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  اثر احداث جاده جنگلی بر توسعه روستاهاي جنگلی
 )رود  ظالم-داري نکا  طرح جنگل6 بخش 2سري : مطالعه موردي(

  

  2و اصغر فالح 2، محمدرضا پورمجیدیان2سیدعطااله حسینی*، 1محمدابراهیم خلیلی
   ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ارشد جنگلداري آموخته کارشناسی دانش1

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،  گروه جنگلدارياستادیار2
  24/5/89:  ؛ تاریخ پذیرش2/6/88 :تاریخ دریافت

  
  1چکیده

مدیریت ستاي تحقق اهداف اصلی آن یعنی تر در را هاي جنگلی بیش در گذشته طراحی شبکه جاده
هاي جنگلی،  جانبه راه منظور توجه به اهداف همه  بهاین بررسی. برداري از جنگل بوده است و بهره

)  روستا6داراي (یافتگی روستاهاي واقع در جنگل، استخر پشت نکا   نقش آن در توسعهخصوص به
ف گلی در منطقه وصهاي جن راه  ساخت ومه طراحیستفاده از اطالعات و برناا ابتدا با .انجام گرفت

هاي پیشنهادي،  هاي جنگلی و برنامه جاده  مراحل ساخت راه1385 و 1375، 1365در سه دهه شده 
 سپس با استفاده از منابع آماري و اطالعات مربوط به سرشماري عمومی نفوس و .خراج گردیدستا

مشخصات عمومی، اجتماعی، ( یک از روستاها نامه تکمیل شده براي هر مسکن، کشاورزي و پرسش
مرتبط با ساخت هاي  اساس شاخصبر) ها و امکانات موجود در آبادياقتصادي، تأسیسات، تسهیالت 

مندي از خدمات روستاهاي مورد مطالعه به تفکیک هر دهه از  یافتگی و بهره جاده، وضعیت توسعه
مندي  هاي ارتباطی، امتیاز میزان بهره ه نوع راهبا توجه به دسترسی روستاها ب. اجراي طرح مشخص شد

 پردازش شد و سپس با استفاده از آزمون Excelافزار  ها در نرم داده. دگردیاز راه جنگلی محاسبه 
ها محاسبه ایافتگی روست هاي جنگلی و توسعه  جادهدیفواهمبستگی پیرسون، رابطه بین برخورداري از 

                                                
  ata_hosseiny2002@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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دار   ارتباط مستقیم و معنیدست آمد که بیانگر ه بr=866/0ه برابر با گردید، میزان همبستگی محاسبه شد
در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد، . یافتگی روستا است سعهولی و تهاي جنگ میان دسترسی به راه

اند از  هاي ارتباطی دسترسی داشته هاي جنگلی و راه تري به جاده روستاهایی که مدت زمان بیش
  .مند شدند یافتگی بهره  و شرایط بهتري از لحاظ توسعهامکانات، خدمات

  
  )نکا( دهستان استخرپشتآزمون همبستگی،  گانه جاده جنگلی،اهداف چندیافتگی،   توسعه:هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

هاي جنگلی با  اي از جاده برداري اصولی و بهینه از جنگل، ایجاد شبکه یابی به بهره براي دست
ها  جنگل. فتتاح جنگل و دسترسی به تمام نقاط و سطح آن الزم و ضروري استتراکم کافی براي ا

عنوان  تواند به ی دارند که هر منفعت میمحیط هاي بسیاري از لحاظ اقتصادي، اجتماعی و زیست منفعت
کارکردهاي جنگل براي هر ملتی متفاوت است و بستگی به فرهنگ . یک کارکرد جنگلی تشریح گردد

 جنگل مطابق با گذاران  سیاستتعیین کارکرد جنگل توسط.  دارد و اقتصاديعیو زندگی اجتما
واسطه یک  هها تنها ب وري از کارکردهاي مشخص شده جنگل بهره. شود هاي ویژه آن انجام می مشخصه

  ).2007، آکار سلکوك و هولسوسی( تواند مقدور گردد شبکه جاده جنگلی مناسب می
استفاده جمله  از هاي جنگلی ردهاي چندگانه جاده مورد کارک15 از بررسی دست آمده نتایج به

6 که در غیرهداري، شکار، تفریح و تفرج، دسترس به مناطق کوهستانی و  جنگل
هاي موجود در   از جاده1

طبقه  طبقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مالحظه شد که 3دست آمده در  همنطقه جنگلی اسلوونی ب
، استفاده ) درصد100(هاي جنگلی، یعنی دسترسی به روستاهاي جنگل  اول از کارکردهاي جاده

از )  درصد9/78(هاي کوهستانی   دسترسی به خانه)  درصد89( ، حمل و نقل) درصد91(کشاورزي 
ي ها در خصوص اثرات اقتصادي جاده). 1998پوتوکنیک، ( اند ترین درصد اولویت برخوردار بوده بیش

که  طوري ه ب.گیرند قابل استفاده نیز مورد حمایت قرار میهاي غیر هاي اقتصادي با جاده لیتجنگلی، فعا
 شغل در سراسر کشور آمریکا در ازاي هر یک میلیون دالر 33در حدود ها نشان داده  تجزیه و تحلیل

همچنین  ).2000مکاران، الوارد و ه( گیرند ها مورد حمایت قرار می هزینه براي ساخت و نگهداري جاده
 شغل مورد حمایت و پشتیبانی قرار 5/16برداري شده، حدود  مربع از منطقه بهره متر93000ازاي هر  به
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 روستایی، هاي جنگلی وظیفه اصلی جاده). 1996،  ایاالت متحده آمریکااداره کشاورزي( گیرند می
احداث جاده . باشد میقتصادي و اجتماعی برداري و ا انداختن امور بهره به جریان بندي منطقه و شبکه

ي صورت گیرد که بتوان به راحتی به تمام نقاط دسترسی پیدا کرده و طور  بهبرداري باید منظور بهره به
  ).2006محمدي، ( رساندهاي عمومی  ادهجهت تبدیل و مصرف به ج و سریع محصوالت آن را سالم

برداري از چوب یا ارتباط  خواه بهره(که باشد هر گونه طراحی و احداث راه جنگل به هر منظور 
هاي  نگر بوده و مبانی اقتصادي اجتماعی در طراحی راه باید جامع) مناطق مسکونی و یا هر هدف دیگر

هاي جنگلی  رفاً جنگلی با راههاي ص به این ترتیب مبانی طراحی راه. دنظر قرار گیردورجنگلی م
هاي اقتصادي در  یابی به هدف  میزان موفقیت و دستتوجه بهبا .  باشدمتفاوتتواند  منظوره میچند

هاي  محیطی و سایر هدف  هاي اقتصادي، اجتماعی، زیست دست یافتن به هدف باید به،  طراحی راه
؛ 2005، ساریخانی(  شوداحی راه جنگلی در نظر گرفتهنگري در طر جامعنیز جنبی دیگر توجه شود و 

اي   جادهنشین، ساخت شبکه روستاییان جنگلبود وضعیت اقتصادي شرط به پیش). 2003مورا،  یوشی
آالت،  بر رفت و آمد مناطق روستایی، در تامین سوخت روستاها، ماشین  وجود شبکه جاده عالوه.است

ثر است و به نیازهاي فرهنگی، آموزشی و بهداشت روستاییان ؤاستفاده کشاورزي و قطعات یدکی م
می، کشاورزي و جنگلی به بازار هایی عامل انتقال محصوالت دا نین راهدهد و چ نشین پاسخ می جنگل

هاي جنگلی، دسترسی  همچنین راه. کند فراهم می را توسعه اکوتوریسم  و تسهیالت الزم برايباشد می
توانند تولیدات  در نتیجه می نماید و تر می تر و آسان طرفه روستائیان و شهرنشینان را به یکدیگر بیشدو

ها  تر مورد خرید و فروش قرار دهند تا موجب بهبود وضعیت اقتصادي آن ر را با قیمت مناسبیکدیگ
یافتگی روستا در   توسعهعنوان نمونه در خصوص دسترسی به ، به)2006  کرمی،؛2006 یخکشی،( گردد

ه دست آمد هایی انجام گرفت که نتایج به سیدهستان قهاب جنوبی شهرستان اصفهان مطالعه و برر
داري  یافتگی روستاها و دسترسی آن به راه، ارتباط مستقیم و معنی یانگر آن است که بین میزان توسعهب

 عبارتی تر و به مند از امکانات و خدمات بیش صورت که روستاهاي بهره ینه اوجود دارد، ب
هاي روستایی  هم راهبنابراین با توجه اثرات م .اند تري نیز دسترسی داشته هاي بیش  به راه،تر یافته توسعه

اي  ، باید در پی آن بود که امکان حمل و نقل ماشینی به گونهگیدر ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهن
تر باشد،  سازي بیش هاي راه چه برنامههر.  به آسانی صورت گیردشود که دسترسی روستاییانفراهم 
اي  ادي، اجتماعی سریع و گستردهبر آن تغییرات اقتص شود و عالوه تر می هاي حمل و نقل کم هزینه

  ).2006 محمدي،( ایجاد خواهد شد
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انداز منظر و  همچنین در مورد جذب توریسم با زیباسازي جاده جنگلی و ایجاد جذابیت براي چشم
 و محاسن مورد ها هتي جنگلی از جمله نکها حرکت به سوي یک شیوه چندمنظوره در طراحی جاده

یافتگی هر جامعه  تواند در توسعه  میها نکته این . بوده است)USDA1 )1996 هاي توجه در بررسی
هاي مهم  تواند از جمله شاخص می سزایی داشته باشد و هنشین جنگل تأثیر ب روستایی و جوامع حاشیه

 تأمین نیازهاي حیاتی کفایی دریابی به خود از سوي دیگر، دست .هر کشوري باشددر رشد و توسعه ملی 
رود و تحقق آن در پرتو توجه به   توسعه اقتصادي به شمار می هاي هر برنامه  هدفنتری کشور از مهم

  ).2003آسایش، (است  پذیر هاي مناسب در مناطق روستایی امکان روستاها و تأمین ارتباطات و ایجاد راه
 روستاي 6یافتگی در  هاي الزامی مقدماتی توسعه هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی شاخص

روستاهاي ر در مؤثداري  هاي جنگل ترین طرح  یکی از قدیمیاین منطقه.  استخرپشت استبخش
هاي واحد در بخش  گذاري تحت سیاستکه همگی باشد،  می) پشتدهستان استخر (منطقه طرح

اثر در این مطالعه  همچنین .اند هاي وزارت کشور قرار گرفته بندي مرکزي استخرپشت از جمله تقسیم
اجتماعی و یافتگی اقتصادي،  بندي توسعه در رتبه) در سه دهه (85 تا 65اث جاده از دهه توسعه و احد

یافتگی  دو عامل یعنی احداث جاده و توسعه و میزان همبستگی این  روستاي یادشده6فرهنگی 
  .استقرار گرفته روستاها مورد تحقیق و ارزیابی 

  
  ها مواد و روش

 درجه و 53 عرض شمالی و  دقیقه29 درجه و 36  تادقیقه 25 درجه و 36منطقه مورد تحقیق در 
النهار گرینویچ در حوزه اداره منابع  نسبت به نصف طول شرقی  دقیقه31 درجه و 53  تا دقیقه17

در   این بخش از شمال به یال موجود.شرقی شهرستان نکا قرار دارد طبیعی نکا، در جنوب تا جنوب
رود را با رودخانه  زه رودخانه نکا، از جنوب به یالی که حوزه ظالمرود و حو مابین حوزه رودخانه ظالم

حداقل . باشد محدود می آن 5 و از غرب به بخش 8 و 7هاي   از شرق به بخش ونماید تجن منفک می
 مساحت کل بخش حدود  است متر1430 متر و حداکثر آن بالغ بر 350ارتفاع آن از سطح دریا حدود 

 هکتار آن را اراضی مزروعی و روستاهاي منطقه تشکیل 1817ه حدود باشد ک  هکتار می13565
 بلوك در ناحیه 4 هکتار مشتمل بر 2424 هکتار جنگل این بخش حدود 11694دهد و از مجموع  می

                                                
1- United States Department of Agriculture 
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و ) 1 سري( هکتار در جبهه شمالی 1193 هکتار جنگل ناحیه دانگ دوم حدود 2476دانگ اول و 
روستاهاي مستقر در این قسمت  .قرار دارند) 2 سري(نوبی  هکتار بقیه در جبهه ج1283حدود 

 که خانوار 259کال به تعداد  آباد، اریم، سارم، درم و درزي عبارتند از؛ روستاي استخرپشت، حسین
با توجه به وجود جاده ارتباطی با شهرستان نکا تا حدودي . دنباش  نفر را دارا می1042جمعیتی بالغ بر 

اي از سوخت مصرفی خانوار و  بخش عمده. )1شکل  (ندهستشهري برخوردار از امکانات و خدمات 
می ساالنه ی مصرف سوخت هر خانوار دابنابراین. گردد هاي فسیلی تأمین می وختاماکن عمومی از س

طرح تهیه هاي  نوشتهبراساس  . شده است استر برآورد12 استر و هر خانوار موقت حدود 18حدود 
ی یها تنها در جادهبوده، هاي عمومی   جادهتحقیق فاقدخش مورد ور رومانی، بشده توسط شرکتی از کش

کار  هها ب نظم در آن گونه آمادگی و که شبکه از آمد و رفت مردم و چارپایان احداث گردیده و هیچ
 چنین .توان با کامیون در آن رفت و آمد کرد به زحمت می) خشک و غیربارانی(نرفته در فصل تابستان 

 کیلومتر از شهر نکا به 29سازد و جاده عمومی به طول  ها را برقرار میهایی ارتباط بین روستا جاده
 تا شهر 6فاصله مرکز بخش . در دست ساخت است) 6  بخش2سري (طرف روستاي استخر پشت 

  .)1971، نجفی (باشد  می کیلومتر40نکا در حدود 
  

  
  

  .قرار روستاها سیماي کلی منطقه مورد مطالعه و محل است-1شکل 
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 که ،دش مالحظه 1350در سال تهیه شده هاي جنگلی  ، نقشه طراحی راهاین پژوهشمنظور انجام  به
 کیلومتر از غرب به سمت شرق کشیده شده 91/6به طول  طراحی شده 6 بخش 2 راه اصلی در سري

قی و اتصال آن نقطه نهایی آن در شرق محل تال. از قسمت تحتانی دانگ اول عبور داده خواهد شد و
 1365 انتهاي سالتا . گیرد  قرار می5با راه جنگلی استخر پشت است که در مجاورت قطعه شماره 

  .احداث گردید منظور دسترسی به جنگل منطقه و ایجاد تعمیرگاه، به کیلومتر جاده 7حدود 
 18اجتماعی، مند شدن روستاها از خدمات و امکانات اقتصادي و  بهرهدر این بررسی با توجه به 

هاي تعیین شده  و براساس شاخص) 1جدول (  مشخص شد)یافتگی الزامات مقدماتی توسعه( شاخص
طور  روستاهاي منطقه مورد مطالعه، از نظر برخورداري خدمات و امکانات اقتصادي و اجتماعی به

  . بررسی شدند1385 و 1375، 1365هاي  دههجداگانه براي 
  

  . در منطقه مورد مطالعهسیهاي مورد برر  شاخص-1جدول 
  بهداشتیامور   فرهنگیامور   بناییزیرامور   ردیف

  خانه بهداشت  دبستان  کشی آب لوله  1
  مرکز بهداشت  مدرسه راهنمایی  برق  2
  درمانگاه  روزي مدرسه شبانه  تلفن  3
  حمام  -  شرکت تعاونی  4
  داروخانه  -  مرکز خدمات روستایی  5
  پزشک  -  وسیله نقلیه عمومی دسترسی به  6
  بهورز  -  نانوایی  7
  داندانپزشک  -  -  8

  
هاي سرشماري عمومی نفوس و  نظر از آمارنامه استفاده از آمار و اطالعات مورددر همین راستا با

 شهرستان ساري، براي روستاهاي برخوردار از امکانات وخدمات 1365مسکن و کشاورزي سال 
  ).2جدول (ند نبودن رتبه صفر منظور شد م  بهره و اجتماعی رتبه یک و در صورتاقتصادي
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) رود  ظالم- داري نکا  طرح جنگل6 بخش 2سري (یابی به اهداف، نقشه طراحی راه  به لحاظ دست
نیاز دانگ تجدید هاي اصلی مورد  ، جادهکند  مورد بررسی قرار گرفت که بیان می1375مربوط به دهه 

هاي گذشته  جري طرح شرکت سهامی نکا چوب در سال کیلومتر توسط م25به طول ) دانگ دوم(نسل 
منظور بررسی و ارزیابی موضوع تحقیق، با استفاده از اطالعات آمار سرشماري  به .احداث شده است

مندي از خدمات  ، وضعیت بهره1375کشاورزي شهرستان نکا در سال  عمومی نفوس و مسکن و
ي از خدمات رتبه یک و در صورت برخوردار برخوردارروستاها به تفکیک با توجه به . دتنظیم ش

  ).3جدول (اند  رتبه صفر مشخص شده از خدمات با نبودن
شده، بررسی هاي جنگلی در طول سه دهه ذکر ادهمنظور تعیین روند طراحی و ساخت ج در نهایت به

رنامه نشان داد که برابر ب 1385  منتهی به سال در طول دهههاي جنگلی  طراحی و احداث جادهوضعیت
 کیلومتر 5/7میزان  به) منطقه مورد مطالعه (6 بخش 2داري در سري  بندي شده کتابچه طرح جنگل زمان

 کیلومتر مجموعه 5/30میزان  د و بهش و روستاي استخر پشت آسفالت 6جاده در مسیر ورودي بخش 
. )2شکل  (گردید کیلومتر جاده احداث 7/1میزان  بهریزي شده و همچنین   شن6 بخش 2 هاي سري جاده

 روستاهاي منطقه مانده باقی) 1385(هاي جنگلی در طول دهه سوم  با توجه به روند ساخت و احداث راه
اند و این  ثی واقع شدههاي احدا کال، اریم در مسیر جاده آباد، درزي یعنی سه روستاي حسینشده ف وص

  .ت کیلومتر را در بر گرفته اس5/4اي به طول   جادهمسیر در مجموع
 با روند 6 بخش 2جهت تطبیق وضعیت اقتصادي و اجتماعی روستاهاي مورد مطالعه در سري 

هاي جنگلی، اطالعات و آمار سرشماري نفوس و مسکن شهرستان نکا در سال  ساخت و احداث جاده
مندي روستاها از خدمات در طول دهه سوم  بهرهمشخص شد استخراج گردید و  4 جدول بق ط1385
  .توجهی برخوردار بوده است لد قاباز رش

  

    

  .1385هاي طراحی شده سال   راه-2شکل 
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هاي روستایی در  هاي میدانی و اطالعات موجود، امتیاز راه  با بررسیدر این مرحله از پژوهش
 سپس با توجه به انواع ).2006محمدي، (  مشخص گردید5محدوده مورد مطالعه به شرح جدول 

  ).6جدول ( از روستاها محاسبه شد یاز مورد نظر براي هر یکهاي در دسترس، امت راه
  

  .)2006 محمدي،( ها بندي راه  امتیاز-5جدول 
  امتیازها  ها انواع راه  امتیازها  ها انواع راه
  4  راه فرعی  1  مالرو
  5  راه اصلی  2  خاکی
  8  در مسیر بزرگراه  3  شوسه
  6  کنار بزرگراه  5  آسفالته

  

  
  .اي روستاییه  امتیاز راه-6جدول 

  هاي دسترسی امتیاز راه  روستاهاي منطقه
  7  اریم
  10  پشتاستخر

  7  آباد حسین
  6  سارم
  7  درم
  6  کال درزي

  
هاي روستایی در  هاي میدانی و اطالعات موجود، امتیاز راه  با بررسیدر این مرحله از پژوهش

 روستاها براساس ین هر یک ازمیانگپایان در  .مشخص گردید 6محدوده مورد مطالعه به شرح جدول 
  .محاسبه شد 1 رابطه گانه از طریق فرمول 18هاي   شاخصر نبودن برخوردامندي یا بهره

  

)1(                                                                                                        
N

xix   
  

، Z و در مرحله بعد با استفاده از نمره استاندارد هدست آمد هب 2 رابطهمعیار از طریق سپس انحراف 
 ام است، محاسبه j انحراف معیار ستون sdj رتبه شاخص، ijy میانگین، jy که در آن 3 رابطهبرابر 

  .آید دست می هخص هر یک از روستاها، رتبه کل بشود و با مجموع رتبه شا می
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)2(                                                                                              
N

xxis  


2
  

)3(                                                                                                 
sdj

yy
Z jij

ij


  
  

هاي ارتباطی در طول دهه اول با استفاده از  ها و تعیین وضعیت راه براي محاسبه طول جاده
از طریق گام پرگار و در نظر گرفتن هاي شمال کشور   جنگل1 :25000آنالوگ، با مقیاس  هاي سبز شیت

افزار  در نرم *.dgnهاي رقومی که با فرمت  شیتهاي دوم و سوم با استفاده از  مقیاس نقشه و براي دهه
Microstation2/9افزار   طراحی شده و از طریق نرم ARC GISهاي   فراخوانی شد و طول جاده

  .رود مورد محاسبه قرار گرفت  ظالم-داري نکا  طرح جنگل6 بخش 2محدوده مورد مطالعه در سري 
  

  نتایج
نتایج حاصل از بررسی و استخراج : )قه مورد مطالعهمنط (6 بخش 2ها در سري  وضعیت جاده -الف

 36 که در سطح نشان دادهافزار سامانه اطالعات جغرافیایی  اي در محیط نرم  جاده میزان طولی شبکه
باشد و در  متر می 7/38315 موجود  شبکه طولی جاده از منطقه مورد مطالعه،6 بخش 2پارسل سري 

  ).7 جدول( متر جاده پیشنهادي طراحی شده است 3/2156ن  به میزا، در مجموع پارسل آن5سطح 
بندي سطح  رتبه: )یافتگی شاخص توسعه( رتبه کل هر یک از روستاها در منطقه مورد مطالعه -ب

 روستاي منطقه مورد مطالعه نشان داد که روستاي استخرپشت در دهه اول بررسی 6یافتگی  توسعه
میزان سطح  روستاهاي مورد مطالعه از هبقی بوده و 0293/0یافتگی  داراي رتبه توسعه) 1365(

نشان ) 1375( از بررسی در دهه دوم دست آمده بههمچنین نتایج . یافتگی منفی برخوردار بودند توسعه
ترتیب  به(یافتگی مثبت   از سطح توسعه،پشت و درم در این دوره از بررسیدهد که روستاي استخر می

اریم  پشت، درم،ر روستاي استخ4) 1385(که در دهه سوم   در حالیبرخوردار شدند) 173/0 و 533/0
و دو یافتگی مثبت   داراي سطح توسعه053/0 و 293/0، 053/0، 494/1ترتیب با رتبه  هکال ب و درزي

 ).3شکل (توجهی برخوردار شدند  یافتگی قابل روستاي دیگر نسبت به دو دهه گذشته از رشد توسعه
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  .6 بخش 2هاي سري  اده در پارسل میزان طول ج-7جدول 
 مجموع  )متر(جاده   شماره قطعه مجموع  )متر(جاده   شماره قطعه

29  4/7  4/7  1  6/185  6/185  
3  6/647  6/647  10  2/758  2/758  
A -3  3/1073  3/1073  11  7/59  7/59  

30  9/854  9/854  12  1/683  1/683  
31  6/1626  6/1626  13  3/313  3/313  
33  8/732  8/732  14  1/799  1/799  
34  8/678  8/678  16  4/640  4/640  
35  2/593  2/593  17  1690  1690  
36  2/12  2/12  18  9/228  9/228  
4  1/852  1/852  19  9/831  9/831  
40    7/598  A -2  5/174  5/174  
41    1/339  20  120  120  
42  6/241  6/993  21  390  390  
6  6/549  6/549  22  8/817  8/817  
7  2/525  2/525  24  9/507  9/507  
8  5/836  5/836  25  4/512  4/512  
9  7/598  7/598  26  4/562  4/562  

  7/626  7/626  27  9/12025  9/12025  زمین زراعی
  1/520  520,1  28  35472  7/33315  مجموع

  
در نهایت ): ها ها و امتیاز راههمبستگی بین دو متغیر رتبه کل روستا( مقایسه آزمون پیرسون - ج

یابی به  ، به جهت دستZها، انحراف از میانگین و محاسبه شاخص  ادیر میانگینپس از محاسبه مق
ها با استفاده از  ضریب همبستگی بین دو دسته متغیر، یعنی رتبه کل هر یک از روستاها و امتیاز راه

 ضریب همبستگی. دست آمد ه بr=866/0 میزان همبستگی بین دو دسته متغیر برابر عدد ،آزمون پیرسون
باشد و این مقدار هرچه  می+ 1 و -1دهد و معموالً بین دو عدد  ن ارتباط بین دو صفت را نشان میمیزا

  . نزدیک باشد همبستگی بین دو صفت شدیدتر خواهد بود1سمت رقم  به
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هر یک از ) zشاخص (پس از محاسبه واریانس دو دسته متغیر، یعنی سطح توسعه یافتگی 
هاي روستایی، میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر با  امتیاز راهروستاهاي محدوده مورد مطالعه و 

 01/0دست آمد و همبستگی بین دو دامنه در سطح  ه بr=866/0استفاده از آزمون پیرسون برابر عدد 
  ).8 جدول(دار است  معنی

 

  
  

  

  . استخرپشت6 بخش 2روستاهاي سري یافتگی   شاخص توسعه-3شکل 
  

  .اسبه شده میزان همبستگی مح-8جدول 
  -  -   محاسبه شدهZشاخص   همبستگی محاسبه شده

  همبستگی پیرسون  1  866/0*
  داري معنی  0  00/0

  تعداد  14  14
   محاسبه شدهzشاخص 

  همبستگی پیرسون  866/0(*)  1
  داري معنی  00/0  0
  تعداد  14  14

  همبستگی محاسبه شده

  .دار است معنی)  دامنه2 (01/0همبستگی در سطح * 
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  حثب
هاي مهم اقتصادي  شاخصجمعیت، بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ، اشتغال و رفاه از جمله 

هاي عمرانی و تراکم و کیفیت شبکه حمل و نقل قرار دارند  بودجهثیر تأ هستند که تحت اجتماعی و
 ، روستاییانهاي جنگلی داري و ایجاد راه  جنگل قبل از اجراي طرحپژوهشاین در . )2007، کیم(

هاي ارتباطی در اثر رفت  این راه .اند هاي ارتباطی بوده نشین در منطقه حضور داشته و داراي راه جنگل
وجود آمده بود و حتی در فصل خشک تابستان امکان تردد وسایل نقلیه وجود  هو آمد چارپایان ب

 1971ل توسط کارشناسان رومانیایی در ساداري پس از تهیه طرح جنگل .)1971، نجفی( نداشت
 از چوب، در ابتداهاي منطقه و تأمین مواد اولیه شرکت سهامی نکا  منظور دسترسی به جنگل به

همچنین نتایج حاصل از .  کلیومتر احداث گردید29اي به طول   شهرستان نکا به مقصد جنگل، جاده
افت و برابر  ادامه ی برداري از جنگل نشان داد که عملیات اجرایی بهره) 1365(بررسی در دهه اول 

 کیلومتر 7اي به طول  هاي جنگلی، جاده بینی شده در کتابچه طرح، توسعه و توزیع جاده برنامه پیش
پشت در مسیر اصلی ه در این راستا فقط روستاي استخرداري شد ک  طرح جنگل6 بخش 2وارد سري 

، ) گانه18هاي  شاخص(مندي از امکانات و خدمات  ین ترتیب در بهرهه اب. احداث راه جنگلی واقع شد
  .مند شد  مورد از امکانات و خدمات بهره8روستاي استخر پشت در طول دهه اول بررسی، از 

یافتگی روستاي   رتبه توسعهSpss و Excelبرابر استخراج آمار و اطالعات برنامه آماري 
  شکل ( بود  نسبت به رتبه سایر روستاها از میزان باالتري برخوردارکه بوده 2935/0( استخرپشت

هاي جنگلی ادامه یافت و در این راستا  ، روند توسعه و ایجاد راه)1375(در دهه دوم بررسی  .) الف-3
میزان  آالت و تأمین مواد اولیه شرکت نکا چوب به برداري از جنگل، خروج چوب منظور عملیات بهره به
 و ایجاد جاده جنگلی، دو سمت روستا احداث گردید و در مسیر توسعه  کیلومتر راه جنگلی به5

آمار و اطالعات سرشماري نفوس و مسکن . مند شدند روستاي سارم و درم از وجود راه جنگلی بهره
 10پشت به تعداد مندي روستاي استخر بر بهره دهد، عالوه و سرشماري کشاورزي نشان می 1375سال 

 مورد خدمات 7 و 5ه به تعداد مورد خدمات و امکانات، دو روستاي سارم و درم نسبت به دهه گذشت
روستاي  (17/0 و )روستاي سارم (-06/0 به مقدار -3/0مند شدند و به همین ترتیب رتبه آنان از  بهره
  .) ب-3شکل (رشد داشت ) درم
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بینی شده در کتابچه طرح  هاي جنگلی پیش ، برنامه توزیع و توسعه راه)1385(در دهه سوم بررسی 
 کیلومتر از مسیر ورودي 5/7میزان  د بهش مالحظه  ودگردیالعه بررسی داري منطقه مورد مط جنگل
مند، و  از وجود جاده آسفالته بهرهپشت سفالت گردید و روستاي استخر جاده شوسه، آ6 بخش 2سري 

آباد،  روستاي حسین (ها روستاهبقیکه  د در صورتیش  کامالً برخوردار گانه18از امکانات و خدمات 
تري برخوردار   و از امکانات و خدمات بیش،هاي جنگلی واقع یر توسعه و ایجاد راهدر مس) کال درزي

اند و رشد  توجهی داشته یافتگی روستاهاي مورد مطالعه، رشد قابل که رتبه کل توسعه ییند تا جاا هشد
تر و نوع  پشت به لحاظ برخورداري از مدت زمان بیشیافتگی حداکثري روستاهاي استخر توسعه

هاي   و نوع راهیافتگی براساس مدت زمان ي جنگلی بوده است که بیانگر افزایش سطح توسعهها راه
اي براي نگهداري و یا   وسیله، در واقع گسترش شبکه حمل و نقل). ج-3شکل (باشد  دسترسی می
ها دارد و  توسعه حمل و نقل اثراتی وسیع بر سایر بخش. رود شمار می هاي اقتصادي به بهبود فرصت

ویزبراد، (گذاري در این بخش حیاتی است  دلیل نیازهاي اجتماعی و اقتصادي جامعه، نقش سرمایه به
  ).2006  کرمی،؛1997

 و)  گانه18هاي  شاخص(تجزیه و تحلیل آماري همبستگی بین برخوداري از امکانات و خدمات 
ابراین بین سطوح بن. دهد را نشان می r=866/0ضریب همبستگی هاي دسترسی روستاها  امتیاز راه

هاي جنگلی، همبستگی مستقیم و شدید  راهفواید ها از  یافتگی روستاها و میزان برخورداري آن توسعه
، 6 بخش 2آید که در سري  و از نتایج چنین بر می) 2003 مورا،  یوشی؛2006 کرمی،( وجود دارد

 اقتصادي، آموزشی، تجاري، ها از امکانات تر به راه پشت به لحاظ سابقه دسترسی بیشروستاي استخر
  .) ج-3 شکل( تفریحی، درمانی، اداري و ارتباطی گسترده برخوردار شد

از اي باشد که امکان استفاده روستاییان  شرایط و ضوابط فنی راه به گونه) 1(شود   می پیشنهاددر پایان
جانبه مشتمل ریزي چند گلی توسط یک تیم برنامههاي جن طراحی راه) 2 (د،ها در طول سال فراهم شو راه

ن علوم اشناسان، متخصص سازي، زیست ن راهان طراحی و مهندساها، متخصص بانان، اکولوژیست بر جنگل
با مشارکت مردمی و شوراي اسالمی روستاهاي جنگل، ترتیبی اتخاذ گردد که ) 3(، اجتماعی انجام گیرد

قرار هی به محل، تحت پوشش بیمه هاي جنگلی منت خسارت و تخریب حاصل از دوران استفاده از راه
  .گیرد
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Abstract1 

In the past, forest road network designing was mainly done for its main goals-
management and exploitation. This study was performed to pay attention for 
multilateral goals of forest roads, especially its role in forest villages’ development, 
in Estakhr-Posht of Neka (6 villages) in series 2, section 6 of Neka-Zalem rood 
forest management plan. At first, constructed forest roads and suggested roads 
were calculated in 3 decades (1986, 1996, and 2006). Then, development situation 
and the benefits of studied villages services from implementation of the plan at 
each decades was determined by using statistical sources and related information to 
population and housing census, agriculture and complementally questionnaire for 
each one of villages (general, social, economic characteristics, services, facilities 
and available possibilities) on the basis of pre-eminent related to road construction. 
With doing attention to villages’ access to means of communication type of roads 
the advantage of profit rate of forest road was calculated. Data was processed with 
Excel software and then, the relation between accessing of forest roads donations 
and village development was analyzed by Pearson correlation test. The Result 
showed that Calculated correlation rate was equal to r=0.866 that alluding to direct 
and meaningful relation was between access to forest roads and village 
development. Finally this study indicated that the villages by accessing to forest 
roads for more years and means of communication in long time could be enjoyed 
possibilities, services and had best situation in respect of rural development. 
 
Keywords: Development, Forest road multipurpose goals, Correlation analysis, 
Estakhrposht (Neka) 
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