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 2دکتری مهندسی جنگل دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 0استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 6دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 2استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت2633/3/03 :؛ تاریخ پذیرش)2633/22/20 :

چکیده
توسعۀ گردشگری با برنامهریزی اصولی جادههای دسترسی میتواند به مدیریت و توسعۀ روستاها در عرصههای طبیعی و مناطق حفاظتی
کمک کند .این پژوهش با هدف برنامهریزی و توسعۀ جادههای دسترسی بهمنظور دستیابی به مناطق گردشگری و روستایی بهعنوان
جاذبههای تفرجی در منطقۀ حفاظتشدة ارسباران انجام گرفت .بدین منظور گزینههای شبکۀ جاده برای سه سناریوی مختلف بهمنظور
دسترسی به مناطق تفرجی و روستاها در محیط  ArcGISطراحی و از جهات فنی ،محیط زیستی و اقتصادی -اجتماعی ارزیابی شدند .در
مرحلۀ بعد شبکۀ جادة موجود با توجه به گزینههای بهینۀ طراحیشده اصالح شد و در نهایت گزینههای اصالحشده برای توسعه و مدیریت
گردشگری در منطقه پیشنهاد شدند .بدین ترتیب واریانتهای شبکۀ جادة موجود ،شبکۀ جادة بهینۀ طراحیشده و شبکۀ جادة اصالحشده
ارزیابی و مقایسه شدند .از بین گزینههای طراحیشده ،گزینۀ  22در سه سناریوی دسترسی به مناطق تفرجی و حداقل ،متوسط و حداکثر
روستاها بهترتیب با تراکمهای  2/36 ،2/27و  5/03متر در هکتار بهعنوان گزینۀ بهینه برای اصالح شبکۀ جادة موجود انتخاب شد .در
نهایت شبکۀ جادههای اصالحشده بهترتیب با تراکمهای  2/33 ،6/30و  5/55متر در هکتار و قابلیت دسترسی  73/23 ،70/7و 70/66
درصد برای این سه سناریو پیشنهاد شدند .با توجه به ارزیابی و مقایسۀ واریانتها ،شبکۀ جادههای بهینۀ طراحیشده و شبکۀ جادههای
اصالحشده وضعیت بهتری در مقایسه با شبکۀ جادة موجود نشان دادند .مدیریت و توسعۀ گردشگری با برنامهریزی اصولی و توسعۀ
جادههای دسترسی در منطقۀ ارسباران میتواند موجب رونق فعالیتهای اقتصادی و بهبود توسعۀ روستاهای منطقه شود.
واژههای کلیدی :ارسباران ،برنامهریزی ،توسعۀ روستایی ،شبکۀ دسترسی ،گردشگری.
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اکولوژیکی ،به توسعۀ اقتصادی جوامع محلی ،حفاظرت
مناظر و برنامره هرای توسرعۀ پایردار کمرک مریکنرد
( .)Zhang et al., 2015برخی پژوهشها ثابت کردهانرد
که فعالیتهای توریسم اثرهای مثبت بر مناطق روستایی
از قبیل رشد اقتصادی ،تنوع اقتصادی ،پایداری جمعیتی،
افررزایش ارزش اقتصررادی محصررو ت اررذایی و توسررعۀ
کشاورزی و بهبرود وضرعیت اقتصرادی -اجتمراعی افرراد
محلری مریگرذارد ( .)Ibanescu et al., 2018منطقرۀ
حفاظتشدة ارسباران جزء مناطق حفاظتی کوهستانی
و مرتفررع محسرروب مرریشررود .ایررن منطقرره دارای
جاذبه های طبیعری و انسرانی و مکرانهرای تراریخی-
فرهنگی زیادی است .با توجه به وابستگی زیاد جوامرع
محلی به منابع جنگلی ،برنامه ریزی تفرج را مریتروان
یکی از گزینههای مهم مدیریت در این منطقه در نظرر
گرفت .بدین ترتیب گردشگری نوعی فعالیت اقتصادی
چندرشررتهای از قبیررل طبیعررتگررردی و گردشررگری
کوهستانی در نظرر گرفتره مریشرود و سرتون اصرلی
توسعۀ پایدار در مناطق روستایی و کوهستانی شناخته
میشود .بنابراین ارزش تفرجی جنگرل هرا در منراطق
کوهستانی پتانسیل زیادی را برای ایجاد فرصرت هرای
جدید اقتصادی و رشد محلی بههمراه حفاظت محریط
زیست ایجاد میکند (.)Tampakis et al., 2019
ایجاد و بهبود زیرساخت های گردشرگری از قبیرل
راههای دسترسی ابزاری مفید برای توسعۀ روسرتایی و
رشررد گردشررگری اسررت (.)Tampakis et al., 2019
جریرران گردشررگری زمررانی کرره عوامررل زیرسرراختی و
بنیادی افزونبر جاذبه هرای طبیعری و انسرانی فرراهم
شرررود برررا ترررداوم و تقویرررت همرررراه خواهرررد برررود
( .)Amiri et al., 2015زیرساختهای دسترسی یکری
از ارکان اساسی نظام گردشگری است و اثر مهمری در
گردشررگری و انتخرراب مقصررد بررالقوة توریسررت دارد و
گردشگر االرب منراطق دارای بیشرترین دسترسری را
انتخاب میکند ( )Clius et al., 2012که تأثیر مهرم و
بسرزایی در ایجراد و توسررعۀ نظرام گردشرگری دارنررد.
بنابراین توسعۀ گردشگری وابسته به زیرسراخت هرایی
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مانند شبکۀ جاده ،حملونقرل ،تسرهیالت دسترسری و
ایررره اسررت ( .)Tampakis et al., 2019جنگررلهررا
زیستگاه بخش زیادی از گونههای گیاهی و حیوانیانرد
و منبعی مهم برای اسرتقرار روسرتاها در نظرر گرفتره
میشوند ( .)Hosseini et al., 2012bساخت جرادههرا
در ایررن منرراطق بررر عملکرررد اقتصررادی ،اکولروژیکی و
اجتماعی جنگل ها مؤثر است و به افزایش فرصت هرای
شغلی و درآمد در مناطق روستایی و در نتیجه توسرعۀ
روسرتایی منجرر مریشرود ( .)Steinmuller, 2003برا
توجه به پژوهشهای انجامگرفته ،جرادههرای عمرومی
میتوانند همچون زیرسراختار بررای توسرعۀ روسرتاها
عمررل کننررد .ازای رن رو ایجرراد دسترسرری برره منرراطق
روستایی و ارتباط این مناطق بره جرادههرای عمرومی
توسط جادههای ارتباطی میتواند به توسعۀ روستاهای
منطقۀ ارسباران کمک کند .بنابراین جاده های جنگلی
پیامدهای اجتمراعی بسریار مهمری بررای روسرتاییان
دارند و موجب رفاه اجتماعی و اشتغال روستایی بررای
روستاها و تسهیل و تسریع در حمرلونقرل ،بهداشرت،
آمرروزش و خرردمات فرهنگرری برررای آنهررا م ریشرروند
(.)Hosseini & Hosseini, 2012
دستانردرکاران امرر گردشرگری برهمنظرور اسرتفادة
جوامررع محلرری از خرردمات ارائررهشررده بایررد برررای
زیرسرراختهررای ضررروری خررود سرررمایهگررذاری کننررد،
بهطوریکه جادهها و راههای دسترسی مطابق با طبیعرت
و تا جرایی کره امکران دارد برا درختران ،تپرهماهورهرا و
عوارض مشابه پنهان شوند و طوری طرحریزی شوند کره
کمترررین پیامرردهای محرریط زیسررتی را داشررته باشررند
( .)Ghelichipour & Majnounian, 2017عبور جاده
از مناطق دارای کیفیت منظر ماننرد عوامرل محیطری،
اکولوژیکی ،اجتماعی و فرهنگری مریتوانرد در جرذب
گردشررررگر و توسررررعۀ تفرررررج تأثیرگررررذار باشررررد
( .)Salehi et al., 2015با وجرود ایرن ،انتخراب مکران
مناسب بررای عبرور جراده و حفر پایرداری منراطق
حفاظتشده از اهمیت ویژهای در این فرایند برخوردار
است .از طرفی مدنظر قرار دادن نقاط اجبراری مثبرت
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مثررل منرراظر و منرراطق روسررتایی و توریسررتی در
مسریریابی برا هردف اسررتفادة چنردمنظوره مریتوانررد
کیفیت طراحی را بهبود بخشد .مناطق تحت حفاظرت
به گردشگری نیاز دارند و باید آن را مؤلفرهای زم در
احداث و مدیریت مناطق حفاظت شرده برهشرمار آورد
( .)Ghelichipour & Majnounian, 2017هرر گونره
طراحی و احداث راه جنگل بره هرر منظرور کره باشرد
(بهره برداری از چوب ،استفادههای گردشگری ،ارتبراط
مناطق مسکونی یا هر هدف دیگر) باید جامع نگر باشد
و مبانی مختلف اقتصادی -اجتماعی ،محریط زیسرتی،
حف ماهیرت نرواحی حفراظتی و حفر منظررههرای
طبیعی در نظر گرفته شود ( .)Khalili et al., 2010از
ای رنرو طراحرری شرربکۀ جررادههررا بررهمنظررور اسررتفادة
چندمنظوره باید بهگونهای باشد که در صورت امکران،
دیگر نقش های جنبری جنگرل هرا مثرل گردشرگری و
جذب توریسم را گسترش دهد .در جنگل هایی همانند
جنگلهای ارسباران که کارکرد تولیرد چروب صرنعتی
ندارنررد و بیشررتر تررأثیر حفرراظتی و حمررایتی دارنررد،
اسررتفاده از جررادههررا برررای بهرررهگیررری از دیگررر
عملکردهای این نوع جنگلها مثرل ایجراد دسترسری،
گردشگری و حفراظتی مریتوانرد برنامره ریرزی شرود.
طراحی و برنامرهریرزی دسرتی جراده در جنگرلهرای
کوهستانی برا توجره بره معیارهرای محریط زیسرتی و
اقتصادی و مسائل فنی کار دشواری است .بنرابراین برا
توجه به ایرن مسرئله و وجرود مشرکالت و نقرای در
روش سنتی طراحی جاده ،طراحان از روشهای نروین
بررا قابلیررت و توانرراییهررای بیشررتر ماننررد کررامپیوتر و
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده میکننرد.
به طوری که استفاده از ابرزار  GISبررای برنامره ریرزی
شبکۀ جادة جنگلی میتواند هزینهها و خسارت محیط
زیستی را کاهش دهد و گزینههای مناسبی در اختیرار

قرار دهد (.)Naghdi et al., 2012
) Tampakis et al. (2019در بررسی دیردگاههرای
افراد محلی دربارة عوامل مؤثر برر توسرعۀ گردشرگری
کوهسررتانی مشررخ شررد کرره برررای برنامررهریررزی

طراحی و اصالح شبکۀ جادههای جنگلی بهمنظور...

گردشگری در درجۀ اول زیرساخت های تفرجی جنگل
مورد نیاز است .در پژوهش های اخیر ،به برنامرهریرزی
جاده ها برای کارکرد گردشگری و اجتماعی در مناطق
جنگلی و حفاظتشده کمتر توجه شده اسرت .در ایرن
پژوهش ها ،به بهبود و توسعۀ شبکۀ جادة موجود برای
اسرررتفادة تفرجررری و چنررردمنظوره از جنگرررلهرررا
( )Mostafa et al., 2010; Talebi et al., 2019و
توسررررررعۀ گردشررررررگری در پررررررار ملرررررری
( )Dragan & Cocean, 2015توجره شرده اسرت .در
پژوهش های انجامگرفتره در زمینرۀ ترأثیر زیرسراختار
حمل ونقل جراده برر توسرعۀ گردشرگری و روسرتایی،
زیرساختار جاده ای مکانی برای توسعه باز قلمداد شده
و در نتیجه موجب افزایش درآمد ،حمل ونقرل و رشرد
گردشگری در منطقه شده اسرت ( Onyeocha et al.,
 .)2015در تحقیقی دیگر ،ساخت جرادة جدیرد ترأثیر
مثبت معنیداری بر درآمد خانوارهای روستایی نشران
داد ( .)Charlery et al., 2016یافتررههررای پررژوهش
) Ibanescu et al. (2018نیز ترأثیر گردشرگری را برر
توسعۀ پایدار مناطق حساس روستایی تأیید مریکنرد.
) Khalili et al. (2010در بررسرری توسررعهیررافتگی
روستاهای واقع در جنگل استخر پشت نکا بره ارتبراط
مسررتقیم و معن ریداری میرران دسترسرری برره راههررای
جنگلرری و توسررعهیررافتگی روسررتاها دسررت یافتنررد.
همچنین در بررسی رابطۀ بین توسعۀ روستاها و طرول
و توزیررع کمری جررادههررای جنگلرری در پررژوهشهررای
) Hosseini et al. (2012aو )،Hosseini et al. (2012b
شاخ توسعه در برخری روسرتاها برا افرزایش طرول
جادهها مثبت مشاهده شد و مشخ شرد کره توزیرع
روستاها متناسب با توزیرع کمری جرادههرای جنگلری
است.
برای استفادة بهینره از منراطق توریسرتی منطقرۀ
ارسباران ،اصالح و توسرعۀ زیرسراختهرای دسترسری
موجود در جهت توسعۀ توریسرم و جرذب گردشرگران
ضررروری اسررت .برردین ترتیررب در تحقیررق حاضررر
راهکارهایی برای بهبود پراکنش شبکۀ جاده و راههرای
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ارتباطی موجود برای دسرتیابی بره منراطق تفرجری و
روستایی معرفی شد.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این پژوهش با هدف بررسری و اصرالح جرادههرای
دسترسرری منطقررۀ حفاظررتشرردة ارسررباران انجررام
گرفت(شررکل  .)2منطق رۀ حفاظررتشرردة ارسررباران در
حوزههای ایلگنهچای و کلیبرچرای برین  60درجره و
 22دقیقه تا  63درجه و  3دقیقۀ عرض شرمالی و 23
درجه و  20دقیقه تا  27درجه و  6دقیقۀ طول شرقی
و در محدودة ارتفاعی  032تا  0002متر قررار گرفتره
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است .بیشتر ریزش های جوی منطقه به صورت بررف و
برراران اسررت .متوسررط درجرۀ حرررارت سررالیانه ناحیرۀ
رویشی ارسباران در ارتفاعات پایین حردود  22درجرۀ
سررانتیگررراد اسررت و در ارتفاعررات بررا تررا  5درج رۀ
سانتیگراد کاهش مرییابرد .بارنردگی سرا نه در ایرن
منطقه حدود  222ترا  322میلریمترر اسرت و تعرداد
روزهررای مررهخیررز زیرراد در ایررن منطقرره اثررر مهمرری
در بیالن آب جنگل دارد ( ;Alijanpour et al., 2009
 .)Talebi et al., 2019از نظر زمرینشناسری ،منطقرۀ
ارسررباران متعلررق برره دوران سرروم اسررت و در اثررر
حرکرتهای شدیرد کوهزایی آلپرری پردید آمده است.

شکل  -2موقعیت منطقۀ پژوهش

قسمت عمدة سنگ های منطقه را واحردهای آهکری و
آذرین تشکیل میدهند .در مناطق جنگلری ارسرباران،
خا منطقه بیشتر از نوع قهوه ای جنگلری و قهروهای
آهکی است که از نظر ازت و مادة آلی بهنسبت مناسب
است .این خا ها بیشرتر روی سرنگ مرادری آهکری
سرررخت ،مرررارن و ماسرررهسرررنگ واقرررع شررردهانرررد
( .)Alijanpour et al., 2009بیشتر گونرههرای چروبی

این منطقه ممرز ،افرا ،بلوط ،گیالس وحشی ،ملج ،ون،
سیب ،انجیر ،عرعر ،گردو ،فندق ،ارس و بنره هسرتند.
اردوج ،درخت پرر و بلروط سرفید از دیگرر گونرههرای
چوبی هستند کره فقرط در منطقرۀ ارسرباران انتشرار
دارند .از گونرههرای درختچرهای دیگرر نیرز مریتروان
بادامچه ،داادااان ،محلب ،قرهقاط و زرشک را نام برد.
بنابراین سه گونرۀ ممررز ،بلروط سرفید و بلروط سریاه
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مهررمت ررین درخترران جنگررلهررای ارسررباران هسررتند
( .)Talebi et al., 2019جادههای دسترسی موجود در
ارسباران با توجه بره حفراظتی برودن منطقره ،بیشرتر
جنبۀ دسترسی ،ارتبراطی و حفراظتی دارنرد و از نروع
خاکی ،شوسه و آسفالتهاند .جادههای آسفالته و شوسۀ
منطقه با استاندارد سراخت بهترر بررای دسترسری بره
شهرها و مناطق مسکونی بزرگتر و ارتباط این مناطق
به جادههای عمومی اصلی بهکار گرفته میشروند .ایرن
جاده ها دارای مشخصرات راه هرای عمرومی هسرتند و
به صرورت دوطرفره و برا زیرسرازی و روسرازی خروب
احداث شدهاند .جرادههرای شوسره روسرازی آسرفالته
ندارند .جاده های خاکی که جاده های روستایی جنگلی
با استانداردهای مشابه جراده هرای جنگلری درجره دو
شمال کشرورند ( ،)Talebi et al., 2015بیشرتر بررای
دسترسی به روستاها استفاده میشوند .ایرن جراده هرا
یکطرفه و از نظر ساختمانی دارای زیرسازی و روسازی
مشابه جاده های دسترسی منطقه هسرتند و االرب برا
مصالح شنی روسازی شدهاند .در کل این منطقه دارای
 502کیلومتر شبکۀ جراده اسرت کره در حردود 252
کیلومتر از این جادهها برهصرورت جرادههرای عمرومی
آسررفالته و شوسرره اسررت .عمرردتاً طراحرری و ارزیررابی
گزینه های جاده برای اصالح و تکمیل جادههای خاکی
شبکه برای دسترسی به مناطق مستعد تفرجری و 70
روستای قابل اسکان شناساییشده در منطقرۀ مردنظر
قرار گرفتند.
شیوۀ اجرای پژوهش
طراحی و ارزیابی شبکههای جاده

طراحی شبکه های دسترسری برا توجره بره نقشرۀ
قابلیت عبور جادة تهیرهشرده برا روش تصرمیمگیرری
چنرردمعیاره ( )MCDMو نقشررۀ ترروان اکوتوریسررم
تهیهشده با روش سیسرتمی مخردوم و شربکۀ عصربی
مصنوعی در پژوهشهای قبلی ( Talebi et al., 2019,
 )2020به منظرور کراهش هزینره هرای جراده سرازی و
پیامدهای محیط زیستی و ایجاد دسترسی به منراطق

طراحی و اصالح شبکۀ جادههای جنگلی بهمنظور...

دارای توان تفرجری انجرام گرفرت .بررای تهیرۀ نقشرۀ
شایستگی جاده ،معیارهای شیب ،جهت ،ارتفاع ،بافرت
خا  ،سنگشناسی ،حساسریت بره فرسرایش ،ترراکم
پوشش گیراهی ،فاصرله از رودخانره و فاصرله از جرادة
موجود در نظر گرفته شدند .با توجه به نتایج وزندهی
ایررن مشخصررههررا ،معیارهررای شرریب ،حساسرریت برره
فرسایش و سنگشناسی بره ترتیرب برا بیشرترین وزن
بهعنوان مهمترین عامرل جرادهسرازی انتخراب شردند
( .)Talebi et al., 2019بررای شناسرایی مکرانهرای
مستعد گردشگری با توجه به روش سیستمی مخدوم،
معیارهای منابع اکولوژیکی مانند شیب ،جهت ،ارتفراع،
بافت خرا  ،تیرو و ترراکم پوشرش گیراهی و منرابع
اکولوژیکی ناپایدار شامل اقلیم ،منابع آبی و همچنرین
معیار حساسریت بره فرسرایش برهکرار گرفتره شردند
(.)Talebi et al., 2020
شبکه های جاده برای ایجاد دسترسری بره منراطق
تفرجی شناساییشده و روستاهای منطقه و با توجه به
جاذبررههررای تفرجرری موجررود (رودخانرره ،چشررمه) بررا
اسرررتفاده از  PEGGERدر محررریط  ArcViewروی
نقشۀ توپوگرافی منطقه طراحی شدند .سره سرناریوی
شبکۀ دسترسی برای دسترسی بره منراطق تفرجری و
حداقل ،متوسط و حداکثر روستاها طراحی و پیشرنهاد
شدند .به طوری که پوشش های کمتر از 52 - 32 ،52
و بیشتر از  32روستا بهترتیب بهعنروان دسترسری بره
حداقل ،متوسرط و حرداکثر روسرتاها در نظرر گرفتره
شدند .در نهایت شبکۀ جادههرای طراحریشرده بررای
ارزیابی و مقایسه به محیط  ArcGISمنتقل شدند.
ارزیابی گزینههرا از جهرات مختلرف فنری ،محریط
زیستی و اجتماعی  -اقتصادی انجام گرفت.
برای ارزیابی فنی از معیارهای بکموند استفاده شد
و معیارهررای تررراکم طررولی ،)RD( 2حررداکثر فاصررلۀ
دسترسی ،)RS/0( 0درصد قابلیت دسترسری )OP( 6و

)1. Road density (RD
)2. Road spacing (RS
)3. Opening percent (OP
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رقم بکمونرد ( )RD/OPبررای هرر کردام از گزینرههرا
محاسربه شردند ( Caliskan, 2013; Talebi et al.,
.)2018, 2019
در ارزیابی اقتصادی و محیط زیستی ،گزینرههرا برا
ارزیابی چندمعیاری و برا توجره بره نقشرۀ شایسرتگی
تهیررهشررده بررسرری شرردند و هزین رۀ عملیررات خرراکی
گزینه ها بررآورد شرد .در ارزیرابی چنردمعیاری ،ارزش
واحررد طررول گزینررههررا بررا رویهررمگررذاری بررا نقش رۀ
شایستگی عبور جادة تهیهشده ()Talebi et al., 2019
در  ArcGISمحاسبه شدند .بنابراین ارزش واحد طول
بیشتر با توجه به نقشرۀ شایسرتگی و استانداردسرازی
نقشه ها ،برتری شبکۀ طراحی شده را نشان میدهد .در
این ارزیابی معیارهای شیب ،ارتفاع و سنگشناسری برا
تررأثیر ایرمسررتقیم بررر هزینرره بررهعنرروان معیارهررای
اقتصادی ،و معیارهای حساسیت بره فرسرایش ،بافرت
خا  ،جهت دامنره و فاصرله از رودخانره نیرز از نظرر
پیامدهای محیط زیستی در نظر گرفته شدند .بنابراین
ارزیابی چندمعیاری و هزینۀ عملیات خاکی ،معیارهای
اقتصادی برای ارزیابی گزینه ها در نظر گرفتره شردند.
برای برآورد هزینۀ عملیات خراکی ،هرر گزینرۀ شربکۀ
جاده با نقشۀ طبقه بنردی شریب ادارام شرد و تعرداد
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پیکسل عبوری گزینهها از هر کردام از طبقرات شریب
استخراج و با توجه بره پروفیرل نرمرال دامنره و رسرم
ترانشه های جاده (شرکل  )0سرطح متوسرط عملیرات
خاکی هر طبقه محاسبه شد .بنابراین با توجه به سطح
متوسط عملیات خاکی و تعداد و انردازة پیکسرل (22
متر) ،تخمینی از حجم عملیات خاکی هر طبقه به متر
مکعب بهدسرت آمرد .سرپب برا ضررب کرردن حجرم
عملیات خاکی برآورد شده هر طیقه در هزینۀ هر مترر
مکعب خا برداری ،تخمینی از هزینۀ عملیات خراکی
هر طبقه بهدست آمد و در نهایت با توجه بره مجمروع
هزینۀ همۀ طبقات ،تخمینی از هزینۀ عملیرات خراکی
هر گزینه محاسبه شد .در ارزیابی اجتماعی گزینه های
طراحیشده ،دسترسی گزینهها بره منراطق تفرجری و
پوششدهی روستاها توسط گزینه ها بررسی شد .بدین
ترتیب شربکههرای طراحریشرده ،برا نقشرۀ پتانسریل
کراربری اکوتوریسرم ( )Talebi et al., 2020ادارام و
درصد دسترسی شبکه ها به مناطق مستعد گردشگری
محاسبه شد .در نهایت با توجره بره تعرداد روسرتاهای
پوشش دادهشده توسط هر شبکۀ جاده ،درصد پوشش
روستا برای هر گزینه بررسی شد.

شکل  -0پروفیل عرضی جاده برای محاسبۀ سطح عملیات خاکی
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ارزیابی نهایی گزینهها

بهمنظرور ارزیرابی کلری برا توجره بره بررسریهرای
انجامگرفته ،ابتدا گزینههرای دارای رتبرههرای بهترر برا
توجه بره مسرائل اقتصرادی و محریط زیسرتی از قبیرل
ارزیابی چندمعیاری و هزینۀ عملیات خراکی ،برهعنروان
معیارهای مهمترر بررای سراخت شربکۀ جراده انتخراب
شدند .سپب گزینههای انتخابشرده (دارای رتبرههرای
اول تا سوم در هر دو ارزیابی) براساس بررسیهای فنری
طراحرری مسرریر (مرردل بکمونررد) و مسررائل اجتمرراعی
(دسترسی به منراطق تفرجری و پوشرشدهری روسرتا)
رتبهبندی شدند و به گزینۀ بهتر رتبۀ کمتری اختصاص
داده شررد و در نهایررت براسرراس مجمرروع رتبررههررای
بهدستآمده از ارزیابیهرای انجرامگرفتره ،گزینره ای برا
مجموع رتبۀ کمتر بهعنوان بهترین گزینه انتخاب شد.
اصالح شبکۀ جادۀ موجود و بررسی شبکههای جاده

بعد از ارزیابی و انتخاب گزینههرای بهینره ،شربکۀ
جادة موجود و شبکۀ جرادههرای بهینرۀ طراحریشرده
رویهم گذاری شدند و شبکۀ جادة موجود با توجه بره

شکل  -6نقشۀ قابلیت عبور جاده

شرربکههررای جرراده بررا هرردف ایجرراد دسترسرری برره
جاذبررههررای تفرجرری و منرراطق روسررتایی برررای سرره
سناریوی دسترسی به مناطق تفرجی و حداقل روسرتاها
(سناریوی اول) ،دسترسی به مناطق تفرجری و متوسرط

بهترین گزینههای طراحیشده اصرالح و تکمیرل شرد.
برردین ترتیررب در مسرریرهای مشررتر  ،شرربکۀ جررادة
موجود و در محل های فاقرد مسریر جراده ،مسریرهای
طراحی شده برای ایجاد دسترسی به مناطق تفرجری و
روسررتاها انتخرراب شررد .در نهایررت شرربکۀ جررادههررای
اصالحشده برای هر کدام از سناریوها پیشرنهاد شرد و
واریانررتهررای شرربکۀ جررادة موجررود ،شرربکۀ جررادة
طراحی شده و شبکۀ جادة اصالحشده از جهرات فنری،
ارزیابی چندمعیاری ،دسترسری بره منراطق تفرجری و
درصد پوشش روستا ارزیابی و مقایسه شدند.
نتایج
طراحی و ارزیابی شبکههای جاده

در شکلهرای  6و  2نقشرۀ قابلیرت عبرور جراده و
نقشۀ توان اکوتوریسرم تهیرهشرده برهمنظرور طراحری
شبکۀ جادهها مشاهده میشود ( Talebi et al., 2019,
.)2020

شکل  -2نقشۀ توان اکوتوریسم منطقه

روستاها (سناریوی دوم) و دسترسی به منراطق تفرجری
و حررداکثر روسررتاها (سررناریوی سرروم) طراحرری شررد.
بهطوری که در همۀ گزینههای طراحریشرده223/32 ،
کیلومتر جرادة آسرفالته و شوسرۀ موجرود ،جراده هرای
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عمومی ثابت در نظر گرفته شدند .شانزده گزینۀ شربکۀ
جاده برای ایجاد دسترسی به مناطق تفرجی و روستایی
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و ارتباط این مناطق به جادههای عمومی برای این سره
سناریو طراحی شدند (شکل .)5

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -5شبکۀ جادههای طراحیشده برای سه سناریوی مختلف:
الف) سناریوی اول؛ ب) سناریوی دوم؛ ج) سناریوی سوم.
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شدند .خالصۀ نتایج ارزیابی این سرناریو در جردول 2
دیده میشود.

سناریوی اول -دسترسی شبکۀ جاده به منااط
تفرجی و حداقل روستاها

در این نوع سناریو با توجه به نترایج ارزیرابیهرای
اقتصادی – محیط زیستی ،گزینرههرای 20 ،22 ،0 ،7
و  ،23گزینه های دارای رتبه های برتر (رتبره هرای اول
تا سوم) انتخاب شدند .در نهایت با توجره بره مجمروع
رتبههای حاصل از ارزیابیها ،بهترتیب گزینههرای ،22
 0و  7بهعنوان رتبۀ اول ،رتبۀ دوم و رتبۀ سوم انتخاب

سناریوی دوم -دسترسی شبکۀ جاده به منااط
تفرجی و متوسط روستاها

در این سناریو با توجه به مجموع رتبههرای حاصرل
از ارزیابیها ،گزینۀ  22دارای رتبۀ اول است (جدول .)0

جدول  -2رتبۀ گزینههای سناریوی اول در ارزیابیهای مختلف
واریانتها

ارزیابی
چندمعیاری

هزینۀ عملیات
خاکی

روش
بکموند

دسترسی به مناطق
تفرجی

پوشش
روستا

مجموع رتبهها

اولویت
واریانتها

گزینۀ 7

2

2

2

2

6

26

سوم

گزینۀ 0

2

2

0

6

2

22

دوم

گزینۀ 22

0

6

6

0

0

20

اول

گزینۀ 20

6

5

2

2

2

27

چهارم

گزینۀ 23

5

0

5

5

5

00

پنجم

جدول  -0رتبۀ گزینههای سناریوی دوم در ارزیابیهای مختلف
واریانتها

ارزیابی
چندمعیاری

هزینۀ عملیات
خاکی

روش
بکموند

دسترسی به
مناطق تفرجی

پوشش
روستا

مجموع
رتبهها

اولویت
واریانتها

گزینۀ 7

2

2

2

5

6

22

دوم

گزینۀ 0

2

6

0

2

2

22

سوم

گزینۀ 22

0

0

6

0

0

22

اول

گزینۀ 20

6

5

2

2

2

27

چهارم

گزینۀ 23

5

2

5

6

5

23

پنجم

سناریوی سوم -دسترسی شبکۀ جاده به مناط
تفرجی و حداکثر روستاها

در این نوع سناریو با توجه بره مجمروع رتبرههرای
حاصل از ارزیابیهرا ،برهترتیرب گزینرۀ  22رتبرۀ اول،
گزینۀ  0رتبۀ دوم و گزینۀ  7رتبرۀ سروم را برهدسرت
آوردند .نتایج ارزیابی این سناریو در جدول  6مالحظره
میشود.
با توجه به ارزیابیهای نهایی انجرامگرفتره ،گزینرۀ

 22در سرره حالررت دسترسرری برره حررداقل ،متوسررط و
حداکثر روستاها بهعنوان گزینۀ بهینۀ اول انتخاب شد.
شکل  3شبکۀ جاده های بهینرۀ طراحری شرده در سره
سناریو را نشان میدهد.
اصالح شبکۀ جادة موجود و پیشنهاد شربکۀ جرادة
بهینه
در شکل  7شبکۀ جادة موجود و شبکۀ جرادههرای
اصالحشده برای سه سناریوی مختلف دیده میشود.

672

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال سیزدهم ،شمارة  ،2زمستان  ،2222صفحۀ  632تا 677

جدول  -6رتبه گزینههای سناریوی سوم در ارزیابیهای مختلف
واریانتها

ارزیابی
چندمعیاری

هزینۀ عملیات
خاکی

روش
بکموند

دسترسی به مناطق
تفرجی

پوشش
روستا

مجموع
رتبهها

اولویت
واریانتها

گزینۀ 7

2

2

2

5

2

25

سوم

گزینۀ 0

2

0

0

2

2

26

دوم

گزینۀ 22

0

6

6

0

0

20

اول

گزینۀ 20

6

5

2

2

6

23

چهارم

گزینۀ 23

5

2

5

6

5

23

پنجم

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -3شبکۀ جادههای بهینۀ طراحیشده برای سه سناریوی مختلف:
الف) سناریوی اول؛ ب) سناریوی دوم؛ ج) سناریوی سوم.
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(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل  -7شبکۀ جادة موجود و شبکۀ جادههای پیشنهادی برای سه سناریوی مختلف:
الف) شبکۀ جادة موجود؛ ب) سناریوی اول؛ ج) سناریوی دوم؛ د) سناریوی سوم.

ارزیابی و مقایسۀ شبکههای جاده

نتایج بررسی سناریوها از جهتهای مختلرف فنری،
ارزیابی چندمعیاری ،دسترسری بره منراطق تفرجری و
پوشررشدهری روسررتاها در جرردولهررای  2تررا  3آورده
شده اند .با توجه به این بررسیها جادة طراحیشده برا
رقم بکموند کمتر ،ارزش واحد طول بیشتر (در حالرت
دسترسی به حداقل روستاها) ،ایجاد دسترسری بیشرتر

به مناطق تفرجی و پوشش بیشرتر روسرتاها وضرعیت
بهتری در مقایسه با جادة موجود دارد .همچنین جادة
اصالحشده با توجه به قابلیت دسترسی ،رقرم بکمونرد،
ارزش واحد طرول و پوشرش دهری روسرتاها وضرعیت
بهتری نسبت به شبکۀ جادة بهینۀ طراحیشده دارد.
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جدول  -2مقایسۀ شبکۀ جادة موجود ،طراحیشده و اصالحشدة سناریوی اول

طول جاده
()km

()m/ha

قابلیت دسترسی
(درصد)

رقم
بکموند

ارزیابی
چندمعیاری
ارزش واحد
طول

دسترسی
به مناطق
تفرجی
(درصد)

پوشش
روستا در
واحد طول
(درصد)

502/22
662/63
620/33

3/20
2/27
6/30

72/20
72/02
70/7

2/207
2/253
2/255

30/32
33/06
72/22

3/72
00/06
02/33

22/22
22/63
25/63

فنی
نوع جاده

شبکۀ جادة موجود
شبکۀ جادة طراحیشده
شبکۀ جادة اصالحشده

تراکم

جدول  -5مقایسۀ شبکۀ جادة موجود ،طراحیشده و اصالحشدة سناریوی دوم
ارزیابی
چندمعیاری

طول جاده
()km

()m/ha

قابلیت دسترسی
(درصد)

رقم
بکموند

ارزش واحد
طول

دسترسی
به مناطق
تفرجی
(درصد)

پوشش
روستا در
واحد طول
(درصد)

شبکۀ جادة موجود

502/22

3/20

72/20

2/207

30/32

3/72

22/22

شبکۀ جادة طراحیشده

635/56

2/36

76/50

2/237

30/23

23/22

22/33

شبکۀ جادة اصالحشده

676/32

2/33

73/23

2/232

30/22

20/66

25/73

فنی
نوع جاده

تراکم

جدول  -3مقایسۀ شبکۀ جادة موجود ،طراحیشده و اصالحشدة سناریوی سوم

طول جاده
()km

()m/ha

قابلیت دسترسی
(درصد)

رقم
بکموند

ارزیابی
چندمعیاری
ارزش واحد
طول

دسترسی
به مناطق
تفرجی
(درصد)

پوشش روستا
در واحد طول
(درصد)

شبکۀ جادة موجود

502/22

3/20

72/20

2/207

30/32

3/72

22/22

شبکۀ جادة طراحیشده

233/03

5/03

75/20

2/270

37/33

23/73

25/33

شبکۀ جادة اصالحشده

225/22

5/55

70/66

2/272

37/33

25/06

27/20

فنی
نوع جاده

تراکم

بحث
مدیریت و برنامه ریزی گردشرگری در عرصره هرای
طبیعری متکری بره زیرسراختهرای دسترسری اسرت.
بنابراین بهرهگیری از دیگرر کارکردهرای جنگرلهرا از
قبیل پتانسیل گردشرگری ،برا برنامرهریرزی و توسرعۀ
زیرساخت های دسترسی با توجره بره حفر پایرداری
مناطق حفاظتشده انجامپذیر است.

در این پژوهش ،شبکۀ جاده ها برای سه سرناریوی
مختلف بهمنظور ایجاد دسترسی به مناطق دارای توان
تفرجی و روستاهای منطقه طراحی شردند .مطرابق برا
پژوهشهای انجامگرفته در زمینۀ طراحی شبکۀ جراده
( Shahsavand Baghdadi et al., 2011; Caliskan,
2013; Hosseini et al., 2018; Javanmard et al.,
 ،)2018; Talebi et al., 2019گزینههای طراحیشرده

و شبکۀ جادة موجود از نظرر فنری (معیرار بکمونرد) و
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اجتماعی -اقتصادی و محیط زیستی ارزیابی شدند .برا
توجه به ارزیابی چندمعیاری ،شبکۀ جاده هرا بیشرتر از
نظر معیارهای اقتصادی و محیط زیستی ارزیابی شدند.
همچنین در ارزیابی اقتصادی براساس هزینۀ عملیرات
خاکی ،محاسبات برمبنای شیب عرضری دامنره انجرام
گرفت و با توجه به پروفیل نرمال دامنۀ حجم عملیرات
خرراکی گزینررههررا برررآورد شررد .در همررۀ شرربکههررای
طراحرریشررده ،گزینررهای کرره روسررتاهای بیشررتری را
پوشش میداد ،گزینۀ مطلوب در نظر گرفته شد؛ زیررا
سبب توسرعۀ روسرتاها و جرذب گردشرگران بره ایرن
جاذبههای تفرجری مریشرود .بنرابراین بررای انتخراب
گزینه های بهینه ابتدا شبکههای طراحیشده براسراس
ارزیررابی اقتصررادی و مح ریط زیسررتی بررهدلیررل اینکرره
اهمیت بیشرتری در طراحری و سراخت شربکۀ جراده
دارند ،ارزیابی و انتخراب شردند و سرپب گزینرههرای
انتخابی با توجه به هدف دسترسری از نظرر فنری و برا
توجه به مسائل اجتماعی بررسی و رتبه بنردی شردند.
بنابراین طرحریزی این زیرساختها با در نظرر گررفتن
مسررائل اقتصررادی ،مح ریط زیسررتی و فنرری مریتوانررد
کیفیت و کارایی این شبکهها را بهبود بخشد .بررخالف
پژوهشهای مورد بحث در زمینۀ طراحی شبکۀ جراده
که طراحی و ارزیابی شبکۀ جاده هرا بیشرتر برا هردف
چوبکشی و تولید چوب بوده است ،در ایرن پرژوهش
برنامهریزی شبکۀ جادهها با هدف استفادة چندمنظوره
از منطقررۀ حفاظررتشررده ارسررباران برررای توسررعۀ
گردشگری و کمک به توسعۀ روستاهای منطقره بروده
است تا با توجه به سیاست هرای برنامره ریرزی برهکرار
گرفته شوند .در پرژوهش هرا ترأثیر مثبرت زیرسراختار
جاده بر توسعۀ گردشگری و روستایی تأیید شده است
( ;Khalili et al., 2010; Hosseini et al., 2012a
;Hosseini et al., 2012b; Onyeocha et al., 2015
 .)Charley et al., 2016بنابراین دسترسی روسرتاهای

منطقۀ ارسباران به جادههای ارتباطی میتواند به رونق
اقتصاد محلی و توسعۀ این روستاها کمک کند.
پرژوهشهرای زیرادی دربرارة طراحری جرادههررای
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جنگلرری بررا توجرره برره اصررول فنرری و محریط زیسررتی
( Naghdi et al., 2012; Caliskan, 2013; Caliskan
 ،)et al., 2018و با در نظر گرفتن کیفیت دید و مناظر
( )Hosseini et al., 2018; Sakar et al., 2020در
مناطق کوهستانی کشور انجرام گرفتره کره در بیشرتر
پژوهشها توجه کمی بره شربکۀ جرادة موجرود شرده
است .اصالح و بهکارگیری جادههای موجود در بیشرتر
موارد هزینۀ سراخت و تعمیرر و نگهرداری جرادههرا و
همچنین تخریب محیط زیسرتی را مریتوانرد کراهش
دهد .در پژوهش حاضر نیز تا حرد امکران جراده هرای
موجود مطابق با شبکۀ جادههای بهینرۀ طراحریشرده
اصالح شدند و برای دسترسری بره منراطق تفرجری و
روسررتایی توسررعه پیرردا کردنررد و در نهایررت شرربکۀ
جاده های اصالح شده بره منظرور دسرتیابی بره اهرداف
دسترسی و توسعۀ گردشگری بررای منطقره پیشرنهاد
شدند .با بررسی و تجزیهوتحلیل شبکههای دسترسری،
شرربکههررای طراحرریشررده از جهررات فنرری ،ارزیررابی
چنررردمعیاری ،دسترسررری بررره منررراطق تفرجررری و
پوششدهری روسرتاها برا توجره بره هردف دسترسری
وضعیت بهتری در مقایسه با جادة موجود نشان دادند.
در سناریوی اول جادة طراحیشده با طول حدود 662
کیلومتر 72 ،درصرد منطقره را در دسرترس قررار داد،
درحالی که شبکۀ جادة موجود برا  502کیلرومتر72 ،
درصد منطقه را پوشش داده است .از اینرو طول ایرن
دو جاده با توجه به اهداف دسترسی آنها قابل مقایسره
نیست .همچنین با مقایسۀ شربکههرای اصرالحشرده و
طراحیشده ،شبکههای اصرالحشرده وضرعیت بهترری
نسبت به شبکه های طراحی شده بهینه نشان دادند .در
این زمینره ) Nasiri et al. (2012در تحقیقری مسریر
اصررالحش ردة بهتررری را در مقایسرره بررا جررادة موجررود
پیشرنهاد دادنررد .در کررل در ایررن پررژوهش مطررابق بررا
تحقیقات انجامگرفته در مناطق جنگلی و پرار ملری
( ;Mostafa et al., 2010; Dragan & Cocean, 2015
 ،)Talebi et al., 2019جادههای موجود برای توسرعۀ
گردشگری و روستایی در منطقه بهبرود و توسرعه داده
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منرراطق تفرجرری و روسررتایی بررهعنرروان جاذبررههررای
گردشررگری انجررامپررذیر اسررت کرره برره بهبررود توسررعۀ
 طراحریهرا طروری.روستاهای منطقه منجر میشرود
انجام گرفته که برنامه ریزی سرمایه گذاری تردریجی را
 بدین معنا که سرمایه گرذاریهرای،امکان پذیر میکند
 سرررمایهگررذاریهررای،حررداقلی برررای سررناریوی اول
متوسررط برررای سررناریوی دوم و سرررمایهگررذاریهررای
حداکثری برای سناریوی سوم میتواند تردریجی و بره
 در.تناسب موفقیت و توسعۀ گردشرگری انجرام گیررد
ضمن طراحیها کامالً اجرایری و عینری اسرت و همرۀ
آبررادیهررا و مکررانهررای جررذاب گردشررگری را در بررر
.میگیرد

.شدند
در این پژوهش شبکه های جاده برای دستیابی بره
مناطق تفرجی و روستایی منطقۀ ارسرباران برهمنظرور
اصالح و توسعۀ شبکۀ نامنظم جادة موجود با اسرتفاده
 شربکۀ. طراحری و ارزیرابی شردندGIS از قابلیت های
جررادة موجررود مطررابق بررا شرربکۀ جررادههررای بهین رۀ
طراحی شده اصالح و به منظور توسرعۀ منطقره برهکرار
گرفته شد و در نتیجره شربکههرای پیشرنهادی بررای
سیاستهای برنامهریزی در قالب سرناریوهای مختلرف
 برنامه ریرزی گردشرگری، در حالت کلی.معرفی شدند
در منطقۀ حفاظتی ارسباران بررای مردیریت و توسرعۀ
 از راه طراحی اصولی شربکۀ جراده و اصرالح و،منطقه
توسعۀ شبکۀ جرادة موجرود بره منظرور دسترسری بره
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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 10th 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.
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