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 چکيده
به  ههای وابستاحداث سد و سازه بامرتبط  اهدافو ساير  -اهميت تأمين آب شیيرين به ويهه برای مصیارف شیرب 

طرح م ای کشورتوسعه به عنوان يکي از اقدامات شاخصدها از اين منظر همواره احداث س بر کسیي ووشیيده نيسیت  -آن

ت در کشورهای مختلف منجر به طرح مفهومي تحاکولوژيکي حضور سدها  -اجتماعيتبعات در نظر گرفتن است   گرديده 

يابي قابل دستنگر در مورد اين تبعات از زوايای مختلف عنوان حذف سید شیده اسیت  اين موضوز از طرير ارزيابي جامع

 سازی مطالعات آن در وايلوت منتخب ويشنهادی گرگانرودی حذف سد و اجراييتجارب مرتبط با وديده در اين راستا است 

د و باعث زها فراهم سااکوسیيسیتم یالمللي و کمک به احيامندی از تجارب بينای جديد در راسیتای بهرهتواند دريچهمي

  بلوغ مطالعات مرتبط با فازهای شناسايي توجيهي و تفصيلي مرتبط گردد  

 

 اکولوژی -سد، حذف سد، منابع آب، رويکرد اجتماعي :اهواژه کليد

 

 مقدمه -1

 ح اثا آبي بزرگ مخازن ایجاد و سددي   کنترل آبياری،توسدد    آبي،برق نيرویون تولي  چي مختلف اه اف برای هاسدد 

 ها،رودخان  بر منفي ثيراتأتبروز  ب  منجر توانن مي حال همان در اما باشن  داشت  اجتماعي مهم مزایای توانن مي هاس  اگرچ  .گردن مي

 مانن  ميتهای اکوسدديسددفرآین  درقابل توجهي  تغييراتنجر ب  م هاسدد  اکولوژیكي، منظر از .شددون  محلي جوامع برخي و وحش حيات

ای ن رودخا هایاکوسدديسددتمدر  احيافراین   و رسددوبات یيجا جاب کاهش آبزیان، مهاجرت از وگيریجل آ ، تبخير و نشددت افزایش

وان ای تحت عنباش ، گزین  آن یو دستاوردها مزایا از بيش رودخان  روی بر س ناضي از حضور  منفي اثرات ک ی موارددر  . نشدومي

از  ،ب  اسددتناد منابع موجود .مورد توج  قرار گيرد رودخان  اکوسدديسددتم بازگردان ن برای منطقي روشدديب  عنوان  توان مي سدد  حذف

 5102 الس پایان تا موجود، آمار اساس بر .اشاره نمود فرانس  و کانادا متح ه،ایاالتب   توانمي س  حذف یزمين  در پيشدتاز کشدورهای

 .ان ش ه حذف س  0011 ب  نزدیک
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 (Chaffin and Gosnell) ، 5102 متح ه ایاالت درهای مختلف طي سال ش ه حذف س های ت  اد :1 شکل

 

 امریكا Oregon ایالت در Sandy رودخان  واقع بر Marmot س  حذف :2 شکل

 دنيا در ش هحذف س های ت  اد از اط عات و آمار آخرین :1 جدول

 سد حذف کشور

 آمریكا متح هاالتیا

 0105 سال از  مورد 0831 

 5102 سال درمورد   25

 فوت 501:ش هحذف  س  ترینبزرگ ارتفاع

 متح هت االیا در ش ه زده تخمين س های ت  ادمورد   11111

 س  حذف مورد 581 از بيش فرانس 

 5113 سال تا س  حذف مورد 811 از بيش اسپانيا

 س  حذف مورد 0211 از بيش سوئ 
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Sherren et al (2015) مل از ج ن اهشدد  حذف کانادا در تاکنون ک  سدد هایي از بسددياری ک  کنن مي تأکي  مسددهل  این بر 

اینك   یا سي هر سر ب  هاآن مفي  عمر یا و ان ش ه اح اث اه افيدستيابي ب   برای بيستم قرن اوایل یا نوزدهم قرن در ک  هستن  سد هایي

 بسدديار مناقشددات با هسددتن  خود موردنظر اه اف تأمين حال در هنوز ک  سدد هایياین در حالي اسددت ک   د.ن ار دیگر وجود اه اف آن

 هاآن در ذکرش ه ارجاعات و مقاالت از توانمي غيرمستقيم طورب  ک  مهمي بسيار ینكت  .باشن مي روبرو شد ن حذف برای تریج ی

 .است ش ه پيگيری و مطرح (تقاضا ب  نسبت) پرآ  مناطق در عموماً س  حذف یدغ غ  ک  است آن دنمو استنباط

 حذف با  ک شودمي تغييراتي دستخوشب  عنوان یک محيط زن ه  رودخان  اولي  مشخصات ،س  یک ساخت با ک  است مسلم

 یكپارچ  صورت ب  رودخان تحت این شرایط احتماال  و خواهن  گردی  بازسازی ها(نآ یهم  ن  و) مشدخصات آن از بخشدي سد ، آن

خواه   ينب از نيز را مخزن نامطلو  ثيراتأت س  یک برداشت  ش ن این، بر ع وه خواه  ش . نزدیک خود طبي ي حالت ب  و هنمود عمل

 هایتنش ان تومي تغييرات این اعمال و س ت  ش ن برداشای، های آبي و رودخان ی حاکم بر محيطبا توج  ب  فراین های پيچي ه اما برد.

غالبا  سدد ، یک ذفحاصددل از ح نتایجدقيق  بينيپيش . لذانمای  بينيپيشغيرقابل را نتایج و کرده تحميل رودخان  ب  را خاصددي فيزیكي

 یک   ش نتبرداش اثرات توانمي مشاب  مواردب  دست آم ه در  تجربيات از استفاده و کافي یمطال   با بر این اساس .خواه  بود مشدكل

 ،المث عنوانب  .است  سد حذف يمحيطزیسدت نامطلو  اثرات ،قرار گيرد اشدارهمورد  دارد جا ک  دیگری مطلب .نمود بررسدي را سد 

 بخش تا شودمي باعث است  هش ذخيرهآن  مخزن در رودخان  رسوبات از ایعم ه بخش ،یشخو عمر ساليان طي در ک  سد ی حذف

در این  سدداکن مردم ودسدت اراضدي پایين برای را مشدك تي و نموده حرکت دسدتينیپا ب  کوتاه يم ت در مخزن رسدوبات از وسدي ي

وجود را ب  طور همزمان و با های مگزین  منفيمثبت و  اثراتمزایا، م ایب و  بای این موارد گواه بر آن اسدددت ک   .منداطق ایجداد نمای 

 نظر قرار داد. موردجامع  نگرش

 رودخان  كيبيولوژی هایسيستم درات ایجاد ش ه تغيير رودخان ، در سد  یک برپایي اثر در شد ه ایجاد تغييرات از دیگر یكي

 ک  شودمي تاقام زمان و جایيجاب  الگویمنجر ب  تغيير  بزرگ، گانمهربي و هاماهي ميان در خصوصب بيولوژیكي تغييرات این .است

 زن،مخ در رسو  کيفيت و مق ار ،(مخزن)حجم  س  یان ازه ب  تغييرات این ش ت و وسد ت .باشد  متفاوت مكان و زمان در توان مي

 توانن مي س  ساخت اثر دررش  کرده  غيربومي هایگون  همچنين .دارد بستگي ... و دستپائين شرایط مخزن، در آ  نوسان بن یزمان

 حشرات نوعت و فراواني افزایش باعث توان مي موارد برخي در س  ن  ش برداشت .باشن  تأثيرگذار مخزن و رودخان  بومي هایگون  روی

 تواننمي سدد ها، حذف از ب   و قبل هایشدداخ  و هاداده نبودن دسددترس در علت ب  ک  شددود آبزیان جم يت سددایر و هاماهي آبي،

 ب  سترسيد افزایش کوچک، سد های حذف بيولوژیكي اثر بيشدترین ک  کرد ادعا توانمي اما نمود ارائ  مورد این دررا  قط ي یانظری 

 ن  ش رداشتب بيولوژیكي اثرات دیگر از .هاستماهي و آبزیان اکثریت برای ریزیتخم مست   مناطق افزایش و باالدسدت سدكونت محل

 خزنم اطراف مناطق در رطوبت تا شودمي باعث س  یکاح اث  .نمود اشاره س  دسدتپائين در مرطو  مناطق افزایش ب  توانمي سد 

 باالدست، مناطق رطوبت از بخشي کاهش با و نموده ترگسترده را رطوبت توزیع این س ،شد ن  حذف .یاب  افزایش شد تب  باالدسدت

 .شودمي سبب نيز را دستينیپا مناطق ش ن مرطو 

 فت گر صورت زیادی هایهزین  آن ساخت برایچرا ک   نباشد  مطلو  اقتصدادی ازنظر سد  یک تخریب اول، نگاه در شدای 

ب  این  وانتمي هزین  -سود اقتصادی هایحليلهمواره با انجام ت اما .هاستسرمای  این تمام ه ر رفتن م ني ب  آن ن  ش برداشت ک  اسدت
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  ارجتكي  بر ت ابالزم  انجام یک تحليل اقتصادی قوی آن است ک   .یا خير دارد اقتصادی توجي  س  داشدتننگ حقيقت پي برد ک  آیا 

 در خيراا ک  است مهمي عوامل از دیگر یكي اجتماعي عامل .نمود مهيا را اقتصادی تحليل یاولي  اط عات کارآم  هایبررسي و کافي

 در ایگزین  نچنيب   کمتر مهن سين، و م یران پيش سال چن  تا گفت بتوان شای  .است ش ه شناسایي هاسد  تخریب و سداخت یزمين 

 ؤثرم تصددميم و طرح یک موفقيت در توانن مي نيز مردم و اجتماع ک  ده مي نشددان مطال ات اما توج  داشددتن  خود هایگيریتصددميم

 زیبایي .یاب ميقوت  اقتصادی و يمحيطزیسدت اثرات پای تا حتي و یافت  بيشدتری بوی و رنگ اجتماعي، اثرات سد ، حذف در . باشدن

 رود.مهم در زن گي ایشددان ب  شددمار ميهای جریان دارد از دغ غ  مردم زن گي محل مجاورت در ک  ایرودخان  نيز و سدد  سدداختگاه

 آ  یلي تخب  ع وه،  .باش  بخشمسرت مردم برای ونموده  بازسازی دستينیپا دررا  زیستمحيط  توان مي س  یکتخریب و حذف 

 ،سيون   س آبگيری با ما کشور در مثالعنوانب  .شود مردم برای مهم تاریخي یمنطق  یک بازسازیاحيا و  باعث است ممكن مخزن یک

 حقوق تغيير .گردی  مردم از بسياریخرسن ی ناموجب  و رفت  زیرآ  ب  است هخامنشديان زمان تاریخي آثار از ک  شداهنشداهي یجاده

 .است بررسي و بحثقابل اجتماعي نظر از نيز ... و تغييریافت  تفریحي هایفرصت آ ، کيفيت بهبود ای،طایف 

 اثرات طرفیک  از ،س  یکتخریب  با .دانن مي هاارزش تقابل را س  حذف ،کارشناسان از ایع ه مثبت، اثرات این برابر در

 طلو م چن ان ای   رفت ک  این شخواه دست از ملي و تاریخي عظيم یسازه یک ،دیگر طرف از م  وآن  خواه دست ب  نامبرده مثبت

 .شودمي امانج مالک درخواست و پيشنهاد با آن، مفي  عمر یدوره اتمام از پس س  یک حذف فرآین  یافت ،توس   کشورهای در .نباش 

 ما شورک در اما خواه  ش . رد یا پذیرفت  او پيشنهاد بررسي، از پس و کرده اع م ذیص ح مراجع ب  را خود پيشدنهاد سد  مالک واقع در

 بردارهرهب دیگرعبارتب  .دشو ارائ  س  برداربهره توسط بای  پيشنهاد این ن ارد، وجود س ها برای خصدوصدي مالک ،موارد اغلب در ک 

 مطرح با نيز هاآن و ده  ارائ  بخش این سياستگزاران ب  را آن تخریب پيشنهاد س ، شرایط با خود آشدنایي ب  توج  با توان مي سد  یک

 این بررسددي برایتوان ک  مي مراحلي .نماین  رد یا قبول را آن مهن سددي، موجود هایگزین  سددایر کنار در گزین  این بررسددي و کردن

 هستن : بن یتقسيمقابل  بن  چهار درنمود  عنوان پيشنهاد

 فرعي و اصلي اه اف ت يين -0

 تصميم این از ناشي پيام های شناسایي -5        

 هاآن تفسير و هاداده یآورجمع -8      

 .باش  استوار مطال ات و دانش ی یپا بر ک  ارچوبيچ در یريگميتصم -1              

 را  گزین این طرح توان مي سؤال این ب  پاسخ چيست؟ س  یک تخریب از ه ف .شود مشدخ  کار اه اف بای  اول گام در

محيط  ازسازیب دست،ينیپا مردم ایمني ارتقای شامل ش  متصور س  یک تخریب برای توانمي ک  اه افياز جمل   .بخش  بيشتری قوت

 دوم گام در .داد جای دست  این در نيز را اقتصادی اه اف بتوان شای  حتي .باش مي ... و آ  کيفيت بهبود آبي، هایاکوسيستم و زیست

 ابت ا ،يام هاپ شناسایي برای رادارن ، تصميمي چنين یتجرب  ک  کشدورهایي در .نمود شدناسدایي را سد  تخریب از ناشدي پيام های بای 

عنوان  هایشاخ  از اینمون  ،5 ج ول در .گيرن قرار مي بررسيمورد  و ش ه ت ریفمورد نظر  گزین  اه اف راستای در هایيشاخ 

 س  یبتخر اثر ميزان قبل، گام در ش هت يين هایشاخ  اساس بر توانمي سوم یمرحل  در ارائ  گردی ه است. مختلف مراجع رشد ه د

 کی ب  هاآن از استفاده با سدپس و هنمودشد ه ت يين  آوریمعج هایدادهرا بر پای   م يارها این از یک هر وزن همچنين و هاآن روی بر
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 توانمي سدد  وجود ع م و وجودشددرایط  اقتصددادی تحليل انجام با همچنين .یافتدسددت  گزین  این اجرای پيام های از مناسددب ارزیابي

 .قرارداد ررسيب مورد نيز را آن اقتصادی هایپيام 

 س ها حذف یزمين  در گيریتصميم جهت کلي ی هایشاخ  از اینمون  :2 جدول

 شاخص ابعاد

 فيزیكي

 دستپائين هي رولوژی

 دستپائين در رسو  ميزان

 دستپائين کانال ژئومورفولوژی

 سي بي دشت ژئومورفولوژی

 مخزن ژئومورفولوژی

 باالدست ژئومورفولوژی

 شيميایي

 آ  کيفيت

 دستپائين و مخزن در رسو  کيفيت

 هوا کيفيت

 اکولوژیكي

 آبزی هایاکوسيستم

 ایرودخان  کنار هایاکوسيستم

 هاماهي

 پرن گان

 اجتماعي

 خاکي حيوانات

 امنيت و ایمني

 فرهنگي هایارزش

 زیبایي

 .شوديم انتخا موجود  هایگزین  ميان از مناسدب یگزین ب  دسدت آم ه  نتایجبا اسدتفاده از  ،ی فوقهاارزیابيانجام  از پس

 و چي هپي کار باشد  داشدت  وجود نيز کيفي هایشداخ  اقتصدادی، هایشداخ  بر ع وه ک  مواردی در هاگزین  بين یمقایسد  م موالً

 اتخاذ را تریاسبمن تصميم توانن يآنها م از استفاده با م یران ک  کنن مي پيشنهاد را هایيتكنيک محققين امروزه .اسدت فرسدایيطاقت

 در برتر یگزین  ،س  حذف اگر ک  نمود اشاره Trizو  سديگما شدش ارزش، مهن سدي تكنيک ب  توانمي هاتكنيک این جمل  از .کنن 

واه  خ قرار پایش مورد آن برای ش ه گرفت  نظر در پيام های و هاشاخ  تصميم، این اجرای از پس اشد ،ب شد همطرح هایگزین  ميان

 .دشو استفاده راهنما یک عنوانب   آتي تصميمات در اط عات این از تا گرفت

و یكسونگران   موهومي ایای ه س ، حذف مورد در گيریتصدميم امروزه ک  اسدت آن از حاکي بررسدي این از حاصدل نتایج

 عامل  ک س ها برخي حذف با ارتباط در عمومي هایبحث اخير، هایسال در .باشن مي حذفقابل  مختلفي دالیل ب  س ها و نش ه تلقي
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 و خبری هایگزارش محلي، و ملي هایرسان  .است مشاه ه قابل ایفزاین ه طورب  باشدن ،مي اصدلي هایرودخان  کردن مسد ود اصدلي

 از ام يج بررسيکنون  تا ولي ان شد ه تهي  کشدور از منطق  هر در تقریباً ک ان  طرح سدخن نموده موضدوع این درباره مت  دی مقاالت

سيار راهگشا توان  بلذا ت وین استان ارد جام ي مورد استناد در این زمين  مي .در کشور انجام نش ه است س  حذف با مرتبطهای پتانسيل

 باش .
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