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 بیانیه جهانی ایمنی سد
 

 یرا برا یها منافع قابل توجهآن یسازرهیسدها و مخازن ذخی و نگهدار یبردارساخت، بهره خ،یدر طول تار

فراوانی از  زایای، مآب یعیطب هایانیجرتنظیم  با آب در پشت سدها یسازرهیذخ به ارمغان آورده است. بشر

و  لیسطغیان  از ینامطلوب ناش اتو کاهش اثر ریدپذیتجد هاییانرژ دی، تولموجود آب افزایش میزان جمله

ی شامل سدهای آبی، سدهای پسماند معدن سد یمنیا تیبه اهم بیانیه نیدر ا. را به همراه دارد در طبیعت یخشکسال

 پرداخته شده است. کوتاه یبندهاو 

کنترل  و یمواد معدن، یانرژ، غذاآب،  یتقاضا برا وقفهبی شیسبب افزا ،ما شکننده یایدر دن تیرشد جمع

 شیافزا نیبشر و همچن یاساس یازهاین نیرفع ا یبرا حیاتی یهارساختیسدها زشود. می سیل

د مخاطرات جدیدی از قبیل به خطر نتوانمی سدها ،از سوی دیگر .هستند یزندگ یسطح استانداردها

 .مایندایجاد ن رازیست آنها از جمله اثرات نامطلوب بر زندگی، اموال و محیط رودخانه، پایین دست جوامعانداختن 

ترین کنندهنگران ،بار آب ذخیره شدهو فاجعه رهاسازی کنترل نشده حوادث ناشی از ایمنی سد، احتمال بروز در

  .است مسئله

، و ختسا که طراحی، خود دارد تخصصی فیدر انجام وظا یادیبن اخالقیمسئولیت  یک مهندسی سدحرفه 

تمام ر دایمنی آنها  به طوری که یرد،انجام گ شکل ممکن نیدارتریو پا نیدر موثرترمخازن  برداری سدها وبهره

 تضمین شود. زمان ساخت تا برچیده شدناز  شاندیطول عمر مف
 

 ( و ایمنی سدICOLDبزرگ ) یسدها یالمللنیب ونیسیکم

در سد را  یمنیا( ICOLDبزرگ ) یسدها یالمللنیب ونیسیکمحدود یک قرن است که 

 :ستا آمده آن نیز بیانیه ماموریتدر  به طوری که ،خود قرار داده است یتعهدات سازمان هایاولویت

"ICOLD  ورسدها به ط که تضمین کنندعهده دارد ه را ب هاییمشیخط تدویناستانداردها و  میتنظوظیفه 

را به همراه  یاجتماععدالت  باشند و داریپا یستیزطیمحاز نظر  برداری شوند،ساخته و بهره یاقتصاد موثر و من،یا

 ".آورند

رهیذخ زیرساختاحداث و فزاینده به  مبرمبا وجود نیاز  ،میالدی( 1928) 1306 در سال ICOLD تاسیسقبل از 

و بهره یطراح ه در زمینهتجربو دانش حاصل از مفاهیم  انتشار از این رو، .پراکنده بود سد یمنیدانش ا، آب یساز

تمرکز  انتشار این اطالعات،ر کنار و د شد لیتبد ICOLD تی، به اولوسد یمهندس یسدها در جامعه جهان یبردار

 .استادامه پیدا کرده  عصر حاضرکه تا  به وجود آمد سد یمنیا هبو توجهی نسبت 
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 هایآموزه از حاصل اطالعات لیو تحل یآورجمعزمینه در  اقدامات خود بابزرگ  یسدها یالمللنیب ونیسیکم

و  ICOLD ،از همان ابتدا .ایفا نموده است سدها یمنیدر توسعه ا یدینقش کل ،گذشتههای ها و شکستموفقیت

رب و تبادل تجا یتخصص چاپ مقاالت قیاز طر مستمرعضو به طور  یکشورها ازهزاران نفر از متخصصان آن 

ی یهابولتن ICOLDهای تخصی کمیته اند.دهسد کمک کر یمنیبه بهبود ا ،انهیسال یهاخود در جلسات و کنگره

 هستند.ی تجارب عملوضعیت کنونی از  یاخالصه کنند کهبرای چاپ تهیه میرا 

 زانیبه م ،برداریبهره ی در حالبا تعداد کل سدها سهیدر مقا هاگسیختگیتعداد ، ICOLDاز زمان تاسیس 

 ر افزایش سطحداین کمیسیون  تاثیرکننده منعکس دستاورد مثبتی بوده و که خود افتهیکاهش  یقابل توجه

 حفظ یبرا اهسد یمنینسبت به ا پیوستهو تعهد  یاریوجود، هوش نیبا ا .سد است تیریو مد یطراح یاستانداردها

کننده جدی نگران ضوعمو ،سد در ایحادثه هراست.  مورد نیاز ،هاآن در جهت ایمنی بیشتر یادامه روند جهانو 

 تیاولو ترینشاخص را سد یمنیااست که  ICOLD بیانیهاین  .شودمحسوب می سد متخصصان برای

 .داردخود اعالم می
 

 هاسد یمنیا طیشرا رییتغ

ر حال دتعداد کل سدها در سراسر جهان  ،لیو کنترل س یمواد معدن ، انرژی،آب، غذابه  یاتیح ازیبا توجه به ن

. نقش ستاسدسازی حرفه در  انیپا یب یچالش سدها، گسیختگی زانیکاهش م کنونی . حفظ روندافزایش است

ICOLD علمقش ن. است ضروری بیش از پیش تجارب عملی نیانتشار بهتر با تیظرف جادیا در انتقال دانش و ،

 :است حولدائما در حال ت ، با تغییر شرایطسد یمنیو انسان در ا یآورفن

 زاتیو تجه مصالح طول عمر رامونیپ یدیجد یهاینگران ،موجود یهارساختیز افزایش سن 

 .دکنیم جادیا مخازن در گذاریرسوباز جمله  ،سدهاساخت  استفاده شده در

  هستند اهسدمشغول ساخت که  ییکشورها در سدبرداری و بهره یمنیا تیریمددر عدم تجربه ،

 .باشدمی سازیمستلزم ظرفیت

 یطراح در یافتهتعلیم کارامد و انمهندس فقدان وجبم ،در همه کشورهاپرسنل مجرب  یبازنشستگ 

 شود.یسد م

  مان بر ز و فشار نهیهز باال رفتنهمچنین  ها،سدتوسعه  حوزهدر  یخصوص بخش مشارکتافزایش

 .استسد  یمنیا در دیجد یمدیریت طیشرا دجایامستلزم ، بردارانو بهره مانکارانی، پ، طراحانسازندگان

 جهیدر نت که شودمیشدید  هاییو خشکسال بارش وقوع در اتیرییتغ موجب میاقل رییتغ 

 یزیربرنامه زماندر  ییهواوآب راتییدر نظر گرفتن تغ .ابدییم شیافزا یکیدرولوژیه تاطراخآن م

در . مهم است اریاز مخازن سدها بسسازگار  یبردارو بهره ریپذانعطاف یطراح شامل، تیریو مد

 برداریرههای بهرویه، اصالح زیسرر تیظرف توسعه، ارتفاع سدها شیافزا سببامر  نی، امناطق یبرخ
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 ریبه سا یدگیو رس یابیممکن است به ارز نیهمچن شود.می دیجد یساخت سدها /یامخزن و

 باشد.نیاز  برداریبهرهو  ی، طراحیزیراز مراحل برنامه یبه عنوان بخش اقلیم، رییتغ ناشی ازخطرات 

 نیبنابرا ،ندامورد استفاده قرار گرفتهکنون تا ،سدها ساخت یبرا ی مناسبهامکان اکثر 

ی ترزیانگبرچالشموقعیت  ،یشناسنیزم طیشرا از لحاظ به خصوص ی کهدر نقاط باید دیجد یسدها

 .ساخته شوند، دارند

 در حوزه نظارت  رجعم بر یقابل توجه ریتواند تأثیم یو مل یا، منطقهیمحل سیستم حکومت رییتغ

 سدها داشته باشد.

ICOLD ، سد یمهندس متخصص در حوزه کارشناسانمتشکل از شده شناخته  یالمللنیسازمان ب کیبه عنوان ،

 نیهبیا هدف. خواندمی فرا هاسد یمنیا موضوع در یآگاه به ارتقا سطحرا  یمؤسسات مالو  یدولت هایسازمان

، سد یمنیا دهفراگرفته ش اصول تصریح، بزرگ یسدها یالمللنیب ونیسیکم ایمنی سد یجهان

 خود هایمسئولیتبا انجام  کرد تا یادآوریمربوطه  یهمه نهادها به ستییبا ن،یعالوه بر ا .است در طول زمان

 شوند.می تیاز سدها و مخازن رعا یکاهش خطرات ناشبه منظور  اصول نیاکه  ندیحاصل نما نانیاطم
 

 هاای ایمنی سدمفاهیم پایه

ICOLD  ینچند، ممکن نیستاحتمال خطر صفر  این که آگاهی ازو  سد یمنیتعهد به ا حدود یک قرنبا 

 شناسد:را در این زمینه به رسمیت می و جامع اساسی رکن

 یبرا یقیدق یمبنا به منظور ایجاد. است سد یمنیا اصل کلیدی در سدها، ساختار انسجام 

 و یطراحاخیر  هاینمونه نیبهتر، منیا طیدر شرا ندهیموجود و آ یسدها یبردارساخت و بهره ،یطراح

در  به طور گسترده ،هازلزله و دیشد یهابالیوقوع حوادث خطرناک مانند س در طول هاعملکرد سد

 .اندهرسیدثبت به  ICOLDهای بولتن

 به منظور تشخیص زودهنگام ضروری است ینظارت و نگهدارمنظم برای  ریزیبرنامه. 
 ، از اهمیت باالییمدت یسد در طوالن یمنیاز ا نانیو اطم خطرحداقل رساندن در به  یو نگهدار یبازرس

 یلزامسد ا یمنیا یابیارز در حوزه و مجرب صالحیتوسط مهندسان ذ یادوره ینیبازب برخوردار است.

 یمنیا یادوره یهاازبینیبهمچنین و  بردارانبهره خود هایبازرسیبراساس  دینظارت بر سدها با. است

 باشد.دیگر  صالحو ذیمستقل  موسسه ایمقام  کیتوسط 

 در ،لکنتر برنامه جامعاین  است. یضرور آن عمرطول  در کنترل سدو بندی ابزار برنامه :

قایسه م( ج؛ مخزن گیریآب نیاول آن هنگامعملکرد  یابیب( ارز ساخت؛ زماندر  سد رفتار نییالف( تع

 طیشرادر هشدار زودهنگام امکان ه(  سد؛مدت رفتار بلندتوصیف ( د ؛سد یبا طراح یعملکرد واقع
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د عملکر ینیبشیز( پ؛ بزرگ هایزلزلهیا  هابالیمانند س یبه حوادث پاسخو تحلیل  دستیابی( و عادی؛ریغ

  ضرورت دارد.؛ یسد به مقامات نظارت یمنیا تیریمد اثبات( م؛ و در آینده سد

 مبتنی  خطرات نیا .اید به طور مناسب بررسی شوندب سد طراحیمربوط به ماهیت  خطرات

و  عملکرد صحیحکه  هستند رهیو غ یکیدرولیه یها، سازههازیرساخت، طول عمر، نوع سد، مصالح بر

 .دارنددر ایمنی ی دیکلنقش بر آنها نظارت 

 نظمبه طور م دیبا از این رو، کنندیم رییبا گذشت زمان تغ یعیطب حوادث طراتاخم 

 لمع با ،یخارج یدهایتهدبه عنوان  و زلزله لیس چون وادثیحخطرات  .شوند یروزرسانو به یبررس

 .اندشده رفتهیپذشان احتمال وقوع به

  لوگیریج ه منظورب باشد.برای همه سدها می از الزامات مهم یاضطرار شرایططرح مقابله با 

باید  ،تسیزطیو مح هارساختیز ه،یسدها به سرما یختگیاز گس یناشخسارت و کاهش  یاز تلفات جان

 نیتریمخزن بحران یریگآب نیاول .تدوین شوند یاضطرار شرایط در خصوص آمادگی در هاییبرنامه

 و بررسی، به روزرسانی. باشد به موقع اجرای آماده دیبا یبرنامه اضطرار ،در طی آناست که  ایدوره

 .است یالزام یاضطرار طرح کررم نیتمر

 سدها، انبرداربهره .سد است یمنیبرنامه جامع ا کیاز  یبخش ،نابرداربهره کافی آموزش 

 صحیح برداریبهرهعدم . دارندبرعهده  خود هایسد از الزم آگاهی و کسب مهارتدر مهمی مسئولیت

 دست پایین در سیل شدن جاری ،بروز حوادث به منجر تواندمی دریچه تخلیه سیالبدر  ویژه به ،از سد

 .شود سد احتمالی شدن سرریز یاو 

 بوده و موجبسودمند کل صنعت سدسازی  رایب هاآموخته درس گذاریاشتراک به 

 درس گذاشتن اشتراک به که است داده نشان ICOLD تجربه .شودایمنی بیشتر تمام سدها می

 بنابراین .است مهم بسیار ی جدیدهاروش اصالح برای ،هاآن گسیختگی و هاسد حوادث از هاوختهآم

گزارش کارشناسان مستقل در مورد  شامل هاحوادث سد مرتبط بامدارک  باید مربوطههمه موسسات 

 قرار دهند.سد  یالمللنیجامعه ب در دسترس رایگانرا به طور  یحوادث نیچن یاشهیعلل ر

 همکاریبا  این امر .شودخطرپذیری میموجب کاهش  هاسد یمنیا در جامع کردیرو 

برای  اختاریس اقدامات که شامل خواهد شدمیسر  های سدمنیا حمایت از در راستای یمل یهاسازمان

 افزایش و گسیختگی سدهاناشی از  یامدهایپکاهش برای  یتدابیر تقویت پایداری و یکپارچگی سازه،

 را تیواقع نیا دیسد با یمنیجامع ا کردیرو ،نیهمچن .باشدمی ،سدها پیرامون یعموم یو آگاه شآموز

 سد نیغالباً شامل چند ،هستند یفرامرز یهااز آنها حوضه یاریکه بس هاکه حوضه رودخانه ردیدر نظر بگ

 .باشندیم ی کوتاههابند سدها و ازای شبکه یا
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  استمسئولیت اصلی سد برعهده صاحبان آن. ICOLD ترین را ابتداییتمام سدها  یمنیا

 نیچنمو هکافی  یو مال یمنابع انسانتامین . داندسدها می بردارانبهرهو  نامالک اتتعهد از و تیمسئول

 .هستند تیمسئول نیاتحقق  در راستای الزم طیشرااز  رتبطم فنیدانش 

 نجام ااز  نانیاطمحصول در  یمقامات نظارت .دارند ش به سزایی در ایمنینق نظارتی تمقاما

، چارچوبزوسااختس تیفیک، استاندارد یطراحهای روش نیبهتر ،مکان سد کامل یبررستحقیق و 

نقش  ،شده رفتهیپذ یها و استانداردهادستورالعمل مطابقتو  یاضطرار شرایط ی، آمادگیقراداد یها

 یمنیا حینظارت صح در اصلیوامل ع تدابیر امنیتی، استانداردها و ضوابط ایجاد. بسیار مهمی برعهده دارند

 .هستندسد 

 مانند  یالمللنیب یهاسازمان .تواند روشنگر راه باشدمینسبت به ایمنی سد  جهانی دیدگاه

ICOLDدر اختیار یمهم هنمودهاید رنتوانید، منکنیارائه م را یجهان یاتبر تجرب یمبتن اهنماهای، که ر 

 یطراح یهاهویش نیبهتر کنونی تیوضع از یدرک بهترقرار دهند تا  یدولتگذاران قانونو  هاسد صاحبان

 .به دست آورند سدها یمنیو ا

 

 بیانیه خالصه

ICOLD ، در راستای تالش  آرمانی، با هدف هاسد یمنیمتعهد به ا یالمللنیب پیشروسازمان  کیبه عنوان

درخواست  نهیزم نیدر ا ریدرگ هایشرکتاز تمام متخصصان و  ،هاآن حوادث کاهش مداوم

 .داشته باشند هاسد و کاهش خطر در همه یمنیاتوسعه  به یجد یتا تعهد نمایدمی

 درتا نماید درخواست مینیز  دیگر سازندگانو  یموسسات مال ،هادولتاز  ن،یعالوه بر ا

اتخاذ  یمشابه ها و تعهدات مالیتاسیس ،هاسد رساختیز میدر توسعه و تنظمشارکت خود 

به ده و ش ارائهربط یذ فرادا به ،ICOLDهای مطرح شده در بولتن مهم یمنیا یهاهیهمه توص به طوری که ،نموده

 .دیآاجرا در

 :کردکمک خواهد  ICOLD جامع دیدگاهبه ی اندازه الش مشترک بت نیا
 

 "بهتر ییایدن یبهتر برا یسدها"
 

 (، پورتو، پرتغال.2019اکتبر  18) 1398مهر  26تصویب شده در تاریخ 

 (ICOLDبزرگ ) یسدها یالمللنیب ونیسیکم


