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عه آثار زیست محیطی احداث سدها چالشهای زیادی پیش روی صنعت سدسازی ایجاد کرده و جهتت توست
ستت پایدار باید مطالعات زیست محیطی قبل از احداث سد به صورت کامل و دقیق انجتام گیترد و آثتار زی

عمر مفیتد یکی از این آثار زیست محیطی که تاثیر زیادی در زیست بوم منطقه و. محیطی آن بررسی شود
د سدها و تجهیزات تعبیه شده در مخزن سد دارد، رسوب زایی حوضه آبریز سد و رسوبگذاری در مخزن ست

در . در این مقاله رسوب زایی حوضه آبریز سد مخزنی زنوز در آذربایجان شترقی بررستی شتده استت. است
میلیتون مرتر مکعبتی بتا 6درصد از حجم مخزن این سد 20سال از بهره برداری این سد، حدود 13مدت 

سال آینده، سد زنوز کارایی ختود را از 20در صورت تداوم ورود رسوب با این نرخ، تا . رسوب پر شده است
د در با توجه به نیاز منطقه به آب حرما باید تدابیری جهت باال بردن عمتر مفیتد ایتن ست. دست خواهد داد
رسی هتای ای و نقشه توپوگرافی حوضه آبریز سد و همچنین بربا مطالعه عکسهای ماهواره. نظر گرفره شود

ه آبریتز از صحرایی با اسرفاده از روشهای پسیاک و ام پسیاک نریجه گرفره شد که شرایط موجود در حوضت
هتا و هتا و حاشتیه رودخانتهجمله خشکسالی، دامداری و کاهش پوشش گیاهی مراتع، کشاورزی در دامنته

ختزن با نمونه بترداری از رستوبات م. فعالیرهای معدنی موجب افزایش رسوب زایی در این حوضه شده است
. نه استهای انجام گرفره، دانه بندی رسوبات مخزن سد از نوع شن و ماسه ای تا رسوبات ریزداسد و بررسی

ی جهت کاهش رسوبزایی، حمل و انباشت رسوبات در مخزن سد، ضمن اجرای طرحهای آبخیزداری، بایستر
ا برای افزایش طول عمر این سد مخزنی الزم استت کته همته یت. بیش از حد مراتع جلوگیری شودیاز چرا

. بخشی از رسوبات مخزن سد الیروبی شود
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کالس و طبقه بندی شدت رسوب دهی-2جدول 
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مدتوزیادسطحیآبهرزحرکتوسرعتکهشودمیموجبشیبافزایش:بلندیوپسریعامل-4
وبیشررخاککهشودمیموجبهمچنین.شودکمخاکدرآبنفوذنریجهدروخاکباآبتماسزمان

یابدفرسایشسریعرر
دردامرویهبیچرایکهگردیدمشاهدهآمدعملبهمنطقهازکهبازدیدهاییدر:زمینپوششعامل-5

.استدادهافزایشراراخیزیرسوبوشدهمنطقهگیاهیپوششرفرنبینازباعثجنوبیبخش
زنوزسداحداثازبعدمنطقهدرزیادیکاربریتغییراتبحثموردآبریزحوضهدر:اراضیکاربریعامل-6

.استشدهمنطقهدرزاییرسوبحدازبیشافزایشباعثکهگرفرهانجام
سطحیفرسایشرسوب،تولیددرفوقعاملبررسیبرای:آبریزحوضهسطحدرفرسایشوضعیتعامل-7
رزیابیموردخندقیفرسایشوشیاریفرسایشای،ورقهفرسایشبارانی،فرسایشمانندآبریزحوضهدر

گیردمیقرار
هکدهدمینشانحوضهایندرهاآبراههبررسی:رسوبانرقالو(هاآبراهه)ایرودخانهفرسایشعامل-8

نیزرگیرسوبوبندسیلهاآبراههمسیردر.خیزندبرمیجنوبیبخشهایآبراههازواردهرسوببیشرر
راخوداراییکوپرگردیدهرسوبازکامالگیرهارسوباینبیشررحدازبیشرسوبعلتبهولیشدهتعبیه

دروبرسافزایشموجبآبریزحوضهدرشرایطتغییرگرفرهانجامهایبررسیبهتوجهبا.انددادهدستاز
ترعایجملهازتدابیریحرمابایدزاییرسوبکردنکمومخزنعمربردنباالجهتکهشدهسدمخزن
.شودگرفرهجدیمراتعازحفاظتورودخانهحریم


