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 دسترس قابل شيرين هاي آب ميزان و جهان هاي آب راكنشپ
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 بارندگی کشور و مقايسه آن با جهان 

ميلی متر 250ميزان متوسط  بارندگی در ايران   
 

ميانگين بارندگی آسيا% 35  
 

ميانگين بارندگی جهان% 25  
 

ميانگين خشکی های جهان% 31  
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 شرکت مديريت منابع آب:ماخذ
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 سرانه آب تجديد شونده در كره زمين

   مترمکعب 1000

 ايران در  آب بحران

مطالعات اجتماعي در پرو ژه های سدسازی –دومین كارگاه تخصصي   

Second Workshop on Social Research in Dam construction Projects 



7 

 يش بيني تنش و كم آبي سرانه آب كشورپ
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 از آب زيرزمينیاستفاده دشت های آزاد و ممنوعه 

 مديريت منابع آبشرکت : ماخذ
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 سال آبي

 كشور زيرزميني آب  مختلف رفامص مقدارروند تغييرات 

 ساله 37دوره در طي 

 كل مصارف   كشاورزي   شرب   صنعت  
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 آبخوانهاي آبرفتي حوضه هاي آبريز اصلي كشور درمخازن آب زيرزميني كاهش حجم  توسطممقايسه 

 مرزی شرق قره قوم فالت مركزی دریاچه ارومیه خلیج فارس و دریای عمان دریای مازندران

 شرکت مديريت منابع آب:ماخذ
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باتوجه به شرايط آب و هوا، نوع پراکنش 

 جمعيت و توسعه در ايران  

به منظور تامين نيازهای احداث سد نيازمند 

 !شرب، کشاورزی و سد می باشيم؟
مطالعات اجتماعي در پرو ژه های سدسازی –دومین كارگاه تخصصي   

Second Workshop on Social Research in Dam construction Projects 



12 

 عرض در که تاسسياتی
 مجرای عبور آب به منظور

 کنترل و يا افزايش سطح آب

 .ايجاد می شود

 سدها
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 تهيه آب آشاميدنی -1

 آبياری زمين های کشاورزی -2
 . آب ذخيره شده در پشت سدها به منظور تامين آب کشاورزی اختصاص می يابد% 80بيش از 

 توليد نيروی برق -3

 تهيه آب مصارف شهری-4

 تهيه آب مصارف صنعتی -5

 دفع زايدات شهری و صنعتی -6

 پرورش آبزيان -7

 تفرجی -8

 اندازی چشم ارزش -9
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 (دريانوردی آب، تردد انتقال،) آبی نقل و حمل -10
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  محيط در اثرات دارای آن با مرتبط تاسيسات و سد
 :باشند می زيست

 کانال ها -1

 سدها -2
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 انواع كانال
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   كانال روزميني باز -1
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 بسته روزميني كانال -2
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 زيرزميني كانال -3
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 اثرات مثبت  -1

 منفي اثرات -2
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 اثرات مثبت مهم انتقال آب
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 موارد تاثير پذير از احداث كانال انتقال آب
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 و فيزيکی پارامترهای در هايی دگرگونی و تغييرات باعث سد ساخت مراحل در ها فعاليت

 ها، برداری گود اوليه، حفاريهای مراحل : شامل فعاليتها اين که شود می آب شيميايی

  فرازبند، ) موقت انحراف سيستم احداث جهت کنی پی و منفجره مواد با توأم های حفاری

 و پاکتراشی و سد ساختگاه در سطحی خاکهای برداشت ( موقت انحراف تونل و بند نشيب

 و حمل سد، ساختگاه محل در کنی بوته و گياهی رويشگاههای حذف و درختان قطع

  راههای انواع احداث تکميل گردد، می حاصل ها حفاری از که ساختمانی مصالح ذخيره

 ساختمان احداث های محل در شده آوری جمع آبهای زهکشی و تخليه و پمپاژ دسترسی،

 بيشتر .باشد می غيره و شده توليد های زباله انواع تخليه انسانی، های فاضالب ورود ها،

 بهره و سد ساخت از بعد و کرده پيدا ادامه مدت کوتاه در و نبوده ماندگار اثرات اين

 .گردد می متوقف آن از برداری
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 ها جنگل و ديم اراضی مراتع، رفتن بين از -1
 کشور آب پر و خيز باران نواحی در بويژه مشکل اين ها سد احداث نتيجه در

  رفتن بين از سبب خود اراضی رفتن آب زير به ميزان .نمايد می صدق
 شوند محل خشکی جانوران مهاجرت مانع جمله از تاثيرات ساير و زيستگاهها

 بخش وجود .باشد می توجه قابل زياد مخزن طول با سدها در موضوع اين
  خروجی آب نهايت در و آب کيفيت روی بر سد مخزن در خشکی از هايی
 .شود می واقع موثر
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 محل هوای و آب تغيير -2

 رسد می متر ميلی 2100 تا تبخير ميزان هواها و آب از برخی در
 .شود واقع موثر پيرامونی محيط در تواند می خود که
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 آبزی موجودات مهاجرت عدم -4

 آن تاثيرات و بود مشهود کامالً اوزن قزل و طالقان رودخانه در موضوع اين

 بر سد احداث .باشد می توجه قابل مازندران دريای سفيد ماهيان جمعيت در

 سبب مهاجرت زمان در ماهيان مسير درنظرگرفتن بدون سفيد رودخانه روی

  جمعيت بر خود که گرديد ماهيان ريزی تخم های محل از وسيعی سطح کاستن

 .است گذار اثر طبيعی تکثير طريق از ماهيان
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 رودخانه اکوسيستم تغيير -5

 و ها جنگل ها، تاالب تغيير سبب مخزن در سيل شدن جاری از ناشی دائم آبگيری

 پايين در رودخانه سواحل در بيشتر اختالل .شود می رودخانه اطراف های زيستگاه

 طبيعی سيل حمايت با رودخانه سواحل اطراف مناطق خصوص به .دهد می رخ دست

 تنوع اين کاهش سبب سد وجود .باشند می غنی زيستی تنوع نظر از سد حضور بدون

 سد حضور دليل به رودخانه دست پايين در سيل ميزان کاهش .شد خواهد زيستی

 بوده، ها سيالب به وابسته که دست پايين سيالبی های دشت بقای در منفی پيامدهای

 کاهش موجب دست پايين در سد احداث توسط متنوع غير اکوسيستم وجود.دارند

 مندان زيست از بسياری زيستگاه کاهش سبب همچنين سدها .شد خواهد حياتی تنوع

 .شد خواهند سد دست پايين و سد محل در رودخانه محدوده در
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 دست پايين در رسوبات کاهش -6
 :شوند می دست پايين در رسوبات کاهش باعث طريق ازدو سدها

 جريان سرعت کاهش -1
 جريان راه کردن مسدود -2
 رشد برای آب بودن غنی ارزش از يافته کاهش سد دست پايين در آن ميزان سد پشت در رسوبات کردن رسوب با

 جديد های گونه توسط نيافته بقا آمده بوجود شرايط تاثير تحت است ممکن بومی های گونه .کاهد می گياهان
 .شوند جانشين

 : شوند می دست پايين در رسوبات کاهش باعث طريق ازدو سرريزها و سدها
   جريان سرعت کاهش -1
   جريان راه کردن مسدود -2

 : هستند مهم زير ازجهات رسوبات
  بستر مشخصات -1
  کانال مورفولوژی -2
 کانال پايداری -3
 رودخانه دست پايين به رسوبات انتقال -4
 فرسايش -5
 انتقال -6
   نشينی ته -7
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 آب دمای تغيير -7

 در ليکن .باشد می تابستان در باال دمای و زمستان در پايين دمای دارای سد احداث از قبل آب

 زمانی دما تغيير اين .باشد می گرمتر زمستان در و سردتر تابستان در سد در آب سد حضور با مقايسه

 و گياهان روی بر دما تغيير اين .شود می رودخانه دمای تغير سبب يابد می جريان رودخانه در که

 می ايجاد بومی موجودات برای را جديد زيستی محيط اغلب شده، واقع موثر رودخانه جانوران

 اقيانوس آزاد ماهی برای ماهيگيری موفقيت از توجهی قابل کاهش به مربوط آن از ای نمونه .نمايد

  سد از آب تخليه از ناشی آب دمای کاهش با ارتباط در Towy رودخانه ای قهوه آالی قزل و اطلس

Llyn Brianne در تغييرات .باشد می ذکر قابل 1960 سال در شده ايجاد انگلستان ولز ايالت در 

 انجام تجديد سبب آمريکا کاليفرنيای ايالت Klamath منطقه و Snake رودخانه در ماهيان جمعيت

 .(Driscoll, 2004) است شده ماهيان در دما تغيير استرس بررسی های پروژه
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 رشد ماهيان -8

 در حرکت زمان در آب جريان با مقابله برای تالش در ماهيان انر ژی از بخشی
 انر ی اين ذخيره سبب مقاومت نبود دليل به سدها در که بوده، آب مخالف مسير
 کپور درخصوص مورد اين .بود خواهند برخوردار بيشتری رشد از ماهيان شده

 سد در((Leuciscous cephalus) ای رودخانه سياه ماهی جمله از ماهيان
 جمله از ماهيان آزاد درخصوص توان می همچنين .باشد می مشهود طالقان

 .نمود اشاره کرج سد در کمان رنگين آالی قزل
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 ها بيماری -10

  فراهم را بيماری حامل يا و زا بيماری موجودات رشد برای را خوبی محيط سدها

 برای حامل) ها پشه آن در که گرمسيری مناطق در وي ژه به موضوع اين .کنند می

 .باشد می توجه قابل (شيستوزوميازيس بيماری حامل) ها حلزون و (ماالريا بيماری

 جريان تغيير -11

 کرده، فراهم طبيعی شرايط با مقايسه در را عبوری جريام يکنواختی موجبات جريان ميزان تنظيم و سد وجود

 خواهد دست پايين در رودخانه اکوسيستم وحش حيات کاهش سبب داده، کاهش را آبی های اکوسيستم تنوع

 .شد
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 اکسيژن کاهش -13

 اساساً .باشد متغير تواند می اکسيژن کاهش ميزان خاصی ارتفاع در سد های دريچه از آب خروخ به بسته

 اکسيژن کاهش عمق اين از آب خروج و بوده برقرار (عمق به باتوجه) هوازی بی شرايط سد مخزن بستر در

 زيست شرايط سد از ای فاصله تا تواند می محلول اکسيژن نبود يا و کمبود .داشت خواهد همراه به را

 عمق، شدن هوازی بی و حرارتی اليه ايجاد به باتوجه سير گرم مناطق در و .افکند مخاطه به را موجودات

  .سازد می فراهم را آب آلودگی شرايط که شده متان گاز از ای مالحظه قابل ميزان توليد
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 آب سرعت کاهش -14

 خواهد منتج مواد انحالل و معلق مواد رسوب به که شده سد پشت در سرعتجريان کاهش سبب سد مخزن وجود

 خود که يابد می افزايش آب سرعت رودخانه، قبلی بستر از سد دريچه بودن باال به باتوجه سد پايين در .شد

 .شود باعث مسير طول در را فرسايش افزايش رسوبات کاهش به باتوجه تواند می

 زيست محيط و کشاورزی بر اثر -15

 سيل شدن جاری به ها سيالبی های دشت جنگل و ساوانا شناسی بوم توسعه حال در کشورهای از بسياری در

 سدها .گيرد می انجام سيل کردن فروکش از حاصل رطوبت از محصول برداشت .دارد بستگی ها رودخانه فصلی

 .بگذارند منفی اثر زيست محيط و کشاورزی بر توانند می و شده سيالبی جريان کاهش سبب
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 انسانی تاثير -16
 سدها ساخت ليکن .باشند داشته رو پيش در مثبت آثار توانند می اقتصادی وضعيت به باتوجه سدها ساخت اگرچه

 می تلقی منفی اثری که دارد جمعيت جابجايی به نياز باشد جمعيتی مراکز مجاورت و نزديکی در که درصورتی
  می نفر ميليون يك از بيش تعداد به چين در تنگه سه سد به مربوط سد ايجاد منظور به جابجايی بيشترين .گردد
 را المللی بين و ملی سطح در را سياسی و حقوقی مشکالت تواند می سدها احداث همچنين .(1381 خاتمی،) باشد

 طبقه دسته چهار به انسانی جامعه بر سد اثرات .خورد می چشم به خاورميانه منطقه در که موضوعی .شود موجب
 :(Cernea, 2004)  شوند می بندی

 فقر و جمعيت اجباری جابجايی -1
 : شود می واقع موثر جامعه بر طريق سه به مردم جابجايی با سد ارتباط

 اقتصادی فاجعه -الف
 انسان روانی آسيب -ب
 اجتماعی بليه -ج
   جمعيت پر و صنعتی های شهر ايجاد -2
 کشاورزی های سيستم در منتظره غير تغييرات -3
 فرهنگی ميراث های دارايی دادن دست از -4
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 زمين بر اثر -17

 در گرم هوای و آب در آب مخازن .شوند واقع موثر زمين کره هوای و آب در تغيير به است ممکن آب مخازن

 گاز يك متان، گاز توليد شوند می هوازی بی زيرين های اليه و شده تشکيل حرارتی بندی اليه که شرايطی

 در .(UNEP, 2000) شوند می هوازی بی فرآيندهای طريق از توده زيست تخريب به منجر نموده، ای گلخانه

 به زيستی توده تبديل مقدار و باال زيستی توده حجم و وسيع رودخانه آبريز حوضه که جايی موارد، از برخی

  توليد ظرفيت با الکتريسيته توليد نيروگاه از بيش برابر 5/3 آلودگی پتانسيل است ممکن است زياد متان گاز

  .(Graham-Rowe, 2005)  باشد مشابه
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  براساس سد احداث نياز درصورت
 ارزيابی گزارش ارايه نيازمند قوانين
 .باشيم می زيست محيط

   
 چرا؟
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قانونمند شدن انجام مطالعات ارزيابی زيست محيطی پروژه ها 

زيست سازمان حفاظت محيط در دفتر ارزيابی  1365در سال 

نهايتراً در   ،محيط زيست مورد بررسی و پيگيری قررار گرفتره  

شورای عالی محريط زيسرت بره     1373فروردين  23تاريخ 

قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست براسراس   2موجب ماده 

مجريران اجررای    1371  و اصالحيه سال 1353مصوب سال 

برخی از پروه ها  موضف به ارايه گرزارش ارزيرابی زيسرت    

 .محيطی شدند
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 1373/1/23براساس هشرتمين صورتجلسره مرورخ    

متر و يا سرطح   15با ارتفاع بيش از احداث سدها مجريان 

هکتار نيازمند ارايره گرزارش ارزيرابی بره      400بيش از 

 .سازمان حفاظت محيط زيست می باشند
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 اخذ مشمول سد 254 از حاضر درحال

 ارزيابی گزارش 123 ارزيابی مجوز

 .است شده مجوز صدور به منجر
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 بجای آنکه تاريکی را لعنت کنی

 شمعی را روشن کن
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