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  فرصت یا تهدید: نواحی روستایی و اثرات آن بر های دوم  گردشگری خانه
  )نواحی روستایی شمال تهران: مورد(

  
  دانشگاه تهران ، دانشیار دانشکده جغرافیا - ∗دکتر محمد رضارضوانی

  ، دانشگاه تهران ییرافیا و برنامه ریزی روستا دانشجوی دوره دکتری جغ_جواد صفائی 
    25/8/83: دریافت مقاله

 30/8/84 : نهایی یدأیت

  
  چکیده

های گـسترش شهرنـشینی و        تحوالت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم از جمله در زمینه                   
 های شهری و نیز افزایش اوقات فراغت منجـر بـه گـسترش              ایجاد شهرهای بزرگ، آلودگی محیط    

 گردشگری به عنوان ،های بعدی در دهه. های دوم گردید ویژه مالکیت خانهه گردشگری روستایی ب
 اند با ارائه دیدگاه در این راستا صاحبنظران سعی نموده.  روستایی مطرح گردیدۀابزاری برای توسع

  . دهندء روستایی ارتقاۀعسها و الگوهای مختلف نقش گردشگری را در تو
ای ه ف شناخت و تحلیل اثرات و پیامدهای گردشگری و گسترش مالکیت خانهتحقیق حاضر باهد

های زیست  در زمینه) های لواسان و رودبار قصران بخش(ران هدوم در نواحی روستایی شمال ت
دهد به دلیل فقدان  نتایج مطالعات نشان می.  اجتماعی انجام شده است واقتصادی محیطی، 

مین أ گردشگری برای تۀزمین های موجود این ناحیه در  فرصتریزی و ضعف مدیریت، از برنامه
واحی نطرف و تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی  از یکتهران نیازهای فراغتی شهروندان 

ای مرتبط با گردشگری در ه تهدید،مقابل در. به درستی استفاده نشده استاز طرف دیگر روستایی 
انداز  امطلوبی مانند آلودگی منابع آب، تخریب چشم ن پیامدهای  موجبواین ناحیه تحقق یافته 

های   افزایش مهاجرت، رکود فعالیت،طبیعی، تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات
ها  برداری مناسب از فرصت که با بهره در حالی ؛کشاورزی و دوگانگی اجتماعی شده است

 پایدار نواحی روستایی تبدیل ۀرای توسعهای دوم را به عنوان ابزاری ب توان گردشگری خانه می
 های گردشگری در ثر فعالیتؤریزی و مدیریت م  برنامه،با توجه به این شرایطبه هر حال . کرد

  .باشد شگری پایدار روستایی ضروری میدراستای دستیابی به گر
  .های دوم، اثرات گردشگری، تهران گردشگری روستایی، گردشگری، خانه : کلیدیواژگان

  

  قدمه م
.  اواخر قرن بیستم است که با سرعت در قرن جدید ادامه دارد            های مهمّ   رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده      

های وابسته بـه آن بـه شـدت          هایی هستند که در زمینه گردشگری و فعالیت         ترین عرصه  نواحی روستایی و کوهستانی مهم    
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  .اند زمینه کاربری اراضی و پیامدهای حاصل از آن مواجه شدهبرداری قرار گرفته و با تحوالت مستمر در  مورد بهره
بـا ایـن   . دهنـد  های متنوعی است که گردشگران در نواحی روستایی انجـام مـی   گردشگری روستایی شامل فعالیت 

ای و    حال انواع مختلف آن تحت عنوان گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی، گردشگری بومی، گردشـگری دهکـده               
  ).74، ص1383اشتری مهرجردی (اند  بندی شده زی تفکیک و طبقهگردشگری کشاور

 شـود  طور موقت و در مدتی از سال برای مقاصد تفریحی و فراغتی اسـتفاده مـی  ه های دوم مساکنی است که ب    خانه
  ). 163، ص1981دیویس و فارل (

یی و کوهستانی اسـت  ویژه در نواحی روستاه گسترش گردشگری بهای  های دوم یکی از الگوی        گردشگری خانه 
 علیـرغم سـابقه نـسبتاً     . شود  حاصل می ) های تعطیالت   های ییالقی یا خانه     خانه(های دوم     که از طریق گسترش مالکیت خانه     

هـای دوم اخیـراً تجدیـد حیـاتی را تجربـه       های دوم در نواحی روستایی، گردشگری خانه      گیری و گسترش خانه     زیاد شکل 
). 23، ص 2000و هـال    مز  ویلیـا (گوهای جدید تولید و مصرف اقتصادی قابل تـشریح اسـت            کند که اغلب با توجه به ال        می

 جدید ساختار کشاورزی در حال گـسترش اسـت        تاین روند همچنین به عنوان واکنشی در برابر بحران روستایی حاصل از             
نـدگی جدیـد در نظـر    های دوم بـه عنـوان بخـش اجتنـاب ناپـذیر ز      در برخی کشورها مالکیت خانه   ). 243، ص 2002دیتر(

  ). 1993آلسکوگیوس (دهند های روستایی را گردشگری داخلی تشکیل مید گرفته شده و به همین دلیل اکثر مقدص
هـای متعـدد و متنـوعی اسـت کـه در       آبخیز سد لتیـان دارای جاذبـه     ۀ  ویژه درحوض ه  نواحی روستایی شمال تهران ب    

ۀ اخیر در زمین  ۀ  چند ده ها در     تهران بر نواحی روستایی، این جاذبه     چارچوب مناسبات روستایی و شهری و اثرات کالنشهر         
هـای   طبـق بررسـی   . برداری قـرار گرفتـه اسـت        های دوم به شدت مورد بهره       با ایجاد و گسترش خانه    ویژه  ه  بگردشگری و   

دهنـد     درصـد کـل مـساکن را تـشکیل مـی           50حـدود   کـه     خانـه دوم وجـود دارد      هزار  بیش از ده  انجام شده در این حوزه      
  ).67، ص1382رضوانی(

توانـد آثـار و    مـی   های اقتـصادی ـ اجتمـاعی رابطـه متقابـل دارد،      از آنجا که گردشگری با محیط طبیعی و فعالیت
شناخت آثار و پیامدهای گردشـگری در مرحلـه اول و   به همین دلیل  .ها داشته باشد های مثبت و یا منفی در این زمینه       پیامد

تواند پیامدهای مثبـت گردشـگری بـرای نـواحی روسـتایی را بـه حـداکثر ممکـن و                     مرحله دوم می  مدیریت این اثرات در     
  .حداقل ممکن کاهش دهدبه پیامدهای منفی آن را 

های دوم چه اثـرات و   سعی شده به این سئوال اساسی پاسخ داده شود که گسترش گردشگری خانه       مقاله حاضر   در  
 پایـدار  ۀو نیـز بـرای توسـع    تصادی و اجتماعی در این ناحیه برجـای گذاشـته اسـت           محیطی، اق   پیامدهایی را در ابعاد زیست    

  .باشد گردشگری در این ناحیه چه راهکارهایی ضروری می
  

  واحی روستایی ناثرات گردشگری بر 
های مختلف اقتـصادی، اجتمـاعی و    با توجه به ماهیت فعالیت گردشگری و ارتباط و تعامل تنگاتنگ آن با فعالیت      

ی و جوامـع میزبـان اثـرات عمیقـی          ویژه بر محیط محلّ   ه  تواند بسیار متنوع و گسترده باشد و ب         بع اثرات آن می   گی، بالطّ فرهن
  .برجای گذارد

 سـبب   )گردشـگری روسـتایی   در زمینـه    جـذاب   های  یکی از اولین مقصد   ( تأثیرات گردشگری درناحیه آلپ اروپا    
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مفــاهیمی چــون گردشــگری فرعــی، گردشــگری مــسئول،  ؛هــای دیگــری بــرای توســعه گردشــگری شــد بکــارگیری راه

بـرای کـاهش اثـرات منفـی        رویکردهـایی    بـه عنـوان      ،پذیر، گردشگری مناسـب یـا گردشـگری سـبز           گردشگری انعطاف 
ریـزی    هـا در برنامـه    رویکرد بـه دلیـل افـزایش توجـه بـه محـیط زیـست ایـن                  1990در دهه   . ریزی شدند   گردشگری برنامه 

  .اند ای روبرو شده ید توسعه گردشگری با استقبال گستردهأیو اصول قابل ت فتهگردشگری تکامل بیشتری یا
درنقاطی که گردشگری در حـال  . تواند به صورت مثبت و یا منفی باشد  فرهنگی گردشگری می اثرات اجتماعی ـ 

قویت اقتصاد خودکفایی و ت: اجتماعی مثبت و مهم گردشگری در جوامع بومی عبارت است      - اثرات فرهنگی    ،رشد است 
و گذاری مجدد درآمد گردشگری درمنـابع فرهنگـی، تقویـت     محلی، احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها، سرمایه      

ی  موسـیقی، عرضـه صـنایع         اویـژه از طریـق اجـر      ه  هـا بـ     های فرهنگی، افزایش میزان درک مدارا بین فرهنـگ          تداوم سنت 
  . تجربیات زندگی روستایینوع زندگی بومی، مسکن و سایر، هنرهای محلی
میزبـان،  ۀ   بـرای جامعـ    رفـاهی تواند شامل محرومیت از برخـی مزایـای            جوامع محلی می   ر گردشگری ب  منفیاثرات  

میزبان به گردشگری، رفتار نامناسـب و  نواحی فشار تقاضا برای منابع کمیاب مانند آب آشامیدنی، وابستگی بیش از اندازه   
  .)126ص  ،1381سازمان ایرانگردی و جهانگری(باشد عدم حساسیت فرهنگی گردشگران 

. ریزی برای گردشگری پایدار یکی از موضوعات مورد بحث میان محققان و مجریان امر گردشـگری اسـت                   برنامه
که  های آن است تا این      ریزی و مدیریت گردشگری روستایی ایجاد توازن بین تقاضا و قابلیت            به طور کلی هدف از برنامه     

، 1993پیگـرام   (که منابع روستا رو به کـاهش نهنـد از روسـتا نهایـت اسـتفاده شـود                    بدون این  تنش شود و     موجب کاهش 
اظهار کرد که توسعه ) 1991(فاگنس . آید که از چه طریق این توازن برقرار خواهد شد حال این سئوال پیش می ). 171ص

ریـزی و مـدیریت اسـتفاده         توان برای برنامه    ها می گردشگری روستایی تعداد زیادی ویژگی و نقش مشترک دارد که از آن           
   : ابراز داشتتوان  کرد، بدین ترتیب می

 خارج از یکه عالقمندان ویژه زمانیه همه مشاغل  محلی گردشگری مستقیماً برای جوامع محلی سودمند نیستند، ب        -
 ؛کنند میرقابت فعالیت و روستا در توسعه گردشگری 

بنـابراین آنهـا هـم     و های شهری یا ساحلی نیست وستایی کمتر از گردشگران مکان   ر نواحیقع بازدیدکنندگان   تو -
 ؛ا کیفیت مطلوب را دارندبها و امکانات  تقاضای انواع گوناگون جاذبه

  ؛ روستایی باشدنواحیثری برای اصالح و تجدید حیات ؤ محل تواند راه گردشگری می  -
  ؛تر دراین زمینه هماهنگ باشد گستردههای  های گردشگری باید با سیاست هر یک از سیاست -
 زیر بنـایی و حمـل نقـل در          ،توان از گردشگری به عنوان یک کارگشا یا توجیهی برای بهبود خدمات عمومی              می     -
همکاری که بر پایه    الگویی است    ،گردشگریۀ  ترین شکل توسع   ای مهم   نظر منطقه  از ؛ و اده کرد ف روستایی است  حیاون

  .ای استوار باشد قهای و بین منط ناحیه
توانـد اثـرات متعـددی بـر نـواحی       های دوم نیز همانند دیگر الگوهـای گردشـگری روسـتایی مـی             گردشگری خانه 

بـرای نمونـه ممکـن اسـت مـساکن قـدیمی در روسـتاها         . ند اسـت مبرخی موارد این اثـرات سـود      در  . روستایی داشته باشد  
زمینه اشتغال موقت و یا نیز ه بر زیباسازی روستاها، برای مردم روستاها بازسازی و یا تبدیل به مساکن جدید شوند که عالو  
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  .های محلی را باال ببرند و تسهیالت دیگری فراهم نمایند  دائمی فراهم آورند درآمد فروشگاه
 و در این رابطه وال. تواند اثرات منفی بر نواحی روستایی داشته باشد     های دوم می    با این حال گسترش مالکیت خانه     

توانـد بـا بـرهم زدن زیبـایی بـصری روسـتاها و تخریـب                  های دوم مـی     معتقدند که گسترش خانه   ) 136ص ،1982(اسمیت  
ی بـه زیبـایی و      یهـای دوم  در نـواحی روسـتا             درگسترش خانه  ها به نظر آن   . به محیط روستاها آسیب برساند     پوشش گیاهی، 

هـای دوم بایـد بیـشتر     البته اثرات اجتماعی مالکیت خانـه ). 29، ص1982ماتیسون و وال  (توازن آنها توجه کمی شده است 
   :که ویژه اینه ب؛ مورد توجه قرار گیرد
 این مورد در مناطقی که سیاست     . دهد  های دوم امکان ساخت مسکن برای مردم محلی را کاهش می            گسترش خانه 

  ؛ شود  بیشتر مشاهده می،کند ریزی ساخت مساکن جدید را محدود می های برنامه
برد که مـردم محلـی         حدی باال می   بهها را     های دوم در نواحی روستایی قیمت این خانه         افزایش تقاضای خرید خانه   

  ؛دارندن را مسکنتوان خرید 
سـاختار اجتمـاعی    و بدین ترتیـب     کنند     به شهرها مهاجرت می    ،جوانان به دلیل مشکالت سکونت در جوامع محلی       

تواند سبب خشم افراد محلی شود  جوم ثروتمندان غیر روستایی به نواحی روستایی می هخورد؛ و     برهم می جوامع روستایی   
کننـد   شان داده است که صـاحبان خانـه هـای دوم سـعی مـی     ناگر چه بسیاری از مطالعات   ؛  و فرهنگ آنها را کمرنگ کند     

  .خود را با جوامع محلی وقف دهند
اند، برقراری توازن بین تقاضـای سـاکنان          ستایی با آن مواجه   ریزان گردشگری رو    بنابراین یکی از مسائلی که برنامه     

مین مـسکن   أتـ ۀ  های دوم در نواحی روستایی با نیازهای جوامـع محلـی در زمینـ               ثروتمند شهری برای خرید یا ساخت خانه      
 .است

  

  روستاییۀ گردشگری و توسع
 1970 و   1960های    یعنی در دهه  در ابتدا   .  به بعد گسترش یافت    1950ۀ  طور مشخص از ده   ه  گردشگری روستایی ب  

 بعد از آن توسعه گردشـگری روسـتایی   .گردشگری روستایی از جنبه اقتصادی برای جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت         
انـد بـا ارائـه الگوهـا و      به عنوان ابزاری برای توسعه جوامع روستایی مطرح گردید و در این مدت صاحبنظران سـعی کـرده           

 امـروزه ابعـاد مختلـف       .تجدیـد حیـات اقتـصادی و اجتمـاعی افـزایش دهنـد            در  شـگری را    های مختلف نقـش گرد     روش
  .محیطی گردشگری روستایی مطرح و مورد توجه است فرهنگی و زیست -اقتصادی، اجتماعی 

دیـدگاه اول گردشـگری را بـه عنـوان          . روستایی سه دیدگاه مطرح است    ۀ  ارتباط بین گردشگری و توسع    ۀ  در زمین 
در ایـن دیـدگاه بـا توجـه بـه رونـد روز افـزون تخریـب روسـتاها و افـول                       . گیـرد   روستایی بکار مـی   ۀ   توسع راهبردی برای 

های مکمـل و یـا متحـول         کشاورزی سعی در ارائه راهبردهای جدیدی برای احیاء نواحی روستایی از طریق ایجاد فعالیت             
هـایی    هـا راه احیـاء مجـدد ایـن روسـتاها را ارائـه برنامـه               نمودن این نواحی با توجه به منابع طبیعی و انسانی آنها دارنـد و تن              

دانند که بتوانند هم از منابع طبیعی و انسانی آنها بهره ببرند و هم باعـث ایجـاد درآمـد و افـزایش رفـاه سـاکنان نـواحی            می
  .روستایی گردند

. گیـرد   توجه قرار مـی   های روستایی مورد     در دیدگاه دوم، گردشگری به عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه         
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توان از اتکاء بیش از حد تولیدکنندگان روستایی به کشاورزی کاسـت و آنهـا را در       طرفداران این دیدگاه معتقدند که می     

گردشگری به عنوان   ۀ  در کشورهای اروپای شرقی بر این دیدگاه یعنی توسع        . های اقتصادی جدیدی مشارکت داد     فرصت
  .کید شده استأاها پس از فروپاشی کشاورزی تابزاری برای بازسازی مجدد روست

. پایدار و حفاظت از منابع طبیعـی مطـرح اسـت   ۀ در دیدگاه سوم، گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسع       
الدین افتخاری و  رکن(های طبیعی است  این دیدگاه خواهان رشد بلندمدت گردشگری بدون اثرات مخرب بر زیست بوم   

  ).32ـ35ص، ص1381قادری
ه از آنجا که نواحی روستایی منبعی آسیب پذیر و مستعد تغییرات زیست محیطـی، اجتمـاعی و اقتـصادی اسـت، بـ                      

ریـزی و مـدیریت مـؤثر         ویژه تجربه نشان داده است که همه جا گردشگری به طـور خودجـوش و اتفـاقی و بـدون برنامـه                     
، 1997شـارپلی   (کالت آن بیشتر از فواید آن شـده اسـت  گسترش یافته، پیامدهای نامطلوبی ببار آورده و در درازمدت مش 

هـا و   پیامدهایی چون آلودگی محیط زیست، تخریب منابع آب، وقوع سیل، فرسـایش خـاک و تخریـب جنگـل              ). 73ص
به همین دلیل در طول چند سال گذشته مفهوم گردشگری پایدار . اخیر بوده استۀ مراتع از عوارض مشهود آن طی دو ده

  .بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشدکه فت کرده تا حدی پیشر
را کـه ایـن   ؛ چـ گردشگری پایدار سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبـان، مکـان گردشـگری و گردشـگران دارد          

یطی و های مح تواند پویا و سازنده و یا مخرب باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این عناصر است تا آسیب                 رابطه می 
گردشـگری  . فرهنگی را به حداقل رسانده، رضایت بازدیدکنندگان را فراهم آورد و به رشد اقتصادی ناحیه کمـک کنـد                  

توانـد در تقویـت فرهنـگ      کند و نیز می    ءزایی و ایجاد درآمد، اقتصاد جوامع محلی را احیا          تواند با مشارکت در اشتغال      می
از طـرف   . ازسازی محیط زیست طبیعی و انـسان سـاخت تغییـر ایجـاد کنـد              ی سهیم باشد و در حفظ محیط زیست یا ب         محلّ

  .دهددیگر گردشگری قادر است اقتصاد جوامع محلی را تضعیف کند و کیفیت زندگی را کاهش 
هـا و کیفیـت اخالقیـات و اصـول           ای است که در آن توازن و تعادل، حفظ ارزش           توسعه پایدار گردشگری توسعه   

ای متعـالی و متعـادل و همـه     شـود تـا توسـعه     اقتصادی همه به همراه هم دیده شده و کوشش مـی های  اقتصادی و نیز مزیت   
ای اسـت     در این دیدگاه توسعه گردشگری با استفاده از منابع موجود به گونه           . جانبه جایگزین توسعه صرفاً اقتصادی گردد     

نی جامعـه و انتظـارات گردشـگران بتـوان          که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتـصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و ضـوابط قـانو                
وحــدت و یکپــارچگی، هویــت فرهنگــی، ســالمت محــیط زیــست، تعــادل اقتــصادی و رفــاه مــردم محلــی را تــامین کــرد 

  ).10، ص1372الوانی(
تواند نقش مهمی در متنوع سـازی اقتـصاد جوامـع     بنابراین توسعه گردشگری در نواحی روستایی از یک طرف می    

ای برای تحریک رشد اقتـصاد ملـی       بستر و زمینه ساز توسعه پایدار روستایی باشد و از طرف دیگر وسیله            و  داشته  روستایی  
 و شـریف زاده (بحـساب آیـد   ) های توسعه نیـافتگی و بهبـود اسـتانداردهای زنـدگی مـردم محلـی           از طریق غلبه بر انگاره    (

  ).53، ص1381نژاد مرادی
هـای دوم بـه نحـوی مناسـب برنامـه ریـزی و مـدیریت شـود،                    خانهبه هر حال اگر گردشگری روستایی و مالکیت         

تواند خالق یا محرک یک فرآیند توسعه یافته برای حصول به پایداری توسعه در نواحی روستایی و نیز پایداری جوامع                      می
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در برخـی از کـشورها،      . هـای اقتـصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و خـود صـنعت گردشـگری باشـد                  محلی در کلیه زیر شاخه    
  .های دوم ابزاری برای توسعه پایدار نواحی روستایی بوده است خانه) و نه اجاره(گردشگری روستایی از طریق مالکیت 

با این وجود اگرچه بیش از یک قرن گردشگری در بسیاری از منـاطق وجـود داشـته و در بـسیاری از منـاطق منبـع            
هـای   هـای کارآمـد در سیاسـت     ریزی  ها و برنامه   د استراتژی اصلی درآمد و اشتغال زایی بوده است، اما همواره خالء وجو          

  .شود توسعه برای یکپارچه سازی کارکردهای گردشگری با توسعه روستایی احساس می
راهبرد گردشگری پایدار در دنیای امروز رهیافت جامعی است کـه خواهـان رشـد بلندمـدت صـنعت گردشـگری              

و براین نکته تاکید دارد کـه در قالـب توسـعه گردشـگری، بـشر قـادر       های طبیعی است  بدون اثرات مخرب بر زیست بوم    
  .خواهد بود که جوانب خاصی از محیط را در جهت مثبت یا منفی دستکاری کند

جایگـاه خـود را یافتـه در حـدی کـه      های اخیر مفهوم گردشگری پایدار تـا حـدودی         به همین خاطر در طول سال     
گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسـی کـرده و            . مان باشد تواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسا    ب

و بـا   دیگـر   وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمـان یعنـی گردشـگران را از سـوی                          رابطه مثلث 
  .صنعت گردشگری برقرار ساخته است

شـود،    که به گردشگری پایدار و پذیرش اصول آن مـی         این نکته را نیز باید در نظر گرفت که البته علیرغم توجهی             
 ویـژه ارزیـابی در عمـل آن وجـود دارد       ه  های زیادی در مورد عملی بودن، مفهوم گردشـگری پایـدار و بـ              هنوز هم بحث  

  . 1)1995بارنز و هولسن (
گری گردشـ ابـراز داشـت کـه       تـوان     ها و نظریات مختلـف در زمینـه گردشـگری روسـتایی مـی              با توجه به دیدگاه   

ای اسـت کـه بـه حوامـع           عنـوان وسـیله   ه  های جدید برای بسیاری از روستاها ب        با فراهم آوردن فرصت    سو   روستایی از یک  
و از ، دارد نگـه مـی  مـی  برجـا   ها را پا نواحی می شود و این سکونتگاهن دهد و موجب توسعه ای روستایی حیات دوباره می 

مـی  های روستایی  های اجتماعی و زیست محیطی در سکونتگاه    سیبآ ریزی شده آن سبب     دیگر توسعه بدون برنامه   سوی  
  . شود

هـای دوم، اقامـت در        های دوم، اجـاره خانـه       که کدام یک از الگوهای گردشگری روستایی مالکیت خانه         البته این 
 بـه امکانـات و   تواند در توسعه پایدار نـواحی روسـتایی داشـته باشـد، بـستگی               نقش بیشتری می  ... مراکز اقامتی روستایی و     

  .ریزی و مدیریت گردشگری در هر ناحیه دارد شرایط محلی و نیز چگونگی برنامه
  

  روش تحقیق 
های مورد نیاز در مورد  اطالعات و داده. ی و تحلیلی استفیصتحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن تو

های اسنادی  ی شمال تهران از روشناستیی و کوههای دوم در ناحیه روستا اثرات و پیامدهای گردشگری و گسترش خانه
در مرحله اول ابتدا از روستاهای ناحیه مورد و در مطالعات میدانی . آوری گردید و نیز مطالعات میدانی و پیمایشی جمع

حله مر در. گیری شد نمونه)  روستاشش( درصد روستاها 20 ،تن دو معیار جمعیت و فاصله از تهرانفدر نظر گر مطالعه با 
مسئولین و ) همانیجامعه م(، گردشگران )جامعه میزبان(مردم محلی  دوم در روستاهای نمونه، سه گروه از مردم شامل 

                                                 
1 - Burns and Holsen 
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 نفر از آنها به عنوان 295 با استفاده از روش کوکران  کهها و نهادهای عمومی و دولتی مورد مطالعه قرار گرفت سازمان

با تهیه و اجرای پرسشنامه . گردیدندانتخاب بندی شده  تصادفی طبقهگیری  ونهنمو با استفاده از روش تعیین حجم نمونه 
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر روستاهای ناحیه  های مورد نیاز در مورد اثرات و پیامدهای گردشگری در زمینه داده

ها عالوه بر  تحلیل اطالعات و دادهبرای تجربه و . ها به پردازش آنها اقدام گردید آوری داده پس از جمع. گردآوری شد
در راستای نهایتاً . های کمی و آماری نیز مانند آزمون همبستگی استفاده شد های کیفی از روش گیری از روش بهره

  .شود توسعه پایدار گردشگری در این ناحیه راهکارهایی به صورت کلی پیشنهاد می
  

  های تحقیق  یافته
های دوم اثرات و پیامدهای مختلفی بر نواحی   گردشگری و مالکیت خانههای انجام شده گسترش طبق بررسی

های زیست محیطی،  ترین آنها در زمینه  آبخیز سد لتیان بر جای گذاشته که مهمۀویژه در حوضه روستایی شمال تهران ب
  .باشد اقتصادی و اجتماعی به شرح ذیل می

  

  پیامدهای زیست محیطی
ناحیه روستایی شمال تهران درحوضه آبخیز سد لتیان به دلیل محیط کوهستانی شرایط اکولوژیکی آسیب پذیر و 

از طرف و آسیب پذیری آن دربرابر مداخالت انسانی  اهمیت این ناحیه برای کالنشهر تهران از یک .ای دارد شکننده
 البرز مرکزی، جاجرود و نیز ،اظت شدۀ ورجینوجود سه منطقه حف. تر ساخته است شرایط آن را حساسطرف دیگر 

مین أت سد لتیان درو و نقش رودخانه جاجرود ) که تمام یا بخشی از قلمرو آنها در این ناحیه قرار دارند  (پارک ملی الر 
ی ای تکمیلی برا طور کلی این ناحیه عرصهه ب. دهد  درصد آب شرب مورد نیاز تهران، اهمیت این ناحیه را نشان می35

  .کالنشهر تهران است و اهمیت حیاتی برای این شهر دارد 
های وابسته به آن  گردشگری و فعالیتترین پیامد زیست محیطی   جاجرود و سد لتیان مهم آلودگی آب رودخانه

های دوم هستند در حریم منابع آب استقرار  زیرا اکثر ساخت و سازهای غیرمجاز که عمدتاً خانه؛ در این ناحیه است
های تصفیه نشده، زباله، مواد  های متعدد از طریق فاضالب این آلودگی از طریق اضافه شدن مستمر آالینده. اند افتهی

فقدان شبکه بهداشتی دفع فاضالب و . گیرد شیمیایی، فلزات سنگین و سایر مواد سمی به درون رودخانه و سد صورت می
طور مستقیم و غیر مستقیم وارد ه های حاصله ب ود که کلیه فاضالبش های جذبی در این زمینه باعث می استفاده از چاه

و  لیتر در روز 8/243طبق اسناد موجود مصرف سرانه آب در این ناحیه . های سطحی و زیر زمینی شوند شبکه آب
ب، حجم  و سرانه تولید فاضال1380با توجه به جمعیت ناحیه درسال .  لیتر است8/182  حدودفاضالب سرانه حاصل از آن

 بخش مهمی از آن وارد رودخانه جاجرود و سد لتیان ه میلیون متر مکعب در سال است ک6/1کل فاضالب این ناحیه 
  . شود می

در این زمینه اگر چه رودخانه جاجرود در گذشته به دلیل پایین بودن میزان آلودگی و به کمک نیروهای ذاتی 
در به کاهش آلودگی خود بوده است، اما این توانایی به مرور زمان و با خود مانند فرآیندهای خود پاالیی تا حدودی قا

 تخریب ،ها  عالوه بر آلودگی آب.)75، ص1378قائمی (افزایش حجم مواد آالینده مستهلک شده و از بین رفته است 
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مدهای  افزایش خطر سیالب و رانش زمین از دیگر پیا،اراضی، دگرگونی چشم انداز طبیعی تخریب پوشش گیاهی
  .زیست محیطی گردشگری در این ناحیه است

 در حـوزه آبخیـز سـد لتیـان بـا اسـتفاده از مـدل                 EIA(1(زیابی اثرات زیست محیطـی      ارای که در زمینه       در مطالعه 
 غیـر قابـل     ، درصد مساحت این ناحیه به دلیل شرایط طبیعی نامناسب حاکم بـرآن            68دهد که      انجام شده نشان می    2تخریب

های انـسانی و بـه تبـع آن بـاال رفـتن ضـریب تخریـب،                   درصد نیز به دلیل تخریب ناشی از فعالیت        20حدود   .توسعه است 
ناحیـه دارای  از درصـد  12تنهـا  .  اسـت )4( و )3(کیفیت توسعه خود را تـا حـدود زیـادی از دسـت داده و دارای اولویـت        

  .)، ص1380جعفری(باشد   می)2(و ) 1(اولویت توسعه 
هـا،    ویـژه درحـریم رودخانـه     ه  هـای نامناسـب بـ      محـل  رویـه و غیـر اصـولی در         و سازهای بـی   طور کلی ساخت    ه  ب

ریزی، تخلیه فاضالب، اسکی بازی، تبدیل اراضی کـشاورزی بـه فـضاهای مـسکونی،                 خاکبرداری از خاک سطحی، زباله    
هـای     و گسترش مالکیـت خانـه       شکار غیر مجاز که عمدتاً متاثر از گردشگری        ،رنامهبسازی بدون     جاده تبدیل مراتع به باغ،   

  .                               های وابسته آنها است، نقش موثری در آلودگی زیست محیطی این ناحیه دارند دوم و فعالیت
  

  اجتماعی  پیامدهای
ایـن ناحیـه داشـته       های دوم آثار و پیامدهای اجتماعی مختلفی اعم از مثبت و منفی در              گسترش گردشگری و خانه   

  :  شرح ذیل است بهترین آنها ه مهمک
افــزایش جمعیــت مــوقتی و فــصلی از پیامــدهای منفــی  رت همــراه بــا کــاهش جمعیــت دائمــی روســتاها ومهــاج -

 گردشـگری و افـزایش تقاضـا بـرای زمـین، جمعیـت بـومی بـه فـروش                    سترشبا گ . گردشگری دراین ناحیه است   
 عـالوه بـر  . کنند  ه شهرهای خارج از ناحیه مهاجرت می      امالک خود اقدام کرده و با بدست آوردن سرمایه نقدی ب          

هـای    هـای اقتـصادی سـنتی ماننـد کـشاورزی و دامـداری، زمینـه                دگرگونی اقتصاد روستایی و رکود فعالیت      ،این
  سـال های انجـام شـده، طـیّ    طبق بررسی. کند اشتغال جمعیت بومی را کاهش داده و آنها را وادار به مهاجرت می  

تنهـا دردو نقطـه     . انـد   ت و حتی دارای رشـد منفـی جمعیـت بـوده           سم روستاهای ناحیه مهاجرفر    تما 1345ـ  75های
هـای خـدماتی بخـش دولتـی و نیـز گـسترش              بـا گـسترش فعالیـت     ) میگـون  شم و  ف شان،وا(شم  فشهری لواسان و    
 1365 ـ  75هـای   در شـهر لواسـان طـی سـال    حتی  رشد جمعیت مثبت است و ، سکونتی اهی ـ بگکارکردهای خوا

جمعیت موقت ناحیه اعـم از گردشـگران،          برخالف جمعیت دائم،   . است آن شده مهاجرپذیری  عوامل فوق باعث    
کاهش جمعیـت بـومی و دائـم پیامـدهای          .های دوم درحال افزایش است      و مالکان خانه   ،کارگران روزانه و فصلی   

 .و جنسی جمعیت داشته استسنی ترکیب  زمینه دیگری از جمله دگرگونی در

  
  
  

                                                 
1- Environmental Impact Assessment 
2- Degradation model 
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  1345ـ75های  تغییرات جمعیت درناحیه روستایی شمال تهران به تفکیک دهستان طی سال -1ول جد

  دهستان  )درصد(نرخ رشد ساالنه   تعداد جمعیت
1345  1355  1365  1375  55-1345  65-1355  75-1365  

  -76/0  54/0  -15/1  11732  12661  11994  13456  رودبار قصران
  46/13  -3/1  -19/1  15238  4312  4785  5393  کوچک لواسان

  -58/1  -19/1  14/0  3328  4018  3528  3467  لواسان بزرگ
  .مرکز آمار ایران: مأخذآماری

گردشگران بـه مـردم محلـی در برخـی          تعداد  دگرگونی اجتماعی به شکل فشار اجتماعی که حاصل نسبت زیاد            -
 و جامعه میهمان از دیگر پیامـدهای اجتمـاعی          روزهای سال است، و نیز بروز تضاد و دوگانگی اجتماعی بین جامعه میزبان            

ن ساکن روسـتاهاو  االف ـ روستائیان و بومی : درحال حاضر چهار گروه مهم اجتماعی شامل. گردشگری در این ناحیه است
 آنها ساکن روستاها بوده و امروزه در تهران و شـهرهای و اجداد ب ـ روستائیانی که قبالً خود و یا والدین  ، شهرهای ناحیه

طور موقت در ه اطراف سکونت دارند، ولی برای حفظ میراث خانوادگی و بازدید اقوام و بستگان خود و نیز گردشگری ب         
 دـ کارگران غیر بومی و مهاجر که از اقصی نقاط کشور ،های دوم و ج ـ گردشگران و مالکان خانه ، روستاها حضور دارند

  .موقت دارنداین ناحیه اقامت  برای کارگری و یا نگهبانی در
ثیری در افزایش اشتغال در بخش      أهای دوم ت    مورد اشتغال، طبق نظر مردم محلی، گردشگری و گسترش خانه          در -

افـزایش  بـین توسـعه گردشـگری و        در ایـن ناحیـه      از دیدگاه مسئولین محلی     . خدمات، اشتغال جوانان و زنان نداشته است      
 ایـن رابطـه در مـورد        . اسـت  ردا معنـی خطـا    01/0سطح   در   این رابطه  کهبخش خدمات رابطه مثبت وجود دارد        اشتغال در 

 مـسئولین محلـی نیـز هماننـد مـردم      ،در مـورد افـزایش اشـتغال زنـان    . باشد دار نمی اشتغال جوانان نیز مثبت است ولی معنی      
زایـی از جملـه       هرحـال ازآنجـا کـه اشـتغال       ه  بـ . )2جدول شماره  (ثیر مثبتی دراین زمینه نداشته است     أمعتقدند گردشگری ت  

های گردشگری منجر به ناپایداری اجتمـاعی        زایی فعالیت   باشد، ضعف اشتغال    معیارهای پایداری گردشگری روستایی می    
  .شود می

  

  جوانان و زنان از دیدگاه اشتغال های دوم با افزایش اشتغال در بخش خدمات، و افزایش  بین گسترش گردشگری خانهۀ رابط -2جدول 
  ن محلی در ناحیه رودبار قصرانمردم و مسئولی

 مسئولین مردم شرح

 داری سطح معنی ارزش سطح معنی داری ارزش اشتغال در بخش خدمات افزایش

  600/0  641/0  321/0  077/0  اشتغال دربخش خدمات افزایش 
  154/0  112/0  610/0  029/0  افزایش اشتغال زنان

  062/0  391/0  213/0  121/0  افزایش اشتغال جوانان
  

  
  پیامدهای اقتصادی 

  : از ترین آنها عبارتند های دوم دراین ناحیه پیامدهای اقتصادی متنوعی داشته که مهم گردشگری و گسترش خانه         
  .أسیسات و تجهیزات مرتبط با گردشگریتهای دوم و  تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات به خانه
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هـای دوم    گسترش فیزیکـی روسـتا از طریـق خانـه    ،روستاها قرار دارندبافت شیه حادرون و یا که باغات در     با توجه به این   
 1345ــ  82هـای    طـی سـال   ناحیهطبق مدارک موجود سطح کل اراضی کشاورزی         .ه است دش ها  نمنجر به تغییر کاربری آ    

 اراضـی نیـز     وه بر کاهش سطح ارضـی کـشاورزی، کیفیـت         الع.  هکتار رسیده است   764 هکتار به    1243و از   کاهش یافته   
شود، و از طرف دیگر بخشی از         طرف باغات و اراضی کشاورزی به ساخت و ساز تبدیل می            زیرا از یک   ؛ل یافته است  تنزّ

این کاهش و تغییر کاربری اراضی که با تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی جبران شـده اسـت، بـه نامناسـب بـودن کیفیـت                  
در واقـع اراضـی مرغـوب از چرخـه تولیـد            . ی کشاورزی گردیده است   خاک اراضی مرتعی منجر به کاهش کیفیت اراض       

  .کشاورزی خارج شده و اراضی کم بازده جایگزین آنها شده است
  .اند های دوم قرار گرفته  بازده که در محوطه خانهم ک1های خانگی تبدیل مزارع و باغات به باغ -       
وضـعیت اوالً موجـب   این بازی زمین که   های کاذب و بورس    قیمتافزایش شدید قیمت زمین و مسکن و پیدایش          -       

) مراتـع  و ها  رودخانه(ثانیاً تعرض به حریم منابع طبیعی        و   روند تبدیل باغات و مزارع به ساخت و ساز شده است           تسریع در 
  .  ساخته استرمین مسکن برای جمعیت بومی را دشواأثالثاً تو را افزایش داده 

گردشگری کشاورزی از طریق خـرد شـدن        الگوی مشابه   الیت کشاورزی از یک فعالیت مولد اقتصادی به         تبدیل فع  -       
  . برداری تفریحی از آنها م و نهایتاً بهرههای دوّ باغات و محصورشدن آنها دراطراف خانه

 خـدماتی مـرتبط بـا       هـای  فعالیـت آنهـا   های کشاورزی و دامداری بـه دلیـل عـدم تـوان رقابـت بـا                  رکود فعالیت از   -       
س و کاهش تعداد گاو گوساله از       أ ر 26877 به   36730کاهش تعداد گوسفند و بز از       . گذاری مسکن   گردشگری و سرمایه  

   . این موضوع استۀ نشان دهند1345ـ82های  س طی سالأ ر44 به 1029
ه افـزایش تعـداد مراکـز اقـامتی و          کهای صنعتی، تجاری و خدماتی و افزایش نسبی اشتغال در آنها             گسترش فعالیت  -      

  . عامل اصلی آن بوده است1381 واحد در سال 91 به 1373 واحد در سال 51تفریحی ناحیه از 
  .ایجاد بازار مناسب برای محصوالت کشاورزی -      

  

  نقش گردشگری در توسعه ناحیه 
 4/23همچنـین  .  ناحیـه معتقدنـد  ۀثر گردشـگری در توسـع  ؤنقش مبه  مردم و مسئولین محلی ،ات میدانیعطبق مطال 

عالوه بـر   . اند   ناحیه نظر داده   ۀثیر زیاد و خیلی زیاد گردشگری در توسع       أ درصد از مسئولین محلی به ت      48مردم و   از  درصد  
طبق ایـن بررسـی   . اند متوسط گردشگری در این زمینه اشاره کرده ثیرأ درصد ازمسئولین به ت   38 درصد ازمردم و     5/48این  

  . اند حلی بیش از مردم به نقش گردشگری در روند توسعه ناحیه اعتقاد داشتهمسئولین م
  

  گیری  نتیجه
های گردشگری در ناحیه کوهستانی شمال تهران فرصـتی را بـرای تـامین نیـاز فزاینـده شـهروندان کالنـشهر                    جاذبه

دیگـر  سـوی   های ایـن ناحیـه از       و تجدید حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا       یک سو   تهران به فضاهای فراغتی از      
  .  نیز از جانب گردشگری متوجه این ناحیه استیها، تهدیدهای البته در کنار این فرصت. فراهم ساخته است

  
                                                 

1- homegarden 
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  ) درصد ( روستایی شمال تهران از دیدگاه مردم و مسئولین محلیۀ ناحیۀثیرگردشگری درتوسعأت -3جدول                         
  مسئولین محلی  مردم  میزان تاثیر
  14  2/11  خیلی زیاد
  34  2/12  زیاد
  38  6/48  متوسط
  2  5/20  کم

  5  4/7  خیلی کم
  7  1/2  اظهار نشده
  100  100  جمع

   مطالعات میدانی :مأخذ        
  

هـای    برداری نشده، ولی درمقابـل تهدیـد        این ناحیه بهره  ۀ  های حاصل از گردشگری برای توسع      فرصت متأسفانه از 
 در   )حوضه آبخیز سد لتیان   (های دوم در ناحیه روستایی شمال تهران          شگری واحداث خانه  دگر.  تحقق یافته است   آن بعضاً 

رویه و احـداث      این روند عمدتاً به شکل ساخت و ساز بی        . افته است یثر گسترش   ؤهای اخیر بدون برنامه و مدیریت م       سال
ویژه درزمینـه آلـودگی منـابع آب رودخانـه     ه نی شمال تهران ب  اثرات نامطلوبی بر محیط زیست کوهستا      1مساکن غیر مجاز  

زمینه اقتصادی و اجتماعی نیز علیرغم پیامدهای مثبت اقتـصادی و اجتمـاعی               در .سد لتیان برجای گذاشته است     جاجرود و 
 زیـست و  توانـد اثـرات مثبتـی بـر حفـظ محـیط       البته گردشگری می  . زودگذر و ناپایدار، اثرات آن عمدتاً منفی بوده است        

ریـزی و     توانـد ایـن اثـرات را تحقـق بخـشد، برنامـه               آنچه که مـی    . اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی داشته باشد       ۀتوسع
ویژه به دلیل عدم هماهنگی ه باشد که این مهم درناحیه کوهستانی شمال تهران ب          های گردشگری می   فعالیت ثرؤمدیریت م 

  .  نیافته استهای مسئول تا کنون تحقق نهادها و ارگان
منابع و تهدید سد لتیان و آثار نامطلوب آن بر آلودگی آبخیز ۀ رویه و غیر قانونی در حوض ساخت وسازهای بی

ها، سازمان حفاظت  ها، بخشداری های اجرایی مربوط مانند شهرداری طرف و عدم هماهنگی دستگاه آب تهران از یک
کشور  به شورایعالی امنیت ملی 1380این موضوع درسال که باعث شد محیط زیست و وزارت نیرو از طرف دیگر 

 ویژه مقابله باساخت و سازهای غیر قانونی دره کنترل محدودیت ساخت و ساز ب کید برأاین شورا ضمن ت. کشانده شود
 گذشته طی سه سال. های اجرایی دراین زمینه را بر عهده استانداری تهران گذاشت مسئولیت هماهنگی دستگاه این ناحیه،

جاوز به حریم رودخانه جاجرود، ایجاد مانع و تای به شکل صدور اخطار برای جلوگیری از  اقدامات محدود و پراکنده
دیوار سنگی و بتنی در برخی ازنقاط رودخانه، آزادسازی حریم و بستر رودخانه، جلوگیری از برخی ساخت وسازهای 

های مسئول انجام شده   شهرها دراین ناحیه از طرف دستگاه وتاهاآوری فاضالب روس تهیه طرح جمعنیز غیرقانونی و 
  .است 

رویـه و غیـر مجـاز در ایـن ناحیـه             گریزی و روند ساخت وساز بـی        با این حال علیرغم تمهیدات قانونی، هنوز قانون       

                                                 
1- Ilegal homes 
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 از  رخیب،  م شده های اعال  شرازطبق گ . دهند  ها و نهادهای دولتی وظایف خود را انجام نمی         برخی از دستگاه  . وجود دارد 
) 1384 ،کریمـی   (گیـرد     صـورت مـی    و عمـومی     تخلفات مربوط به ساخت وساز غیرمجاز از جانب برخی نهادهای دولتـی           

گریـزی نقـش      ایـن قـانون    ل و صاحب منصبان دولتی باسوء استفاده از موقعیت خـود در           عالوه بر این برخی اشخاص متموّ     
ای عمرانـی در حـوزه      هـ  ها نیز برای کـسب درآمـد و اجـرای طـرح            شداریها و بخ   نهادهای محلی مانند شهرداری   . دارند

   .به منافع کوتاه مدت گردشگری توجه دارندصرفاً فعالیت خود در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و 
اثرات مثبت گردشگری بر جوامع محلی به طور طبیعی بوقـوع نخواهـد             با توجه به این شرایط باید توجه داشت که          

بـرای حـصول اطمینـان از پایـداری منـابع      . ری مـدیریت شـود  ثّؤکه برای تحقق آن باید گردشـگری بـه نحـو مـ         بل ؛پیوست
بهـر  .  برمحیط زیست و امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت است   »مدیریت اثرات گردشگری   «گردشگری نیز 

توانـد     توسـعه پایـدار گردشـگری مـی        تجدید حیات جوامـع روسـتایی، مـدیریت و         حال با توجه به اهمیت گردشگری در      
توسعه پایدار گردشگری روستایی    . پیامدهای مثبت آن را به حداکثر و پیامدهای منفی آن را به حداقل ممکن کاهش دهد               

فـشار اجتمـاعی، جـذابیت     مین حقوق و امنیـت گردشـگران، اشـتغال،       أی، ت با استفاده از معیارهایی مانند رضایت مردم محلّ       
ـ    های اقتصادی، سطح رفـاه اجتمـاعی، کنتـرل و          ع شدن فعالیت  ت محلی، متنوّ  مشارک گردشگری،  حفـظ ی و   نظـارت محلّ

برداری از منافع ناشـی       دستیابی به مدلی که بتواند در حین جذب و بهره         . باشد  گیری می   محیط زیست قابل سنجش و اندازه     
محیطـی،     از بـروز صـدمات زیـست       از گسترش صنعت گردشگری و ایجاد باالترین سـطح رضـایت در بـین گردشـگران،               

در ناحیـه مـورد مطالعـه       ). 102-103صص،  1992لوآر(فرهنگی و اجتماعی جلوگیری کند چندان دور از دسترس نیست           
  : پایدار گردشگری داشته باشدۀثری در توسعؤتواند نقش م اقدامات ذیل می

هـا و    در این ناحیه با هماهنگی دسـتگاه      ای برا ی توسعه پایدار گردشگری         تهیه و اجرای طرح راهبردی و توسعه       -
   ؛مشارکت مردمویژه ه بنهادهای مربوط و 

به عنـوان یکـی از ابزارهـای      (EIA) »ارزیابی اثرات توسعه  «ایجاد یک سیستم مدیریتی دراین ناحیه واستفاده از          -
   ؛های مدیریتی این سیستم جهت بهبود و اصالح رویه

 زیـاد ر ناحیه به دلیل حساسیت شرایط اکولوژیکی آن و تـراکم جمعیتـی              لوگیری از توسعه شهری و صنعتی د      ج -
   ؛ها حاصل از این فعالیت

   ؛ ونظیر آن های گردشگری بی های این ناحیه با توجه به توان توسعه و جاذبه احی منظر و محیط در درهطرّ -
   .ک نهاد مدیریتی یکپارچههای اجرایی مسئول در ناحیه از طریق ایجاد ی هماهنگی بین نهادها و دستگاه -
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