع زیستی و از بینپایین  تغییرات جریان آب 

آن،   اطراف  حیوانات  و  آبزی  موجودات  غذایی  اتصال  زنجیره 
ها و محاسبات اقتصادی اشتباه، ناتوانی در جلب رضایت  سیاست 

در   و  تاثیرات  و  خطرات  در  سوءمدیریت  منطقه،  مردم  عمومی 
این    که  اتی هستندرویه سد هفته اشتباهنهایت ساخت و ساز بی 

 .  ها را معرفی کرده استکمیسیون آن

 سد تنگ آب 
اسات مثاال   برای نمونه، سدی را کاه در گاراش سااخته شاده

گااراش  زناایم. ساادی از نااوع مخزناای کااه در شهرسااتانماای
متااار  212381.66جناااوب اساااتان فاااارس باااه مختصاااات )

ی( ساااخته شااده اساات. متاار شاامال 3059683.32ی( و )شاارق
کاااهش اثاارات ساایالب و  ساادی کااه در ابتاادا بااه منظااور

خسااارات مربوطااه ساااخته شااد ولاای اکنااون، دلیاال آن بااه 
هااای زیرزمیناای، تغیاار پیاادا ذخیااره آب و تقویاات ساافره

است. گرچه که تاا باه االن متاسافانه بناابر دالیلای، ایان کرده
اسات و تاا حاداکثر پانج روز بعاد   سد بازدهی خاصای نداشاته

از هر سایالب، تماام حجام آب پشات آن، از منافاذی کاه باه 
شناسای کاه علت سهل انگاری در سااخت ساد و بافات زماین
هااای آن بااه در زیاار سااد وجااود دارد، جلااوتر از سااد در کناااره

هااای مصاانوعی جاااری بااه رودخانااه فصاالی صااورت چشاامه
ن، مختصااات پیوناادد. در ابتاادا، طبااق گفتااه کارشناساااماای

هااایی امثااال سدسااازی نبااود و آنااان مااذکور مناسااب پااروژه
تاار را درنظاار داشااتند  ولاای، در ایاان متاار پااایین 500حاادود 

مورد هام مانناد ماواردی همچاون ساد گتوناد، ساد کرخاه، و 
شاان بیشاتر از سودشاان باوده اسات، برخی سدهایی که زیاان

 د. انی کارشناسان پیش نرفتهاحداث سد طبق گفته در امر
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 فواید سدسازی 

شاید بتوان   :تأمین آب )کشاورزی، شرب و صنعت( .1

برای  عمده آب  تأمین  را،  سد  یک  تأسیس  از  هدف  ترین 
بخش اینکه  مصارف  به  توجه  با  کرد.  عنوان  مختلف  های 

یک از  عبوری  آب  سال    میزان  مختلف  مواقع  در  رودخانه 
  تواند با ذخیره آب در مواقع پرآبی، متفاوت است، یک سد می

مواقع کم برای  را  تحویل  آن  برای مصارف مختلف  و  آبی 
 .دهد

انرژی .2 از    :تولید  دیگر  یکی  الکتریسیته  انرژی  تولید 

باشد. با توجه به اینکه با احداث  کارکردهای مهم سدها می
آب   سد از  میارتفاعی  جمع  سد  بدنه  وجود  پشت  با  شود، 

می آب  ستون  این  در  پتانسیل  به  انرژی  برای  آن  از  توان 
توربین درآوردن  برق  حرکت  انرژی  تولید  نهایت  در  و  ها 

برق  انرژی  تولید  میزان  کرد.  عوامل  آاستفاده  به  از سد  بی 
توربین راندمان  و  جریان  دبی  آب،  ارتفاع  بستگی  مهم  ها 

 .دارد

های کنترل سیالب  در یک دید کلی روش  :کنترل سیالب .3

-روش  در شوند.ای تقسیم میو غیرسازه  یابه دو نوع سازه
غیرسازهه سازه  یایای  هیچگونه  سیالب  کنترل  ای  برای 

های ولی در روش  .شودبرای مهار جریان سیل ساخته نمی
سازه  یاسازه ساخت  مهار  با  سیالب  جریان  مختلف،  های 
 . های کنترل سیالب، سد استشود. یکی از سازهمی

سرزمین .4 دانش، :  آمایش  و  علم  سرزمین  آمایش 

های اقتصادی، اجتماعی، سازماندهی منطقی و عقالنی جنبه
توسعه محیط و  را شامل میفرهنگی حفاظت  شود.  زیست 

و   پایدار  بازده  نگرش  با  ضوابطی  طبق  سرزمین  آمایش 
، برای  کیفی سرزمین  و  درخور، برحسب توان و استعداد کمّی

نوع  استفاده تعیین  به  سرزمین،  در  انسان  مختلف  های 
 .پردازدکاربری سرزمین می

مخزن .5 در  ماهی  سد    :پرورش  مخزن  در  ماهیگیری 

به فایده  معموالً  از  یکی  محسوب عنوان  سدسازی  های 
گردد. پوشش گیاهی و خاکی که در اثر احداث سد به زیر  می

می مواد  آب  زیادی  مقادیر  میرود،  تولید  که خوراکی  کند 
کند و محیط مناسبی را برای  ها را فراهم میخوراك ماهی

 .آوردها فراهم میرشد و پرورش ماهی

توریستی .6 و  تفریحی  مناطق  ماهیگیری  :  توسعه 

ازتفریحی، شنا، قایق نیز  تفریحات ساحلی   سواری و سایر 
ایجاد  سدها،  مخازن  ایجاد  با  که  است  تفریحاتی  جمله 

مثال،  .  شوندمی از شهر برای  سد هوور در فاصله کوتاهی 

از  مناطق گردشگری  معروف  فانتزی السوگاس یکی  ترین 
 .آمریکاست

با احداث سد روی جریان آب رودخانه، :  نقل آبی  و  حمل .7

یابد. افزایش سطح  سطح آب رودخانه پشت سد افزایش می
می مذکور    در  را  کشتیرانی  پتانسیل  مواردی  در  تواند آب 

برخی.  کند  فراهم  رودخانه  های رودخانه روی 

و  آمریکا اروپا، به  در  همچنین  و  شمالی  آمریکای  در  یژه 
زیادی شرایط و    کم  سدهای  بهبود  برای  فقط   بیش 

 . کشتیرانی ساخته شده است

باااا : ههههای آب زیرزمینهههیتغذیهههه سهههفره .8

تشاااکیل مخااازن ساااد روی یاااک ساااطح گساااترده 
ی آب هااا)دریاچااه سااد( امکااان نفااوذ آب بااه ساافره

گااردد. البتااه هااا فااراهم ماایزیرزمیناای و تغذیااه آن
-گفتناای اساات کااه بااا بسااتن آب بااه ساامت پااایین

دساااات ممکاااان اساااات اختالالتاااای در تغذیااااه 
دسااات ساااد نیاااز های آب زیرزمینااای پاااایینسااافره
 که باید شرایط را درنظر گرفت. یدابوجود بی

 معایب سدسازی:
رودخانه: .1 جریان  طبیعی  رژیم  در  -زیست  اختالل 

اند و های و جوامع انسانی با هم کامل شدهههای رودخانوم ب
وابسته   هم  به  رودخانه  جریان  فصلی  تغییرات  در  غالباً 

مخزنی کممی الگوهای و    شوند. همه سدهای  این  بیش، 
می تغییر  را  و  فصلی  خیزهایی  دهند  و  شدید  افت 

های هیدرولوژیکی را با ذخیره سیالب و افزایش جریان دوره
میخطخشکی،   ماهیتکشی  به    کنند.  سد  یک  پیامدهای 

برداری و اندازه مخزن آن بستگی  طراحی، هدف و شیوه بهره
 .دارد

در   .2 رسوبات  انتقال  طبیعی  رژیم  در  اختالل 

ها رسوب دارند. یک رود به همان  همه رودخانه  :رودخانه

  پیکری   توان آن رامی  است،  از آب   ی رواناندازه که پیکر
به   روان نیز  در از رسوب  رود  که یک  هنگامی  آورد.  شمار 

رسوب آن به ته مخزن    ،ایستدپشت یک سد از حرکت می
شود. آن بخش از رسوب رودخانه که در ته مخزن  سرازیر می 

های بزرگ به  ویژه در مخزنها بهبسیاری طرح در ماند،می
می  100 هم  به درصد  مخزن    رسد.  در  رسوب  که  تدریج 

کم توان ذخیره آب برای مصارف شود، سد نیز کممتراکم می
آن برای  که  استگوناگونی  شده  ساخته  دست    ها  از  را 

 دهد.می
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های گیاهی و جانوری باالدست  بومنابودی زیست .3

پایین و    :دستو  متان  همیشگی    غرقتولید  شدن 

حیاتمرداب ها،جنگل و  شاید  ها  سد،  مخزن  در  وحش 
ها مناطق  سد باشد. مخزن  یک  ترین پیامد اکولوژیکیعینی

زیر  به  را  برده وسیعی  دستآب  و  هزار    400کم  اند 
در یک کیلومترمربع  معادل  )تقریباً  جهان  چهارم    سراسر 

اما آنچه   ایران( در دریاچه سدها مدفون شده است.  کشور 
مهم است تنها وسعت این اراضی از دیدگاه کمی نیست، که 

های که زیستگاه  . زیرااز بابت کیفیت نیز اهمیت زیادی دارد
سیالبهرودخان و  مهم  های  از  متنوعدشتی  و  ترین ترین 
 . های جهان هستندبومزیست

زمین .4 زمینتولید  و  که  :  لغزشلرزه  است  شده  ثابت 

می بزرگ  زمینسدهای  که  توانند  )اگرچه  کنند  ایجاد  لرزه 
این موضوع آگاهی دارند(.    افکار عمومی کمتر نخستین از 

های  دار درباره همبستگی میان افزایش فعالیتبررسی دامنه
تغییرات ژرفا و عمق مخزن نیز در دههزمین   1940لرزه و 

های انجام گرفت. امروزه پیوند میان لرزش  هووربرای سد  

سد به ثبت رسیده   70برداری از سد در بیش از  زمین و بهره
  9لرزه از  زمین  5اور وجود دارد که مخزن سدها  این ب است.
 اند. را سبب شده 1980جزیره هند در لرزه شبهزمین

با احداث سد و تشکیل دریاچه  :  افزایش تبخیر سطحی .5

به تلفات آب  آن، قطعاً  زیاد پشت  از    با سطح  تبخیر  دلیل 
به از احداث سد  دلیل   سطح مخزن باال خواهد رفت. قبل 

به  عدم وجود سطح مذکو نداشت. الزم  تلفات وجود  این  ر 
ذکر است که میزان تلفات تبخیر از آب تجدیدپذیر صورت 

برآورد جهانی،  می براساس یک  ذخیره    4گیرد.  آب  درصد 
رود.  صورت تبخیر از دست می  شده توسط سدهای جهان به 
ایران سالیانه حدود به   3تا    2  در کشور    میلیارد مترمکعب، 

 . شوددهای کشور، تلف میدلیل تبخیر از دریاچه س

نیستند گان  سدزدتنها  سد:    آثار غیربهداشتی مخزن .6

میرند. از آنجا که  شوند و میکه از بابت ساخت سد بیمار می
می دگرگون  را  اکولوژیکی  شرایط  جابجایی  سدها  و  کنند 

می سبب  را  زیادی  در  جمعیت  نیرومندی  عامل  شوند، 
بیماری بهپراکنش  گر  ها  مناطق  در  نیمهویژه  و  -مسیری 

به میگرمسیری  بهشمار  شبکه  روند  با  اگر  های  خصوص 
ریزی و اجرای راهکارهای  آبیاری همراه باشند. اگرچه که پی

های ناشی از سد را کاهش  تواند بیماریبهداشت عمومی می
 .کن کندها را ریشهتواند آندهد ولی این راهکارها نمی

و   .7 اجتماعی  نامطلوب  دهه  :  اقتصادیآثار  شش  در 

نفر از مردم فقیر و فاقد قدرت  ها میلیونگذشته، سدسازان ده
های ها مردم بومی و اقلیتسیاسی، که بخش بزرگی از آن

زمین و  کاشانه  و  خانه  از  را  بودند،  بیرون  قومی  هایشان 
کنند که در بسیاری  های مردم سدزده ادعا میاند. گروهکرده

نمونه دیدگاهاز  از  عاطفی    ها  حسی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
ها مردم  اند. در بسیاری از نمونهکامالً ویران و تخریب شده

با پرداخت کمترین هزینه خسارت و غالباً بدون هیچ پرداختی  
ها از خانوارهای کشاورز خودکفا  اند و بسیاری از آنرها شده

فقیرنشین   محالت  حاشیه  در  مهاجر  کارگر  خانوارهای  به 
 . دتبدیل شدن

در   .8 آب  شیمیایی  و  فیزیکی  مشخصات  در  تغییر 

پایین و  و :  دستباالدست  دمایی  شیمیایی،  تغییرات 

شود  جا ماندن جریان آب پدیدار می فیزیکی که در اثر یک
پایینمی رودخانه  و  سد  مخزن  کند.  تواند  آلوده  را  دست 

 گسترش زوال و افت کیفیت آب عموماً به زمان نگهداری
آب در مخزن بستگی دارد. آب یک مخزن کوچک پشت 

کند یا تغییری  یک سد جریانی، بسیار کم تغییر منفی پیدا می
ها پشت یک سد ها یا سالکند، اما اگر همین آب ماهنمی

بماند می تواند برای موجودات زنده چه در مخزن و  بزرگ 
سد،  دست  ها کیلومتر یا بیشتر در پایینچه در رودخانه تا ده

 .آور و کشنده باشدمرگ

 نتایج
قطعا    ولی  باشد،  داشته  همراه  به  را  فوایدی  سد  ساختن  شاید 

دهد. از انقالب صنعتی تا به االن،  هایی هم، از خود نشان میزیان
توان  زیادی در سراسر جهان ساخته شده است، که می  سدهای

و   داشته  را  فوایدی  از ساخت،  بعد  تا چند سال  این سدها  گفت 
های آن،  اند. ولی زیانهایی بردهها از آن نفعمردم محلی و دولت

دهد. ساختن چند سال بعد ار اتمام ساخت سد، خود را نشان می
به کارشنا باید  که  است  شرایطی  ملزم  بدون  سد  و  سان مجرب 

درصد   100ی سدسازی  وابستگی سیاسی، سپرده شود زیرا پروژه
بررسی   از  زیان دارد و شاید فوایدی هم داشته باشد و باید جدا 
منطقه مورد نظر و جانمایی درست و انتخاب صحیح نوع سد، این 
را هم در نظر داشته باشند، که آیا اصال نیاز است که در آن منطقه 

ای که برای این سد پرداخت خواهد شود؟ آیا با هزینهسدی ساخته  

پروژه را میشد،  دیگری  لحاظ  ی  از  که  داد  انجام  میزان توان 

زمان  ، میزان بودجه، مساحت الزم به استفاده، بازدهی

،  زیست میزان درآمد در ازای تخریب محیط،  مورد نظر

ری  های کمتتر از ساخت سد باشد، و زیانبهتر و مقرون به صرفه 
را داشته باشد. متاسفانه بسیاری از سدهایی که در ایران ساخته  

ای که صرف  شده، اصال ضروری نبودند و امکان استفاده از هزینه
تر وجود داشت  ای کاربردیسدهای مخرب شده است، برای مسئله

جانمایی با  آن،  بر  عالوه  نظر و  گرفتن  نادیده  و  اشتباه،  های 
مناطق بیش از پیش دچار تخریب زیست آن  کارشناسان، محیط
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پروژهشده یا  سدسازی  مقوله  که  آنجایی  از  این، اند.  مانند  های 

  ضوابطخطرات زیادی را به دنبال دارد، بهتر است که شرایط و  

.باال را درنظر داشته باشد و سپس اقدام کند

 منبع و مأخذ 

کشور .1 در  سدسازی  عملکرد  و  سدها  وضعیت  کد بررسی   ،
مسلسل:  250موضوعی:   شماره  آبا15092،  ،  1395ماه  ن، 

های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر: مطالعات  معاونت پژوهش
 زیربنایی

خواجوند .2 زم  یکارشناس  یدانشجو،  رضا    ی شناسنیارشد 
دامغان  یمهندس ز  یابیارز  ،دانشگاه   ی طیمحستیاثرات 
شه   یمورد  مطالعه،  سدها ،  دامغان  ی شاهچراغ  دیسد 

Reza.Khajevand@yahoo.com 

محیط .3 بر  آن  مخرب  اثرات  و  سد  خضرایی،  ،  زیستمیالد 
مکانیک مهندسی  کارشناسی  صنعتی    ،دانشجوی  دانشگاه 
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