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آثارزیستمحیطیاحداثسدها
علیمحمودیازناوه

دانشجوی کارشناسی مهندسی طبیعت دانشگاه تهران

توســعه و گســترش بــا هــر ابعــادی کــه صــورت 

ــت  محیطی را  ــار زیس ــه ای از آث ــرد مجموع بگی

ــد  ــه رش ــه ب ــت  . باتوج ــد داش ــال خواه ــه دنب ب

ــی  ــران         ، ارزیاب ــژه در ای سدســازی در جهــان به  وی

آثــار زیســت  محیطی ســدها بســیار مهــم اســت. 

ــی  ــع آب ــژه در حــوزه مناب ســدها ازســازه های وی

ــداف  ــا اه ــون ب ــته تاکن ــه ازگذش ــند ک می باش

ــده اند.  ــداث ش ــی اح مختلف

رونــد سدســازی در کشــورهای مختلــف بــا 

کمیــت، کیفیــت و اهــداف متفاوتــی دنبــال 

ــداث  ــروری اح ــوارد ض ــه در م ــت. اگرچ شده اس

ــرب  ــن آب ش ــرق و تامی ــد ب ــرای تولی ــدها ب س

ــن  ــدای از ای ــا ج ــد، ام ــکار می باش ــل ان غیرقاب

مــوارد هرگونــه احــداث ســد می توانــد مشــکالت 

زمین  شناســی،  زیســت  محیطی،  معضــالت  و 

اقلیمــی، اجتماعــی و اقتصــادی غیرقابــل جبرانی 

داشته باشــد. به  دنبــال  را 

ــه بیــش  از 5000  احــداث ســدها توســط بشــر ب

ســال پیــش بازمی  گــردد، جایــی کــه ســد 

" الکافــارا" در مصــر بــرای محافظــت از 

طغیان  هــای فصلــی رود نیــل احــداث شــد، 

امــا بیشــتر ســدهای موجــود در جهــان پــس از 

جنگ  جهانــی دوم ســاخته شــده  اند. 

ســاخت ســدها و ســایر ســازه  های هیدرولیکــی 

مهندســی  شــاخه  های  قدیمی  تریــن  یکــی  از 

اســت. تمدن بشــری از حوالــی رودخانه  هــا آغــاز 

شده  اســت و همان  طــور کــه مــا در سراســر 

پیشــرفت کرده  ایــم، در  و  جهــان گســترش 

حوضه  هــای آبریــز روی زمیــن، ســدها و مخــازن 

متعــددی ســاخته شده  اســت. این پروژه  هــای 

میلیون  هــا  بــزرگ،  و  کوچــک  مهندســی 

ــاری  ــد و آث ــردآوری کرده  ان ــب آب را گ مترمکع

ــر محیط  زیســت رودخانه  هــای  ــا مخــرب ب عمدت

ــته  اند.  ــان گذاش ــر جه سراس
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ــل  ــه آب ســطحی تبدی ــال هجــوم آورده و ب کان

ــروف  ــرش مع ــه ب ــه ب ــدی ک ــود - فراین می  ش

اســت- همچنین، پدیــده یکدست  شــدن جریــان 

ــه، کاهــش پشــتیبانی از حیات  وحــش و  رودخان

کاهــش رســوبات رســیده بــه ســواحل و دلتاهــا 

ــی دارد. را در پ

ســدوتاثیــرآنبــرتغییــراقلیــم

گلخانــهای  وگازهــای

ســیل  ها  وقــوع  از  و  ذخیــره  را  آب  ســدها 

ــی دیگــر در تولیــد  ــد. ازطرف جلوگیــری می  کنن

ــا  ــد، ام ــی دارن ــش مهم ــر نق ــرژی تجدیدپذی ان

اثــرات منفــی بــر روی تغییــر اقلیــم می  گذارنــد 

ــه  ای  ــای گلخان ــد گازه ــش تولی ــبب افزای و س

و  تاالب  هــا  در  را  کربــن  مخــازن  می  شــوند. 

ــودی  ــبب ناب ــد و س ــن می  برن ــا از بی اقیانوس  ه

می  شــوند. زیســتگاه  ها 

جاری  شــدن ســیل در زیســتگاه  های اطــراف 

ــر  ــان و دیگ ــن درخت ــن رفت ــث از بی ــدها باع س

ــدن  ــبب آزا  دش ــر س ــن ام ــود، ای ــان می  ش گیاه

و  می  گــردد  جــو  زیادی کربــن در  مقــدار 

ــان  ــه جری ــر آزادان ــا دیگ ــه رودخانه  ه ازآن  جــا ک

ندارنــد، آب راکــد شــده و انتهــای مخــزن از 

اکســیژن تهــی می  شــود. 

می  شــود  باعــث  اکســیژن  کمبــود  ایــن 

انتهــای  در  گیاهــی  مــواد  تجزیــه  از  کــه 

در  نهایــت  در  شــود،  مخازن، متان تولیــد 

ــم  ــرات اقلی ــه تشــدید تغیی ــو آزاد و منجــر ب ج

اخیــرا  کــه  مطالعاتــی  می شــود.  جهانــی 

کــه  می دهــد  نشــان  صورت  گرفته  اســت 

مخــازن ســدها حــدود 4% تغییــرات آب و هوایــی 

ــدها  ــاخت س ــت  محیطی، س ــار زیس ــر آث عالوه  ب

ــاً  ــترده و غالب ــی گس ــب اجتماع ــد عواق می  توان

ــت و  ــاً دویس ــد. تقریب ــته باش ــته  ای داش ناخواس

پنجــاه هــزار مترمربــع زمیــن، در اثــر سدســازی 

و گســترش آب رودخانه  هــا طــی قــرن گذشــته 

بــه زیــر آب رفته  اســت. کمیســیون جهانــی 

ــون  ــه 40-80 میلی ــد ک ــن می  زن ــدها تخمی س

ــرک  ــه ت ــور ب ــر ســاخت ســدها مجب ــر در اث نف

ــده  اند.  ــود ش ــی خ ــل زندگ مح

همچنیــن خطــرات بهداشــتی مرتبــط با ســاخت 

ســدهای بــزرگ و سیســتم  های مخزنــی، زمینــه 

مســاعدی را بــرای رشــد بیماری  هــای واگیــردار 

از طریــق آب فراهــم آورده  اســت.

بــه  تــا  شده  اســت  ســعی  مقالــه  ایــن  در 

زیســت  محیطی  آثــار  مختلــف  جنبه  هــای 

پرداختــه شــود. احــداث ســدها 

سدهاواتالفآب

دریاچه  هــای  و  مخــازن  کلــی،  به  طــور 

ــه  ــبت ب ــتری را نس ــاحت بیش ــی، مس مصنوع

ــا دارا  ــده آن  ه ــاری تغذیه  کنن ــا و مج رودخانه  ه

ــتری در  ــیع  تر آب بیش ــق وس ــتند. در مناط هس

معــرض تابــش آفتــاب اســت کــه باعــث تســریع 

در ســرعت تبخیــر می  شــود. در ایــن محیط  هــا 

ــد  ــت، رش ــوبات اس ــی از رس ــا غن ــه آب آن  ه ک

گیاهــان آبــزی ســرعت می  گیرد. همچنیــن 

ــر  ــرعت تبخی ــش س ــه افزای ــان ب ــرق گیاه تع

ــد.  ــک می  کن کم

ــی  ــای اقلیم ــر ریزفاکتوره ــن ب ــر همچنی تبخی

ــانات  ــذارد و نوس ــر می  گ ــراف تأثی ــق اط مناط

ــل  ــتگاه  ها را مخت ــتم  ها و زیس ــی اکوسیس دمای

ــر در  ــش تبخی ــال  ، افزای ــوان مث ــد. به  عن می  کن

محــدوده یــک ســد بــزرگ، باعــث تغییــر غلظت 

ــش  ــه افزای ــر ب ــود و منج ــوا می  ش ــت ه رطوب

ــر  ــث تغیی ــن مســأله باع ــردد. ای ــی می  گ بارندگ

ــود  ــراف می ش ــق اط ــی در مناط ــوی بارندگ الگ

و اکوسیســتم  هایی را کــه بــه ایــن الگوهــا 

وابســتگی دارنــد، تحت  تاثیــر قرارمی  دهــد.

ــان آب درون رودخانه  هــا و مجــاری  ســدها، جری

تاثیــر  آن  ترکیــب  بــر  و  را محــدود کــرده 

پایین  دســت  در  آزادشــده  آب  می  گذارنــد. 

ســدها، دارای انــرژی بســیار بــاال و رســوب 

بســیار کمــی اســت کــه باعــث می  شــود بســتر 

رودخانــه را فرســایش دهــد و ایــن درحالی اســت 

ــد  ــدن فراین ــرای کند  ش ــوب ب ــت رس ــه غلظ ک

ــی نیســت.   فرســایش کاف

ایــن پدیــده باعــث می  شــود کــه بســتر رودخانــه 

ــر  ــا ســطح آب اطــراف آن عمیق  ت در مقایســه ب

شــود، در ایــن صــورت، آب زیرزمینــی بــه داخــل 
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ــیر  ــاط از مس ــع ارتب ــرت، قط ــیرهای مهاج مس

ــه،  ــان رودخان ــر درجری ــه، تغیی ــان رودخان طغی

ــدورت آب. ــا و ک ــر دم تغیی

احداثسدهاوتخریبزیستگاهها

تغییــرات چشــمگیر در ترکیــب رودخانــه، هــر دو 

ــر  ــت آن را تحت  تاثی ــن و باالدس ــتگاه پایی زیس

ــان و  ــد. سدســازی؛ مهاجــرت ماهی ــرار می ده ق

ــدگان را مختــل می  کنــد. بعــالوه، تغییــر در  پرن

ــرایطی را  ــد ش ــز می  توان ــا نی ــان رودخانه  ه جری

ــه،  ــای تکامل  یافت ــای گونه  ه ــه بق ــد ک ایجاد  کن

ــه تغییــر در  ــد قرار  گیرد. هرگون در معــرض تهدی

ــرات  ــد اث ــه، می  توان ــب رودخان ــاختار و ترکی س

ــد و  ــراف داشته  باش ــای اط ــر گونه  ه ــی ب مخرب

ــه انقــراض آن  هــا  در بســیاری از مــوارد منجــر ب

خواهد شد.     

ــر  ــدت تحت  تأثی ــت، به  ش ــتگاه  های پایین  دس زیس

تغییــرات شــوری و ســطح اکســیژن قــرار دارنــد. 

به  دلیــل ســرعت بــاالی تبخیــر و رشــد گیاهــان 

آبــزی در داخــل مخــازن، آبــی کــه از یــک ســد 

بــه پاییــن دســت مــی  رود، معمــوالً دارای شــوری 

باالتــر و غلظــت اکســیژن پایین  تــر از حــد 

طبیعــی اســت. ایــن تغییــر در ترکیب  شــیمیایی 

ــی  ــای بوم ــرای گونه  ه ــی را ب آب، شــرایط مخرب

ــد. ــاد می  کن ــق ایج آن مناط

ســدها بر اکوسیســتم  ها و زیســتگاه  های باالدســت 

می  گذارند. موادمغــذی  منفــی  تأثیــر  نیــز 

ــک  ــد جلب ــد رش ــه، می  توانن محصــور در رودخان

ــان از  ــر جه ــد. درسراس ــهیل کنن ــمی را تس س

آفریقای  جنوبــی تــا کالیفرنیــا نوشــیدن آب و 

ــوع  ــدها ممن ــراف س ــای اط ــناکردن در آب  ه ش

شده  اســت تــا مــردم را دربرابــر بیماری هــای 

واگیــر دار محفاظــت کننــد. 

می شــوند. شــامل  را 

مناطــق  در  به  ویــژه  مخــازن،  اکثــر  در 

گرمســیری، وجــود باکتری  هــای بی  هــوازی، 

ــود در  ــش  گیاهی موج ــن پوش ــث از بین  رفت باع

ــه مخــزن شــده، ایــن تغییــر ســبب انتشــار  پای

ــان  ــید کربن و مت ــی دی اکس ــدار قابل  توجه مق

می شــود. 

ترکیب  شــیمیایی   در  تغییــر  ایــن،  عالوه  بــر 

رســوبات، منجــر بــه تغییــرات چشــمگیری 

کــه  می  شــود  تاالب  هــا  و  ســیالب  ها  در  

می  توانــد تخریــب جنگل  هــای اطــراف را در 

میــزان  بــه  داشته  باشــد. جنگل  زدایی  پــی 

نقــش  اقلیمــی  تغییــرات  در  قابل  توجهــی 

ــه  ــدارد ک ــود ن ــی وج ــر درختان ــرا دیگ دارد، زی

دی  اکســیدکربن اضافــی را ذخیــره کنــد و کربنی 

کــه پیش  تــر جــذب شده  اســت در جــو آزاد 

می  شــود. 

ایجادمشکالتدرزیستگاهماهیها

ــور  ــرای عب ــی ب ــر مهندس ــه تدابی ــی   ک درصورت

ماهیــان از ســدها پیش  بینــی نشود، ســدها 

بــرای  کــه  هســتند  ماهیانــی  مانعی بــرای 

ــه پایین  دســت  ــه مهاجــرت ب ــاز ب ــزی نی تخم  ری

امــر  دارند. ایــن  رودخانــه  باالدســت  یــا  و 

ــر جمعیــت خــود ماهی  هــا تأثیرگــذار  نه  تنهــا ب

گونه  هــای  برســایر  می  توانــد  بلکــه  اســت، 

تغذیــه  ماهــی  از  یــا  کــه  زنجیره  غذایــی 

ــر  ــا طعمــه ماهــی می  شــوند، تأثی ــد و ی می  کنن

ــذارد. ــی بگ منف

اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ســدهای بــزرگ 

شــامل سیســتم  های مناســب بــرای ایــن آبزیــان 

ــا چرخه  حیــات آن  هــا  نیســتند، کــه ایــن امــر ب

ــات  ــی اوق ــی گاه ــد و حت ــدا می  کن ــل پی تداخ

ــن گونه  هــا می  شــود.به طــور  ســبب انقــراض ای

ــط  ــا محی ــی ماهیان ب ــای محل ــول، گونه  ه معم

جدیــدی کــه پــس از ســاخت ســد ایجــاد 

می  شــود ســازگار نخواهنــد شــد، در نتیجــه زنده 

نمی  ماننــد. عوامــل زیــادی کــه بــر بقــای آن  هــا 

ــدن  ــدود ش ــد از: مس ــذارد، عبارتن ــر می  گ تأثی



اغ
ی ت

اع
تم

اج
ی، 

نگ
ره

، ف
می

عل
یه 

شر
ن

اغ
ی ت

اع
تم

اج
ی، 

نگ
ره

، ف
می

عل
یه 

شر
ن

7 6
پشــت ســدها بــراي مصــارف گوناگــون اســتفاده 

ایــن  انتقــال  باعــث  مي  توانــد  مي  گــردد، 

آلودگي  هــا بــه انســان و ســایر موجوداتــي کــه در 

ــود. ــد، ش ــي می  کنن ــراف زندگ ــتم اط اکوسیس

ــتی ــوعزیس ــرتن ــدهاب ــراتس تأثی

ــت ــندس پایی

رودخانه  هــا  جریــان  ســد ها  احــداث  بــا 

بــر  امــر  ایــن  و  می  شــود  اختــالل  دچــار 

تأثیــر  پایین  دســت  جانــوران  و  گیاهــان 

بــه  رودخانه  هــا  می  گذارد. اکولــوژی  منفــی 

ــرا  ــاج دارد، زی ــی احتی ــدید باران ــای ش جریان  ه

بســیاری از ماهیــان بــرای تولید  مثــل خــود 

بارانــی  شــدید  جریان  هــای    ایــن  نیازمنــد 

هســتند. 

ــوی  ــمی  در شست  وش ــدید موس ــای ش جریان ه

بســتر رودخانــه و دهانــه آن نقــش دارنــد و 

مانداب هــا  و  زباله هــا  لجن هــا،  از  را  آن  هــا 

ــی  ــن جریانات ــود چنی ــدم وج ــاک می  کند. ع پ

مشــکالت قابل  توجهــی را در پایین  دســت ایجــاد 

می  کنــد و ظرفیــت بســتر رودخانــه را بــرای 

ــد. ــای شــدید کاهــش می  ده ــرش جریان  ه پذی

اکوسیســتم  زنجیره  غذایــی  اساســی  بخــش 

رودخانــه را، مــواد مغــذی  ای تشــکیل می  دهنــد 

ــوند.  ــرازیر می  ش ــا س ــن رودخانه  ه ــه پایی ــه ب ک

ــاده و در  ــه دام افت ــدها ب ــط س ــواد، توس ــن م ای

نتیجــه، اکوسیســتم ماننــد گذشــته تغذیــه 

نمی شــود.

تأثیراتسدهابرسالمتانسان

از آن  جــا کــه حرکــت آب در مخــازن ســدها بــه 

آهســتگی صــورت می  گیــرد، ایــن مکان  هــا 

بســتر مناســبی برای گســترش زادآوری پشــه  ها، 

ــت.  ــا اس ــن ماالری ــا و ناقلی ــا، مگس  ه حلزون  ه

باتوجــه بــه اینکــه ایــن مــوارد ســالمت انســان  ها 

را تهدیــد می  کنــد، اقداماتــی دربرابــر ایــن آفــات 

ــز  ــیس مراک ــامل تاس ــه ش ــرد ک ــورت می  گی ص

ــود.  ــات می  ش ــع آف ــی و دف ــتی، سمپاش بهداش

آفــات  از ســموم دفــع  اســتفاده  همچنیــن 

ــرای ســالمتی  ــی ب شــیمیایی خــود نیــز خطرات

ــد موردتوجــه  انســان  ها ایجــاد می  کنــد، کــه بای

ــرد. ــی قرارگی و ارزیاب

ــتفاده از  ــج اس ــث تروی ــدها باع ــا س ــاری ب آبی

ــر  ــا شده  اســت. این  ام ســموم شــیمیایی و کوده

تأثیــرات نامطلــوب قابل  توجهــی برمحیط  زیســت 

ــال،  ــن ح ــا ای ــذارد. ب ــان می  گ ــالمت انس و س

اگرچــه افزایــش قابــل پیش بینــی بهــره  وری 

ــر  ــدها در نظ ــای س ــوان مزای ــه عن ــاورزی ب کش

ناشــی  هزینه  هــای  امــا  شده  اســت،  گرفتــه   

از ســموم، دفــع آفــات و کودهــای محیطــی 

آثارسدهابراکوسیستمرودخانه

یکی  دیگــر از اثــرات ســوء ســدها کــه تــا همیــن 

ــدن  ــت، قطع  ش ــتی درک نشده  اس ــر به  درس اواخ

ــر اکوسیســتم  های  جریان  هــای آب و تاثیــر آن ب

ــان  ــا و جری ــع چرخه  ه ــت. با قط ــه اس رودخان

بهــم  اکولوژی  هــای  رودخانه  هــا،  طبیعــی 

ــار  ــا دچ ــاحلی عمیق ــای س ــته محیط  ه پیوس

ــوند.  ــر می  ش تغیی

بــه  مهاجــم  گونه  هــای  انتقــال  ازطرفــی، 

محیط  زیســت ســاحلی باعــث شده  اســت تــا 

گونه  هــای بومــی کاهش  یافتــه و یــا مجبــور 

ــت  ــب جمعی ــن ترتی ــه مهاجــرت شــوند، به  ای ب

ــادل خــارج می    شــود. ــات از تع ــان و حیوان گیاه

نقشسدهادرخودپاالییرودخانهها

از دیگــر مســائلي کــه در رابطــه بــا رودخانه  هایــي 

کــه بــه ســدها وارد مي  شــوند وجــود دارد، 

تخلیــه زبالــه و فاضالب  هــاي خانگــي و صنعتــي 

ــادي،  ــت ع ــرز آب کشــاورزی اســت. در حال و ه

و  دارنــد  خود  پاالیــي  خاصیــت  رودخانه  هــا 

ــت،  ــول حرک ــان در ط ــرور زم ــه م ــد ب می  توانن

بــار آلودگــي خــود را از طریــق گرفتــن اکســیژن 

کــم کننــد.

ــت  ــرعت حرک ــه س ــوند ک ــث مي  ش ــدها باع  س

رودخانــه کاهــش یابــد تــا بــه حالــت ســکون در 

پشــت آن  هــا برســد. ایــن امــر موجــب می  شــود، 

ــرور  ــد و به  م ــا کاهــش یاب ــي رودخانه  ه خودپاالی

ــوده در پشــت ســدها،  ــا تجمــع مــواد آل زمــان ب

ــاکن در  ــداران س ــه جان ــیدن ب ــبب آسیب  رس س

ــراف  ــاي اط ــي خاک  ه ــز آلودگ ــه و نی آن ناحی

آن گــردد و همچنیــن، بــه دلیل  اینکــه از آب 
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به  دلیــل وزن زیــاد ســدهای بــزرگ، ممکن  اســت 

افزایــش  زمین  لرزه  هــا  مناطــق  دربرخــی 

یابند. فشــار ناشــی از وزن مخــزن به  تنهایــی 

یــا همــراه بــا ســایر مخــازن موجــود در منطقــه 

ــود. ــه ش ــه زلزل ــر ب ــد منج می  توان

در حال  حاضــر لرزه  خیــزی ناشــی از مخــزن 

ــن  ــه شده  اســت. ای ــاًل پذیرفت ــک واقعیــت کام ی

ــر  جهان رخ  ــف سراس ــدهای مختل ــده در س پدی

ــت. داده اس

تأثیراتاستخراجمصالحازدلطبیعت

خــاک، ســنگ و ماســه مورد  نیــاز بــرای ســاخت 

ســدها و کانال  هــا اغلــب از اطــراف ســد یــا کانــال 

ــی  ــر گودال  های ــوند. مکان حف ــتخراج می  ش اس

کــه اســتخراج معــادن بــه جــای می  گذارنــد بــه 

ــد. ــی باقی  می  مانن ــای اکولوژیک ــوان زخم  ه عن

ــر  ــی ب ــار نامطلوب ــد آث ــرداری می  توان ــن بهره ب ای

محیط  زیســت داشته  باشــد. تشــدید آلودگــی 

ناشــی از گردوغبــار، ایجــاد مزاحمــت بــرای 

حیات  وحــش و از بین  بــردن پوشــش  گیاهی از 

ــت.  ــتی اس ــار محیط  زیس ــن آث ــه ای جمل

به  درســتی  کــه  ســدهایی  طرفی  دیگــر  از 

ــب  ــال تخری ــا در ح ــوند و ی ــداری نمی ش نگه

هســتند نیــز ســبب افزایــش خطــر ایجــاد ســیل 

ــع و  ــی جوام ــن زندگ می  شــوند. به  خطــر انداخت

تحمیــل فشــار مالــی قابل  توجــه بــه دولت  هــا از 

ــت. ــد  ها اس ــن س ــی ای ــرات منف ــر اث دیگ

درنتیجــه، باوجــود اهمیــت احــداث ســدها بایــد 

ــی  ــح و علم ــی صحی ــا ارزیاب ــا ب ــود ت ــالش ش ت

ــاد  ــی، از ایج ــت  محیطی و اجتماع ــائل زیس مس

خســارات و مشــکالت ناشــی از احــداث آن 

جلوگیــری شــود. بــا جدی  گرفتــن نتایــج ارزیابی 

زیســت  محیطی و عمــل بــه آن    هــا می    تــوان 

بخشــی از ایــن اثــرات مخــرب را کاهــش داد و در 

ــری  ــداف بشــر، آســیب کمت ــرد اه ــار پیش  ب کن

ــرد. ــت وارد ک ــه محیط  زیس ب

به  نــدرت محاســبه یــا حتــی مــورد مطالعــه قــرار 

می  گیرنــد.

نقشسدهادرسرعتچرخشزمین

دکتــر بنیامیــن فونگ  چائــو، ژئوفیزیکــدان ناســا 

ــه نشــان می  دهــد  ــه شــواهدی دســت  یافت ک ب

ســدهای بــزرگ باعــث تغییــر در ســرعت 

شــده  اند.  چرخش  زمیــن 

ــد  ــای س ــر دریچه ه ــا، اگ ــبه ناس ــق محاس طب

تری  گرجــس چیــن کــه 39 تریلیــون کیلوگــرم 

آب را بــه 175 متــر باالتــر از ســطح دریــا انتقــال 

ــن  ــار ای ــود، فش ــاز ش ــل ب ــت، به  طورکام داده  اس

ــن را  ــود چرخش  زمی ــادر خواهدب ــان آب ق جری

منحــرف کنــد و باعــث می  شــود تــا زمیــن 0/06 

میکروثانیــه کندتــر بچرخــد و طــول روز افزایــش 

یابد.  

ــار اســت کــه نشــان  به  گفتــه چائــو، ایــن اولین  ب

داده می  شــود فعالیــت انســان تأثیــر قابــل 

اندازه  گیــری برحرکــت زمیــن دارد، اگرچــه ایــن 

تاثیــر بســیار کــم اســت.

نقشسدهادرایجادزمینلرزهها  

دانشــمندان بیــش از 100 زمین  لــرزه در سراســر 

ــد.   ــه ســدها و مخــازن نســبت داده  ان جهــان را ب

ایــن اتفــاق زمانــی رخ خواهــد داد کــه آب 

به  داخــل میکروترک  هــا و شــکاف  ها  اضافــی 

در زیــر مخــزن و مناطــق اطــراف آن نفوذکــرده 

را  تکتونیکــی  تحت  فشــار  گســل  های  و 

ــن  ــیچوان چی ــرزه 7/9 س ــن ل تحریک  کند. زمی

در ســال 2008، منجــر به کشــته شــدن 80000 

نفــر شــد و ایــن امــر بــه ســاخت ســد زیپینگپــو 

مرتبــط اســت. 


