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 (20/22/2633؛ تاریخ پذیرش: 03/3/2633)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یطبیعی و مناطق حفاظت یها عرصهدر  روستاهاۀ مدیریت و توسع به تواند یمدسترسی  یها جادهاصولی  یزیر برنامهگردشگری با ۀ توسع

 عنوان به روستاییگردشگری و به مناطق  یابیدست منظور به دسترسی یها جادهۀ و توسع یزیر برنامه هدفاین پژوهش با . کمک کند

 منظور بهمختلف  یسناریو سهده برای جا شبکۀ یها نهیگزبدین منظور  انجام گرفت.ارسباران  ةشد حفاظتۀ منطق در تفرجی یها جاذبه

اجتماعی ارزیابی شدند. در  -و اقتصادی یستیز  طیمحطراحی و از جهات فنی،  ArcGISدر محیط  هادسترسی به مناطق تفرجی و روستا

 و مدیریت ی توسعهشده برا اصالح یها نهیگزشد و در نهایت  اصالح شده طراحیۀ بهین یها نهیگزموجود با توجه به جادة  شبکۀبعد ۀ مرحل

شده  اصالحجادة  شبکۀشده و  طراحیۀ بهینجادة  شبکۀموجود، جادة  شبکۀ یها انتیوارگردشگری در منطقه پیشنهاد شدند. بدین ترتیب 

و حداکثر  حداقل، متوسطمناطق تفرجی و دسترسی به  سناریویدر سه  22ۀ گزین، شده طراحی یها نهیگزدند. از بین مقایسه ش وارزیابی 

در موجود انتخاب شد. جادة  شبکۀبهینه برای اصالح ۀ گزین عنوان بهمتر در هکتار  03/5و  36/2، 27/2 یها تراکمبا  بیترت بهروستاها 

 66/70و  23/73، 7/70متر در هکتار و قابلیت دسترسی  55/5و  33/2، 30/6 یها تراکمبا  بیترت به شده اصالح یها جاده شبکۀ نهایت

 یها جاده شبکۀو  شده طراحیۀ بهین یها جاده شبکۀ، ها انتیوار ۀسیمقابا توجه به ارزیابی و . ندسه سناریو پیشنهاد شداین برای  درصد

ۀ و توسعاصولی  یزیر برنامهبا  گردشگریۀ . مدیریت و توسعنشان دادندموجود جادة  شبکۀ در مقایسه باوضعیت بهتری  شده اصالح

 شود. منطقه یروستاهاۀ و بهبود توسع اقتصادی یها تیفعالموجب رونق  تواند یم انارسبارۀ منطقدسترسی در  یها جاده

 ، گردشگری.دسترسی شبکۀروستایی، ۀ توسع ،یزیر برنامه ارسباران، :کلیدی یها واژه

 

 مقدمه

تفررج و گردشرگری از وجروه مهرم در      یها استیس

نرافع و  کره برا م   روند یممدیریت اکثر منظرها به شمار 

مناطق ۀ اجتماعی به توسع -ای زیاد اقتصادیدستاورده

 ,Ghelichipour & Majnounian) دنر کن یمر کمرک  

 یهرا  شاخهیکی از  (یگرد عتیطب) اکوتوریسم .(2017

 رساندنحداقل به است که با هدف  گردشگری صنعت

کار بردن اصرول حمایرت    هو ب یستیز  طیمح پیامدهای
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فاظرت  اقتصادی جوامع محلی، حۀ اکولوژیکی، به توسع

 کنرد  یمر پایردار کمرک   ۀ توسرع  یهرا  برنامره مناظر و 

(Zhang et al., 2015.)  انرد  کردهثابت  ها پژوهشبرخی 

مثبت بر مناطق روستایی  هایتوریسم اثر یها تیفعالکه 

از قبیل رشد اقتصادی، تنوع اقتصادی، پایداری جمعیتی، 

ۀ ی محصررو ت اررذایی و توسررع افررزایش ارزش اقتصرراد

افرراد  اجتمراعی   -وضرعیت اقتصرادی   بهبرود کشاورزی و 

ۀ منطقر (. Ibanescu et al., 2018) گرذارد  یمر محلری  

ارسباران جزء مناطق حفاظتی کوهستانی  ةشد حفاظت

. ایررن منطقرره دارای  شررود یمررو مرتفررع محسرروب  

 -تراریخی  هرای  مکران طبیعری و انسرانی و    یها جاذبه

جوامرع   زیادبا توجه به وابستگی است.  زیادیرهنگی ف

 تروان  یمر را تفرج  یزیر برنامه ،ه منابع جنگلیمحلی ب

در نظرر   منطقهمهم مدیریت در این  های هگزینیکی از 

 اقتصادی فعالیتنوعی  گردشگریبدین ترتیب  گرفت.

 گردشررگری و یگرررد عررتیطباز قبیررل  یا رشررتهچند

 اصرلی  سرتون  و شرود  یمر  گرفتره  نظرر  در کوهستانی

 شناخته یکوهستان و روستایی مناطق در پایدارۀ توسع

در منراطق   هرا  جنگرل بنابراین ارزش تفرجی . شود یم

 یهرا  فرصرت ایجاد  را برای زیادیکوهستانی پتانسیل 

  طیمحر همراه حفاظت  بهرشد محلی  جدید اقتصادی و

 (.Tampakis et al., 2019) کند یمایجاد  ستیز

گردشرگری از قبیرل    یها رساختیز بهبود و ایجاد

 و روسرتایی ۀ توسع برای مفید دسترسی ابزاری یها راه

(. Tampakis et al., 2019) اسررت گردشررگری رشررد

زمررانی کرره عوامررل زیرسرراختی و  گردشررگری جریرران

طبیعری و انسرانی فرراهم     یهرا  جاذبه بر افزونبنیادی 

  و تقویرررت همرررراه خواهرررد برررود شرررود برررا ترررداوم

(Amiri et al., 2015.) یکری  دسترسی  یها رساختیز

مهمری در  اثر  است و شگریاز ارکان اساسی نظام گرد

 توریسررت دارد و ةبررالقوگردشررگری و انتخرراب مقصررد 

ترین دسترسری را  یشر ب دارایگردشگر االرب منراطق   

و  مهرم  تأثیرکه  (Clius et al., 2012) کند یمانتخاب 

. دارنرردنظرام گردشرگری   ۀ در ایجراد و توسررع  ییبسرزا 

 ییهرا  رسراخت یزگردشگری وابسته به ۀ توسعبنابراین 

، تسرهیالت دسترسری و   ونقرل  حملجاده،  کۀشب مانند

 هررا جنگررل(. Tampakis et al., 2019) ایررره اسررت

 انرد  حیوانیگیاهی و  یها گونهزیستگاه بخش زیادی از 

مهم برای اسرتقرار روسرتاها در نظرر گرفتره      یمنبع و

 هرا  جراده ساخت  (.Hosseini et al., 2012b) شوند یم

ی و وژیکاقتصررادی، اکولرر عملکررردبررر در ایررن منرراطق 

 یهرا  فرصت به افزایشو  است مؤثر ها جنگلاجتماعی 

ۀ در مناطق روستایی و در نتیجه توسرع درآمد و  شغلی

برا  (. Steinmuller, 2003) شرود  یمر منجرر  روسرتایی  

عمرومی   یهرا  جراده  ،گرفته انجام های پژوهشتوجه به 

 هاروسرتا ۀ زیرسراختار بررای توسرع    همچون توانند یم

ایجرراد دسترسرری برره منرراطق  رو  نیررااز .عمررل کننررد

عمرومی   یهرا  جراده  مناطق بره این  ارتباطروستایی و 

روستاهای ۀ توسع به تواند یمارتباطی  یها جادهتوسط 

جنگلی  یها جاده بنابراین .کمک کندارسباران ۀ منطق

 تمراعی بسریار مهمری بررای روسرتاییان     اج پیامدهای

روستایی بررای   اشتغالو  رفاه اجتماعی موجبو  دارند

، بهداشرت،  ونقرل  حمرل در وستاها و تسهیل و تسریع ر

 شرروند یمرر آنهرراخرردمات فرهنگرری برررای و  آمرروزش

(Hosseini & Hosseini, 2012.) 

ة اسرتفاد  منظرور  بره  امرر گردشرگری   انردرکاران  دست

برررای بایررد شررده  ارائررهجوامررع محلرری از خرردمات   

، کننررد یگررذار هیسرررماخررود  ضررروری یهررا رسرراختیز

مطابق با طبیعرت   دسترسی یها راه و ها جاده که یطور به

و  ماهورهرا  تپره درختران،   برا تا جرایی کره امکران دارد     و

شوند کره   یزیر طرحشوند و طوری  پنهانعوارض مشابه 

 داشررته باشررندرا  یسررتیز  طیمحررپیامرردهای کمترررین 
(Ghelichipour & Majnounian, 2017 .) عبور جاده

طری،  عوامرل محی  ماننرد از مناطق دارای کیفیت منظر 

در جرذب   توانرد  یمر اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگری  

  ثیرگررررذار باشرررردأگردشررررگر و توسررررعۀ تفرررررج ت

(Salehi et al., 2015 .) مکران ایرن، انتخراب   وجرود  با 

منراطق  پایرداری  حفر   مناسب بررای عبرور جراده و    

در این فرایند برخوردار  یا ژهیواز اهمیت  شده حفاظت

اجبراری مثبرت    نظر قرار دادن نقاطدم از طرفی. است



 ...منظور به یجنگل یها جاده ۀو اصالح شبک یاحطر   636

 

توریسررتی در روسررتایی و و منرراطق  نرراظرمثررل م

 توانررد یمر  چنردمنظوره ة اسررتفاد مسریریابی برا هردف   

مناطق تحت حفاظرت  کیفیت طراحی را بهبود بخشد. 

 زم در  ای همؤلفر و باید آن را به گردشگری نیاز دارند 

 شرمار آورد  بره  شرده  حفاظتاحداث و مدیریت مناطق 

(Ghelichipour & Majnounian, 2017.)  گونره   هرر

 کره باشرد   منظرور هرر   طراحی و احداث راه جنگل بره 

ط ارتبرا  ،یگردشگر یها استفاده، از چوب یبردار بهره)

 باشد نگر جامعباید  (مناطق مسکونی یا هر هدف دیگر

، یسرت یز  طیمحر اجتماعی،  -یاقتصادو مبانی مختلف 

 یهرا  منظرره حفر   و حف  ماهیرت نرواحی حفراظتی    

از  (.Khalili et al., 2010) ر گرفته شوددر نظطبیعی 

ة اسررتفاد منظررور برره هررا جرراده شرربکۀطراحرری  رو نیررا

 ،باشد که در صورت امکران  یا گونه بهباید  چندمنظوره

و  گردشرگری  ثرل م هرا  جنگرل جنبری   یها نقش دیگر

 همانند ییها جنگلدر . جذب توریسم را گسترش دهد

عتی صرن تولیرد چروب   کارکرد که ارسباران  یها جنگل

حفرراظتی و حمررایتی دارنررد،   ریتررأثندارنررد و بیشررتر 

از دیگررر  گیررری بهرررهبرررای  هررا جررادهاسررتفاده از 

ایجراد دسترسری،   مثرل   ها جنگلعملکردهای این نوع 

د. شرو  یزیر ر برنامره  توانرد  یمر گردشگری و حفراظتی  

 یهرا  جنگرل در  جراده  دسرتی  یزیر ر برنامره طراحی و 

و  یسرت یز  طیمحر معیارهرای  کوهستانی برا توجره بره    

برا  بنرابراین  . مسائل فنی کار دشواری استاقتصادی و 

در  نقرای  وجرود مشرکالت و   توجه به ایرن مسرئله و   

نروین   یها روشاز طراحان ، طراحی جاده روش سنتی

کررامپیوتر و  بیشررتر ماننررد یهررا ییتوانررابررا قابلیررت و 

. کننرد  یم( استفاده GISسیستم اطالعات جغرافیایی )

 یزیر ر برنامره بررای   GIS ابرزار ز استفاده ا که  یطور به

 طیمحو خسارت  ها نهیهز تواند یمجنگلی جادة  شبکۀ

در اختیرار  مناسبی  یها نهیگزو  را کاهش دهد یستیز 

 (.Naghdi et al., 2012)دهد قرار 
Tampakis et al. (2019)  یهرا  دگاهیر ددر بررسی 

 گردشرگری ۀ توسرع برر   مؤثر عوامل دربارةافراد محلی 

 یزیررر برنامررهبرررای  خ  شررد کررهمشررکوهسررتانی 

تفرجی جنگل  یها رساختیزاول ۀ در درجگردشگری 

 یزیر ر برنامره به ، اخیر های پژوهشدر مورد نیاز است. 

 مناطق در اجتماعیگردشگری و کارکرد  برای ها جاده

ایرن  در اسرت.   شدهکمتر توجه  شده حفاظت جنگلی و

 موجود برایجادة  شبکۀۀ و توسع بهبودبه ، اه پژوهش

  هرررا جنگرررلتفرجررری و چنررردمنظوره از  ة اسرررتفاد

(Mostafa et al., 2010; Talebi et al., 2019 ) و

  گردشررررررگری در پررررررار  ملرررررری ۀ توسررررررع

(Dragan & Cocean, 2015)   در اسرت  شرده توجره .

زیرسراختار   ریترأث  زمینرۀ گرفتره در   انجام های پژوهش

 گردشرگری و روسرتایی،  ۀ جراده برر توسرع    ونقل حمل

قلمداد شده برای توسعه باز  مکانی یا جادهزیرساختار 

و رشرد   ونقرل  حملافزایش درآمد،  موجبدر نتیجه و 

 ,.Onyeocha et al) ه اسرت شد در منطقه گردشگری

 ریترأث جدیرد  جرادة   ساخت ،دیگرتحقیقی . در (2015

نشران   ییروستا خانوارهایدرآمد بر  یدار یمعنمثبت 

 وهشپررژ یهررا افتررهی (.Charlery et al., 2016) داد

Ibanescu et al. (2018)  را برر گردشرگری   ریترأث نیز 

 .کنرد  یمر  دییتأناطق حساس روستایی پایدار مۀ توسع

Khalili et al. (2010)  یافتگیرر توسررعهدر بررسرری 

استخر پشت نکا بره ارتبراط    روستاهای واقع در جنگل

 یهررا راهمیرران دسترسرری برره  یدار یمعنررمسررتقیم و 

ا دسررت یافتنررد. روسررتاه یافتگیرر توسررعهجنگلرری و 

روستاها و طرول  ۀ بین توسعۀ رابط در بررسیهمچنین 

 هررای پررژوهشدر جنگلرری  یهررا جررادهی و توزیررع کم رر

Hosseini et al. (2012a)  وHosseini et al. (2012b)، 

شاخ  توسعه در برخری روسرتاها برا افرزایش طرول      

توزیرع  مشخ  شرد کره   و مشاهده شد مثبت  ها جاده

جنگلری   یهرا  جراده ی یرع کم ر  وستاها متناسب با توزر

 .است

ۀ بهینره از منراطق توریسرتی منطقر    ة استفاد برای

 دسترسری  یهرا  رسراخت یزۀ اصالح و توسرع ، ارسباران

توریسرم و جرذب گردشرگران    ۀ در جهت توسع موجود

حاضررر  تحقیررقدر  برردین ترتیررب  ضررروری اسررت. 

 یهرا  راهجاده و  شبکۀراهکارهایی برای بهبود پراکنش 
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منراطق تفرجری و    بره  یابیدسرت ی براارتباطی موجود 

 شد.معرفی روستایی 

 

 ها روشمواد و 

 ۀ پژوهشمنطق

 یهرا  جراده  اصرالح و بررسری   با هدف پژوهشاین 

ارسررباران انجررام   دةشرر حفاظررتۀ منطقرردسترسرری 

در  ارسررباران ةشررد حفاظررتۀ منطقرر. (2)شررکل گرفت

درجره و   60برین   یبرچرا یکلچای و  های ایلگنه حوزه

 23عرض شرمالی و   ۀدقیق 3و درجه  63دقیقه تا  22

شرقی  طولۀ دقیق 6درجه و  27دقیقه تا  20درجه و 

قررار گرفتره   متر  0002تا  032 یارتفاعة و در محدود

بررف و   صورت به همنطق جوی یها زشیربیشتر  .است

ۀ ناحیرر انهیسررالحرررارت ۀ متوسررط درجرر. برراران اسررت

ۀ درجر  22حردود   نییپارویشی ارسباران در ارتفاعات 

ۀ درجرر 5و در ارتفاعررات بررا  تررا اسررت  گررراد یسررانت

بارنردگی سرا نه در ایرن    . ابرد ی یمر کاهش  گراد یسانت

تعرداد  ت و اسر  مترر  یلر یم 322ترا   222منطقه حدود 

  مهمرری اثررر ایررن منطقررهزیرراد در خیررز  روزهررای مرره

 ;Alijanpour et al., 2009) در بیالن آب جنگل دارد

Talebi et al., 2019).  ۀ منطقر  ،یشناسر  از نظر زمرین

و در اثررر  اسررتمتعلررق برره دوران سرروم   ارسررباران 

 آمده است.  دیدرپی ررزایی آلپ د کوهرشدی های ترحرک

 

 موقعیت منطقۀ پژوهش -2شکل 

 

منطقه را واحردهای آهکری و    یها سنگة قسمت عمد

 ،ارسرباران در مناطق جنگلری  . دهند آذرین تشکیل می

ای  قهروه  ای جنگلری و  خا  منطقه بیشتر از نوع قهوه

مناسب  نسبت بهآلی ة ت که از نظر ازت و مادآهکی اس

بیشرتر روی سرنگ مرادری آهکری      ها خا است. این 

  انرررد شررردهواقرررع  سرررنگ ماسرررهسرررخت، مرررارن و 

(Alijanpour et al., 2009 .)هرای چروبی    گونره  بیشتر

وحشی، ملج، ون،   این منطقه ممرز، افرا، بلوط، گیالس

. هسرتند دق، ارس و بنره  سیب، انجیر، عرعر، گردو، فن

هرای   از دیگرر گونره  اردوج، درخت پرر و بلروط سرفید    

ارسرباران انتشرار   ۀ در منطقر  فقرط کره  هستند چوبی 

تروان   نیرز مری  دیگرر  ای  هرای درختچره   دارند. از گونره 

. قاط و زرشک را نام برد بادامچه، داادااان، محلب، قره

ممررز، بلروط سرفید و بلروط سریاه       ۀگونر سه بنابراین 



 ...منظور به یجنگل یها جاده ۀو اصالح شبک یاحطر   635

 

 هسررتندارسررباران  یهررا جنگررلدرخترران  نیرترر مهررم

(Talebi et al., 2019.) دسترسی موجود در  یها جاده

بیشرتر  ، همنطقر حفراظتی برودن   ارسباران با توجه بره  

فراظتی دارنرد و از نروع    دسترسی، ارتبراطی و ح ۀ جنب

شوسۀ آسفالته و  یها جاده. اند آسفالتهو خاکی، شوسه 

دسترسری بره    بررای بهترر  منطقه با استاندارد سراخت  

و ارتباط این مناطق  تر بزرگشهرها و مناطق مسکونی 

. ایرن  شروند  یمکار گرفته  هعمومی اصلی ب یها جادهبه 

عمرومی هسرتند و    یهرا  راهمشخصرات  دارای  ها جاده

دوطرفره و برا زیرسرازی و روسرازی خروب       صرورت  به

شوسره روسرازی آسرفالته     یهرا  جراده  .اند شدهاحداث 

 روستایی جنگلی یها جادهی که خاک یها جاده. ندارند

جنگلری درجره دو    یهرا  جراده مشابه استانداردهای  با

بررای   بیشرتر ، (Talebi et al., 2015) شمال کشرورند 

 هرا  جراده ایرن  . شوند یمدسترسی به روستاها استفاده 

 و از نظر ساختمانی دارای زیرسازی و روسازی کطرفهی

ا دسترسی منطقه هسرتند و االرب بر    یها جادهمشابه 

این منطقه دارای در کل  .اند شدهمصالح شنی روسازی 

 252 حردود در جراده اسرت کره     شبکۀکیلومتر  502

عمرومی   یهرا  جراده  صرورت  بره  ها جادهکیلومتر از این 

طراحرری و ارزیررابی  عمرردتاًآسررفالته و شوسرره اسررت. 

خاکی  یها جاده و تکمیل برای اصالح جاده یها نهیگز

 70تفرجری و  تعد مسدسترسی به مناطق برای  شبکه

دنظر مر ۀ در منطقر شده  شناسایی اسکانقابل روستای 

 قرار گرفتند.

 شیوۀ اجرای پژوهش
 جاده یها شبکهطراحی و ارزیابی 

ۀ دسترسری برا توجره بره نقشر      یها شبکهطراحی 

 یریر گ میتصرم  روششرده برا    تهیره جادة قابلیت عبور 

وان اکوتوریسررم تررۀ نقشرر و (MCDMچنرردمعیاره )

عصربی   شربکۀ مخردوم و   سیسرتمی  با روش شده تهیه

 ,Talebi et al., 2019قبلی ) های پژوهشدر  مصنوعی

و  یسراز  جراده  یهرا  نره یهزکراهش   منظرور  به( 2020

و ایجاد دسترسی به منراطق   یستیز  طیمح پیامدهای

ۀ نقشر ۀ بررای تهیر   انجرام گرفرت.   دارای توان تفرجری 

معیارهای شیب، جهت، ارتفاع، بافرت  شایستگی جاده، 

فرسرایش، ترراکم    حساسریت بره   ،یشناس نگسخا ، 

جرادة  فاصرله از   و رودخانره فاصرله از   ،یاهیر گ  پوشش

 یده وزنبا توجه به نتایج  .شدند در نظر گرفتهموجود 

شرریب، حساسرریت برره  هررای، معیارهررا مشخصررهایررن 

برا بیشرترین وزن    بیر ترت بره  یشناس سنگفرسایش و 

انتخراب شردند    یسراز  جراده عامرل   نیتر مهمعنوان  به

(Talebi et al., 2019 .)   یهرا  مکران بررای شناسرایی 

مستعد گردشگری با توجه به روش سیستمی مخدوم، 

شیب، جهت، ارتفراع،   مانندمعیارهای منابع اکولوژیکی 

و منرابع   یاهیر پوشرش گ بافت خرا ، تیرو و ترراکم    

اکولوژیکی ناپایدار شامل اقلیم، منابع آبی و همچنرین  

ر گرفتره شردند   کرا  همعیار حساسریت بره فرسرایش بر    

(Talebi et al., 2020.) 

منراطق   دسترسری بره   ایجادبرای جاده  یها شبکه

و با توجه به ی منطقه و روستاها شده شناسایی تفرجی

بررا  )رودخانرره، چشررمه( تفرجرری موجررود یهررا جاذبرره

روی  ArcViewدر محررریط  PEGGERاسرررتفاده از 

 یسره سرناریو   افی منطقه طراحی شدند.توپوگرۀ نقش

دسترسی بره منراطق تفرجری و    رسی برای دست شبکۀ

طراحی و پیشرنهاد   حداقل، متوسط و حداکثر روستاها

 52 - 32، 52کمتر از  یها پوشش که  یطور به. شدند

دسترسری بره    عنروان  به بیترت بهروستا  32بیشتر از  و

حداقل، متوسرط و حرداکثر روسرتاها در نظرر گرفتره      

بررای   شرده  طراحری  یهرا  جاده شبکۀدر نهایت . شدند

 منتقل شدند. ArcGISارزیابی و مقایسه به محیط 

  طیمحر از جهرات مختلرف فنری،     هرا  نهیگزارزیابی 

 اقتصادی انجام گرفت. - و اجتماعی یستیز

 استفاده شد بکموند معیارهایاز  فنی ارزیابی برای

ۀ ، حررداکثر فاصررل(RD) 2طررولی تررراکممعیارهررای  و

( و OP) 6(، درصد قابلیت دسترسری RS/0) 0دسترسی

 

1. Road density (RD) 

2. Road spacing (RS) 

3. Opening percent (OP) 
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 هرا  نره یگزهرر کردام از   بررای  ( RD/OPرقم بکمونرد ) 

 ,.Caliskan, 2013; Talebi et alشردند ) محاسربه  

2018, 2019.) 

 برا  هرا  نره یگز، یستیز  طیمحارزیابی اقتصادی و در 

شایسرتگی  ۀ برا توجره بره نقشر     و ارزیابی چندمعیاری

 عملیررات خرراکیۀ هزینررشررده بررسرری شرردند و  تهیرره

ارزش  ،در ارزیرابی چنردمعیاری  . بررآورد شرد   ها نهیگز

ۀ نقشرربررا  یگررذار هررم یروبررا  هررا نررهیگزواحررد طررول 

 (Talebi et al., 2019شده ) تهیهجادة شایستگی عبور 

بنابراین ارزش واحد طول . محاسبه شدند ArcGISدر 

شایسرتگی و استانداردسرازی   ۀ با توجه به نقشر بیشتر 

در  .دهد یمرا نشان  شده طراحی شبکۀ برتری ،ها نقشه

برا   یشناسر  سنگمعیارهای شیب، ارتفاع و این ارزیابی 

عنرروان معیارهررای  برره هزینررهایرمسررتقیم بررر  ریتررأث

فرسرایش، بافرت   حساسیت بره  معیارهای و  ،اقتصادی

از نظرر  نیرز   رودخانره و فاصرله از   دامنره  خا ، جهت

بنابراین . نده شدگرفت در نظر یستیز  طیمح پیامدهای

معیارهای  ،عملیات خاکی ۀارزیابی چندمعیاری و هزین

در نظر گرفتره شردند.    ها نهیگزبرای ارزیابی اقتصادی 

 شربکۀ ۀ هرر گزینر   ،عملیات خراکی ۀ برآورد هزین برای

و تعرداد  شرد  شریب ادارام    یبنرد  طبقهۀ جاده با نقش

شریب   طبقرات از هر کردام از   ها نهیگزپیکسل عبوری 

و رسرم   استخراج و با توجه بره پروفیرل نرمرال دامنره    

سرطح متوسرط عملیرات    ( 0شرکل  ) جاده یها شهتران

محاسبه شد. بنابراین با توجه به سطح طبقه خاکی هر 

 22پیکسرل ) ة متوسط عملیات خاکی و تعداد و انرداز 

به متر طبقه متر(، تخمینی از حجم عملیات خاکی هر 

آمرد. سرپب برا ضررب کرردن حجرم        دسرت  بهمکعب 

 مترر  هرۀ در هزینطیقه عملیات خاکی برآورد شده هر 

عملیات خراکی  ۀ تخمینی از هزین، یبردار خا مکعب 

مجمروع   توجه بره آمد و در نهایت با  دست بهطبقه هر 

عملیرات خراکی   ۀ ، تخمینی از هزینطبقاتۀ همۀ هزین

 یها نهیگز در ارزیابی اجتماعیمحاسبه شد. هر گزینه 

 و بره منراطق تفرجری    ها نهیگزدسترسی  ،شده طراحی

بررسی شد. بدین  ها نهیگز توسط روستاها یده پوشش

پتانسریل  ۀ ، برا نقشر  شرده  طراحری  یهرا  شربکه ترتیب 

و ادارام  ( Talebi et al., 2020)کراربری اکوتوریسرم   

مناطق مستعد گردشگری به  ها شبکهدرصد دسترسی 

تعرداد روسرتاهای    در نهایت با توجره بره  . محاسبه شد

درصد پوشش جاده،  شبکۀشده توسط هر  دادهپوشش 

 شد. بررسیهر گزینه  برایروستا 

 

 سطح عملیات خاکیۀ پروفیل عرضی جاده برای محاسب -0شکل 
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 ها نهیگزارزیابی نهایی 

 هرای  بررسری  برا توجره بره   ارزیرابی کلری    منظرور  به

بهترر برا    یهرا  رتبره دارای  یهرا  نهیگزابتدا  ،گرفته انجام

 از قبیرل  یسرت یز طیمحر و  یاقتصراد  مسرائل توجه بره  

 عنروان  بره  ،عملیات خراکی ۀ و هزین ندمعیاریارزیابی چ

جراده انتخراب    شربکۀ بررای سراخت    ترر  مهممعیارهای 

 یهرا  رتبره شرده )دارای   انتخاب یها نهیگزشدند. سپب 

فنری   های بررسی( براساس در هر دو ارزیابی اول تا سوم

 اجتمرراعیمسررائل و  )مرردل بکمونررد( طراحرری مسرریر

روسرتا(   یدهر  پوشرش )دسترسی به منراطق تفرجری و   

کمتری اختصاص ۀ بهتر رتبۀ گزینبه و شدند  یبند رتبه

 یهررا رتبررهو در نهایررت براسرراس مجمرروع   ه شرردداد

برا   یا نره یگز گرفتره،  انجرام  یهرا  یابیارزآمده از  دست به

 .شدبهترین گزینه انتخاب  عنوان بهکمتر رتبۀ مجموع 

 جاده یها شبکه بررسیموجود و جادۀ  شبکۀاصالح 

 شربکۀ بهینره،   یهرا  نهیزگبعد از ارزیابی و انتخاب 

 شرده  طراحری ۀ بهینر  یهرا  جراده  شبکۀموجود و جادة 

موجود با توجه بره  جادة  شبکۀشدند و  یگذار هم یرو

. شرد اصرالح و تکمیرل    شده طراحی یها نهیگزبهترین 

جررادة  شرربکۀمسرریرهای مشررتر ، در  برردین ترتیررب

 مسریرهای ، جراده  مسریر  فاقرد  یها محلو در موجود 

تفرجری و   دسترسی به مناطقاد ایج برای شده طراحی

 یهررا جرراده شرربکۀدر نهایررت . شرردانتخرراب  روسررتاها

و  برای هر کدام از سناریوها پیشرنهاد شرد   شده اصالح

جررادة  شرربکۀموجررود،  ةجرراد شرربکۀ یهررا انررتیوار

از جهرات فنری،    شده اصالحجادة  شبکۀو  شده طراحی

ارزیابی چندمعیاری، دسترسری بره منراطق تفرجری و     

 ستا ارزیابی و مقایسه شدند.وشش رودرصد پ

 

 نتایج

 جاده یها شبکهطراحی و ارزیابی 
نقشرۀ قابلیرت عبرور جراده و      2و  6هرای   در شکل

طراحری   منظرور  بره شرده   نقشۀ توان اکوتوریسرم تهیره  

 ,Talebi et al., 2019شود ) مشاهده می ها جادهشبکۀ 

2020.) 

 

 

 

 ان اکوتوریسم منطقهنقشۀ تو -2شکل   عبور جاده قابلیتنقشۀ  -6 شکل

 

دسترسرری برره  بررا هرردف ایجرراده جرراد یهررا شرربکه

سرره  برررای و منرراطق روسررتایی تفرجرری یهررا جاذبرره

دسترسی به مناطق تفرجی و حداقل روسرتاها   سناریوی

اول(، دسترسی به مناطق تفرجری و متوسرط    سناریوی)

دوم( و دسترسی به منراطق تفرجری    سناریویروستاها )

 طراحرری شررد.سرروم(  اریویسررنو حررداکثر روسررتاها )

 32/223 ،شرده  طراحری  یها نهیگزهمۀ در  که  یطور به

 یهرا  جراده  ،موجرود ۀ آسرفالته و شوسر  جرادة  کیلومتر 
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 شربکۀ ۀ گزینشانزده . عمومی ثابت در نظر گرفته شدند

ایجاد دسترسی به مناطق تفرجی و روستایی برای  جاده

 سره  این برایعمومی  یها جادهو ارتباط این مناطق به 

 .(5)شکل  سناریو طراحی شدند

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 : مختلف سناریویبرای سه  شده طراحی یها جاده شبکۀ -5شکل 

 .سوم سناریویج(  ؛دوم سناریویب(  ؛اول سناریوی الف(
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جاده به منااط    شبکۀدسترسی  -اول سناریوی

 تفرجی و حداقل روستاها

 یهرا  یابیر زاردر این نوع سناریو با توجه به نترایج  

 20، 22، 0، 7 یهرا  نره یگز ،یستیز  طیمح – اقتصادی

اول  یهرا  رتبره برتر ) یها رتبهدارای  یها نهیگز ،23و 

تا سوم( انتخاب شدند. در نهایت با توجره بره مجمروع    

، 22 هرای  گزینه بیترت به، ها یابیارزحاصل از  یها رتبه

 انتخابسوم ۀ دوم و رتبۀ ، رتباولۀ رتب عنوان به 7و  0

 2 این سرناریو در جردول   یابیارزنتایج ۀ خالص شدند.

 .شود دیده می

دسترسی شبکۀ جاده به منااط    -سناریوی دوم

 تفرجی و متوسط روستاها

ی حاصرل  هرا  رتبهدر این سناریو با توجه به مجموع 

(.0دارای رتبۀ اول است )جدول  22، گزینۀ ها یابیارزاز 

 مختلف یها یابیارزر د اول سناریوی یها نهیگزۀ رتب -2جدول 

 ها انتیوار
ارزیابی 

 چندمعیاری

عملیات ۀ هزین

 خاکی

روش 

 بکموند

دسترسی به مناطق 

 تفرجی

پوشش 

 روستا
 ها رتبهمجموع 

اولویت 

 ها انتیوار

 سوم 26 6 2 2 2 2 7ۀ گزین

 دوم 22 2 6 0 2 2 0ۀ گزین

 اول 20 0 0 6 6 0 22ۀ گزین

 چهارم 27 2 2 2 5 6 20ۀ گزین

 پنجم 00 5 5 5 0 5 23ۀ گزین

 

 مختلف یها یابیارزدوم در  سناریوی یها نهیگزۀ رتب -0جدول 

 ها انتیوار
ارزیابی 

 چندمعیاری

عملیات ۀ هزین

 خاکی

روش 

 بکموند

دسترسی به 

 مناطق تفرجی

پوشش 

 روستا

مجموع 

 ها رتبه

اولویت 

 ها انتیوار

 دوم 22 6 5 2 2 2 7ۀ گزین

 سوم 22 2 2 0 6 2 0ۀ گزین

 اول 22 0 0 6 0 0 22ۀ گزین

 چهارم 27 2 2 2 5 6 20ۀ گزین

 پنجم 23 5 6 5 2 5 23ۀ گزین

 

جاده به مناط   شبکۀدسترسی  -سوم سناریوی

 تفرجی و حداکثر روستاها

 یهرا  رتبره در این نوع سناریو با توجه بره مجمروع   

اول، ۀ رتبر  22ۀ گزینر  بیر ترت بره ، هرا  یابیارزحاصل از 

 دسرت  بره سروم را  ۀ رتبر  7ۀ وم و گزیندۀ رتب 0ۀ گزین

مالحظره   6این سناریو در جدول  یابیارزآوردند. نتایج 

 .شود یم

گرفتره، گزینرۀ    ی نهایی انجرام ها یابیارزبا توجه به 

در سرره حالررت دسترسرری برره حررداقل، متوسررط و  22

گزینۀ بهینۀ اول انتخاب شد.  عنوان بهحداکثر روستاها 

شرده در سره    احری ی بهینرۀ طر ها جادهشبکۀ  3شکل 

 .دهد یمسناریو را نشان 

اصالح شبکۀ جادة موجود و پیشنهاد شربکۀ جرادة   

 بهینه

ی هرا  جراده شبکۀ جادة موجود و شبکۀ  7در شکل 

 شود. شده برای سه سناریوی مختلف دیده می اصالح
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 مختلف یها یابیارزدر  سوم سناریوی یها نهیگزرتبه  -6جدول 

 ها انتیوار
ارزیابی 

 چندمعیاری

عملیات ۀ هزین

 خاکی

روش 

 بکموند

دسترسی به مناطق 

 تفرجی

پوشش 

 روستا

مجموع 

 ها رتبه

اولویت 

 ها انتیوار

 سوم 25 2 5 2 2 2 7ۀ گزین

 دوم 26 2 2 0 0 2 0ۀ گزین

 اول 20 0 0 6 6 0 22ۀ گزین

 چهارم 23 6 2 2 5 6 20ۀ گزین

 پنجم 23 5 6 5 2 5 23ۀ گزین

 

 

   

   )ب(                                                                   )الف(                                            

 

 )ج(

 : مختلف سناریویبرای سه  شده طراحیۀ بهین یها جاده شبکۀ -3شکل 

  .سوم سناریوی( ج ؛دوم سناریوی( ب ؛اول سناریوی( الف
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 )ب(                                     (                               الف)                                           

  

 )د(                                                          )ج(                                                     

 : مختلف سناریویسه برای  هادیپیشن یها جاده شبکۀموجود و جادة  شبکۀ -7شکل 

  .سوم سناریوید(  ؛دوم سناریویج(  ؛اول سناریویب(  ؛موجودجادة  شبکۀ( الف

 

 جاده یها شبکه مقایسۀارزیابی و 

مختلرف فنری،    های از جهت سناریوهانتایج بررسی 

ارزیابی چندمعیاری، دسترسری بره منراطق تفرجری و     

ورده آ 3تررا  2 یهررا جرردولدر روسررتاها  یدهرر پوشررش

برا   شده طراحیجادة  ها یبررسبا توجه به این . اند شده

رقم بکموند کمتر، ارزش واحد طول بیشتر )در حالرت  

دسترسی به حداقل روستاها(، ایجاد دسترسری بیشرتر   

به مناطق تفرجی و پوشش بیشرتر روسرتاها وضرعیت    

جادة موجود دارد. همچنین جادة بهتری در مقایسه با 

ه قابلیت دسترسی، رقرم بکمونرد،   با توجه ب شده اصالح

روسرتاها وضرعیت    یدهر  پوشرش ارزش واحد طرول و  

 شده دارد. طراحیۀ بهینجادة  شبکۀبهتری نسبت به 
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 اول سناریویة شداصالحو  شده طراحیموجود، جادة  شبکۀ مقایسۀ -2جدول 

 نوع جاده

 فنی
ارزیابی 

 چندمعیاری

دسترسی 

به مناطق 

تفرجی 

 (درصد)

پوشش 

روستا در 

واحد طول 

 (درصد)

طول جاده 

(km) 

تراکم 

(m/ha) 

قابلیت دسترسی 

 (درصد)

رقم 

 بکموند

ارزش واحد 

 طول

 22/22 72/3 32/30 207/2 20/72 20/3 22/502 موجودجادة  شبکۀ

 63/22 06/00 06/33 253/2 02/72 27/2 63/662 شده طراحیجادة  شبکۀ

 63/25 33/02 22/72 255/2 7/70 30/6 33/620 شده اصالحجادة  شبکۀ

 

 دوم سناریوی ةشد اصالحو  شده طراحیموجود، جادة  شبکۀ مقایسۀ -5جدول 

 نوع جاده

 فنی
ارزیابی 

 چندمعیاری

دسترسی 

به مناطق 

تفرجی 

 (درصد)

پوشش 

روستا در 

واحد طول 

 (درصد)

طول جاده 

(km) 

تراکم 

(m/ha) 

قابلیت دسترسی 

 (درصد)

رقم 

 بکموند

ارزش واحد 

 طول

 22/22 72/3 32/30 207/2 20/72 20/3 22/502 موجودجادة  شبکۀ

 33/22 22/23 23/30 237/2 50/76 36/2 56/635 شده طراحیجادة  شبکۀ

 73/25 66/20 22/30 232/2 23/73 33/2 32/676 شده اصالحجادة  شبکۀ

 

 سوم سناریوی ةشد اصالحو  شده طراحیموجود، جادة  شبکۀ مقایسۀ -3 جدول

 ادهنوع ج

 فنی
ارزیابی 

 چندمعیاری

دسترسی 

به مناطق 

تفرجی 

 (درصد)

پوشش روستا 

در واحد طول 

 (درصد)
طول جاده 

(km) 

تراکم 

(m/ha) 

قابلیت دسترسی 

 (درصد)

رقم 

 بکموند

ارزش واحد 

 طول

 22/22 72/3 32/30 207/2 20/72 20/3 22/502 موجودجادة  شبکۀ

 33/25 73/23 33/37 270/2 20/75 03/5 03/233 شده طراحیجادة  شبکۀ

 20/27 06/25 33/37 272/2 66/70 55/5 22/225 شده اصالحجادة  شبکۀ

 

 بحث

 یهرا  عرصره گردشرگری در   یزیر برنامهمدیریت و 

. اسرت دسترسری   یهرا  رسراخت یز متکری بره   طبیعری 

از  هرا  جنگرل کارکردهرای   دیگرر از  یریگ بهرهبنابراین 

ۀ و توسرع  یزیر ر برنامره برا   ،قبیل پتانسیل گردشرگری 

پایرداری  حفر   با توجره بره   دسترسی  یها رساختیز

 .پذیر است انجام شده حفاظت اطقمن

 سرناریوی  سه برای ها جاده شبکۀدر این پژوهش، 

مناطق دارای توان ایجاد دسترسی به  منظور بهمختلف 

مطرابق برا    طراحی شردند.  تفرجی و روستاهای منطقه

 جراده  شبکۀحی طراۀ در زمین گرفته انجام های پژوهش

(Shahsavand Baghdadi et al., 2011; Caliskan, 

2013; Hosseini et al., 2018; Javanmard et al., 

2018; Talebi et al., 2019) ،شرده  طراحی یها نهیگز 

و  )معیرار بکمونرد(   فنری  نظرر از  موجودجادة  شبکۀو 
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برا  شدند. ارزیابی  یستیز  طیمحو  اقتصادی -اجتماعی

از  بیشرتر  هرا  جاده شبکۀندمعیاری، چ رزیابیاتوجه به 

 .ارزیابی شدند یستیز طیمح و اقتصادیمعیارهای  نظر

عملیرات  ۀ براساس هزیناقتصادی ارزیابی در همچنین 

انجرام   محاسبات برمبنای شیب عرضری دامنره   ،خاکی

حجم عملیرات  ۀ گرفت و با توجه به پروفیل نرمال دامن

 یهررا شرربکه همررۀدر برررآورد شررد.  هررا نررهیگزخرراکی 

کرره روسررتاهای بیشررتری را  یا نررهیگز، شررده طراحرری

زیررا  ؛ شدمطلوب در نظر گرفته ۀ گزین ،داد یمپوشش 

ایرن  روسرتاها و جرذب گردشرگران بره     ۀ توسرع  سبب

بررای انتخراب    بنرابراین  .شرود  یمر تفرجری   یها جاذبه

براسراس   شده طراحی یها شبکهابتدا  بهینه یها نهیگز

دلیررل اینکرره  برره یسررتیز  طیمحررارزیررابی اقتصررادی و 

جراده  شربکۀ  اهمیت بیشرتری در طراحری و سراخت    

 یهرا  نره یگزارزیابی و انتخراب شردند و سرپب     دارند،

فنری و برا    نظرر انتخابی با توجه به هدف دسترسری از  

شردند.   یبنرد  رتبهتوجه به مسائل اجتماعی بررسی و 

با در نظرر گررفتن    ها رساختیزاین  یزیر طرحبنابراین 

 توانررد یمررو فنرری  یسررتیز  طیمحرردی، مسررائل اقتصررا

بررخالف  را بهبود بخشد.  ها شبکهکیفیت و کارایی این 

جراده  شبکۀ طراحی ۀ در زمین مورد بحث های پژوهش

بیشرتر برا هردف     هرا  جادهشبکۀ  یابیارزطراحی و که 

در ایرن پرژوهش    کشی و تولید چوب بوده است، چوب

 نظورهچندماستفادة  با هدف ها جادهشبکۀ  یزیر برنامه

ۀ ارسررباران برررای توسررع   شررده حفاظررتۀ از منطقرر

بروده  روستاهای منطقره  ۀ گردشگری و کمک به توسع

کرار   هبر  یزیر ر برنامره  یهرا  استیستا با توجه به  است

زیرسراختار  مثبرت   ریترأث  هرا  پرژوهش  در گرفته شوند.

است  شده دییتأگردشگری و روستایی ۀ جاده بر توسع

(Khalili et al., 2010; Hosseini et al., 2012a; 

Hosseini et al., 2012b; Onyeocha et al., 2015; 

Charley et al., 2016)روسرتاهای  دسترسی  . بنابراین

رونق  به تواند یمارتباطی  یها جادهارسباران به ۀ منطق

 .کمک کند این روستاهاۀ توسعاقتصاد محلی و 

 یهررا جراده طراحری  برارة  زیرادی در  هرای  پرژوهش 

 یسررتیز  طیمحرربرره اصررول فنرری و  بررا توجرره جنگلرری

(Naghdi et al., 2012; Caliskan, 2013; Caliskan 

et al., 2018) ، مناظرو با در نظر گرفتن کیفیت دید و 

(Hosseini et al., 2018; Sakar et al., 2020 ) در

کره در بیشرتر   انجرام گرفتره    کشورمناطق کوهستانی 

 موجرود شرده  شربکۀ جرادة   توجه کمی بره   ها پژوهش

موجود در بیشرتر   یها جادهکارگیری  هو باست. اصالح 

و  هرا  جراده سراخت و تعمیرر و نگهرداری    ۀ موارد هزین

کراهش   توانرد  یمر را  یسرت یز  طیمحهمچنین تخریب 

 یهرا  جراده حاضر نیز تا حرد امکران    پژوهشدر  دهد.

 شرده  طراحری ۀ بهینر  یها جادهشبکۀ موجود مطابق با 

و  تفرجری  طقدسترسری بره منرا    برایو شدند اصالح 

شرربکۀ در نهایررت توسررعه پیرردا کردنررد و   روسررتایی

اهرداف   دسرتیابی بره   منظرور  بره  شده اصالح یها جاده

گردشگری بررای منطقره پیشرنهاد    ۀ دسترسی و توسع

دسترسری،   یها شبکهتحلیل  و تجزیهشدند. با بررسی و 

از جهررات فنرری، ارزیررابی   شررده طراحرری یهررا شرربکه

رجررری و چنررردمعیاری، دسترسررری بررره منررراطق تف 

 برا توجره بره هردف دسترسری      روسرتاها  یدهر  پوشش

. نشان دادندموجود جادة وضعیت بهتری در مقایسه با 

 662 حدودبا طول  شده طراحیجادة اول  سناریویدر 

، داددسرترس قررار   در منطقره را   درصرد  72کیلومتر، 

 72کیلرومتر،   502موجود برا  شبکۀ جادة درحالی که 

طول ایرن   رو نیااز . منطقه را پوشش داده است درصد

قابل مقایسره   آنهادو جاده با توجه به اهداف دسترسی 

و  شرده  اصرالح  یهرا  شربکه  مقایسۀ با. همچنین نیست

وضرعیت بهترری    شرده  اصرالح  یها شبکه، شده طراحی

نشان دادند. در  بهینه شده طراحی یها شبکهنسبت به 

مسریر   تحقیقری در  Nasiri et al. (2012) زمینره این 

موجررود جررادة  در مقایسرره بررابهتررری را ة دشرر اصررالح

مطررابق بررا  پررژوهشدر کررل در ایررن  پیشرنهاد دادنررد. 

گرفته در مناطق جنگلی و پرار  ملری    انجام تحقیقات

(Mostafa et al., 2010; Dragan & Cocean, 2015; 

Talebi et al., 2019)، ۀ موجود برای توسرع  یها جاده

سرعه داده  توو  بهبرود گردشگری و روستایی در منطقه 
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 .ندشد

بره   یابیدست برایجاده  یها شبکهدر این پژوهش 

 منظرور  بره ارسرباران  ۀ منطقو روستایی  تفرجی مناطق

با اسرتفاده  موجود جادة نامنظم شبکۀ ۀ توسعاصالح و 

شربکۀ  طراحری و ارزیرابی شردند.     GIS یها تیقابلاز 

ۀ بهینرر یهررا جرراده ۀشرربکموجررود مطررابق بررا جررادة 

کرار   هبر  منطقره  ۀتوسرع  منظور هباصالح و  شده طراحی

بررای   پیشرنهادی  یهرا  شربکه  گرفته شد و در نتیجره 

در قالب سرناریوهای مختلرف    یزیر برنامه یها استیس

گردشرگری   یزیر ر برنامه ،شدند. در حالت کلیمعرفی 

ۀ توسرع حفاظتی ارسباران بررای مردیریت و   ۀ در منطق

اصرالح و   وجراده   ۀشربک طراحی اصولی  از راه ،منطقه

دسترسری بره    منظرور  بره موجرود  شبکۀ جرادة  ۀ توسع

 یهررا جاذبرره عنرروان بررهروسررتایی منرراطق تفرجرری و 

ۀ کرره برره بهبررود توسررع پررذیر اسررت انجررام گردشررگری

طروری   هرا  یطراحر . شرود  یممنجر روستاهای منطقه 

تردریجی را   یگذار هیسرما یزیر برنامهانجام گرفته که 

 یهرا  یگرذار  هیسرماکه معنا ، بدین کند یم ریپذ امکان

ی هررا یگررذار هیسرررمااول،  سررناریویحررداقلی برررای 

ی هررا یگررذار هیسرررمادوم و  سررناریویمتوسررط برررای 

تردریجی و بره    تواند یمسوم  سناریویبرای  یحداکثر

گردشرگری انجرام گیررد. در    ۀ و توسعتناسب موفقیت 

همرۀ  و اسرت  اجرایری و عینری    کامالً ها یطراحضمن 

ا در بررر جررذاب گردشررگری ر یهررا مکررانو  هررا یآبرراد

 .ردیگ یم
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Abstract 
Tourism development by planning the principles of access roads can help the management and 

development of villages in natural and protected areas. This study aimed at planning and developing 

the access roads to achieve the tourism and rural areas as the recreational attractions in Arasbaran 

protected area. For this purpose, the road network options were designed for three different scenarios 

to access the recreational and rural areas in GIS environment and evaluated in terms of technical, 

environmental and socio-economic aspects. In the next stage, the existing road network was modified 

according to the optimal-designed road options. Finally, the modified versions of the existing road 

network were proposed for tourism development and management in the region. Thus, the variants of 

the existing road network, the optimal-designed road network and the modified-road network were 

evaluated and compared. Moreover, among the designed options, the 10
th
 option in three different 

scenarios to access the recreational areas and the minimum, medium, and maximum villages with 

densities of 4.17, 4.93, and 5.86 mha
-1

, respectively, was chosen as the optimal option to modify the 

existing road network. Finally, the modified road networks with densities of 3.98, 4.66, and 5.55 mha
-1

 

and accessibilities of 72.7, 76.19, and 78.33 percent were proposed for these three scenarios. 

According to assessment and comparison of the variants, the optimal-designed road networks and the 

modified road networks were identified as the better alternatives compared to the existing road 

network. Tourism management and development in Arasbaran by principled planning and 

development of access roads can lead to prosperity of economic activities and improve the rural 

development in this area.  

Keywords: Access network, Arasbaran, Planning, Rural development, Tourism. 



 

 


