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تاریخ دریافت4974/60/60 :

تاریخ پذیرش4974/46/14:

چکیده
راههای جنگلی دسترسی به جنگل به منظور استفاده از مواهب آن را برای مردم امکانپذیر میکنند .صاحبنظران معتقدند یکی از راههایی
که میتوان بازدیدکنندگان را تشویق کرد که گردشگاه را به طور ملموس تجربه کنند ،توسعه پیادهروهای مطلوب و هدف مند است کهه بها
استفاده از آن میتوان به صورت کنترل شده به عمدهترین جذابیتهای گردشگاه دسترسی پیدا کرد .منطقه مورد مطالعه (بخش پاتم) ،کهه
قسمتی از دامنههای آن رو به شمال و دید به دریای مازندران دارد ،قابلیت توسعه جاذبههای گردشهگری را دارا میباشهد .در ایهن مطالعهه
ابتدا پس از پیمایش مسیر در بخش پاتم جنگل خیرود ،اطالعات موردنظر برداشت و سپس نقشههای طبقات شیب و خاک بها نهرم ااه ار
 Arc GISتهیه شد تا مکانهای مناسب جهت طراحی مسیر پیادهروی مشخص شهده و قابلیهت مسهیر مهال رو موجهود جههت اسهتفاده
گردشگری تعیین شود .همچنین در مورد نقاط خوشمنظر ،ویژگی نماها و کیفیت آن تعیین شده و جدول ویژگی نماها ارایه گردید .بعد از
بررسی دادهها و اطمینان از نرمال بودن آنها ،جهت بررسی عرض مسیر از نرم اا ار  SPSSاستفاده شد و نتهای نشهان داد کهه میهانگین
عرض بستر با مقدار استاندارد (1/5متر) تفاوت معنیدار در سطح یک درصد ( )p < 0.01دارد .بخهش پهاتم در جنگهل خیهرود ،در آینهده
میتواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد .برای پیادهروی در جنگل به یک جاده پیادهرو که از نقاط خوشمنظره عبور کند احتیاج اسهت و
بهتر است تمهیدات الزم جهت اصالح و مرمت مسیر در نظر گراته شود.
کلمات کلیدي :مسیر پیادهروی ،گردشگری ،نقاط خوشمنظر ،نما ،بخش پاتم.

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد جنگل داری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -2استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3دانش یار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
بههرای تسهههیل مههدیریت جنگههل و حمایههت از منههابع طبیعههی،

مردم بتوانند با دیدن پدیدههای جذاب طبیعت از آن لذت ببرند

برنامهههری ی ،طراحههی ،سههاخت و نگهههداری یههک شههبکه از

و بیش تر به آن عالقهمند شوند (.)5

زیرساختهای دسترسی خهوب ،یهک وهرورت اجتنهاب ناپهذیر

شیب پیادهروها ترجیحا" نباید از  11درصد تجاوز کند و عروی

است .در طراحی راههای جنگلی ،نیازهای چندگانهای عهالوه بهر

برابر  2متر مناسب اسهت ،چهون دو نفهر میتواننهد بهه راحتهی

حمل و نقل چوب وجود دارد که باید مهورد توجهه قهرار گیهرد.

درکنار یکدیگر راه برونهد ( .)6پیادهروههای تفسهیری کهه مهورد

جنگل به طور خودآگاه و ناخودآگاه منشأ بسیاری از هنرهاسهت.

استفاده پژوهش گران و بازدیدکنندگان طبیعت قهرار میگیهرد،

در این رابطه باید اثهرات تفهرج گهاهی و توریسهتی و اسهتراحت

به ویژه اگر به زون تفرج گسترده نی امتداد یابند ،میتواننهد تها

جنگل بسیار مورد توجه واقع گردد ،که اهمیت آن روز به روز با

 25درصههد شههیب داشههته باشههند ( .)9در جنگههل داری همگههام

اا ایش جمعیت و رشهد شههر نشهینی بیشهتر میشهود ( .)1در

باطبیعت بهخصوص در جنگلههای پرشهیب ،بهه دلیهل اینکهه

گردشگری پایدار ،انگی ه اصلی مساارت بهه طبیعهت و دیهدار از

تخریب زیادی به عرصه وارد نشود ،عرض پیهادهرو حهداکرر 1/5

جذابیتهای طبیعی منطقه است ،بدون آن که خللی بهه آنهها

متر درنظر گراته میشود (.)8

وارد آید ( .)2جنگلهای نیم رخ شمالی البرز ،با داشتن رویشگاه

ایجاد پیادهرو سبب میشود تا مردم در مسیری حرکت کنند که

مناسب و شرایط مساعد درصورت مهدیریت صهحیح ،میتواننهد

از قبل پیشبینی شده و در نتیجه از تخریب سطح بومسازگانها

تمام نقشهای مورد انتظار از جنگل اعم از تولیدی ،حفهاتتی و

ممانعت میشود تراکم جاده و پیادهرو مناسب برای یهک پهارک

یا تفرجی را به خوبی و به صورت مستمر و دایم ایفا کنند (.)3

به طور متوسط  111تا  211متر در هکتار میباشد و همچنهین

مسیرهای پیادهروی  1به منظور ایجاد ارتبهاط میهان بخشههای

سطح کل وسایل و تأسیسات الزم برای تفریح و استراحت نباید

مختلههگ گردشههگاه ،جداسههازی مسههیرهای سههوارهگذر و پیههاده،

بیش از  11درصد سطح پارک را دربرگیرد ( .)6شهدت و تهراکم

دسترسههی گههردش گههران بههه نههواحی جههذاب گردشههگاه ،انجههام

تأسیسات با تراکم شبکه پیادهرو و جهاده نسهبت مسهتقیم دارد.

تمرینات ای یکی ،دیهدن حیهات وحهش و ایجهاد ارتبهاط میهان

تصمیمگیری در این مورد که یک ناحیه به چهه میه ان مسهیر

تأسیسات پیش بینی شده در تفرج گهاه احهدام میشهوند (.)4

پیادهرو نیاز دارد نی بسیار مهم است (.)9

مسیرهای پیادهروی را می توان معهادل کهورهراه یها راه مهال رو

برای برنامهری ی گردش گری نیهاز بهه اطالعهات کهاای دربهاره

قلمداد نمود و در گردشگاههای طبیعی به مسیرهای کم عروی

جذابیتهای اکوتوریستی اسهت .در طراحهی بهرای برنامههری ی

گفته میشود که برای پیادهروی و عبور و مرور دوچرخهه و گهاه

توسعه ،سیماسازی  2یا سامان دههی منظهر بهرای حفه نمهای

موتورسیکلت مورد استفاده قرار میگیهرد .پیهادهرو و پیادهراههها

موجود و یااتن نماها یا منظرههای زیبا و سپس جانمایی مهوارد

که معابری برای تأمین دسترسی بازدیدکنندگان به قسهمتهای

توسعه در میان نواحی خوشمنظره ،وروری است .حتهی گهاهی

مختلگ جنگل طراحی میشوند ،یکی از انواع مسیرهای پیادهرو

شرایط ایجاب میکند کهه بهه خهاطر مهوارد توسهعه در نهواحی

در گردش گاههای طبیعهی محسهوب میشهوند .طراحهی معهابر

خوشمنظره ،دست به بهسازی نماها برای زیباسازی نیه ب ننهد.

دسترسی در گردش گاههای طبیعی اغلب از نوع پیادهراه اسهت.

منظور از نقاط خهوشمنظره نقهاطی اسهت کهه از آنهها منهاتر

پیادهروها باید از مناطق زیبا و دیدنی گردش گاه عبور کنند تها

زیبایی از جهات مختلگ در حوزه دید قهرار میگیرنهد و از ایهن
نقطه میتوان منظر یا سیمای حاوی منظرههای زیبا را مشاهده

1- Trail

2- Landscaping
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کرد .هر منظر 1یا نما خود شامل تعدادی منظره است که حهدود

منظر ،اراهم آوردن شرایط مطلوب در برنامهری ی چشماندازها و

و ثغور هر منظره از لبه آسمان تا نقطه چشهم انهداز  2مشهخص

حرکت به سوی یک شیوه چنهد منظهوره و همچنهین اسهتفاده

میشود (.)8

مناسب از عناصر طراحی محیط ،ازجمله مووهوعاتی اسهت کهه

تاکنون مطالعاتی اندک در این زمینه انجام شده است از جمله:

بهتر اسهت بهه آن توجهه شهود ( .)14پیشهنهاد داد در طراحهی

پههرو ه شههبکه جادهههها و پیادهروهههای پههارک ملههی خجیههر و

جادههای جنگلی به کاراییهای آن و تأثیر جاده بر روی جهذب

سرخهحصار را تهیهه نمهود .در ایهن بررسهی تهیهه یهک شهبکه

گردش گهران توجهه شهود ( .)15در مطالعههای بهه برنامههری ی

مناسب و کاای از جاده های درجه  1و  2و همچنین پیادهروهها

مسیرهای سفر در شهبکه مسهیرهای پیهادهروی در جنگلههای

برای پارکهای ملهی خجیهر و سرخهحصهار تهیهه شهد (1و.)7

تفرجی تایوان با استفاده از  GISپرداختند و به نتیجه رسهیدند

ارزیابی محیطزیستی و طراحی مهندسی جنگهل خیهرود بهرای

که استفاده از روشههای  GISبهرای یکپارچهسهازی و بدسهت

استفاده (دوجانبهه) توریسهم و جنگهل داری را انجهام داد (.)11

آوردن دادههای متعدد و اطالعات مسیرها مناسب و مفید اسهت

مسیرهای دسترسی جنگهل تحقیقهاتی واز را بههنحوی طراحهی

و مسیرهای بهینه براساس حهداقل ه ینهه وقهت و بهیش تهرین

نمود که مناتر و چشماندازهایی را که بهه عنهوان نقهاط عطهگ

ه ینه انر ی شناسایی میشوند.

جنگههل محسههوب میشههود در معههرض دیههد قههرار دهههد (.)11

در پژوهش حاور ،مسیرهای مال رو بخش پاتم جنگهل خیهرود

مطالعهای را در رابطه با ارزیابی شبکه جادههای جنگلهی بخهش

مورد مطالعهه قهرار گراتهه و قابلیهت تغییهر کهاربری آنهها بهه

پاتم از نظر نماسازی انجام دادند و شبکه جاده موجود و تکمیلی

مسههیرهای پیههادهروی ،بههه عنههوان مسههیرهای گههردش گههری و

از نظر درصد پوشش و نماسازی و ایجاد منظهر بها ههم مقایسهه

همچنین امکان توسعه و تکمیل این شهبکه بهرای ایفهای بهتهر

شدند و مالحظه شد که شبکه جاده تکمیلی ،عهالوه بهراین کهه

نقش مورد بررسی قرار گرات.

قابلیت ااتتاحی بیش تری دارد ،از نظر ایجاد منظر نی نسبت به

مواد و روشها

شبکه جاده موجود ،اولویت دارد ( .)12با استفاده از جمهعآوری

منطقه مورد مطالعه

اسناد و مدارک و شناسایی مسیرهای موجود ،به امکانسنجی و

منطقههه مههورد مطالعههه بخههش اول (پههاتم) جنگههل آموزشههی و

طراحی مسیر پیادهروی دارآباد -جمشهیدیه پرداختنهد .در ایهن

پژوهشی دانشکده منابع طبیعهی دانشهگاه تههران میباشهد کهه

بررسی با تلفیق اطالعات و نقشههای ووهع موجهود ،امکانهات و

به جنگل خیرود موسوم است .این جنگل در  9کیلومتری شهر

محدودیتهای سایت تعیین شد که منجر به ارایهه پیشهنهادات

نوشهر قهرار دارد .مسهاحت بخهش پهاتم  711هکتهار میباشهد.

بهههرای مکانیهههابی و طراحهههی مسهههیرها و زونههههای تفرجهههی

حداقل ارتفاع این بخش  11متر باالتر از سطح دریها و حهداکرر

درنظرگراته شد ( .)13به تعیین کیفیهت منظهر و نقهاط چشهم

ارتفاع آن  731متر باالتر از سطح دریا میباشد (شکل .)1

انداز به منظور کاربری اکوتوریسم در بخش پاتم جنگهل خیهرود
پرداختنههد و پههس از تهیههه جههداول یگانهههای محیطزیسههتی و
مطالعات میدانی ،به طور کلهی  18نقطهه چشهم انهداز ،منظهر و
منظرههای آن مشخص شد .در ارتباط بها روشههای زیباسهازی
مسیر راه به نتیجه رسید که ایجاد جذابیت بیش تر جهت دید و

1- Scene
2- Look out
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شکل  -4موقعیت منطقه موردمطالعه
روش تحقیق
ابتدا ،اطالعات موردنیاز مربوط بهه طهرح ،موقعیهت جغراایهایی،

شود .سپس نقاط خوشمنظری که در حاشیه ایهن مسهیر قهرار

ووههعیت شههبکه دسترسههی و حههدود و ثغههور آن بهها مطالعههات

دارند و با طی ااصله کمی از مسیر قابهل دسترسهی میباشهند،

کتابخانهههای جمههعآوری گردیههد و سههپس پیمههایش مسههیر و

جستجو شد که بعد از تعیین و ثبت این نقاط ،محل و موقعیهت

برداشتهای زمینی در بخش پاتم جنگل خیرود به عمهل آمهد،

آنها با  GPSبرداشت گردید .سپس آزیمهوت منظرهههای ههر

شکل (2و  .)3در این پژوهش سعی شهد امکهان تغییهر کهاربری

منظر مشخص شده و کیفیت ،چگونگی و نوع منظر نیه تعیهین

مسیر مال رو به مسیر پیهادهروی جههت گهردش گهری بررسهی

شد که نتای در جدول ( )2نمایش داده شده است.
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شکل  -1مسیر مال رو
در طراحی مسهیرهای گهردش گهری ،دو عامهل شهیب و خهاک

سپس با رویهم گهذاری نقشهه مسهیر مهال رو موجهود و نقشهه

منطقه بسیار تأثیرگذار است ( .)16بدین منظور نقشههای شیب

طبقات شیب ،مشخص شهد کهه چهه مقهدار از مسهیر از لحها

و خاک محل ،طبقهبندی گردیدند.

شیب ،دارای استانداردهای تعیین شده جهت تغییر کهاربری بهه

الگ .مشخصه شیب

مسیر پیادهروی است .در طراحی مسیرهای منشهعب شهده نیه

در طبقهبندی نقشه شیب ،حداکرر شیب  11درصهد کهه شهیب

سههعی شههد کههه حههداقل شههیب مناسههب جهههت طراحههی مسههیر

مناسب جهت طراحی مسیرهای پیادهروی می باشد و شیب 25

پیادهروی (11درصد) ،در نظر گراته شود.

درصد که شیب مناسب پیادهروهای تفسیری است ،مدنظر قهرار

ب .مشخصه خاک

گرات (.)8

خاک بخش پاتم از سنگ مهادر آهکهی در شهرایط آب و ههوایی
جدول  -4طبقات شیب منطقه

معتدل تشکیل شده است و شامل رانهدزین و هومیهک کربناتهه

طبقه شیب

است .به طور کلی خاک منطقه مهورد مطالعهه ری دانهه اسهت و

درصد شیب
1 – 11

1

درصد باالیی از آن را رس و الی تشکیل میدهد (.)11

11 – 25

2

در این پژوهش از نقشه خاکشناسی تهیه شده توسط اسهتفاده

< 25

3

شد .اطالعات مورد نیاز جهت طبقه بندی خاک شهامل بااهت و
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عمق خهاک از روی نقشهه خاکشناسهی منطقهه مهورد مطالعهه
استخراج شد و در طبقهبندی نقشه خاک ،طبقه یک و دو مهدل
اکولو یکی تفرج متمرک ودرنظر گراته شد (.)18-16
جهت بررسی عرض مسیر نی  ،بعد از بررسی دادهها و اطمینان
از نرمال بودن آنها با استفاده از نرم اا ار  spssآزمون One
 sample t-testدر سطح  75درصد به منظور مقایسه میانگین
دادهها با اعداد استاندارد مسیر (1/5متر) مورد استفاده قرار
گرات.
نتایج
کل مسیر برداشت شده  6111متر میباشد که نقشه مسیر
با نرم اا ار  Arc GISترسیم گردید.
شکل -4نقشه طبقات شیب منطقه
پس از رویهم گذاری نقشه مسیر مال رو موجود و نقشهه شهیب
مشههخص شههد کههه مقههدار  11درصههد ( 611متههر) از مسههیر در
محدوده شیب مناسب جهت طراحی مسیر پیهادهرو (شهیب 11
درصد) و  27درصهد ( 1991متهر) در محهدوده شهیب مناسهب
جهت طراحهی مسهیرهای پیهادهروی تفسهیری (شهیب 11-25
درصد) قرار دارد و  61درصهد ( 3921متهر) از آن در محهدوده
شیب باالتر و نامناسب قرار گراته است.
نقشه خاکشناسی در منطقه مورد مطالعه در نقشه شهماره ()5
ارایه شده است .در این نقشهه منهاطق مناسهب جههت طراحهی
مسیر پیادهروی از نظر عمق و باات خاک ،بر اساس طبقه یک و
دو مدل اکولو یکی تفرج متمرک نشان داده شده است (.)16
شکل  -9جادهها و مسیر مالرو
در این پژوهش با استفاده از مدل رقمی ارتفاع نقشه طبقات
شیب تهیه شد ،شکل (.)4
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پههس از شناسههایی و ثبههت نقههاط خههوشمنظره حاشههیه مسههیر،
جدول کیفیت منظرههای هر منظر برای ایهن نقهاط تهیهه شهد،
جدول ( .)2در شناسایی این نقاط ،ارض اصلی این روش بر این
نکته استوار است که هر قدر بر گوناگونی طبیعی سهیما ااه وده
شود ،کیفیت ارزشی منظر اا ایش پیدا میکند .در این ارتبهاط،
ارض بر آن است که کیفیت سیما اوااه می شود ،اگر:
 .1پستی و بلندی شکل زمین اا ایش پیدا کند؛
 .2ترکیب گیاهان متنوعتر شود؛
 .3نمههای طبیعههی و غیرطبیعههی (کشههت ار و بههاا) ااهه ایش و
نمای طبیعی کاهش یابد؛
 .4منابع آبی وجود داشته باشد و یا کنارههای آبی اوهااه شهود
(.)18
شکل  -5نقشه خاکشناسی منطقه جهت کاربري
مسیر پیادهروي
جدول  -1کیفیت منظرههاي هر منظر
زاویه

سیماي

ترکیب

منظره

منظره

()9

()4
گوناگون

دریا ،تأسیسات بندر نوشهر ،جنگل
راشستان
دریا ،روستاهای پایین دست ،جنگل

شماره نقطه

ارتفاع از

چشمانداز

سطح دریا

1

591

111

2

651

121

ارو

3

681

121

ارو

پس

4

681

111

معمولی

پیش

بسته

5

911

151

ارو

پس

گسترده

گوناگون

6

911

191

ارو

پیش

گسترده

یکنواخت

توده راش و ممرز

9

941

121

ارو

پس

گسترده

گوناگون

دریا ،روستاهای پایین دست ،جنگل

8

941

111

معمولی

متوسط

بسته

یکنواخت

جنگل راشستان

7

981

191

ارو

پس

گسترده

گوناگون

دریا ،روستاهای پایین دست ،جنگل
حوزه  46با پوشش راشستان

دید
(درجه)

موقعیت

فاصله

() 4

() 1

ارو

پس

بسته

پس

گسترده

گوناگون

گسترده

گوناگون

دریا ،روستاهای پایین دست ،جنگل

یکنواخت

بیرون زدگی سنگی
دریا ،روستاهای پایین دست ،جنگل

نوع منظره

توویح مربوط به جدول (:)2
 .1موقعیت شامل :ارو (منظره در پایین) ،معمولی (همسطح) و ارا (منظره در باال).
 .2ااصله شامل :پیش ( 1تا  411متر) ،متوسط (411متر تا  8کیلومتر) و پس ( 8کیلومتر تا بینهایت).
 .3سیمای منظره شامل :گسترده ( 121 – 191درجه) ،بسته ( 31 – 121درجه) و کانونی (کم تر از  31درجه).
 .4ترکیب منظره شامل :یکنواخت ،برجسته ،گوناگون.
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بررسی عرض مسیر
نتای آزمون  tدر مورد عرض بستر مسیر برداشهت شهده نشهان

اعظم مسیر مال رو در محدوده شیب نامناسهب جههت طراحهی

داد که میانگین عرض بستر نمونههای برداشهت شهده (±1/166

مسیر پیادهروی قرار دارد ،میتوان در قسمتهایی از مسیر که با

 ( 2/44 ±اشههتباه معیههار  ±میههانگین )) بهههطور معنههیداری

شیب زیاد مواجه است ،انشعابهایی را از مسیر اصلی و با شیب

ب رگ تر از مقدار استاندارد (1/5متر) میباشد (.)p < 0.01

مناسب و پایینتر در نظر گرات.

در ای هن بررس هی مشههخص شههد کههه 16/8درصههد ( 1135متههر)

در ای هن بررس هی سههعی شههد تهها عوامههل ش هیب زم هین و تی هپ

از مسیر سنگ ارششده و سنگالخی است و درومن 1/3درصد

خاک منطقه که در طراحی مسیرهای گردشگری مؤثر هسهتند،

( 82متر) از درون شمشادستان عبور کهرده اسهت12/2 .درصهد

درنظههر گراتههه شههود و بههدین منظههور از نقشههههای شههیب و

( 951متر) از مسیر نیازمند بازسازی است کهه  1/3درصهد (81

خاکشناسی منطقه استفاده شد .در پژوهش هم طراحی مسهیر

متر) از مسیر هم توسط آب لولهکشی شده از چشمه (پاشهوران)

پیادهروی و کوهنوردی با استفاده از مطالعات محیطی هم چهون

و آبراهه موجود تخریب گشته است.

توپوگراای ،پوشش گیهاهی ،منهابع آب ،ارسهایش خهاک و دیهد

بحث و نتیجه گیري

منظر انجام شده است (.)12

بخش پاتم در جنگل خیرود با وجود جادههای جنگلهی خهوب و

در حاشههیه مسههیر مههال رو ،چشههماندازهای زیبههایی شههامل

ن دیکی این جنگل به جاده عمومی ساحلی ،در آینده مهیتوانهد

بااتهای مختلگ شهری و روستایی ،چشمانداز دریا و دامنههای

مورد توجه توریستها و جویندگان زیبهاییههای طبیعهت قهرار

زیبای جنگل ،آبراهه و  ...وجود دارد که به ارزش تفرجی جنگل

گیرد .برای پیادهروی در جنگل (تفرج گسترده) بهه یهک جهاده

کمک مینماید .در پژوهش نیه تعیهین کیفیهت منظهر و نقهاط

پیادهرو که از نقاط خوشمنظره و زیبا عبور کند ،احتیاج است و

چشمانداز در بخش پاتم جنگل خیرود انجام شده بهود کهه ایهن

با توجه به این کهه منطقهه مهورد مطالعهه دارای منهاتر زیبهای

نقاط نی خهود گ ینهههای دیگهری را بهرای طراحهی مهندسهی

اراوانی میباشد ،لذا این امکان میتواند برای مردم مهیا شود تها

مسیرهای پیادهروی و سهایر امکانهات و تسههیالت اکوتوریسهتی

دید وسیعتری از مناتر زیبا را بهدست آورنهد .طراحهی بایهد بها

اراهم میآورد ( .)13در پژوهش نی نقاط خوشمنظر برای باال

اصول مهندسی همراه باشد تا طراحی توسهعه در عهین زیبهایی،

بردن کاربری گردشگری جادههای جنگلی انجهام شهد ( .)11در

کاربردی نی شود ( .)8عواملی چند ارزش تفرجی این جنگهل را

پژوهش هم نمونههایی از مناتر موجود در پهنه بررسهی شهد و

محدود میکند ،از جمله پرشیب بودن قسمتهای پهایین ایهن

به ارایه مفاهیم اضایی در محهدوده چشهماندازها پرداختهه شهد

بخش و کمبود آب .هرچند وجود شیب در بعضی قسهمتها بهه

( .)12بهترین و زیباترین سیما یا منظر میتواند بهه گونههای در

زیبایی کمک مینماید .در قسمتهای پرشیب به دلیهل اینکهه

نظر گراته شود که به عنوان نقطه اوج طرح مطهرح گهردد (.)9

تخریب به عرصه به حداقل برسد ،بهتر است عرض پیهادهرو کهم

مردم مختلگ تمایل بهه طهی مسهیرهای متفهاوت بها طولههای

تر درنظر گراته شود و عرض مسیر معادل  1/95-1/5متر بسته

متفاوتی به منظور پیادهروی دارند که آن هم بستگی بهه سهن و

به شرایط میتواند مورداستفاده قرار گیرد که هم تخریب کمتهر

سال ،می ان تناسب جسمی و روحی و زمهان آزادشهان دارد کهه

و هم راحتی عبور و مرور را درپهی داشهته باشهد .بهدیهی اسهت

این نیازها را میتوان از طریق طراحهی مسهیرهای متناسهب بها

مقههدار حههداقل در مسهیرهای کمتراایهک و یکطراههه بهههخوبی

انواع مراجعین برآورده نمود.

میتوانهد مورداسهتفاده قهرار گیهرد و عهرض  1/5متهر مناسهب

در جهت اصالح و مرمت مسیر موجود بهتر است اقهداماتی نیه

مسیرهای پرتراایک و دوطراه است .با توجه به اینکهه قسهمت

انجام شود ،مرال" بهه دلیهل اسهتفاده نادرسهت اههالی روسهتا از
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آب چشههمه پاشههوران بههه وسههیله لولهکشههی انجههام شههده و

-6اصالح و مرمت بستر در قسمتهای تخریب شده مورد توجهه

سهلانگاری جهت رسیدگی ،در قسمتی از مسیر دچهار تخریهب

قرار گیرد و از مصالح هم خوان با محیط مانند چهوب یها سهنگ

شده است که بهتر است رسیدگی شود و ووعیت هیهدرومورای

استفاده شود.

خاک اطراف مسیر اصالح شود و چشمه موجود نی میتواند بهه

-9در مسیرهای خاکی سیلتی و رسی جهت اجتناب از رطوبهت،

عنوان یکی از مناتر زیبها جههت اسهتفاده اکوتوریسهتی مطهرح

بهتر است سطح ساختاری مسیر محکهم ،خشهک و بها زهکهش

باشد که بهتر است نسبت به بازسازی انی و محااظت آن اقهدام

مناسب ایجاد شود.

کههرد .م هیتههوان از خردههههای سههنگ موجههود در مس هیر جهههت

-8در طراحی مسیرهای پیادهروی به انواع مراجعین توجه نموده

بازسازی و سنگ ارش نمودن مسیر استفاده نمهود و همچنهین

و با در نظر گراتن نیازهای آنهان اقهدام بهه طراحهی شهبکههای

بهتر است اقدام به پاک سازی مسیر شهود تها جههت پیهادهروی

پیادهرو مناسب نمود.

مناسب گردد.

-7به پاکتراشی پوششهای گیهاهی حاشهیه مسهیر ههم چهون

در ادامه به منظهور طراحهی مسهیرهای پیهادهروی مناسهب در

تمشک ،ولیک و ازملک توجه شود و شاخههای درختان حاشهیه

بخش پاتم جنگل خیرود موارد زیر پیشنهاد میشود:

مسیر هرس شود.

-1جهت دسترسی بازدیدکننهدگان بهه منهاتر و چشهماندازها و

منابع

قسمتهای مختلگ جنگهل پیشهنهاد مهیشهود شهبکه مناسهب

 -1سفیانیان ،علیروا .ارزیابی محیطزیسهتی و طراحهی

پیادهروها در بخش پاتم طراحی شود که حتی االمکان با حداقل

مهندسی جنگل خیهرود بهرای اسهتفاده (دو جانبهه)

طول و حداقل تخریب طبیعت بتواند دسترسی گردش گهران را

توریسهههم و جنگهههل داری ،پایاننامهههه کارشناسهههی

به نواحی بهیبهدیل و زیبهای طبیعهت در قسهمتهای مختلهگ

محیطزیست ،چاپ نشهده دانشهکده منهابع طبیعهی،

این بخش اراهم آورد.

دانشگاه تهران.1367 .

-2در حاشیه مسیر باید به نقهاط عطهگ ،اضهاهای اسهتراحت و
منظرگههاه توجههه شههود تهها از بههروز یکنههواختی و خسههتگی در
طی طریق کاسته شود.
-3در نماهای موجود توصیه میشود تسهیالتی هم چون نیمکت
و در صورت امکان می پیکنیهک و سهطل زبالهه ایجهاد شهود و
جهت بهبود ووعیت دید در این نقاط ،اصهالح سهاختار موجهود
سایت از نظر پوشش گیاهی انجام شود به نحهوی کهه مهانعی را
جهت دید به اطراف ایجاد ننماید.
-4نصههب عالیههم کههاای و می هههای اطالعههات جهههت معراههی
نقاط مختلگ حوزه به ویژه مناتر و نماهای آن بایهد مهورد نظهر
قرار گیرد.

2- Bakskent, E. & Keles, S. 2005.
Spatial forest planning: A review,
Journal of Ecological Modelling, vol.
188, pp: 145-173.
 -3سهههپهوند ،اصهههغر .بررسهههی قابلیتههههای ااتتهههاحی
گ ینههای مختلگ به منظور تکمیل شبکه جادهههای
بخههش پههاتم در یههک جنگههل داری چنههدمنظوره،
پایاننامه کارشناسی ارشد جنگل داری ،چهاپ نشهده
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.1383 .
4- Bell, S. 1993. Elements of visual
Design in the landscape, E & FN
SPON .

-5در قسههمتهایههی از مسههیر کههه بهها تغییههر ناگهههانی و زیههاد

 -5طباطبائی ،محمد .نکات الزم برای طراحی پارکهای

شیب مواجه است ،مهیتهوان بها تمهیهداتی ههم چهون طراحهی

شهری و جنگلی ،انتشهارات واحهد آمهوزش سهازمان

پلههای کوتاه و مناسب در جهت راع شیب زیاد اقدام نمود.

پارکها و اضایسب شهر تهران.1391 .

اصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،44بهار79

128

محمودخانی و همکاران

 -6یخکشی ،علی .مقدمهای بر پارکهای ملی و جنگلهی

به منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی :بخهش

ایران ،انتشارات مؤسسهه انتشهارات و چهاپ دانشهگاه

پههاتم جنگههل خی هرود) ،پژوهشهههای محیطزیسههت،

تهران.1356 .

 ،1371شماره  ،3صص.13-21 :

7- Bell, S. 1997. Design for outdoor
recreation, E & FN SPON.
 -8مخدوم ،مجید .طراحی و مهندسی پارکهای ملهی و
جنگلهههی ،چهههاپ اول ،انتشهههارات مرکههه نشهههر
دانشگاهی.1371،
 -7مجنونیان ،باریس .طرح جامع پارک داری ،پارکهای
ملی سرخهحصار و خجیر ،مجری :سهازمان حفاتهت
محیطزیست.1366 .
 -11عسههکرزاده ،محمدحسههن .طراحههی منظههر مسههیر

14- Roger, H. 2001. Forest road planning
in United Kingdom, FAO.
15- Chiou, C-R.; Tsai, W-L. & Leung, YF. 2010. A GIS-dynamic segmentation
approach to planning travel routes on
forest trail networks in Central
Taiwan, Landscape and Urban
Planning, vol. 97, pp:221–228.
 -16مخدوم ،مجید .شالوده آمایش سرزمین ،چهاپ نههم،
انتشارات دانشگاه تهران.1387 ،

دسترس هی و توقههگ گاههههای جنگههل تحقیقههاتی واز،

 -19جعفههری ،محمههد و سههرمدیان ،اریههدون .بررسههی

پایاننامههه کارشناسهی ارشههد طراحهی محیطزیسههت،

خاکهههای جنگلههی ایسههتگاه تحقیقههاتی آموزشههی

چاپ نشده دانشکده محیط زیست ،دانشهگاه تههران.

دانشههکده منههابع طبیع هی دانشههگاه تهههران (خی هرود

.1395

نوشهر) ،مجله منابع طبیعی ایهران ،ویهژه نامهه سهال

 -11سپهوند ،اصغر .ارزیابی شبکه جادههای جنگلی بخش
پاتم از نظر نماسازی ،اصلنامه جنگل و مرتع،1384 ،
شماره  ،69صص.19-24 :

1381 .1381
 -18مخدوم مجید؛ درویش صفت ،علیاصهغر؛ جعفهرزاده،
هههورار و مخههدوم ،عبدالروهها .ارزیهابی و برنامهههری ی

 -12بهمنی ،امید و برنجی ،مریم .امکانسنجی و طراحهی

محیطزیسههت بهها سههامانههای اطالعههات جغراای هایی

مسیر پیادهروی دارآباد -جمشهیدیه ،اصهلنامه علهوم

( ،)GISچههاپ پههنجم ،انتشههارات دانشههگاه تهههران،

محیطی .1371 ،شماره ،4صص.83-115 :

.1371

 -13جهههانی ،عل هی؛ مخههدوم ،مجی هد؛ اقه هی ،جهههانگیر و
اعتماد ،وحید .تعیین کیفیت منظر و نقاط چشمانداز

.

