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چکيده
اهميت تأمين آب شیيرين به ويهه برای مصیارف شیرب  -و ساير اهداف مرتبط با احداث سد و سازههای وابسته به
آن -بر کسیي ووشیيده نيسیت از اين منظر همواره احداث سدها به عنوان يکي از اقدامات شاخص توسعهای کشور مطرح
گرديده است در نظر گرفتن تبعات اجتماعي -اکولوژيکي حضور سدها در کشورهای مختلف منجر به طرح مفهومي تحت
عنوان حذف سید شیده اسیت اين موضوز از طرير ارزيابي جامعنگر در مورد اين تبعات از زوايای مختلف قابل دستيابي
است در اين راستا تجارب مرتبط با وديدهی حذف سد و اجراييسازی مطالعات آن در وايلوت منتخب ويشنهادی گرگانرود
ميتواند دريچهای جديد در راسیتای بهرهمندی از تجارب بينالمللي و کمک به احيای اکوسیيسیتمها فراهم سازد و باعث
بلوغ مطالعات مرتبط با فازهای شناسايي توجيهي و تفصيلي مرتبط گردد

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

 -1مقدمه
سدد ها برای اه اف مختلفي چون تولي نيروی برقآبي ،توسدد آبياری ،کنترل سددي

و ایجاد مخازن بزرگ آبي اح اث

ميگردن  .اگرچ س ها ميتوانن مزایای مهم اجتماعي داشت باشن اما در همان حال ميتوانن منجر ب بروز تأثيرات منفي بر رودخان ها،
حيات وحش و برخي جوامع محلي شددون  .از منظر اکولوژیكي ،س د ها منجر ب تغييرات قابل توجهي در فرآین های اکوسدديسدتمي مانن
افزایش نشددت و تبخير آ  ،جلوگيری از مهاجرت آبزیان ،کاهش جاب جایي رسددوبات و فراین احيا در اکوسدديسددتمهای رودخان ای
ميشدون  .در مواردی ک اثرات منفي ناضي از حضور س بر روی رودخان بيش از مزایا و دستاوردهای آن باش  ،گزین ای تحت عنوان
حذف سدد ميتوان ب عنوان روشددي منطقي برای بازگردان ن اکوسدديسددتم رودخان مورد توج قرار گيرد .ب اسددتناد منابع موجود ،از
کشدورهای پيشدتاز در زمين ی حذف س ميتوان ب ایاالتمتح ه ،کانادا و فرانس اشاره نمود .بر اساس آمار موجود ،تا پایان سال 5102
نزدیک ب  0011س حذف ش هان .
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شکل  :1ت اد س های حذف ش ه طي سالهای مختلف در ایاالت متح ه ))5102 ، Chaffin and Gosnell

شکل  :2حذف س  Marmotواقع بر رودخان  Sandyدر ایالت  Oregonامریكا
جدول  :1آخرین آمار و اط عات از ت اد س های حذفش ه در دنيا
کشور

حذف سد

 0831مورد از سال 0105
ایاالتمتح ه آمریكا

 25مورد در سال 5102
ارتفاع بزرگترین س حذف ش ه 501:فوت
 11111مورد ت اد س های تخمين زده ش ه در ایاالت متح ه

فرانس

بيش از  581مورد حذف س

اسپانيا

بيش از  811مورد حذف س تا سال 5113

سوئ

بيش از  0211مورد حذف س

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
) Sherren et al (2015بر این مسددهل تأکي ميکنن ک بسددياری از س د هایي ک تاکنون در کانادا حذف ش د هان از جمل
سد هایي هستن ک در قرن نوزدهم یا اوایل قرن بيستم برای دستيابي ب اه افي اح اث ش هان و یا عمر مفي آنها ب سر رسي ه یا اینك
آن اه اف دیگر وجود ن ارد .این در حالي اسددت ک سد هایي ک هنوز در حال تأمين اه اف موردنظر خود هسددتن با مناقشددات بسدديار
ج یتری برای حذف شد ن روبرو ميباشن  .نكت ی بسيار مهمي ک ب طور غيرمستقيم ميتوان از مقاالت و ارجاعات ذکرش ه در آنها
استنباط نمود آن است ک دغ غ ی حذف س عموماً در مناطق پرآ (نسبت ب تقاضا) مطرح و پيگيری ش ه است.
مسلم است ک با ساخت یک س  ،مشخصات اولي رودخان ب عنوان یک محيط زن ه دستخوش تغييراتي ميشود ک با حذف
آن سد  ،بخشدي از آن مشدخصات (و ن هم ی آنها) بازسازی خواهن گردی و تحت این شرایط احتماال رودخان ب صورت یكپارچ
عمل نموده و ب حالت طبي ي خود نزدیک خواه ش  .ع وه بر این ،برداشت ش ن یک س تأثيرات نامطلو مخزن را نيز از بين خواه
برد .اما با توج ب فراین های پيچي هی حاکم بر محيطهای آبي و رودخان ای ،برداشت ش ن س و اعمال این تغييرات ميتوان تنشهای
فيزیكي خاصددي را ب رودخان تحميل کرده و نتایج را غيرقابلپيشبيني نمای  .لذا پيشبيني دقيق نتایج حاصددل از حذف یک سد  ،غالبا
مشدكل خواه بود .بر این اساس با مطال ی کافي و استفاده از تجربيات ب دست آم ه در موارد مشاب ميتوان اثرات برداشت ش ن یک
سد را بررسدي نمود .مطلب دیگری ک جا دارد مورد اشداره قرار گيرد ،اثرات نامطلو زیسدتمحيطي حذف سد است .ب عنوان مثال،
حذف سد ی ک در طي ساليان عمر خویش ،بخش عم های از رسوبات رودخان در مخزن آن ذخيره ش ه است باعث ميشود تا بخش
وسدي ي از رسدوبات مخزن در م تي کوتاه ب پایيندسدت حرکت نموده و مشدك تي را برای اراضدي پایيندسدت و مردم سدداکن در این
منداطق ایجداد نمای  .این موارد گواه بر آن اسدددت ک بای مزایا ،م ایب و اثرات مثبت و منفي گزین های موجود را ب طور همزمان و با
نگرش جامع مورد نظر قرار داد.
یكي دیگر از تغييرات ایجاد شد ه در اثر برپایي یک سد در رودخان  ،تغييرات ایجاد ش ه در سيستمهای بيولوژیكي رودخان
است .این تغييرات بيولوژیكي بخصوص در ميان ماهيها و بيمهرگان بزرگ ،منجر ب تغيير الگوی جاب جایي و زمان اقامت ميشود ک
ميتوان در زمان و مكان متفاوت باشد  .وسد ت و ش ت این تغييرات ب ان ازهی س (حجم مخزن) ،مق ار و کيفيت رسو در مخزن،
زمانبن ی نوسان آ در مخزن ،شرایط پائيندست و  ...بستگي دارد .همچنين گون های غيربومي رش کرده در اثر ساخت س ميتوانن
روی گون های بومي رودخان و مخزن تأثيرگذار باشن  .برداشت ش ن س در برخي موارد ميتوان باعث افزایش فراواني و تنوع حشرات
آبي ،ماهيها و سددایر جم يت آبزیان شددود ک ب علت در دسددترس نبودن دادهها و شدداخ

های قبل و ب

از حذف س د ها ،نميتوان

نظری ای قط ي را در این مورد ارائ نمود اما ميتوان ادعا کرد ک بيشدترین اثر بيولوژیكي حذف سد های کوچک ،افزایش دسترسي ب
محل سدكونت باالدسدت و افزایش مناطق مست

تخمریزی برای اکثریت آبزیان و ماهيهاست .از دیگر اثرات بيولوژیكي برداشت ش ن

سد ميتوان ب افزایش مناطق مرطو در پائيندسدت س اشاره نمود .اح اث یک س باعث ميشود تا رطوبت در مناطق اطراف مخزن
باالدسدت ب شد ت افزایش یاب  .حذف شد ن س  ،این توزیع رطوبت را گستردهتر نموده و با کاهش بخشي از رطوبت مناطق باالدست،
مرطو ش ن مناطق پایيندست را نيز سبب ميشود.
شدای در نگاه اول ،تخریب یک سد ازنظر اقتصدادی مطلو نباشد چرا ک برای ساخت آن هزین های زیادی صورت گرفت
اسدت ک برداشت ش ن آن ب م ني ه ر رفتن تمام این سرمای هاست .اما همواره با انجام تحليلهای اقتصادی سود -هزین ميتوان ب این
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حقيقت پي برد ک آیا نگ داشدتن س توجي اقتصادی دارد یا خير .الزم انجام یک تحليل اقتصادی قوی آن است ک با تكي بر تجار
کافي و بررسيهای کارآم اط عات اولي ی تحليل اقتصادی را مهيا نمود .عامل اجتماعي یكي دیگر از عوامل مهمي است ک اخيرا در
زمين ی سداخت و تخریب سد ها شناسایي ش ه است .شای بتوان گفت تا چن سال پيش م یران و مهن سين ،کمتر ب چنين گزین ای در
تصددميمگيریهای خود توج داشددتن اما مطال ات نشددان ميده ک اجتماع و مردم نيز ميتوانن در موفقيت یک طرح و تصددميم مؤثر
باشدن  .در حذف سد  ،اثرات اجتماعي ،رنگ و بوی بيشدتری یافت و حتي تا پای اثرات زیسدتمحيطي و اقتصادی قوت ميیاب  .زیبایي
سدداختگاه س د و نيز رودخان ای ک در مجاورت محل زن گي مردم جریان دارد از دغ غ های مهم در زن گي ایشددان ب شددمار ميرود.
تخریب و حذف یک س ميتوان محيط زیست را در پایيندست بازسازی نموده و برای مردم مسرتبخش باش  .ب ع وه ،تخلي ی آ
یک مخزن ممكن است باعث احيا و بازسازی یک منطق ی تاریخي مهم برای مردم شود .ب عنوانمثال در کشور ما با آبگيری س سيون ،
جادهی شداهنشداهي ک از آثار تاریخي زمان هخامنشديان است ب زیرآ رفت و موجب ناخرسن ی بسياری از مردم گردی  .تغيير حقوق
طایف ای ،بهبود کيفيت آ  ،فرصتهای تفریحي تغييریافت و  ...نيز از نظر اجتماعي قابلبحث و بررسي است.
در برابر این اثرات مثبت ،ع های از کارشناسان ،حذف س را تقابل ارزشها ميدانن  .با تخریب یک س  ،از یک طرف اثرات
مثبت نامبرده ب دست خواهن آم و از طرف دیگر ،یک سازهی عظيم تاریخي و ملي از دست خواه رفت ک این شای چن ان مطلو
نباش  .در کشورهای توس یافت  ،فرآین حذف یک س پس از اتمام دورهی عمر مفي آن ،با پيشنهاد و درخواست مالک انجام ميشود.
در واقع مالک سد پيشدنهاد خود را ب مراجع ذیص ح اع م کرده و پس از بررسي ،پيشنهاد او پذیرفت یا رد خواه ش  .اما در کشور ما
ک در اغلب موارد ،مالک خصدوصدي برای س ها وجود ن ارد ،این پيشنهاد بای توسط بهرهبردار س ارائ شود .ب عبارتدیگر بهرهبردار
یک سد ميتوان با توج ب آشدنایي خود با شرایط س  ،پيشنهاد تخریب آن را ب سياستگزاران این بخش ارائ ده و آنها نيز با مطرح
کردن و بررسددي این گزین در کنار سددایر گزین های موجود مهن سددي ،آن را قبول یا رد نماین  .مراحلي ک ميتوان برای بررسددي این
پيشنهاد عنوان نمود در چهار بن قابل تقسيمبن ی هستن :
 -0ت يين اه اف اصلي و فرعي
 -5شناسایي پيام های ناشي از این تصميم
 -8جمعآوری دادهها و تفسير آنها
 -1تصميمگيری در چارچوبي ک بر پای ی دانش و مطال ات استوار باش .
در گام اول بای اه اف کار مشدخ

شود .ه ف از تخریب یک س چيست؟ پاسخ ب این سؤال ميتوان طرح این گزین را

قوت بيشتری بخش  .از جمل اه افي ک ميتوان برای تخریب یک س متصور ش شامل ارتقای ایمني مردم پایيندست ،بازسازی محيط
زیست و اکوسيستمهای آبي ،بهبود کيفيت آ و  ...ميباش  .حتي شای بتوان اه اف اقتصادی را نيز در این دست جای داد .در گام دوم
بای پيام های ناشدي از تخریب سد را شدناسدایي نمود .در کشدورهایي ک تجرب ی چنين تصميمي رادارن  ،برای شناسایي پيام ها ،ابت ا
شاخ

هایي در راستای اه اف گزین مورد نظر ت ریف ش ه و مورد بررسي قرار ميگيرن  .در ج ول  ،5نمون ای از شاخ

شد ه در مراجع مختلف ارائ گردی ه است .در مرحل ی سوم ميتوان بر اساس شاخ

های عنوان

های ت يينش ه در گام قبل ،ميزان اثر تخریب س

بر روی آنها و همچنين وزن هر یک از این م يارها را بر پای دادههای جمعآوری شد ه ت يين نموده و سدپس با استفاده از آنها ب یک
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ارزیابي مناسددب از پيام های اجرای این گزین دسددت یافت .همچنين با انجام تحليل اقتصددادی شددرایط وجود و ع م وجود سد ميتوان
پيام های اقتصادی آن را نيز مورد بررسي قرارداد.

جدول  :2نمون ای از شاخ های کلي ی جهت تصميمگيری در زمين ی حذف س ها
شاخص

ابعاد

هي رولوژی پائيندست
ميزان رسو در پائيندست
ژئومورفولوژی کانال پائيندست

فيزیكي

ژئومورفولوژی دشت سي بي
ژئومورفولوژی مخزن
ژئومورفولوژی باالدست
کيفيت آ
کيفيت رسو در مخزن و پائيندست

شيميایي

کيفيت هوا
اکوسيستمهای آبزی
اکوسيستمهای کنار رودخان ای

اکولوژیكي

ماهيها
پرن گان
حيوانات خاکي
ایمني و امنيت

اجتماعي

ارزشهای فرهنگي
زیبایي

پس از انجام ارزیابيهای فوق ،با اسدتفاده از نتایج ب دسدت آم ه گزین ی مناسدب از ميان گزین های موجود انتخا ميشود.
م موالً مقایسد ی بين گزین ها در مواردی ک ع وه بر شداخ

های اقتصدادی ،شداخ

های کيفي نيز وجود داشدت باشد کار پيچي ه و

طاقتفرسدایي اسدت .امروزه محققين تكنيکهایي را پيشنهاد ميکنن ک م یران با استفاده از آنها ميتوانن تصميم مناسبتری را اتخاذ
کنن  .از جمل این تكنيکها ميتوان ب تكنيک مهن سدي ارزش ،شدش سديگما و  Trizاشاره نمود ک اگر حذف س  ،گزین ی برتر در
ميان گزین های مطرحشد ه باشد  ،پس از اجرای این تصميم ،شاخ

ها و پيام های در نظر گرفت ش ه برای آن مورد پایش قرار خواه

گرفت تا از این اط عات در تصميمات آتي ب عنوان یک راهنما استفاده شود.
نتایج حاصدل از این بررسدي حاکي از آن اسدت ک امروزه تصدميمگيری در مورد حذف س  ،ای های موهومي و یكسونگران
تلقي نش ه و س ها ب دالیل مختلفي قابل حذف ميباشن  .در سالهای اخير ،بحثهای عمومي در ارتباط با حذف برخي س ها ک عامل
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 گزارشهای خبری و، رسان های ملي و محلي. ب طور فزاین های قابل مشاه ه است، اصدلي مسد ود کردن رودخان های اصدلي ميباشدن
مقاالت مت دی درباره این موضدوع طرح سدخن نمودهان ک تقریباً در هر منطق از کشدور تهي شد هان ولي تا کنون بررسي جام ي از
 لذا ت وین استان ارد جام ي مورد استناد در این زمين ميتوان بسيار راهگشا.پتانسيلهای مرتبط با حذف س در کشور انجام نش ه است
. باش
 مراجع-4
1.

Full Report of Dam Removal, Science and Decision Making, Published by the Heinz center, Washington DC, 2002

2.

Rivers on the run-As the United States destroys its old dams, species are streaming back into the unfettered rivers.
BY RICHARD A. LOVETT.

3.

Chang, HY., Chiu, MC., Chuang, YL. et al. Aquat Sci (2017) 79: 967. https://doi.org/10.1007/s00027-017-0545-0

4.

American Society of Civil Engineers Task Committee, 1997. Guidelines for Retirement of Dams and Hydroelectric
Facilities. ASCE, New York, New York.

5.

American Rivers, Friends of the Earth, and Trout Unlimited. 1999. Dam removal success stories: restoring rivers
through selective removal of dams that don’t make sense. Final Report.

6.

Baxter, R.M. 1977. Environmental effects of dams and impoundments Annual Review of Ecology and Systematics.
8:255-283.

7.

Beck, R.W., Inc., 1998. Condit Hydroelectric Project Removal: Summary Report Engineering Considerations.

8.

Born, S.M., K.D. Genskow, T.L. Filbert, N. Hernandez-Mora, M. Keefer, and K. White, 1998. Socioeconomic and
institutional dimensions of dam removals: the Wisconsin experience. Environmental Management, 22: 359-370.

9.

Haeuber, R.A., and W.K. Michener, 1998. Policy implications of recent natural and managed floods. BioScience,
48(9): 765-772.

10. Harbor, J.M., 1993. Proposed measures to alleviate the environmental impacts of hydroelectric dams on the Elwha
River, Washington, U.S.A. In: Eckstein, Y., and A. Zaporozec (eds.), Industrial and Agricultural Impacts on the
Hydrologic Environment: Proceedings of the Second USA/CIS Joint Conference on Environmental Hydrology and
Hydrogeology. American Institute of Hydrology.
11. Kanehl, P.D., J. Lyons, and J.E. Nelson. 1997. Changes in the habitat and fish community of the Milwaukee River,
Wisconsin, following removal of the Woolen Mills Dam. North American Journal of Fisheries Management 17:387400.

 مطال مروری رویكرد س زدایي در م یریت پای ار آ و.)5102(  سيامک، اکبر و خياط رستمي، صفرزاده، بابک، خياط رسدتمي.05
.002-012 ،)0(1 ، آ و توس پای ار.محيط زیست

