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گروه جنگلداری ،دانشکدهی منابع طبیعي ،دانشگاه تهران

گروه جنگلداری ،دانشکدهی منابع طبیعي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان

چکیده
فرسايش خاك يکي از مهمترين چالشهای زيست محیطي و عوامل مهم آسیب جنگلها به شمار مي-
رود که اغلب در اثر تغییر کاربری اراضي جنگلي ،جادهسازی و فقدان پوشش گیاهي به وجود ميآيد.
خاكهای جنگلي به طور طبیعي نفوذپذير ،ولي از سوی ديگر جادههای جنگلي نفوذناپذيرند که هم ین
مسئله موجب ميشود تا آب باران روی سطح جاده جريان پیدا کند و ذرات خاك را شستشو دهد .بدين
ترتیب ،طراحي و ساخت جادهی جنگلي بايد به صورت اصولي انجام گی رد .ب ه هم ین منظ ور ،در اي ن
تحقیق سعي شد ت ا ب ا اس تفاده از  GISو  AHPو ب ا در نظ ر گ رفتن عوام ل تأثیرگ ذار در مس یريابي
جادههای جنگلي از جمله شیب و طول دامنه ،فرسايشپ ذيری خ اك ،ت راکم آبراه هه ا ،س ن
پوشش گیاهي ،جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا ،به طراحي بهینهی شبکه جاده پرداخت ه ش ود .پ

واژگان کلیدی:
پایداری زمین،
تحلیل سلسله

بس تر،
از

تهیهی هر کدام از اليههای اطالعاتي ،با توجه به ض رايب اهمی ت ب ه دس ت آم ده از  AHPعم ل روی
همگذاری نقشهها انجام شد و نقشهی توان که نشان دهندهی پايداری زمین نیز ميباشد ب رای ج اده-

مراتبي،

سازی ،در چهار طبقه تهیه شد .س پ

مسیر یابي جاده

طراحي واريانتهای مختلف جاده بر روی اين نقشه انجام شد .واريانتهای طراحي شده و شبکه جادهی

PEGGER

موجود ،با استفاده از آزمون مربع کای م ورد مقايس ه ا رار گرفتن د .نت اي نش ان داد ش بکه ج ادهه ای

جنگلي،

توس

ض میمهی  PEEGER 1/1در نرماف زار ،ArcView 3.0

طراحي شده در سطح  95درصد ،از نظر عبور از مناطق پايدار و مساعد برای جادهسازی نسبت ب ه ش بکه
جادهی موجود ،عملکرد بهتری داشتهان د .نت اي اي ن تحقی ق م يتوان د در بهین هس ازی طراح ي ش بکه
جادههای جنگلي و کاهش خسارات زيستمحیطي مؤثر باشد.

 1مقدمه
فرسايش خاک يک چالش جهاني است و منابع آب و خاک را تهديد ميکندد ) .(Qiang et al, 2008ايد پديدده
فرايندی طبيعي است که در اثر فعاليتهای انساني تشديد ميشددد ) .(Akay et al, 2005متأسداانه انسدا بدا تخريد
* نویسنده مسئول

رایانامهpeyrovsaba@gmail.com :
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پدشش گياهي با تبديل جنگل به زمي زراعي ،شهرسازی ،همچني جادهسازی غيراصدلي و ايجاد تأسيسدا
سب

ارتبداطي،

فرسايش خاک ميگردد.
شبکه جادههای جنگلي ،نقش اساسي در سازماندهي منطقه ،بهرهبرداری ،حمل و نقدل ،تادريح و تادر و  ...دارندد

(ساريخاني .)1387 ،اصدالً مديريت جنگل بدو وجدد شبکه جادهی مناس  ،مديريت علمي و اقتصادی محسدب نميشدد
(عزتي و همکارا  ،)1387 ،ولي از طرف ديگر اي صدر

از جادهسازی ،خدد يکي از مهمتري عدامل تخريد

جنگدل و

محيط زيست محسدب ميشدد (نکدييمهدر)1385 ،؛ به طدری که جادههای جنگلي و مسيرهای چدبکشي نسبت بده سداير
عدامل بهرهبرداری ،بيشتري فرسايش جنگلها را در پي دارد ) .(Ochteriski, 2004با وجدد اهميت جادههای جنگلدي
در امر مديريت آ  ،متدقف کرد طراحي و ساخت جاده امری ناممک است؛ بندابراي در طراحدي جداده الز اسدت
عالوه بر مسائل فني ،مسائل زيست محيطي نيز به دقت مدنظر قرار داده شدد .دخالت داد جنبههدايي از زمدي شناسدي
مانند فرسايشپذيری خاک ،سب

افزايش دقت در طراحي شبکه جداده و کداهش خسدار هدای احتمدالي مديشددد

(شاهسدندبغدادی .)1390 ،امروزه  ،GISامکا لحاظ نمدد کليهی شاخصهای تأثيرگذار در طراحي جاده و مديريت تددأ
اطالعا

مدجدد را فراهم کردهاست (رأفتنيا و همکارا  .)1385 ،از سدی ديگر در کنار بهرهگيری از محيط  ،GISاستااده

از روش  AHPميتداند در بهينهسازی طراحي شبکه جادههای جنگلي تأثير فراواني داشته باشد .اي امر به به دليل امکا
بهرهوری از نظر متخصصا در روند تصميمگيری و ارزيابي ،همچني تدانايي اي روش برای استااده در مداردی اسدت
که امکا کمي نمدد اطالعا  ،دشدار باشد.
احمدی ( )1381در مسيريابي جاده براساس اصدل زيست محيطي با استااده از  ،GISعدامل زمي شناسي ،فرسدايش-
پذيری ،خاکشناسي ،شي  ،کاربری اراضي ،جريا های آبي ،گسل و ارتااع از سطح دريا و نقشهی کاربری اراضدي را
با استااده از تحليل سلسله مراتبي ارزشگذاری و پنج گزينه مسير را به روش دستي طراحي کرد .سپس برای مقايسدهی
گزينه مسير بهينه ،از فرايند تحليل سلسلهمراتبي استااده نمدد .نتايج به دست آمده در اي پژوهش بدا در نظدر گدرفت
مسائل محيط زيستي ،قابليت استااده از سامانههای اطالعا

جغرافيايي و تصميمگيری چند معياره را در مسيريابي نشدا

داد ) (Gumus et al, 2008؛ و در مطالعهی خدد در سری کاتدک جنگلهای ترکيه با استااده از  59/067 ،GISکيلدمتر
جاده را طراحي کرد .نتايج اي تحقيق نشا داد که  90/2درصد از طدل مسير از جاهايي که کمتدري نقداط منادي را
داشته ،عبدر کردهاست.
 ، (2012( Sibi and Raafatniaعدامل مؤثر در طراحي جادههدای جنگلدي را بدا اسدتااده از سيسدتم اطالعدا
جغرافيايي ( )GISبررسي کرد .نتايح نشا داد با استااده از اي تکنيک و با بهرهگيری از نقشههای شي

مدجدددی در

هکتار ،خاکشناسي ،زمي شناسي ،تيپ جنگل ،جهت جغرافيايي و ارتااع ميتدا منطقهی عبدر مناسبي را بدرای عبددر
جادهها براساس اصدل زيست محيطي و ويژگيهای فني جادههای جنگلي و کدهستاني انتخاب نمدد.
مطالعا

انجا شده در مدرد عدامل مؤثر بر فرسايشآبي مسيرهای چدبکشي د کده در سدریهدای پهندهی کدال و

ارزفد با مديريت شرکت صنايع چدب و کاغذ مازندرا انجا ميشدد د نشا داد که بي مقدار فرسايشآبي با عدامل
فاصلهی پروفيل عرضي از مبدأ ،مدجددی در هکتار و پدششگياهي کف جنگل رابطهی خطي معنيداری وجدد نداشت،
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اما مقدار فرسايشآبي با عدامل مساحت سطح آبگير ،شي

طدلي مسير و شي

سطح آبگير در سطح احتمال يک درصد

و با عامل طدل مسير در سطح احتمال  5درصد ،همبستگي مثبت داشت و با تعداد در هکتار درخت در سطح احتمدال 5
درصد همبستگي مناي نشا داد .همچني نتايج اي مطالعه نشا داد مناطقي که دارای تا پدشش باز که بدو پدشدش
الشبرگ و دارای بافت خاک رسي بددند ،بيشتري فرسايشآبي را داشتند ( لطاعليا و همکارا .)1388 ،
در مطالعا

طراحي شبکه جادهی جنگلي با رعايت مسائل زيست محيطي ،فني و اقتصادی و بدا اسدتااده از  GISو

 AHPدر بخش بهارب جنگل آمدزش د پژوهشي خيرود ندشهر ،پس از طراحي جاده با نر افزار  PEEGERنشدا داده
شد که يکي از  6گزينههای طراحي شده عالوه بر مطلدبيت زيست محيطي از نظر فني نيدز دارای مطلدبيدت اسدت .در
نهايت ،قابليت پياده نمدد آ در عرصه نيز بررسي و تأييد شد (شاهسدندبغدادی.)1390 ،
مرور بر پژوهشهای پيشي  ،ضرور

طراحي جادههای جنگلي با استااده از قابليتهای  GISرا نشا ميدهد .هدف

اي پژوهش ،تهيهی نقشهی پايداری زمي در برابر فرسايش خاک به کمدک  ،GISهمچندي طراحدي شدبکه جدادهی
جنگلي با هدف کاهش فرسايش در منطقه و ارزيابي شبکه جادهی طراحي شده با شبکهی مدجدد است.
 2مواد و روشها
 1 2منطقهی مورد مطالعه
سری واستد با مساحت  1470هکتدار بدي طددل جغرافيدايي"، 6׳ 53o، 52تدا "، 10׳ 53o، 55شدرقي و عدر
جغرافيايي"، 2׳ 36o، 18تا "، 18׳ 36o، 13شمالي واقع شدهاست (شکل  .)1اي سری در حدزهی آبخيز شمارهی  71در
حدود  18کيلدمتری جندب شرقي مجتمع چدب و کاغذ مازندرا و حددود  32کيلددمتری جنددب تدا جنددب شدرقي
شهرستا ساری ،بي حدود ارتااعي  300تا  1040متر قرار گرفتهاست .تيپ جنگل راش د ممرز و با تعداد در هکتدار
 157اصله و مدجددی در هکتار  385مترمکع

ميباشد (بينا .)1384 ،

روش

در اي تحقيق به منظدر طراحي شبکه جادهی جنگلي با هدف کاهش فرسدايش ،نقشدههدای شدي

و طددل دامنده

(شاخص  ،)LSفرسايشپذيری خاک (شاخص  ،)Kتراکم آبراههها ،سنگ بستر ،پدشش گياهي ،جهت دامنه ،ارتااع از
سطح دريا که از جمله شاخصهای مهم و تأثيرگذار در پايداری زمي به ويژه در برابر فرسدايش هسدتند ( Sadeghi et

 ،)al, 2013مدرد بررسي قرار گرفتند .بعد از تهيهی اليههای اطالعاتي نامبرده در محيط  ،GISبه کمک فرآيندد تحليدل
سلسله مراتبي ) (AHPوز نسبي هر يک از معيارهای مؤثر در وقدع فرسايش مشدخص شدد .سدپس رویهدمگدذاری
اليههای مدضدعي با تدجه به وز های به دست آمده ،در محيط  GISبه اجرا درآمد و نقشهی پايداری در چهار طبقه بدا
پايداری مختلف ،بسيار پايدار ،پايدار ،ناپايدار و بسيار ناپايدار تهيه شد (لطاعليا و پارساخد .)1390 ،پس از استخرا خطدط
طراحي شبکه جداده در محديط  Arc Viewو بده کمدک

منحني ميزا از نقشهی شبکهی نامنظم مثلثي ) ،(TINعمليا

ضميمهی  PEEGERدر اي نر افزار ،بر روی نقشهی پايداری نهايي انجا شد و در پايا واريانتهای طراحي شدده از
نظر عبدر از طبقا

مختلف نقشهی پايداری ،با شبکه جادهی مدجدد مقايسه شدند.
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نمونهبرداری خاك
هدف از نمدنهبرداری در اي پژوهش ،محاسبهی ميزا فرسايشپذيری خاک يا شاخص  Kبدددهاسدت .بده منظددر
برآورد تعداد نمدنهی مدردنياز ،در محيط  GISشبکهی آماربرداری  100*100بر روی نقشهی منطقه انداختده شدد و 24

نقطه از شبکهی آماربرداری به صدر

تصادفي در منطقهی مدرد مطالعه قرار گرفت که مختصا

اي نقاط بدهصددر

 UTMدر دستگاه مدقعيتياب جهاني وارد شد .در روز نمدنهبرداری ،نقاط مدردنظر به وسيلهی  GPSدر عرصه تعيدي ،
سپس از هر نقطه از عمق ( )30-0خاک ،نمدنهبرداری و اي نمدنهها پس از برداشت به آزمايشگاه منتقل شد.
برآورد شاخص فرسايشپذيری خاك
پس از نمدنهبرداری از خاک منطقه ،شاخص فرسايشپذيری آ ( )Kبراساس رابطهی ويشماير و همکارا (رابطهی
 )1محاسبه شد ):(Kefi et al, 2011
رابطهی ()1

)K  2.8  10 7  (12  OM )  M 1.14  4.3  10 3  (s  2)  3.3  10 3  ( p  3

در اي رابطه OM ،درصد مدادآلي است که به روش والکي بالک تعيي شد S ،ساختما خاک است که با تدجه به
اطالعا

ساختما پروفيلهای حار شده در منطقه و براساس کدهای مربدط به معادلهی جهاني فرسايش خداک ،تعيدي

شد (رفاهي P .)1385 ،شاخص نادذپذيری خاک است که چد اطالعا
از بافت خاک هر نمدنه ،گروه هيدرولدژيکي خاک و نادذپذيری متناس
پارامتر اندازهی ذرا

نادذپذيری هر نمدنه در دسترس نبدد با استااده
با آ مشخص شدد (مهددوی M .)1380 ،نيدز

است که با تدجه به رابطهی  2به دست آمد:
(درصد رس ( × )100 -درصد سیلت  +درصد شن ريز) = M

رابطهی ()2

درصد سيلت و رس از طريق هيدرومتری (تعيي بافت خاک) و برای محاسبهی ش ريز نيدز از روش الدک تدر و
سری الکهای  0/053 ،0/125 ،0/25استااده شد .در نهايت ،با استااده از مقادير پارامترهای به دست آمده و قدرار داد
هريک از آنها در رابطهی ( ،)1برای هر نمدنه مقدار  Kبه دست آمد.
تهیهی اليههای اطالعاتي

اليهی رقدمي هيدرولدژی به روش استرالر در چهار طبقه در نر افزر  ArcGIS 10تهيه شد (مهدوی .)1380 ،سپس بدا
تدجه به اينکه رودخانهها و آبراهههای بزرگتر از هر دو طرف رودخانه دارای شي

بيشتری بددند ،بافری برای آنها در

نظر گرفته شد؛ به صدرتي که آبراهههای کدچک (درجهی  ،)1متدسط (درجده  ،)2بدزرگ (درجده  )3و رودخاندهی
دائمي به ترتي

دارای بافر  60 ،40 ،20و  80متر شدند (محمدیسماني( )1390 ،شکل  - 2الف).

نقشهی فرسايشپذيری منطقه براساس نتايج حاصل از فرمدل  ،Kبرای هر نمدنه خاک و با استااده از مدل درو يابي
کريجينگ در محيط  ،GISدر چهار طبقه به صدر

زير تهيه شد :الف)  > 0/023؛ ب)  0/023 -0/030؛ ) 0/030-0/036

؛ د) > ( 0/036شکل  - 2ب).
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نقشهی تدزيع سنگ بستر منطقه نيز با تدجه به اطالعا
مدجددی در هکتار با استااده از اطالعا
بيش از  350متر مکع

مدجدد ،در چهار طبقه تهيده شدد (شدکل  - 2ی) .نقشدهی

آماربرداری مدجدد در کتابچهی طرح در سه طبقه ،کمتدر از  200-350، 200و

تهيه شد (شکل  .) - 2برای تهيهی نقشهی مدل رقدمي ارتاداع يدا  DEMمنطقده ،از نقشدهی

تدپدگرافي رقدمي شده با مقياس  1/25000استااده گرديد .سپس به کمک مدل رقدمي ارتااع ) (DEMمنطقده ،نقشدهی
ارتااع از سطح دريا در چهار طبقهی ارتااعي به صدر

زير تهيه شد :الف) طبقهی صار تا  300متر؛ ب) طبقهی  300تا

 600متر؛ ) طبقهی  600تا  900متر؛ د) طبقهی  900تا  1040متر (شکل  - 2د) (بينا .)1384 ،
نقشهی جهت جغرافيايي نيز با استااده از  DEMمنطقه در پنج طبقهی اصلي شمال ،جندب ،شدر ،،غدرب و بددو
جهت يا مسطح تهيه شد (شکل  - 2ه).
پدشش گياهي منطقه ،از شاخص  NDVIدر نر افزار  Idrisi 17استااده شد (رابطهی Pettorelli ( )3

برای استخرا
:)et al, 2005

)NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED

رابطهی ()3

بدي منظدر از تصاوير ماهدارهی سنجش از دور هندوستا ) (IRSو سنجنده  LISS IIIمربدط به سال  2009استااده
شد (شکل  - 2و).
نيز با استااده از مدل رقدمي ارتااع در چهار طبقهی  0تا  10،10تا  25 ، 25تا  50و باالی  50درصد تهيه

نقشهی شي

شد (شکل  - 2ز) (بينا .)1384 ،
دامنه) ،ابتدا نقشهی شي

و طددل دامنده در محديط )(GIS

برای تهيهی نقشهی مربدط به شاخص ( LSطدل و شي

تهيه شد ،سپس اي دو نقشه در محيط  ،ArcGISبه کمک رابطهی ( )4و با محاسبا

شددند و

رستری با هدم ترکيد

نقشهی  LSبه دست آمد ).(Zanjani jam and Rasouli, 2007
) (0.065 L)  (0.045 S )  (0.0065 S 2
22.13

رابطهی ()4

در اي رابطه L ،طدل شي
طدل شي

عبار

و  Sدرجهی شي

LS 

است (شکل  - 2ط).

است از فاصلهی افقي از مبدأ جريا باالدست دامنه تا جايي کده تنددی شدي

بده مقددار قابدل

مالحظهای تغيير يافته باشد ،به طدری که عمل رسدبگذاری آغاز شدد ) .(Najafinejad et al, 2011با مشخص کدرد
يال و درههای مدجدد در منطقه از روی خطدط تدپدگرافي در محيط  ،GISنقشهی طدل دامنهی منطقه در سه طبقه تهيده
شد:کمتر از  100-400 ،100و بيش از  400متر (شکل  - 2ح).
فرآيند تحلیل سلسله مراتبي ) (AHPو نحوهی ارزشگذاری
پس از طبقهبندی و ارزشگذاری طبقا

داخلي نقشهها ،به منظدر وز دهي به مشخصهها پرسشنامهای طراحي شدد و

پس از بيا هدف و تشريح اصدل و کليا

اي تکنيک ،ايد پرسشدنامه بده متخصصدا آگداه و خبدره در زميندهی

جادهسازی جنگل به مراکز اجرايي ،علمي و آمدزشي فرستاده شد تا ديددگاه خددد را در الديدتبنددی مشخصدههدای
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تأثيرگذار در طراحي مسير ،ارائه کنند .ديدگاه حاصل از ارسال پرسشنامه در نر افزار  Expert choiceتحليل و بررسدي
شد و وز و اولديت هريک از معيارها نسبت به هم به دست آمد (جدول .)1
رویهمگذاری نقشهها و تهیهی نقشهی نهايي پايداری منطقه
در اي مرحله به کمک محاسبا

رستری ،وز های نسبي حاصل از تجزيه و تحليدل سلسدله مراتبدي در اليدههدای

اطالعاتي مربدط ضرب شدند ،بدي ترتي

نقشههای وز داده شده در محيط  GISبا هم تلايق و نقشهی نهايي پايدداری

تهيه شد (لطاعليا و پارساخد .)1390 ،پس از تهيهی نقشهی نهايي پايداری منطقه ،طراحي جداده بدا اسدتااده از ضدميمهی
 PEGGERدر محيط  Arcview3.0انجا شد .طراحي جاده به گدنهای صدر
شي

گرفت که تا حد امکا با رعايت درصدد

مجاز برای جادهسازی و با در نظرگرفت پدشش مناس  ،جادهها از مناطقي با قابليت جادهسازی باال و متدسط -که

مسلماً از پايداری بيشتری برخدردار هستند  -عبدر نمايد.
 3نتاي (يافتهها)
 1 3نقشهی نهايي پايداری
نقشهی نهايي پايداری از منظر فرسايشپذيری در چهار طبقهی بسيار پايدار ،پايدار ،ناپايدار و بسيار ناپايدار تهيه شد
که طبقا

بسيار پايدار و پايدار دارای ارزشهای باال و مناطق مساعد برای جادهسازی ميباشند .اي مناطق ،مناطقي بدا

فرسايشپذيریکم تا متدسط ،شي های کمتر از  25درصد ،مدجددی در هکتار زياد ،بدو آبراهه يا دارای آبراهههدای
کدچک هستند (هما ( )1390 ،شکل .)3

الف

ب

ج

د
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ه

و

ز

ح

ط

ی

شکل  :2اليههای اطالعاتي تهیه شده :الف) هیدرولوژی؛ ب) فرسايشپذيری؛ ج) موجودی در هکتار؛ د) طبقات ارتفاعي؛ ه) جهت؛
و) پوشش گیاهي؛ ز) شیب؛ ح) طول دامنه؛ ط) طول و شیب دامنه ( )LSو ی) توزيع سن
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شکل  :3نقشهی پايداری به دست آمده برای جادهسازی

شکل  4چگدنگي تدزيع جادهی مدجدد و واريانتهای طراحي شده بر نقشهی پايداری منطقه را نشا ميدهد.

( الف)

(ب)

(ج )

(د)

شکل  :4توزيع تراکم واريانتهای طراحي شده و جاده موجود روی نقشهی پايداری منطقه ،الف) توزيع تراکم واريانت اول؛ ب) توزيع تراکم
واريانت دوم؛ ج) توزيع تراکم واريانت سوم؛ د) توزيع تراکم جاده موجود
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 2 3نتاي حاصل از تحلیل سلسله مراتبي
نتايج حاصل از فرايند تحليل سلسله مراتبي نشا داد که شي
سطح دريا با ضري

با ضري

 0/384دارای بيشدتري امتيداز ،و ارتاداع از

 0/025دارای کمتري امتياز بددهاند .در روند تحليل سلسله مراتبي برای تأييد قضاو هدا ،پيشدنهاد

شدهاست که نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1باشد که نرخ ناسازگاری حاصل از تحليل سلسله مراتبي انجدا شدده در ايد
پژوهش 0/07 ،بدده و از اي نظر قابل قبدل است (جدول .)1
جدول  :1وزن نهايي و اولويت معیارها نسبت به همديگر

معيار

شیب

وزن

0/384

فرسايشپذيری
خاك
0/213

سن

بستر

0/135

معیار
موجودی در هکتار
0/073

جهت

پوشش گیاهي
0/064

آبراهه

ارتفاع از سطح دريا
0/025

0/044 0/061

وضعیت عبور واريانتهای مختلف جاده از طبقات مختلف نقشهی پايداری منطقه
در مسيريابي سعي شد تا جادهها از مناطقي با قابليت جادهسازی بداال و متدسدط -کده مسدلماً از پايدداری بيشدتری
برخدردار هستند  -عبدر نمايند 63/4 .درصد از واريانت اول ،از مناطق پايدار و بسيار پايدار عبدر کدردهاسدت کده در
مقايسه با جادهی مدجدد و ساير واريانتها ،از نظر عبدر اراضي پايدار از شرايط بهتری برخدردار است (جدول .)2
جدول  :2درصد عبور واريانتهای مختلف از طبقات پايداری متفاوت

طبقات مختلف

جاده موجود ()%

واريانت اول ()%

واريانت دوم ()%

واريانت سوم ()%

بسیارناپايدار

18/9

14/8

16/7

16/7

ناپايدار

23/5

21/8

24/1

25/3

پايدار

48/2

52/5

47

47/5

بسیارپايدار

9/2

10/9

12/2

10/4

مقايسهی شبکه جادهی موجود و واريانتهای طراحي شده با روش درصد پوشش
در اي تحقيق سعي بر اي بدد تا جادهها با طدل تقريباً يکسا طراحي شدند .بنابراي  ،تراکم طدلي واريانتها بسيار
به هم نزديک است .نتايج اي ارزيابي نشا داد که واريانت دو  ،بهتري درصد پدشش و در واقع قابليت پدشش 70/87

درصد از منطقه را دارا ميباشد (جدول .)3
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جدول  :3مشخصات فني شبکه جادهها

مشخصات فني

جاده موجود

واريانت اول

واريانت دوم

واريانت سوم

تراکم طولي (متر بر هکتار)

10/64

10/51

10/74

10/50

تراکم فاصلهای (متر)

939/84

951/47

931/09

952/38

مرز چوبکشي (متر)

469/9

475/73

465/54

476/19

درصد حوزه چوبگیر

76/5

77/4

82/7

81/3

درصد پوشش مشترك

14/3

16/7

11/8

14/8

درصد شبکهبندی

62/25

60/69

70/ 87

60/88

مقايسهی آماری بین شبکه جادهی موجود و واريانتهای طراحي شده
مقايسهی آماری بي شبکه جادهی مدجدد و هر کدا از واريانتهای طراحي شده ،با استااده از آزمد مربع کای با
انتخاب  60نقطه به صدر

گرفت .وضعيت هدر يدک از نقداط ،از نظدر حضددر در

تصادفي در امتداد مسيرها صدر

منطقهی پايدار يا ناپايدار بررسي شد که نتايج حاصل از آ در جدول  4ذکر شدهاست .سپس اي نتايج بدا اسدتااده از
آزمد مربع کای ،در محيط  SPSS 19تجزيه و تحليل شد .نتايج اي آزمد نشا داد هر سه واريانت طراحدي شدده از
لحاظ عبدر از مناطق پايدارتر ،از نظر آماری بهتر از شبکه جادهی مدجدد بددهاست و مطابق ايد آزمدد در سدطح 95

درصد ،مقايسهی واريانتها با شبکه جادهی مدجدد دارای اختالف معنيدار ميباشد .در واقع ،هر سه وارياندت طراحدي
شده از نظر عبدر از مناطق پايدار و مساعد برای جادهسازی ،عملکرد بهتری نسبت بده شدبکه جدادهی مدجددد داشدتند
(جدول .)5
جدول :4شراي نقاط انتخابي بر روی نقشهی پايداری منطقه

وضعیت منطقه

جاده موجود

واريانت اول

واريانت دوم

واريانت سوم

ناپايدار

35

19

20

22

پايدار

25

41

40

38

 :5نتاي آزمون کای اسکور 1بین جاده موجود و واريانتهای طراحي شده

وضعیت

درجه آزادی

معنيداری

واريانت اول

1

0/003

واريانت دوم

1

0/006

واريانت سوم

1

0/017

Chi-Square

68
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 4بحث و نتیجهگیری
نتايج وز دهي مشخصهها در اي تحقيق نشا داد که از بي عدامل تأثيرگذار در جادهسازی ،شي
داشتهاست .در همي راستا در تحقيقا
شي

ديگری از جمله تحقيقا

بيشتري وز را

محمددیسدماني ( )1390و شاهسددندبغدادی (،)1390

با وز نسبي بيشتر ،پراهميتتري اليه در طراحي جاده نشا داده شدهاسدت .شدي  ،شداخص بسديار مهمدي در

طراحي جادهی جنگلي است .از لحاظ تئدری با افزايش ميزا شي
پارساخد .)1390 ،شي

دامنه ،پتانسيل ناپايداری افزايش مييابدد (لطاعليدا و

زياد باعث تسريع جريا آب ميشدد و به هما نسبت ميزا فرسدايشآبدي و هددررفت خداک

افزايش مييابد .بعد از شاخص شي

دامنه ،شاخص  Kيا فرسايشپذيری خاک با وز  0/213دومي شاخص مؤثر نشا

داده شد .در معادلهی فرسايشپذيری خاک (معادلهی  ،)1متغيرهای نرخ نادذ ،ساختما خاک ،درصد ماده آلي و درصد
ذرا

تشکيل دهندهی خاک ،شامل ش  ،سيلت و رس گنجانده شده و بدي ترتي

آ را به رابطهای نسبتاً جامع تبدديل

کردهاست؛ نسبتاً به آ دليل که متغيرهای شي  ،پدشش گياهي و برخي از مشخصا

فيزيدگرافي زمدي در آ ديدده

نشدهاست .شاخص  Kبرای جنگلهای سری واستد بي  0/016تدا ( 0/042تد در هکتدار در سداعت در مگداژول در
ميليمتر) برآورد شد که مقدار آ در مقايسه با نتايج مطالعا

ساير محققي در مناطق غير جنگلي که بي  0/15تا 0/34

(ت در هکتار در ساعت در مگاژول در ميليمتر) برآورد شده ،بسيار کمتر اسدت ( Lu et al, 2004 & Sharma et al,

 .)2011مسئلهی فرسايش در زمي های پدشيده از درخت به وخامت زمي های زراعي نيست؛ زيرا به دليدل وجددد تدا
پدشش درختا  ،معمدالً پدشش اي اراضي خدب و در مداردی بسيار کامل اسدت .عدالوه بدر ايد  ،وجددد اليدهای از
الشبرگ و شاخههای نازک بر سطح زمي پدشش مطلدبي برای خاک به وجدد ميآورد که به خدبي از خاک محافظت
ميکند (قديری.)1389 ،
تا پدشش جنگلي ضم حااظت خاک ،مقدار قابل تدجهي از نزوال

آسماني را در خدد نگه ميدارد که بخشي از
آبي پدشدش جنگلدي مديشددد و

آ تبخير شده و بقيه به زمي ميرسد .بخش زيادی از آب نادذی ،صرف احتياجا

بخش قابل تدجهي نيز از راه تبخير سطحي خاک و تعر ،به هدا باز ميگردد .بقيهی آب نادذی نيز به سارهی مدقتي يا
دائمي ميپيدندد؛ بنابراي  ،مقدار هرزآب در جنگل کاهش مييابد (رفاهي .)1385 ،از طرفي ديگر به دليل وجددد مداده
آلي بيشتر در خاک جنگل ،حجم رواناب کاهش مييابد که نتيجهی آ کاهش شد

فرسدايش در مقايسده بدا سداير

کاربریها است .در همي زمينه ،در اي تحقيق مشخص شد که ميانگي نرخ فرسايش در جنگل مدرد مطالعه برابدر بدا
 0/031بددهاست .جادهسازی در جنگل از فعاليتهايي است که حتي اگر اصدلي و فني انجا شدد ،فرسايش خاک را بده
دنبال دارد؛ زيرا جادهها اغل

عمدد بر جهت شي

دامنه ساخته ميشدند و به سب

قطدع جريدا هدای سدطحي و زيدر

سطحي ،ساما خرو آب را تغيير ميدهند .بنابراي با وجدد آگاهي از خداص فيزيکي خاک ،قابليدت ناددذ و ثبدا
ساختماني آ ميتدا به طراحي جاده در محل مناس
را به اثبا

پرداخت Akay et al, 2005( .و شاهسدندبغدادی )1390 ،اي فرضيه

رساندند که  AHPو  GISدر طراحي جاده براساس اصدل زيست محيطي ،قابليتهای زيادی دارند و با وجدد

حجم زياد اطالعا

و مسائل زيست محيطي تأثيرگذار متعدد ،ميتدا از قابليتهایآنها در راستای بهبدد طراحي شدبکه

جادههای جنگلي استااده کرد.
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با تدجه به نتايج به دست آمده از طراحي مسيرها بر نقشهی پايداری به دست آمدهی ناشي از قابليدتهدای  AHPو
 GISديده شد که از بي جادهی مدجدد و سه واريانت طراحي شده ،جادهی مدجدد درصد عبدر بيشتری ( 18/9درصدد)
نسبت به مناطق بسيار ناپايدار داشتهاست .واريانت اول طراحي شده نسبت به ساير واريانتها و جادهی مدجدد ،با عبددر
 52/5درصد از مناطق پايدار و  10/9درصد از مناطق بسيار پايدار ،در مجمدع با  63/4درصدد از منداطق مناسد

بدرای

جادهسازی بيشتر عبدر داشتهاست .واريانت دو نيز با عبدر  47درصد جاده از مناطق پايددار و  12/2درصدد از منداطق
بسيار پايدار ،در مجمدع  59/2درصد از مناطق مناس

برای جادهسازی عبدر داشت .واريانت سدد نيدز بدا عبددر 47/5

درصد جاده از مناطق پايدار و  10/4درصد از مناطق بسيار پايددار ،در مجمددع  57/9درصدد از منداطق مناسد

بدرای

جادهسازی عبدر داشت .در نهايت ،واريانت دو با داشت بيشتري درصد پدشش 70/87 ،درصد از منطقه را تحتپدشش
قرار داد و به عندا بهتري واريانت انتخاب شد.
پیشنهادها
با استااده از فناوریهای ندي به همراه تهيهی نقشههای مدضدعي ،با فراهم آمد ديد سه بعددی از منطقده و بدا در
نظرگرفت اصدل زيست محيطي و شرايط منطقه ،ميتدا باالتري و بيشتري دقت را ارمغا آورد؛ به گدنهای که هم به
اهداف جادهسازی دست يافت و هم اينکه کمتري خطر را به آيندهی جنگل وارد کرد.
سپاسگزاری
تحقيق حاضر با راهنماييهای جناب آقای دکتر سياوش کلبي و خانم دکتر مريم رضاييپاشا انجا شدهاست .بددي
وسيله نهايت سپاس و تشکر خدد را از سرورا گرامي اعال ميدار .
منابع
 .1قديری ،ح .1389 ،.حااظت خاک ،انتشارا

دانشگاه شهيد چمرا (ترجمه به فارسي) 470 ،ص.

 .2عزتي ،س.؛ نجاي ،ا.؛ و ا.کرمي .1387 ،تلايق  GISو تکنيکهای زيست محيطي در مسيريابي مقدماتي جادههای
جنگلي ،کنگرهی دانشگاه آزاد قزوي  10 ،ص.

 .3لطاعليا . ،؛ شيرواني ،ز .؛ و ح ،.نقدی .1388 ،بررسي عدامل مؤثر در فرسايش آبي مسيرهای چدبکشي ،مجلهی
جنگل ايرا  ،دورهی  ،1شمارهی .124 -115 ،2
 .4لطاعليا . ،؛ و آ .پارساخد .1390 ،برنامهريزی شبکه جادههای جنگلي ،نشر آييژ 168 ،ص.
 .5مهدوی .1380 ،. ،هيدرولدژی کاربردی ،نشر دانشگاه تهرا  400 ،ص.
 .6محمدیسماني ،ک .1390 ،.بررسي شبکه جاده جنگلي مدجدد و پيشنهاد شبکهای با تدزيع بهينه در جنگدلهدای
گيال (سری  1ناو اسالم) ،رسالهی دکتری تخصصي ) ، (PhDدانشگاه علد کشاورزی و منابع طبيعي ساری 123 ،ص.
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Soil erosion is of the most important environmental challenges and factors of forest
damage, which is, occur because of the land use change, road construction and lack
of vegetation cover. Forest soil is naturally penetrable but forest roads are not. This
issue causes the flows runoff on road surface and washes soil particles. Thus, forest
roads must be planned and constructed accurately. So, this study attempts to use the
ability of GIS and AHP to plan optimal forest road with considering effective factors
on land stability including slope length and steepness (LS factor), soil erodibility (K
factor), hydrographic networks, geology, vegetation cover, aspects and elevation
maps. After providing each of thematic layer and determining their priority by
Analytical Hierarchy Process, the overlay process was conducted and stability map
was prepared in four classes. The road network was planned using by PEGGER (an
extension of ArcView 3.0 software) on stability map. The planned variants and
existence road network was compared using Chi-square test. Results showed that the
planned road network is better than existence road network at probability level of
95%, because it passed more from stable and suitable area. The results of this
research can be effective to optimize the design of forest road network and can
reduce the environmental damage.
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