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  دهیچک
توسعه در آن نقش خصوص به ،ساخته شده در مناطق جنگلي هايراه جانبه همه اهداف به توجه منظور به يبررس نيا

اداره  اطالعات  از استفاده با تدااب .انجام گرفت بانه استان کردستان منطقه آرمرده هايجنگل در عواق روستاهاي يافتگي

و  1390، 1385، 1375، 1365 يدر سالها منطقه يجنگل هايراه ساخت و يطراح برنامهراه روستايي شهرستان بانه، 

 مسکن، و نفوس يعموم سرشماري به بوطمر اطالعات و آماري منابع از استفاده با سپس. ديگرد استخراج 1392

 هاآبادي در موجود امکانات و التيتسه سات،يتأس اقتصادي، ،ياجتماع ،يعموم مشخصات نامهپرسش و کشاورزي

 مشخص دهه هر کيتفکبه  خدمات از مندي بهره و يافتگي توسعه تيوضع جاده، ساخت با مرتبط هايشاخص براساس

 شد پردازش Excelافزار در نرم منديبهره زانيم ازيامت ،يارتباط يهاراه عانوا به تاهاروس يدسترس به توجه با .گرديد

 عمران و يجنگل يهاجاده ديفوا از برخورداري نيب رابطه، SPSSرسون و نرم افزار يپ آزمون از استفاده با سپس و

 يدسترس انيم (31/0ضريب اسپيرمن )با  يداريمعن و ميمستق ارتباط نشان مي دهدنتايج  ،گرديد محاسبه روستاها

 .داردنوجود  اجتماعي -وضعيت اقتصاديت يوضع و يجنگل هايراه به 

  
 اجتماعي –وضعيت اقتصادي  ،زاگرس شمالي ،راه روستایي ،جاده جنگلي :کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه -1
 توجه مورد قبل هاسال از نيسرزم به يمحل مردم يدسترس     

 جنگلها، به راه نیآسانتر و نیبهتر که بوده نیا بر تالش و بوده

 گردد انتخاب گرید يانسان جوامع و يکشاورز ياراض

(Fleming, 1968). ي هابر همين اساس بود که احداث شبکه

 حمل و نقل روستایي هميشه مورد توجه روستائيان بوده است،

 در نقل و حمل یيربنایز يسازها و ساخت و جاده يطراح در

 در يطيمح ستیز و ياقتصاد -ياجتماع به اهداف دیبا جنگل

 مجنونيان، و ساریخاني) گردد ژهیو توجه ينگر جامع کنار

 نقل و حمل يهاشبکه سال هاده گذشت يط در (.1384

 جوامح يدسترس و يافتگی توسعه ياساس ارکان از یيروستا

)خليلي و همکاران،  است بوده مصرف يبازارها به يمحل

 به تنها هاجنگل شده مشخص کارکردهاي از يوربهره (.1389

 گردد مقدور توانديم مناسب يجنگل جاده شبکه واسطه

(Selcuk & Hulsusi Acar, 2007 .)که يمتعدد قاتيتحق در 

 نیا تیریمد در مردم مشارکت عدم دهیگرد انجام زاگرس در

 يهاپروژه و هاطرح بودن ناموفق لیدال نیترياصل از هاجنگل

 فقر از يناش ياعمده بخش که است بوده منطقه در يرجنگلدا

 به مردم دیشد يوابستگ و منطقه يافتگی توسعه عدم محسوس،
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 .(1383)ميررجبي و همکاران،  باشديم جنگل و يعيطب منابع

 با ياجتماع – ياقتصاد اهداف به يابيدست و تيموفق زانيم

 اريسب رابطه جنگل، در هاي حمل و نقلشبکه يطراح يچگونگ

 به افتنی دست راه يطراح در که است الزم دارد. يکینزد

 حال همه در يطيمحستیز يهاهدف با همراه مذکور يهاهدف

 شيپ .(1378 بودجه، و برنامه سازمان) رديگ قرار توجه مورد

 يارتباط شبکه وجود ان،يروستائ يزندگ تيوضع بهبود شرط

هایي ، شبکهستا یيروستا و يشهر مراکز نيب آمد و رفت قابل

نيازهاي ضروري جوامع روستایي از قبيل حمل و  نيتام که بستر

 قطعات و يکشاورز يهادستگاه الت،آ نيماش سوخت،نقل 

 انتقال عامل تواندمي ياشبکه نيچن وجود نيهمچن ،باشد يدکی

 Kotsove) باشد بازار به يجنگل و يکشاورز ،يدام محصوالت

and lingard, 2001). ترین ر این موارد یکي از مهمب عالوه

 طیشرا با مخصوصا جنگل از حفاظت جاده شبکه هايپتانسيل

ي مستمر ساليانه و ها)از قبيل حریق زاگرس يهاجنگل خاص

 . است ي متعدد(هاتغيير کاربري

 ،يشمال زاگرس يهاجنگل ژهیو به زاگرس، يهاجنگل در     

 -يصاداقت مشکالت هاستسال يعيطب منابع نيمتخصص

 يهاپروژه و هاطرح تيموفق عدم علت نیترمهم را ياجتماع

 معضالت حل يهاراه از يکی و اندنموده عنوان يعيطب منابع

 ،ياقتصاد امکانات توسعه و جادیا را ياقتصاد و ياجتماع

 يهاطرح چارچوب در ياشتغالزائ و يآموزش ،يفرهنگ

 در يلو .(1383 همکاران و صالحي) انندديم يجنگلدار

 يراهکارها هنوز مشکالت نیا حل و حیتشر ن،ييتب يراستا

-راه شبکه نکهیا به توجه با. است دهینگرد ارائه يمشخص يعمل

 -ياقتصاد توسعه ياساس يهاهیپا و بسترها از يکی يجنگل يها

 يمهندس از مهم بخش نیا به توجه ،است منطقه هر در ياجتماع

 قرار يوافر يتوجهيب مورد که زاگرس در مخصوصاً جنگل

 در يجنگل يهاراه شبکه. رسديم نظر به مهم اريبس است، گرفته

 منطقه در گسترده يعمران يتهايفعال به توجه با رياخ دهه چند

 نسبتاً يکم توسعه شهرها به انيروستائ يدسترس هدف با

 )کميت( هاطولي جاده ، اینکه این افزایشاست داشته يمحسوس

از خاکي به شن ریزي و یا  )کيفيت( هاجادهدر کنار تغيير نوع 

موثر ترین فاکتورهاي توسعه روستایي آسفالت چقدر بر مهم

بوده؟ و آیا همبستگي خاصي بين افزایش کمي و کيفي شبکه 

ترین هدف مهم جاده و فاکتورهاي عمران روستایي وجود دارد؟

در تحقيق  ( 1383)همکاران  و صالحي. ما در این تحقيق است

 و تیریمد تحت يهاجنگل توسعه با د عنوان نمودند کهخو

 و داخل يروستاها تمام باًیتقر ،یيروستا يهاراه شبکه توسعه

 و مدارس ،تلفن برق، ،يبهداشت آب نعمت از جنگل هيحاش

 (1389) همکاران و خليلي .اندشده برخوردار درمان و بهداشت

تري به به این نتيجه رسيدند که روستاهایي که زمان بيش

اند از ي ارتباطي دسترسي داشتههاهاي جنگلي و راهجاده

 امکانات، خدمات و شرایط بهتري از لحاظ توسعه یافتگي 

در تحقيق خود  (1388) همکاران و اسدي بني اند.مند شدهبهره

به  یکي از مهمترین فاکتورهاي موثر در کاهش روند مهاجرت

 ان روستاها ذکر را افزایش مخارج دولتي در عمر شهرها

 و مدیریت روش اثرات، ،((Demir, 2006 )دمير( اند.نموده

 روستایي مناطق در را جنگلي هايجاده شبکه طراحي معيارهاي

 عنوان نتيجه نهایت در وي. است نموده بررسي ترکيه شهري و

 جمله از موجود هايپتانسيل تمام جاده شبکه طراحي در کرده

محيطي و زیست مسائل و فاظتيح جنگلکاري، هايمحل

 ( 1389مصطفي و همکاران ) .شوند گرفته نظر در باید اجتماعي

آمرده را با توجه به  هاي موجود در منطقهدر تحقيقي جاده

داري چند منظوره ارزیابي نموده و سه هاي جنگلاهداف طرح

هاي واریانت جدید را به منظور رسيدن به اهداف طرح

ها دسترسي به مناطق ظوره که یکي از آنداري چند منجنگل

 و خلياني هنارهمسکوني داخل حوزه طرح بود ارائه نمودند. 

هاي توسعه و ترغيب روستائيان به برنامه (1392) همکاران

مشارکت را در ایجاد فضاي اعتماد و تعامل بين مردم و دولت 

 Faiz et) فائز و همکاران معرفي نمودند.بسيار موثر و ضروري 

al, 2012)  براي روستایي پایدار هايجاده عنوان با تحقيقي در 

 و پایداري براساس که اندنموده بيان زندگي قابليت و معاش امر

 وضعيت بهبود به اول باید، روستایي هايجاده زندگي قابليت

 طراحي، و ریزيبرنامه دوم و کنند کمک روستایيان معيشتي

 و اجتماعي و اقتصادي تعادل هاجاده این نگهداري و ساخت

 و هاآرمان ها،ارزش از بازتابي که را محيطي زیست اهداف

 and )اوالوا و ادسينا(. نماید برآورد را است جامعه ينيازها

Olawale, 2013) (Adesina و جاده شبکه اتصال بين رابطه 

 رد توریستي نقطه 17 در هاتوریست از( دهيخدمات) پشتيباني

 بين داريمعني رابطه که انددریافته سپس کرده بررسي را نيجریه

 جاده شبکه اتصال و دسترسي ميزان همچنين و ندارد وجود آنها

 هاتوریست از( دهيخدمات) پشتيباني ميزان توانندنمي تنهایي به

 بررسيتحقيق  اینهدف کند.  بيان مطالعه مورد منطقه در را



توسعه درها آن نقش ویژه به جنگلي، هاياهر جانبه همه اهداف

 باشد. ميجنگل  در واقع روستاهاي یافتگي

 

 مواد و روشها-2

 منطقه مورد مطالعه -2-1
آرمرده از توابع شهرستان بانه  يق در منطقه جنگلين تحقیا    

 .ده استیهکتار انجام گرد 19000استان کردستان به مساحت 

وستاهاي کوچک و بزرگ و تعداد در این منطقه تعداد زیادي ر

هاي )روستاهاي کمتر از پنج خانوار در زاگرس فراواني کوخ

 شود( پراکنده در منطقه وجود داردشمالي کوخ ناميده مي

روستاي اصلي منطقه  16 (.1383 همکاران، و غضنفري)

 آرمرده به عنوان قلمرو جغرافيایي تحقيق انتخاب گردیدند

-درجه سانتي 5/11توسط ساالنه دما در این منطقه م (.1شکل)

روز و متوسط  133گراد، متوسط تعداد روزهاي یخبندان 

 همکاران، و سهرابي) ميلي متر است 725بارندگي ساالنه 

1391 .)  

 

 روش تحقیق -2-2

تحليلي به شيوه  -در این بررسي از روش تحقيق توصيفي    

ت به پيمایشي استفاده گردیده است. روش گردآوري اطالعا

روستاي مورد  16در تمام  1392صورت ميداني در سال 

و استفاده از آمار و اي بررسي و همچنين به صورت کتابخانه

 1375هاي اطالعات سرشماریهاي عمومي نفوس و مسکن سال

شاخص اصلي توسعه و عمران  12بوده است.  1390تا 

( به عنوان متغيرهاي وابسته تحقيق مورد 1روستایي )جدول

ي جاده منطقه بر اساس هاتفاده قرار گرفت. ميزان و نوع شبکهاس

به عنوان متغيرهاي مستقل تحقيق به  2نمرات استاندارد جدول

کار برده شدند. در همين راستا در عملياتي ميداني ميزان و 

گانه به  16ي مختلف منتهي به روستاهاي هادرجات جاده

برداشت گردید.  یاب جهاني، پيمایش ووسيله دستگاه موقعيت

جهت دستيابي به استانداري قابل مقایسه براي روستاهاي مورد 

 اساس بر روستاها از کدام هر براي  Zمطالعه نمره استاندارد

افزار ي اوليه در نرمهابررسي به دست آمد. داده مورد هايمتغيير

Excel پيرسون و نرم  آزمون از استفاده با سپس و شد پردازش

 يهاجاده ازميزان و نوع برخورداري بين رابطه، SPSSافزار 

عمران و  هايحاصل از شاخص Zاستاندارد ونمره جنگلي

 .محاسبه گردید 3و 1،2هايروستایي بر اساس رابطه توسعه

 

 

 
 (1389)مصطفی و همکاران،  از منطقه مورد مطالعه کلی یینما .1شکل



 

 
 (1) 

 
(2) 

 
 sdj  رتبه شاخص و  y j نمره استاندارد، Z روابطدر این 

 (.1389)خليلي و همکاران،  باشدانحراف معيار مي

 
 

 

(3) 

 

 

 

 های مورد بررسی در منطقه مورد مطالعهشاخص .1جدول 

 امور فرهنگي و بهداشتي و تعاوني امور زیربنایي ردیف

 دبستان آب لوله کشي 1

 مدرسه راهنمایي برق 2
 دبيرستان تلفن 3

 نه بهداشتخا شرکت تعاوني 4
 بهورز شرکت نفت 5

 جاده شن ریزي و آسفالت 6

  جاده خاکي 7

 هاي تحقيقمنبع: یافته                              
 

 

  ها در منطقه مورد مطالعه با توجه به نوع راهامتیاز بندی راه .2 جدول

 امتياز انواع راه امتياز انواع راه

 4 راه فرعي 1 مالرو

 5 اصليراه  2 خاکي

 8 در مسير بزرگراه 3 شوسه

 6 در کنار بزرگراه 5 آسفالت

 (1386 محمدي،)منبع:                   

 

 

 و بحث ایجنت -3
ي عمومي نفوس و هابا استفاده از آمار و اطالعات سرشماري

مسکن شهرستان بانه، براي روستاهاي برخوردار از امکانات و 

 عدم یک و در صورت  خدمات اقتصادي و اجتماعي رتبه

-وضعيت بهره 3. در جدول رتبه صفر منظور شد ي،مندبهره

این وضعيت در  4و در جدول  1365مندي روستا در سال 

يرات امکانات مذکور از سال يتغ آورده شده است. 1392سال 

تغييري نکرده است. به همين  1392سال  آذرماهالي  1390

 .باشدون تغيير ميبد مذکور دليل نمودار و جدول دو سال

-بهره 1365آمده است در سال  4 و 3همانطور که در جداول 

مندي روستاها از خدمات در سطح بسيار پایيني بوده است، در 

رود به ي بعدي وضعيت به نسبت رو به بهبودي ميهادهه

بيشتر روستاها از امکانات بسيار  1392طوري که در سال 

ه اند ولي سایر خدمات ضروري مثل آب و برق برخوردار شد

 مورد بررسي پيشرفت چندان محسوسي نداشته است.
 



 

 (1365مندی روستاهای منطقه آرمرده از خدمات اقتصادی و اجتماعی )سال بهره .3 جدول
شاخص/ 

 روستا

 کوخ ميرحسام کوچر سوراب  سرداب گندمان آرمرده

 مامو

هبلک  کنده 

 سوره

 شيوي داوده باشوان اشترمل کالهدول برنجار

 ده

 دشته گوره

 - - - - - - - - - - - - - - - 1 آب
 - - - - - - - - - - - - - - - 1 برق
 - - - - - - - - - - - - - - - - تلفن
ش 

 تعاوني
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - ش نفت
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ج خاکي

ج شن 

 ریزي

1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 

ج 

 آسفالت
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دبستان

 - - - - - - - - - - - - - - - - راهنمایي
 - - - - - - - - - - - - - - - - دبيرستان
خانه 

 بهداشت

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - بهورز

 هاي تحقيقمنبع: یافته
 (1392و  1390 سال) اجتماعی و اقتصادی خدمات از آرمرده منطقه روستاهای مندیبهره. 4 جدول

شاخص/ 

 روستا

مميرحسا کوچر سوراب  سرداب گندمان آرمرده  کوخ 

 مامو

هبلک  کنده 

 سوره

اربرنج لاشترم کالهدول  نباشوا   شيوي داوده 

هد  

هدشته گور  

 - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آب
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 برق

 1 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تلفن

ش 

 تعاوني

1 - - - - - - 1 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 ش نفت
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ج خاکي

ج شن 

 ریزي

1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 

ج 

 آسفالت

1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 

 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دبستان

 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 راهنمایي
 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 دبيرستان
خانه 

 بهداشت

1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بهورز

 هاي تحقيقمنبع: یافته
 

 

هاي ميداني و اطالعات در این مرحله از پژوهش با بررسي

مطابق  ،هاي روستایي در منطقه مورد بررسيموجود، امتياز راه

سپس با توجه به  (1386محمدي ) مشخص گردید 2جدول 

محاسبه  5هاي موجود، امتياز هر روستا به شرح جدول انواع راه

گردید. امتيازهاي جدول مذکور بر اساس مجموع امتيازهاي 

طور که ي منتهي به روستا به دست آمده است. همانهاانواع راه



گردد آرمرده با توجه به دارا بودن بهترین نوع شبکه مشاهده مي

ترین امتياز را کسب نموده است و جاده )راه اصلي( بيش

ن جاده آسفالت در مرحله بعد روستاهاي کوچر و بلکه با داشت

 .قرار دارند
ها در منطقه آرمرده نشان نتایج حاصل از وضعيت جاده     

کيلومتر جاده بر اساس آمار  236دهد که در مجموع حدود مي

اداره راه شهرستان بانه در منطقه احداث گردیده است که از این 

 175ي و کيلومتر شن ریز 39کيلومتر آسفالته،  22ميزان 

آمده  5باشند. همانطور که در جدول کيلومتر خاکي و مالرو مي

ي مختلف امتياز هااست در تعدادي از روستاها با گذشت دهه

که به طور  3و  2ها بدون تغيير باقي مانده است. در شکل راه

مندي نمونه نمره کل استاندارد بدست آمده از ميزان بهره

رسي در دو مقطع زماني روستاها از امکانات و خدمات مورد بر

آورده شده است وضعيت نسبتاً رو به بهبود  1392و  1365

بعضي روستاها در کنار وضعيت بدون تغيير تعدادي دیگر از 

 .روستاها نمایان است

 

  منطقه مورد مطالعه یدر روستاها هاامتیاز راه .5جدول 
امتيازراه  1385امتيازراه  1392راه امتياز روستا

1375 
امتيازراه  روستا 1365امتيازراه 

1392 
امتيازراه 
1385 

امتيازراه 
1375 

 امتيازراه
 1365 

 3 3 3 3 برنجار 5 10 14 14 آرمرده

 3 3 5 5 کالهدول 3 5 5 5 گندمان

 3 3 3 3 اشترمل 3 3 3 5 سرداب

 3 3 3 5 باشوان 3 3 3 5 سوراب

 3 3 3 3 داوده 5 5 10 10 کوچر

 3 5 5 5 يوي دهش 3 3 5 5 ميرحسام

 3 3 3 3 دشته گوره 3 5 5 5 کوخ مامو

      3 3 10 10 بلکه

      3 3 3 3 کنده سوره

 هاي تحقيقمنبع: یافته
 

 

 
 1365برای روستاهای منطقه در سال  Z نمره استانداردمیزان  .2شکل

 



 
 1392 و 1390 برای روستاهای منطقه در سال Z نمره استانداردمیزان  .3 شکل

 
 جدول تفسیر آزمون اسپیرمن و محاسبه میزان همبستگی .6جدول

 - - محاسبه شده Zشاخص  همبستگي محاسبه شده

  همبستگي اسپيرمن 1 -0.316

 معني داري  -0.234 محاسبه شده Zشاخص 

 تعداد 16 16
  همبستگي اسپيرمن -0.316 1

 معني داري -0.234  همبستگي محاسبه شده
 تعداد 16 16

 هاي تحقيقمنبع: یافته 

 
کل هر یک از  Zضریب همبستگي بين نمره استاندارد      

و  SPSSروستاها و امتياز راه روستایي با استفاده از نرم افزار 

ضریب  به دست آمد. 31/0عدد  اسپيرمنانجام آزمون 

دهد و معموالً ان ارتباط بين دو صفت را نشان ميهمبستگي ميز

 1باشد و هرچه این رقم به سمت + مي1و  -1بين دو عدد 

. پس از باشداشد همبستگي بين دو صفت بيشتر ميتر بنزدیک

اینکه این محاسبات انجام گردید ضریب همبستگي به دست 

نشان  هر چند تا حدودي وابسته به هم هستند ولي 31/0آمده 

 5دن همبستگي بين دو دامنه در سطح %بوندهنده معني دار 

 .باشدمي

هایي که تاکنون در جهت مبارزه با تخریب عمده تالش     

تر از آن که علل صورت گرفته بيش و منابع طبيعي سرزمين

پرداخته و  هااصلي تخریب سرزمين را هدف قرار دهد به معلول

ي کوتاه مدت به درمان عالئم و تعدیل سریع هابا اتخاذ سياست

ها این سياستدر  ي ناشي از آن توجه داشته است.هابحران

 ،تخریب جنگلمقابله مستقيم با چراي مفرط،بيشتر به 

پرداخته  از آنهاکارآمد نابرداري بهرهي هازدایي و روشنگلج

هاي اقتصادي و اجتماعي به وجود بدون آن که به زمينه شده

ي هر هازیرساخت آورنده این وضعيت توجه کافي شده باشد.

وسعه فيزیکي آنها هميشه در هاي جاده و تشبکه منطقه به ویژه

هایي که باید همه هاي عمراني بوده است. طرحاولوليت طرح

حفظ منابع  روستایي، جوانب امور توسعه را از جمله توسعه

اجتماعي را به طور موازي مورد  -طبيعي و توسعه اقتصادي

اگر بعد از سپري شدن یک بازه زماني از هدف قرار دهد. 

و مسيرهاي مواصالتي  هاجاده احداث و توسعه فيزیکي

هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کالن و روستایي، شاخص

تر تغيير محسوسي ننماید باید در ي جزئيهاسپس شاخص

ي مواصالتي تجدیدنظر کلي هاطراحي و احداث این شبکه

ي بهداشتي، فرهنگي و عمراني از جمله هاشاخصانجام گيرد. 

تراکم و نوع  تحت تاثير هایي هستند کهترین شاخصمهم

ي جاده ومسيرهاي مواصالتي قرار دارند. در این تحقيق هاشبکه

از آغاز دهه  هاي مختلفها در دههروند تغييرات این شاخص



ها و ارتباط آنها با احداث و نوع راه ،1392تا سال  1365

ها( و منظور از کميت )متراژ طولي شبکه جاده بررسي گردید.

ها اعم از خاکي، آسفالت، ت )نوع شبکه جادهمنظور از کيفي

به این نتيجه  (1389خليلي و همکاران ) باشد.اصلي و...( مي

هاي با روستاهایي که مدت زمان بيشتري از راهاند که رسيده

اند در سطح و رتبه باالتري از توسعه تري استفاده کردهکيفيت

شده ميان ، ایشان ضریب همبستگي محاسبه یافتگي قرار دارند

 866/0هاي جنگلي و توسعه یافتگي روستا را دسترسي به راه

اند. در حالي که در این تحقيق عالوه بر آرمرده به دست آورده

که جدیداً به شهر تبدیل شده و توسعه خدمات در آن امري 

مندي چندین ده ساله بدیهي است، سایر روستاها با وجود بهره

-چندان از لحاظ امکانات نداشته ي اصلي تغييرهااز شبکه جاده

هاي جنگلي و توسعه یافتگي روستا اند. و ميان دسترسي به راه

در واقع گسترش  به دست آمده است. 31/0ضریب همبستگي 

براي نگهداري و یا ارتقاء اي ي حمل و نقل وسيلههاشبکه

ي اقتصادي به شمار مي روند. توسعه حمل و نقل هافرصت

دارد و به دليل نيازهاي اجتماعي  هایر بخشاثرات وسيعي بر سا

در این بخش حياتي  را و اقتصادي جامعه نقش سرمایه گذاري

 (.Weisbroad, 1997)دارد 

با وجود همبستگي  دهدنشان مي 31/0 ضریب همبستگي     

رتبه کل روستاها از لحاظ برخورداري از نسبتا ناچيز، 

هاي روستایي در ههاي عمراني و بهداشتي و امتياز راشاخص

بوده و همبستگي مستقيمي با هم دارند این ندار معني %5سطح 

اي مسئله باشد.مي و همکاران تحقيق خليلينتایج مخالف نتایج 

هاي داري در برنامهکه عيان است داشتن برنامه و طرح جنگل

هاي سازي شمال کشور، در کنار عدم وجود طرحجاده

 هاي زاگرسسازي جنگلوژهاي جادهداري و برنامه در پرجنگل

تقابل اصلي نتایج این دو تحقيق دليل  رسداست، که به نظر مي

  .همين مسئله باشد

هاي اجتماعي و اقتصادي مناطق جنگلي، شاخص ارتقاء   

کاهش تخریب و تعرض به  ،وابستگي مردم به جنگل کاهش

ر جنگلها و اراضي ملي و در نهایت در بلند مدت حفاظت مستم

 8طبق جدول شماره  (.1385)اماني،  را به دنبال دارد هاجنگل

موجود در مسيرهاي مواصالتي دهد نتایج این تحقيق نشان مي

 نسبتاً محسوستوسعه عمران و تردد روستائيان و  در منطقه

)روستاهاي نزدیک جاده اصلي  روستاهایي از قيبل بلکه و کوچر

نقش موثري  85/0و  9/1ارد بانه به آرمرده ( با نمره کل استاند

  داشته باشد.

 گیری نتیجه -4
 آزمون نتيجه و روستاها تمام گرفتن نظر در با مجموع در   

 متغير طيف دو همبستگي که کرد گيري نتيجه توانمي اسپيرمن

 يهاشبکه کيفي و کمي ارتقاء و نبوده دار معني بررسي مورد

 منطقه روستایي عمران و توسعه روي بانه آرمرده منطقه در جاده

 مسيرهاي و هاجاده این. است نبوده موثر آماري لحاظ از

 ولي نيستند جنگلي جاده واقعي معناي به چند هر مواصالتي

. نمود استفاده جنگل حفاظت و مدیریت راه در آنها از توانمي

 متولي متخصصان توسط جاده يهاشبکه این اگر رسدمي نظر به

 توان مي گردد احداث و طراحي داريجنگل و طبيعي منابع

 تمام اجتماعي، و اقتصادي اهداف این به دستيابي بر عالوه

. داشت انتظار آن از را جنگلها مدیریت و جنگلداري فني عواید

 توسط منطقه جنگلي يهاجاده شبکه برنامه اجراي و طراحي

 همه توسعه به توجه جنگلداري، و طبيعي منابع متخصصان

 در متوازن و همگون صورت به هاجاده کيفيت و يتکم به جانبه

 عدم و اجمالي دیدي با منطقه همه نظرگرفتن در منطقه، کل

 شده مطرح پيشنهادات مهمترین نگري، بخشي دیدگاه داشتن

 مردم بيشتر مشارکت تواندمي روستاها آبادي و عمران. باشدمي

 شده گرفتهنظر در يهاطرح و هابرنامه به آنها بيشتر اعتماد و

 و خلياني هناره تحقيق در مسئله این کند تضمين را منطقه براي

 سرمایه همچنين است، گرفته قرار تایيد مورد( 1392) همکاران

 و جاده شبکه جمله از هازیرساخت و توسعه راستاي در گذاري

 به روستا از مهاجرت روند تواند مي نياز مورد خدمات سایر

 ( 1388) همکاران و اسدي بني که نتایجي کند کمتر را شهر

 در شهرها به مردم مهاجرت بنابراین. اند داشته اشاره آن به

 به منطقه جنگلداري يهاطرح موفقيت عدم و آرمرده منطقه

 یافتگي توسعه عدم در توانمي  را اجتماعي پذیرش عدم دليل

 منديبهره عدم و منطقه روستاهاي نامتوازن توسعه یا منطقه،

 .کرد جستجو روستایي عمران امکانات و خدمات از مردم

 

 اریزسپاسگ-5
هاي بي دریغ درپایان ضروري است از زحمات و همکاري     

دانشگاه علوم و گروه جنگلداري محترم  و کارکنان اساتيد

کشاورزي ساري، دانشگاه کردستان )مرکز پژوهش و توسعه 

ه، اهالي جنگلداري زاگرس شمالي(، مهندس بيت اهلل امان زاد

مهندس جعفر آرمرده محترم منطقه آرمرده، بخشدار محترم 



 قدرداني نمایم. عبداهلل پور، اداره راه روستایي شهرستان بانه

 راجعم-6
 راهبردها هیارا) ایران در زیستي روستا" ،(1385) ،.م اماني، ─

 کشور، مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه" (هاسياست –

 .228ص.  ان،تهر جهادکشاورزي، وزارت

 ،(1388) ، ح.ورمزیاري، م. مهرجردي زارع .م اسدي،بني  ─

 در روستائيان مهاجرت بر موثر اقتصادي عوامل بررسي"

 ،7شماره کشاورزي، اقتصادي تحقيقات مجله "ایران

 .196-183 .ص

اثر " ،(1389) ر. م. پورمجيدیان،و  س.ا. حسيني،. م خليلي، ─

 مطالعه) جنگلي اهايروست توسعه بر جنگلي جاده احداث

 علوم يهاپژوهش جلهم". (نکا پشت، استخر منطقه: موردي

 .19-36 .، ص3، شماره17جلد جنگل، و چوب فناوري و

 طرح راهنماي" (1384ب. ) مجنونيان، و. ن ساریخاني، ─

 و مدیریت سازمان. "جنگلي يهاراه برداري بهره و اجرا

 .200ص. تهران، کشور، ریزي برنامه

 راههاي تهيه دستورالعمل" (1378) .بودجه و رنامهب سازمان ─

 تهران، ،"بودجه و برنامه سازمان فني امور معاونت .جنگلي

 .211ص.

 برازش" ،(1391) ج. م.سرتشنيزي، طاهري و .ه سهرابي، ─

 يهاگونه قطري توزیع مدلسازي براي احتمال توزیع توابع

 مطالعه) شمالي زاگرس شده گالزني يهاجنگل در بلوط

 جنگلباني انجمن ،"ایران جنگل مجله(. بانه -آرمرده: موردي

 .343-333 .، ص4، شماره4جلد  ایران،

 ر. م.مهاجر، مروي ق. وزاهدي، م.کفش، زرین .ع صالحي، ─

 شيميایي و فيزیکي خصوصيات تغييرات بررسي"، (1383)

 نم سري در درختي اکولوژیک يهاگروه با ارتباط در خاك

جلد  ،ایران طبيعي منابع فصلنامه ،"ارکن خيرود جنگل خانه

 .561- 569.ص ،3، شماره58
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ABSTRACT 

This study was performed to pay attention for multilateral goals of forest roads, especially its 

role in forest villages’ development, in Armardeh, Baneh City, kurdestan province (16 

villages). 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 Spearman correlation test. The Result 

showed that Calculated correlation rate was equal to 0.31 that alluding to non-significant 

relation was between access to forest roads and village development. Finally this study 

indicated that the villages by accessing to forest roads and means of communication could not 

be effective on rural development. 

 

Keywords: Northern Zagros, Rural Road, Forest Road, Socioeconomic Status 
 


