
 1 1390 اسفند  تهران،ها و تاسيسات وابسته، يت بهره برداري، عالج بخشي و ارزيابي ايمني سدپنجمين كارگاه تخصصي مدير
 

 

 
5th Workshop on Operation, Rehabilitation and Safety Evaluation of Dams and Related Facilities, Tehran, March 2012 

 

ضرورت پشتوانه هاي قانوني در نگهداري و باز سازي سدها و 
 چالش هاي جهاني در تامين منابع مالي

 
 محمد رضا فرشباف رحيمي

 )با گرايش طراحي سدهاي خاكي(كارشناس ارشدمنابع آب 
 mrf_rahimi@yahoo.com: آدرس الكترونيك

 ابع آب ايرانشركت مديريت من
 

 چكيده
 مورد بهره برداري قرار دارند، در قرن گذشته اجرا شده و مورد بهره ۲۱بسياري از سدها و نيروگاه هاي آبي كه در قرن 

سرمايه گذاري هاي به عمل آمده در سدها و نيروگاههاي برقابي، داراي اهداف بلند مدتي بوده . برداري قرار گرفته اند
ر سازه ها و تاسيسات در صورت بهره برداري اصولي و انجام تعميرات و نگهداري هاي بموقع،  مي بطوريكه اين گونه اب

 سال قابل برگشت ۲۰تا۱۰هزينه هاي عملياتي آنها، معموال پس از. توانند تا چندين نسل مورد بهره مندي قرار گيرند
 اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي را براي بوده، لذا متعاقبا به عنوان يک منبع اقتصادي مي توانند منافع مالي،

بنابراين سدها و نيروگاه هاي برقابي، ابزاري . سال ارائه نمايند۱۰۰چندين نسل، و به طور معمول به مدتي بيش از 
بديهي است كه انجام . کليدي در توسعه پايدارقلمداد گرديده و داراي نقش عمده اي در تامين آب و انرژي مي باشند

 در راستاي تعمير، اصالح و بازسازي و ارتقاء اين نوع سازه ها ،به عنوان تالشي در جهت كسب منافع بيشتر از اقداماتي
از آنجائيكه انجام هرگونه . اين دارايي ها بوده و موجبات استمرار استفاده پايدار از منابع آب را فراهم خواهد  نمود

مختلف قانون گذاري و نيز تامين منابع مالي در اين راستا مي باشد عمليات نظام مند و مستمر نيازمند توجه در سطوح 
و مسلما انجام اين مهم نيازمند سياست گذاري مبتني در ابزارهاي پشتيباني در تصميم سازي و نيز منابع مالي پايدار 

ن مقاله سعي ميگردد تا مي باشد، لذا با توجه به تجربيات درون كشوري در ساليان اخير در تعميرو بازسازي سدها، در اي
به اختصار به جوانب و جايگاههاي قانوني موضوع درساير كشورها پرداخته شده و تنگناهاي موجود در انجام اين گونه 

 .اقدامات و تامين منابع مالي مورد بررسي قرار گيرند
 لي  سدهاي بزرگ ، تعميرات و بازسازي ، سند حقوقي و قانون ،كمبود منابع ما:کلمات کليدي

 
 

 سد ۴۰۰۰۰ بيش از ۲۰۰۰، در سال ۱۱۹در بولتن ) ICOLD( كميته بين المللي سدهاي بزرگ۲۰۰۰بر اساس گزارش سال 
اين بدان معني .  سد بوده است ۲۰۰۰۰، تعداد اين گونه سدها حدود ۱۹۵۰بزرگ در جهان وجود داشته، در حاليكه در سال 

لذا اين چالشي است كه ما در .  سال مي باشد۵۰سدهاي موجود، بيش از  و نيز هم اينك، عمر نيمي از ۲۰۰۰است در سال 
برخي از اين سدها و يا شايد تعداد كثيري از آنها ،در شرائط سختي همچون . خصوص اصالح و بازسازي آنها مواجه هستيم

لذا كاربرد روشهاي .  شده اندفقدان منابع كافي، نياز مبرم جمعيت به آب جهت آبياري و شرب، و نياز به نيروي برقابي ساخته
عليهذا در طي دوران بهره . ناكارآمد در طراحي و اجراي اينگونه سدها، موجب نياز به اصالح و بازسازي آنها گرديده است

برداري نيز سدها دچار اضمحالل شده و سازه هاي وابسته به آنها، مي توانند حيات انسان را مورد تهديد قراردهند لذا توجهات 
 [1] . به ايمني سدها داده شده است)(ICOLDه اي از سوي ويژ

در برخي از کشورها، از جمله كشورهاي اروپائي، قوانيني در ارتباط با ايمني سدها وجود داشته و به شدت اجرا مي گردند، در 
ح و بازسازي بكار گرفته حاليكه در بسياري از كشورها چنين الزاماتي وجود نداشته و مهندسيني كه براي تعيين نيازهاي اصال

تجربيات خوب گذشته، نشان داده است براي  امكان بهره برداري خوب . مي شوند، بايد با اطالعات بسيار محدودي كار نمايند
 [1] :از سدها، الزامات حاكميتي بايد مشتمل بر موارد زير باشند
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 . كافي تجهيز گرديده باشندجهت پايش و ارزيابي رفتار سد و پي آن، سد ومخزن آن بايد با ابزار )۱
 .ابزارهاي پايش  بطور مطلوب نگهداري شوند )۲
 .داده هاي حاصل از قرائت هاي ابزارها، بطور مستمر ارزيابي شده و با رفتار دراز مدت مقايسه  گردند )۳
 .بازرسي هاي منظم سد، مخزن و نواحي پائين دست آن بويژه بلحاظ زمين شناسي و هيدرولوژيكي انجام گيرند )۴
 .در صورت مشاهده شرائط غير عادي، استفاده از يك بازرس مستقل متخصص مورد توصيه مي باشد )۵

  . [1]در چنين شرائطي است كه مي توان اصالح و بازسازي هاي مورد نياز را مبتني بر شواهد واقعي به انجام رساند

ماتي است كه الزم است ضوابط آنها توسط دولت ها همانگونه كه مشاهده ميگردد انجام اقدامات تعمير و نگهداري، نيازمند مقد
غير از موارد . تدوين گرديده و در حين مطالعه واجرا بدرستي پياده و در دوران بهره برداري نيز مورد توجه و پيروي قرار گيرند

برنامه هاي ملي مذكور انجام برنامه هاي نگهداري و تعميرات، نيازمند چارچوب هاي قانوني به منظور نهادينه سازي در 
كشورها بوده و مسلما بدون چنين زير بناهاي قانوني، انجام تعميرات و نگهداري و بازسازي سدها و تاسيسات آبي، به دليل 

پشتيباني و تاكيدات قانوني الزم، از قوام و پيوستگي الزم برخوردار نبوده و تامين منابع مالي پايدار براي اين گونه عمليات،  عدم
 .ا مشكالت مواجه خواهند گرديدهمواره ب

 و قوانين و در درجه ١از آنجائيكه زير بناي الزم در خصوص فعاليت هاي نگهداري و تعميرات، در درجه اول وجود اسناد حقوقي
 بعد، پيش بيني هاي الزم در بودجه بندي هاي ساليانه كشورها مي باشد، لذا در اين مقاله، سعي گرديده تا با منابع موجود در

از جمله كشورهايي كه داراي بيشترين سدهاي بزرگ در جهان (اينترنت، نسبت به بررسي جايگاه موضوع در ديگر كشورها 
 . پرداخته شده و تجربيات حاصل مورد بررسي و نقد قرار گيرند)هستند

 چين 
 مخزن در ٨٥٠٠٠د ، حدو[2]ارائه گرديده )CHINCOLD(بر اساس گزارشي كه در سايت كميته ملي سدهاي بزرگ چين 

 ساخته شده اند، لذا به علت محدوديت ١٩٧٠ تا ١٩٥٠چين وجود داشته و از آنجائيكه بسياري از آنها در طي سالهاي 
اين % ٤٠تکنولوژيکي آن زمان، و کيفيت هاي ضعيف اجرائي، و نيز مديريت ناقص تعميرات و نگهداري و پيري، نزديک به 

داراي نقص تبديل شده اند، بطوريكه نه تنها نمي توانند به بهره برداري عادي خود ادامه سدها دچار زوال شده و به سدهاي 
، دولت چين مديريت ١٩٨٠از سال . دهند بلكه تبديل به تهديدي بالقوه براي مردم و دارائي هاي پائين دست خود گرديده اند

هش يافته ولي هنوز باالتر از مقادير ميانگين جهاني ايمني سدها را ارتقاء بخشيده لذا نرخ شكست سدها به مقدار زيادي كا
 [2] .است

روش ثبت "،) ١٩٩١"(مقررات مديريت ايمني سد" به منظور ارتقاء ايمني سدها، دولت چين اقدام به انتشار مستنداتي مانند 
سرمايه گذاري هايي و ده ، نمو)٢٠٠١" (دستورالعمل ارزيابي ايمني سد"، ) ١٩٩٦"(روش ارزيابي ايمني سد در چين " و " سد 

، به ٨/١٩٧٥در حين سيالب ٣و شيمانتان ٢را در جهت تقويت سدها و رفع نواقص آنها، بويژه بعد از شكست سدهاي بانجيو
 سد بزرگ، و تقويت و بازسازي سدهاي معيوب ديگر ٦٥، دولت مرکزي براي تقويت ١٩٨٥ تا ١٩٧٦از . عمل آورده است

.   سد نموده است٨١ وزارت منابع آب چين، اقدام به تقويت و رفع نواقص ١٩٩٢ و ١٩٨٦ سال در. سرمايه گذاري نموده است
را به منظور  تقويت و " ٤طرح ويژه تقويت و بازسازي سدهاي داراي نقص چين "، وزارت منابع آب چين ٢٠٠٠در سال 

زرگي بوده و در مناطق مهمي واقع شده بازسازي كامل سدهاي داراي نقص و نيز تقويت برخي از سدهايي که در معرض خطر ب
اهداف اين طرح تقويت و بازسازي كامل سدهاي داراي نقص و نيز تقويت برخي از سدهاي خطرناك . اند را تهيه نموده است

                                                            
1  - Act 
2 - Banqiao 
3 - Shimantan 
4 - “Plan Exclusive on Reinforcement and Rehabilitation of Deficient Dams in China” 
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 ميليارد يوان بوده ٥٠,٣٦ معادل ٢٠١٥مجموع هزينه هاي پيش بيني شده تا سال . واقع شده در نواحي مهم كشور بوده است
 [2] .ترتيب توسط دولت مرکزي، دولت هاي محلي و صاحبان مخازن هزينه خواهد گرديدكه به 

، )٥تنزل و انهدام(،دوم اقدامات غير مهندسي )تقويت(درچين بطور كلي براي بازسازي سدها سه گزينه، اول، اقدامات مهندسي 
قبل از تعيين گزينه هاي بازسازي سدها، . و سوم ترکيبي از اقدامات مهندسي با اقدامات غير مهندسي، قابل انتخاب است

تحليل هاي مختلفي در خصوص آثار اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي سد در منطقه انجام گرفته و در صورت وجود 
منافع اقتصادي قابل توجه و قطعيت هاي فني و تكنولوژيكي كافي، اقدام به بازسازي سد گرديده ولي در غير اين صورت، 

 [2] .ريب آن مي تواند در دستور كار قرار گيردبرداشت وتخ

 آمريكا 
 سال در خصوص محافظت مردم در برابر شکست سدها در قالب برنامه ملي ايمني ٣٠در آمريكا، دولت فدرال به مدت 

رهبري گرديد، نتيجه همكاري )7FEMA(که توسط آژانس مديريت اضراري فدرال) NDSP. .(كار كرده است٦)NDSP(سد
يالت ها، آژانس هاي فدرالي، و ساير ذينفعان به منظور تشويق مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي در ايمني سد بوده مشترك ا

، به امضاء ١٩٩٦٩ به عنوان بخشي از سند منابع آب و توسعه سال ١٩٩٦ اکتبر سال ١٢، در٨سند برنامه ملي ايمني سد.  است
 نيز مورد ٢٠٠٦اين سند بعد از امضاء، تا سال [3] ..تبديل شده است)Law( به قانون ٢٠٠٢رسيده، و در دوم سپتامبر سال 

به طور خالصه، اين برنامه براي بهبود ايمني و امنيت سد ها و اتخاذ اقدامات ذيل تدوين گرديده . اصالحاتي قرار گرفته است
 [4] :است
 ء برنامه هاي نظارتي آنهاارائه کمک هاي مالي به سازمان هاي مرتبط با ايمني سدها به منظور ارتقا )١
 تامين بودجه پژوهش ها جهت افزايش مهارت هاي فني در ساخت يا نوسازي سدها )٢

 ايجاد برنامه هاي آموزشي براي بازرسان ايمني سد )٣

 ايجاد يک فهرست ملي سدها )٤

ته شده اما هنوز هرچند در قالب اين قانون و سندهاي تدوين شده، اقدامات متعددي در راستاي ارتقاء ايمني سدها برداش
ايمني نمي تواند بدون برنامه هاي كافي . موضوع نگهداري و اصالح بازسازي سدها در آمريكا به چالشي تبديل شده است

 ساله ايمني سد و ٥بر اساس تحليل هاي انجام گرفته، پياده سازي برنامه ملي . نظارتي در سطوح ايالتي و فدرال تامين گردد
در آينده مي "تدوين يك برنامه ملي تعمير و بازسازي براي مالكين سدها " ني سد، نيازمند تمركز بر روي برنامه هاي ايالتي ايم

. مالكين سدها و متوليان ايالتي، نيازمند منابع مالي جهت كمك براي حل نگراني هاي مربوط به ايمني سدها مي باشند. باشد
دها، يافتن منابعي براي انجام اقدامات بازسازي هاي مورد نياز، براي بسياري از صاحبان سدهاي موجود در فهرست ملي س

اغلب اوقات، تعميرات حياتي مورد غفلت قرار گرفته، و به دليل نبودن اعتبارات الزم، اين سدها در معرض . بسيار دشوار است
نها چند ايالت در سراسر کشور، ت. اين زوال سدها مي توانند موجب گسيختگي آنها گردند. خرابي هاي بيشتري قرار گرفته اند

برنامه هاي ابتکاري براي سرمايه گذاري در اين زمينه را تهيه نموده ولي در حال حاضر مکانيزم سرمايه گذاري جامعي براي 
 [4]. كمك به مالكين سدها وجود ندارد

پشتيباني . رنامه هاي ايمني سد وجود داردبا توجه به مراتب مذكور ،تقريبا در هر ايالتي، نياز مبرمي به تزريق منابع مالي به ب
تعداد متوسط سدهاي تنظيم كننده آب در هر ايالت، به . براي برنامه هاي نظارتي دولت در بسياري از ايالت ها وجود ندارد

ز  نفر است، اين بدان معني است که هر يک ا٦تعداد بازرسان سد در هر ايالت متوسط .  سد است١٥٠٠حدود طور متوسط 
 سد موجود بوده در حاليكه داراي مسئوليت هاي اضافي ديگري مانند ٢٥٠بازرسين سد، مسئول نظارت بر ايمني حدود 

  [4] .نظارت بر ساخت سدهاي جديد، برنامه هاي عمليات اضطراري، آموزش مالکين، و غيره را نيز عهده دار مي باشند

                                                            
5 - degrading or decommissioning 
6 - National Dam Safety Program  
7 -Federal Emergency Management Agency 
8 - The National Dam Safety Program Act 
9 -the Water Resources Development Act of 1996 (PL 104-303) 
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  نحوه مالكيت سدها در اياالت متحدهنمودار  : ٢شكل شماره

  بر حسب نوع اهداف اوليه آنها٢٠٠٩ ميله اي سدهاي موجود آمريكا در سالنمودار:١شكل شماره

انجمن افسران ايالتي ايمني "توسط كميته كاري " ١٠سدهاي ملي ماهزينه بازسازي "بر اساس گزارشي نيز كه تحت عنوان 
 سد درفهرست ملي سدهاي آمريكا وجود داشته كه بيش ٨٤٠٠٠ حدود ٢٠٠٩ منتشر گرديده، در سال ٢٠٠٩،در ژانويه ١١"سد
، دولت هاي ايالتي اكثر سدهاي موجود مذكور متعلق به بخش خصوصي.  مورد از آنها، در شرائط ناامني قرار داشته اند٤٤٠٠از 

 .[5]و يا محلي بوده و بسياري از مالكين به دليل فقدان منابع مالي قادر به انجام تعميرات نبوده اند
گسيختگي سدها بـوده      مورد آنها مربوط به    ١٣٢ حادثه در سدهاي آمريكا گزارش شده كه         ٥٥٦ وقوع   ٢٠٠٨ تا   ٢٠٠٥از سال   

% ٣٦آمار ارائه شده نشان دهنده افزايش بطـور متوسـط           . ه كه گزارش نشده است    احتماال حوادث ديگري نيز وجود داشت     . است
در اين گزارش اعالم گرديده كه در اغلب مـوارد دسـت يـابي مـالكين     [5].  سال گذشته بوده است ٥نواقص ساليانه سدها در 

هرچند در سند ملـي ايمنـي       . مي باشد سدها به منابع مالي و يا دريافت وام جهت انجام تعميرات و يا ارتقاء سدها، غير ممكن                  
سد، ارائه اعتباراتي براي تقويت ايمني سدهاي ايالتي در قالب برنامه هاي منظم و ارتقاء بازرسي ها، پيش بيني شده ولي هنوز                      

سدها منابع مالي براي كمك به مالكين در اخذ وام جهت تعميرات            . سازوكاري براي كمك به ارتقاء توانائي مالكين وجود ندارد        
 [5]. بطور حياتي مورد نياز است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نياز به بازسازي در بسياري از سد ها، در شرائط بسيار 
 ميليارد دالر براي ٥١،٤٦بحراني قرار داشته و 

اعتبارات مورد نياز . بازسازي آنها مورد نياز مي باشد
 ميليارد ١٦براي بحراني ترين سدهاي کشور، حدود 

 ساله براي پرداختن به ١٢ بازه زماني دالر جهت يك
سدهاي ملي كه گسيختگي آنها موجب خطري براي 

در . حيات انسانها خواهد گرديد، برآورد گرديده است
حال حاضر تنها يك برنامه جامع فدرالي براي 
بازسازي سدهاي تحت مالكيت غير فدرالي وجود 

لذا براي انجام چنين تعميرات حياتي، نيازمند . دارد
 [5] .منابع مالي پايداري مي باشد

                                                            
10 - THE COST OF REHABILITATING OUR NATION’S DAMS 
11 - Association of State Dam Safety Officials  
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 ارائه ASCE در ارتباط با سدها كه توسط ٢٠٠٩ در سال ١٢بر اساس نكات مندرج در كارت گزارش ابرسازه هاي آمريكا
 [6] :گرديده، موارد قابل توجهي به شرح زير قابل تعمق است

سد از ٤،٠٠٠اي داراي نقص به بيش از با افزايش سن سدها و افزايش توسعه در نواحي پايين دست آنها، تعداد سده )1
در طول شش سال گذشته، براي هر نقصي كه سدهاي داراي توان خطر باال .  سد پرخطر افزايش يافته است١٨١٩جمله 

 . مورد تعميرقرار گرفته اند، تقريبا معادل دو برابر بر تعدادآنها با بروز نقص هاي مشابه افزوده گرديده است
در   سال وجود دارند،٥١ سد در اياالت متحده با عمر متوسطي بيش از ٨٥،٠٠٠دها، بيش از بر اساس فهرست ملي س )2

عليرغم اين واقعيت، آژانس هاي  .از آنها بوده و يا تنظيم آنها را به عهده دارد% ١١حاليكه دولت فدرال تنها صاحب 
 .فدرالي با چالشهاي قابل توجهي در برابر نظرات مواجه هستند

ايمني بسياري از سدهاي ايالتي، داراي منابع ، بودجه ، و يا کارکنان كافي براي انجام بازرسي هاي ايمني برنامه هاي  )3
 دالر براي تنظيم ٤٣٥,٠٠٠ مهندس و بودجه ساالنه اي معادل ٧به عنوان مثال ، تگزاس تنها داراي  .سد نمي باشند

بدتر از آن، آالباما عليرغم .  سد است١٠٥٠يش از اين بدان معناست که هر بازرس مسئول ب . سد است٧٤٠٠بيش از 
 . سد در ايالت است، داراي برنامه ايمني سد نمي باشد٢،٠٠٠اين واقعيت که داراي بيش از 

 . افزايش يافته است٢٠٠٧ سد در سال ٤٠٩٥ به ٢٠٠٥ سد در سال ٣٥٠٠تعداد سدهاي نا امن و يا داراي نقص از  )4
ايجاد گرديد، بر اساس برنامه ملي ايمني ١٩٩٦توسط سند توسعه منابع آب سال که ) NDSP(برنامه ملي ايمني سد  )5

، پايه ريزي شده و هدف آن ارائه کمک هاي مالي براي ايالت ها و آموزش و تشويق )FEMA(سد تجويز شده از سوي
يده اما ايمني و حاصل گرد)NDSP(هرچند به عنوان نتيجه، موفقيت ها و پيشرفت هايي از اجراي . تحقيقات بوده است

موفقيت ها شامل افزايش ناچيزي در نيروي انساني، بودجه و . وضعيت سدهاي کشور به طور کلي بهبود نيافته است
 .بازرسي هاي ايمني سد در برخي از برنامه هاي ايالتي بوده است

 ميليارد ٥٠بالغ بر ، کل هزينه هاي تعميراتي سدهاي کشور را )ASDSO( ، انجمن افسران ايمني سد ٢٠٠٩در سال  )6
 ميليارد دالر برآورد نمود كه به ١٦دالر و سرمايه گذاري مورد نياز براي تعمير سدهاي داراي توان خطر باال را بالغ بر 

گزارش . ميليارد دالر بود، فراتر است١٠،١ ميليارد دالر و ٣٦ كه بترتيب ٢٠٠٣ميزان قابل توجهي از ارقام مشابه سال 
 سال براي از بين بردن ١٠ ميليارد دالر طي ١٢ نمايد كه سرمايه گذاري اضافي ديگري به مبلغ  اشاره مي٢٠٠٩سال 

 .  سد موجود مورد نياز خواهد بود٤٠٩٥نواقص 

به رغم برخي موفقيت ها، شرايط کلي سدهاي کشور در سال    چنين نتيجه گيري مي نمايد كه،ASCEبا ارائه ارقام مذكور، 
اين موضوع با افزايش تعداد سدهاي داراي نواقص نيازمند تعميرات بخصوص سدهاي داراي خطر . ه استهاي اخير بهبود نيافت

به منظور انجام اصالح . باال و محدود بودن تعداد سدهايي که بطور واقعي در هر سال مورد تعمير قرار مي گيرند، مشهود است
مي بسيار حائز اهميت است، بايد کنگره، دولت، برنامه هاي و بازسازي قابل توجه در سدهاي كشور كه به لحاظ سالمت عمو

ايمني سد، و صاحبان سدها، برنامه هاي موثر بازرسي را توسعه داده و براي معكوس كردن روند افزاينده زوال سدها، بر روي 
 .تقويت استراتژي هاي مالي تمركز نمايند

 [6] : بشرح زير بوده استASCEراهكارهاي پيشنهادي توسط 
 .ضرورت برنامه هاي موثرايالتي ايمني سد که ارائه كننده بودجه وکارکنان كافي و نيز جايگاههاي قانوني باشند )١
 براي سدهاي داراي خطر باال ) EAP(توسعه برنامه هاي عمليات اضطراري )٢

 يت غير فدرالي ايجاد برنامه ملي سرمايه گذاري و به موازات،ايجاد برنامه هاي ايالتي جهت تعمير سدهاي تحت مالك )٣

به عنوان بخشي ازبرنامه بيمه ملي سيالب )٤
١٣
  تهيه نقشه پهنه بندي سيالب ناشي از شکست سدها،

 آموزش عمومي در مورد خطرات ايمني سد  )٥

                                                            
12  - Report Card for America's Infrastructure  
13 - National Flood Insurance Program 
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 .تشويق افراد به كسب آگاهي در خصوص محل و وضعيت سدهاي موجود در منطقه آنها )٦

ا، كه جهت ارائه كمك هاي مالي به ايالت ها در خصوص تعمير و  آمريك٢٠٠٧در اليحه سند قانوني تعمير وبازسازي سال 
 ميليون دالر ١٠٠، ٥٠، ٢٥ ، ١٥، ١٠ بترتيب ٢٠١٢ الي ٢٠٠٨بازسازي سدها تدوين و تصويب گرديده است، براي سالهاي 

د داشته كه  سد در اياالت متحده وجو٨٠٠٠٠دراين اليحه اعالم گرديده كه در حال حاضر حدود . پيش بيني گرديده است
در اين .  سد داراي خطر بالقوه باالئي بوده و شكست آنها مي تواند خسارات بسياري را بر مردم و دارائي ها وارد نمايند١٠٠٠٠

در تعيين ايالت ها و نيز سدهايي كه مي توانند از چنين كمك اي مالي استفاده نمايند تصريح گرديده ) FEMA(اليحه جايگاه 
اعتبارات مورد نياز براي بازسازي سدهاي پيشنهادي خود % ٣٥ين اليحه ايالت ها ملزم به تامين حداقل همچنين، در ا. است

هيچ سد متعلق به بخش خصوصي، واجد استفاده از اين نوع كمك ها نبوده و صرفا . در قالب پروژه هاي مورد كمك مي باشند
  [7] .ار مي گيرندكمك ها، در اختيار سدهاي تحت حاكميت و مالكيت ايالت ها قر

 هندوستان

آب در هندوستان، يک موضوع دولتي قلمداد شده و دولت هاي ايالتي، صاحبان سدها در داخل قلمرو خود بوده و هر گونه 
هند بعد از چين و اياالت متعده . موارد مرتبط با ايمني و نگهداري سدها، در ارتباط با اين دولت ها ودولت مركزي مي باشد

 سد بزرگ خاتمه يافته و ٤٧١١، داراي  ٢٠٠٩ نظر تعداد سدها در رتبه سوم جهاني قرار داشته بطوريكه در سال آمريكا، از
 سال بوده و بسياري از آنها دچار پيري و نواقص ٢٠، بيش از )٪ ٧٩,٦( سد ٣٧٥٠عمر .  سد در حال ساخت بوده است٣٩٠

داردهاي طراحي فعلي در ارتباط با مسائل سازه اي و هيدرولوژي را تعدادي از اين سدها، استان. مختلف سازه اي گرديده اند
 [8]. برآورده ننموده لذا تعداد سدهاي نيازمند اصالح و بازسازي، رو به افزايش است

از محدوديت منابع مالي در تنگنا مي باشند، لذا در سالهاي گذشته، ) عمدتا دولت هاي ايالتي(از آنجا که صاحبان سدها در هند
 [8] :از فوري به طرحي متمركز و هماهنگ براي اهداف زير ملموس گرديدني

 حصول اطمينان از بازسازي و نوسازي سدها و بازگرداندن آنها به استاندارد کامل بهره برداري و ايمني )١
 توسعه و اجراي برنامه هاي كافي نگهداري و تعميرات )٢

ار و هم توسط پانل هاي بررسي كننده مستقل، به منظور اطمينان از بررسي منظم وضعيت سدها، هم توسط بهره برد )٣
 بررسي مشکالت مربوط به بهره برداري و نگهداري سدها

تدوين استانداردها و دستورالعمل ها و سيستم هاي مديريت دارايي ها به منظور به حداقل رساندن خطرات آتي  )٤
 گسيختگي سدها

 تقويت مکانيزم بنيادي در اياالت )۵

ديت منابع مالي و گسترش نواقص سدها، دولت هند تصميم به استفاده از منابع جهاني در اين خصوص را با توجه به محدو
 ايالت مادها پرادش، اوريسا، ٤در  ١٤"پروژه بازسازي و اطمينان از ايمني سد"گرفته، لذا با توافقات انجام گرفته با بانك جهاني، 

اين پروژه در نوع خود، .  به اجرا در آمد١٩٩٩ تا ١٩٩١آب در طي سالهايراجستان و تاميل نادو، با هدايت کميسيون مرکزي 
با هزينه هاي معادل ( اولين پروژه اي است كه با چنين اهدافي توسط بانك جهاني مورد كمك هاي مالي قرار گرفته

Rs.422.95ني ايمني سدها در اين در قالب اين پروژه، ساختار سازما.  تکميل گرديده است١٩٩٩و در سپتامبر ) کرور روپيه
تدوين و فرموله كردن راهنماهاي ايمني سد و اطلس هاي . ايالت ها از طريق آموزش و نصب تجهيزات جديد ارتقاء يافته است

امکانات اساسي ايمني سدها . از ديگر دستاوردهاي مهم و منحصر به فرد اين پروژه بوده است) PMP(حداکثر بارش محتمل 
 برق اضطراري، ابزار دقيق، نصب و راه اندازي سيستم هاي ارتباطي، انبار كردن مصالح اضطراري و غيره مانند جاده دسترسي،

 [8] . ايالت تامين گرديده است٤ سد در ١٨٢نيز در 

                                                            
14 - the Dam Safety Assurance & Rehabilitation Project (DSARP)  
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نمودار برآوردها و نياز هاي واقعي  : ٤شكل شماره 
 مالي ابر سازه ها در كانادا 

متعاقب پروژه مذكور، وديدن نتايج عملکرد و مزاياي آن، نياز ضروري به پروژه ديگري جهت پوشش برخي ديگر از ايالت ها  
با در خواست مجدد دولت هند و .  ايالت مورد توجه دولت هند قرار گرفته است١١ه گرديد، لذا انجام چنين اقداماتي درمشاهد

 [8] : ايالت مورد توافق قرار گرفته است٤توافقات جديد با بانك جهاني، پروژه جديدي با اهداف زير جهت اجرا در 
 چهار ايالت سد در ٢٢٣بازسازي و انجام اصالحات فيزيكي در   )١
کميسيون ( ايالت شرکت کننده کراال، مادها پرادش، اوريسا، و تاميل نادو و نيز در مرکز ٤تقويت ظرفيت بنيادي در  )٢

 .به منظور بهره برداري و نگهداري مناسب و پايش ايمني سدها )مرکزي آب در وزارت منابع آب 

 ميليون دالر ٣٥٠ نيازهاي مالي پروژه هاي زيربنايي هند، مبلغ  ميليون دالري بانك جهاني جهت تامين٧٨٠لذا از وام اعطائي 
 سال و ٦مدت زمان اجراي اين پروژه، .  اختصاص يافته استP089985  [9]براي بازسازي سدها در قالب پروژه اي با كد 

 [8] . مي باشد٢٠١١زمان آغاز آن ژانويه سال 

 :كانادا 
در " بحران ابرسازه ها"ان در مقاله اي كه بصورت پاور پوينت تحت عنو

هيجدهمين گرد همايي انجمن بين المللي علوم آكادميك و فني و 
 در آمريكا ارائه گرديده، ضمن اعالم ٢٠٠٩مهندسي، در جوالي 

بحران در ابرسازه ها و نياز به ميلياردها دالر براي آنها، به نكات قابل 
خته شده كه در توجهي در مقايسه ابر سازه هاي آمريكا و كانادا پردا

 [10] :زير صرفا موارد مربوط به كانادا ارائه ميگردد
 

 سال بوده و ٤٠از ابرسازه ها داراي عمري بيش از % ٥٩ •
 .  سال است٣٧متوسط عمر آنها حدود 

 ميليارد دالر ١٢٥كسري بودجه ابرسازه ها، در حال حاضر  •
 ميليارد دالري در ٢بوده كه با نرخ رشدي بطور متوسط، 

 برابر بودجه ساليانه ١٠ تا ٦اين رقم . مواجه استسال 
 .دولت در خصوص ابرسازه ها مي باشد

 

 آفريقاي جنوبي
 در ارتباط با معرفي كنفرانس برگزار شده مديريت و 25degree.netدر گزارشي كه در خصوص توسعه در آفريقا در پرتال، 

از سدهاي آفريقاي جنوبي % ٨٠ديده ،اعالم گرديده است كه در ژوهانسبورگ، ارائه گر٢٠١١ جوالي ٢٩و ٢٨بازسازي سد در 
، و مشكالت پي، نيازمند انجام بازسازي بوده و انجام اين مهم نيازمند نگهداري نامناسببه داليل مختلفي از جمله فرسايش، 

 . منابع مالي هنگفتي مي باشد

 سياست هاي بانك جهاني در خصوص ايمني و نگهداري و تعميرات سدها
ر اساس سياست هاي بانك جهاني در ارتباط با ايمني و بهره برداري سدها، در طول عمر هرسدي، مالك هرسد مسئول ب 

اطمينان از انجام اقدامات مقتضي در خصوص ايمني سد و تامين منابع كافي مالي بوده لذا بانك نگران ايمني سدهاي جديد و 
بنابراين اينگونه سدها بايد مالحظات مربوط به ايمني . نها قرار خواهد داديا سدهاي موجودي خواهد بود كه وام در اختيار آ

سدها و نيز پيش بيني انجام تعميرات را در برنامه هاي مطالعاتي خود منظور نموده و طرح آنرا قبل از بررسي و تصويب طرح، 
 [11] .به بانك ارائه نمايند
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ل گذشته رو به کاهش بوده و بيشتر بر روي بازسازي و ايمني سدها  سا۳۰دخالت بانک جهاني در توسعه سدهاي بزرگ در  
 ميليارد ۱,۵( درصد ۱,۳، حدود )۲۰۰۱ژانويه (با توجه به همه طرح هاي فعال . متمركز گرديده است تا اجراي سدهاي جديد

به سد )  ميليارد دالر۱ادل مع( درصد ۰,۹از وامهاي اعطايي بانک جهاني، براي هزينه هاي مربوط به سدها بوده وحدود ) دالر
 [12] .هاي جديد اختصاص يافته است

 :جمع بندي نتايج 
با توجه به زيربنايي بودن آب در هرگونه توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي و نيز توسعه جمعيت و گسترش انواع نياز هاي 

راف جامعه جهاني به جايگاه آب در توسعه ملي و لذا با عنايت به اش. آبي، انجام مديريت برمنابع آب اجتناب ناپذير مي نمايد
منطقه اي، تالش پر شتابي در قرن گذشته و بويژه در نيمه دوم آن جهت كنترل و مهار آبهاي سطحي با برنامه ريزي و احداث 

 در  سدمخزني بزرگ۴۵۰۰۰سدها و بندهاي مختلف در عموم كشورها آغاز گرديده كه نتيجه آن در حال حاضر وجود بيش از 
مسلما امكان بهره برداري اصولي از نتايج سرمايه گذاري هاي هنگفت به عمل آمده در اين خصوص، زماني . جهان مي باشد

ميسر خواهد گرديد كه بهره برداري از اين گونه ابرسازه ها بطور مهندسي برنامه ريزي گرديده و به نيازهاي تعميراتي و 
 .اي حقوقي و قانوني، و نه بصورت مقطعي و منفصل، توجه گرددبازسازي آنها بطور سيستماتيك و برمبن

از آنجائيكه سدهاي بزرگ مخزني از جمله مراكز بسيار خطر ساز براي جمعيت و دارائي هاي نواحي پائين دست آنها محسوب 
 دو دهه گذشته چندين ميگردند، لذا تعميرات و بازسازي آنها بطور مستقيم با سطح ايمني آنها در ارتباط بوده بنابراين در

در . در قالب مقررات ايمني سدها،اقدام به پيش بيني تعميرات در قالب برنامه هاي ايمني نموده اند)بويژه اروپائي(كشور
خصوص كشور چين كه داراي بيشترين تعداد سدهاي بزرگ مخزني در جهان مي باشد، اطالعات چنداني از سوابق  تعميراتي 

كه البته به عنوان گزارش رسمي دستگاههاي (در اينترنت وجود نداشته و بر اساس تنها مرجع يافت شدهسدها و يا نواقص آنها 
، ظاهرا مقررات و راهنماهايي در خصوص ايمني سدها در اين كشور تدوين )حاكميتي كشور چين، چندان قابل تلقي نمي باشد

ها در گذشته اشاره گرديده و نسبت به معرفي طرحي هرچند در اين گزارش به انجام عمليات بازسازي سد. گرديده است
 جهت بازسازي سدها اقدام گرديده ولي نتايج عملكرد هاي چنين طرح ۲۰۰۱اختصاصي به عنوان هدف دولت چين در سال 

 .هايي قابل دسترس نبوده است
وص ايمني سدها ، از مقررات با اطالعات قابل دسترس در اينترنت، ظاهرا عمده كشوري كه سطح اسناد باالدستي آن در خص

بر اساس چنين قانوني از سال . و سپس به قانون تبديل شده است، كشور آمريكا بوده است)Act(فراتر رفته و به سند قانوني 
، مقرر گرديده در بودجه هاي ساليانه آمريكا كمك ها و اعتباراتي، پيش بيني و جهت ارتقاء وضعيت ايمني و نگهداري ۱۹۹۶

هندوستان نيز به عنوان سومين دارنده سدهاي بزرگ در دنيا، با . ختيار سدهاي تحت حاكميت فدرالي قرار گيرندسدها در ا
مشكالت كمبود اعتبار براي نگهداري سدها مواجه بوده ولي در گامي ابتكاري به عنوان اولين كشور، موفق به اخذ وام بانك 

 .ه استجهاني در ارتباط با ايمني و بازسازي سدها گرديد
با توجه به نگاه هاي بعضا انتقاد آميز به گسترش سدهاي بزرگ مخزني و تبعات اجتماعي و زيست محيطي آنها، نگرش بانك 
جهاني در دهه گذشته از توسعه سدها به بهره برداري اصولي از سدها چرخش نموده و بخش قابل توجهي از وام هاي پرداختي 

 . د جلب نموده استاين بانك در سالهاي اخير را به خو
 :با توجه با موارد مذكور جمع بندي هاي كلي زير را مي توان به انجام رساند

با عنايت به اهميت ايمني سدهاي بزرگ به دليل تبعات دهشناك ناشي از شكست آنها، موضوع ايمني سدها و به  )1
مقررات، ( و در سطوح مختلفتبع آن نگهداري و بازسازي آنها، نيازمند اسناد باال دستي حقوقي در كشورها

بوده و بعد از وضع چنين اسنادي، الزم است با نظارت و برنامه ريزي هاي حاكميتي بطور ) سندحقوقي ، قانون 
 .اصولي به اجرا گذاشته شوند

اصوال ميل به ساخت و توسعه سدها در كشورها، به مراتب قويتر از ميل به هزينه كرد در نگهداري از سدهاي ساخته  )2
عليرغم هزينه هاي بسيار ناچيز تعميرات و بازسازي سدها در برابر هزينه هاي هنگفت طرح هاي توسعه (ه بودهشد
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و حتي در كشوري مثل امريكا كه مراحل مختلف طي اسناد ايمني سدهاي آنها، از مرحله مقررات تا قانون طي ) اي
 . فدرالي در اختيار آنها قرار نمي گيردشده است، اعتبارات كافي متناسب با مخاطرات و تعداد حتي سدهاي

از سدهاي آمريكا، به بخش خصوصي تعلق داشته ولي بخش خصوصي در هزينه كرد در % ۸۹در حال حاضر، حدود  )3
تجربه مذكور بايد در . مورد نگهداري و بازسازي آنها، معموال عاجز بوده و منابع مالي بدين منظور در اختيار ندارد

وصي سازي در كشورها مورد توجه و استفاده قرار گرفته و در صورت عدم امكان پيش بيني هرگونه پيش بيني خص
منابع مالي پايدار جهت نيازهاي مالي بخش خصوصي در نگهداري و بازسازي سدها، با موضوع خصوصي سازي سدها 

 .بسيار محافظه كارانه برخورد نمايند

دن بيشتر به بهره برداري از سدهاي موجود، منابع اين بانك مي با توجه به تغيير رويكرد بانك جهاني و اهميت دا )4
تواند توسط كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه نيافته، با توجه به تجربيات موفق دولت هند، مورد استفاده قرار 

 اعمال استفاده از چنين منابعي ضمن كمك به انجام عمليات تعميراتي و بازسازي آنها، به دليل سطح ضوابط. گيرد
شده توسط بانك جهاني در طرح هاي مورد اهداء وام خود، در مجموع موجب ارتقاء سطح و جايگاه ايمني و بهره 

  . برداري سدها خواهد گرديد

با توجه به تنوع موضوعات تعمير و نگهداري سدها و محدوديت منابع ، تهيه سيستم هاي پشتيباني جهت تصميم  )5
 . موضوعي، به عنوان نيازي مهم قلمداد ميگرددگيري مبني بر اولويت دهي هاي

پذيرش كره زمين به عنوان دهكده اي جهاني، موجب نگرش منافع جمعي بجاي منافع قشري و گروهي گرديده و  )6
مسلما در . اين بدان معناست كه بشر بر روي كره زمين الزم است منابع و دانش خود را در اشتراك قرار دهد

داري سدها، تجربيات جهاني زيادي وجود داشته كه ارائه آنها در رسانه هاي جهاني مانند خصوص بهره برداري و نگه
اينترنت، در يافتن راهكارهاي جمعي در مديريت و ارتقاء ايمني سدها حائز اهميت باشد و مسلما بروز اشتباه و يا 

 گردد، بلكه آنچه كه حائز خطا در تجربيات هركشوري نمي تواند به مفهوم ضعف مهندسي و مديريت آنها تلقي
اهميت است پذيرش سخاوتمندانه استفاده از نتايج اقدامات خوب و يا نامناسب انجام گرفته و تجربيات حاصل از 

 .آنها، توسط ساير كشورها در راستاي منافع جمعي و همزيستي بر روي كره زمين مي باشد
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