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چکيده
افزايش جمعيت ،تراکم فضاهای شهری و نبود امکانات کافي درون شهری برای بازگرداندن حس طبيعتدوستي و تفريح در
فضای آزاد منجر به هجوم جامعه انساني به منابع طبيعي گرديده است .پتانسيل باالی اراضي اطرراف مخرازن سردها سرب
بازديد تعداد گردشگران زيادی در زمانهای مختلف بدون در نظر گرفتن ظرفيت بررد منطقره شرده اسرت کره در صردد
گذراندن اوقات فراغت خود ميباشند .نبود امکانات کنترل کافي در اين محدودهها اعم از کنترل توسط نيروهای انسراني،
تکنولوژیهای بهروز امنيتي و  ...سب

تخري

تدريجي اين اراضري شرده اسرت .در ايرن مقالره سرعي برر آن اسرت کره

محدوديتهای ايجاد شده در مورد طرحهای گردشگری پيرامون سدها ارائه شود و نمونههای موردی و پيشنهادات در اين
خصوص مطرح گردد تا از اين طريق و با توجه به اهميت توسعه پايدار در ايران ،تصميمگيرریهرای جديردی بره منظرور
حفاظت از اراضي اطراف سدها اتخاذ شود و در عين حال بهرهوری اقتصادی منسجم و ساماندهيشده حاصل گردد.

کليد واژهها :گردشگری ،مخازن سدها ،محيطزيست،پدافند غيرعامل

 -1مقدمه
گردشگری یكي از بزرگترین داد و ستدها در اقتصاد جهان است .سفر و گردشگری در سال  4102برای بيش از  422ميليونن
نفر در جهان اشتغالزایي نمند و حدود  2/6ميليارد دالر درآمد داشته است [ .]0بهرهوری اقتصادی یكي از مهو تورین پارامترهوای قابو
تنجه در طرحها و پروژههای دولتي و غير دولتي ميباشد .با گسترش جمعيت در جنامع و محيطهای انساني ،تننعطلبي انسوان و تمایو
او به تجربه کردن لذتهای گنناگنن و بهرهمندی از منابع طبيعي و خدادادی روزبهروز افزایش ميیابد .سپری کردن اوقات فراغوت در
محيطي متمایز از محيط سكننت شهری به نحن چش گيری رو به افزایش است.
در سالهای پيشين اراضي بكر و دستنخنرده تنسط سازمان حفاظت محويطزیسوت طبهوهبنودی شوده اسوت و ایون سوازمان
مناطهي را تحت عننان مناطق هشتگانه زیستمحيطي مشخص نمند تا از این طریق بتناند ذخوایر بينلونژیكي هور منطهوه را محاف وت
نماید .ه زمان با این اقدامات ،وزارت نيرو نيز محدودیتهایي را برای اراضي تحت تملک آن سازمان وضوع نموند .هو چنوين سوازمان

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
جنگ ها ،مراتع و آبخيزداری کشنر با تهيه نهشههای رقنمي ،اراضي تحت تملوک خوند را بوه من ونر جلونگيری از هور گننوه دخو و
تصرف مشخص نمند .به این ترتيب کليه اراضي از ن ر مالكيت مشخص شد و انجام هر گننه فعاليتي در آنها مستلزم دریافت مجنزها،
عبنر از فيلترها و سپردن تعهد در قبال انجام صحيح آن طرح گردید .به این ترتيب مانع بزرگوي در سورمایهگوذاری و انجوام طورحهوای
گردشگری و بهره وری از تنان اکنلنژیكي این اراضي به وجند آمده است .از سنی دیگر افزایش جمعيت ،توراک فاواهای شوهری و
نبند امكانات مكفي درون محيط شهری برای بازگرداندن حس طبيعتدوستي و تفریح در فاای آزاد منجور بوه هجونم و دسوتدرازی
جامعه انساني به منابع طبيعي گردیده اسوت .نبوند امكانوات کنتورل کوافي در ایون محودودههوا اعو از کنتورل تنسوط نيروهوای انسواني،
تكننلنژیهای بهروز امنيتي و  ...سبب تخریب تدریجي این منابع طبيعي شده است.
ساماندهي گردشگری در یک منطهه شام شناخت وضع منجند در کمبندها و نناقصوي اسوت کوه در سوه وجوه گردشوگر،
محيط و ميزبان صنرت ميگيرد .زماني که حج بازدیدکنندگان و کنشگری فاایي در تفرجگاههای پيرامنن کالنشهرها و شوهرها -
که به طنر خندجنش تنسط مردم و خارج از هدایت رسمي برنامهریزان و حكمرانان به عننان مكاني برای گذراندن اوقات فراغوت در
ن ر گرفته شده است  -افزایش یابد ،لزوم ساماندهي محلي و فرامحلي از سنی مسئنالن بيش از پيش بروز پيدا ميکند .در صنرت عدم
ساماندهي این ننع مناطق نه تنها پایداری محيط با مخاطرات زیادی مناجه ميشند بلكه امنيت اجتمواعي ایون امواکن نيوز دچوار چوالش
خناهد شد .عالوه بر آن عدم ساماندهي نه تنها باعث ایجاد فایده برای ساکنان محلي نميشند بلكه احتموال ایجواد خسوارت نيوز وجوند
دارد [.]4
با این تفاسير در این مهاله سعي بر آن است که محدودیتهای ارائه شده از سنی وزارت نيرو در منرد طرحهای گردشوگری
پيرامنن سدها (اع از سدهای تأمين آب شرب و غير شرب) ارائه شند و نمننههای منردی و پيشنهادات در این خصنص مطرح گوردد
تا از این طریق و با تنجه به اهميت تنسعه پایدار در ایران ،تصمي گيریهای جدیدی به من نر حفاظت از اراضوي اطوراف سودها اتخواذ
شند و در عين حال بهرهوری اقتصادی منسج و ساماندهيشده از تنان اکنلنژیكي این مناطق حاص گردد .بدیهي است طرحهایي در
این حنزه به بهرهبرداری خناهند رسيد که از ن ر زیستمحيطي ارزیابي شده و منرد تأیيد سازمان حفاظت محيطزیست قرار گيرند.

 -2طرح مسئله
پتانسي باالی اراضي اطراف مخازن سدها سبب شده که تعداد گردشگران زیادی در زمانهای مختلف بدون در ن ور گورفتن
ظرفيت برد منطهه به این اراضي مراجعه کرده و در صدد گذراندن اوقات فراغت خند باشوند .بسوياری از بازدیدکننودگان در حود چنود
ساعت اوقات خند را سپری کرده و بعاي از آنها در مح های گردشوگری اقاموتهوای شوبانه نيوز دارنود .نبوند امكانوات کوافي و در
دسترس ،عدم کنترل دقيق ،رعایت نكردن الزامات زیستمحيطي و  ...سبب تخریب و افت شاخصهای بهرهوری اقتصادی این اراضوي
ميگردد.
از سال  0422تا به امروز قنانين متعددی به من نر حفظ حری و اراضي اطراف مخازن سدها تودوین شوده اسوت کوه همگوي
بيانگر ممننعيت هر گننه فعاليت در این حری ميباشد .در ادامه مه ترین این قنانين آمده است:
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ماده  136قانون حريم درياچهها مصوب 1311/12/22

ماده  :0با تنجه به مدلنل ماده  046قاننن مدني حری دریاچههای احداثي در پشت سدها (بر روی خطي است منازی به فاصله
افهي)  051متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز ،اجازه ایجواد تأسيسوات و هرگننوه دخو و
تصرف در حری به منجب آیيننامهای خناهد بندکه بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصنیب هيأت وزیران تعيين ميگردد.
ماده  :4در منرد سدهایي که بعد از تصنیب این قاننن احداث ميشند ایجاد مستحدثات در حری دریاچه سدها هو زموان بوا
آگهي وزارت آب و برق درباره احداث سد ،طبق آیيننامه مذکنر در ماده یک خناهد بند .در مونرد مسوتحدثاتي کوه قبو از آگهوي
مذکنر در حری دریاچه سدها ایجاد شده باشد عيناً مانند مستحدثاتي که در مخزن سد قرار گرفتهاند رفتار خناهد شد.
آييننامه مربوط به اجرای تعيين حريم مصوب 1316/2/2

به من نر حفظ و حراست دریاچهها و جلنگيری از آلندگي آب ،دخ و تصرف و احداث هر گننه ساختمان و ایجاد اعياني
در حری دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبي از وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجاز وزارت آب و برق خناهد بند.
اوامر رهبری 1321

برابر اوامر مؤکد منرخ  0420مهام مع

رهبری خطاب به ستاد فرماندهي ک قنا احداث هر گننه مراکز تفریحي و آمنزشي

در حاشيه و داخ سدها و منابع آب شرب مردم حتي برای مسائ آمنزشي ،ن امي و انت امي ممننع است.
بند  1مصوبه شورای امنيت ملي

وزارت نيرو منظف است با همكاری نيروی انت امي از ایجاد هر گننه تأسيسات و مراکز و ساختمانهای تفریحي ،ورزشوي و
آمنزشي در حری و بستر رودخانهها و دریاچهها (به من نر تأمين آب شرب) جلنگيری نماید.
بر این اساس انجام هر گننه فعاليت گردشگری در حری مخازن سدها ممننع بنده و در نتيجه این عام خند باعث گسترش گردشگری
بدون برنامهریزی منسج شده است.

 -3نمونههای داخلي و خارجي
شناهد منجند در عرصه بين المللي بيانگر این امر بنده است که اراضي اطراف مخازن سدها دارای جذابيت باالی گردشگری
بنده و این اراضي در کشنرهای تنسعهیافته و در حال تنسعه به عننان یكي از اهداف اوليه یا ثاننیه گردشوگری مونرد تنجوه بوندهانود.
یكي از این کشنرها ایاالت متحده امریكا است که سدهایي ن يور  Coulee Damدر ایالوت واشونگتن ،سود  Shamakinدر ایالوت
پنسيلنانيا و سد  Hooverدر مرز بين ایالتهای ننادا و آریزونا و سود  Navajoدر ایالوت نينمكزیكون نمننوههوایي از سودهای بهوره-
برداریشده با هدف گردشگری ميباشند .سد  Three Gorgesدر چين ،سد  Moiryدر سنئيس از دیگر سدهای بزرگي هستند کوه
برای اهداف گردشگری مطرح شدهاند [.]4
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 -1بررسي نمونههای داخلي و مشکالت مربوط به آنها
در ایران با گذر از حاشيه سدهای اصلي و فرعي به ویژه در فصنلي که آب و هنا برای گردشوگری مسواعد اسوت ،مويتونان
دریافت که عدم مدیریت و کنترل تردد گردشگران ه آثار سنء زیستمحيطي در پي دارد و ه خطرات آالینودگي مخوازن و خوا
اطراف آنها را در پي خناهد داشت .به عننان نمننه ميتنان به سد ا لبرز در استان مازندران و سد کبندوال در استان گلستان اشاره داشت
[ 2و .]5
بسياری از این فعاليتهای نامن

تنسط طرحهای بهره برداری مااعف ساماندهي و بهبند یافته اسوت .اموا بوا وجوند پتانسوي

باالی مخازن اطراف سدها ،لزوم اجرای بيشتر این طرحها در سطح کشنر مشاهده ميشند.
همزمان با آبگيری سد کبندوال ،شرکت آب منطههای گلستان در صدد اجرای طورحهوای گردشوگری در محودوده سود و
ایجاد کمربند حفاظتي و مسير پياده روی اطراف دریاچه سد با در ن ر گرفتن حری منابع طبيعي و کليه الزامات منجند بنده اسوت .هو -
چنين ن ارت کام بر این محدوده و کنترل ورود و خروج به اطراف مخزن سد ،گام بسيار مهمي در رعایوت اصونل پدافنود غيور عامو
بنده است .این در حالي است که در سایر سدها مانند سد طالهان ،نمرود ،البرز و  ...با آبگيری سد ،هجنم فزاینده گردشگران و سواکنين
مناطق شهری و روستایي به صنرت نامنسج مشاهده شده و گاهاً در روزهایي از سال مسيرهای دسترسي به این مناطق مسدود ميباشند.
آلندگي های تنليدشده تنسط گردشگران بدون در ن ر گرفتن ظرفيت برد منطهه افزایش یافتوه و بوه دليو اینكوه هوي طورح
گردشگری در این مناطق پيش بيني نشده است ،تخریب این اراضي را با روند صعندی مناجه کرده است .این در حوالي اسوت کوه اگور
اصنل پدافند غير عام تنأمان با طرحهای امكانسنجي گردشگری در منطهوه لحواگ گوردد ،حفوظ امنيوت ،محويطزیسوت و بهورهوری
اقتصادی از اراضي تحت تملک وزارت نيرو و شرکتهای آب منطهه ای افزایش خناهد یافت .این نكته نيز باید در ن ر گرفته شند کوه
شرط اول پيادهسازی هر طرح گردشگری ،دریافت مجنز از سازمان حفاظت محيطزیست و تهيه گزارش ارزیابي آثوار زیسوتمحيطوي
( 0)EIAبرای آن طرح ميباشد .به عبارت دیگر ميتنان گفت با شروع اجرای ساخت سد باید مطالعات امكانسنجي گردشگری آن به
طنر ه زمان صنرت پذیرد و پس از آن با منافهت کارفرما ،ننع طرح گردشگری مصنب و طراحي آن به صنرت مهدماتي و اجموالي
آغاز گردد .ه چنين با منافهت شرکت مدیریت منابع آب ایران (وزارت نيرو) جهت اخذ مجنز ارزیابي زیستمحيطي ،بررسي گزارش
ارزیابي زیستمحيطي تهيه و سپس با دریافت تأیيد سازمان حفاظت محيطزیست جهت نهایي شدن و برآورد اقتصادی اقدام گوردد .بوا
آبگيری سد ،طرح گردشگری اطراف مخزن با در ن ر گرفتن منازین پدافند غير عام و رعایت اصونل پایوه و جوانبي ،کليود خونرده و
بهرهوری از آن آغاز ميگردد.

Environmental Impact Assessment

1

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
 -5نتيجهگيری و پيشنهادات
 -0با تنجه به مشارکت در انجام پروژههای متعدد گردشگری در وسعتهای گنناگنن و نوناحي مختلوف از لحواگ اقليموي،
فرهنگي و اجتماعي ،روند انجام یک پروژه از مرحله پيشنهاد تا جذب سرمایهگذار با هدف بهرهوری از تنان اکنلنژیكي این مناطق ،به
ترتيب زیر پيشنهاد ميگردد:
الف) در منرد سدهای در حال احداث:
-

مطالعات امكانسنجي طرح گردشگری با در ن ر گرفتن کليه مسائ اجتماعي و اقتصادی منطهه.

-

ارائه طرح امكانسنجي به شرکت آب منطههای استان.

-

بازنگری و اصالح منارد خناسته شده از سنی کارفرمای طرح.

-

ارجاع طرح به شرکت مدیریت منابع آب ایران به من نر اعمال ن ر و ایجاد محدودیتهای الزم.

-

ارائه طرح به سازمان حفاظت محيطزیست به من نر دریافت تأیيدیه ارزیابي زیستمحيطي.

-

تهيه مدل اقتصادی-مالي طرح به من نر جذب سرمایهگذار.

-

اجرای مناقصه تنسط کارفرمای طرح (شرکت آب منطههای) و انتخاب سرمایهگذار و اخذ تعهدات مربنطه در زمينه
زیستمحيطي و الزامات وزارت نيرو.

-

اجرای طرح در حنزه اطراف مخزن سد ه زمان با آبگيری سد.

ب) در منرد سدهای ساخته شده و بهرهبرداری شده قبلي (در این حنزه در بخش مطالعات امكانسنجي باید وضع منجند
بيشتر در ن ر گرفته شده و آلندگيهای منجند کامالً مشخص گردند):
-

مطالعات امكانسنجي و بررسي اجتماعي و گردشگری در وضعيت منجند.

-

پيشنهاد طرح گردشگری با استناد به وضع منجند و بهبند شرایط حاک .

-

در سایر منارد همانند بخش الف اقدام گردد.

 -4با تنجه به این که حفاظت از محيط زیست در بسياری از کشنرها در اولنیت اول قرار دارد ،بيشتر تجهيزات تفریحي اعو
از قایقها ،اسكلهها ،تفریحات آبي و  ...با رعایت کمترین آسيب به محيطزیست تنليد شده و مونرد بهورهبورداری واقوع مويگردنود .در
زماني که قنانين و محدودیت های وزارت نيرو برای استفاده از حرای آبي تصونیب شوده بوند ،پوایش بور خوط (آنالیون) کيفيوت آب،
تكننلنژیهای دوستدار محيطزیست و حتي دوربينهای ن ارتي به مرحله بهرهبرداری نرسيده بندند .امروزه با دوربينهای کنترلي حتي
مي تنان تعداد افراد عبنرکننده از یک مسير را مشخص کرد و مشك کنترل ورود و خروج افراد به حری منابع آب و اقدامات ن ارتي و
کنترلي ميسر خناهد بند.
ایجاد اسكله های شناور بدون احداث ستنن در مخزن سد ،احداث پ های کابلي معلق ،استفاده از جت اسكي ،قایقهای برقي
و  ...همگي فعاليتهایي هستند که آالینده محسنب نميشنند و استفاده از آنها مستلزم ن ارت و پایش مداوم متنلي سد (وزارت نيورو
با همكاری سازمان حفاظت محيطزیست) ميباشد .به عبارتي اجرای طرح های گردشگری نه تنها تهدید و خطر برای منابع آب نخناهد
بند ،بلكه از لحاگ پدافند غير عام  ،اقتصاد منطهه و رضایت اجتماعي بسيار پر اهميت محسنب ميگردند.

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
در حال حاضر افراد به قصد سپری کردن یک روز ،بدون تجهيزات و امكانات رفاهي به حاشيه سدها مراجعه کرده و با اقامت
چند ساعته یا روزانه ،زباله ها و پسماند در حاشيه سد باقي مانده و در بسياری از مونارد هوي گننوه تمهيوداتي از لحواگ تصوفيه فاضوالب
سرویس های بهداشتي در ن ر گرفته نشده است .آلندگي ميكروبي ناشي از استهرار بازدیدکنندگان در حاشيه مخزن سد به مراتب بيشتر
از زماني خناهد بند که طرح امكانسنجي شده منرد ارزیابي زیستمحيطي قرار گرفته و سپس به مرحله اجرا رفته باشد.
 -4یكي از مشكالت گریبان گير کليه اقشار و ادارات اع از دولتي و غير دولتي ،کمبند بندجوه و تونان موالي اسوت .اجورای
طرحهای گردشگری با ن ارت شرکتهای آب منطههای استانها به شورط ایونکوه ن وارت و پوایش کيفوي مسوتمر از آب و تأسيسوات
مربنط به سد صنرت گيرد ،نه تنها تهدید محسنب نمي شند بلكه سبب رونق اقتصادی و درآمدزایي مجمنعه از این طریق خناهد بوند.
حتي در صنرتي که بخش دولتي قادر به تأمين سرمایه در این بخش نباشد ،مشارکت بخش خصنصي در قالوب قراردادهوای مشوارکت
عمنمي-خصنصي ( 4)PPPبه نفع شرکتهای آب منطههای و رونق اقتصادی منطهه خناهد شد.

 -6مراجع
[1] WTTC. (2015). The Economic Impact of Travel & Tourism, World Travel & Tourism Center. London, UK.

[ ]4کدینر ،ع.ا ،.سهایي ،م" .)0435( .ساماندهي گردشگری در تفرجگاههای پيرامنن شهری (( )0مطالعه منردی :درّه اخلمد)" فصلنامه
تحهيهات جغرافيایي ،دوره  ،40شماره  ،2ص .004-042
[ ]4هنشمند آیيني ،ع .و رضایي ،پ" .)0430( .گردشگری سدها" اولين همایش ملي جغرافيا و گردشگری در هزاره سنم ،نجفآباد،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد.
[ ]2شرکت سامان آب سرزمين .)0434( .مطالعات تهيه طرح تفصيلي ساماندهي رسنب سيالب باالدست سد کبندوال زیرساختهای
دوره بهرهبرداری (جلد هفت  :ساماندهي کالبدی-فاایي محنطه پيرامنن سد کبندوال) ،شرکت آب منطههای گلستان 041 ،ص.
[ ]5شرکت سامان آب سرزمين .)0432( .مطالعات امكانسنجي و تهيه طرح بهرهبرداری مااعف از سد البرز  ،شرکت آب منطههای
مازندران 402 ،ص.

Private Public Partnership

2

