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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :ارزيابي توان بوم ساختي  ،سنجش موجودي و توان بالقوه سرزمين با مالكها و معيارهاي
مشخص و از پيش طرح ريزي شده است.اين مطالعات به عنوان پايه اي براي تصميم گيري و برنامه ريزي استفاده از
سرزمين در تمام نقاط جهان ،به كار گرفته ميشود .ارزيابي توان بوم ساختي محيط زيست مرحله مياني فرآيند آمايش
سرزمين است ،در واقع ارزيابي سرزمين ،اطالعات اساسي براي مرحله دوم آمايش سرزمين که شامل انتخاب مناسب
ترين استفاده از سرزمين و نظام مديريت است ،را فراهم مينمايد .زيرا هدف آمايش سرزمين تعيين نتايج فيزيکي،
زيست شناختي و اقتصادي -اجتماعي متناسب ترين و ممکن ترين انتخاب نوع کاربري در يک تکه از سرزمين(منطقه
برنامهريزي) است .هدف از اين پژوهش ارزيابي توان بوم ساختي روستاهاي شهرستان لواسان براي کاربريهاي مختلف
بوده است تا بدين وسيله مشخص شود که اين روستاها براي کداميک از کاربريها باالترين توان را دارا ميباشند و به
اين وسيله در استفاده از منابع و هزينه و وقت در اين سرزمين صرفه جويي شود.
روش پژوهش :در اين مقاله سعي شده است با انتخاب شاخص هايي که در همه ي کاربريهاي بوم ساختي مشترک
هستند ،به بررسي نقش هر روستا و تعيين الويت اين نقشها پرداخته شود .در مرحله بعد با در نظر گرفتن روستاهايي
که الويت اول آنها مدل بوم گردشگري بوده است به بررسي انواع تفرج و گشت و گذار در اين روستاها پرداخته
ميشود و نقش آن در توسعه اقتصادي روستا مورد بررسي قرار ميگيرد .در نهايت به بررسي و ارائه راهکار هايي براي
باالبردن توسعه اقتصادي در اين روستاها اقدام خواهد شد.
يافتهها :با توجه به مطالعات انجام شده و بررسي توان اکولوژيکي روستاهاي شهرستان لواسان و تعيين نقش براي
آنها ،نتايج بررسيها مويد آن است که  3روستاي افجه ،برگ جهان کند عليا در الويت اول مدل اکولوژي توريسم قرار
گرفته اند .در اين مرحله تک تک واحدهاي زيستي با مدلهاي تهيه شده براي کاربريها ارزيابي توان ميشود.
نتيجهگيري :بر اساس يافتههاي تحقيق ،زمينه گسترش فعاليتهاي بوم گردشگري (بوم گردشگري متمرکز و بوم
گردشگري گسترده) در لواسان و در برخي نقاط روستايي منطقه وجود دارد .پژوهشهاي صورت گرفته نشان ميدهد
که از بين  93روستايي که توان بوم ساختي آنها مورد بررسي قرار گرفته است؛ 3روستاي برگ جهان ،افجه ،کند عليا
به عنوان مدل اکولوژيکي توريسم طبقه بندي شدند .در اين ميان محدوده لواسانات به دليل شرايط ويژه خود كه ناشي
از خصوصيات طبيعي و اقليمي آن است ،نسبت به ساير نقاط منطقه ،از پتانسيلها و فرصتهاي ويژهاي براي سرمايه
گذاري و ايجاد قطبهاي جديد اقتصادي برخوردار ميباشد.
واژگان كليدي :توان بوم ساختي ،توسعه اقتصادي ،گردشگري ،روستاهاي لواسان
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انسان با تهيه ،تدوين و اجراي طرحهاي بهره برداري
و بهره وري از سرزمين (جنگلداري ،کشاورزي ،پارکداري
و )...پيش از دانش آمايش در جهان ،سعي در استفاده
مطلوب از منابع سرزمين (آب و زمين) براي مصارف
عمده انساني داشته است؛ اما تا توانهاي بالقوه منطقه
اي که قرار است در آن برنامههاي توسعه پياده شوند
معلوم نگردند ،برنامهريزيها دستمايه اي در خور آدميان
زيستمند در منطقه به ارمغان نمي آورند و فراتر اينکه
موجب بحرانهاي زيست محيطي نيز ميشوند و اين
طرحها نيز به دليل دخالت ندادن استعداد طبيعي (توان
بوم ساختي) سرزمين در فرآيند بهره برداري و بهره
وري ،اغلب دچار مخمصه شده ،در نتيجه به دنبال اجراي
اين گونه طرحها خرابي محيط زيست عايد انسان شده
است .در اين راستا ارزيابي توان بوم ساختي ويژگيهاي
هر سرزمين را نسبت به مدل بوم ساختي هر کاربري
ارزيابي ميکند و در نتيجه اين ارزيابي مشخص ميگردد
که آيا اين سرزمين براي آن نوع کاربري خاص توان دارد
يا خير.
اما موضوعي که در ارزيابي توان بوم ساختي اهميت
دارد بررسي درجه مرغوبيت توان است؛ بدين منظور که
اين مدل به جز بررسي توان منابع با توجه به وجود و يا
عدم وجود پديدهها در محيط زيست ،به درجه مرغوبيت
توانها نيز اشاره دارد و آنها را طبقه بندي ميکند.
مدلهاي بوم ساختي در ايران به دستههاي مختلفي
تقسيم ميشود که در منطقه مورد مطالعه اين مدلها به
 4دسته جنگلداري ،کشاورزي و مرتعداري ،توريسم و
حفاظت محيط زيست تقسيم شده است .
امروزه بوم گردشگري به عنوان يک صنعت اميدوار
کننده است و به عنوان يک راهکار جديد در چارچوب
دستيابي به گردشگري پايدار محسوب ميشود .از اين رو
اهميت و بررسي توسعه بوم گردشگري با توجه به
مباحث مطرح شده ،راهکاري مناسب براي توسعه آن در
مناطق حفاظت شده است .در اين راستا بوم گردشگري
يکي از شاخههاي گردشگري ،عالوه بر حفاظت از
طبيعت ،با ايجاد فرصتهاي شغلي و کسب درآمد براي
ساکنان محلي ميتواند مهمترين فرصت براي توسعه
گردشگري در مناطق حفاظت شده باشد .در اين مقاله
مهمترين توانهاي توسعه بوم گردشگري براي  3روستا
در شهرستان لواسان شناسايي و معرفي شده است .پس
از شناسايي نقاط ضعف و قوت در روستاها با توجه به
توانهاي گردشگري ،به بررسي تاثير آنها در توسعه

اقتصاد روستا و ايجاد شغل پايه و غير پايه پرداخته شده
است.
اهداف پژوهش
با توجه به موارد مطرح شده ،اهداف پژوهش به
صورت زير مورد بررسي قرار گرفته شده است:
هدف اصلي :ارزيابي توان بوم ساختي روستايي در ايران
و نقش آن در توسعه منطقه اي از ديدگاه بوم گردشگري
اهداف فرعي:
انتخاب شاخص هايي براي کاربريهاي بوم ساختي درروستاهاي شهرستان لواسان
بررسي نقش هر روستا با توجه به شاخصهاي تعيينشده و الويت سنجي روستاها از ديدگاه بوم گردشگري
سواالت پژوهش
در اين پژوهش ،سواالت به صورت زير مورد يررسي
قرار گرفته است:
چه عواملي در ارزيابي توان بوم ساختي روستايي درايران و نقش آن در توسعه منطقه اي از ديدگاه بوم
گردشگري تاثيرگزار است؟
چگونه ميتوان شاخص هايي را براي کاربريهاي بومساختي در روستاهاي شهرستان لواسان ،انتخاب
کرد؟
چگونه ميتوان روستاها را با توجه به شاخصهايتعيين شده ،از ديدگاه بوم گردشگري الويت بتدي کرد؟
ادبيات پژوهش
توان بوم ساختي
منظور طبقه بندي توان بوم ساختي (،)Ecology
درجه مرغوبيت مناسب محيط براي کاربريهاي متفاوت
است؛ همچنين يافتن توانهاي طبيعي و زيست محيطي
بخشهاي مختلف جهت بهره برداري صحيح و پايدار ،به
گونه اي که اين بهره برداريها ضمن جلوگيري از
تخريب واحد اکولوژي مزبور امکان بهره برداري و
استفاده پايدار از اين منابع را براي ساکنين ايجاد
کند(.مخدوم)17:1:61،
گردشگري
در اقطار عالم سفر کردن و شناخت ،مسافرت براي تفريح
و سرگرمي و سفري که در آن مسافر به مقصد ميرود و

ارزیابی توان بوم ساختی روستایی در ایران و نقش آن در توسعه منطقه ای از دیدگاه بوم گردشگری...

سپس به محل
(رهنمايي):8:1:53،

سکونت

خود

بازمي

گردد.

دريافتهاي مالياتي بيشتر ،جذب ارز و تقويت زيرساختها
در نظر گرفته ميشود.

بوم گردشگري

مدل بوم ساختي تفرج متمرکز و گسترده

بوم گردشگي ( )Ecotourismيک سفر و بازديد
زيست محيطي مسؤوالنه از مناطق طبيعي بکر است که
به منظور لذت بردن از طبيعت و درک مواهب آن و
ويژگيهاي فرهنگي مرتبط با آن انجام ميشود ،به طوري
که باعث ترويج حفاظت گردد و اثرات منفي بسيار کمي
از جانب بازديد کنندگان بر محيط به جاي گذارد و
شرايطي را براي اشتغال و بهره مندي اقتصادي و
اجتماعي مردم محلي(بومي) فراهم کند(.همان):7:

براي تعيين توان اراضي براي کاربري گردشگري،
مدلهاي بوم ساختي خاصي تدوين شده است که با
استفاده از آنها ارزيابي توان يا قابليت سرزمين براي
توسعه فعاليتهاي گردشگري ممکن ميگردد .در اين
گونه مدلها فعاليتهاي گردشگري در  2حالت متمرکز
و گسترده استفاده ميشود(.فرج زاده اصل)58:9374 ،
آن دسته از تفرجها که نياز به توسعه دارند مانند شنا،
اسکي ،دوچرخه راني را تفرج متمرکز و آن دسته از تفرج
هايي که نياز به توسعه ندارند و يا به توسعه اندک نياز
دارند مانند کوهنوردي ،شکار ،صحراگردي و اسب سواري
را تفرج گسترده ميگويند(.مخدوم)233:9375،
در ادامه مدلهاي متفاوت ارزيابي توان بوم ساختي
مورد بررسي قرار گرفته است:

نقش اقتصادي گردشگري
گردشگري فعاليت گسترده اي است که داراي
تأثيرات اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و محيط زيستي
قابل توجهي است .به لحاظ اقتصادي نقش گردشگري به
عنوان منبع جديدي براي ايجاد اشتغال ،کسب درآمد،

زيستگاه حساسيت به فرسايش  ،لغزش ،سيل ،خشکي و ...
حفاظت از محيط زيست
زيستگاهي که تنوع گونه اي منحصر به فرد دارد.

سرزمين هاي مناسب براي حفاظت به منظور پايداري و نگهداري
باالترين تنوع ممکن با کيفيت مناسب

زيستگاه با گونه هاي نادر و زيبايي هاي طبيعي و حيات وحش

بدددون هدديد محدددوديت /ارتفدداع 3 :تددا /9333شدديب 3 :تددا  /25عمددق خدداک
:عميق/حاصلخيزي :عالي /تراکم پوشش گياهي :بيش از 73

محدوديت بسيار کم /ارتفاع3 :تا /9333شيب 3 :تدا  /35عميدق /حاصدلخيزي :خدوب/
تراکم پوشش گياهي 03 :تا 73

جنگلداري

نشان دهنده توان و درجه مرغوبيت
(طبقه بندي) سرزمين براي انجام کاربري
جنگلداري در جنگل هاي طبيعي

محدوديت نسبتا متوسط /ارتفداع3 :تدا  /9433شديب 3 :تدا  /45متوسدط تدا عميدق/
حاصلخيزي :متوسط تا خوب /تراکم پوشش گياهي :تا 83

محدددوديت متوسددط /ارتفدداع433 :تددا  /9733شدديب 3 :تددا  /55متوسددط تددا عميددق /
حاصلخيزي :کم تا متوسط /تراکم پوشش گياهي :تا 03

محددوديت شددديد /ارتفدداع 9733 :تدا /2033شدديب :تددا  /05کدم عمددق تددا متوسددط/
حاصلخيزي :کم /تراکم پوشش گياهي 33 :تا 53
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ادامه نمودار :1مدلهاي بوم ساختي
مستعد کشت منظم فرآورده/معتدل و مرطوب /شيب :تا  /5عمق خاک  :عميدق /حاصدلخيزي
عالي
توان دارد ولي نه ممتد/محدوديت هاي سرما و خشکي /شيب :تا /7عمدق خداک :متوسدط تدا
عميق /حاصلخيزي خوب
کشاورزي ولي توان کم براي باغباني و زنبورداري /شيب :تا  /7عمق خداک :کدم تامتوسدط /
حاصلخيزي متوسط

کشاورزي و مرتعداري

کشت ديم/علوفه کاري /باغباني/دامپروري/
مرغداري /زنبورداري/

توان باالي مرتعداري /شيب 7 :تا /95
عمق خاک :متوسط /حاصلخيزي متوسط تا خوب

توان متوسط مرتعداري  /شيب :تا  /7عمق خاک :کم تا متوسط /حاصلخيزي کم تا متوسط

طبقه يک :شيب :ه تا  /5شرقي .جنوبي/خاک:متوسط تا خوب /عميق
تفرج متمرکز :نياز به
توسعه .فضاهاي ورزشي

طبقه دو :شيب5 :تا  /95شمالي.غربي /خاک :متوسط تا عميق

نامناسب :شديب :بديش از  /95جندوبي و غربي.شدرقي و شدمالي/
خاک:خيلي فقير/کم تا زياد
گردشگري
طبقه يک :شيب :ه تا 25

سرگرمي ها يا تفريحات يا هر سرگرمي
تحت واژه تفريح

تفرج گسترده :عدم نياز
به توسعه .کوه نوردي.
شکار.اسب سواري.
صحراگردي

طبقه دو :شيب 25 :تا 53

نامناسب :شيب :بيش از 53

مآخذ :پردازشهاي مقاله بر اساس (مخدوم)971:9381 ،
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بررسي نمونه مورد مطالعه
بخش لواسانات يکي از بخشهاي شهرستان
شميرانات در استان تهران است ،که به سه قسمت شهر
لواسان ،دهستان لواسان بزرگ و دهستان لواسان کوچک
تقسيم شده و محلهها و روستاهاي زيادي را در بر
ميگيرد .وسعت بخش لواسانات در حدود  033کيلومتر
مربع است که از اين مساحت هفتاد کيلومتر مربع
مساحت شهر لواسان و مابقي مساحت دهستانهاي
لواسان کوچک ،لواسان بزرگ و ديگر نقاط کوهستاني و
ييالقي بخش لواسانات است .مناطق زيادي در گذشته
جزو لواسانات بودهاند که در دوره معاصر به بخشها و
شهرستانهاي مجاور الحاق شدهاند اما همچنان در عرف
مردم جزئي از لواسانات به حساب ميآيند.
بخش لواسانات،
شهرهاي
از
لواسان يکي
شهرستان شميرانات ،در استان تهران است .شهر لواسان

را از شمال ،کوههاي باغدره،کند و افجه ،از سمت باختر
کوههاي قصران ،از سمت شمال خاوري و خاور کوههاي
ايران ،فيل زمين ،لواسانکوه و جاجرود و از جنوب
کوههاي قوچک،زينکوه و اراکوه در بر ميگيرند.
شهر لواسان واقع در شمال شرق کالن شهر تهران و
به عنوان نزديکترين منطقه خوش آب و هواي ييالقي
شهر تهران به حساب ميآيد و با قدمت  5هزار سال در
 99کيلومتري شمال شرق تهران با وسعت
 91445/35399هکتار واقع شدهاست .اين شهر به جهت
دارا بودن موقعيت مناسب جغرافيايي و آب و هواي
ييالقي ،مورد توجه بسياري از ايرانيان ميباشد .فاصله
اين باغشهر تا اتوبان بابايي تهران حدود  8کيلومتر
ميباشد که در کمتر از  95دقيقه ميتوان به آن
دسترسي داشت .محلههاي لشگرک ،شورکاب،جائيج،
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گلندوک ،ناران ،نجارکال ،سبو بزرگ ،سبو کوچک از
جمله محالت شهر لواسان محسوب ميشود.
طبيعت سرسبز لواسان از دامنههاي شمالي اين
شهر شروع ميشود و در انتها به درياچه زيباي سد لتيان
ختم ميگردد .چشم اندازهاي بکر اين شهر طبيعت را به
گونهاي به تصوير ميکشند که  4فصل سال را ميتوان
به زيبايي هر چه بيشتر مشاهده نمود.
لواسان باغشهري است که اکثر خانههاي آن بصورت
ويالئي و مدرن بنا شده است .برخي از بناها و ساختمان
هايي که در شهر لواسان احداث گرديده اند ،چندين سال
پياپي بعنوان شاهکار معماري سال کشور برگزيده شده
اند( .پارس بوم)9312،
روش پژوهش و جمع آوري اطالعات
روشهاي متفاوتي براي ارزيابي توان بوم ساختي
وجود دارد؛
روشهاي ارزيابي يک عامله /روشهاي ارزيابي دو
عامله /روشهاي ارزيابي چند عامله
اين روشها از نظر طرز برخورد با پارامترهاي منابع
اکولوژيکي ،به دودسته تقسيم ميشوند:
-1بودن چند پديده  -1نبودن چند پديده
دسته اول روش هايي هستند که ارزيابي توان
سرزمين براي هر کاربري را از رديف کردن

محدوديتهاي سرزمين انجام ميدهند ،يا به عبارت
ديگر نبودن چند پديده را دال بر توان آن سرزمين براي
کاربري ميدانند .دسته دوم ،روش هايي هستند که
ارزيابي توان سرزمين براي هر کاري را از برشمردن وجود
چند پارامتر منابع اکولوژيکي انجام ميدهند؛ يا به عبارت
ديگر بودن چند رخداد را دال بر توان آن سرزمين براي
آن کاربري به حساب ميآورند(.مخدوم)76:1:616،
در اين پژوهش 13 ،روستاي افجه ،برگ جهان،
انباج ،کرديان ،ناصرآباد ،هنزک ،مزرعه سادات ،سينک،
نيکنامده و کند عليا در لواسان انتخاب شده اند که با
توجه به توانهاي هر روستا مدل بوم ساختي تنظيم شده
است؛ مدلهاي بوم ساختي براي هر کاربري به صورت
جداگانه تعيين ميشود و دال بر داشتن توان سرزمين
براي هر يک از کاربريها هستند.
انتخاب شاخصهاي مورد بررسي
حال با توجه به کاربريها در الگوي بوم شناسانه و
طبقه بندي آنها شاخص هايي در اين خصوص که در
همه ي مدلهاي اکولوژيکي در روستاهاي تعيين شده
مشترک هستند ،برگزيده شده است.

تصوير :9نقشه موقعيت شهرستان لواسان
(پارس بوم)18:1:61،
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عناصر بوم شناسانه
عناصر بوم شناسانه

شيب و جهت آن

خاک

عناصر ناپايدار بوم شناسانه

ارتفاع از سطح دريا

پوشش گياهي

اقليم

ميزان بارندگي

آب

دما

نمودار-1تعيين شاخص براي روستاها
در جدول زير اطالعات هر يک از شاخصها بر اساس
طرحهاي هادي روستاها ،جمع آوري شده است و در
ادامه با توجه به جدول تبديل معيار کيفي به معادل
کمي آن ،به هر يک از شاخصها الويت داده شده است.

تحليل يافتههاي پژوهش
در ادامه شاخصها در منطقه مورد مطالعه ،بررسي
شده و ننايج به صورت جدول زير آورده شده است:

جدول  :1جمع آوري اطالعات براي هر يک از شاخص ها
عناصر ناپايدار بوم شناسانه
نام روستا

ميزان

دما

نوع اقليم

منابع آب

عناصر پايدار بوم شناسانه
نوع خاک

بارندگي
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9

افجه

2

انباج

3

برگ جهان

007

4

سينك

080/7

5

كرديان

6

كندعليا

422/0

7

مزرعه
سادات

رودخانه ناصر
جلگه اي و
95/4 422/0
کوهستاني بودن آباد در شمال
روستا

8

ناصر آباد

1

نيكنامده

91

هنزك

کوهستاني

583

کوهستاني

رودخانه فصلي محدوديت
عمق خاک
چشمه روستا

متوسط

پوشش

ارتفاع از

گياهي

سطح دريا

متوسط

2389

مناسب

شيب

جهت شيب

باالي  95شمال غرب به
جنوب شرق
درصد

9023

باالي 95
درصد

-

9173

باالي 95
درصد

-

9773

باالي 95
درصد

شمال به
جنوب و
جنوب شرقي

باالي 95
درصد

-

متوسط

9103

باالي 95
درصد

-

مقدار متوسط

9137

باالي 95
درصد

جنوب غرب

مناسب

2333

باالي 95
درصد

-

کوهستاني بودن

رودخانه

مرغوب

غناي پوشش
گياهي

9773

باالي 95
درصد

-

 21/9 527/1سرد و کوهستاني

رودخانه و
چشمه

ناهموار

مناسب

9573

 93تا 95
درصد

شمال به
جنوب

جلگه اي جنگلي رودخانه دائمي محدوديت غناي پوشش
گياهي
عمق خاک
1/5

کوهستاني

عبور رودخانه
افجه از روستا

مرغوب

مناسب

کوهستاني بودن رودخانه فصلي محدوديت مقدار متوسط
عمق خاک
رودخانه کند محدوديت
جلگه اي و
کوهستاني بودن رود در غرب عمق خاک
مرغوب

 4/95کوهستاني بودن رودخانه دائمي رسي با
و فصلي درجه زراعي
متوسط
535

در اين مرحله هر يک از شاخصها توسط جدول زير به اعداد کمي تبديل شده است .اين معيارها با توجه به وضعيت
آنها در منطقه ،توسط اعداد  1تا  4به صورت کمي در آمده است.
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جدول  :1نحوه تبديل معيار کيفي به معادل کمي آن
معيار کيفي

ضعيف

متوسط

مناسب

بسيار مناسب

معادل کمي

1

1

:

4

سپس معيارهاي کمي در منطقه با يکديگر جمع شده و جمع کل آنها بيانگر وضعيت عناصر پايدار و ناپايدار اکولوژيک
در هر يک از روستاها ميباشد.
جدول  ::الويت دهي به شاخص ها
عناصر ناپايدار بوم شناسانه
نام روستا

ميزان
بارندگي

دما

نوع اقليم

عناصر پايدار بوم شناسانه
ارتفاع از

منابع

نوع

پوشش

آب

خاک

گياهي سطح دريا

شيب

جهت

جمع کل

شيب

9

افجه

3

3

2

2

3

3

3

2

2

23

2

انباج

3

2

3

3

3

3

2

3

2

24

3

برگ جهان

3

3

3

4

2

4

3

2

2

20

4

سينك

3

3

3

3

2

4

3

2

3

20

5

كرديان

3

3

3

3

9

3

2

2

2

22

0

كندعليا

3

3

3

3

9

3

3

3

3

25

8

مزرعه سادات

3

2

3

2

4

2

2

3

2

23

7

ناصر آباد

2

3

3

3

3

2

3

2

3

24

1

نيكنامده

2

3

2

3

3

4

3

3

3

20

93

هنزك

3

3

2

3

2

3

2

3

2

23

و در نهايت با توجه به جمع کل معيارها در روستاها ،برتري هر يک از روستاها در جدول زير آمده است:
جدول  :4برتري هر يک از روستا در الويتهاي اول و دوم
الويت اول

الويت دوم

نام روستا
افجه

گردشگري

باغداري

انباج

جنگلداري

کشاورزي

برگ جهان

گردشگري

زراعي

سينك

باغداري

گردشگري

كرديان

کشاورزي

توسعه

كندعليا

گردشگري

دامداري

باغداري

توسعه

ناصر آباد

حفاظت از محيط زيست

زراعي

نيكنامده

زنبورداري

توسعه

باغداري

دامداري

مزرعه سادات

هنزك
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تحليل يافتههاي پژوهشي مقاله
با توجه به مطالعات انجام شده در مرحله ي پيشين
و بررسي توان اکولوژيکي روستاهاي شهرستان لواسان و
تعيين نقش براي آنها ،نتايج بررسيها مويد آن است که
 3روستاي افجه ،برگ جهان کند عليا در الويت اول مدل
اکولوژي توريسم قرار گرفته اند .در اين مرحله تک تک
واحدهاي زيستي با مدلهاي تهيه شده براي کاربريها
ارزيابي توان ميشود .يک واحد زيستي ارزيابي شده
ممکن است براي چندين نوع استفاده از سرزمين توان
اکولوژيک داشته باشد در حالي که در بيشتر مواقع نمي
توان به اجراي بيش از يک کاربري پرداخت بنابراين بايد
بين کاربريها تعيين الويت صورت گيرد و ضمن تعيين
الويت بين کاربريها با انتخاب بهترين کاربري در هر
واحد محيط زيستي به سامان دهي و يا آراستن بهترين
کاربريهاي انتخاب شده در منطقه اقدام نمود .
توان اکولوژيکي روستاي انباج براي جنگلداري :اين
روستا در طبقه  3از جنگلداري قرار دارد.
توان اکولوژيکي روستاهاي سينک ،کرديان،
مزرعه سادات و هنزک براي کشاورزي :سينک طبقه
يک ،هنزک طبقه  2و کرديان و مزرعه سادات در طبقه
 3از کشاورزي هستند.

توان اکولوژيکي روستاي ناصر آباد براي حفاظت از
محيط زيست :اين روستا در طبقه  2از حفاظت از محيط
زيست قرار دارد .توان اکولوژيکي روستاهاي افجه ،برگ
جهان و کند عليا براي توريسم :اين روستاها از لحاظ
توان اکولوژيکي مستعد توسعه توريسم هستند که در
مرحله بعد به تفصيل به آنها پرداخته شده است.
با توجه به مطالعات انجام شده در مرحله ي پيشين
و بررسي توان اکولوژيکي روستاهاي شهرستان لواسان و
تعيين نقش براي آنها ،نتايج بررسيها مويد آن است که
 :روستاي افجه ،برگ جهان و کند عليا در الويت اول
مدل اکولوژي توريسم قرار گرفته اند.
موقعيت جغرافيايي روستاهاي افجه ،برگ جهان و
کند عليا
افجه:در فاصله  5کيلو متري از شهر لواسان مرکز بخش و
در جهت شمال شرقي آن و داخل حريم شهر واقع
گرديده است .
برگ جهان :در ضلع شمال غربي لواسان بزرگ ،در دامنه
جنوبي رشته کوه البرز واقع شده است.
کند عليا :اين روستا در فاصله  0کيلومتري از شهر
لواسان مرکز بخش لواسانات قرار دارد.

توان اکولوژيکي روستاي نيکنامده براي زنبورداري:
اين روستا در طبقه  3از کشاورزي قرار دارد.
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در زير به بررسي نقاط قوت هر يک از  3روستا و
دليل برگزيده شدن آنها به عنوان الويت اول گردشگري
پرداخته ميشود:
برگ جهان :وجود آب و هواي معتدل و مطبوع در
بهار و تابستان وآب و هواي سرد در پاييز و زمستان
وجود آرامگاه امامزاده اسماعيل
جاري بودن رودخانه دائمي
وجود قلعه تاريخي ،تپه تنگل خانه و غاري به نام
زندان الر
افجه :وجود دشت هويج به عنوان يکي از زيباترين
جاذبههاي گردشگري روستاي افجه
وجود قلههاي متعدد همچون قلههاي آتشکوه
( :633متر) ،ريزان ( :563متر) ،ساکا ( ::33متر) و
پرسون ( :153متر)
(براي کوهنوردان کم تجربه که از راهنما نيز
برخوردار نمي باشند ،براي صعود اول در اين منطقه
قلههاي پرسون يا ساکا پيشنهاد ميشود).
کند عليا :وجود آبشار كفترلو به فاصله تقريبي 0
كيلومتري شمال روستاي كند عليا و در ارتفاع حدود
2هزار و  333متر از سطح دريا (براي رسيدن به اين
آبشار از داخل روستا ،نياز به حدود  9/5ساعت پيادهروي
است).
با توجه به نقاط قوت هر روستا و در نظر گرفتن
مدل اکولوژيکي ،اين  3روستا توان توسعه گردشگري را
با توجه به مدل تعيين شده و شاخصهاي مرتبط با آن،
دارند؛ اما با توجه به اينکه اين کاربري به دو دسته
گسترده و متمرکز تقسيم ميشود ،با در نظر گرفتن
توانهاي هر روستا که در باال به آن اشاره شد ،اين 3
روستا به صورت زير در اين تقسيم بندي قرار ميگيرند:
برگ جهان  :تفرج متمرکز
افجه :تفرج متمرکز و گسترده
کند عليا :تفرج متمرکز
نتيجه گيري و پيشنهاد
صنعت گردشگري و توريسم به عنوان يکي از 3
صنعت برتر جهان از نظر ايجاد اشتغال و توليد ارز
خارجي مطرح است و بوم گردشگري در بين انواع
گردشگري از باالترين ميزان رشد برخوردار است.

جدول  :5انواع فعاليتها در شهرستان لواسان در سال
نوع فعاليت

سال 68

سال 58

کشاورزي

:8/8

13/65

خدمات

:4

:5/17

صنعت

:8/8

:7/:7

جمع کل

133

133

(ماخذ :پارس بوم)1:61،
كاهش جمعيت شاغل در بخش كشاورزي و تمايل
به فعاليت در بخشهاي صنعت و خدمات به عوامل
متعددي وابسته است .اما ميتوان به عواملي همچون
افزايش قيمت زمين در بخش مسكن ،گرايش شديد
مردم (غالبا غيربومي) به تغيير كاربري اراضي كشاورزي و
باغي به مسكوني و ساخت ويال با سكونت غير دائم،
مقرون به صرفه نبودن فعاليت كشاورزي و كاهش تمايل
روستاييان به كشاورزي و باغداري و همچنين كاهش
جمعيت در نقاط روستايي و بيشتر بودن درآمد در
بخشهاي صنعت و خدمات در كاهش جمعيت شاغل در
بخش كشاوزري موثر بوده است .اين مساله نه تنها براي
آباديهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر ،بلكه براي تمامي
آباديهاي شميرانات نيز مصداق داشته و گرايش به
كاهش فعاليت كشاورزي و افزايش فعاليت در بخش
خدمات و صنعت چشمگير ميباشد.
اين در حالي است که گردشگري ميتواند در اين
روستاها به فعاليتهاي پايه اي تبديل شود که به دنبال
خود  2تا  3شغل غير پايه را در روستا ايجاد ميکند .
از سوي ديگر به دليل وجود اراضي باغي و زراعي در
محدوده شهر و روستاهاي حوزه نفوذ و وجود منابع آبي
مناسب ،امكان سرمايه گذاري در بخش باغداري و
كشاورزي نوين و ايجاد مراكز جديد و پيشرفته كشاورزي
و باغداري درمحدوده وجود دارد .هر چند كه اين
فعاليتها در حال حاضر در محدوده وجود دارد؛ اما به
دليل عدم برنامه ريزي وسياستگذاريهاي مناسب،
فعاليتهاي كشاورزي و باغداري رو به كاهش ميباشد.
بر اساس يافتههاي تحقيق ،زمينه گسترش
فعاليتهاي بوم گردشگري (بوم گردشگري متمرکز و بوم
گردشگري گسترده) در لواسان و در برخي نقاط روستايي
منطقه وجود دارد .پژوهشهاي صورت گرفته نشان
ميدهد که از بين  93روستايي که توان بوم ساختي
آنها مورد بررسي قرار گرفته است؛ 3روستاي برگ
جهان ،افجه ،کند عليا به عنوان مدل اکولوژيکي توريسم
طبقه بندي شدند.
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در اين ميان با توجه به اينکه محدوده لواسانات به
دليل شرايط ويژه خود كه ناشي از خصوصيات طبيعي و
اقليمي آن است ،نسبت به ساير نقاط منطقه ،از
پتانسيلها و فرصتهاي ويژهاي براي سرمايه گذاري و
ايجاد قطبهاي جديد اقتصادي برخوردار ميباشد.
گرايشات و تمايالت موجود در محدوده بيانگر آن است
كه بخش لواسانات اصلي ترين و پرجاذبه ترين مقصد
براي گذران اوقات فراغت و گردشگري در منطقه
ميباشد  .اين ناحيه با برخورداري از ظرفيتهاي مطلوب
سرمايه گذاري كه ناشي از گستردگي طيف امكانات
تفرجي و گردشگري است ،ميتواند به قطب گردشگري و
تفرجي در منطقه تبديل شود .بنابراين اهداف اساسي بوم
گردشگري را ميتوان قادر ساختن مردم به لذت بردن،
آموزش از طبيعت ،احترام به محيط زيست و مشاهده
جاذبههاي طبيعي زيست محيطي اعم از :مشاهده حيات
وحش ،آشنايي با آداب ورسوم بومي ،تاريخي و فرهنگي
به شرط حفاظت از کل اين مناطق و کمک به توسعه
فرصتها و درنهايت براي توسعه پايدار در منطقه
حفاظت شده مؤثر خواهد بود .برنامهريزي و سرمايه
گذاري در زمينه گردشگري نياز به بررسي و امکان
سنجي در زمينه توانها و قابليتهاي گردشگري در هر
منطقه دارد.
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