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 (ICOLD)المللی سدهای بزرگ  کمیسیون بینکل  دبیر، ویو مایکل دوپیام  ☜

 در خصوص نقش سدها در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی
 مخازنتغییرات آب و هوا: مزایای سدها و 

اشته است دانیم که تغییرات آب و هوایی بطور جدی بر دسترسی به منابع آب اثر گذ ما می
ر ها شدیدت و این بدان معنی است که کمبود منابع آب در طول فصول خشک و خشکسالی

 شود.  می
ای رفع نیازهای های نو بر از دیگر نتایج حاصل از چالش تغییر آب و هوا، نیاز به توسعه انرژی

خورشیدی  وهای بادی  رشد برای تولید انرژی است. خوشبختانه روند استفاده از انرژی رو به
 د. تنها راهبایست ذخیره شون های پاک، متناوب بوده و می حال توسعه است. اما این انرژیدر

پمپاژ است.  های های متناوب، مخازن مربوط به نیروگاه پاک برای ذخیره این انرژی حل واقعاً
 های متناوب بدون سد ها وجود ندارد.  توسعه وسیعی از انرژیهیچ 

خازن جدید مبرای پاسخگویی به نیازهای آبی، ما باید تا حد زیادی در تامین آب، افزایش 
گذاری کاهش داده  ه ظرفیت آنها را با توجه به رسوبک -و ارتقاء حجم مخازن موجود 

ا ناشی از تنوع آب، سیل و خشکسالی، سدها درنظر بگیریم. برای مقابله با حوادث ر -است
 و مخازن نیز ضروری است.  

لش سازی آب بطور کلی ضروری است، اما چا های ذخیره بینیم، زیرساخت همانطور که می
د، بخش سشود تا آنها فوریت بیشتری پیدا کنند. دانش مهندسی  تغییر آب و هوا باعث می

ین اطمینان را گیرد و باید ا میات اقلیمی را دربریامدهای تغییرحل مقابله با پ مهمی از راه
راحی ها به صورت ایمن، اقتصادی و مطابق با محیط زیست ط حاصل کند که این زیرساخت

مطمئن است که به بخش  (ICOLD)سدهای بزرگ  المللی کمیسیون بین کل ردبیشوند.  می
 خواهد کرد.سدسازی در رسیدن به این هدف برای رویارویی با چالش جدید کمک 

 (ICOLD)سدهای بزرگ  المللی کمیسیون بین کل ردبی مایکل دو ویو،این بخشی از پیام "

 لهشماره مج آخرین که در اقلیمی بود تغییرات در خصوص نقش سدها در مقابله با اثرات

 "به چاپ رسیده بود.( (ICOLDبزرگ  یسدها یالملل نیب ونیسیکل کم ریدب خبری

 

 1..................................................................................................بی جهان آبرق یها آخرین وضعیت  تولید انرژی در نیروگاه -

 2.................................................................... بیآبرق یها المللی پیشرو در زمینه سد و نیروگاه های بین ها و کنفرانس همایش -

 4.......................................................................................................مجلسطرح دوفوریتی توقف انتقال آب و سدسازی در  -

 6.................................................................................................................................... استراتژی انرژی و سدها در سوئیس -

 7.......................................................................................................................................... سدسازی کشور اخبار مربوط به -
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 بی جهانآبرق یها آخرین وضعیت  تولید انرژی در نیروگاه
 

ط توس میکه در ماه  2018بی آهای برق بنا به گزارش وضعیت نیروگاه

در  بیآرقی بها بی انتشار یافت، تولید برق از نیروگاهآالمللی برق انجمن بین

صب تراوات در ساعت رسیده است. ظرفیت ن 4185سال گذشته به میزان 

ش یافته گیگاوات افزای 1267در سراسر جهان برابر با  2017سال شده در 

های  وات به پمپگیگا 2/3گیگاوات ظرفیت از جمله  22است. حدود 

 153ا جهانی را ت ای مخازن تلمبهسازی اضافه شده است، که ظرفیت  ذخیره

 گیگاوات افزایش داده است. 
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بی در سال آدهد که رشد برق ، نشان می2018ی بآگزارش وضعیت برق

ی فیتظر از افزایشو بوده تر  و اقیانوس آرام سریع آسیادر شرق  2017

نوبی ست، و پس از آن آمریکای جبوده ا برخودارگیگاوات  8,9 معادل 

 3/2گیگاوات(، اروپا ) 3/3گیگاوات(، آسیا مرکزی و جنوبی ) 1/4)

 5/0مریکای مرکزی و شمالی )آو  (گیگاوات 9/1گیگاوات(، آفریقا )

 های بعدی قرار دارند. در رتبه گیگاوات(

ر دبی آقترین تولید کننده نیروهای بر عنوان بزرگه چین وضعیت خود را ب

 یگاواتگ 1,9 نیمی از ظرفیت جهانی نصب شده به میزان جهان با تقریباً

 9/1) گیگاوات(، هند 4/3. به دنبال آن برزیل )تثبیت کرده است

 .ارنددقرار  گیگاوات( 1گیگاوات( و آنگوال )  1/1گیگاوات(، پرتغال )

 

 
 20در  2017بی در سال آهای برق سهم تولید برق از نیروگاه -1شکل 

 بیآکشور اول دنیا در تولید نیروی برق
 

ای جدید از  به عالوه گزارش منتشر شده حاوی گزارشی از نتایج مطالعه

بی آمخزن بزرگ برق 500حدود  خصوصدر ای  میزان گازهای گلخانه

مطالعه جدید از ابزار جدیدی برای ارزیابی انتشار خالص استفاده  است. این

گرم  5/18حدود  ن شدت انتشار گاز دی اکسید کربنکرده است و میزا

 در هر کیلووات ساعت برآورد شده است. 

میه گزارش بی، در اعالالمللی برقآ ریچارد تیلور، مدیر اجرایی انجمن بین

منظور  کند که این گزارش به عنوان می 2018بی آهای برق وضعیت انرژی

بی برای پاسخگویی به نیازهای انرژی آاهمیت حیاتی انرژی برق نشان دادن

که  هستندبی ارائه کننده خدماتی آهای برق جهان منتشر شده است،  نیروگاه

ید و همچنین مدیریت باد و خورش مانند پذیرهای تجدید از رشد سایر انرژی

 د. نکن آب و حفاظت در برابر سیل و خشکسالی نیز پشتیبانی می

، جهان از 2017با تولید برق از انرژی آب به جای ذغال سنگ در سال 

درصدی  10ای و از افزایش  میلیارد تن گازهای گلخانه 4انتشار حدود 

مچنین . هجلوگیری کرده استهای فسیلی و صنعتی  انتشار جهانی سوخت

میلیون تن دی اکسید  62میلیون تن ذرات آالینده هوا،  148از انتشار 

 . ه استکرد ممانعتمیلیون تن اکسید نیتروژن  8گوگرد و 

میلیون نفر گزارش  80شهر با ترکیب جمعیتی بیش از  93در سراسر جهان، 

 بی است، در حالیآدهند که حداقل نیمی از تولید برق آنها از نوع برق می

 کنند.  بی تامین میآدرصد برق خود را از برق 100شهر  31 که
 

 منبع: 

 http://yon.ir/KWrkl .مجله نیروی آب 
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  هشتاد و ششمین مجمع عمومی و بیست و ششمین کنگره

المللی سدهای بزرگ جهان در وین برگزار  کمیسیون بین

 .شد

امین  26و  مجمع عمومیامین  86جاری،  هم تیرماه سالاز دهم تا شانزد

 (ICOLD)المللی سدهای بزرگ  کمیسیون بینر کل دبیساالنه  کنگره

 المللی سدهای بزرگ جهان با حضور نمایندگان کشورهای مختلف بین

 در شهر وین برگزار شد. 

 دایجا هدف با اینامهالمللی؛ تفاهم بین رویداد بزرگدر حاشیه این 

 و( IRCOLD) ایران ایران بزرگ سدهای ملی کمیته بین کاریهم

و کمیته ملی سدهای  (CHINCOLD) چینبزرگ  سدهای ملی کمیته

 مهندسی تخصصی مسائل در شرکت برای و  (ITCOLD)بزرگ ایتالیا 

 1) 1397 رتی 10  روز در ها نامهتفاهم این امضای مراسم .شد امضا سد

 المللیبین کمیسیون رویداد با زمانهم و وین شهر در( 2018 جوالی

 .شد برگزار (ICOLD) بزرگ سدهای

 مربوط ورام در همکاری تعمیق و گسترش شاملها  نامهتفاهم این اهداف

 تقابل،م منافع و درک اساس بر گذاریسیاست و سدسازی زیرساخت به

 منابع هایسیاست مشترک، هایهمکاری برای آموزش و مشاوره ارتقای

 مزایای ررسیب و متقابل هایدغدغه به مربوط مسائل ریزیرنامهب و آب

 .ودب خواهد آموزشی مشترک هایطرح و اطالعات مبادالت کارکنان،

 کمیسیون نائب رئیس عنوانبه نورزاد علی دکتر انتخاب 

 بزرگ سدهای المللی بین

 سدهای المللیبین کمیسیون عمومی مجمع جلسه ششمین و هشتاد در

 کشور وین شهر در( 2018 جوالی 3) 1397 تیر 12 تاریخ در که بزرگ

 کمیته اجرایی هیات رئیس نورزاد، علی دکتر آقای شد، برگزار اتریش

 سدهای المللیبین کمیسیون نائب رئیس عنوانبه ایران بزرگ سدهای ملی

 .شدند انتخاب 2021 تا 2018 ماموریت دوره برای( ICOLD) بزرگ

 
 

 میزبان عنوانبه ایران اسالمی هوریجم کشور انتخاب 

 بزرگ سدهای المللیبین کمیسیون  سالیانه اجالس نودمین

(ICOLD) 2022 سال در: 

 سدهای المللیبین کمیسیون عمومی مجمع جلسه ششمینهشتادو در

 کشور وین شهر در( 2018 جوالی 3) 1397 تیر 12 تاریخ در که بزرگ

  سالیانه اجالس نودمین میزبان نوانعبه ایران کشور شد، برگزار اتریش

 شهر در 2022 سال در (ICOLD) بزرگ سدهای المللیبین کمیسیون

 .شد انتخاب شیراز

 

المللی پیشرو در زمینه سد و  های بین ها و کنفرانس همایش

 بیآبرق یها نیروگاه
 نشست ساالنه کمیته  کنگره و هشتادوششمین ششمین و بیست

 جهانالمللی سدهای بزرگ  بین

 ، وین )اتریش(2018تیرماه(  16تا  10جوالی ) 7-1

جاری در کنار  کمیته بین المللی سدهای بزرگ جهان در سال در کنگره

( ATCOLD، سمپوزیوم مهندسی هیدرولیک )نشست ساالنه این کمیته

نیز برگزار خواهد شد. بنا به اعالم دبیرخانه این کنگره بیش از دو هزار 

 هان در این رویداد شرکت خواهند کرد. نماینده از سراسر ج

جوالی در این  6تا  4در برنامه کنگره جهانی آیکولد که در روزهای 

فرصتی فراهم خواهد آمد تا سواالت ذیل از  ،رویداد برپا خواهد شد

 مورد بحث قرار گیرد:  شرکت کنندگان دیدگاه جهانی

 رسوب مخزن و توسعه پایدار، تحلیل ایمنی و ریسک، زمین

 شناسی و سدها، سدهای کوچک و بندها. 

در جریان نشست ساالنه کمیته بین المللی سدهای بزرگ که در روزهای 

کمیته فنی  26اول تا سوم جوالی در این رویداد برگزار خواهد شد، در 

موضوعات متنوعی به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد. در روز دوم 

 های فنی برپا خواهد شد.  یتههای مختلفی در کم این نشست کارگاه

همچنین در سمپوزیوم مهندسی هیدرولیک این رویداد که در روز دوم و 

را برای طرح مسائل خاص شود، این سمپوزیوم راه  برگزار می سوم جوالی

پذیر، آبیاری، های تجدید های هیدرولیکی که مرتبط با انرژی در سازه

کند، چرا که  است باز میه تامین آب شرب و حفاظت در برابر سیالب

ای از دانش و تخصص دارد.  مهندسی هیدرولیک نیاز به طیف گسترده

هندسی هیدرولیک درگیر هستند. های خاص در م بنابراین بسیاری از رشته

2 



های در حین  های تحقیقاتی نیازمند ارائه پاسخ بطور موثر به چالش شتال

های  ولیکی است. راه حلهای هیدر اجرا، بهره برداری و نگهداری از سازه

ارائه شده باید هم پایدار بوده و هم از لحاظ اقتصادی قابل اعتماد بوده و 

 در یک گستره وسیعی به پنج موضوع زیر پاسخ دهند:

 برداری از مخازن تغییرات آب و هوایی و بهره -

 ها و ارزیابی ایمنی بازرسی -

 پیبندی  سد و آب -

 بیآهای برق ها و راهمغار -

 های مخازن بپایداری شی -

 

 :توانید در آدرس زیر دانلود نمایید بولتن این رویداد را می

http://yon.ir/DIKM4 
 آدرسسایت این رویداد به  به انیدتو می اطالعات بیشتر دریافت برای همچنین

https://www.icoldaustria2018.com/home/  .مراجعه نمایید 
  

 

 
 

  2018سومین کنفرانس بین المللی  جهان سد  

  Foz do Iguaçu  -سپتامبر، برزیل  21تا  17
 

کارگاه یک روزه ایمنی سدها در کنار جلسات کنفرانس نیز از دیگر 

اه به همت سپتامبر  است. این کارگ 21های این کنفرانس در روز  برنامه

یافته در ایمنی  انجمن کانادایی سد برای ارائه مفاهیم و فرآیندهای توسعه

کنندگان در این کارگاه یک روزه با روند  شود. شرکت سدها برگزار می

بررسی ایمنی سد، نقش و انتظارات مالک سد و مهندس ناظر و همچنین 

  شوند. نقش بازنگری ایمنی سد در برنامه ایمنی سد آشنا می

 17ای در تاریخ  ، دوره آموزشی یک روزهعالوه بر جلسات کنفرانس

تجزیه و تحلیل سازه و بازسازی و سدهای »با موضوع  سپتامبر

 در نظر گرفته شده است.  «بتنی و سرریزها

های پیشرفته با قرارگرفتن در  آوری هدف از این دوره، ارائه تجربیات و فن

سازی عددی و  یید شده، از جمله مدلهای تا های واقعی و راه حل موقعیت

های مورد استفاده  سدهای بتنی و سرریزهاست. همچنین روش ساخت روند

 گیرد.  برای بازسازی سازه نیز مورد بحث قرار می

نام در دوره آموزشی و کارگاه این کنفرانس بدلیل محدویت پذیرش  ثبت 

 جوالی اعالم شده است.  31 تعداد تا 

برای یک روز از روزهای  Itaipuازدید فنی از سد در این کنفرانس ب

 برپایی کنفرانس اعالم شده است. 
 

 موضوعات اصلی این کنفرانس عبارتند از:

 بتن و مصالح ساختمانی سد -

 سد خاکی -

 سدهای باطله  -

 محیطی مسائل زیست -

 جنبه اقتصادی و مسائل مالی در سدها -

 مقررات -

های  :  سد بتنی غلتکی، روشکنفرانس هم عبارتند از جانبی این موضوعات

 -خیزی، پایداری دامنه تحلیل و طراحی سدها، پی سد، تجزیه و تحلیل لرزه

 -های مشرف به سد، مانیتورینگ و ابزار دقیق سد، ارزیابی ایمنی، بهره

های هشداردهنده، ارزیابی ریسک،  برداری و نگهداری سد، سیستم

ها و  ت مربوط به آنژئوممبران برای سدها، رسوب در مخازن و مشکال

  .انهدام سدها
 

برای دریافت اطالعات بیشتر و نحوه شرکت در این کنفرانس به آدرس 

 سایت کنفرانس مراجعه نمایید. 

http://ibracon.org.br/damworld2018/index.php 
 

  در لهستان و اروپا بیبرقآ انداز چشم بی،آبرق المللی بین کنفرانس 

 Miêdzybrodzie Bialskie، 2018سپتامبر  21-20
 

جاری در  شهریور سال 30و  29یخ ربی در تاآهای برق کنفرانس نیروگاه

واقع در جنب لهستان برگزار  Miêdzybrodzie Bialskieشهر 

 ه برای این کنفرانس شامل موارد زیر است. خواهد شد. برنامه ارائه شد
 

 -سیس انجمن لهستان برای توسعه نیروگاهأت سالگرد امین 30 -

 بی کوچکآهای برق

 بی، چشم انداز و روند توسعهآوضعیت برق -

های آن در اقتصاد ملی و  بی و زیرساختآنیروگاه برق -

 اجتماعی و زیست محیطی

 بیآای برقه های غیرفنی برای توسعه نیروگاه محدودیت -

بی در آهای برق نیروگاه»بحث تخصصی در پنل با موضوع  -

 «ها جستجوی فرصت

بی آتجربه در طراحی، نصب و راه اندازی نیروگاه های برق -

 و تجهیزات آنها
 

3 

      
خل

خبرنامه دا
 ی

کم
ی

ته
 

مل
 ی

دها
س

 ی
گ ا

بزر
ی

ن
را

- 
شماره 

1
 

http://yon.ir/DIKM4
https://www.icoldaustria2018.com/home/
http://ibracon.org.br/damworld2018/index.php


  
  

  
خ

خل
دا

ه 
ام

رن
ب

 ی
یکم

 ته
مل

 ی
ها

د
س

 ی
گ ا

زر
ب

ی
ن

را
- 

ه 
ار

شم
1

 

مرداد ماه است.  24آگوست برابر با  15مهلت ثبت نام در این کنفرانس   

توانید از  کنفرانس میبرای دریافت اطالعات بیشتر و نحوه شرکت در این 

 لینک زیر پوستر این کنفرانس را دانلود نمایید. 
 

 

http://yon.ir/F96IU 
 

 و یا به سایت زیر مراجعه نمایید: 
 

http://yon.ir/Pw5BA 
 

❖❖❖❖❖ 
 

 

 دسازی در مجلسطرح دوفوریتی توقف انتقال آب و س

های انتقال  توقف مطالعه، اجرا و توسعه طرح سال به الزام»طرح 

ها و  ها، تاالب های آبریز رودخانه آب و سدسازی در حوضه

با هدف کنترل آثار و عواقب « سال 5های محلی به مدت  دریاچه

های گرد و خاک در مناطق مختلف کشور و به خصوص  پدیده توفان

به مجلس شورای اسالمی ارائه  2/2/1397اریخ استان خوزستان در ت

های انتقال  توقف طرح»گردید. در مقدمه این طرح عنوان شده است که 

آب و سدهای در دست اجرا و مطالعه در راستای رفع نیازهای آبی استان 

متضرر در حوزه محیط زیست، شرب و کشاورزی تنها راه کنترل پدیده 

این طرح در «. باشد زیست می محیطریزگردها و جلوگیری از نابودی 

رای  143رای موافق را در برابر  49صحن علنی مجلس تنها توانست 

 مخالف بدست بیاورد. 

شاید یکی از مهمترین ایرادات در این طرح این است که علت وقوع 

پدیده گرد و غبار در کشور را به اشتباه تنها یک دلیل عنوان شده در طرح 

ای مانند گرد و غبار که به گفته  که در برابر پدیدهکند. این معرفی می

ای طبیعی در جهان بوده و طی هزاران سال در زمین رخ  دانشمندان پدیده

دهد، علت وقوع را نه در مقیاس جهانی بلکه تنها داخلی و آن هم به  می

های انتقال آب مرتبط بدانیم، نشان از عدم درک  ساخت سدها و طرح

 پدیده گرد و غبار دارد. به کارشناسی دیدگاه از طرح ندهکن مطرح نمایندگان

مطالعات انجام شده توسط دانشمندان در ارتباط با پدیده توفان شن نشان 

آفریقاست، در جهان صحرای بزرگ  ها توفان این از نیمی ءمنشا که دهد می

این منطقه بدلیل خشکی زیاد زمین و باد خیز بودن باعث بلند شدن ذرات 

توانند در  شود که تا هزاران کیلومتر این ذرات گرد و غبار می خاک می

شوند، به خصوص  می متاثر ناحیه این از حرکت کنند. کشورهای بسیاری جو

هایی که به صحرای بزرگ آفریقا نزدیک هستند، مانند عراق، ایران،  آن

سوریه، کویت، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس، از سوی دیگر 

رمیانه تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از صحرای عربستان نیز قرار منطقه خاو

های گرد و غبار  دارد. بنابراین پرواضح است که منشاء بسیاری از توفان

کشور، به خصوص در مناطق غربی و جنوب غربی، خارجی است. از این 

های گرد و  نظر طرح ارائه شده در مجلس اثری بر کنترل منشاء توفان هطنق

 طور کامل حل کند.  هتواند این مشکل را ب ارجی ندارد و نمیخاک خ

 -های شن بدلیل فعالیت توفان از %25تا  20 دانشمندان عالوه بر این طبق نظر

زدایی، خشکسالی، تغییر  جنگل مانند مختلفی عوامل که است انسانی های

اقلیم، گرم شدن زمین در آن نقش دارد. حال چگونه است که با چنین 

ها، تنها راه کنترل پدیده ریزگردها یا گرد و غبار و  ی از علتتنوع

های  ساله کلیه طرح 5زیست در ایران توقف  جلوگیری از نابودی محیط

 باشد؟ سدسازی و انتقال آب می

پژوهشگر حوزه اقتصاد آب و انرژی، اصوال  رئیسیبه اعتقاد مهندس 

اند رویکرد تو شیوه پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله نمی

مناسبی برای برخورد با مشکالت باشد. اینکه ما در کشور مشکل 

ریزگردها را داریم بر کسی پوشیده نیست، و یا بحران تامین آب شرب در 

ها  برخی از مناطق و یا حتی باران اسیدی. اما به راستی علت همه این پدیده

فرضیه به یک ” حس مشترک”یابی شده است؟ در واقع تبدیل یک  ریشه

گیری  توان نتیجه علمی نیازمند مطالعات و مستنداتی است و پس از آن می

گیری کلی و عمومی. سدسازی و انتقال آب بین  هم نه یک نتیجه کرد آن

حوضه ای با توجه به کارکردها و اثرات مثبت و منفی اجتماعی، اقتصادی 

 عرصه رد متفاوتی و زیست محیطی در دوران مختلف از ارزش و جایگاه

 برانگیزترین مناقشه از برخوردار بوده و یکی کشور آب کالن مدیریت

بهمن دکتر به نظر گردند.  منابع آب محسوب می توسعه عرصه در مسائل

در  عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی یارقلی

دهه هفتاد با هدف بازسازی کشور بعد از رهایی از جنگ تحمیلی اقبال و 

ها، از جمله اجرای  وقت، صرف سازندگی و توسعه زیرساخت دولت مته

ها غالبا با  های بزرگ سدسازی و انتقال آب گردید. این پروژه پروژه

اند.  و اجرا گردیده طراحی کارشناسی جامع و دقیق های بررسی بدون و سرعت

درحالیکه، در حال حاضر با توجه به بحران آب کشور و خشک شدن 

های حاصله از  ها، و همچنین چالش ها و دریاچه ها، تاالب انهاغلب رودخ

های توسعه منابع آبی از جمله سدها و خطوط انتقال آب،  بعضی پروژه

ها در کشور ایجاد شده است و  گونه پروژه موجی از مخالفت عمومی با این

کند. اما  های گذشته معرفی می علت همه این مشکالت را سدسازی در دهه

بینیم ما همواره در مسائل مختلف از جمله سدسازی و  کنیم می اگر دقت

انتقال آب دچار افراط و تفریط هستیم. گاهی برای انجام یک کار همه را 

ای از زمان در مخالفت و انجام ندادن همان کار  کنیم و در دوره بسیج می

 شویم.  بسیج می

له سدها یکی ها در مناطق خشک و نیمه خشک بوسی تنظیم جریان رودخانه

بخش کشاورزی  در آب که مصارف جایی است. در آب منابع مدیریت ابزار از

مین آب مورد أیابد، برای ت با هدف توسعه کشاورزی هر ساله افزایش می

نیاز برای کشاورزی و البته در کنار آن صنعت و شرب احداث سد اجتناب 

شده به مجلس این  ناپذیر بوده است. حال سوال مهم در زمینه طرح ارائه

های انتقال آب را به گمان  توان همه سدها و همه طرح است که چگونه می

هایی که علت اصلی آنها هنوز کامال مشخص نیست را در  تشدید پدیده
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های  سدها و طرح مهندس رئیسی گفته یک سطح تعریف کرد؟ به

های  لهای توسعه هر یک از غربا بایست مانند همه طرح انتقال آب نیز می

کارشناسی )بدون توجه به فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس( گذشته و 

بعد به مرحله اجرا برسند و آثار مثبت خود را در توسعه ایران نشان دهند. 

های اخیر به عنوان یک سیاست  به اعتقاد وی رشد جمعیت که در سال

در داخل  شود نیاز بیشتر به آب را برای تامین غذا اصلی به آن پرداخته می

سازد، مگر آنکه چاره را در تقویت واردات مواد  کشور ضروری می

 غذائی و حتی آب شرب بدانیم. 

های  کند که در پروژه در ادامه  توضیحات خود تاکید می دکتر یارقلی

هیچ عنوان درست نبوده و با توجه به  توسعه منابع آبی افراط و تفریط به

ها، همچنین  مکانی و زمانی بارشاقلیم خشک کشور و توزیع نامناسب 

ها  توان خط بطالن بر آن توزیع نامناسب جمعیت و صنعت، هنوز هم نمی

-بایست بدور از افراط و تفریط و با لحاظ کردن دیدگاه  کشید. بلکه می

های مختلف از جمله  بههای علمی و لحاظ نمودن جن و بررسیهای فنی 

و مقصد، عناصر زیست مند و  پایداری منابع آبی در پایین دست و مبدا

زیستی، در کنار مزایایی همچون مهار سیالب و تولید برق  الزامات محیط

بعد از بکار بردن راهکارهای عنوان راهکاری نهایی )ه تواند ب میمناطق 

 مدیریت مصرف( مد نظر مدیران کالن آب کشور قرار گیرد. 

شدید خشکسالی ت بدلیل کشور شرقی جنوب و مرکزی نواحی فعلی وضعیت

های اخیر، باعث شده تا نیاز به تامین مصارف آب  و رشد جمعیت در دهه

در شرایط فعلی تامین نیاز آبی مناطقی از  رئیسیافزایش یابد، به گفته 

پذیر نبوده، ولی  های انتقال آب امکان کشور بدون احداث سد و یا طرح

طی و اجتماعی محی ها بدون مطالعات دقیق زیست مسلم است که این طرح

و اقتصادی دیگر قابل اجرا نیستند. از نظر وی در صورت تصویب چنین 

طرحی در مجلس، روند توسعه مبتنی بر آب در همه مناطق کشور متوقف 

های اجتماعی  -مین آب و جلوگیری از تنشأهای ت شده و یکی از راه حل

و کالت اقتصادی ناشی از کمبود آب را کامال حذف خواهد کرد شو م

تصویب طرح، پاسخگوی  صورت در باید طرح این طراحان که است بدیهی

 زیست بعد از پنج سال باشند.  عدم حل مشکل ریزگردها و نابودی محیط
 

 

 

 

 

 
 
 

 سد کارون
 

 توسعه منابع شرکت معاون فنی و پژوهشی زاده بزرگاما به نظر مهندس 

های تکنیکای و ساخت سد از جمله انتقال بین حوضه ی ایران،نیروو  آب

آیند. این حساب میی بهقریزی منابع آب با هدف تامین نیازهای آببرنامه

ها به خودی خود سیاه یا سفید نیستند و برخوردهای افراطی یا تکنیک

 ها،های ناگهانی و بدون پشتوانه فکری در مورد آنگیریتفریطی و تصمیم

آیند. برای نمیها به حساب راهکار مناسبی جهت بررسی و ارزیابی آن

یافت، اهداف مورد انتظار دست آنکه بتوان با بکارگیری یک تکنیک به

های بکارگیری آن تکنیک توجه داشت. جهت باید به شرایط و محدودیت

های انتقال بین یابی به اهداف توسعه پایدار در طرحاطمینان در دست

اند. ارائه کردههای گوناگونی، معیارهای مختلفی ای، نهاد و سازمانحوضه

گانه سازمان توان به معیارهای پنجاز مهمترین معیارهای ارائه شده، می

ای اشاره کرد. این های انتقال آب بین حوضه جهانی یونسکو برای طرح

 اند از:پنج معیار عبارت

ناحیه مقصد با وجود استفاده از منابع جایگزین تامین آب و  -1

ای کاهش تقاضای آن، باز هم انجام تمامی اقدامات منطقی بر

کمبود جدی داشته   بینی شده،در تامین نیازهای فعلی و پیش

 .باشد

 بحران دچار نزدیک آینده یا حاضر حال در مقصد حوضه -2

 مختلف مسائل لحاظ از منطقه توسعه و رشد یا و شده آبی

 حوضه از آب انتقال و باشد انتقال روش به آب تأمین به منوط

 دچار آینده یا حاضر حال در را منطقه اینه سعتو نیز مبدأ

 .نکند جدی مشکل و بحران

 غیرقابل و زیاد تخریبی اثرات زیستمحیط بر نباید طرح -3

 محیطی زیست پیامدهای جامع ارزیابی .باشد داشته جبران

 که دارد وجود قطعیت از معقولی سطح که دهدنشان باید

 در را محیطی ستزی کیفیت اساسی، شکل به انتقال، طرح

 .کندنمی تخریب مقصد یا مبدأ حوضه

 نشان باید فرهنگی اجتماعی، پیامدهای جامع ارزیابی -4

 انتقال، طرح که دارد وجود قطعیت از معقولی سطح دهد،

 مبدأ حوضه در فرهنگی و اجتماعی اساسی اختالل بروز سبب

 طول در یا مبدا حوضه در طرح اگر. شد نخواهد مقصد یا

 .شود اجرا نباید باشد، داشته فراوان اجتماعی مسایل ،مسیر

 میان عادالنه باید طرح اجرای از ناشی خالص منافع -5

 باید طرح تنها نه پس. شود تقسیم مقصد و مبدأ هایحوضه

 برای فقط نباید نیز آن منافع بلکه باشد، داشته اقتصادی بازده

 .شود صرف مقصد یا طرح مجری

عدم توجه به هر یک از تاکید بر این نکته مهم که  مهندس بزرگزاده ضمن

سازد پیش تعریف شده را مختل می یابی به نتایج ازاین پنج معیار، دست

های تامین نیازهای آبی از در آخر باید آگاه باشیم، تکنیک»کند  اضافه می

جزو آخرین  های هموارحوضه های سد سازی و انتقال آب بینروش

 / سازیرسی هستند و نباید اولویت نخست در تصمیمراهکارهای مورد بر

 .«حساب آیندگیری به
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توسط  10/02/1397در اظهار نظر کارشناسی که در تاریخ ی دیگر از سو

 ارائه شده است به درستی به این نکته اشاره  های مجلس مرکز پژوهش

های سدسازی و انتقال آب  کند که توقف اجرا، توسعه و مطالعه طرح می

انجامد،  نمی« ها و دریاچه ها تاالب ها، رودخانه آلودگی» مشکل رفع به مالزو

ای  طور عمده منابع آالینده نقطه هآب کشور ب منابع آلودگی اصلی عامل زیرا

ای صنعتی، شهری و کشاورزی است. همچنین در این اظهار  و غیر نقطه

چ نظر به این مساله اشاره شده است که مطالعه هیچ طرحی تحت هی

اجرا  گیری در شرایطی نباید متوقف شود، چرا که مطالعه پیش نیاز تصمیم

 و یا عدم اجراست. 

❖❖❖❖❖ 
 

 استراتژی انرژی و سدها در سوئیس

 2015-2018. رییس آیکولد سوئیس، اشالیسنوشته آنتوآن.جی. 

های  ، برنامه از رده خارج کردن نیروگاه2050استراتژی سوئیس تا سال 

های  میزان تولید برق از نیروگاه ساالنه که معنی این ی موجود است، بها هسته

تراوات ساعت در سال در  3.5تا  1.5بی تحت شرایط موجود به میزان آبرق

های زیست محیطی،  آل افزایش یابد. با توجه به محدودیت شرایط ایده

ست بینی شده بسیار چالش برانگیز ا اجتماعی و اقتصادی، این افزایش پیش

بی آهای برق های نوآورانه و پایدار برای نیروگاه تواند تنها با راه حل و می

های موجود از جمله مخازن  سازی طرح جدید و همچنین گسترش و بهینه

 سدها همراه باشد. 

بی کوچک نیاز به توسعه آهای برق افزایش انتظارات تولید برق از نیروگاه

سازی  هایی برای بهینه استراتژیمعیارهای انتخاب دقیق سایت و همچنین 

فی بر تولید برق در شبکه رودخانه در کنار به حداقل رساندن اثرات من

رد، دارد. در اصل یک استراتژی وجود دا زیست پایین دست جریان محیط

بی، بلکه بیشتر آی بزرگ و مخازن بزرگ برقها نه به نفع ادامه دادن طرح

بی آهای برق تعداد زیادی از نیروگاهها با  برداری از رودخانه برای بهره

 کوچک. 

دهد،  می زمان خود تغییر را در آب هوا نه تنها دسترسی به و تغییرات آب ثیرأت

های آبریز از طریق افزایش رسوب در مخازن  بلکه باعث تغییر رفتار حوضه

ای تولید  شود و در نتیجه بطور قابل مالحظه و افزایش خطرات طبیعی می

اندازد. دوره بحرانی عرضه برق در سوئیس  ده را به خطر میبرق در آین

 4سال، سوئیس مجبور بود بطور منظم ساالنه  10نیمه زمستان است. برای 

تراوات ساعت برق را در نیمه زمستان وارد کند. به منظور تضمین عرضه 

های بحرانی، سوئیس باید ظرفیت ذخیره  مطمئن انرژی در طول دوره

ر صورت امکان با مخازن جدید و بطور عمده با باالبردن سازی خود را  د

 حجم مخازن موجود، افزایش دهد. 

ای؛ نقش مهمی را در  بی ذخیرهآهای برق امروزه، سوئیس به لطف نیروگاه

کند و  تامین انرژی در زمان اوج مصرف انرژی در شبکه اروپا ایفا می

کند. در آینده  می بنابراین بطور قابل توجهی به کنترل فرکانس آن کمک

این موقعیت باید با هدف تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی در تامین 

انرژی مورد نیاز اروپا در زمان اوج مصرف تبدیل شود. از سوی دیگر پس 

های تولید انرژی  گذاری برای نیروگاه از بهبود اقتصادی اروپا، سرمایه

بی و افزایش آهای برقخورشیدی و بادی در کنار افزایش حجم مخازن سد

 های موجود نیز افزایش یافته است.  ظرفیت نیروگاه

بی و مخازن و آهای برق های آتی توسعه نیروگاه به منظور بررسی چالش

های زیر در این کشور  کمک به استراتژی سوئیس در تامین انرژی، برنامه

 شود:  دنبال می

 در آینده، که انتظار  تغییر پتانسیل تولید به علت اثرات آب و هوایی -1

 رود بر دسترسی به آب نیز تاثیر داشته باشد )ذوب و تجمع برف،  می

ها، رژیم رودخانه، و حمل و نقل و تولید رسوبات( و  نشینی یخچال عقب

ها با توجه به خطرات طبیعی جدی  برداری از سازه همچنین ایمنی بهره

 )سیل، ناپایداری شیب مخازن و غیره(. 

تواند با  بی موجود و مخازن، که میآهای برق د کارآیی نیروگاهبهبو -2

های  پذیری بیشتر با تغییرات جدید و خواسته گسترش عملیات انعطاف

 .بسیار نوظهور بدست آید

های  های جدید تکنولوژیکی برای انطباق زیرساخت سهم راه حل -3

عملیاتی در موجود با توجه به افزایش کارآیی تولید و دستیابی به تطابق 

که همان سطح از ایمنی ساختاری  حالی و روزانه، در مصرف فصلی اوج طول

 .را حفظ کند

بی، که با به آهای برق برداری چند منظوره نیروگاه ارزیابی استراتژی بهره -4

نان و انعطاف پذیری تامین، حداکثر رساندن تولید برق، قابلیت اطمی

به  –سودآوری و حفاظت از اکوسیستم را تحت مدیریت تقاضاهای جدید 

 و یک بازار نامشخص.  -های تجدیدپذیر واسطه کسر بیشتر از تولید انرژی
 

 افزایش ظرفیت مخازن

تنها چند سایت در سوئیس وجود دارد که برای ساخت سدهای بزرگ و 

اند. به این ترتیب با باالبردن متعادل  شدهمخازن بزرگ در نظر گرفته 

درصد از ارتفاع اولیه  10ارتفاع سدهای موجود، که به معنی کمتر از 

تواند  میلیون مترمکعب بیشتر خواهد شد که می 700است، حجم مخازن 

تواند به افزایش  پروژه قابل اجرا تعریف گردد. این امر می 20در قالب 

 10تراوات ساعت کمک کند که  2ه تولید تولید برق در فصل زمستان ب

که ارتفاع برخی از  درصد از تولید فعلی در زمستان است. با توجه به این

درصد  15تواند به  تواند بیشتر افزایش پیدا کند این رقم می سدها حتی می

مین برق قابل اطمینان برای سوئیس اهمیت أنیز  برسد. این امر نه تنها برای ت

 ای تثبیت شبکه اروپای مرکزی نیز قابل توجه است. دارد، بلکه بر

های باالیی در ارتقاء و تکمیل سدهای موجود  مهندسان سوئیس مهارت

شان بیشتر شده دین سد بزرگ در حال حاضر ارتفاعاند. چن بدست آورده

متر افزایش ارتفاع بین  13.5که با  Mauvoisin است مانند سد قوسی

متر رسیده است، همچنین سد قوسی  250به  1991و  1989های  سال
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Luzzone  نیز  . اخیرا199ًتا  1995متر افزایش ارتفاع بین سال های  17با

 1.2متر و طول  35با ساخت یک سد ثقلی با ارتفاع  Muttseeمخزن سد 

 قوسی وزنی باال بردن ارتفاع سد  2014کیلومتر بزرگتر شده است. در سال 

Vieux Emosson  فزایش ارتفاع با موفقیت انجام شد. متر ا 21.5با 

گرمایش جهانی، فرصتی  ها به علت یخچال نشینی کوهستانی، عقب مناطق در

های آینده با این واقعیت  بی موجود و پروژهآهای برق برای انطباق طرح

ای  ها برای اولین بار در آینده جدید خواهد بود. در آلپ، ذوب یخچال

های یخچال و  ساالنه را با توجه به ویژگینزدیک، افزایش میانگین تخلیه 

کند. به این  های آبریز، به خصوص در فصل تابستان، تولید می ویژگی

های ناشی  ترتیب، پس از یک زمان مشخص، کاهش قابل مالحظه رواناب

ها در تابستان از یکسو و افزایش قابل توجه رواناب  از ذوب شدن یخچال

برداری مخزن  ز سوی دیگر باید برای بهرهها در بهار ا ناشی از ذوب یخچال

در نظر گرفته شود. عالوه بر این، پیام خوب این رخداد این است که 

شده در آلپ مناطق جدیدی را برای بررسی امکان  های ذوب یخچال

 آورند.  ساخت سدها و مخازن جدید بوجود می

یس در بخش مرکزی آلپ در سوئ Trift نشینی یخچال عنوان مثال عقب هب

دریاچه جدیدی را ایجاد کرده است و  امکان احداث سد قوسی شکل با 

 متر را فراهم آورده است.  180ارتفاع 

گذاری قابل توجهی در  ممکن است نتیجه گیری شود که در آینده سرمایه

های تامین  بی و سدها در سوئیس برای غلبه بر چالشآهای برق زمینه انرژی

یک بازار بسیار نوظهور و رقابتی وجود برق مطمئن و تجدید پذیر در 

 خواهد داشت. 
 

 16منبع: خبرنامه آیکولد شماره 
Anton J. Schleiss, ICOLD President 2015-2018, 

Director of the Laboratory of Hydraulic Constructions 

 
 

(LCH) of the école Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL) and Responsible Coordinator of 

hydropower infrastructures in the ongoing program 

Supply of Energy (SCCER-SoE) of the Swiss 

Competence Center for Energy Research. 
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 عملیات اجرایی سد دشت پلنگ در ابتدای خرداد ماه سال

 جاری آغاز گردید

سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ وزیر نیرو  به گزارش روابط عمومی شرکت

کلنگ آغاز  ،، ضمن بازدید از ساختگاه این سدخود به این استاندر سفر 

 .عملیات اجرایی سد دشت پلنگ را بر زمین زد

از اهداف اصلی ساخت سد مخزنی دشت پلنگ، تامین آب شرب مورد 

ب نیاز جمعیت روستاها و شهرهای دارای انشعاب از خط محرم در جنو

همچنین از دیگر  .مین آب مورد نیاز صنعت منطقه خواهد بودأاستان و ت

های  های نابهنگام و سیالب تنظیم و کنترل جریان توان به اهداف پروژه می

 .ره کردبهبود اراضی کشاورزی پایین دست اشارودخانه دشت پلنگ، 

یان رویه روستای و جلوگیری از مهاجرت بی طرح محدوده در اشتغال افزایش

مین أمحیطی و تغییر کلیماتولوژی منطقه، ت به شهرها، بهبود وضعیت زیست

مطمئن آب شرب و صنایع از جمله دیگر فواید این طرح برای استان 

 .بوشهر است

ارتفاع  با (FSHD) سد مخزنی دشت پلنگ از نوع ترکیب خاکی و بتنی

 150ن متر و حجم مخزن آ 1030طول تاج این سد   متر می باشد. 56آن 

میلیون متر مکعب آب  46که قادر است ساالنه  میلیون مترمکعب است

نماید. مین أمحیطی را ت تنظیمی شرب و صنعت و کشاورزی و حقابه زیست

باشد که از طریق فاینانس  میلیارد ریال می 2400 این سد مبلغ قرارداد

بینی ماه پیش  48  بینی شده اتمام آن مین مالی و مدت زمان پیشأخارجی ت

 .ستاشده 
 

❖❖❖❖❖ 
 

 حذف سدها از واقعیت تا شایعات

بحث حذف سدها که بیشتر با عنوان تخریب سدها مدتی است در کشور 

شود، این امر بیش از  زیستی مطرح می ای از فعالین محیط ما از سوی عده

آنکه به ارائه دقیق و علمی علت حذف سدها بپردازد، بیشتر دستاویزی 

ای در مدیریت منابع آب کشور شده است و با  مات سازهبرای هجمه به اقدا

 ذهنیتی از حذف سدها را برای  هایی حماسی و پر از اشتباه نشر نوشته

اند که گویی حذف سدها تنها راه نجات  های طرفدار خود ساخته گروه

که حذف سدها یک فرآیند احساسی و  محیط زیست است. حال آن

از شعار حفظ طبیعت و بازگرداندن  گیری ناگهانی برای حمایت تصمیم

مهندسی  ها نیست. بلکه حذف سدها یک فرآیند کامالً زندگی به رودخانه

برای حذف یک سازه است که دیگر عملکرد مورد انتظار را بدلیل به 

 پایان رسیدن عمر مفیدش ندارد.

های اخیر در ایاالت متحده  آنچه مسلم است تعدادی از سدها در دهه

د. ولی اکثر قریب به اتفاق سدهای حذف شده، عمر مفید ان حذف شده

خود را سپری کرده و نگهداری آنها از لحاظ اقتصادی برای مالکان مقرون 

به صرفه نبوده است. اکثر سدهای حذف شده هم سدهایی با ارتفاع کمتر 

تعریف کمیته ملی سدهای بزرگ در دسته سدهای  در که اند متر بوده 15از 

تا کنون همواره  1915گیرند.  در ایاالت متحده از سال  میبزرگ قرار ن

ها ساخته شده بودند به دالیل  تعداد کمی از موانعی که بر روی رودخانه

هزار سد ثبت  90متفاوتی حذف شده اند. در این مدت از مجوع بیش از 

در  سد حذف شده است که عمدتاً 1384سال گذشته تنها  100شده، طی 

به  مریکا غالباًآرت گرفته است. سدهای تخریب شده در دو دهه اخیر صو
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اند. چرا که دیگر  دلیل عدم تحقق اهداف احداث شده حذف گردیده

امکان ارائه مورد انتظار را نداشته و هزینه حفظ و نگهداری آنها در زمان 

برداری برای مالکان خصوصی این سدها زیان آور بوده است. از  عدم بهره

ها همواره نقش  مهم طول عمر باال برای این زیرساخت سوی دیگر، عامل

گیری برای حذف سدها داشته است. بطور کلی  مهمی در فرآیند تصمیم

 دالیل اصلی حذف سدها در ایاالت متحده از این قرار است:

وری سد، هزینه باالی نگهداری و تعمیر  اتمام طول عمر سد، عدم بهره»

اهیان در طول رودخانه، پر شدن حجم سد، اختالل در جریان مهاجرت م

 « عمده مخزن سد با رسوب به دلیل اتمام طول عمر سد

 
(، تعداد سدهای aتوزیع سدها در ایاالت متحده )شکل  -1شکل 

 (b( )Bellmore et al 2017حذف شده )شکل 
 

شده به سدهای موجود در هر ایالت  در نقشه فوق، نسبت سدهای تخریب

همانطور که در نقشه مشخص است تعداد سدهای  نشان داده شده است.

 حذف شده به نسبت سدهای موجود بسیار ناچیز است.

شده کوچک بوده و از  براساس گزارش های موجود، بیشتر سدهای حذف

کنون تا 1996بیش از هزار سد از سال سد حذف شده که  1300بین حدود 

اند. بزرگترین  تهمتر داش 10سد ارتفاعی بیش از  71اند، تنها  حذف شده

، 1900اند. در دهه متر داشته 64و  33سدهای تخریب شده تاکنون ارتفاع 

  Elwhaبر روی رودخانه Glines Canyonو   Elwhaدو سد با نام 

ای با همین نام ساخته شد. این دو سد در پارک ملی المپیک  و در دره

تقویت و رشد مریکا قرار داشتند. این سدها در زمان بهره برداری باعث آ

مهاجرت ماهی قزل آال را به باالدست  ،ای بودند. با وجود این منطقه

مسدود کرده بودند. پس از اتمام عمر مفید این سدها، جریان رسوب و 

های شناور در رودخانه باعث مختل شدن جریان آب به پایین دست  چوب

 های تاریخی دست ساز و فرهنگی دچار شده و همچنین بخشی از مکان

 آبگرفتگی شد. 

دچار اختالل   Elwhaبیش از یک قرن، شبکه اتصال اکولوژیکی در دره

، تصمیم گرفته شد تا برای احیا اکوسیستم رودخانه 1992شده بود. در سال 

Elwha در دستور کار قرار گیرد. پس از دو دهه  ،، برنامه حذف سد

ریکا در ریزی و مطالعه، حذف بزرگترین سد تخریب شده در ام برنامه

  Elwhaسدآغاز شد. شش ماه پس از شروع فاز اجرایی  2011سپتامبر 

نیز تخریب شد. این  Glines Canyon، سد 2014تخریب شد و در سال 

میلیون مترمکعب رسوب را از سال  20دو سد در طول عمر خود، بیش از 

 در مخزن خود جمع کرده بودند.  1927

 

ده در ایاالت متحده از سال نسبت تعداد سدهای حذف ش -2شکل 

 (Foley et al 2017)از لحاظ ارتفاع سد  2016تا  1915
 

های دولتی  در بسیاری از موارد، بسیاری از جوامع، صاحبان سد و سازمان

در ایاالت متحده بر این باورند که در شرایط خاص، حذف یک سد 

ه در ثرترین راه برای مدیریت خوب رودخانه باشد، البتؤممکن است م

صورتیکه طیف وسیعی از منافع حاصل گردد. چرا که هزینه حذف این 

سدها بدلیل اندازه و محل سدها بسیار متفاوت بوده است. هزینه حذف 

ریزی  . لذا برنامهاستها هزار دالر تا صدها میلیون دالر متغیر  یک سد از ده

 ر و انتخاب حذف سد از لحاظ اقتصادی بسیار دقیق مورد محاسبه قرا

های وارده و مقرون به صرفه بودن  گیرد تا تعادلی بین ضرر و زیان می

حذف سد در برابر منافع حاصله بدست آید. در غیر این صورت حذف 

 از لحاظ اقتصادی زیان ده خواهد بود.  یک سد غیر اقتصادی بوده و کامالً

 االت متحده یک مساله پیچیده است.پرداخت هزینه حذف سدها در ای

ن مالی حذف سد توسط مالکان خصوصی، مسئولین محلی، ایالتی و میأت

هایی که ذینفعان مختلف در  گیرد. در بعضی مواقع توافق فدرال صورت می

هاست. مسلمًا  کننده هزینه مینأدهند، ت پرداخت هزینه با یکدیگر انجام می

 های ها نبوده و گروه کننده هزینه دولت در حذف این سدها تنها پرداخت

  داشتند.شرکت ختلف ذینفعان و مالکان خصوصی در پرداخت هزینه م

گیری برای حذف سدها در ایاالت متحده چگونه  تصمیم

 .گیرد صورت می
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گیری برای حذف سد توسط نهادهای مختلفی بسته به نظر ناظران  تصمیم 

گیرد،  شود. در اغلب موارد، صاحب سد خود تصمیم می سد انجام می

های ادامه فعالیت و نگهداری سد از منافع  دلیل که هزینهاغلب هم به این 

صورت توانند در است. از سوی دیگر دفاتر ایمنی دولت اغلب می آن بیشتر

وجود مشکالت ایمنی سد، سد را حذف کنند. دفتر حیات و وحش و 

آبزیان هم در حذف سدها یکی از تصمیم گیرندگان است، بویژه وقتی 

های مهاجر در مسیر رودخانه مطرح باشد. اگر  هاحیای زیستگاه برای گون

بی باشد، کمیسیون انرژی دولت فدرال آسد مورد بحث یک نیروگاه برق

گیری برای حذف  تصمیم گیرنده است. در مجموع باید گفت که تصمیم

های متفاوتی  گیرد و جوانب مختلف از دیدگاه سد به راحتی صورت نمی

اعی و اقتصادی مورد بررسی دقیق های زیست محیطی، اجتم مانند جنبه

 گیری نهایی اقدام گردد.  گیرد تا نسبت به تصمیم قرار می

گیری در مورد حذف سدها و چگونگی انجام این کار با حداقل  تصمیم 

محیطی پیچیده است. از  ثیرات نامطلوب، با عدم اطمینان از مزایای زیستأت

جه حرارت آب و های طبیعی، در تواند جریان یک سو تخریب سد می

دهد تا  برقرار کند و به جانوران بومی اجازه می رژیم سیالبی را مجدداً

 های قبلی را دوباره احیا کنند، از سوی دیگر از بین بردن سدها  زیستگاه

های موجود در مخزن  تواند حجم زیادی از رسوبات و همچنین آالینده می

های  گونه ن احتمال گسترشکند. همچنی رودخانه منتقل پایین دست سد را به

گیری در  مهاجم نیز را تسهیل سازد. از دیدگاه زیست محیطی، تصمیم

مورد اینکه آیا سد حذف شود و چگونگی حذف آنها نیاز به برقراری 

تعادل بین خطرات و مزایا دارد، با توجه به این نکته مهم که رودخانه ها 

ان برای بهبود نیاز چگونه به حذف سد پاسخ خواهند داد و چه مدت زم

واکنش اکولوژیکی  است. درک ضروری بسیار دقیق مطالعات داشت، خواهند

به تخریب سد می تواند چالش برانگیز باشد. اما در بسیاری موارد به پاسخ 

فیزیکی گره خورده است. مقدار و اندازه رسوب آزاد شده از مخزن سد 

ل کلیدی حذف شده و چگونگی حرکت آن در پایین دست یک عام

از دانش و دیدگاه کارشناسان،  استفاده نیازمند علمی های بینی پیش است. این

هایی به مسائل  -های مفهومی و مهمتر از همه مطالعاتی است که پاسخ مدل

 فیزیکی و زیست محیطی در مورد ارزیابی حذف سدها خواهد داد. 
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017/09/11/study-rivers-recover-faster-than-expected-

after-dam-removal 

4- Status and trends of dam removal research in the 

United States; J.Ryan Bellmor et al. 2017 

5- Dam removal: Listening in; M.M.Foley and al. 2017 

 

❖❖❖❖❖ 

 های ایکولد ترین بولتن معرفی تازه

های آیکولد را به زبان  جلد از بولتن 3کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، 

 فارسی در دست چاپ دارد. 

 : این سه بولتن عبارتند از

 «ها های مشترک: اصول و شیوه رودخانه» عنوان با 132 شماره بولتن

در آیکولد افتتاح شد،  1991های مشترک اولین بار در سال  کمیته رودخانه

های مشترک متمرکز  آوری اطالعات مربوط به رودخانه این کمیته بر جمع

امین  64های مشترک در  های منابع رودخانه ترین کارگاه شد. یکی از موفق

مقاالت در سنتیگوی شیلی برگزار شد.  1996سال  در آیکولد ساالنه نشست

های مشترک در  ارائه شده در این کارگاه از منابع مهم در زمینه رودخانه

 ایکولد هستند. 

هم  یمرز/یالملل نیب یها رودخانه نیمشترک که همچن یها رودخانه

شان هستند که  یزهکش یها رودخانه با حوضه 265حدود  شوند یم دهینام

در حال حاضر با توجه به  .دهند یرا پوشش م نیاز کل زم یمین باًیتقر

در حوزه خاورمیانه و  تشدید کمبود آب در بسیاری از کشورها خصوصاً

تواند برای  های مرزی، این بولتن می اهمیت نقش مدیریت رودخانه

 ین بولتنچرا که ا آب و مدیران بخش آب بسیار مفید باشد. مهندسین

های  در مدیریت رودخانه شکست خورده نمونه موفق و هایی از حاوی مثال

 المللی است. مشترک و بین
  

 

 های  راهنما برای استفاده از مدل»با عنوان 155 بولتن شماره

 «عددی در مهندسی سد

استفاده از ابزارهای عددی مانند روش اجزاء محدود و تفاضل محدود 

های قابل  اندارد در مهندسی سد شده است. پیشرفتهای است تبدیل به روش

دهد  توجه در تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار به مهندسی سد اجازه می

عددی کارآمد برای استفاده از مسائل خیلی پیچیده در طراحی  آنالیزهای تا

 برداری از آن مورد استفاده قرار دهند.  شد، ساخت و بهره

ندسان سد به منظور ایجاد یک استراتژی این بولتن برای کمک به مه

محاسبه عددی براساس تجزیه و تحلیل دقیق از مسائل تهیه شده است. با 

های  های مناسب نرم افزار مورد نیاز، آنالیز از طریق روش انتخاب گزینه

های مناسب  شود و در انتها از خروجی های مکرر انجام می پیشرفته با کنترل

گیری  منظور ترجمه نتایج برای دستیابی به تصمیمبرای تفسیر منطقی به 

 -ها و همچنین نمونه گردد. این کار از طریق توصیه مهندسی استفاده می

گیرد. این بولتن تنها چند توسعه را  های مختلف صورت می هایی در زمینه

های مختلفی توزیع  کند، که در فصل ای ورودی فراهم می در انتخاب داده

 شده است. 

 نقش سدها در توسعه و مدیریت » با عنوان 149 شماره بولتن

 «حوضه های آبریز

براساس شواهد تاریخی، بدون سدها توسعه جوامع انسانی امکان پذیر نبود. 

هزار سد بزرگ در جهان وجود دارد که آب را مصارف خانگی  45
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 ها فراهم  صنعتی و کشاورزی بشر، همچنین تولید برق و مهار سیالب

ثیرات بر أهمزمان، سدها نیاز به اقداماتی برای به حداقل رساندن ت کنند. می

طور که نیاز جوامع به آب،  ها را نیز دارند. همان جوامع محلی و اکوسیستم

شوند. برای  یابد، سدهای جدید هم مورد نیاز می برق و غذا  افزایش می

ر طراحی و پایدابرآورده ساختن این نیاز، باید سدهای آینده باید به شیوه 

  پیاده سازی شوند.

ای  های رودخانه هدف از این بولتن، توضیح نقش سدها در توسعه حوضه

است. ما اعتقاد داریم که سدها یکی از ابزارهای مدیرین منابع آب در 

ریزی و مدیریت  ها هستند.  این بولتن بر فرآیند برنامه های رودخانه حوضه

و مدیریتی که تبدیل به یک فرآیند یکپارچه حوضه رودخانه تمرکز دارد 

های اقتصادی است و  بسیار متنوع شده که شامل طیف وسیعی از جنبه

همچنین منبع آب شیرین برای حیات بشری است. مدیریت مناسب برای 

دستیابی به توسعه پایدار با هدف توجه به همه ابعاد اجتماعی، زیست 

 محیطی و اقتصادی آن است. 

های آبریز را تجزیه و  یکولد، نقش سدها در حوضهآ 149بولتن شماره 

دن رضایت آنها را تشریح و نیاز به مشارکت مردم در برآور کردهتحلیل 

ریزی  عنوان واحدهای برنامهه های رودخانه ب سپس آن را با حوضهکند.  می

 دهد و در نهایت،  برای توسعه و مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار می

ی و مشارکت ذینفعان در مراحل مختلف را مورد بحث گیر پروسه تصمیم

 دهد.  می قرار 

 

 
 

 

 
 

براساس اخرین گزارش وضعیت بارش ها که توسط وزارت نیرو اعالم شده 

، 1397تا اوایل تیرماه  1396است، در سال جاری آبی یعنی از اول مهر 

درصد کاهش  70های هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیش از  استان

های کشور در وضعیت نامناسب  بارش نسبت به سال گذشته در صدر استان

دسترسی به منابع آبی قرار دارند. پس از آن چهار  استان شامل چهارمحال و 

درصد  30بختیاری، بوشهر، فارس و کرمان از کاهش بارشی با بیش از 

ومیه اند. میزان بارش در حوزه دریاچه ار نسبت به سال گذشته برخودار بوده

های آبخیز  دهد. در حوضه نسبت به سال گذشته میزان بیشتری را نشان می

درصدی بارش در سالجاری نسبت به سال  26کل کشور، شاهد کاهش 

ساله( به  49آبی گذشته هستیم و این کاهش به نسبت متوسط بلند مدت )

های آبریز مرکزی و  رسد. بیشترین کاهش باران در حوضه درصد می 30

رقی به ثبت رسیده است. حجم بارش کل کشور در سال آبی مرزی ش

 میلیارد مترمکعب ثبت شده است.  274جاری تا اوایل تیرماه، 

های منفی را استان کشور نیز همچنان بارندگی 22در حال حاضر در کل 

ترین بارشدرصد کم 80نسبت به سال گذشته دارند که هرمزگان با منفی 

 جاری بوده است. استان کشور در سال آبی

در حالی به روزهای گرم بنا به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو،  

 6سد بزرگ موجود در  177ایم که از میان نیمه تیرماه تابستان امسال رسیده

رود، سد بزرگ از جمله سدهای زاینده 72حوضه آبریز اصلی کشور 

 .ذخیره شده دارنددرصد آب  40شهیدرجایی، ساوه و مالصدرا کمتر از 

رودی و خروجی آب از سدها نیز متاثر از افت نزوالت جوی با و

های اند به طوری که ورودی به این سازههای محسوسی مواجه شدهکاهش

درصد افت  29ها نیز نسبت به سال گذشته درصد و خروجی از آن 34آبی 

اد شده درصد مخازن سدهای ی 52داشته است و هم اکنون به طور میانگین 

 .دارای منابع آبی است

حجم آب ورودی به سدهای استان فارس از ابتدای سال آبی بطور مثال 

میلیون مترمکعب رسیده است؛ عددی که سال گذشته در  241تاکنون به 

میلیون مترمکعب بوده و این  140همین بازه زمانی در حدود یک میلیارد و 

مخازن سدهای این استان درصدی آب ورودی به  79روند حکایت از افت 

های استان فارس از ابتدای سال حجم بارشاین در حالی است که  دارد.

 385میلیمتر رسیده است که در مقایسه با  132تاکنون به  97-96آبی 

درصدی  66میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزوالت جوی این استان کاهش 

درازمدت هم افت نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط 

دهد. براین اساس فارس چهارمین استان کم بارش درصدی را نشان می 56

 .کشور در مقایسه با سال گذشته بوده است

بی موجب شده تا آکاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهای دارای نیروگاه برق

این مراکز نیز با کاهش تولید انرژی روبه رو شوند به طوری که برق 

کشور از ابتدای امسال تا هشتم تیرماه به دو هزار  قآبیبر هنیروگا 53تولیدی 

 47گیگاوات ساعت برسد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  746و 

 .درصد کاهش داشته است

گانه استان تهران  در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنج

ترمکعب رسیده است میلیون م 850)الر، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو( به 

 .درصد مخازن این سدها دارای منابع آبی است 45و در شرایط فعلی 

ها بررسی این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که کاهش بی سابقه بارش

در سال گذشته موجب شده تا حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران 

و ورودی درصد کاهش داشته باشد  24نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 37میلیون مترمکعب افت  52آب به سدهای پنجگانه استان با یک میلیارد و 

 .درصدی را تجربه کنند

 ود تا نیمه تیرماه نشان همچنین آخرین گزارش از وضعیت سد زاینده ر

میلیون مترمکعب  479، حجم آب ورودی به این سد در کل  دهد که می

درصدی  56تقریبی  بوده است که نسبت به سال گذشته از کاهش

 برخوردار است.  
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بارش و حجم مخازن  تیوضع نیآخر

 کشور یسدها



های ایستگاه چلگرد  اینکه بارش اعالمبا  ای اصفهان بنا به اعالم آب منطقه

اواخر مربوط به حوضه آبریز زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تا 

این رقم در سال گذشته یک هزار و  متر بوده است،  میلی 758، خردادماه

میلی متر بوده است و  403مدت آن یک هزار و  متر و متوسط بلند میلی 400

ها کاهش چشمگیری  اردیبهشت ماه در کل بارش خوب های رغم بارش علی

درصدی نسبت به بارش سال  45داشته است، به طوری که حاکی از کاهش 

 است. گذشته و دراز مدت 

 

 
 97کاهش حجم آب پشت سد زاینده رود در سال 

 

 بیآهای برق یروگاههای آبیاری و ن سدها، شبکه

 احجام: میلیارد متر مکعب(-3/4/97)خالصه وضعیت سدهای وزارت نیرو 

حجم کل  تعداد مرحله 

 مخازن

آب قابل 

 تنظیم ساالنه

ظرفیت اسمی 

 )مگاوات(نیروگاه 

 12086 10/37 29/52 376 در دست بهره برداری

 1824 60/11 72/19 124 در دست ساخت

 6981 35/6 64/30 178 در دست مطالعه

 20891 05/55 6/102 678 مجموع
 

 

 وضعیت بارندگی به تفکیک حوضه های آبریز اصلی
 متر( میلی -97تیر  9تا  96مهر  1)از 

 

ضه آبریز
حو

 

96-97
 95-96
 

ط 
متوس

49
 

ساله
 درصد اختالف سال جاری با 

 ساله 49متوسط  95-96

 0 15 374 323 370 دریای خزر

 -41 -41 358 361 212 خلیج فارس

 24 49 328 274 407 دریاچه ارومیه

 -36 -35 160 157 103 فالت مرکزی

 -61 -33 103 60 40 مرزی شرق

 -35 -21 218 179 142 قره قوم

 -30 -26 238 227 167 کل کشور

 میلیارد متر مکعب 7/274حجم بارش کل کشور در سال آبی جاری: 

 معرفی کمیته های تخصصی

 وابسته د و تاسیساتکمیته س -

های هیدرولیک، سدهای کوتاه،  سد و تاسیسات  با ادغام کمیته کمیته

های مشترک ایجاد شد و کلیه موضوعات مربوط به سد  رسوب و رودخانه

های مرزی  های وابسته رسوی در مخازن و همچنین مدیریت آب و سازه

 10د تا ته در نظر دارجاری این کمی دهد. در سال مشترک را پوشش می

جلسه را در قالب جلسات تخصصی برگزار نماید. همچنین دو جلد تالیف 

بینی شده  و ترجمه در خصوص موضوعات مرتبط با فعالیت کمیته پیش

است. ریاست این کمیته را مهندس محمد هنربخش به عهده دارند و دبیر 

 کمیته نیز مهندس امیر فرید مجتهدی می باشد.
 

 حیطی سدهاهای زیست م جنبهکمیته 

-بر جنبهمحیطی سدها  این کمیته با توجه به حساسیت موضوعات زیست

گزارشات روند تهیه از سازی و بهره برداری از سدها اعم های مختلف سد

کنترل آلودگی ، های موجود و چالش محیطی سدها زیستاثرات ارزیابی 

ثیرات أهای کنترل آن، ت گرایی مخازن و روش تغذیهمخازن سدها، 

های کاهش اثرات منفی ساخت سدها بر  ها، راه حل ازی بر اکوسیستمسدس

سد و محیط زیست می پردازد.  محیط و سایر موضوعات به روز در مورد

 عناوینجاری در نظر دارد تا دو کارگاه آموزشی را با  این کمیته در سال

سازی  مدل»و  «پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها»

برگزار نماید. از دیگر فعالیت های این  «های سطحی آلودگی آب

و تالیفات عناوین متنوعی از قبیل راهنمای مطالعات ترجمه پیشنهاد کمیته 

کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ، تدوین برنامه پاکتراشی و بهسازی 

ریزی شده  سطح مخازن سدها قبل از آبگیری، مقایسه مقادیر برنامه

برداری از سدهای کشور  نامه بهرهمحیطی سدها با بر هاسازی دبی زیستر

 می باشد. 

مجتبی غروی  و دبیر کمیته نیز مهندس رضایی  دکترریاست این کمیته با 

 هستند. 

      
خل

خبرنامه دا
 ی

کم
ی

ته
 

مل
 ی

دها
س

 ی
گ ا

بزر
ی

ن
را

- 
شماره 

1
 

11 


	Doc3
	خبرنامه آیکولد شماره 1- محتوا

