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بهینهســازی زهکشهای عرضی شــبکة جادۀ جنگلی با استفاده از
مدل CULSED

(مطالعة موردی :بخش نمخانه ،جنگل خیرود)
*

احسان عبدی ؛ استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
مصطفی مقدمیراد؛ دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
سعید راهبری سیسخت؛ دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
باریس مجنونیان؛ استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
فاطمه موسوي؛ دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران

چكيــده
جادههای جنگلی مهمترین عامل تولید رسوب در اکوسیستمهای جنگلیاند .بهسبب اهمیت این موضوع ،تاکنون مدلهای
زیادی بر اساس روابط تجربی بهمنظور برآورد رسوب تهیه شده است .در این مطالعه ،میزان رسوب ساالنۀ حاصل از شبکة
جادۀ جنگلی بخش نمخانه بهصورت تن در سال و با استفاده از مدل  CULSEDدر نرمافزار  ArcGISبرآورد شد .الیههای
مکانی پایه شاملِ توپوگرافی ،آبراههها ،جادهها ،و آبروها ،و دادههای تکمیلی نيز شامل نوع سنگ مادر ،میزان پوشش گیاهی،
متوسط بارش ،عمر جاده ،میزان ترافیک ،نوع روسازی ،و شیب جاده بودند كه در مدل استفاده شدند .ابتدا پایگاه دادههای
رقومی مورد نیاز مدل تشکیل و مدل بر اساس آن اجرا شد .سپس مکانهايی که میزان رسوب بااليی داشتند ،مشخص شدند و
با تعیین آبروهای اضافی در مکانهای مناسب ،سعی شد تولید و ورود رسوب به شبکة هیدروگرافی منطقه کاهش یابد .نتایج
نشان داد مقدار رسوب با توجه به  38آبروی موجود در منطقه  13/2تن در سال است که با افزودن  16آبروی پیشنهادی در
قسمتهای دارای رسوب باال ،مقدار رسوب به  8/5تن در سال ،یعنی حدود  36درصد ،کاهش یافت .بنابراین ،با توجه به
اهمیت کاهش رسوب حاصل از جادهها در جنگل ،مهندسان برای یافتن تعداد و مکان بهینۀ آبروها ،میتوانند قبل از ساخت
جادهها از این ابزار استفاده کنند .البته با توجه به دادههای مکانی موجود و فقدان مدل بومی ،قطعیت کافی در نتایج وجود
نخواهد داشت که باید در نظر گرفته شود.

واژگان كليدي :آبرو ،رسوب ،رودخانه ،شبکة جادۀ جنگلی.CULSED ،

* نویسنده مسئول

تلفن02632249312 :

E. mail: Abdie@ut.ac.ir

148

مقدمه

جادهها در مدیریت جنگل ضرورتی انکارناپذیرند و
بدون آنها امکان دستیابی به اهداف گوناگون مدیریتي
وجود ندارد .اهداف اقتصادی ،حفاظتی ،و خدماتی
فقط با ساخت شبکۀ مناسبی از جادههای دسترسی
به جنگل ممکن است .در تمام مراحل تهیۀ پروژه و
ساخت جادههای جنگلی سعی بر این است که شبکۀ
جادهای طراحی و ساخته شود که عالوه بر دسترسی
آسان به تمام سطح جنگل ،کمترین صدمه را به محیط
زیست بزند .هرگونه کوتاهی در این زمینه به آسیب
فراوان و تخریب خاک جنگل ،بهويژه بهوسیلۀ جریان
تند آب و فرسایش ناشی از آن ،منجر خواهد شد.
پژوهشها نشان دادهاند که جادههای جنگلی بیشترین
میزان رسوب را در جنگل تولید و وارد رودخانه
میکنند [ .]3 ،2 ،1فرسایش فرایند ژئومورفولوژیکی
طبیعی است که همواره در سرتاسر زمین دیده میشود،
اما تشدید این فرایند بهسبب فعالیتهای بشری ،چون
جادهسازی ،تأثیرات منفی زیادی در کیفیت آب،
خاک ،محیط زیست ،و اقتصاد ملی میگذارد و عامل
اصلی بحث و مجادله بين جنگلداران و طرفداران
محيط زيست است .مهمترين داليل طرفداران محيط
زيست براي انتقاد از جادهسازي در جنگل ،تخريب
جامعة گیاهی ،جانوری ،و بافت خاک است که بهطور
چشمگیر باعث افزایش میزان رسوبگذاری میشود
[ .]4این رسوبات وارد رودخانهها میشود و موجب
برخی نتایج سوء بر کیفیت آب (افزایش دمای آب و
کاهش اکسیژن) ،سیلتیشدن بستر رودخانه ،و در نهایت
کاهش تخمگذاری و زندهمانی ماهیها میشود [.]5
میزان فرسایش حاصل از جادهها در مقایسه با مناطق
بدون جاده ،حدود 30ـ 300برابر گزارش شده است
[ .]4در نتیجه ،فهم فرایند فرسایش برای برآورد رسوب
انتقالی از جادهها به رودخانهها ،بهویژه در شمال کشور،
با وجود ششهزار کیلومتر جادۀ جنگلی مهم است [.]6
بنابراین ،در مدیریت شبکۀ جادههای جنگلی عالوه بر
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هزینههای کلی جاده ،باید به آثار محیطزیستی ساخت
و استفاده از جادۀ جنگلی نیز توجه کرد.

بهمنظور کاهش پتانسیل رسوبگذاری از جادههای
تازهساخت ،باید ترانشههای خاکبرداری و خاکریزی
سریع ًا پس از ساخت جاده با پوشش گیاهی احیا شوند
یا با جابهجايی یا اضافهکردن زهکشهای عرضی (آبرو)
در جادههايی که قب ً
ب را
ال ساخته شدهاند توليد رسو 
کاهش داد [ .]7در سالهای اخیر بهسبب افزایش رسوب
ناشی از فعالیتهای بشری توجه ویژهای به آلودگی
رودخانههای جنگلی شده است .بنابراین ،به ابزارهای
برآورد و شبیهسازی برای کنترل رسوب و مدیریت
بهینۀ منابع جنگلی نیاز است .در دهة گذشته ،با پیشرفت
فنّاوری و نیز توسعة ابزار  ،GISتعدادی مدل که گاه بر
اساس سیستم اطالعات جغرافیایی دادهها را پردازش
میکنند ،برای تعیین تأثیر جادهها بر تولید رسوب و
همچنین مقدار فرسایش ناشی از جادههای جنگلی توسعه
1
و معرفی شده است .یکی از این مدلها FROSAM
است که بهعنوان مدلی عملی برای برآورد میزان رسوب
ناشی از جادههای جنگلی برای یافتن راهکارهای عملی
مدیریتی در جهت کاهش میزان رسوب ارائه شده است
[ .]8عاملهای مؤثر درنظرگرفتهشده در این مدل شامل
روسازی جاده ،آبروها ،شیب ترانشۀ خاکبرداری و
2
خاکریزی ،شیب جاده ،و ترافیک استX-DRAIN.
مدل دیگری است که عواملی نظیر موقعیت آبوهوايی،
شیب دامنه ،و مسافت جریان را در نظر میگیرد .این
مدل توانايی ارزیابی بخشهايی از جاده با پتانسیل
رسوبگذاری باال را ندارد [ .]9مدل  WEPPبرای
برآورد رسوب حاصل از فرسایش دامنهها و حوزههای
آبخیز کوچک توسعه یافت و بیشتر برای استفادههای
کشاورزی کاربرد داشت [ .]10در پژوهش بعدی ،از
اصالحاتی که در مورد مدل  WEPPانجام شد ،این مدل
برای برآورد رسوب حاصل از جادههای جنگلی استفاده
شد [ .]11مدل اصالحیافته برای آزمایش در حوضهای
فرضی در  Pacific Northwestبهکار برده شد و در
1. The Forest Road Sediment Assessment Methodology
2. The Water Erosion Prediction Project
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نهایت الگوریتم شبیهسازی مقدار نفوذ عمقی آب در
خاک و همچنین الگوریتم جریان زیر سطحی اصالح
شد .نتایج نشان داد که مدل اصالحیافته در مقایسه با
مدل قبلی مقدار فرسایش و رسوب از جادههای جنگلی
را دقیقتر برآورد میکند .در پژوهشي ديگر مدلی به نام
 1FORECALTبا استفاده از مدل  WEPPتوسعه يافت
[ .]12نتایج این مدل در Coromandel Peninsula
نیوزیلند نشان داد که با اصالح شبکۀ جاده ،تأثیر
منفی محیط زیستی بر شبکۀ رودخانه کاهش خواهد
یافت .مدل  2CULSEDبهعنوان ضميمهاي در نرمافزار
 ArcGISبرای تعیین محل و فاصلۀ بهینۀ آبروها توسعه
يافته است [ .]13این مدل به کاربر توانايی بررسی مسیر
جاده از طریق جابهجاکردن یا اضافهکردن آبرو و در
نهایت ارزیابی دینامیکی از کل رسوب تولیدی و آنالیز
شبکۀ جاده را در محیط  GISمیدهد .با اضافهکردن آبرو
و حرکتدادن آنها بر مسیر جاده میتوان بهترین مکان
(حداقلکردن رسوب) برای نصب آنها را تعیین کرد.
بنابراین ،مزیت این مدل در مقایسه با مدلهای قبلی
در این است که عالوه بر برآورد رسوب ،کالسهبندی
آن ،و نمایش موقعیت مکانی ،به کاربر امکان کاهش
و حداقلکردن میزان رسوب را با تغییر تعداد و محل
آبروها میدهد.
با توجه به نکات ذکرشده ،هدف از این پژوهش
برآورد میزان رسوب تولیدی با درنظرگرفتن سیستم
زهکشی موجود و حداقلکردن رسوب تولیدی از طریق
بهینهکردن سیستم زهکشی عرضی با استفاده از مدل
 CULSEDاست.

مواد و روشها
منطقۀ بررسيشده

منطقۀ بررسيشده در جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود
در حوزة آبخیز  45جنگلهای شمال واقع است .اين
جنگل در  10كيلومتري شرق شهرستان نوشهر در استان
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مازندران قرار گرفته است .این منطقه در تقسيمبندي
طرح جنگلداري به هشت بخش تفكيك شده که يكي
از آنها بخش نمخانه است كه منطقة مورد پژوهش
است .مقدار بارش در اين بخش بين 1300ـ1600
ميليمتر است .از نظر زمینشناسی بخش نمخانه از
سنگهاي آهكي متعلق به دوران دوم زمينشناسي و
عموم ًا از اليههاي سخت شكافدار تشكيل شده است.
روش انجام پژوهش

در این پژوهش ،مدل برآورد رسوب CULSED
بهعنوان یک ضمیمۀ نرمافزار  ArcGISبهکار رفت.

فرمولها و روابط بهکارگرفتهشده در مدل بر اساس
روابط تجربی بین عاملهای مؤثر در فرسایش جاده از
قبیل ترافیک جاده ،نوع روسازی جاده ،شیب جاده ،عمر
جاده ،نوع سنگ مادری ،و تراکم پوشش جنگلی در
ترانشۀ خاکبرداری و خاکریزی است .الیههای اصلی
مکانی مورد نیاز شامل آبراههها ،شبکۀ جاده ،آبروها
(زهکشهای عرضی) ،و  3DEMمنطقه است .در این
مدل ،از  ArcGISبرای پردازش دادههای مورد نیاز از
قبیل الیة توپوگرافی ،شبکۀ آبراههها ،و جاده استفاده
شد .ابتدا برای الیة جاده ،جدول توصیفی با عرض بستر
 6متر ،پوشش گیاهی  80درصد ،و سن  24سال تنظیم
شد؛ سپس الیة  DEMبا اندازة تفکیک مکانی  20متر از
نقشة توپوگرافی سال  1383سازمان نقشهبرداری ایجاد
شد .با روش بصری خطاهای احتمالی موجود بررسی و
تصحیح شدند .سپس در بازدیدهای میدانی میزان درصد
پوشش گیاهی حاشیۀ جادهها بهصورت بصری برآورد
و با استفاده از  ،]15 ،14[ GPSنقشۀ آبروهای منطقه
تهیه شد .اطالعات دیگر از قبیل نوع سنگ مادر و میزان
بارندگی از دفترچۀ طرح بخش نمخانه استخراج شد و
مدل با فراهمبودن کلیۀ اطالعات مورد نیاز ،اجرا شد .در
ابتدا مقدار رسوب حاصل از شبکۀ جاده بهصورت تن
در سال ،با توجه به آبروهای موجود در منطقه ،محاسبه
و پراکنش و مقدار آنها با توجه به موقعیت مکانی
1. Forest Road Erosion Calculation Tool
2. Culvert Locator for Sediment Production
3. Digital Elevation Model
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مشخص شد .سپس منوی اضافهکردن آبرو 1از مدل
فعال شد و با حرکت موس( 2موشواره) در روی شبکۀ
جاده به اضافهکردن آبروها در قسمتهایی از شبکۀ
جادة موجود ،که دارای بیشترین میزان رسوب بودند،
اقدام شد .با جابهجایی آبروهای اضافهشده در روی
جاده بهترین و مناسبترین محل ،بهطوریکه برآورد
میزان رسوب به کمک مدل کمینه شود ،انتخاب شد
و در نهایت ،گزینهای که کمترین میزان رسوب را دارا
بود بهعنوان بهترین تعداد و موقعیت آبروها در منطقه
انتخاب شد (مدل بهصورت تعاملي 3بوده و با تغییر
مکان آبرو ،دائم ًا میزان رسوب برآوردی تغییر میکند
تا کاربر بتواند بهترین مکان را مشخص کند) .از آنجا
که این روند نوعی روند آزمون و خطاست ،الزم است
برای رسیدن به مقدار کمینة رسوب مکانهای گوناگون
بررسی شوند.

نتایج

طول جادههای موجود در بخش نمخانه 15/6کیلومتر و
تعداد آبروهای کارگذاشتهشده در این جادهها  38عدد
است .وضعیت و موقعیت مکانی آبروهای موجود شبکۀ
جادۀ بخش نمخانه با توجه به مقدار رسوب انتقالی
هر آبرو در شکل  1دیده میشود .شایان ذکر است که
بزرگتربودن دوایر نشاندهندة حجم باالتر رسوب
انتقالی در آبروهای مورد نظر میباشد.
نتایج مربوط به وضعیت تولید رسوب با درنظرگرفتن
ِ
آبروهای موجود و آبروهای
پیشنهادی اضافهشده در
شکل  2آمده است .با توجه به شکل مالحظه میشود که
مقدار رسوب انتقالی بعضی آبروها کاهش چشمگیری
داشته است .در واقع ،بیشتر آبروهای پیشنهادی بهمنظور
تعدیل و کاهش رسوب در آبروهای با حجم باالی
رسوب تعیین شدند.
حداکثر و حداقل فاصلۀ آبروهای موجود در منطقه
بهترتیب  684و  60متر است .با اضافهکردن آبروهای
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جدید 
به کمک مدل  CULSEDحداکثر و حداقل
فاصلۀ آبروها از هم به  540و  30متر کاهش یافت.
موقعیت مکانی آبروهای پیشنهادی اضافهشده در شکل
 3آمده است.

نتایج نشان داد که مقدار رسوب ایجادشده با
درنظرگرفتن آبروهای موجود در منطقه براساس برآورد
مدل  13/2تن در سال است .پس از پیشنهاد و طراحی
 16آبروی جدید در شبکۀ جاده در موقعیتهای بهینه
(از نظر کاهش تولید رسوب) طبق برآورد مدل ،مقدار
رسوب تولیدی با کاهش  36درصدی به  8/5تن در سال
خواهد رسید.

در این پژوهش ،متوسط رسوب ساالنه از شبکۀ
جاده در یک بخش جنگل بر حسب تن در سال بر
اساس مدل  CULSEDبرآورد شد .محاسبه با این
نرمافزار نسبت ًا ساده و انعطافپذیر است؛ در ضمن،
این مدل قادر به شناسایی قسمتهای مختلف جاده با
پتانسیلهای متفاوت رسوبگذاری است .امکان استفاده
از  ،ArcGISبهعنوان نرمافزاری قوی در زمینة GIS
برای مدیریت ،تولید و پردازش اطالعات مکانی از قبیل
 ،DEMآبراهه ،جاده ،و آبرو از نقاط قوت مدل است
[ .]13همچنین بهسبب امکان استفاده از  GPSدر تولید
دادههای مکانی میتوان الیههای مورد نیاز را تهیه و در
پردازشها استفاده کرد [ .]16این امر به برنامهریزی و
مدیریت سریع و مؤثر کاهش رسوب جادههای جنگلی
کمک میکند و موفقیت در کاهش میزان رسوب از
طریق آبروهای پیشنهادی را به دنبال خواهد داشت.
نتایج بیانگر آن است که باالترین میزان رسوب در
قسمت تقاطع آبراههها با جاده است که با نتایج ديگر
پژوهشگران همخوانی دارد [ .]13بههمینعلت پیشنهاد
شده که بهترین موقعیت برای آبروهای پیشنهادی بر
روی شبکۀ جاده ،قبل از رسیدن به آبرو (باالدست)،
تقاطع جاده و آبراهه باشد [ ]13که این نکته در پیشنهاد
آبروهای جدید مد نظر قرار گرفت .در مطالعهاي اثر
1. Add Culvert
2. Mouse
3. Interactive
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ﺷﻜﻞ  .1آﺑﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻘﺪار رﺳﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺨﺶ ﻧﻢﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮب ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و آﺑﺮوﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎديِ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  2آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ آﺑﺮوﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﺮوﻫﺎي
شکل  .1آبروهای موجود و مقدار رسوب تولیدی در بخش نمخانه

ﺷﻜﻞ  .1آﺑﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻘﺪار رﺳﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺨﺶ ﻧﻢﺧﺎﻧﻪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮب در آﺑﺮوﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي رﺳﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮب ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و آﺑﺮوﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎديِ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  2آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ آﺑﺮوﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﺮوﻫﺎي
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮب در آﺑﺮوﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي رﺳﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

شکل  .2کاهش رسوب انتقالی هر آبرو بر اثر اضافهشدن آبروهای جدید به شبکة جادۀ جنگلی

ﺷﻜﻞ  .2ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮب اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻫﺮ آﺑﺮو ﺑﺮ اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن آﺑﺮوﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺟﺎدة ﺟﻨﮕﻠﻲ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﺔ آﺑﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  684و  60ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﻛﺮدن آﺑﺮوﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل
 CULSEDﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﺔ آﺑﺮوﻫﺎ از ﻫﻢ ﺑﻪ  540و  30ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﺑﺮوﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه
ﺷﻜﻞ  .2ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮب اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻫﺮ آﺑﺮو ﺑﺮ اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن آﺑﺮوﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺟﺎدة ﺟﻨﮕﻠﻲ

در ﺷﻜﻞ  3آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﺔ آﺑﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  684و  60ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﻛﺮدن آﺑﺮوﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل
 CULSEDﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﺔ آﺑﺮوﻫﺎ از ﻫﻢ ﺑﻪ  540و  30ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﺑﺮوﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه
٦

در ﺷﻜﻞ  3آﻣﺪه اﺳﺖ.

٦

شکل  .3موقعیت آبروهای پیشنهادی بر روی شبکۀ جاده

ﺷﻜﻞ  .3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﺑﺮوﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﺔ ﺟﺎده

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﺪل  13/2ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻃﺮاﺣﻲ  16آﺑﺮوي ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﺒﻜﺔ ﺟﺎده در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ )از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮب( ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﻣﺪل،
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شیب جاده بر میزان رسوب تولیدی از هر واحد طولی
جاده معنیدار گزارش شده [ ]17كه در این پژوهش
نیز بیشتر آبروهای اضافهشده در قسمتهای پرشیبتر
جاده قرار گرفتند .در مطالعهاي متوسط رسوب ساالنۀ
جاده برای دو سناریوی مختلف محاسبه شد و نتایج
نشان داد که میزان رسوب حاصل از بخشی از جاده با
شیب بیش از  8درصد ،بیشتر از میزان رسوب بخشی از
جاده بود که دارای شیب کمتر از  8درصد است []18
که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

نتایج استفاده از مدل نشان داد که مدل چارچوب
مناسب و سادهای برای تحليل و بهینهسازی زهکشهای
عرضی و در نتیجه کاهش مقدار رسوب جادههای
جنگلی فراهم میکند ،اما بههرحال محدودیتهایی
در مدل محاسبۀ رسوب وجود دارد .چنانچه اطالعات
مربوط به توپوگرافی ،بارندگی ،و نوع روسازی و سنگ
مادر صحیح نباشد ،میزان رسوب برآوردشده دارای
خطا خواهد بود .بهعالوه ،این مدل در مقایسه با دیگر
مدلها اطالعات بیشتری نیاز دارد و این موضوع یکی
از عوامل محدودیتساز مدل و در عین حال نقطۀ مثبت
آن هم تلقی میشود .چون وقتی عاملهای مختلف در
محاسبات در نظر گرفته میشود ،دقت و اعتماد به نتايج
مدل نیز افزایش مییابد .خروجی مدل ،متوسط رسوب
تولیدشده در سال است که به کارشناسان و مدیران این
امکان را میدهد که نهتنها قبل از ساخت جاده سیستم
زهکشی عرضی را بهینه کنند ،بلکه بخشهای حساس
به فرسایش در هر بخش از جادۀ موجود را نیز شناسايی

بهینهسازی زهکشهای عرضی شبکة جادۀ جنگلی با استفاده از ...

و تمهیداتی برای کاهش رسوب در آن مکانها در نظر
بگیرند و همچنین مقدار رسوب کاهشیافته بر اثر
سناریوهای مختلف مدیریتی را تعیین کنند .از طرفی،
بهعلت محدودیت منابع مالی واحدهای جنگلداری،
میتوان با استفاده از این مدل اصالح پروژۀ جادههای
موجود را بر اساس میزان فرسایش و انتقال رسوب
اولویتبندی کرد.

نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد که مدل  CULSEDبه کمک
 GISکارایی چشمگیری در رابطه با تعیین موقعیت
مکانی لولهگذاریها و بهینهکردن زهکشهای عرضی در
جادههای جنگلی دارد .با توجه به نامعلومبودن صحت
دادههای مکانی موجود ،مخصوص ًا نقشههای توپوگرافی
که مبنای اصلی محاسباتاند و همچنین با توجه به اینکه
این مدلها تاکنون در موقعیت ایران به مقدار کافی آزمون
نشدهاند ،نتایج حاصل باید بعد از بررسیهای مکانی
با احتیاط بهکار گرفته شوند .بدیهی است با اعتماد به
دادهها و درصورتیکه این مدل در موقعیت ایران به تعداد
کافی آزمون و با شرایط تطبیق داده شود ،نتایج بهصورت
مستقیم قابل استفاده خواهند بود.

سپاسگزاری

نگارندگان مراتب قدردانی و سپاس خود را از داوران
ارجمند ،كه با ارائۀ پيشنهادهاي ارزندۀ خود موجب
بهبود این پژوهش شدند ،اعالم میدارند.
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