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چکیده
جادههای جنگلی به دلیل ایجاد امکان دسترسی دائمی به جنگل ،یکی از ارکان اساسی به منظور خروج چوو
محسو

از جنگول و حمول و نلول

میشود .فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری است ،که معیارهای کموی و

کیفی را مورد ارزیابی قرار میدهد .طبق نتایج حاصل از پرسشنامه  9معیار تاثیرگذار در طراحی که شامل شیب دامنه ،موجودی در هکتار،
تراسهای طبیعی ،فاصله از گسل ،بافت خاک ،زمینشناسی ،تیپ پوشش گیاهی  ،جهت دامنه و فاصله از آبراهه مویباشوند .پوا از تهیوه
نلشه مطلوبیت سه گزینه جاده بر روی آن با توجه به خطوط توپوگرافی و روش گام پرگوار طراحوی گردیود .نتوایج حاصول از قوواو
کارشناسان ،اولویت معیار شیب دامنه را نسبت به سایر معیارها نشان داد .نتایج حاصل از بکارگیری تراکم طولی و درصود شوبکهبنودی و
میزان درصد عبور جاده از نلشه مطلوبیت و عبور جاده براساس شبکه سیستماتیک نشان داده شد که از بین گزینههای طراحی شده ،میزان
عبور گزینه دوم از مناطق مطلو

نلشه مطلوبیت  83/41درصد بوده که این ملدار برای جاده موجود  78/01درصد میباشد ،همچنین بوا

نوجه به روش نزدیکترین مسیر شبکه سیستماتیک متوسط فاصله گزینه دوم  187 /73متر مویباشوند .بنوابراین بوا ارزیوابی گزینوههوا
براساس موارد ذکر شده ،گزینه دو به عنوان بهترین گزینه انتخا

گردید.

واژههای کلیدی :جاده جنگلی ،تحلیل سلسه مراتبی ( ،)AHPروش باکموند ،روش نزدیکترین مسیر
مقدمه
جاده های جنگلی از جمله ساختارهای پیچیده مهندسی هستند و به دلیل ایجاد امکان دسترسی دائمی به جنگل ،یکی از ارکان
اساسی به منظور خروج چو
مدیریت منابع چوبی ،حفظ حیا

از جنگل و حمل و نلل محسو

میشود .جادههای جنگلی برای فعالیتهای مختلف از جمله

وحش ،تفریح و تفرج ،مبارزه با آفا

و بیماریها و ملابله با آتش سوزی ضروری میباشند

( .)Narimani, 2004طراحی و احداث جادههای جنگلی برای مدیریت و بهرهبرداری از جنگل ضروری میباشند .مدیریتی که
هم اکنون بر بیشتر مناطق جنگلی شمال کشور حاک است مبتنی بر بهرهبرداری از چو

است .بنابراین الزم است که شبکه

جادههای جنگلی طوری طراحی گردد که حداکثر سود را برای مدیریت جنگل داشته باشد ( )Majnonian et al., 2010
در مناطق کوهستانی ،جاده های جنگلی نلش مهمی را در مدیریت ،حفاظت و احیاء جنگل ها ایفا می نمایند .در واقع مدیریت
جنگل بدون لحاظ نمودن شبکه ای از جاده های جنگلی مناسب ،مدیریت علمی و اقتصادیِ خوبی نخواهد بود .بنابراین بهره
برداری پر بازده از جنگل ،به شبکهای از جاده های جنگلی مناسب بستگی دارد(  .)Najafi and Ezzati, 2009از آنجا که
طراحی شبکه با استفاده از روشهای سنتی وقتگیر و پرهزینه است روشهای نوین طراحی قابلیت حجم باالیی از اطالعا

اولین همایش ملی جنگلهای ایران ،پژوهش و توسعه 27 ،و  28تیر 1397

را با سرعت و دقت باالیی داشته و در نتیجه میتواند کیفیت ،سرعت و دقت طراحی را بهبود بخشد

( Moradmand Jalali

 .)and Hoseini, 2009بنابراین با طراحی مناسب شبکه جاده میتوان کارایی شبکه جاده را افزایش و هزینه ساخت و نگهداری
را کاهش داد .برای رسیدن به این هدف ،باید گزینههای مختلف در یک منطله به منظور انتخا

مناسبترین گزینه بر مبنای

هزینه و عملکرد مطالعه گردد ( .)Abdi, 2005لذا میتوان تعداد بی شماری از گزینههای جاده طراحی کرد ،اما انتخا
مناسبت ترین گزینه شبکه جاده در جنگل براساس حداکثر پوشش با حداقل طول جاده باعث کاهش هزینههای بهرهبرداری و
تولید بیولوژیکی جنگل و همچنین پایداری طرح را تومین میکند .جنگل محیطی ناهمگن است ،بنابراین این موضوع حجم
دادههای مورد نیاز برای طراحی را رفزایش میدهد .در نتیجه بهرهگیری از سیستم اطالعا

جغرافیایی ( )GISتحلیل منطله را

از جنبههای مختلف با سرعت و دقت بهینه امکانپذیر میکند ،که با روشهای سنتی به راحتی امکان پذیر نیست

( Alizadeh

.)et al., 2009
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPیکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری است .روش  AHPهمچنین
منافع زیادی از نظر استفادههای چندمنظوره و برنامهریزی مشارکتی دارد .با استفاده از  AHPاطالعا
و ترجیحا

دقیق ،دانش متخصصان

موضوعی با هم تلفیق گشته و مورد بررسی قرار میگیرند و معیارهای کیفی همانند معیارهای کمی مورد ارزیابی

قرار میگیرند ( .)Saaty, 1977این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را بصور

سلسله مراتبی فراهم میکند و

همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مساله دارد .این فرآیند گزینههای
مختلف را در تصمیمگیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها را دارد .عالوه
براین بر مبنای ملایسه زوجی بنا نهاده شده است که قواو

و محاسبا

را تسهیل مینماید و همچنین

میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان میدهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیمگیری چند
معیاره میباشد .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصول
بدیهی بنا نهاده شده است که این اصول عبارتند از :شرط معکوسی ،اصل همگنی ،اصل وابستگی و شرط
انتظارا

( .)Ghodsi Puor, 2009هدف از این مطالعه اولویتبندی گزینههای مختلف شبکه جاده و انتخا

مناسبترین

گزینه جاده براساس نلشه مطلوبیت ،درصد شبکهبندی و شبکه سیستماتیک نلاط تصادفی و ملایسه آن با جاده موجود است.
مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد مطالعه
منطله مورد مطالعه تحت عنوان جنگل الکوبن در سری  5واقع در حوزه آبخیز  38بنام حوزه سرد آبرود در استان مازنودران -
عباسآباد میباشد .جنگلهای ناحیه طرح بر مبنای سیستم تصویر  UTMایون منطلوه در زون  39شومالی قورار دارد و از نظور
موقعیت جغرافیایی بین عرض جغرافیایی ʺ º36 38ʹ 40توا ʺ º36 39ʹ 31و طوول جغرافیوایی ʺ º51 14ʹ 50توا ʺº51 18ʹ 54
واقع شده و حداقل ارتفاع از سطح دریا  50متر و حداکثر ارتفاع  1100متر است .براساس سطح یابی جدیود مسواحت منطلوه
حدود  2124/5هکتار است.
روش تحقیق
مرحله اول
در این پژوهش برای انتخا

معیارهای تاثیرگذار در طراحی جادههای جنگلی ابتدا پرسشنامه تهیه و برای متخصصین ارسال

شد تا آنها معیارهایی که در طراحی جاده تاثیرگذار بوده و برای کاهش اثرا
فنی مهم هستند را به صور

زیست محیطی و افزایش دقت طراحی از لحاظ

لیستی ارائه دهند .کارشناسان معیارهای متعددی را ارائه دادند که از بین آنها معیارهایی شامل
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شیب دامنه ،جهت دامنه ،بافت خاک ،زمینشناسی ،فاصله از گسل ،فاصله از آبراهه ،تیپ پوششگیاهی ،موجودی در هکتار،
تراسهای طبیعی که تاثیر بیشتری در جادهسازی داشته را به عنوان مهمترین معیار انتخا

کردند.

مرحله دوم
پا ازاتمام مرحله اول ،پرسشنامه مرحله دوم دلفی براساس معیارهای پیشنهادی کارشناسان تهیه شد و برای ملایسه معیارها و
گزینهها مجددا به پاسخدهندگان مرحله اول ارسال شد .در این مرحله ،کارشناسان معیارهای جمعبندی شده در مرحله اول را
براساس اهمیتی که در طراحی داشتند به صور

زوجی ملایسه کردند ،یعنی بین اعداد  1تا  9امتیاز دهی کردند.

جدول  -1درجه اهمیت و ارجحیت ملایسههای زوجی ()Ghodsi Puor, 2009
 jنسبت به iوضعیت ملایسه

ارزش ترجیحی

کامال ارجح

Extremely preferred

9

ارجحیت خیلی قوی

Very strongly preferred

7

ارجحیت قوی

Strongly preferred

5

ارجحیت کم

Moderately preferred

3

ارجحیت یکسان

Equally preferred

1

ارجحیت بینابینی

با توجه به قواو

 8و 6و 4و2

افراد میزان اهمیت هر سطر نسبت به هر ستون سنجیده میشود .لذا در صور

عدد صحیح و در صور

ارجحیت عامل ستون به صور

معیار سطر نسبت به معیار ستون ،از عدد  4و در صور
 1/4نوشته میشود .به دلیل نظرا

متفاو

ارجحیت عوامل سطر از

کسری از  1بیان میشود .به عنوان مثال در صور

ارجحیت کامل

ارجحیت کامل معیار ستون نسبت به معیار سطر ،به صور

کسری از

کارشناسان در مورد اعوای ماتریاها ،با استفاده از میانگین هندسی ،نظرا

آنها

ادغام و وزن معیارها تعیین شد.
ارزیابی جاده های طراحی شده و جاده موجود
بعد از طراحی انجام شده اقدام به بررسی و تجزیه تحلیل واریانت پیشنهادی بر پایه نلشه قابلیت عووووبور و روش باکموند
(تراکم طولی و درصد شبکهبندی) و روش نزدیکترین مسیر گردید .بررسی انجام شده توسط نلشه قابلیت عبور بهطراح
کمک می کند تا طراحی خود را بیشتر از مناطق با قابلیت عبور قوی انجام دهد و در ملابل از طراحی در مناطق قابل عبور
ضعیف بکاهد .بعد از بررسی الزم جوواده طراحی شده برروی نلشه قابلیت عبور اقدام به برآورد طراحی مورد نظر با
استفاده از روش باکموند گردید تا از لحاظ استانداردهای مورد نظر نیز تطابق داشته باشد .لذا مسائلی چون تراکم جاده
طراحی شده و درصد پوشش جاده طراحی شده ،محاسبه گردید.
رابطه ()1
رابطه ()2
رابطه () 3
رابطه () 4

Rd= L/S
E%= s/S×100
Rs×Rd= 10000
Rd/ E%

 :Rdتراکم طولی جاده بر حسب متر در هکتار
 :Lطول کل جاده (متر)

 :Rsفاصله جاده

 :sمساحت پوشش داده شده توسط جاده

 :Sمساحت کل منطله(هکتار)
 :E%درصد پوشش جاده
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تهیه پرسشنامه معیارهای تاثیرگذار در طراحی جاده

جمعبندی معیارها و تعیین وزن نسبی آنها

اولویت بندی معیارها تاثیرگذار

تهیه نلشه مطلوبیت و طراحی گزینههای مختلف جاده

ارزیابی گزینهها

محاسبه میزان عبور

محاسبه تراکم طولی و

گزینهها از نلشه مطلوبیت

درصد پوشش گزینهها

و روش نزدیکترین مسیر

14
انتخا

شکل -1چارچو

روند انتخا

بهترین گزینه

مناسبترین گزینه شبکه جاده در این مطالعه

نتایج
در مرحله اول به منظور تعیین سهم نسبی هر یک از معیارها در تعیین بهترین گزینه جاده ،وزن نسبی معیارها مشخص شد
(جدول .)2نتایج قواو

کارشناسی گروه تصمیم گیرنده نشان داد که معیار شیب دامنه با وزن نسبی  0/435به عنوان مهمترین

معیار میباشد و با بیشترین وزن در اولویت اول قرار دارد و معیار معیار فاصله از آبراهه با وزن  0/023یعنی کمترین ملدار
وزن در اولویت آخر قرار دارد ،سایر نتایج به دست آمده وزن معیارها در جدول ( )2آمده است.
جدول .2وزن نسبی معیارهای تاثیرگذار در انتخا

بهترین گزینه

معیارها

وزن معیارها

شیب دامنه

0/435

موجودی در هکتار

0/185

تراسهای طبیعی

0/098
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فاصله از گسل

0/075

بافت خاک

0/059

زمینشناسی

0/055

تیپ پوششگیاهی

0/039

جهت

0/028

فاصله از آبراهه

0/023

ملایسه جاده طراحی شده و جاده موجود با روش باکموند
نتایج به دست آمده از بررسی جاده موجود و جاده طراحی شده با توجه به میزان عبور جادهها از طبلا

مختلف مطلوبیت،

میزان تراکم و درصد پوشش نشان داده شد ،با توجه به اینکه باکموند بر این علیده است که میزان پوشش به همراه میزان
تراکم آن مسیر میتواند نشان دهنده طراحی مناسب یک جاده باشد .بنابراین میزان تراکم جاده موجود و جادههای طراحی شده
یک ،دو و سه با توجه به جدول ( )3به ترتیب  14/01 14،/47 ،11/10و  14/24همچنین میزان درصد پوشش نیز به ترتیب
 29/19 ،25/17 ،20/32و  28/44میباشد .همچنین میزان عبور جاده موجود و جاده طراحی شده از طبلا
نشان میدهد که میزان درصد پوشش جاده و منطله در طبلا

مختلف مطلوبیت

 4 ،3و  5بیشترین ملدار را دارد ،و این بیانگر این است که

درصد بیشتری از جاده از این مناطق عبورکرده و از لحاظ سطح پوشش نیز درصد بیشتری در این طبلا

قرار گرفته است.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده از بین گزینههای طراحی شده جاده دو به عنوان بهترین گزینه بوده و نسبت به دیگر گزینه-
ها ارجحیت دارد (شکل.)2
جدول  -3میزان تراکم و درصد پوشش جاده موجود و طراحی شده
نوع جاده

طول جاده

تراکم

درصد پوشش

جاده موجود

23/59

11/10

20/32

گزینه یک

30/74

14/47

25/17

گزینه دو

29/76

14/01

29/19

گزینه سه

30/24

14/24

28/44

جدول  -4میزان درصد عبور جاده از نلشه مطلوبیت
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رتبه منطله

قابلیت عبور

جاده موجود

گزینه یک

گزینه دو

گزینه سه

1

بد

7/20

2/77

2/18

3/81

2

ضعیف

14/70

15/97

14/89

23/72

3

متوسط

27/88

31/10

30/74

23/42

4

خو

33/29

32/41

34/07

31/87

5

خیلی خو

16/93

17/75

18/60

17/18

جاده از منطله

جاده یک

جاده دو

جاده سه

شکل -2گزینههای طراحی شده و جاده موجود

ملایسه گزینههای مختلف با استفاده از روش نزدیکترین مسیر شبکه نلاط سیستماتیک
در این روش هدف تعیی ن گزینه مناسب شبکه جاده جنگلی با بهترین توزیع سطحی مدنظر است .برای این کار مجموع
نزدیکترین فاصله نلاط تا جاده محاسبه شده است .اگر عدد به دست آمده بر تعداد نلاط تلسیم شود ،فاصله متوسط هر نلطه تا
جاده به دست میآید .متوسط فاصله گزینه اول ،دوم و سوم به ترتیب  187 /73 ،199/29و  190/13متر میباشند .بنابراین
گزینه دوم به علت اینکه متوسط فاصله هر نلطه تا جاده آن کمتر است و بهترین توزیع را در سطح سری داشته نسبت به بلیه
گزینهها به عنوان مناسبترین جاده انتخا

گردید (شکل.)3
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شکل -3گزینههای طراحی شده براساس شبکه نلاط تصادفی سیستماتیک

بحث و نتیجهگیری
انتخا

بهترین گزینه شبکه جاده که با حداقل هزینه و دقت زیاد بیشترین کارایی را داشته باشد در جنگل بسیار مهم است.

بنابراین در این پژوهش یک مدل تصمیمگیری مبتنی بر تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای شناسایی و اولویتبندی
معیارهای مطلو

برای انتخا

مناسبترین گزینه تشریح شده است .از آنجایی که با افزایش تعداد معیارها کارایی فرایند

تحلیل سلسله مراتبی کاهش مییابد ،بنابراین با استفاده از روش میانگینگیری پرسشنامهای به غربالسازی معیارها پرداخته
شد .با غربالسازی معیارها  9معیار اصلی و مهم در انتخا
( Yang and Ghangfa )2003برای انتخا

بهترین گزینه شبکه جاده شناسایی گردید.

بهترین مسیر برای طراحی جاده در نواحی کوهستانی از روش تحلیل سلسله

مراتبی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از  AHPروش مناسبی در اولویتبندی طرحها میباشد .طبق نتایج
حاصل از اولویتبندی معیارهای مورد استفاده در این پژوهش فاکتورهای شیب دامنه ،موجودی در هکتار فاصله از گسل
بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند .که با بررسیهای انجام شده در مناطق مختلف ،از بین این عوامل تاثیرگذار در
طراحی جادههای جنگلی شیب دامنه به عنوان مهمترین معیار بیشترین وزن را دارا بوده و در اولویت اول قرار دارد که در
طراحی و احداث جادههای جنگلی باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه نمایانگر
کارایی مناسب این روش است که( )Hayati, 2013( ،)Naghdi and Babapour, 2009و ( )Ghajar, 2005با استفاده از روش
 AHPاز بین معیارهای موردنظر معیار شیب دامنه را به عنوان مهمترین معیار درنظر گرفتند که با نتابج بدست آمده مطابلت
دارد .نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد که درصد عبور جاده موجود ار مناطق با مطلوبیت بیشتر (مناطق  4 ،3و  78/01 )5در
صورتی که درصد عبورجاده دو از نلشه مطلوبیت  83/41افزایش پیدا کرد ،و مناطق مستعد ساخت جاده بیشتر مورد استفاده
قرار گرفته است .همچنین ( )Moghaddasi et al., 2013و ( )Javanmard, 2015برای ارزیابی گزینهها از تراکم طولی ،درصد
پوشش و نلشه مطلوبیت استفاده کردند که با نتایج به دست آمده همخوانی دارد.

در این مطالعه سعی شده است که انتخا

مهم ترین معیارهای تاثیرگذار در طراحی جاده و انتخا

بهترین گزینه

شبکه جاده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده گردد .بنابراین با بررسیهای انجام شده در این
مطالعه مشخص شد که با در نظر گرفتن مهمترین معیارهای تاثیرگذار و با محاسبه تراکم طولی ،درصد شبکهبندی ،درصد
عبور جاده از مناطق مطلو

و روش نزدیکترین مسیر با شبکه سیستماتیک نشان داده شد که گزینه  2در اولویت اول قرار

گرفته و به عنوان بهترین گزینه برای منطله مورد نظرانتخا

شده است.
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