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چ يك ده

گردشگری روستایی نیز مانند انواع دیگر گردشگری نیازمند زیرساختهایی مطلوب است و در میان این زیرساختها خانهها ای

دوم روستایی نقش تاثیرگذاری ایفا میکنند .هدف این مقاله تحلیل تأثیر خانههای دوم بر توسعهی گردشگری روس یات ی هقطنم رد    
لواسان است .سؤال اصلی پژوهش این است که خانههای دوم چ ریثات ه ی عسوت رب  هههه هههههی گردش یلک روط هب ییاتسور یرگ
خصوص در منطقه لواسان داشته و خواهد داشت؟ عالوه بر این سؤال اص یل

ت فرع رد زین یرگید ی حرطم شهوژپ نیا
س الاؤ ت ت

   

هب و
    

میشود از جمله این که گردشگری روستایی چیست؟ سابقه خانههای دوم روستایی به چه زمانی بر میگردد و اینکه منطقه لواس نا
دارای چه مختصات اقتصادی و طبیعیای در راستای گردشگری است؟ .نتایج این مقاله نشان میده  یرگشدرگ هک د ر و ییاتسو   
ایجاد خانههای دوم با هم ارتباط تنگاتنگی دارند .در برخی از مناطق ساخت خانههای دوم ،فعالیت گردش نآ رد ار ییاتسور یرگ   
منطقه افزایش میدهد و در جایی دیگر ورود گردشگران روستایی به آن مناطق باعث وسوسه شدن گردشگران به ساخت خانههای
دوم میشود .این پژوهش از ن عو

فیک تاقیقحت ی هب و  ت تروص و یفیص         -تحلیل ب هک تسا ی ه لکش ود

کتابخانهای و بررسیهای میدانی انجام پذیرفته است.

واژگان کلیدی :گردشگري روستا يي  ،توسعه گردشگری ،خانههاي دوم ،لواسان.

 -1اکرم صمصامیان (نویسنده مسئول) akramsamsamyam@yahoo.com

اطم ل سا تاع ناد ییییییی یییییییی-

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 6931
 102فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
ی از مراحل توسعه صنعتی هر کشور بوده و دارای اثـرات اجـتماعی ،اقتصادی،
ایجاد و گسترش صنایع روستایی ،یک 
ک سو به عنوان مکمل بخش کشاورزی در جه اغتشا داجیا ت للل لللل و
سیاسی و فرهنگی فراوان است .ایـن صنایع از ی 
افزایش درآمد روستائیان و از سوی دیگر باعث از بین رفتن اختالف و عدم توازن ب و رهش نی

رد اتـسور تیاهـن     

جلوگیری از مهاجرت بیرویه روسـتاییان بـه شهرهای کوچک و حاشیه شهرهای بزرگ میش دو  ..ص ییاتسور عیان   
ظ منابع طبیعی در خطر ،صادرات نوآوری ،ارزش افزوده و رشد اقتصادی کش یاهرو
نقش قابل توجهی در تولید ،حف 
در حال توسعه دارند .کارخانجات کوچک مقیاس به دلیـل م دوخ یداصتقا تیهاـ     در ن و ییاتسور یحاو

ناکما    

ی از رشد قابل مالحظهای برخوردار بوده و منجر به کاهش شک نیب یداصتقا فا    
رقابت با ساسر بخشهای اقتصاد 
نواحی شهری و روستایی م 
یگردند(.)Yazdani Zanganeh et al., 2009: 103
ت عالقهمند بودهاند و هررر س دع هلا هه هههی زی ا یدا ززز
از گذشتههای بسیار دور تـاکنون ،انسانها همواره به سیر و سیاح 
افراد بـه قصد مسافرت از مکان زنـدگی خـود خارج شده و از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر به
سیاحت پرداختهاند .با گذشت زمان و افزایش تعداد مسافران از یکسو و همچن ر دوبهب نی اا اااههاای ارتب روهظ و یطا   
ل و نقل مانند اتـومبیل ،قطار ،هواپیما و ...از سوی دیگر سیر و سیاحت رفته رفته گسترش یاف و ت
وسایل نوین حم 
ت عنوان صنعت گردشگری یاا توریسممم ن ما
به صورت یک صنعت بزرگ در سطح بین الملل ظاهر شد که از آن تح 
برده میشود .صـنعت گـردشگری به عنوان متنوعترین صنعت دنیا ،دارای زیررر مجموع ععههاایی است؛؛ یک یز زا ی رر ررر

مجموعههای مهم و قابل توجه ای 
ن صنعت گردشگری روستایی 1است (.)shadmani, 2010: 20

ط در کنار صنایع بزرگ به رش اودیما د رر ررر
تجارب کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان داده که صنایع کوچک و متوس 
ت .اهمیت صنایع کوچک و سرمایهگذاری در مناطق روستایی در اشتغالزایی
کنندهای در اقتصاد آن کشور رسیده اس 
ته ار دمآراک یلغش یا
ی متنوععع و فرصت ت
بسیار بـاالست چـرا که میتوان حضور کااله دیلوت یا یی یی
شهریسازی روستاها ،تجاریسازی کشاورزی ،مدرنیزه کردن بخ و یزرواشک ش

.دومن نیمضت      

ته ارب دشر یا ییی ییی
ی
صرف داجیا تتتت تتتت

ی کشور است (.)Abasinejad and Rafeey Imam, 2006: 31-54
ی روستای 
حوزهها 
ی را برای انجام فـعالیتهای غـیر کـشاورزی در اختیار روستائیان
گـسترش فـعالیتهای صـنعتی فرصتهای جدید 
ن گزینه
بت یر ن ن
یترین ش وی ه ه ،مناسب ب
ی روستا ،گردشگری روستایی به مـنزله راهـبرد 
قرار میدهد .برای توسعه اقتصاد 
ل این صنعت چندان تخصصی و پر درآمد نـیستند ،امـا مـنافع بسیاری ک نیا ه   
خواهد بود .شاید به نظر برسد مشاغ 
ی برای شاغالن این بخ تشاد ش هه ههه
ی بـسیار 
صنعت نصیب مناطق ویژه گردشگری در دنیا کرده ،نشان داده کـه مـزایا 
یکنند ،،ص نـ اایع روس یات ی زاب  ار   
است .گردشگران برای اقامت ،خرید کاالهای محلی و خدمات پ ـم تـخادرپ لو ییی ییی
ی و داخل 
مناسب خود (خارج 
ی) را به دست خواهند آورد ،ثبات شغلی و درآمدی به وجـود خـواهد آمد ،کمک کک به
سرعت گردش پول میکند و ارز خارجی به کشور وارد نماید .این درآمدها در فـعالیتهای مـحلی ج و هتفای نایرـ
یب در  ..در پیش درب
منجر به کسب درآمد میشود .این امر انگیزه روستاییان به سرمایهگذاری در این صنعت را بـاال مـی ی
1

.Rural tourism
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حها اثر بخش بوده ،همک نیلوؤسم و ییاتسور عماوج کیدزن یرا      
این طر 

اس  ت ( ( Rukn al-Din eftekhari and

.)qaderi, 2002: 23-40

شکلهای مختلف گردشگری مبتنی بر طبیعت و اکوتوریسم ،گردشگری خانههای دوم و گردشگری روزانه ،،از مهممم-
ی به
ت اجتم عا ی ی
ترین آنها به شمار میآیند .با این همه رشد گسترده و فزاینده گردشگری روستایی در میان همة طبقات ت
عنوان پدیدهای فراگیر ،به ویژه در کشورهای توسعه یافتهتر ،از میانه قرن بیستم ،به تندریج از سالهای بعددد از جن گگگ
جهانی دوم شتاب یافت.
تا جایی که امروزه یکی از برجستهترین زمینههای توسعه بخش گردشگری شناخته میشود .در این چارچوب ،ریچارد
ل دهههه  ، 1960بی گنا ررر
یگوید تاریخ گردشگری روستایی تاا اوایل ل
شارپلی از پیشگامان مطالعات گردشگری روستایی م 
ت کههه
فعالیتی به نسبت کوچک مقیاس و منفعل است که چندان فراگیر و چشمگیر نبوده است؛؛ اماا از ای هد ن ههههه است ت
لهای مطرح
یگردد؛ تا جایی که اکنون یکی از مهمترین شک 
گردشگری به عنوان پدیدهای فراگیر و تأثیرگذار نماینان م 
در بخش گردشگری شناخته میشود .به طور مثال ،براساس آمارهای رسمی ،در دهه  ،0931حدود س راهچ ه ممممم م در ممم
بریتانیا حداقل یک بار درسال به قصد گذران اوقات فراغت و گردش ،به حومههای روستایی مسافرت کردهان شر .د دد ددد
ی درح لا
اهمیت گردشگری روستایی از نیمة دوم سندة بیستم ،در بسیاری از کشورهای جهاننن و از جملههه کش اهرون ی ی
توسعه تا جایی بوده است که در دو دهة اخیر ،گردشگری روستایی به عنوان یک راهبرد توانمند برای توسعةةة اقتصادد
روستایی مورد توجه اندیشمندان و برنامه ریزان قرار گرفته است (.)shadi et al., 2015: 1-26
ی ب اونع ه نن ننن
طی دو دهة اخیر ،کشورهای پرجمعیت هند و چین از نمونههای بارز در به کارگیری گردشگری روس یات ی ی
یآینددد .در کشوررر هند ،،وزارت
یکی از برجستهترین راهبردهای اقتصادی توسعة روستایی در سطح ملی ب امش ه رر ررر م مم 
حهای ملی گردشگری روستایی را در قالب
گردشگری عهده دار توسعة گردشگری روستایی است و در این راستا ،طر 
ی باا
یکند .همچنین ،از اواخر دهه  ، 1990توسعه گردشگری روس یات ی ی
برنامههای کوچک مقیاس و جامعه محور اجرا م 
هدف غلبه بنر مشکالت اقتصاد روستایی ،به طور گسترده مورد توجه دولت چنین قرارگرفته است .ه هلاقم نیا فد    
تحلیل تأثیر خانههای دوم بر توسعهی گردشگری روستایی در منطقه لواسان است .سؤال اصلی پژوهش این است که
خانههای دوم چه تاثیری بر توسعهی گردشگری روستایی به طور کل وصخ هب و ی ص رد 

و هتشاد ناساول هقطنم     

خواهد داشت؟(.)Yazdani Zanganeh et al., 2009: 103
نظریات گردشگری روستایی
گردشگری روستایی بخشی از بازار گـردشگری و منبعی برای اشتغال و درامد بوده و میتوان آن را ابزار مهمی ب یار
ی بسیااری ای طخ اب رما ن
توسعه اقـتصادی-اجـتماعی و اکـولوژیکی جوامع روستایی قلمداد ک در  ..در کش اهرو ی ی

   

مشیهای کشاورزی در ارتباط است و غالبًاًا به عـنوانراهـبردی برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سنتی روس یات ی
یکند
ارتقا داده میشود .مسلمًاًا گردشگری نقش اسـاسی در مـیزان تـوسعه و حفظ ذخایر ن م افیا ییاتسور یحاو یییی یییی
(.)Ismaili, 2003: 99-102
ی توس هع
تهای ی
با فرض اهمیت گردشگری به عنوان فعالیتی گسترده و عـمومی و تأکید روز افزون در حیط سایس ه تت تت
محلی و منطقهای و با در نظر گرفتن ایـن موضوع که تعریف مـشترک و قـابل قبولی از گردشگری روس یات ی دوجو    

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 6931
 104فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یهای این فعالی د ت ررر
داشته باشد ،توسعه گردشگری امری ضروری به نظر میرسد ،بخصوص با توجه به اینکه ویژگ 
ینماید .جالب توجه اینکه
ی خاص ،به وضوح گردشگری روستایی را از شکلهای دیگر گردشگری مجزا مـ 
محلها 
ی توافق شدهای در این زمینه وج د .درادن دو رر ررر نگاه ه اول
به رغم تمام این مسائل ،هیچ تعریف یا مجموعه ویژگیها 
یرسد ..الن گ ینچ ار ییاتـسور یرگشدرـ ن    
تالش برای ارائه تعریفی از گردشگری روستایی کاری آسان به نظر می ی
یپیوندد؛ اما همین بیان س هدا
ف میکند :گردشگری روستایی ،گردشگری است که در نواحی روستایی به وقوع م 
تعری 
ی ،ت یکفـ ککک
ی روس یاتـ ی ی
حیط حاون ه یی یی
ابهامات زیادی دارد .برای مث وب ددعتم یرگشدرگ فیراعت ،لا د  رد هژیوب ،ه حححححح حححححح
فعالیتهایی که صرفًاًا حالت گردشگری دارند یا تفریح ،یا ورزش و  ...از یکدیگر دشوار است .در نهای و فیرعت ت
ل و دش او ررر استتت .کش هرو اای م یاهرایعـم ،فلتخـ   
تعیین معنای نواحی روستایی یا روستا نیز به همان میزان مشک 
یت فیرعت کی ناو    
ن اینکههه واژه روس یات ی م ار  یی یی
متفاوتی برای تعیین مناطق روستایی و غیر روستایی دارند .در عین ن
جغرافیایی و هم بیان ویژگیهای فرهنگی جوام یشناتسور تاعامتجا و ع ننن ننن
ن دانس  ت ( ( Rukn al-Din eftekhari and
.)qaderi, 2002: 23-40

اداره امور کار امریکا 1در زمینه گـردشگری روسـتایی تـعریف زیر را ارائه کرده است:
ی اس رد ،ت
ی ش ره ی ی
بازدید از مـکانی غـیر از مـکان معمول کار و زندگی خود که خارج از محدوده استاندارد آم را ی ی
زمانی که فعالیتی غیر از فعالیت کاری در منطقه مورد نظر انـجام ش وـ د د ک ینچ فده هـ ن تسا نکمم یدیدزاب 

    

تحقیق ،درمان ،مـذهب و  ...بـاشد .در سال   1986کمیسیون جوامع اروپایی ،نه تنها گردشگری مزرعه یا گردش یرگ
کشاورزی ،بلکه تمامی فعالیتهای گردشگری روستایی را در نواحی روستایی ،گـردشگری روسـتایی تـعریف نمود.
ی
تهای ی
ی اط  تسا هدـش قال که ا زززز ززززز طریق فعالیت ت
ته یا ی ی
در تعریفی دیگر ،گردشگری روستایی بههه مجموعههه فعالیت ت
گردشگری ،مانند تأمین اقامتگاه ،غذا و یادگیری و آموزش درباره روستاا و مزرعههه درام یاهد ی نکاس یارب ار  ا آ ن ن   
یت  اریز فیرعت ناو را یارب     
ع بندی از تعاریف ارائه شده می ی
سـکونتگاههای روسـتایی ایـجاد میکند .در یک جم 
گـردشگری روسـتایی ارائه کرد:
ل هر نوع فعالیت تفریحی و گذران اوقات فراغت است با دریافت .خدماتی از ق ،اذـغ لیبـ   
ی شام 
گردشگری روستای 
ن و مقررات جاری ک  اـی روشـ ا رظـن ز    
ی از ساکنان محلی در مکانی که از نظر قوانی 
ت محل 
مـحل اقامت و محصوال 
ماهیت اقتصادی و فرهنگی روستا محسوب م 
یشود (.)Yazdani Zanganeh et al., 2009: 103
ی دیدگاههای متفاوتی وج عب .دراد دو ضض ضضضی آن را بخش زاب زا ی ا یرگشدرگ ر    
در مـورد تـوسعه گـردشگری روستای 
میشناسند و معتقدند میتوان آن را با شـکلهای دیـگر بازار گردشگری ،مانند گردشگری در آفت رگشدرگ ،با یی ییی در
کنار دریا ،گردشگری در سواحل ماسهای مقایسه کـرد .از جـنبه دیـگر ،گردشگری روستایی به عنوان فلسفهای ب یار
ن جـنبه دارای سـه دیدگاه مهم است (.)shadmani, 2010: 20
توسعه روستایی مطرح گردیده است که ای 

1

. America Business Administration
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ی اس عـنا هـک تـ ک  سا ددد ددددهن طیحم یگژیو هد    
از یک نگرش گردشگری به عنوان راهبردی ب عسوت یار هه ههه روس یات ی ی
روستایی است .در مواردی نیز گردشگری را به عنوان ابزار و سیاستی برای باز سـاخت اقـتصاد روستایی میشناسند.
بعضی نیز گردشگری را به عنوان سیاست و ابزاری برای توسعه روسـتایی پایـدار قـلمدار کردهاند.

نمودار شماره  -۱نظریات گردشگری روستایی
Source: author

ی توسعه روستایی
 -گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برا 

1

ت ،ام زا یکی ا   
ی نیست ت
ل و مشک یاتسور یحاون تال یی ی ییی
ی هـمه دردهـا و م ئاسـ ل ل
ی برا 
گردشگری روستایی راه حل کل 
شیوههایی است که ممکن است آثـار اقـتصادی مهمی داشته باشد و به نوعی میتوانددد بههه کن نند ش هیلخت دنور ند    
ک کند .رشد گردشگری به عنوان راهب یارب یدر   
ی کم 
ت جـمعیت روسـتای 
سکونتگاههای روستایی و کاهش مهاجر 
توسعه روستایی نسبتًاًا تـفکر جـدیدی است که سیاستگزاران محلی در جوامع روستایی بـه اهـمیت ایـن راهب یپ در   
ی اجـرای آن نـدارند .تعدادی از نویسندگان ،نمونه تحقیق اد ماجنا ار یتا د هه هههان دروم رد د   
بردهاند ،اما تجربه کافی برا 
ی
اینکه چگونه صنعت گردشگری از حرکت بـاز مـیماند یا ممکن است تأثیرات زیـان آوری بـر ارزشهای فـرهنگ 
و اجـتماع 
ی داشـته باشد (.)Shamsoddini, 2010: 95-107
همچنین یک دیدگاه دیگر بـا ایـن پیش زمینه فکری وجود دارد که گردشگری راه حل و عالج قطعی اقتصادی برای
ف دیگر یک دیـدگاه محتاطانهتر گردشگری را به عـنوان فـرایند برنامهههری یز
تـوسعه نـواحی روستایی است .از طر 
یکن .د
ع توسعه است معرفی می ی
یکپارچه که فرصتهایی را بـرای بـه حداقل رساندن مضرات و به حداکثر رساندن مناف 
ش دیـگر ،گردشگری روستایی به عنوان مـوتور مـحرکه تـوسعه روستایی معرفی ش هب یلـیالد و هدـ    
ک نـگر 
در ی 
شرح زیر نـیز بـرای آن ارائه شده است (.)Hafezi Zadeh and Ja'fari, 2015: 75-88
ی شده و توسعه یافته ،گردشگری نیز مـنبع شـغل و درام باسح هب د    
 -1همانند هر فعالیت صادراتی که سازمانده 
م
یآید.
 -2گردشگری روسـتایی بـرخالف سایر کـاالها ،خـدمات و فـراوردههای کشاورزی مانند ،غذا ،ت تیلاعف تادیلوـ   
ل و نقل و بیمه و غی هر همانن یارـب یدلوم د    
ماهیگیری ،پوشاک و نساجی ،ساختمانسازی و کارهای عمومی ،حم 

1
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تـعداد زیادی از فعالیتهای اقتصادی عمل میکند .هـرگز نـباید فـراموش کـرد کـه گردشگری روس یات ی ریجـنز  هه هههای
ی ساده از فعالیتها 
از فـعالیتهای اقتصادی و خدماتی را به وجود میآورد و صرفًاًا مرحلها 
ی اقتصادی نیست.
 -3گردشگری روستایی ،نواحی روستایی یـا پدیـدههاای ط  هک ار یعیبـ ه  یدانسا شزرا هنوگ چی ن روم دنراد دد ددددد دددددددد
یدهد و بـا اسـتخراج مـنابع یا صنایعی مانند نفت و معدن برابری میکند.
بـهرهبرداری قـرار مـ 
-4گردشگری روستایی تقاضا برای صنایع دستی ،هنرهای سنتی و فعالیتهایی را که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند
باال میبرد .این فـعالیتها همان فعالیتهایی است که در محیط روستا مورد نظر است .به همان اندازهای ک یرگشدرگ ه   
یکند ،جریانهای برونزا ،هزینه را ب قیرزت هقطنم ه    
روستایی ،گردشگرانی را خارج از فضای اقتصاد روستا جذب م 
بم 
کرده و آثـار ـض ریب تکاثری سنتی را نیز ترغی 
یکند (.)Heidari Sarban and maleki, 2014: 279-298

نمودار شماره  -۲اولویتهای برنامههای توسعه روستایی
Source: authors

توسعه گردشگری و حیطه فعالیتی آن بـیش از پی شـ  مورد توجه قرار گرفته چرا ک  یرگشدرگ هعسوت ه ر ،ییاتسو     
یآین .د
کلیه زمینههای فوق را پوشش داده و موارد فوق نیز از اهم هدفهای توسعه گردشگری روستایی به ش ـم رام یی یی
ی از مـنابع روسـتایی (مانند فرهنگ و سنن ،یعامتجا     س امتخا نننهاای ت ،یخیرا
ـض من اینکه در گردشگری روستای 
غارها ،شرایط آب و هوایی که برای سایر فعالیتهای اقتصادی قابلیت بهرهبرداری ندارن یرگشدرگ ،هدش هدافتسا )د     
حتی در سکونتگاههای روستایی که فاقد زمینهای زراعیاند و در نواحی کوهستانی قـرار گـرفتهاند با بهرهبرداری از
منابع فرهنگی و طبیعی میتواند به توسعه روستایی کمک نماید .زمینههایی مانند ایجاد اشتغال پ و تقو هرا

،یلصف    

ی الزم اس هـب ت   
ی گردش رگ ی ی
ی فعالیتها 
ی ارتباطی ،آب و برق و  ...که برا 
ی مانند شبکهها 
ایجاد زیربناهای گردشگر 
تـوسعه سکونتگاههای روسـتایی منجر میگردد و روس یات ی ا زین هقطنم نا ز ا رهب عبانم نی ههه ه هه هههههههب اوخ یرادر هههند ک در
(.)Karami Dehkordi et al., 1391: 99 112
ی در باز سـاخت سکونتگاههای روستایی
گردشگری روستایی به عنوان سیاست باز ساخت اصطالح 
ی است که شامل فرایندهای مختلف اجـتماعی-اقـتصادی مـیشود .باز س یغت ،تخا ی فیک ر ی زا 
ع دیگر است .فرایند باز سـاختشـامل سرمایه گذاری یا ع مد
یک وضع سازمانی به وضع سازمانی به وض 
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گذاری نسبت به پیش فرض بحرانها یا حـل بحرانهاست .مـفهوم باز س یگنارب رکفت ماظن ره لثم تخا زززززز ززززززز ،منش أأأ
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روشنگری سیاسی و اجتماعی دارد .از اواخر دهه  1960و در اوایل  1970میالدی مـورد توجههه متفک و ایفارغج نار
ی در ب تخاـس زاـ   
اقتصاد سیاسی قرار گرفت ،اما تحلیلهای ژرف آن مربوط به دهه  1980میالدی اسـت .به طور کل 
یشود:
جغرافیایی در مرحله اول بر دو عامل مهم تأکید م 
 -1تقسیم مکانی -فضایی کار  -2سرمایه گذاری (.)Ismaili, 2003: 99 102
ی توجه میشود .با توجه به مفهوم ب نوتم تخاس زا    
ی و جهان 
در مرحله دوم ،به تأثیرات باز ساخت در سطوح محل 
ش گردشگری در باز ساخت سکونتگاههای روستایی نشان میدهد که گردش ییاتسور یرگ   
مـوجود در خصوص نق 
ی توسعه از دهه گذشته رشد کرده و هدف آن پاسخگویی به تغییر در سیاس و یزرواشک یاهت
ی برا 
به عنوان راهبرد 
ی نیز بـا هـدف تغییر در تفکر و عمل صنعت گردشگری بود .در دهه   1980میالدی چن ید ننن تغییررر
ی و بخش 
روستای 
مهم در نگرش به گردشگری شکل گفت:
ی (توس نیرفآ راک هع ی زا هدافتـسا نودب       
ی باا اعتب  را اای کیژولوئد ی ی
یرسد گردشگری به عنوان فع تیلا ی ی
او ًالًال -به نظر م 
ل مشک  راک یورین ل ا یداصتقا فلتخم یاهشخب رد یفاض         است
یح
یـارانههای دولتی) ،دارای تواناییهایی برا 
(.)Ziaee, 2010: 22 to 23
ی باز ساخت روستایی ،حت زا هک یحاون رد ی هتیلاعف ریگرد لبق ای       
ثانیًاًا -گردشگری به عنوان فعالیتی قانونی برا 
گـردشگری نـبودند در نظر گرفته شده است .تغییرات در سیاستهای گردشگری از رشد واقعی نقش گردشگری در
ت کههه اص تاحال
بازساخت روستا(و در واقع باز ساخت اقتصاد داخلی شهرها) نشأت گرفته است .بدددین س سا نا تت تت

ی در
ی 2در  1992از ب رگنزا ی ی
ت سیاس زرواشک یمومع یاهت ییی ییی
ساختار م پورا هیداحـتا یلاـ ااا اااا 1در   1988و اص احالـ ت ت
سـیاستهای مـتفاوت بـرای اقتصاد روستایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناشی شده است .با اصالحات س راتخا
مالی اروپا در سال   1988میالدی توسعه چند بخشی و ساز و کارهای سیاست یکپارچهسازی تـشویق و سـرمایههای
الزم برای کمک به توسعه زیر بناها تأمین شـد .در  1 99 1میالدی بـرنامه حمایته  هدافتسا اب یعامتجا یا ا زززز ززززز س و زا
ط با گردشگری و تولید غ صاـخ یاهاذ   
ی و بعضی برنامههای اجرایی شامل اعمال مرتب 
کارهای اجتماعی و اقتصاد 
مـحلی و بـازاریابی مد نظر قرار گرفت (.)Shah Mohammadi, 2010: 25-28
ی اروپا در دهه 0991
ش مهمی از برنامهریزی در سیاستگزاریها 
ل اهمیت گردشگری به عنوان بخ 
جدول شماره  -۱دالی 
ت و  10میلیون
ت و  7/5میلیون نفر کارگر تمام وق 
ی جـامعه اروپا را تولید کرده اس 
بر اساس گزارش کمیسیون اروپا در سال  1992گردشگری  5/5درصـد درآمـدها 
نفر بـه عـنوان شغل دوم در این بخش به فعالیت اشتغال داشتند.
ت
ی ،موجب توسعه شبکه سـیاستگزاری وسـیع اروپا شـده اس 
ویژگی فراملیتی بعضی از مشاغل گردشگر 
یکند
کم 
ی که به عنوان یک نگرانی مطرح شده ،بـه حـفظ یـکپارچگی فرهنگی اروپا به مفهوم اروپایی آن کم 
در اروپا آثار فرهنگی گردشگر 
یکند
ی که به عنوان یک نگرانی مطرح شده ،بـه حـفظ یـکپارچگی فرهنگی اروپا به مفهوم اروپایی آن کمک م 
در اروپا آثار فرهنگی گردشگر 
ی که استاندارد محیطی پایینی دارند و هزینه در آنجا در سطح پایینی است منتقل شود .در
ممکن است آلودگی در طول مرزهای ملی انتقال یـابد و سـرمایه بـه مکانهای 
واقـع زمـانی که نگرانی اصلی اتحادیه اروپا در نواحی گردشگری شکل گرفت ،موضوع توسعه گردشگری پایدار بـه عـنوان ی کـ

ن یا ز م ط ر ح ش د

در نهایت ،نگرانی از ابعاد اجتماعی ،فقر و اشتغال بخصوص در نواحی که سوددهی نـدارند ،امـیدهایی را برای کاربرد گردشگری به عنوان ابزاری برای تولید اشتغال
و توسعه اقتصادی در سطوح مـختلف نـاحیهای بـه وجود آورد

Source: authors
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ی ت هعسوـ
ی ب ارـ ی ی
بدین ترتیب است که از برنامه لیدر 1به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای مشخص اتحادیه اروپ یا ی ی
ی از ه هیداحتا یسایس یگتسبمـ    
روستایی میتوان نام برد که در سال  1 99 1شروع شد .این طرح به عـنوان ب شخـ ی ی
ی راهنماییهای عمومی کشاورزی کمسیون اروپاست .مرحله اول آن در سال  1994پایان یافت و مرحله دوم
اروپا ،برا 
ی حل مسائل روستایی در ن هتفرگ رظ   
آن سالهای  1999 - 1995را در بـر مـیگیرد .لیدر بـه عنوان دیدگاه نهایی برا 
شد .در این طـرح فـرصتهای جدیدی شامل گردشگری روستایی ،افزایش تقاضا برای محصوالت محلی ،تقاضا برای
بهبود کیفیت زندگی ،بازنشستگی و رشـد جـمعیت روستایی در نظر گرفته شد .در این طرح هنوز هم بخش دولتی
و بخش عـمومی گـردشگری روستایی برای باز ساخت اقتصاد روستایی تـبلیغ مـ 
یشود .در طـرح لیدررر گردش یرگ
روستایی یکی از مهمترین اجزای برنامه اجـرای 
ی در سـطح توسعه ناحیهههای اس  ت ( ( Vosoughi and others: 2004:
.)49-57
نتایج به دست آمده از مراحل اولیه اجرای این برنامه ،نـشان ده  تسا نیا هدنـ ک هههه ههههه هن وارـف هعسوـت زو ر ددد ددددههاای
لیلد      

گردشگری روسـتایی بـه خـصوص در اروپای جنوبی بس ای ررر کنددد استتت .گردش هب بلـغا ییاتـسور یرگ

اقتصادی ،جایگزینی مناسب برای فعالیتهای کشاورزی تلقی میشود ،زیرا ایـن فعالیتهاباا ک بور دوس شها ههه ههههرو
ی توسعه گردشگری در روس هبلـغ اهاتـ   
ل اصل 
هستند و مـستلزم بهبود در بخشهای دوم و سوم اقـتصاد هـستند .دلی 
ت اجتماعی در جامعه روسـتایی اسـت .با
بر پایین بودن سطوح درامد ،ارائه فرصتهای جدید شغلی و ایجاد تحوال 
توجه به اینکه فعالیتهایی مـانند کـشاورزی ،جنگلداری و معدنداری بـه طور سنتی در سکونتگاههاای روس یاتـ ی
اسـتقرار یافتهاند و با کاهش این فعالیتها و با توجه به پیشرفتهای فنی که باعث کاهش تـقاضا بـرای نی راک یور   
یکنن تمـس هب ار دوخ هعماج هـک د
ی مـ 
انسانی میشود ،بعضی از مـسئوالن سکونتگاههای روستایی سـع 

      

هئارا

خدماتی مانند گردشگری سوق دهند .سیاستهای اعمال ش رش هد ک اکیرما یتعنص یاهت ی ییاداز زکرمت دننام ،ی        
ک و جـزایر اق هدش ثعاب ،هیسونایـ    
صـنعتی و انـتقال صنایع به نواحی حاشیهای و کشورهای دیـگر ،مـانند مـکزی 
کـه اداره کنندگان روستاها بنا بر ضرورت در پی بازساخت اقتصاد خود باشند .در امریکا گردشگری روستایی بعنوان
راهبردی برای باز سـاخت اقـتصاد روسـتایی و توسعه اقتصادی انتخا 
ب شده اس  ت ( ( Rukn al-Din eftekhari and
.)qaderi, 2002: 23-40
 گردشگری روسـتایی ابـزاری بـرای تـوسعه پایـدار و حـفاظت از منابع طبیعیدر طول چندین سال گذشته ،مفهوم گردشگری پایدار تا حدی پیشرفت کرده و جا افتاده است که بتوان وگخساپ د

یی ییی

تهدیدات گردشگری نابسامان باشد .گردشگری پایدار ،گردشگری را در .مـنظور کاالهای جهانگردی مانن ،هاگتماقا د   
یباشد.
جاذبهها ،صنایع دستی و کلیه کاالهای مورد نیاز گردشگران م 
ی روستایی با هدف تعدیل فشار و
در گذشته صنعت گردشگری در این رابطه مثلثوار حرف اول را میزد .گردشگر 
بحران موجود بین سه ضلع مثلث به وجود آمده اسـت تـا در طوالنی مدت موازنه را برقرار سازد .هدف ای شخب ن   
از گردشگری به حداقل رساندن آسیبهای فرهنگی و محیط ننکدیدزاب تیاضر نتخاس مهارف ،ی د اگ ن رد و 

ارد ززززز زززززز
1

. LEADER
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ی
مدت فراهم کردن مـقدمات رشـد اقتصادی ناحیه است .این راه بـه دسـت آوردن تعادل و موازنه ب یاهن دشر نی یی ی ییی
ی حفاظت و نگهداری منابع طبیعی است .گردشگری روستایی میتواند س د یمه ررر متنوعععس زا ییی
گردشگری و نیازها 
اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشد و بـا ایـجاد اشتغال و درامد موجب تـوسعه مـناطق توسعه نیافته گردد .اگر چههه
یکنن .د
ب روس یات ی م نا یی یی
ی را نصیب ب
مشاغل مربوط به این صنعت خیلی تخصصی و پ رایسب عفانم ،دنتسین دمارد ر یی ی یی ییییی
گردشگران برای اقامت ،خرید کاالهای محلی و خدمات پول پرداخت م 
یکنن  د ( ( Akbari Samani et al., 1391: 53
.)to 78
این پولهـا در فـعالیتهای محلی جریان مییابد و موج رحت ب ک ییاتسور  ا رد ن بر آ وووو وووووردن نیازه نکدیدزاب یا ن ناگد   
ی با ایجاد اشتغال ،افزایش سطوح درامد ،متنوعسازی فعالیتهای اقتص حطس شیازفا ،یدا    
میشود .گردشگری روستای 
ی و ایجاد روابط اجتماعی گـسترده بـین جامعه مـیزبان و میهمان به حفاظت از می و یگنهرف ثار
ی اجتماع 
آگاهیها 
ت طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بیرویه و بهینهسازی بـهرهب ب نیمز زا یرادر ههه هههه توسعههه
محیط زیس 
یشود د کههه در آن
ی پایدار کمک میکند .توسعه پایدار ابعاد مـختلفی دارد .یـکی از آنها به اقتصاد مرب م طو یی یی
روستای 
ته یا
ی روس یاتـ ی پای صرف هب رادـ تتت تتت
ت میکند .گردشگررر 
توسعه از چرخه محلی به سمت چرخه بینالمللی حرک 
یشود ک تکرح نآ شور ه   
ی مـربوط مـ 
یشود .دومین بعد به اکـولوژ 
درآمدی خوبی برای اجتماعات محلی منجر م 
از تخریب به سوی حفاظت است .توسعه پایدار به معنای محدود کردن مصرف مـنابع فرهنگی و طبیعی و به حداقل
رساندن آسیب به آنها و در صورت لزوم سود حاصل از ت هعسوـ

ترجیح ًاًاًاًا ص ز طیحـم دوبهب فر ی عبانم و تسـ      

ظ ی یغت ا ی رجنم دوجوم عضو ر      
یشود که به حف 
فرسوده شود .بعد سوم به ارزشهای فرهنگی و اجتماعی مربوط م 
م
یشود (.)shdmani, 2010: 20-24
محدوده مورد مطالعه
منطقه لواسانات يكي از نواحي شهرستان شميرانات و از مناطق كوهس ت رهش لامش يقاليي و ينات هر بوسحم نا       
میشود .لواسان در 25

يك لومتري شمال شرقي تهران و در دامنهی كوههاي البرز و در ارتفاع  1600متري س ايرد حط   

واقع شده است .وسعت لواسان 13 /7

يك لومتر مربع و جمعيت آن طبق آخرين آمار سر شماري (سال  25 594 )58نفر

(و آمار غير رسمي در پا يي ز  1384حدود  25تا

 30ه فن راز رر ررر) اس  ت ( ( Akbarian Roniz and Badri, 2015: 47 to

 .)62همچنين  15روستا در حريم شهر واقع شده كه مشمول طرح جامع نمیشود ولي  10تا  12روستا براي اج يار
طرح هادي آماده شده است.
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نقشه شماره  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
Source: Authors

نقشه شماره  -2موقعیت منطقه مورد مطالعه
Source: https://shemiran.ostan-th.ir

تحلیل تأثیر خانههای دوم بر توسعهی111 ...

نقشه شماره  -3موقعیت منطقه لواسان Source: https://fa.wikipedia.org

 -1-3جاذبههای گردشگری شهرستان لواسان
ش آب وهواا ش تخان ههه شدهه
منطقه لواسانات واقع در شمال شرقي تهران هميشه به عنوان يكي از مناطق يي القي و خوش ش
ل و قاللل بههه
است؛ بويژه در دهههای اخير همواره مفري بوده تا پايتخت نشينان دمي را به دور از دود و ترافي ككك و قيل ل
ت بههه
آسودگي بگذرانند .بسياري از ساكنان تهران به طور معمول در روزهاي تعطيل و پايان هفته براي گذران تعط الي ت ت
یشود د ( Shia and
کترین منطقه خوش آب و هوا و يي القي به شهر تهران محسوب م مم 
یآیند .لواسان نزدی 
اين منطقه م 

.)Fatahi, 2015: 75-84
جدول شماره  -2جاذبههای طبیعی و گردشگری لواسان
1

منطقه حفاظت شده ورجین

18

باغ نظام السلطان

2

دشت هویج

19

امامزادگان فضل و فاضل روستای چهارباغ لواسان بزرگ

3

سد لتیان

20

امامزاده عبدا ...محله جائیج

4

ویالی ییالقی (سلطنتی) سد لتیان

21

امامزاده فضلعلی محله ناران

5

رودخانه الر

22

حمام تاریخی محله ناران

6

رودخانه جاجرود

23

حمام تاریخی محله سبو کوچک

7

کوههای هزاردره

24

چنار کهنسال سربسته محله ناران

8

آبشار ناران

9

چنار کهنسال انباج

10
11

25
62

چنار کهنسال سقاخانه افجه
آبشار چرند افجه

آبشار دم اسبی برگ چهان

27

آبشار دوقلو برگ جهان

آبشار اشکسته کند

28

قله ساکا

12

قله آتش کوه

29

قله پرسون

13

قله اراکو

30

تپه باستانی شهروا (شهرآباد یا سرک)

14

تپه باستانی در محله شورکاب

31

تپه باستانی سیدپیاز

15

قلعه باستانی کالک

32

قنات احمدخان محله (گلندوک)

16

قنات محمدخان (شهروا)

33

قنات دکتر معتمد محله (نجارکال)

17

اردوگاه خمینی

34

کوه ریزان

35

کوه پیرزن کلم

منبع)http://www.dana.ir( :
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نقشه شماره  -4موقعیت منطقه لواسان نسبت به مناطق همجوار
)Source: (http://banixsms.ir

یتوان آن را طي كرد .طبيعت سرسبز لواسان
فاصله اين منطقه تا تهران حدود  7يك لومتر است كه در كمتر از  15دقيقه م 
یگردد .در چشم اندازهاي بكر
یشود و در انتها به درياچه زيباي سد لتيان ختم م 
از دامنههای شمالي اين شهر شروع م 
یتوان طبيعت را در  4فصل سال به زيبا يي هرچه بيشتر تماشا كرد.
اين منطقه ،م 
شهای شهرستان شميرانات در استان تهران است كه به لواسان ب گرز  ،،لواساننن كوچ ككك و
بخش لواسانات يكي از بخ 
شهر لواسان تقسيم شده و روستاهاي متعددي را نيز دربرمي گيرد .شهر لواسان را از شمال ،کوههای ورج ني  ،،باغ هرد ،،
گو
كند و افجه ،از سمت باختر كو ههاي قصران ،از سمت شمال خاوري و خاور كو هاي ايرا ،فيل زمين ،لواسان ب رز گ گ
یگیرند (.)Shahidi et al., 2009: 99 114
جاجرود و از جنوب کوههای تلو ،قوچك ،زينكوه و ارا كوه در بر م 
یش نایتل دس یابیز هچایرد هب اهتنا رد و دو ختم    
طبیعت سرسبز لواسان از دامنههای شمالی این شهر شروع می ی

    

یت ییابیز هب ناو    
یکشند که  ۴فصل سال را م 
میگردد .چشم اندازهای بکر این شهر طبیعت را بگونهای به تصویر م 
هر چه بیشتر مشاهده نمود.

ب سرس زب ييي
یکند ،در اين منطقههه ق ار ررر دارد و موجب ب
درياچه سد لتيان كه نقش مهمي در تأمين آب و برق تهران ايفا م 
بيشتر منطقه شده است؛ اين درياچه زيبا ،درههای عميق ،قلههای مرتفع ،چشمههای متعدد و چراگاههاي سرسبز و آب
یکند.
و هواي دلپذير و رؤیایی اين منطقه ،همواره گردشگران و طبيعت گردان بسياري را به خود جذب كرده و م 
گ جه نا ؛؛ رودخانههههاای
جاذبههای گردشگري لواسان عبارتند از :غار خميره يا زن اد ننن در خانههه الر در روس ات ييي برگ گ
جاجرود ،افجه و لواسان؛ چشمههای قلم طاهر ،آب رودبار ،عين الحيات ،گنجي و آبشاري نرسيده به ايناج و همچنين
درياچه سد لتيان .كي

يخچال طبيعي حوالي روستاي افجه در نزد يكي آتش كوه نيز كوهنوردان زيادي را به ايننن نقطههه

یکشد؛ شوركاب هم تپهاي تاريخي است كه در آن بقاياي معماري و تعدادي سفالينه پ شي
م
(.)Ashouri and faryadi, 2010: 1-12

از اسالم كشف شده است
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خانههای دوم و گردشگری روستایی
گردشگری خانههای دوم از سال  1945مقبولیت فراوانی یـافت کـه دالیل آن درآمد کافی ،داشتن وقـت آزاد ،بهبود د
ساندازهای شخصی
ت سالم غیر شـهری ،تـمایل به سرمایهگذاری پ 
ل بـه استفاده از تفریحا 
ل ،تـمای 
ل حمل ونق 
وسای 
بوده است(رضوانی و ص یاف ی ی
ی دوم ب یشخب ناونـع هـ
ی ،خان ننههاا 
ی .)121- 109 : 1384 ،ام ناهج تایبدا رد هزور ییی ییی

   

یآید (.)Malekshahi and Hoseinian, 2014: 133 to 148
یناپذیر از گردشگری معاصر بـه حـساب مـ 
جدای 
ت و آرامش و اغلب بـرای ف ارـ ررر از
ک بر میگردد که افراد اجتماع برای لذ 
شکلگیری خانههای دوم به دوران کالسی 
ی دوم در
ی خان ننههاا 
لگیری ی
یبردند .شکل ل
ل سکونت خود ،به سکونتگاههای دیگری پناه م 
گرمای نامطلوب تابستان مح 
نواحی روستایی ،معمو ًالًال به سه شیوه مـتفاوت ص ـم تروـ یی یی
یگی در  ..ش رد یمئاد ییاتسور نکاسم لیدبت لوا هوی   

  

روستاها به خانه دوم است .این شیوه در اروپا نـسبت بـههه امریک راد یرتشیب جاور یلامش یا د  .... ...ن مود عو  ،،س خا تتت
ته و تخاس یا
خانههای دوم در قطعه زمینهای تملک شده خصوصی افراد است که در اروپا به دلی یودحـم لـ تت تت
ت خان ننههاای دوم
ساز و کمبود زمین این شیوه رواج کمتری در مقایسه با امریکای شـمالی دارد .شـیوه س مو  ،،س خا ت ت
توسط شرک 
تهای توسعه اسـت کـه در دورهها و یا مناطقی که تقاضا زیاد بوده ،ایـن شـیوه توانسته نیازهاا را پاسخ
دهد (.)Rezvani et al., 1391: 23-40
گ ییالقنش نی ییی و
در ایران با توجه به شرایط اقلیم بیابانی و نـیمه بـیابانی حاکم بر بخش گستردهای از کـشور فـرهن 
ی و خوش آب و هوای مج رهش روا ه .دراد هنیرید یتمدـق ،گرزـب یا      
ی روستای 
داشـتن خـانههای دوم در نـواح 
ت این
فرهنگ ییالقنشینی شاهان و دربار در دوران قاجار در مناطق خوش آب و هوای حوم اوـگ نارهت ه ههه هههه ق مدـ ت ت
ی دوم ـض من حفظ کارکردهای قدیمی خ  اـب دوـ ا یگن ززز ززززههاا و اه و دیدج فاد
است .امروه نیز خانهها 

یداعبا رد    

گـستردهتر ،بـیش از پیش مورد توجه اقشار مختلف شهری است( .)Salehynasab, 2005: 73ای یرگشدرگ عون ن    
ل توسعه گردشگری در نواحی روستایی کـشور بـاشد کـه به طور سریع در بـسیاری از مـناطق
ن شـ ک 
شاید مـهمتری 
بویژه در نواحی روستایی اطـراف کـالنشهرها در حال رش تسا د  ... ..در ای وزفازور شرتسگ دهاش زوربور نار ننننن نننننن
ی دوم در نواحی روستایی خوش آب و هوا هـستیم.
خانهها 

نمودار شماره  -۱عـوامل مؤثر در گسترش و توسعه خانههای دوم در ایران
)Source: (Rezvani, 2008: 307
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ی در شکلگیری خانههای دوم در ن ییاتسور یحاو  ،،، ،،ج ماوـع زا یادـ لل لل
ل
ی نقش عوامل طـبیعی و انـسان 
ی بررس 
برا 
برون سیستمی کـه از نـواحی مـبدأ روستاها را تحت تأثیر خود قرار مـیدهد ،وجـود جاذبهها و امکاناتی در مقصد
میتواند عامل جذب افراد و شهروندان گردد و زمینه را برای احداث خ اـ ننههاای دوم در ن مهارف ییاتسور یحاوـ    
ب
سازد .برای این مـنظور چند عامل طبیعی از قبیل مـوقعیت ،ارتـفاع از سطح دریا ،فاصله از کانون ج ججـمعیت و شیب ب
یگیرد.
ی قرار م 
مورد بررسی و ارزیاب 
خانههای دوم در نواحی روستایی شمال استان تـهران عمدتًاًا از دهه  1340و به ویژه بعد از انـقالب اس نآ رد یمالـ
ع آ ن با
مـنطقه رواج یـافتهاند و در سالهای اخـیر این روند شدت گرفته است .پی یدپ نیا شیاد د شر و ه دددد ددددد س یر ع ع
تحوالت اقتصادی -اجتماعی کشور و شهر تهران و به ویژه با رشد فیزیکی ،افزایش تراکم جمعیت و آلودگی زیست
محیطی این شـهر مرتبط است (.)Qadiri Masoom and others, 1391: 53-70
جدول شماره  –2مشخصات و توزیع مکانی خانههای دوم در نواحی روستایی لواسان
د ه ست ا ن

تعداد خانههای دوم

نسبت خانههای دوم ب لک ه   

نسبت مالکین بومی خانههای

مح یلصا تنوکس ل       

فاصله از ته هب نار   

تع یاهزور داد       

مساکن

دوم به کل مالکین

مالکین خانههای دوم

کیلومتر مربع

اقامت در خانههاای
دوم

لواسان کوچک

1989

45 /5

57

تهران

37

011

لواسان بزرگ

146

45

55

تهران

35

011

)Source: (Rezvani et al., 1391: 23 to 40

سابقه استفاده مردم تهران از نواحی کوهستانی و روستایی شمال این شهر ب ببه ویژهه در فص رب امرگ ل ااا اااای فراغ و ت
ن رابط  ندراگ لارنژ ه در لاس     
تفریح زیاد بوده و حتی قبل از تبدیل تهران به پایتخت نیز وجود داشته است .در این ن
 ۱۸۰۸ ( ۱۲۲۳م) مینویسد :تمامی مردم تهران به استثناء مردم فقیر ،در فصل گرما و ناسالم شهر را ت کر

مم مممیکنن نند و

به کوهستان پناه میبردند تا از خنکی روستاهای البرز و کوهپایههای آن بهرهمند ش چمه .دنو نن نننین کرپ لاس رد رترو   
 ۱۲۴۳قمری (  ۱۷۸۲م) با توجه به همین جابجایی فصلی ،جمعیت تهران را در زمستان هفتاد ه هد ناتسبات رد و راز   
یکند). (Rezvani et al., 1391: 23 to 40
هزار نفر برآورد م 

در تهران قدیم با توجه به وسعت و جمعیت اندک آن ،گردشگاهها و تفرجگاههای مهم ش جت لما رر ررریش ،پ ،هعلق س   
دربند ،توچال ،آبشار ،امامزاده ابراهیم ،دزاشیب ،سلطنت آباد ،اقدسیه ،قلهک ،زرگنده ،جوستان ،امامزاد ،ناسم ،گ بال
دره ،ناودانک ،نیاوران ،فرمانیه ،استخر ملک ،اوین ،امامزاده صالح ،لویزان ،رستم آباد ،اختیاریه ،جماران ،کن ،س ،ناقلو
باغ فیض ،طرشت ،فرحزاد ،یونجه زار و امامزاده داود بودند که در خارج از این شهر قرار داشتند .با تبدیل ته هب نار   
پایتخت و گسترش بعدی آن و بهویژه از سال  ۱۳۰۰با رواج وسایل نقلیه ماشینی ،بسیاری از این تفرجگاههاا تبدددیل
به مناطق مسکونی دائمی شد و به مرور زمان فضاهای گردشگری نوینی در ناحیه کوهستانی و روستای ش رهش لام   
شکل گرفت .امروزه تمامی دهستانها و نواحی کوهستانی شمال استان تهران از فیروزکوه در شمال شرق ت ناقلاط ا   
در شمال غرب چنین نقشی دارند .حتی شهرهای موجود در این ناحیه نیز دارای کارکرد گردشگری بوده و به هم ممین
ترتیب دارای خانه دوم هستند (.)Ibid., 1391: 23 to 40
عالوه بر شهرهای فشم (اوشان و میگون) ،لواس ن هموح نافلاط کرهش و نا شششش ش ششششششینی و اس اخ رارقت نن نننههاای دوم در
شهرهای دماوند ،فیروزکوه و بومهن نیز رواج دارد .البته در دهستانهای رودب و نارصف را

ل فاص هل
ساول ا هب ن د لللل لللللیل ل

نزدیک با تهران و برخورداری از امکانات بیشتر ،حومه نشینی و ایجاد خانههای دوم سابقه بیشتری دارد ،ولی بههه هر

تحلیل تأثیر خانههای دوم بر توسعهی511 ...

حال با گذشت زمان و افزایش نیاز نواحی روستایی ،دیگر نقاط نیز برای گردشگری و فراغ هرهب و هجوت دروم ت     
برداری قرار گرفته است (.)Rezvani and safaee, 2005: 109 - 122
گسترش خانههای دوم در نواحی روستایی شمال استان تهران عمدتًاًا از طریق تملک و خرید زمین (و ب  )غا ووو سپس س
س
ل فرس دو گگگی و
ساخت مسکن ایجاد شده و الگوهای دیگر مانند تبدیل مساکن روستایی موجود به خانه دوم (بههه دلیل ل
کیفیت نامناسب مساکن روستایی و فق و هعرزم ناد

لم دودح کککک کککککککی آنه  و )ا اایج ججاد خان ننههاای دوم توسط

رد غاب

شرکتهای توسعه مسکن نقش کمی در این زمینه داشتهههان ب .د هه ههه ه ههر ح  لا ددر گذش و تخاس هت

شرتسگ و زاس     

خیررر به
خانههای دوم در روستاها عمدتًاًا بدون برنامه ،کنترل و نظارت دولت و مراکز مسئول بود .ولی در ساله ا یا خ خ
یه ودحم رد( ا ده   
دلیل رشد سریع خانههای دوم و آثار نامطلوب اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی آن ،ش رادره ی ی
یها (در قلمرو روستاها) از طریق صدور مجوز ساخت و ساز ،بر گسترش
شهرها و حوزه استحفاظی آنها) و دهدار 
خانههای دوم نظارت و کنترل دارند .در این رابطه طبق مطالعات میدانی نگارنده در ناحیه طالقان (دهس ات نننهاای سه
ب  ۱۹۶ ، ۱۸۵و  ۳۲۵و در نیمههه اول س لا
گانه) در سالهای  ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۷و  ۱۳۷۹به ترتیب ب

 ۱۳۸۰ح دود

 ۲۳۱فق هر

یهای بخش
مجوز ساخت مسکن (که تقریبًاًا همه آنها خانههای دوم است) توسط شهرداری شهرک طالفان و دهدار 
صادر شده است (.)Ibid., 2005: 109 to 122
به این ترتیب علیرغم رشد منفی جمعیت این ناحیه طی سالهای  ۱۳۴۵ - ۷۵و کاهش جمعیت دائم و حت تتی تبدددیل
برخی از مساکن دائم روستایی به خانه دوم ،رشد ساخت و ساز طبق مجوزهای صادره اشاره شده طی سالهای - ۷۹
 ۱۳۷۷در این ناحیه سالیانه بهطور  ۲/۶درصد و برای سال  ۱۳۷۹حدود  ۳/۸درصد بوده که ب هزوجم هب هجوت ا

اااا ااااای

صادره در سال  ، ۱۳۸۰رشد تصاعدی ساخت و ساز خانههای دوم کام ًالًال مشهود است (.)Ibid., 2005: 109 to 122
تجزیه و تحلیل دادهها
اطالعات جمع آوری شده توسط پرسشنامهها از مناطق روستایی لواسان ب تروص ه   

نمونهههای اس لباق ینامز و ت    

استفاده خواهد بود که مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد به همین منظور دادههای به دست آمده توس ره ط   
پرسشنامه به طور جداگانه توسط نرمافزار  SPSSمورد پردازش قرار گرفته اس  ادتبا رد .ت ا تهج رد شزادرپ نی

    

توصیف نمونهها بوده است .در بررسی کاربردی و استنباطی دادهها که اغل فیک تلاح ب ی دنتشاد       تجزی ییهوتحلی ییل
توسط آزمونهای خی دوبه وسیله جدول تقاطعی و آزمون فرید من و بیان همبستگی از طریق شاخصهاای رتبهههای
کندال و اسپیرمن انجام گرفت و نیز برای نمایش بهتر اطالعات بعد از هر جدول نمودار مربوط  نآ هب ه نم ااا اااایش داده
یشود تا از این طریق درک بهتری از توزیع متغیرهای مربوطه در جامعه آماری حاصل شود.
م
جدول شماره  -3نقش خانههای دوم در جلب توریسم
خانههای دوم

نتایج

متوسط انتظار

فاصله از متوسط

خیلی کم

8

41 /6

- 33 /6

کم

8

41 /6

- 33 /6

متوسط

16

41 /6

- 25 /6

زیاد

88

41 /6

46 /4

خیلی زیاد

88

41 /6

46 /4

جم ع

208

41 /6

Source: Research findings
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نمودار شماره  -۲تأثیر خانههای دوم در جلب گردشگران Source: Research findings

با توجه به جدول و نمودار فوق  % 88پاسخگویان اعتقاد داشتهاند که خان ننههاای دوم تأث  یدایز رایسب ری در بذج     
گردشگران به لواسان را داشتهاند و این در حالی است که حدود  8درصد معتقدند که ای  شقن لماع ن ک رد یگنرم
گردشگری داشته است.
یدار بودن عوامل مؤثر در جذب گردشگر
جدول شماره  -4بررسی معن 
فرهنگی
کای-اسکوئر

خانههای دوم

20 / 125

ط بی عی

73 / 385

مذهبی

37 / 333

صنایع دستی

11/ 833

درجه آزادی

4

4

4

3

یداری
م عن 

000 /0

000 /0

000 /0

000 /0

19 / 000
4

Source: Research findings

0/ 001

م عم ا ری
23 / 020
4
000 /0

یدهد یعنی بیشتر پاسخگویان معتقدند
یدار نشان م 
در این جدول آزمون آماری  x2نتیجه برای تمام عوامل باال را معن 
که جاذبههای طبیعی و وجود خانههای دوم در حد بسیار زیادی تأثیر دارد و جاذب ببههاای معم ریثأت یگنهرف و یرا    
متوسطی در جذب گردشگران داشته و صنایع دستی و معماری نقش کمی در جذب گردشگر دارد.
جدول شماره  -5مکانهای اقامتی گردشگران
مکان

نتایج

درصد

سیاح روزانه

121

0/ 43

کمپینگ

20

0/ 07

اتاق اجارهای

57

0/ 20

اتا ق ش خ ص ی

49

0/571

20

0/ 07

بستگان
اقامتگاه ثانویه

0/ 01

3

هتل

10

جم ع

280

0/ 035

Source: Research findings

نمودار شماره  -۳مکانهای اقامتی گردشگران
Source: Research findings
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یشود بیشتر گردشگران سیاح روزانه بوده و  20درصد در منزل بستگان و
با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده م 
یکنند.
یبرند و تعداد بسیار کمی در هتل و مهمانخانهها اتراق م 
نها بسر م 
کمپی 
جدول شماره  -6میزان عالقهمندی گردشگران به استفاده از خانههای دوم
متوسط انتظار

فاصله از متوسط

12

33 /4

-11/4

نتایج

میزان عالقه
کم

48

33 /4

- 14 /6

متوسط

57

33 /4

13 /6

78

33 /4

44 /6

58

33 /4

51 /4

280

33 /4

خیلی کم

زیاد
خیلی زیاد
جم ع

Source: Research findings

نمودار شماره  -۴عالقهمندی به خانههای دوم
Source: Research findings

جدول شماره  -7بررسی معنیدار بودن خانههای دوم در جذب گردشگر در منطقه لواسان
بررسی

1

2

کای-اسکوئر

16 /471

8/877

درجه آزادی

4

یداری
م عن 

3

3
0/ 003

4
8/ 130

4
0/ 032

5
28 / 000

4
0/ 087

13 / 600
4

0/ 000

6

0/ 009

16 / 408
4
0/ 003

Source: Research findings

تحلیل یافتهها
با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه ،وضعیت خانهها در بخش لواسان به دودسته تقسیم میشود .روستاهایی که در
جوار راه اصلی لواسان واقعشدهاند و به دلیل وجود خانههای دوم و سایر موارد عمدتًاًا از حالت خشت و گل و گالی
پوشی در آمده و بصورت کرسی مانند و جدید و از مصالح شهری استفاده شده است .البته اغلب این اف دمآرد زا دار   
مالی خوبی برخوردار میباشند .دسته دوم افرادی هستند که خانههای آنها دور از مراک و شخب ز
کوهستانی وجود داشته و خانهها به صورت سنتی هستند و حتی ب تمرم یار   

تقریب ًاًا قطانم رد    

خان ننههاا از مص میدق حلا ی هدافتسا     

میکنند .در یک جمعبندی کلی حدود  81درصد خانههای بخش لواسان بعد از گسترش شهر تهران از حال یتنس ت   
خارجشده و ترکیبی از سنتی و مدرن ،یا با مصالح جدید ساخته شده است .بهطور کل ارقتسا ی ر هقطنم      لواس رد نا
میان کوهها و درهها باعث پدید آمدن روستاها در میان درهها با شیبهای متفاوت و گاهی تندشده است .در برخی از
روستاهای تاریخی منطقه ،بافت قدیمی و سنتی در حال تخریب است و گاهی بهطور ناهمگون خانههاای جدی اب د   
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ی،
مصالح امروزی در بافت قدیمی ساخته شدهاند که نابهنجاری در بافت قدیمی پدید میآورند .به دلیل مسائل اقلیمی ی
بافت روستاهای منطقه لواسان تقریبًاًا باز است.
جدول شماره  -8کیفیت ساخت خانههای دوم
نوساز

ش رح

تخریبی

م ر متی

کل

تعداد

247

34

0

281

درصد

0/ 88

0/ 12

0

100

Source: Research findings

نمودار شماره  -۵کیفیت ساخت خانههای دوم
Source: Research findings

جدول شماره  -9سبک ساخت خانههای دوم مطابق با الگوهای شهری
ش رح
تعداد
درصد

الگوهای بومی
32
0/11

الگوهای شهری

تلفیقی

سایر

971

26

8

0/ 22

0/ 63

کل
280
100

0/ 03

Source: Research findings

جدول شماره  - 10ویژگی معماری خانههای دوم از لحاظ طبقات
ش رح

بل ی

خی ر

تعداد

29

82

2 80

کل

درصد

12.5

35.4

100

Source: Research findings
40
35
30
25

درصد

20
15
10
5
0
خیر

بل ی

نمودار شماره  -۶ویژگی معماری خانههای از لحاظ طبقات
Source: Research findings
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جدول شماره  -11ویژگی معماری خانههای از لحاظ طبقات
ش رح

زیاد

تعداد

151

متوسط
51

کم

یتأثیر
ب

8

4

کل
230

Source: Research findings

با توجه به سؤاالت موجود در پرسشنامه :اثرات خانههای دوم بر توسعه فیزیکی روستا ،اثرات خانههای دوم بر بافت
ساختمانها و مصرف مصالح بادوام ،اثرات خانههای دوم بر بهبود راههای ارتباطی ،اثرات خان ننههاای دوم ب تمیق ر   
زمین و مسکن در روستا و اثرات خانههای دوم بر گسترش بافت مسکونی در حاشیه روستا و جداول و نمودارهاای
مربوط به این سؤاالت اکثر پاسخ دهندگان گزینه متوسط و زیاد را انتخاب نموده و این نشان میدهد ک اخ ه نن نننههاای
دوم در بافت و ساخت کالبدی روستاهای بخش لواسان اثر دارد لذا پاسخ فرضیه فوق مثبت است.
 نتیجهگیری و راهبرد علمی پژوهشیبیگمان ترویج گردشگری در بسیاری از مناطق روستایی و جایگزین کردن آن با بسیاری دیگر از شیوههاای ناپای راد
کاربری اراضی میتواند از برداشته ناوت زا شیب یا     اکول گتسیز یکیژو اا اااههاا بکاه  اب و د ا  داجی ا هدوزفا شزر     
سرمایههای طبیعی و اجتماعی را حفظ کند .همچنین با ایجاد انگیزههای اقتصادی برای جوامع محل رما رد ار اهنآ ی    
حفاظت شریک و همراه طرحهای دولتی سازد؛ اما همه این اتفاقات خوب و مثبت در زیر سایه برنامهریزی ،مدیریت
علمی و توسعه گام به گام و آهسته محقق خواهند شد.
در سالهای اخیر افزایش تقاضای گردشگران خانههای دوم بازار پر سود دالل طساو و ی هه هههگ و دیرخ رد یر

شورف    

یشود که اساسًاًا برای تولید
زمین را رونق بخشیده است .این موضوع باعث باال رفتن قیمت خانه و زمین در نقاطی م 
کشاورزی مناسب هستند .اما افزایش قیمتها و پیشنهادهای اغواکننده متقا یزرواشک شخب فعض رانک رد نایض      
منجر به تغییر کاربری این اراضی در سطح گستردهای شده است .این ساخت و سازها چشمان هاتسور زاد ا رییغت ار     
یشماری از خود بر جای گذاشتهاند.
دادهاند و پیامدهای محیط زیستی ب 
افزایش جمعیت بیش از ظرفیت منطقه باعث کاهش منابع آب شده است .عالوهبر آنکه آب شرب این خانهها باید از
چشمههای پیرامونی تأمین شود ،تأمین آب کافی برای آبیاری باغ یدح زا شیب راشف زین تا

عبانم رب دراو بآ   

    

میکند .در بسیاری از نقاط روستایی که شاهد توسعه لجام گسیخته خانههای دوم بودهاند کم شدن فشار آب و حتی
در برخی موارد قطع کام تسا یلضعم لیطعت مایا رد بآ ل

ت.
هدش ضراعت و شنت زورب هب رجنم هک سا تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت

ساخت و ساز در این نواحی از یک سو منجر به ایجاد مش و یلصف یلغا

تسا هدش یمئاد زا و

اب رگید یوس         

ته یا
تها ،قدرت خرید افراد بومی را کاهش داده است .کاهش ظرفیت ت
واسطهگری دالالن زمین و افزایش کاذب قیم 
تولیدی بهویژه در بخش کشاورزی مشکل دیگری است که تبعات بسیاری دارد .به عالوه تغییرات ناخواسته و ک نال
در اقتصاد کشور ،به راحتی تقاضا برای این کاالی لوکس را تحت تأثیر قرار میدهد و با بر هم خ نایم نزاوت ندرو    
یرسد.
عرضه و تقاضا در برههای از زمان بازار معامالت خانه و زمین به رکود م 
یگیرن ر ناشنابحاص یتح و د نج     
در بسیاری از مناطق روستایی خانههای دوم تا حد ممکن از بافت روستا فاصله م 
جادههای خاکی و غیراستاندارد را به جان میخرند تا خلوت بیشتری را بهدست آورند .اما پ اخ شیازفا زا س نن ن ننننههاا
یش و دو
اقدام به زیرسازی و آسفالت کردن جادهها میکنند .این اتفاق از منظر بسیاری از روستاییان مثبت ارزیابی می ی
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مصداقی از توسعه ناشی از رواج گردشگری در منطقه قلمداد میشود .اما باز هم تجربه نشان داده اس تلوهس اب ت    
ییابد.
دسترسی ،ساخت و سازها ،تجاوز به حریم منابع طبیعی نیز گسترش م 
رشد و گسترش خانههای دوم در نواحی کوهستانی شمال استان تهران عمدتًاًا به صورت خودجوش و فاقددد هرگونههه
نظارت و کنترل برنامهریزی شده بوده و البته همین فقدان تنگناهای قانونی در نقاط روستایی (در مقایسه با ش )،اهره
به رشد این پدیده در روستاها کمک کرده است .به هر حال با توج عاصت دشر هب ه دددد دددددی پدیدهه خان ننههاای دوم در
ی و اقتصاددی  -اجتماعععی ناش ششی از آن،
ی ن لطما وووب زیستتت محیطی ی
روستاها طی سالهای اخیررر و برخ خخی پیام اهد ی ی
شهرداریها و دهداریهای این ناحیه طی ده سال گذشته سعی کردهاند تا از طریقی صدور مجوز ساخت و س رب زا   
این پدیده نظارت و کنترل داشته باشند و در حال حاضر نیز تقریبًاًا تمامی مساکن م و تخاس درو

رد زاس اهاتسور     

یگیرد.
اعم از مساکن دائمی و موقت از طریق صدور مجوز این مراکز صورت م 
ت آنه هعسوت رب ا    
هدف این پژوهش ،بررسی خانههای دوم و تـمایالت شهروندان برای استفاده از آنهاا و تأث اری ت ت
منطقه بوده است .پتانسیلهای منطقه به منظور توسعه گردشگری روستای عبارتاند از:
تها و باغها ،اقـلیم مـساعد و چشمان  یبسانم یعیبط یاهزاد ب یار     
 -1توانمندیهای طبیعی ،ازجمله سد لتیان ،دش 
گردشگران و گذران اوقات فراغت در منطقه فراهم نموده است.
ی
ی آسان و نسبتًاًا نزدیک و محیط آرام و دارای امنیت ،شرایط خوبی را برای امکان استقبال و سرمایهگذار 
 -2دسترس 
ساکنان کالنشهر تهران فراهم کـرده اسـت.
پیامدهای گسترش خانههای دوم هم در درجات مثبت و هم در درجات منفی بوده است.
 -1افزایش درآمد و اشتغال مکمل از نکات مثبت است.
ی مول 
ل باغها 
 -2تبدی 
د به امـاکن غـیر مولد ،افزایش قیمت زمین و بورس بـازی از نـکات منفی است.
ی و تضاد و دوگانگی اجتم درم و نارگشدرگ نیب یعا م ببس 
ی و اقتصاد 
یهای اجتماع 
 -3تشدید نابرابر 

مه هب    

   

ی منطقه شده است.
خوردن یکپارچگی اجتماع 
ی ق رار
 -4به دلیل نـبود مـدیریت مناسب برای ساماندهی خـانههای دوم ،بـه بسیاری از ضروریات مرد توجه بنی دا ی ی
نمیگیرد ،از مله عدم توجه به زیرساختها ،رها شدن فاضال 
ی زبالهها و نخالهها و رها نم نآ ندو
بها ،عدم سامانده 
در آب و پیامد آن آلودگیهای مختلف از این جملهاند.
 -5با توجه به نـتایج پژوه شـ  ،در وضع فعلی آثار توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ درم یارب ی ممممممم منطقههه ان کد
یتواند در یک بستر تعاملی و با مدیریت و برنامهریزی مناسب در آینده بهتر شود.
یها م 
است .اما توانمند 
امروزه گردشگری نه تنها منبع درآمدی برای بومیان لواسان نیست ،بلکه ازدحام جمعیت ،گرد و خاک و صدای ب قو
وسایل نقلیه عالوه بر گسترش انواع آلودگیها ،نارساییهای بسیار را در شبکه برق ،آب و خدمات دیگ جو هب ر ود    
یرس دنا  ..نت يا ج ج
ج
یکند و نه روستایی را بهرههای می ی
آورده است .از این رو ،نه گردشگر از سفر خود رضایتی حاصل م 
تحقيق نشان داد كه ميان گونههای مختلف گردشگران و پيامدهاي كالبدي و اجتماعي ناشي از ايشان در منطقههه لواس نا
ارتباط معناداري وجود دارد .به طوري كه گردشگران دليل انگیزهها و اهداف متفاوتي كه از تملك خانهای دوم تعقيب ب
ب
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یکنند ،تعاملشان با محیط طبيعي و جامعه بومي بهگونهای بوده كه بيشترين سازگاري و هماهنگي را به لحاظ كالبدي
م
و اجتماعي با منطقه داشته و دارند.
دخل و تصرف گسترده و كنترل نشده مح طي طبيعي و اقداماتي از قبيل تبديل باغات مثمر به ساختمانهاای مس ينوك ،،
بوخاک ،نتيجه گ ارذ ننن
استفاده از مصالح و الگوي معماري ناهمگون با مح طي  ،تجاوز به حريم رودخانهها و آلودگي آ 
اوقات فراغت در خانههای دوم است .نارضايتي مردم محلي از برخي از الگوهاي رفتاري اين گردش ارگ ننن و نار تياض ييي
ت كههه
یشود ،از جملههه مص قيدا ييي است ت
از ازدحام و بار تراف يكي كه به خصوص در روزهاي آخر هفته به منطقه تحميل م 
یدهد منطقه به آستانهای بحرانی به لحاظ ظرفيت تحمل نزد كي
نشان م 

ت علم ييي اث ار ت ت
ت
ن رو م يريد ت ت
شد ه است .از اين ن

ینماید.
گردشگران در منطقه و برنامهریزی براي كنترل و هدايت اثرات امري مهم و اجتنابناپذیر م 

متأسفانه ویالسازیهایی که در شهر لواسان در حال انجام است ،گویی رو بهسوی دریاچه سد لتی زا ناشن و دراد نا   
یتوان تارثا د   
عدم تعامل معماری و طبیعت در منطقه ییالقی لواسانات دارد .بر همین اساس ،این نوع گردشگری می ی
متعددی در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بر منطقه داشته باشد که برخی از این اثرات میتواند مثبت
باشد .برای نمونه ،شاید خانههای قدیمی بازسازی و یا تبدیل به خانههای نو ش رب هوالع هک دنو ،هقطنم یزاسون       
میتواند برای مردم محلی اشتغال ایجاد کند ،درآمد فروشگاههای محلی افزایش یابد و تسهیالتی را برای آن مهارف نا   
یتواند اثرات منفی نیز بر منطقه داشته باشد ،از جمله از ب ندرب نی   
کند .با این حال ،گسترش مالکیت خانههای دوم م 
زیبایی منطقه ،تخریب محیطزیست ،تخریب و تغییر کاربری ارا ب شیازفا ،یزرواشک یض

یروی و نیمز تمیق ه
یییی یییی

مسکن ،تشدید مهاجرت و تضعیف فرهنگ محلی .با این حال ،با کنترل و مدیریت گردشگری خانههای دوم میتوان
اثرات منفی آن را محدود کرد و در مقابل ،اثرات مثبت آن را افزایش داد.
افزایش قیمت زمین و مسکن ،موجب پیدایش قیمتهای کاذب و بورسبازی زمین شده ک مه عضو نیا ه

دنور      

تبدیل باغات و مزارع به ویال را تسریع کرده و نیز تأمین مسکن برای جمعیت بومی را دش رد نیا .تسا هدرک راو

  

حالی است که بر اساس بررسیهای انجام شده در زمینۀ توان بومشناختی منطقه ،تنها درصد بسیار کم تحاسم زا ی   
آن دارای اولویت برای توسعه است و سایر عرصهها غیرقابل توسعه بوده یا قابلیت توسعۀ خود را از دست دادهاند.
راهکارها و پيشنهادها
با توجه به شیوههای معماری بومی موجود منطقه و نیازهای اقلیم و فرهنگ منطقه باید برنامهها و طرحهاایی جهت
توسعه خانههای دوم ارائه نمود .در این راستا ،توجه به نکات کلی زیر در توسعه لواسان ضروری است:
یرویه موجود و ورود فاضالب به آب دریاچه
طزیست در اثر ساختوسازهای ب 
• جلوگیری از تخریب محی 
• جلوگیری از فرسایش خاک
تمحیطی منطقه در عین افزایش امکانات تفریحی
• بهبود وضعیت زیس 
طزیست منطقه
• ایجاد درآمد از طریق گردشگری برای حفظ محی 
• طراحي و پیادهسازی سيستم مديريت پكي ارچه به منظور جامعنگری و دستيابي بههه هم گنها ييي درون بخش ييي و م اي ننن
بخشي به عنوان يكي از الزامات عملياتي و اجرا يي شدن برنامهها؛
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 مسئولين محلي در تمامی مراحل تصميم سازي، گردشگران خانههای دوم،• مشاركت تمامي ذينفعان يعني مردم محلي
.مگیری براي مديريت اثرات ناشي از توسعه گردشگري خانههای دوم در منطقه
 و تصمی

یتواند كارساز باشد؛
 یها و شوراهاي روستا يي در اين زمينه م
 • فعالسازی دهیار
بهمنظور انجام برنامهریزی زمين و تهيه نقشه كاربري زمين بهعن او ننن مرجع ييي

• انجام مطالعات ارزيابي توان اكولوژ كي
براي كنترل و هدايت توسعههای آتي؛

ننامههای مربوط به الگوي معماري و مصالح ساختماني براي احداث خانههای دوم؛
 • تدوين و اجراي آئی
شبینی منابع الزم براي پیادهسازی برنامهها و تصميمات؛
 • اتخاذ تمهيدات قانوني و فراهمسازی ابزار اجرا يي و پی
نهای كش زروا ييي بههه خان ننههاای دوم و همچنين ن
ن
 یها و تبديل باغها و زمی
 ننامههای مربوط به تغ يي ر کاربر
 • تدوين آئی
.تع يي ن حريم رودخانه و جلوگيري از تجاوز به حريم آن

     • محدویت در زمینه چگونگی ساخت خانههای دوم (بخصوص از نظر معماری) به نح ینوگمهان داجیا زا هک یو
.بافت روستایی تا حدودی جلوگیری گردد
• نظارت و کنترل تغییرات قیمت زمین و مسکن در روستا متأثر از گسترش خانههای دوم توسط مسئولین
    • برنامهریزی و سازماندهی خدمات توریستی برای بهب  یداصتقا تیعضو دو در    روس هات اا و ایج یارب لاغتشا دا
روستاییان
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