
مالحظات محیطی در گزینش سدهای ساحلی
کورش کاوسی 

بخش محیط زیست
مهندسین مشاور آبان پژوه



نگرانی سرزمین مان

امینتجنوبیسواحلدرتوسعهمحدودکنندهمهمواصلیعواملجملهاز
استآب



راهکارهای پیشنهادی 



انتظارات بیشتر 

سیالبکنترل-

آبذخیره-
بشرآبتأمین-

صنایعآببرایتامین-

زندگیتضمین-

در سواحل مکران است



مکانهای اجرای سدها

رسیدهودخحداکثربهآنهااراضیکاربریتغییراتکهسرزمین هاییدر-
نیستآنهادرسداحداثبرایشرایطو(شمالیسواحل)

ژئومورفولوژیکنامناسبشرایطهمچونیالیلدبنابه-

مخزنیتکیفهایبحران-

و سد ساحلی گزینه ای قابل امکان احداث سد و مهار آب وجود ندارد
مطالعه است



سدهای ساحلیکارکرد 

ایآب همهاربرایشدهپیش بینیگزینه هایجملهازساحلیسدهای
محدوددریاهایسواحلبهمنتهیخشکی هایمرزپایاندرسطحی

هستندفارسخلیجوعمانهمچونآزاددریاهاییاخزرچون



نگرانیها

ر سدهای ساحلی به همان اندازه که توان گریز از محدودیت های موجود د
ا دارند، کاربری عرصه و بحران های اجتماعی، کیفی و ژئومورفولوژیکی ر

های محیطی بیانجامند می توانند به ایجاد بحران

تاسبرخورداخاصیحساسیتهایازکهایممواجهدریاییمناطقبا-

بازیاستهبآبیاکوسیستم هایوخشکیاراضیازکمترلحظهاینتا-
.اندگرفتهقرارشناختموردخشکی،بخشدرموجود



نگاه بین المللی 

اکوسیستم هایکه،استوارندعقیدهاینبرجهانیهایسازمانهمه
دریایی

نآبامتناسبوناپایداریازسطحیازباشندکهشرایطیهردر-
برخوردارندحساسیت

استجهاناکوسیستمبرایانرژیتولیدآنهارسالتواصالت-

برخوردارندالمللیبینوملیحفاظتارزشازاغلب-



برخورد خردمندانه 

گرددآغازیابیامکانازمطالعاتباید-

درمداخلهکهدهداطمینانوکنداثباتساحلیسدمطالعاتباید-
یآبهایاکوسیستممتوجهجدیآسیبیطرحاجرایباطبیعت
کردنخواهد

معرفیبرایاجراییراهکارهایبایستبیشتراطمینانبرای-
شودارایهارزهمهایاکوسیستم

ازعتروسیمطالعاتیگسترهداردضرورتهدفبدیننیلمنظوربه-
باشدمستقیموبالفصلمحدوده

همنطقدرسداجراییابیامکانمطالعهعمقبهایمطالعههمزمان-
گرددانجامآندرساحلی



چالش کیفیت
بهمکرانحوزهدرجاریهایآباغلباستثنامواردجزبه-

آلوده اندانسانییاوطبیعیمختلفدالیل

شاخص هایومکرانزوندرژئوشیمیاییبررسی های-
لودگیآمصب هاازپیشورودخانه هاطولدرکیفیتبیولوژیکی

کندمیتصدیقراهارودخانه

درسمیژئوشیمیاییعواملوجودشاخصگیاهیهایگونه-
دارندوجودهارودخانهاغلببستردراسترسوبوآب

بنابر این

ذیرناپاجتنابخشکاراضیدرمخزنجرایاباآلودگیتشدید
است



سد ساحلی 

داشتخواهیمراکمتریهاآالیندهتجمعمخاطراتباایعرصه•

استکمتریارتباطدرمخزننامبهآلودهاراضیباآب•

وندکمیطیراخودطبیعیمسیرآبوشودنمیبرداشتایحقابه•
رسدمیعمانبه

زمانابانتخبهقادرشاخصپارامترهایازالهاموسادهمانیتورینگبا•
بوداهیمخوانتقالیآبنوعکاربریتعیینوآبانتقالبرایمناسب

مکنمحداقلدراراضیکاربریتغییراتساحلیسدساختاثنایدر•
بودخواهد



سواحل مورد مطالعه در زیر حوضه های اصلی مکران



اثرات احداث سدها

مخاطراتازگریزبهانهبهتنهانمی تواندساحلیسدهایاجرای•
شودتوجیهخشکمناطقمخازن

نواحیوسواحلبراثرشانورسوبوآب هاسمیتولودگی هاآ•
ساحلیپیچیدهاکوسیستمهایبرایخطرزنگیکبعنوانلیتورال

.گرددمیتلقی

اپذیرناجتنابتغییراتجدید،دسترسیجاده هایاحداثباسداحداث•
محتملتنش هایوساحلیسازه هایاحداثژئومورفولوژیک،

می کندپیدامالزمهاجتماعی

واندمی تساحلیسدیکاحداث،لیتورالازبخشیاشغالواسطهبه•
جبرانیمنفآثاردلتاهاوسواحلازمنتفعووابستهزیستمندانبرای

بگذاردبرجایناپذیری



گام های پیش رو



ارزیابی سریع اثرات
Rapid Assessment

و 
امکان یابی 



انطباق با مناطق تحت مدیریت سازمانهای جهانی محیط زیست-
انطباق با مناطق تحت مدیریت سازمانهای ملی-

تنوع مناطق حساس بیولوژیکی در گزینه پیشنهادی -



منتخب ( های)ارزیابی اثرات گزینه

ع گیری بعد از غربالگری و ارزیابی سریقدم نهایی برای تصمیم



پارامترهای ارزیابی اثرات محیطی 

مخاطرات اجتماعی •
کیفیت شیمیایی سرزمین•
مناطق تحت مدیریت سازمانهای جهانی محیط زیست•
مناطق تحت مدیریت سازمانهای ملی•
کیفیت بیولوژیکی•
ناطقمدارایلیتورالیاساحلیاراضیشاملبیولوژیکیحساسمناطق•

،علف زاراکوسیستمها،چندلومانگرومدیوجزرجنگل هایجنگلی،
وشنیسواحلخلیج ها،خوریات،کرانه ها،رودخانه ها،آبی،اکوسیستم
،(مدیوجزرهایپهنهباالیرسوبیدشتهای)هسبخاصخره ای،ماسه ای،
وششپوساحلیطبیعیجلوه هایساحلی،اکوسیستمهایگلی،سواحل
(لیتورالنواحیدرآبداخلارزشمندگیاهی

هاطرحسایرتوسعهاثرات•



سواحل گلی



سواحل گلی



سواحل گلی



سواحل گلی



سواحل شنی و ماسه ای



رویشگاه های روی سواحل 



سواحل شنی و ماسه ای



(های جزر و مدیدشتهای رسوبی باالی پهنه)سبخا



سبخاه روی زمین در پزم بین کنارک و کهیر



حرا در سواحل گلی با نفوذ آب شیرین



Ocypodeخرچنگ ارواح   rotundata همزیست با حرا ،  از عوامل
اصلی کاشت و پنهان سازی  نگهداری دانه برای رشد مجدد



Ocypodeزیستگاه خرچنگ  rotundata



نحوه استفاده خرچنگ   Ocypode rotundata از بذور حرا



خرچنگ با رویش حراهای جوانارتباط زیستگاه 



م توسعه زیستگاه سخت پوستان و رویشگاه حر در کنار هم و وابسته به ه



رویش حرا درست در مرکز النه های سخت پوستان



پهنه های گلی اطراف حرا ها 



Ocypodeخرچنگ  rotundata همزیست با حرا ،  از عوامل اصلی
کاشت و پنهان سازی  نگهداری دانه برای رشد مجدد



بذور حرا توسط گل خورکها به داخل حفره هدایت می گردد  



Periophthalmus kalolo عاملی دیگری برای توسعهگل خورک
و رشد دانه های حرا 



مناطق دورتر از حرا بطرف ساحل



مر رویشگاه های مجاور ساحل از گونه های کنار، چگرد، چش، مغیل و س



درختانی میزبان سنجاب بلوچی گونه حفاظت شده جهانی



کهورهای ساحل محل رصد سارگپه پابلند برای غذا 



( کهیر)محدوده های حساس زیستی با هو کالت و خلیج پزم و زرآباد



مان  انطباق مناطق تحت مدیریت با گمانه های اولیه سد ساحلی در ع





متری شرق ورودی رابچ به دریای عمان ۱۰۰



نزدیک به ورودی کهیر به دریای عمان 



ورودی باهوکالت به عمان 



از توجه حاضرین متشکرم


