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 چكيده

اي، پايش رفتار و ها مبتني بر سه عامل سالمت سازهايمني سد بر اساس تجربه جهاني و برگرفته از مفهوم ايمني،
ها هر سه اين عوامل در برداري از سدباشد. در هر يك از مراحل ساخت، آبگيري و بهرهآمادگي براي شرايط اضطرار مي

د در هاي موجوباشد. بخش مهمي از چالشهايي مواجه ميبا چالش ايمني سد تعيين كننده خواهد بود كه در حال حاضر
هاي هاي تهيه شده به نبود زيرساختزمينه ايمني، در عين وجود برخي مقررات دولتي و همچنين راهنماها و دستورالعمل

ن قانون ايمني ئله تدويبرداري ايمن مربوط است. با توجه به اين مسقانوني و حقوقي مورد نياز براي ساخت، آبگيري و بهره
  هاي موجود پيشنهاد شده است. ها، ساختار مناسب و مالحظات مورد نياز در تهيه آن جهت غلبه بر چالشسد

  
  قانون ايمني ايمني سد، برداري سد،بهره، سد سازيها: كليد واژه

  
  مقدمه -1

سازه    شاورزي، تامين آب         هاي بزرگ و مهم ميسدها يكي از انواع  سعه ك صل از آنها نظير تو شمار حا شند كه در كنار مزاياي بي با
با توجه به حجم عظيم آب انباشته شده در پشت آنها به عنوان يك عامل تهديد محسوب     شرب، توليد نيروي برقابي، كنترل سيالب و ...   

سد      گردند. حوادث رخداده مي شكست  سابقه  سد و  شد. موا ها ميها مويد اهميت توجه به ايمني  سدها در    رد مبا سيختگي  تعددي از گ
شده است. در دهه   سد    هاي اخير نيز عليرغم پيشرفت جهان گزارش  صنعت  صورت گرفته در زمينه  ي از هايسازي، همچنان گزارش هاي 

]،  1چي [چي 1999كانگ تايوان طي زمين لرزه ســال تگي ســد شــيح گردد. گســيخها در اثر عوامل مختلف ارائه ميگســيختگي ســد 
لمان در گالشوت آ و نيز گسيختگي سد    در اثر نشست پي و فرسايش دروني مصالح بدنه و پي سد      2002گسيختگي سد زيزون در سال    

  ] از جمله اين موارد هستند.2در اثر روگذري ناشي از ظرفيت ناكافي سرريز [ 2002سال 
 
  هاي كشوري جاري ايمني سدهافرايند -2

سد  بر پايه تجربيات جهاني به دست آمده از چندين دهه بهره  سدها، ايمني  سه مولفه اساسي مي    برداري  شكل ( باش ها مبتني بر  )  1د. 
اي ازهس دهد. اصل اول سالمتاي، پايش رفتار و آمادگي براي شرايط اضطرار را نشان ميها مشتمل بر سالمت سازههاي ايمني سدمولفه

ــازه ــته،ســد و س گردد. اصــل دوم به طراحي دقيق، اجراي منطبق با طراحي و عمليات نگهداري و تعميرات مناســب مرتبط مي هاي وابس
سازه   سد و  ساده ترين روش بازرسي چشمي و روش     هاي وابسته است كه عموما از دو روش حاصل مي    پايش رفتار  گردد؛ روش اول و 
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سازه      هاي كمدوم تحليل داده سد و  ست. به منظور پايش رفتار  صل از تجهيزات ابزار دقيق ا سته و با توجه به درجه اهميت ي حا ،  هاي واب
ستفاده قرار مي روال ضطرار مي       هاي مختلفي تعيين و مورد ا شرايط ا سوم آمادگي براي  صل  ش     گيرد. ا شتمل بر تعريف  شد كه م رايط با

هاي هاي عملياتي الزم براي اجراي برنامهطراري و ايجاد ســازماندهي مناســب و آمادگياضــطرار، تدوين برنامه جامع طرح اقدامات اضــ
   باشد.تدوين شده مي

  

  
  ] 3ها [هاي ايمني در سدمولفه: 1شكل 

  
ز باشد. از همين منظر هر يك ا برداري قابل بررسي مي به لحاظ زماني، ايمني يك سد در مراحل ساخت، آبگيري اوليه و دوره بهره  

گانه ايمني سد نيز در اين سه مرحله قابل ارزيابي خواهند بود، ضمن آنكه وضعيت ايمني سد در هر مرحله بر رفتار آتي آن  هاي سه مولفه
ست. در ادامه هر يك از مولفه      سد در ارزيابي ايمني آن از اهميت بااليي برخوردار ا سابقه  هاي ايمني در نيز موثر بوده و در نظر گرفتن 

  هاي بزرگالمللي سد سد بزرگ مطابق با تعريف كميسيون بين   650اند. در حال حاضر قريب به  ختلف مورد بررسي قرار گرفته مراحل م
ســد در دســت  130برداري، ســد در دســت بهره 260باشــد. از اين تعداد قريب به برداري، ســاخت و مطالعه ميدر كشــور در دســت بهره

هار هاي ايمني در چهاي مرتبط با فرايندبرداري خواهند رسيد. رونده در آينده نزديك به بهرهسد در دست مطالعه است ك 260ساخت و 
  هاي كشور به شرح زير است:برداري سدآبگيري اوليه و بهرهمرحله طراحي، ساخت، 

  
  هاطراحي سد -2-1

سد  سازه  يكي از مهمترين اركان تامين ايمني  سازه   ها طراحي دقيق و مناسب  باشد. طراحي اساسا داراي    وابسته به آن مي هاي سد و 
باشد. در حال حاضر اگر چه در برخي از   هاي پذيرفته شده مي ها و معيارهاي طراحي و ارائه طرح منطبق با روشها و معياردو جنبه روش

سد     زمينه سايي و طراحي  شنا سيالب و بارگذاري لرزه هاي مطالعات  ستورالعمل اي راهنماها نظير  سبي وجود دارد، اما در  ها و د هاي منا
هاي يشــود. پس از ارائه طراحهايي مشــاهده ميها نظير تجهيزات ابزار دقيق، تجهيزات هيدرومكانيكال و ... كاســتيبرخي ديگر از جنبه

هاي مورد قبول  معيارها با ضوابط و  هاي تابعه و وابسته آن به عنوان نهاد حاكميت وظيفه تطبيق طراحي انجام شده، وزارت نيرو و شركت  
صويب طرح را دارند. در اين زمينه آيين شركت   نامه ت سئوليت  ستاد وزارت نيرو را تعي ها چگونگي گردش كار و حدود م ين  هاي تابعه و 

  نموده است.
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  هاساخت سد - -2-2
اد مطابق با مصالح و موها دستگاه نظارت به عنوان مسئول تطبيق جزئيات ساخت با طراحي سد و به كار گيري در مرحله ساخت سد  

ــازه  كيفيت طراحي و همچنين روش ــالمت س ــب نقش عمده اي در ايجاد س ــت. همچنين پيگيري دقيق  هاي اجرايي مناس اي خواهد داش
ــي و تجزيه و تحليل داده ــتگاه نظارت ميفرايند پايش از طريق بازرس ــد. با اين حالهاي ابزار دقيق از ديگر انتظارات از دس در كمتر   باش

اري  گيرد. كما اينكه در بسي رگاه سد سازي برنامه طراحي شده و مدوني براي پايش وجود داشته و اين امر عموما مورد غفلت قرار مي    كا
سازي گزارش   از كارگاه سد  ستند. عالوه بر اين براي        هاي  شده و يا كمتر مورد توجه ه ساخت تهيه ن سي و رفتار نگاري حين  هاي بازر

ها نيز برنامه مدوني وجود ندارد. رخداد ســيالب و روگذري در دو ســال پياپي در طرار در مرحله ســاخت ســدآمادگي براي شــرايط اضــ
هاي الزم در اين زمينه است. چه بسا وجود   هاي بزرگ كشور و خسارات ناشي از آن شاهدي بر عدم وجود آمادگي    كارگاه يكي از سد 

  توانست تبعات و خسارات اين حوادث را كاهش دهد.مي شرايطي ون و آمادگي براي مواجهه با چنينبرنامه مد
  

  هاآبگيري اوليه سد- -2-3
سد  سد مي آبگيري اوليه  سازه اي،          ها يكي از مهمترين مراحل عمر هر  سالمت  شامل  سد  سه مولفه ايمني  شد، در اين مرحله هر  با

ضطرار با دقت باال مورد توجه قرار مي    شرايط ا سد   گيرندپايش رفتار و آمادگي براي  سي امكان آبگيري  مخزني جديد  هاي. كميته برر
سال   سد        1377االحداث وزارت نيرو كه در  شرايط  ست، وظيفه بررسي  شرف آبگيري از جنبه شكل گرفته ا هاي مختلف را بر هاي در 

سته جهت آبگيري ايمن بوده و الزامات آبگيري         سات واب سي سد و تا سئله مهم در اين مرحله آمادگي  نياز   هاي موردحداقلعهده دارد. م
آن را توضيح داده است. تخليه و پاكسازي مخزن، تملك اراضي خصوصي واقع در مخزن، آماده بودن حداقل يك مجراي قابل مانور          

تهيه دســتورالعمل آبگيري مخزن، قرائت صــفر كليه تجهيزات   از تجهيزات هيدرومكانيكال، عبور عمليات اجرايي بدنه از تراز ســرريز،
ست   ابزار  ساخت، تهيه چك لي سي و رفتار نگاري ح دقيق قبل از آبگيري، تهيه و تحليل گزارش رفتارنگاري پايان  ين آبگيري، هاي بازر

ــازه    ــالمت و آمادگي س ــرايط الزم آبگيري، س ــت كه به مهيا بودن حداقل ش اي، تهيه گزارش ريســك آبگيري از جمله اين الزامات اس
هاي اشــاره شــد و العملهاي مورد اشــاره و دســتورپردازد. با وجود ســازوكاررايط اضــطرار ميآمادگي براي پايش و آمادگي براي شــ

هاي كشور بدون توجه به اين مهم آبگيري شده است كه در بعضي      هاي انكار نشدني اهميت ايمني در اين مرحله، برخي از سد  ضرورت 
  موارد تبعات شديد و جبران ناپذيري را به دنبال داشته است.

  
  هابرداري سدبهره- -2-4

هاي آن از محل اعتبارات  برداري سالمت سازه اي متاثر از عمليات نگهداري و تعميرات است كه از هزينههاي در دست بهرهدر سد
سد جاري تامين مي سد و با در نظر گرفتن برخي   هاي در دست بهره گردد. در بخش پايش رفتار،  برداري بر اساس حجم مخزن و ارتفاع 

سه گروه رده  موارد ساس درجه اهميت به انجام مي   خاص به  شده و پايش رفتار بر ا سي     بندي  شتمل بر بازر سد. اين پايش رفتار م هاي  ر
سال، بسته به درجه اهميت سد،     10تا  5ها را هر باشد. مراجع معتبر انجام ارزيابي جامع ايمني سد  حداقل ماهيانه و رفتارنگاري ساليانه مي 

شرايط سد و ساختگاه آن، تغيير معيار   با توجه به تغي  پايداري و ايمني جامع مطالعات دوره دانند. اولينها و ضوابط و ... مورد نياز مي ير 

 خارجي و داخلي مشاورين  همكاري با كشور  بزرگ سد  14 آن و طي رسيده  انجام به 1369 تا 1365 سالهاي  طي كشور  يهاسد 
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 8 و بتني سد  11 مورد در نيز كشور  سدهاي  پايداري و ايمني مطالعات جامع دوره دومين 1370 سال  گرفت. از قرار مطالعه مورد
ــد ــروع خاكي س ــال  در و ش ــي خاتمه 1377س ــد يافت. بررس ــدها با توجه به ورود س هاي جديد به مدار هاي ارزيابي جامع ايمني س
سد  بهره ساليان اخير و كهولت برخي از  سد   هاي بزرگ كشور مورد نياز برداري طي  ه عنوان  هاي مختلف ببوده و پيوستگي انجام آن در 

سد يكي از مولفه سال گذشته مورد       هاي در دست بهره هاي ارزيابي ايمني  شرايط اضطرار نيز طي چند  برداري الزم است. آمادگي براي 
  .باشدهاي داراي عواقب شكست باال در حال انجام ميتوجه قرار گرفته و به خصوص در مورد برخي سد

  
  كشورسدهاي هاي ايمني در ارزيابي وضعيت اجراي فرايند -3

شده مي ها و معيارهاي طراحي و ارائه طرح منطبق با روشها و معيارطراحي داراي دو جنبه روش شد. نبود معيار هاي پذيرفته  هاي با
 هاي متفاوتشود. اين مسئله منجر به ارائه طرح  هاي اين بخش محسوب مي ها يكي از مهمترين چالشهاي مرجع در برخي زمينهو روش

هاي ك موضــوع واحد خواهد شــد. از ســوي ديگر ميزان نظارت حاكميتي عليرغم وجود مقررات دولتي و آيين نامهو غير واقعي براي ي
شكاالت و محدوديت  سد     مربوطه، داراي ا ساخت  ست. در مرحله  سب به انجام  هايي بوده ا ها اگرچه فرايند اجرايي عموما با كيفيت منا

سئوليت   مي سد، اما حدود م ش ر ست.           هاي عوامل مختلف م شده ا شخص ن صحيح م شي از عدم عملكرد  سئوليت تبعات نا خص نبوده و م
سد روش    شته و يا كمتر مورد     ضمن آنكه در زمينه خاص ايمني  ضطرار وجود ندا شرايط ا هاي مدوني براي پايش رفتار و آمادگي براي 

سد توجه قرار مي سد  ها، وجود مقررات دولتي و تشكيل كم گيرند. در مرحله آبگيري اوليه  ي مخزني جديد هايته بررسي امكان آبگيري 
د بررسي   هاي مختلف موراالحداث سبب ايجاد سازوكار مناسبي گرديده و آمادگي سد و تاسيسات وابسته جهت آبگيري ايمن از جنبه        

صميات ك   قرار مي سبب عدم توجه به ت ديده و ميته مذكور گرگيرد. با اينحال در برخي از موارد عدم وجود قوانين و مقررات بازدارنده، 
هاي مدون و تعريف برداري عليرغم وجود روالهاي در دست بهره در برخي موارد جايگاه آن مورد بي توجهي قرار گرفته است. در سد  

شده گرديده است. با توج    شده براي فرايند   ههاي ايمني، نبود اعتبارات و نيروي انساني آموزش ديده مانع از تحقق كامل اهداف تعريف 
ــتفاده از منابع جاري جهت فرايند ــدبه اس ــد هاي مرتبط با ايمني س   ها، عدم تحقق اين اعتباراتها و به خصــوص نگهداري و تعميرات س

منجر به اشكال در عمليات نگهداري و تعميرات خواهد شد. از سوي ديگر اگرچه به سبب وجود نظارت مناسب در حال حاضر بازرسي         
با توجه به ضــرورت   هاي انجام شــده در اين زمينه،هاي كشــور در حال انجام اســت، اما كيفيت فعاليتاز ســدو رفتارنگاري در بســياري 

شرايط اضطرار    پايش رفتار توسط كارشناسان مجرب و آموزش ديده محل تامل مي    باشد. ارزيابي جامع ايمني و همچنين آمادگي براي 
  باشند.  زمند توجه بيشتر و در نظر گرفتن اعتبارت مورد نياز آنها مياند، نيانيز اگرچه اخيرا مورد توجه قرار گرفته

  
  ها  هاي ايمني سدچالش -4

ها و يا بي توجهي و كم توجهي به مقررات موجود چالش هاي مختلف ســدســازي و بهره برداري ســدعدم وجود مقررات در زمينه
سد    صلي ايمني در  شور مي ا ص     هاي ك ضوعه م شد. مروري بر قوانين مو ست كه، نه تنها قانون       با سالمي بيانگر آن ا شوراي ا وب مجلس 

سازي نيز كمتر مورد توجه قرار ها وجود ندارد بلكه اساسا برخي مقررات مرتبط با سدبرداري ايمن از سدمشخصي در زمينه ايمني و بهره
سياري از كشور       گرفته سدسازي و ب  هاي ديگر اند. نبود قوانين مناسب در اين خصوص درحالي است كه ب ه داراي قوانين جامع در زمينه 

  ].  4ويژه ايمني سد بوده هستند [
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ساخت و بهره    ضوعه در زمينه طراحي،  سات آبي، وزارت نيرو به عنوان متولي امور آب    عليرغم عدم وجود قوانين مو سي برداري تا
شور مقررات و راهنما  ستورالعمل ك ستاندارد ها، د ض ها و ا شده در اين      هايي را در اين زمينه و ضع  ست. از مهمترين مقررات و ع نموده ا
شماره     شنامه  صوص ابالغ   وزير وقت نيرو 25/12/1386تاريخ  100/31/102528زمينه، بخ صويب طر   آيين«در خ سي و ت ،  »هاحنامه برر

ماره       ــ نامه شـ ــ ــوص وزير وقت نيرو   1/11/1373اريخ ت  230/25924بخشـ ــي امكان آبگيري ســـد    «در خصـ ته بررسـ خزني هاي م كمي
تاريخ   100/52370هاي بعدي مرتبط با آن و بخشنامه شماره   و بخشنامه  28/6/1385تاريخ  100/38951، نظامنامه شماره  »جديداالحداث

شركت مديريت منابع آب ايران در خصوص ابالغ    10/8/1388 شرح وظايف كميته ايمني و پايداري    «مديرعامل  دستورالعمل تشكيل و 
ها و ضوابط،  ها، دستورالعمل اهميت راهنما و باشد. عالوه بر اين امروزه نقش مي» بردارير دست ساخت و بهره  ها و تاسيسات آبي د  سد 

نمايد. از جوامع بشري امري بديهي و روشن مي   پيشرفت  آنها، در و مستمر  مناسب  كارگيري به از ناشي  آثار و استانداردها  و معيارها
ستاندار  كشور تهيه  ريزي برنامه و مديريت سازمان  همكاري با نيرو همين رو وزارت ستفاده هاي بخش آب ا  را مد نظر قرار داده و با ا

 دستگاههاي  هايتجربه از گيري المللي و بهرهبين استانداردهاي  و ماخذ معتبر و منابع از كارشناسان، استفاده    هايهتجرب و تخصص  از

هاي مورد نياز  ها و اســتانداردها، دســتورالعملبه تهيه موارد متعددي از راهنماهاي مهندســي مشــاور و پيمانكاران اقدام اجرايي، شــركت
هاي تهيه شــده به داليل مختلف ضــمانت اجرايي ها و اســتانداردها، دســتورالعملصــنعت آب نموده اســت. با اين حال بســياري از راهنما

  نداشته و مورد غفلت قرار گرفته است.
  

  راهكار پيشنهادي -5
سرمايه   ها به جهسد  شمندترين  سوب مي   ت تامين منابع آب براي اهداف مختلف، از جمله ارز شور مح شوند و از همين رو   هاي ك

ــازهصــرف هزينه ــازههايي توجيه پذير ميهاي قابل توجه براي احداث چنين ابرس ن ها در كنار منافع فراواني كه براي ذينفعانمايد. اين س
ل به برداري قابليت تبديهاي ايمني مورد نياز در دوران طراحي، اجرا و بهرهي به مســائل و معياركنند در صــورت عدم توجه كافايجاد مي

ــد   ــاليان اخير، تعداد س ــت. طي س ــده به مدار بهرهيك تهديد بالقوه را خواهند داش برداري افزايش قابل توجهي يافته و لزوم  هاي وارد ش
سائل دوران بهره  سب براي بهره و تدوين قوان برداريتوجه به م سد برداري ايمن ين و مقررات منا ست. از  عالوه بر  ها را دوچندان نموده ا

هاي خصوصي و نيز ساير قوانين باالدستي      گري به بخشقانون اساسي و لزوم واگذاري امور تصدي    44هاي كلي اصل  سياست  اين ابالغ 
غير   هاي عموميها و نهادبنگاه«توســط » هابرداري ســديت و بهرهگذاري و مالكيت، مديرســرمايه«نظير برنامه هاي توســعه كشــور مبني 

تدوين  باشد، كه بر ضروت  هاي مناسب از جمله قوانين و مقررات مربوطه مي مستلزم وجود بستر  » هاي تعاوني و خصوصي  دولتي و بخش
قانون اســاســي،   44هاي كلي اصــل ســياســتقوانين و مقررات ايمني ســدها افزوده اســت. با توجه به تكاليف قانوني در راســتاي اجراي 

ــرمايه ــدگذاري، مالكيت، مديريت و بهرهس ــط بخشبرداري س ــدها توس ي ها و طراحهاي غير دولتي، تدوين قوانين و مقررات ايمني س
ها  ر سياستد رسد، اجراي تكاليف مقررباشد. ضمن آنكه به نظر ميهاي نظارتي و كنترلي حاكم بر آن مورد نياز و ضروري ميسازوكار
ده خواهد بود. با بيني نشــهاي مورد نياز امري شــتابزده تلقي گرديده و داراي تبعات متعدد و پيشالذكر بدون توجه به بســترفوقو قوانين

سد    سئله تدوين قانون ايمني  شنهاد مي   توجه به اين م شور و برخي مقررات مهم مربوطه پي صول قانون مذكور هاي ك  به گردد. مهمترين ف
  خواهد بود: ذيلشرح 
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 استخراج و تعريف مفاهيم كليدي و تعيين محدوده كاربرد قوانين و مقررات؛ 

 ها و رده بندي بندي سدها بر اساس موارد مرتبط با ايمني و عواقب رخداد شكست؛تدوين معيار 

 ها،  نهاد حاكميت، مالكين ســدهاي حقيقي و حقوقي مرتبط با ايمني ســد شــامل  ها و اختيارات نهادتعيين جايگاه، مســئوليت
 هاي مختلف؛عوامل فني مرتبط و تدوين نظام حاكم بر روابط نهاد

        ــامل،  تعريف فرايند مديريت ايمني در كليه مراحل مطالعه، اجرا و بهره ــويب طرح     برداري شـ هاي  تبيين فرايند مطالعه و تصـ
مديريت شرايط اضطرار برداري، هاي در حال بهرهرحپايش و كنترل ايمني طهاي در حال ساخت، نظارت و تاييد طرحجديد، 

  و عمليات اصالحي يا برچيدن سدهاي موجود؛
 سد و طبقه       تدوين معيارها روش ساس نوع  ستندات مورد نياز بر ا ضوابط فني و م سد ها،  ست    بندي آن براي  هاي جديد در د

  داري؛بربهرهي در دست هاطراحي و سد
 ن حقوقي و جزايي، تخلفات و جرائم.مباحث حقوقي مرتبط شامل، قواني 

هاي  گردد لذا مقبوليت آن از جنبهنويس قانون در نهايت در قالب اليحه به مجلس شــوراي اســالمي ارايه ميكه پيشبا توجه به اين
ضرورت دارد. دو جنبه اصلي مد نظر در اين طرح جنبه حقوقي و فني آن مي   قوانين مرتبط باشد. از نقطه نظر حقوقي الزم است   مختلف 

نويس نهايي تهيه شده از مبناي حقوقي و فقهي مناسبي برخوردار باشد.    كه پيشطوريدقت مورد بررسي قرار گرفته به و جاري كشور به  
شور و ذي    شاركت ذي   نفعان مورد توجه مياز نقطه نظر فني مقبوليت قانون در جامعه مهندسي ك شد. لذا م نويس  نفعان در تدوين پيشبا

  نويس نهايي ضرورت دارد.احل مختلف تا تدوين پيشه و اخذ نظرات آنان در مراولي
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