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ارزیابی وضعیت طراحی جادههای پارک جنگلی یاسوج
از نظر استفاده از چشم انداز طبیعی

3

علیرضا صالحی ،*1سعید راهبری سیسخت 2و شکیبا جهانگیریان
1
2

استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه یاسوج

دانشجوی دکتری مهندسی جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
3

کارشناس ارشد جنگلداری دانشگاه یاسوج

(تاریخ دریافت9313/99/21 :؛ تاریخ پذیرش)9314/6/3 :

چکیده
با افزایش تقاضا برای استفادههای تفرجی از مناطق جنگلی ،مناطقی تحت عنوان پارک جنگلی به منظهور پاسهوگویی
ب نيازهای گردشگران طبيعت مشوص شده و برای آن برنام ریزیها و اقهداماتی صهورپ پذیرفته اسهت .جهادهههای
جنگلی مهمترین ابزار دسترسی ب این مناطق محسوب میشوند .در طراحی و ساخت جادههای جنگلی باید افزون بهر
رعایت معيارهای فنی ،معيارهای مربوط ب چشمانداز و حفظ منظر نيز لحاظ شود .هدف این پژوهش ارزیابی وضهعيت
کنونی جادۀ پارک جنگلی یاسوج از دیدگاههای فنی و چشمانداز است .با استفاده از یک شبکۀ آمهاربرداری 252×222
متری ،چشماندازهای موجود در محل تالقی خطوط شبک در محدوده پارک ارزیابی شد .معيارهای فنی ساخت جهادۀ
جنگلی نيز با پرسش از کارشناسان و جمعآوری اطالعاپ از منطقه ارزیهابی و بها اسهتفاده از تحليهل سلسهل مراتبهی
( )AHPوزندهی شهدند .در نهایهت بها اسهتفاده از روش ارزیهابی چنهدمعياری  MCEو  ،GISوضهعيت جهاده از نظهر
چشمانداز و معيارهای فنی ارزیابی شد .نتایج نشان داد تنها  25درصد از طول جهادۀ موجهود ،در منطقه ای بها ارزش
چشماندازی درج یک واقع شده است .همچنين بوشی از جادۀ کنونی در منطق ای حساس ب فرسایش ساخت شهده
ک در آینده میتواند موجب افزایش هزین های تعمير و نگهداری آن شود .تحقيق حاضر میتوانهد راهنمهای مناسهبی
ب منظور بهبود وضعيت کنونی جاده در پارک جنگلی یاسوج باشد.
واژههای کلیدی :ارزیابی چشمانداز ،ارزیابی چندمعياری ،پارک جنگلی ،جادۀ جنگلی.
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مقدمه و هدف
ب ه منظههور ایجههاد دسترسههی و اعمههال ت ههميماپ
مدیریتی ،جادههای جنگلی مهمترین ابهزار در اختيهار
مدیران منهاطق جنگلهی تحهت مهدیریت هسهتند .در
جنگلههداری کالسههيک بهها هههدف برداشههت چههوب،
اصلیترین هدف برای طراحان جادههای جنگلی ایجاد
حداکثر پوشش با حداقل طول جادۀ ساخت شده است
(لطفعليان و پارساخو .)9319 ،با افزایش تقاضها بهرای
اسههتفاده از منههاطق جنگلههی به منظههور اسههتفادههههای
تفرجی از مناطق طبيعی ،تغييراتی در نگرش طراحان
جادههای مناطق جنگلی ب وجود آمده اسهت .طراحهی
بهينۀ پروژههای جادهسازی ب تلفيق اطالعاپ مکانی-
مهندسی ،محيطزیستی و اطالعاتی دربارۀ هزین ههای
اجتماعی-اقت هادی نيهاز دارد (لطفعليهان و پارسهاخو،
 .)9319دسترسی ب مناطق دارای ویژگیهای خها
منظرهای از طریق جادههای جنگلی میتوانهد یکهی از
معيارهایی باشد ک در مرحل طراحی این جادههها در
نظر گرفت میشود .با توج ب عهدم قابليهت برداشهت
چوب از جنگلهای زاگرس ب صورپ صهنعتی و اینکه
این جنگلها بيشتر تأثير حفهاتتی و حمهایتی دارنهد،
برنام ریزی بهرای بهومگهردی 9امهری ضهروری اسهت.
برنام ریزی بومگردی نياز به اطالعهاپ کهافی دربهارۀ
جذابيتهای اکولوژیکی ،ویژگیهای بومگردها ،عوامهل
اقت ادی ،خدماتی ،اجتماعی و فرهنگی ،اکولهوژیکی و
مهههدیریتی و در نهایهههت گهههروهههههای ینفهههع دارد
( .)Tailor, 2008یهک اصهل مههم و شهناخت شهده در
طراحی راههای جنگلی ،رعایت زیبایی و حفظ منظهرۀ
طبيعی است .گذر جاده از منهاطقی که دارای چشهم
انداز و کيفيت ب ری مناسبی است میتواند در جهذب
گردشگر و توسعۀ تفهرج تهأثير بسهزایی داشهت باشهد.
کيفيهت منظههر شهامل یههک دامنهۀ وسههيعی از عوامههل
محيطههههی ،اکولههههوژیکی ،اجتمههههاعی ،فرهنگههههی و
فيزیولههوژیکی اسههت (ایرانههی بهبهههانی و همکههاران،
 .)9319به طهور کلههی دو دیهدگاه متفههاوپ در زمينههۀ
ارزیابی کيفيت منظر و چشماندازههای طبيعهی وجهود
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دارد ،ک دیدگاه اول در برگيرندۀ اصولی برای طراحهی
محيط اسهت و دیهدگاه دوم اصهول ادراکهی را شهامل
مهیشهود ( .)Wu et al., 2006تکنيهکههای موتله
ارزیابی چندمعياری 2)MCE(1ب کمک سامانۀ اطالعهاپ
جغرافيههایی  GISمههیتواننههد در زمينهه هههای موتلهه
مطالعاپ مربوط ب جنگل استفاده شهوند و نتهایج قابهل
اعتمههادی را ارا ه دهنههد ( ;Kangas et al., 2001
;Pukkala, 2002; Ananda and Herath, 2005
;Kiser et al., 2005; Gumus et al., 2008
 .)Akay et al., 2008; Abdi et al., 2009از طرفهی

ارزیابی صحيح وضعيت چشماندازهای موتل در یهک
منطق ه  ،مسههتلزم داشههتن اطالعههاپ کههافی در مههورد
معيارهای تأثيرگذار و همچنهين نهو  ،نحهوه و ميهزان
اثرگذاری هر یک از این معيارهاسهت .در ایهن زمينه ،
روشهای تحليل سلسل مراتبی میتواند تعيهينکننهدۀ
حههد اثرگههذاری هههر یههک از معيارهههای مههورد نظههر
کارشناسان طراحی منظر و طراحان جادههای جنگلهی
باشد (حياتی و همکاران .)9319 ،بها توجه به اینکه
حد تأثير و اهميت هر یک از معيارها در روند ارزیهابی
متفهههاوپ اسهههت ،بههها اسهههتفاده از فراینهههد تحليهههل
سلسل مراتبی میتوان ب تعيين وزن و اهميت هر یک
از معيارهههها پرداخهههت (;Gereek et al., 2004
 .)Coulter et al., 2006; Abdi et al., 2009سهلمان
ماهينی و همکاران ( )9388با استفاده از روش MCE
و مشو ه ههای سهيمای سهرزمين به ارزیهابی تهوان
گردشگری شهرسهتان بهشههر پرداختنهد و در نهایهت
مناطق مناسب طبيعهتگهردی را بها اسهتفاده از روش
ترکيب خطی وزندار شناسایی و استوراج کردند.
پههارک جنگلههی یاسههوج بهه منظههور اسههتفادههههای
تفرجههی بههرای سههاکنان شهههر یاسههوج و همچنهههين
طبيعههتگههردان ب ه مسههاحت حههدود  9222هکتههار ،در
سال  9383در شهمال شهرش شههر یاسهوج افتتها شهد.
جههادۀ دسترسههی بهه پههارک ،ادامههۀ بوشههی از جههادۀ
دسترسههی قههدیمی ب ه منطق ه و جههادۀ جدیههدی اسههت
Ecotourism
Multi Criteria Evaluation

1
2
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ک ه پ ه از انتوههاب محههل ب ه عنههوان پههارک جنگلههی
سهاخت شههده اسههت .به نظههر مههیرسههد که جههادههههای
پارک جنگلهی یاسهوج تنهها بها ههدف ایجهاد دسترسهی
سریع و آسان به منطقه طراحهی و سهاخت شهدهانهد و
اصههول محههيط زیسههتی و مناسههب منههاطق گردشههگری،
ماننههد حفههظ چشههمانههداز ،در مرحل هۀ طراحههی چنههدان
مورد توج قرار نگرفته اسهت .پهژوهش حاضهر در نظهر
دارد بهها طبق ه بنههدی عرص هۀ پههارک جنگلههی یاسههوج بههر
اسههاس چشههم انههدازهای موتلهه و ارزیههابی وضههعيت
جههادههههای موجههود از نظههر ایههن چشههم انههدازههها ،بهها
اسههتفاده از نظههر کارشناسههان و تکنيههکهههای تحليههل
سلسههل مراتبههی بهها اولویههتبنههدی و وزندهههی بهه
معيارهای تأثيرگهذار در تعيهين محهل عبهور جهادهههای
جنگلی با تأکيد بهر اهميهت حفهظ چشهمانهداز مناسهب
بههرای بههومگههردی در طههول مسههير ،نقشهه مطلوبيههت
پههارک جنگلههی یاسههوج را بههرای طراحههی ایههن نههو
جههادهههها بهها در نظههر گههرفتن وضههعيت کنههونی جههاده در
منطق ارا دهد.
مواد و روشها
معرفی منطقه

منطقۀ تحقيق پهارک جنگلهی یاسهوج بها مسهاحت
تقریبی  9222هکتار در شمال شرش شهر یاسوج اسهت.
این پارک در محهدوده جغرافيهایی بهين "32° 42' 38
تها "  32° 49' 45عهر شهمالی و " 59° 34' 51تها
" 59° 31' 96طول شرقی واقع شده است .این پهارک
بوشی از حوضۀ رودخانۀ بشار محسوب مهیشهود و از
ضلع جنوب غربی مت ل ب شهر یاسوج اسهت (شهکل
 .)9ضلع غربی آن ب صورپ جادهای آسفالت است که
ب دو بوش تقسيم مهیشهود .دوسهوم اول آن ،جهادۀ
ارتباطی قدیم یاسوج  -کاکان به طهول  2/8کيلهومتر
است و هماکنهون بوشهی از آن به منظهور دسترسهی
آسان ب بوشهای داخلی پارک کاربرد دارد .طول کل
شبکۀ جادهای پارک  29کيلومتر است .ميانگين ارتفا
از سطح دریای پارک  2322متر است.
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شیوۀ اجرای پژوهش
ارزیابی جادههای موجود بر اساس چشمانداز

برای طبق بندی و ارزیابی وضعيت چشمانهدازههای
منطقۀ پهارک جنگلهی ،در تابسهتان  ،9312در محهل
تقاطع ضلعهای شهبک ای ت هادفی سيسهتماتيک ،بها
ابعاد  222متر در  252متر ،به عنهوان نقطهۀ نمونه و
مرکز قطعهاپ نمونه دایهرهای که بهرای آمهاربرداری
مشو های جنگلشناسی تودهههای جنگلهی پهارک
طراحی شده بود ،در مناطق در دسترس پارک از نظهر
شيب (شيب کمتهر از  62درصهد) ،مشو هاپ فاصهلۀ
دید (متر) ،موقعيت دید و زاویۀ دیهد (درجه ) مطهابق
جدول  ،9در جهت شيب غالب محل نقطه نمونه هها
(شکل  )9برآورد و ثبت شدند .محهل نقطهۀ نمونه هها
ابتدا بر روی نقشهۀ رقهومی منطقه طراحهی و بعهد از
انتقال ب دستگاه  GPSدر طبيعهت بازیهابی شهد .سه
معيار فاصهلۀ دیهد (متهر) ،موقيهت دیهد و زاویهۀ دیهد
(درجه ) در سه طبقهۀ کيفهی درجهۀ یهک ،دو و سه
(جهانی و همکاران ،)9312 ،مطابق جدول  ،9ارزیهابی
شدند .شایان کر اسهت که دسهت بنهدی سه معيهار
فاصلۀ دید ،موقعيت دیهد و زاویهۀ دیهد در سه طبقهۀ
موتل  ،بر اساس نظر کارشناسان و نویسندگان مقاله
با توج ب درک زیباشناسی از مناتر طبيعی منطق و
ت حيح طبق بندی ارا شده توسهط جهوزی و مهرادی
مجد ( )9312انجام پذیرفت.
در هر معيار ،برای کمی و استاندارد کردن رتبۀ هر
کدام از طبقاپ وضعيت چشمانداز بين صفر و یک ،بها
متناتر کردن ارزش عددی طبقۀ اول بها عهدد یهک و
تقسيم عدد یک ب ارزش عددی طبقهاپ دوم و سهوم،
ب ترتيب ،از اعداد  2/5 ،9و  2/33بهرای بيهان کيفيهت
استانداردشدۀ درجۀ یک ،دو و س اسهتفاده شهد و بها
انتقههال دادهههها بهه نههرم افههزار  ،ArcGIS9.3از روش
پلیگونبندی تيسن 9برای پهن بندی منطقه و بسهط
دادن اطالعاپ قطعاپ نمون ب تمهامی سهطح منطقه

Thiessen
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استفاده شد (عزیزی و همکاران .)9388 ،در این روش
هر منطق در سطح پارک ب طبق ای اخت ا مییابد
ک نزدیکترین فاصلۀ مکانی را با آن منطق دارد .نقش
رستری تناسب چشمانداز ،در محدودۀ عددی بين صفر
تا یک ،با ب کارگيری رابطهۀ  9و اسهتفاده از سه الیهۀ
وزندار ایجاد شده فاصلۀ دید ،موقعيت دید و زاویۀ دید
(جدول  ،)9بر اساس روش ترکيب خطی وزندار ایجاد
شد .در رابط  n ،9تعهداد الیه ههای اطالعهاتی مهورد
محاسب در ترکيب خطی وزندار W i ،وزن اسهتاندارد
محاسهب شهده بهرای الیه  iام و  C iارزش عهددی i
امين الی اطالعاتی میباشد .ب این ترتيب ک در نقشۀ

ایجاد شده هر چ عدد ب یک نزدیهکتهر باشهد نشهان
دهندۀ بهين بهودن شهرایط اسهت .در نقشهۀ تناسهب
امتيازاپ نقاط محاسب شده ب س دستۀ یک ،دو و سه
(طبقۀ یهک از  2تها  ،2/31طبقهۀ دو از  2/4تها ،2/61
طبقۀ س از  2/3تا  )9طبق بندی شهد .بها قهرار دادن
الیۀ مربوط ب جادههای پارک جنگلی بهر روی نقشهۀ
محاسب شده تناسب چشمانداز ،طول جهادههها در ههر
کدام از طبقاپ چشمانداز محاسب شدند.
رابطۀ 9

شکل  -9موقعيت منطق تحقيق و نقاط برداشت خ وصياپ منظر در پارک جنگلی یاسوج

جدول  -9معيارها و طبقاپ توصي شده برای آنها جهت ارزیابی وضعيت چشماندازهای منطق (جهانی و همکاران)9312 ،
طبق
معيار

اول

دوم

سوم

فاصلۀ دید
موقعيت دید
زاویۀ دید (درج )

پيش ( 9-422متر)
مادون (منظره در دید پایين)
922-932

متوسط ( 2/4-8کيلومتر)
معمولی (منظره در دید همسطح)
32-922

پ (بيشتر از  8کيلومتر)
ماورا (منظره در دید باال)
2-32
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اولویتبندی معیارهای فنی مناسب جهت طراحی جاده

بسهههت بههه شهههرایط و اههههداف ،انتوههههاب و
اولویتبندی معيهارههای فنهی جههت طراحهی شهبک
جههادههههای جنگلههی در منههاطق موتلهه از نظههر
کارشناسههان ،اهميههت یکسههانی ندارنههد و هههر کههدام
تههأثير متفههاوتی در طراحههی شههبک جههاده دارنههد .بهها
توجهه بهه اینکهه معيارهههای بهه دسههتآمههده دارای
درجههۀ اهميههت یکسههانی نيسههتند ،بههرای دخالههت
دادن معيارهای موتله  ،ماننهد چشهمانهداز در رونهد
طراحی جاده ،با توج به حهد اهميهت و تهأثير آنهها،
وزندهههی معيارههها بهها اسههتفاده از فراینههد تحليههل
سلسههل مراتبههی ( )AHPانجههام گرفههت .روش تحليههل
سلسههل مراتبههی مبتنههی بههر مقایس هۀ زوجههی و دو ب ه
دوی معيارههها و گزین ه ههها و همچنههين ميههزان ارزش
نسهههبی معيارهههها و گزینه ه هاسهههت (قدسه هی پهههور،
 .)9381بههرای انتوههاب معيارههها و تعيههين وزن دقيههق
هههر یههک از آنههها در امههر طراحههی جههاده ،ابتهههدا
پرسشههنامۀ مقایسههۀ زوجههی مربههوط بهه معيارهههای
انتوههابشههده بههرای پههنج کارشههناس (سه کارشههناس
در زمينهه مهندسههی جنگههل و طراحههی جههاده ،و دو
کارشههناس آمههایش سههرزمين و طراحههی پههارکهههای
جنگلهههی) ارسهههال شهههد و سههه از نهههرمافهههزار
 Expert Choiceبهههرای تجزیههه وتحليهههل نتهههایج
(کرمهههی و همکههههاران )9313 ،و تعيهههين ميههههزان
سازگاری و تلفيق آنهها اسهتفاده شهد .درصهورتی که
ضههریب ناسههازگاری از حههد مجههاز ( )2/9بيشههتر بههود
(،)Staay, 2000; Dey and Ramcharan, 2008
پرسشههنام برگشههت داده مههیشههد تهها متو هان در
قضههاوپهههای خههود تجدیههد نظههر کننههد .در نهایههت
نظرهههایی کهه دارای ضههرایب ناسههازگاری در دامنههۀ
قابههل قبههولی بودنههد ،تلفيههق شههدند و وزن نهههایی هههر
معيههار بهها نههرمافههزار محاسههب شههد .شههکل  2فراینههد
تحليهههل سلسهههل مراتبهههی را از تعيهههين معيارههههای
مناسب برای طراحهی منظهر و طراحهی شهبکۀ جهادۀ
جنگلههی از دیههدگاه فنههی تهها دسههتيابی بهه الیههۀ
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مطلوبيههت جههاده بهها اسههتفاده از روش تحليههل فههازی
نمایش میدهد.
نقشۀ مطلوبیت طراحی شبکه جاده با در نظر گرفتن
معیارهای ساخت جادۀ جنگلی و چشمانداز منطقه

فازی کردن نقش های منطق برای شش معيهار در
نظر گرفت شده ب منظور تهيهۀ نقشهۀ مطلوبيهت بهرای
طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی انجام گرفت تا الیۀ تناسهب
هر کدام از معيارها بهرای طراحهی شهبکۀ جهاده ایجهاد
شههود .بهها تهيههۀ مههدل رقههومی ارتفهها ( 1)DEMاز الیههۀ
توپوگرافی منطق  ،الیه ههای طبقهاپ ارتفها  ،شهيب و
جهت استوراج شد .الی های پوشش گياهی و فرسایش
از اطالعاپ ادارۀ کل منابع طبيعی و آبويهزداری اسهتان
کهگيلوی و بویراحمد ب دست آمد .بها توجه به ههدف
مطالع  ،برای هر کدام از معيارهها از روش فهازیسهازی
مناسههب (خطههی یهها غيرخطههی) اسههتفاده شههد .نقشههۀ
مطلوبيت تهي شده برای طراحی جادۀ جنگلهی ،ارزشهی
در بازۀ صفر تا  255داشت ،هر چ عدد مذکور به 255
نزدیکتر باشد نشهاندهنهدۀ مطلوبيهت بيشهتر منطقه
برای عبور دادن جاده از آن محدوده است .نقشه سهازی
هر کدام از معيارها و در نهایهت تهيهۀ نقشهۀ مطلوبيهت
بههرای ارزیههابی وضههعيت جههادۀ جنگلههی بهها اسههتفاده از
نههرمافزارهههای  ArcGIS 9.3و  Idrisi Selvaانجههام
گرفت (شکل .)2
نتایج
ارزیابی جادۀ موجود بر اساس چشمانداز

در مجمههو از  933نقط ه نمون هۀ برداشههت شههده
در منهههاطق در دسهههترس پهههارک از نظهههر شهههيب و
وضههعيت توپههوگرافی 89 ،نقطهه بهه عنههوان نقههاط
خههوشمنظههر معرفههی شههد .شههکل  3منطقهه بنههدی
عرصهه پههارک جنگلههی براسههاس چشههمانههدازهای
درج یک ،دو و س را نشان میدهد.
Digital Elevation Model

1
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بررسی تحقيقاپ
گذشت در زمينۀ
طراحی منظر

استفاده از نظر
کارشناسان طراحی
جاده و منظر

تعيين معيارهای مناسب طراحی منظر برای پارک جنگلی و
معيارهای مناسب طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی از دیدگاه فنی

تهيۀ الی های مربوط ب
طراحی جاده جنگلی

بازدید ميدانی و تعيين نقاط
خوشمنظر در عرص

نقش سازی مناطق با
درجاپ موتل منظر

وزندهی ب معيارهای تعيينشده از طریق
پرسشنام و نظر کارشناسان

سازگار

بررسی حد سازگاری قضاوپها از
طریق Expert Choice

ناسازگار

تلفيق الی ها و ایجاد الیۀ
مطلوبيت طراحی جاده در GIS
GIS

شکل  -2مراحل اجرای فرایند تحليل سلسل مراتبی برای تهيۀ نقشۀ مطلوبيت طراحی جاده

شکل  -3مناطق دارای چشمانداز درجۀ یک تا س در پارک جنگلی یاسوج
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بهها قههرار دادن الیهۀ جههاده بههر روی نقشهۀ تناسههب
حاصل ترکيب خطی الیه ههای فاصهلۀ دیهد ،موقيهت
دیههد و زاویههۀ دیههد ،بهها عنههوان نقش هۀ منطقهه بنههدی
چشههمانههداز ،مشههوص شههد کهه  4325متههر (25
درصههد) از طههول جههادۀ جنگلههی موجههود در محههدودۀ
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دارای چشههمانههداز درجهه یههک و  8318متههر (45/9
درصههد) در عرصههۀ دارای چشههمانههداز درجههۀ دوم و
 5468متههر ( 21/1درصههد) از طههول جههاده در عرصههۀ
دارای چشههههمانههههداز درجهههه سهههه قههههرار دارد
(شکل .)4

شکل  -4بوشهای موتل جادههای پارک جنگلی یاسوج در عرص های با چشماندازهای درج یک ،دو و س

ارزیابی وضعیت جادۀ موجود بر اساس معیارهای فنی

نتایج تجزی وتحليل پرسشنام ها و نظر کارشناسان
جادهسازی جنگل نشان داد بها توجه به اطالعهاپ و
نقش های موجود از منطق پارک جنگلی یاسوج ،شش
معيار شيب منطق  ،حساسيت ب فرسایش ،چشمانداز،
ارتفا از سطح دریا ،پوشش گياهی و جهت جغرافيایی
ب ترتيب دارای بيشترین اولویت برای طراحی جاده در
این منطق بودند .در این زمين  ،شيب با وزنهی حهدود
 2/38بيشترین و جهت جغرافيهایی بها وزنهی کمتهر از
 2/9کمترین وزن را ب خود اخت ا دادند .شهکل 5
وزنهای مربوط ب هر کهدام از معيارههای انتوهابی را
نشهان مههیدهههد .ضههریب ناسههازگاری در ایههن مطالعه
حههداکثر  2/9محاسههب شههد ،که بهها توجه به معيههار
ارا ه شههده توسههط سههاعتی ( ،)Saaty, 2000تحليههل

انجامگرفت پذیرفتنی است.
نقشۀ معیارهای استانداردشده و مطلوبیت

نتایج حاصهل از فهازی کهردن نقشه ههای منطقه
بههرای شههش معيههار در نظههر گرفت ه شههده ب ه منظههور
طراحههی شههبکۀ جههادۀ جنگلههی در شههکل  6نشههان
داده شده است .با تلفيهق نقشه ههای فهازی بها توجه
ب وزن آنها ،نقشهۀ مطلوبيهت پهارک جنگلهی یاسهوج
به منظهور طراحهی جهادۀ جنگلهی به دسهت آمهد .بها
قههرار دادن الیههۀ مربههوط ب ه جههادۀ جنگلههی موجههود،
امکههان ارزیههابی وضههعيت جههادۀ کنههونی فههراهم شههد
(شههکل  .)3بهها توج ه ب ه شههکل  ،3قسههمتی از جههاده
جنگلههی پههارک ،در مرکههز ت ههویر ،در منطقهه ای بهها
حداقل مطلوبيت واقع شده است.
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شکل  -5وزن معيارهای انتوابی حاصل از تحليل  AHPجهت طراحی شبکۀ جادههای جنگلی در پارک جنگلی یاسوج

شکل  -6نقش های فازیشدۀ شيب ،جهت ،ارتفا  ،پوشش گياهی،
چشمانداز و حساسيت ب فرسایش مربوط ب پارک جنگلی یاسوج
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شکل  -3نقشۀ مطلوبيت پارک جنگلی یاسوج برای طراحی جادۀ و وضعيت جاده جنگلی کنونی

بحث
ارزش چشهههمانهههدازها در طبيعهههت ،در زمينهههۀ
گردشگری طبيعهت کمتهر در نظهر گرفته مهیشهود،
درحالی ک اگر در انتواب مناطق گردشگری ایهن امهر
لحاظ شود ،مناطق تفرجهی ،ارزش بيشهتری خواهنهد
شد .در واقع میتوان گفت ک اهميت چشمانداز تهأثير
بسيار زیادی در استفادۀ تفرجی از منطق دارد و نباید
نقش چشمانهداز را در طراحهی و سهاخت جهادهههای
جنگلههی در منههاطقی ماننههد زاگههرس نادیههده گرفههت.
جادهها مههمتهرین و پایهدارترین گزینه بهرای ایجهاد
دسترسی سریع و آسان از منطق ای به منطقهۀ دیگهر
محسوب میشوند .ب عنوان مثال در ساخت جاده بهين
دو شهر ،هدف ایجاد یک مسير با حداقل طهول اسهت
تا با کمترین زمان ممکن و با سرعتی مناسب بتوان ب
مق د مهورد نظهر رسهيد .امها در جنگلهداری و ایجهاد
پارکهای جنگلی ،همهواره سهاخت جهاده بها حهداقل
طول ،ههدف اصهلی نيسهت .گهاه مهیتهوان بها ایجهاد
مسيرهایی طوالنیتر افزون بر دسترسی ب نقاط مهورد
نظر ،پهنۀ بيشتری در تحهت پوشهش قهرار داد یها به
مناتر بيشتری با کيفيهت بهتهر دسترسهی پيهدا کهرد
(س هوند .)9384 ،امروزه با افهزایش تقاضهای عمهومی
ب منظور استفاده از طبيعت و مناطق خهوشمنظهر آن

جهت تفرج ،وجود جادهههایی که در طهول مسهير ،از
این منهاطق پهرارزش تفرجهی و منظهرهای گهذر کنهد
ضههروری به نظههر مههیرسههد .ازایههنرو اهههداف طراحههی
شبک های جاده با درنظر گرفتن کاربری منطقه بایهد
متفاوپ باشد .نمیتوان برای یک پارک جنگلی یا یهک
طر جنگلداری ،جادهای با ویژگیهای مسيرهای بين
شهری ایجاد کرد .تنها  25درصد از طول جادۀ کنونی
از محلهای دارای قابليت چشماندازی درج اول عبور
کرده است ک با توج ب کاربری منطقهۀ بهرای تفهرج
میتوان نتيج گرفت ک در زمان طراحی شبکۀ جهاده
برای پهارک جنگلهی یاسهوج ،معيهارههای مربهوط به
چشمانداز در نظر گرفت نشده است .معيهارههای فنهی
نيز از اصول غيرقابل چشمپوشی در طراحی مسيرهای
جنگلی ک اغلب کوهستانی است ب شهمار مهیرونهد.
) Abdi et al. (2009در مطالعهه خههود شههيب را
مهمترین معيار فنی میشناسند و حيهاتی و همکهاران
( )9319نيز نشان داد ک معيارهای شيب و حساسيت
ب فرسایش مانند مهمترین معيارها در زمينۀ طراحهی
جادهها در محيطهای جنگلهی اسهت که تأیيدکننهدۀ
نتههایج تحقيههق حاضههر اسههت (شههکل  .)3افههزون بههر
معيارهای فنی سهاخت جهاده ،مطالعهاپ گذشهت نيهز
نشان داده ک در ارزیابی تهوان تفرجهی یهک منطقه ،
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شيب مهمترین عامل است ،ب طهوری که اگهر شهيب
واحد محيط زیسهتی مناسهب نباشهد ،ارزیهابی موفهق
نوواهههد بههود (موههدوم9382 ،؛ کرمههی و همکههاران،
 .)9313با اینک در تحقيق حاضر و در مرحلهۀ تعيهين
معيارهای طراحی جاده ،جهت دامن و ارتفا از سهطح
دریهها ،از دیههد کارشناسههان مهندسههی جنگههل اهميههت
چندانی در طراحی جهاده نداشهت و مهیتهوان از آنهها
چشم پوشی کرد ،زمانی که طراحهی جهاده بها ههدف
دستيابی ب نقاط خوشمنظر صورپ میگيرد ،ایهن دو
معيار نيز هر چند بها وزن انهدک بایهد مهد نظهر قهرار
مههههیگيههههرد ،و وارد فراینههههد طراحههههی شههههود
( .)Gul et al., 2006; Kumari et al., 2010نقشهۀ
مطلوبيت پارک جنگلهی یاسهوج بهرای طراحهی شهبکۀ
جاده با توج ب معيار فنی نشان میدهد که بوشهی از
جههادۀ کنههونی در منطقهه ای حسههاس بهه فرسههایش
(شکل  )6eو با مطلوبيت کم ازنظر فنی (شکل  )5قهرار
گرفت است ک این مسئل ممکن است در آینهده بهرای
گردشگران ب ویژه در ف ول بارندگی مشکالتی را ایجهاد
کند .با توج به ایهن مطلهب که جهادهسهازی ،کهاری
پرهزین است ک بوش زیادی از بودجهۀ طهر هها را در
مراحل طراحهی ،سهاخت و تعميهر به خهود اخت ها
میدههد (،)Najafi et al., 2008; Abdi et al., 2009
طراحی جاده باید ب گون ای باشد ک افزون بر دسهتيابی
به اهههداف مههدیران و سههازمانهههای مربههوط ،مجموعههۀ
هزین های اجرایی و محيط زیسهتی نيهز حهداقل شهود
(مجنونيان و همکاران  .)9384قسهمتی از جهادۀ پهارک
جنگلی یاسهوج در منطقهۀ حسهاس به فرسهایش قهرار
گرفت ه اسههت (شههکلهههای  6eو  )3ک ه ممکههن اسههت
هزینهه هههای تعميههر و بازسههازی آن را افههزایش دهههد.
 Akay et al., 2008در تحقيقی ب منظور بررسهی نظهر
گردشگران پارک جنگلهی در ترکيه  ،نشهان دادنهد که
زیبایی و منهاتر پهایيندسهت جهاده بهرای گردشهگران
پارکهها از اهميهت زیهادی برخهوردار اسهت .بها توجه
ب اینک هدف عمدۀ پارکهای جنگلی ،استفادۀ عموم از
منههاتر زیبههای طبيعههی و لههذپ بههردن از زیبههاییهههای
طبيعت است ،توصي میشود در مراحل طراحهی جهاده
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برای پارکها از طریق پرسشنام ها یا عک های منهاتر
پارک ( )Akay et al., 2008از اهالی محلهی در انتوهاب
منههاطق دارای ارزش ب ههری نظرخههواهی شههود تهها مسههير
دسترسی ب پارک ب گون ای طراحی شود ک سالیق افهراد
استفادهکننده از مناتر طبيعت نيز در نظر گرفت شود.
منابع
ایرانی بهبهانی ،هما ،فاطم مرتضی  ،نيلوفر خليقی و الههام
قدرتی .9319 ،نقدی بهر انهوا روشههای ارزیهابی ب هری
منظر ،در :دومين کنفران برنام ریزی و مهدیریت محهيط
زیست ،تهران. 8 ،
جهانی ،علی ،مجيد مودوم ،جهانگير فقهی و وحيهد اعتمهاد،
 .9312تعيههين کيفيههت منظههر و نقههاط چشههم انههداز بهه
منظورکاربری اکوتوریسم (مطالعۀ موردی :بوش پاتم جنگل
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Abstract
Due to increasing demand for recreational activities in forested area, forest parks are being
developed rapidly. A well-organized road network is very important infrastructure to access
this kind of area. For such area and land use the road network should meet not only the
technical criteria but also landscape and vision criteria. This study was conducted to assess the
existing road network of Yasouj Forest Park (YFP), from technical and landscape points of
view. Various landscapes were selected within YFP area to be assessed using a 200×250
meter sampling network. Technical criteria were then weighted using the pair-wise
comparison method. Finally, Multi Criteria Evaluation (MCE) technique was used to assess
the existing road network based on both technical and landscape criteria in GIS environment.
According to the results, only 25% of the road network is located in the best rated
classification. Also, our results showed that some parts of the existing roads were constructed
in susceptible areas for erosion causing more cost for road maintenance in future. Results of
this research can be a suitable guide to improve the current situation of the road network of
YFP.
Keywords: Forest park, Forest road, Landscape assessment, MCE.
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