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بهکارگیری فرايند تحلیل شبکهای ( )ANPدر طراحی شبکة جادة
جنگلی بر اساس جنگلداری چندمنظوره
 پریسا مقدسی ؛ کارشساس ارشد مهسدسی جسگا ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه عبوص کواورزی و مساب طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 سید عطااله حسینی؛ دانویار روه جنگداری و اقتصاد جنگل ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه تهران ،کرو ،ایران


 اصغر فالح؛ دانویار روه عبوص جسگا ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه عبوص کواورزی و مساب طبیعی ساری ،ساری ،ایران

چکیده
جنگل ا ،به منزل من عی تجدیدشقنده ،نیشی مؤثر و مفید در یعالیت ا اقتصةاد و اجتمةاعی جامعةه دارنةد .شةةةة ک
جاده ا جنگلی ،به مثاب زیربنا تیبیماب جنگل ،به واحد ا برنامهریز (پارسل) ،در تهیة طةرح ةا جنگةلدار ،
مدیریت ،بهرهبردار  ،خروو ق  ،و حفاظت از جنگل کمک میکند .دف این مطالعه طراحی ش ک جةادة جنگلةی بةر
اساس جنگلدار ندمنظقره با استفاده از مدب تولیل ش کها در سر  1جنگل آمقزشی و پژو شی دارابکالست .بةرا
این منظقر ،ابتدا معیار ا و گزینه ا مؤثر در طراحی ش ک جادة جنگلی در منطیه تعیین و سةپس شة کها بةین معیار ةا
طراحی شد .در مرحل بعد ،با استفاده از دیدگاه ا کارشناسی و روش  ANPوزن نهایی گزینه ا مؤثر در طراحی ش ک
جادة جنگلی تعیین و نیشه ا مقرد نیاز جهت ارزیابی تهیه شد .سپس ،با استفاده از تکنیک ترکی خطی وزنةی ()WLC
نیش نهایی پتانبیل منطیه برا طراحی جاده تهیه و در نهایت با استفاده از نر ایزار  Peggerش ک جةادة جنگلةی طراحةی
شد .میایب جادة مقجقد و جادة پیشنهاد با استفاده از سی نیطه در مول این دو جاده و آزمقن مربةع کةا انجةا شةد.
نتةةایج این آزمقن نشان داد نیش قابلیت ط یاب پنجگانه برا ع قر جاده در سطةةةح  95درصد اخةةةةتالف معنادار دارد.
در مجمقع ،یایته ا این توییق نشان داد به دلیل م پیقند میان معیار ا ،برا طراحی جادة جنگلی ،بةهکةارگیر مةدب
 ANPبه س تقجه به ساختار ش کها در این مدب کارایی با یی دارد.
واژگان کلیدی :ترکی

 نویسسدة مسئول

خطی وزنی ،دارابکال ،یرایند تولیل ش که.Pegger ،

Email: fallaha2007@yahoo.com
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مقدمه

ندمنظقرة جنگل ا اجتنا ناپذیر است [ .]3از نظةر

جاده ا جنگلی ،ماننةد راه ةا و جةاده ةا دیگةر،
وظایف مختةلفی بر عهده دارند .نیةا و تأثیةةر ایةن
نقع ش ةةةک جادها بیشک انکارناپةذیر اسةت .بةر
مین اساس ،به منزل اساسیترین رکن برنامهریز و

تئقر میتقان گزینه ا ش ک جةادها بةیشةمار
طراحی کةرد .انتخةا
جنگةةلدار

گزینة شة ک جةاده در طةرح

نةةدمنظقره بةةر اسةةاس اصةةل حةةداکثر

پقشةةا بةةا حةةداقل طةةقب جةةاده باع ة

کا ةةةةةا

مدیةةةریت ،بةةزرگتةةرین سةةةةهم سةةرمایهگةةذار در

زینه ا بهرهبردار و تقجه بةه تقلیةد بیقلةقییکی

عرصه ا جنگلی را به خقد اختصاو مید ند [.]1

جنگةةل مةةیشةةقد .در نتیجةةه ،مققعیةةت اقتصةةاد و

طراحی و ساخت جاده ا جنگلی برا مةدیریت و

پایةةدار طةةرح را تضةةمین مةةیکنةةد .عرصة جنگةةل

بهرهبردار منطیی از جنگل ضرور است .مةدیریتی

مویطةةی نةةا مگن اسةةت و مةةین مقضةةقع حجةةم

که ماکنقن بر بیشةتر منةاطق جنگلةی شةماب کشةقر

داده ا مقرد نیاز برا طراحی ش که را با میبةرد.

حاکم است م تنی بةر بهةرهبةردار از ةق

اسةت.

1

بهرهگیةر از سیبةتم اطالعةاب جغراییةایی ()GIS

بنابراین ،ز است ش ک جادة جنگلی طقر طراحی

تولیل منطیه را از جنةة ه ا مختلةف بةا سةرعت و

و ساخته شقد کةه بیشةترین سةقد را بةرا مةدیریت

دقةةت بهینةةه امکةةانپةةذیر مةةیسةةازد؛ کةةار کةةه در

جنگل در بر داشته باشد [ .]2در طراحةی جةاده ةا

روش ا دستی بهآسانی امکانپذیر نیبت [ .]4روش

جنگلی ،عالوه بر حملونیل ق  ،بایةد حفاظةت از

ترکی

تنقع زیبتی ،حفظ پایگاه ا زیبةتی گقنةه ةا در

ارزیابی و تصمیمگیر

معرط خطر ،حفظ ما یت نقاحی حفاظتی ،شکارگاه،

تولیل ندمعیار انتخا

ما یگیر  ،تفریوگاه ا مولی ،و نیاز ا اقتصةاد

بهترین مکان یا پیکبل) بر م نا رت ةهبنةد آن ةا از

و اجتمةةاعی را مةةدّ نظةةر قةةرار داد [ .]1مةةدیریت

طریةةق ارزیةةابی نةةدمعیاره اسةةت .تولیلگةةر یةةا

نةةدمنظقرة جنگةةل ةةا شةةامل درنظرگةةریتن مبةةابل

تصمیمگیرنده مبتییم بر م نا ا میةت نبةةة ی ةر

اکقتقریبةةةةم ،اکقلةةةةقی  ،مبةةةةابل اقتصةةةةاد و

خطةةی وزندار رایج ترین تکنیةک در تولیةل
نةدمعیار اسةت .ةدف از
بهتةرین گزینةه (در اینجةا

معیار وزن ایی بةه معیار ةا مةید ةد .دربةارة WLC

اجتةةةةماعی جنگلنشةینان ،و  ...اسةت و عةالوه بةر

(جایی که یاکتةةقر ا به طقر کامةل جایگةةةزین ةم

به ا داف متعدد در برنامهریز تقجةه

مةیشقند) یاکتقر ةا بةا مطةةةلقبیت بةا در یةک

میکند .امروزه ،برنامهریز جنگل با نگةاه جةدّ بةه

مققعیت میتقانند جا یاکتقر ا بةا وزن پةایین در

مفهق مدیریت پایدار انجا میگیةرد؛ یعنةی منةابع و

مان مققعیت را پر کنند .عةالوه بةر مبةئل انتخةا

اراضی جنگلی باید به گقنه ا مدیریت شةقند کةه از

مییاس جهت تهی نیشه ةا یةاز  ،بایةد نةقع تةابع

جن اکقلقییک میشه زنده و پایدار باشند و بتقاننةد

یاز نیز بررسی و تابع مناس تر بةرا معیةار مةقرد

نیاز ا اجتماعی ،اقتصاد  ،اکقلقییةک ،و یر نگةی

شقد .از تقابع مشهقر مةیتةقان بةه تةابع

تقلید ق

نظر انتخا

نبةةل ةةا یعلةةی و آینةةده را پاسةةم د نةةد .بةةرا
پاسخگقیی به این نیاز ا متنقع و متضةاد ،مةدیریت

1. Geographic information system
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سیگمقبید ،1خطی ،2و جةیة شةکل 3اشةاره کةرد .در

استفاده کرده اسةت [9ةة  .]12آریةامنا و مکةاران

یرایند طةراحی ش ک جادة جنگلی به طقر معمةقب از

مطالعها را با استفاده از سیبتم اطالعاب جغراییةایی

4

برا طراحی جاده با رعایت اصقب زیبتمویطةی و

استفاده میشقد .این روش ببةیار منعطةف ،قةق  ،و

استاندارد ا مهم ینی انجا دادنةد [ .]13نتةایج ایةن

ساده اسةت و بةرا تصةمیمگیةر در شةرایطی کةه

توییق نشان داد جادة مقجقد و جادة طراحیشةده در

بین گزینه ةا را

سةطح  95درصةةد تفةاوب معنةةادار دارنةد .عزیةةز و

با مشکل مقاجه میکند استفاده میشقد [ .]5با وجةقد

نجفی برا تعیین مکان ا مناس

بةه منظةقر ع ةقر

مزایةةةا ببةةةیار و سةةةادگی روش  ،AHPسةةةاختار

جاده از نظری مجمقعةه ةا یةاز اسةتفاده کردنةد

سلبلهمرات ی امکان حل بعضی مبابةل دنیا واقعةی

[ .]14در این توییق که در جنگل ا لیرهسر تنکةابن

مسةطح

صقرب گریت ایشان اعال کردنةد روش یةاز ایةن

مبتیل از م نیبةتند و بةین آن ةا واببةتگی وجةقد

مزیةةت را دارد کةةه طراحةةان جةةادة جنگلةةی را قةةادر

دارد ،روش دقییی نیبت [ .]6ساعتی برا ریةع ایةن

مةةیسةةازد دامنةةها از ط یةةاب را بةةرا ع ةةقر جةةادة

مشةةکل روش یراینةةد تولیةةل شةة کها  )ANP( 5را

مطلق

در نظةر بگیرنةد .کةقرتیال و مکةاران او در

پیشنهاد داد که از ساختار ش کها برخقردار اسةت

ینالنةةد مطالعةةها بةةا نةةا «اسةةتفاده از روش یراینةةد

و قادر است با وجقد پیییدگی بیشتر نب ت به روش

سلبةةلهمرات ةةی ) (AHPو روش تولیةةل ) (SWOTو

 AHPنیاط ضعف روش سلبلهمرات ةی را ریةع کنةد.

ترکیة

دو روش و کارکردشةةان در منةةاطق جنگلةةی»

روش  ANPرا میتقان کاملترین روش تصمیمگیر

انجا دادند [ .]15آن ةا ترکیة

مدب ا ریاضی و یرایند تولةةةةیل سلبةلهمرات ةی

معیار ا تصمیمگیر ِ متضاد انتخا

را نمید د و در بعضی مقارد ،که معیار ا

دو روش را  ANPو

ندمعیاره نامیةد کةه تةاکنقن ارابةه شةده اسةت [.]7

آن را روشی کارا در مناطق جنگلی و ط یعةی معریةی

برخالف یراینةد سلبةلهمرات ةی ) ،(AHPکةه ارت ةاط

کردند .سعید و نجفی برا تعیةةین اولقیت خةروو

عناصر تشکیلد ندة مدب یکطریه اسةت ،در یراینةد

دا از جنگةةل و سةةاماند ی جنگةةلنشةةینان در سةةر

تولیل ش کها یک عنصر از مدب بر عنصر یا عناصةر

باباکقه حقض آبخیةز دو گةیالن از یراینةد تولیةل

دیگر و حتی بر خقد اثرگذار است و ممکن اسةت از

ش کها استفاده و کارایی مطلق

این شیقه را تأییةد

دیگر عناصر نیز تأثیر بپذیرد .به ع ارب دیگر ،مبةئله

کردند [.]16

از حالت خطی خارو میشقد و در قال

غیةر خطةی

طراحی ش ک جادة جنگلی بر اساس جنگلدار

یا ش کها نمقد مییابد [ .]8در زمین طراحةی جةاده

ندمنظقره به مجمقعه ا از معیار ا و گزینه ةا نیةاز

تاکنقن مطالعاب زیاد در کشقر صقرب گریته که از

دارد .تکنیةةک ةةا زیةةاد بةةرا ارزیةةابی معیار ةةا و

روش تولیل سلبلهمرات ةی ( )AHPبةرا وزن د ةی

گزینه ا وجقد دارد .تکنیک ا مختلف تصمیمگیر

1. Sigmodial
2. Linear
3. j- shape
4. Analytical Hierarchy Process
5. Analytical Network Process

ندمعیاره برا این منظقر ببیار مناسة انةد .ةدف
این مطالعه طراحی شة ک جةادة جنگلةی بةر اسةاس
جنگلدار

ندمنظقره با استفاده از تولیل شة کها
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در سةةةر یةةةک جنگةةةةةل آمقزشةةةی و پژو شةةةی

یرعی ،مانند تمشةک و قارچ ،دارد .بیشتر عرص ایةن

دارابکالست.

سر تپهما قر است و یی در قبمت ا مودود
شی

مواد و روشها

زیاد دارد.
در این مطالعةه از داده ةا و نیشةه ةا متعةدد

منطقة مطااعهشد

استفاده شد که در جدوب  1میآیةد .داده ةا ،ابتةدا ،از

منطی مطالعهشده ،با نا سةر  1جنگةل آمقزشةی و

نظةةةر سیبةةةتم مختصةةةاب جغراییةةةایی و مییةةةاس

پژو شی دارابکال ،در شهرسةتان سةار واقةع اسةت

یکبانساز شد .سپس ،داده ا مقرد نظر در قالة

(شکل  .)1این سر

شةمانةداز ا و منةاظر زی ةا،

رستر و اندازة سلقب  10متر تهیه شد.

نظیر شمه و آبشةار و تیةپ انجیلةی و موصةق ب

ب

ج

شکل  .1موقعیت منطقة مطالعهشده در کشور ایران (الف) ،استان مازندران (ب) ،منطقة مطالعهشده (ج)
جدول  .1نقشههای استفادهشده

ردیف

نیشه ا

ردیف

1

نیش تقپقگرایی با مییاس 1:25000

6

2

نیش تیپ تهیهشده به کمک تصقیر ما قاره

7

3

SPOT-HRG

نیش زمین ا کشاورز استخراوشده از
تصقیر ما قارها

8

نیشه ا
تصقیر سنجندة

SPOT- HRG

نیش تأسیباب و شمانداز تهیهشده به کمک عملیاب
میدانی
نیش ش ک آبراه ا استخراوشده از نیش تقپقگرایی با
مییاس 1:25000

4

مدب رققمی ارتفاع با دقت  10متر

9

نیش خاکشناسی با مییاس 1:25000

5

نیش زمینشناسی با مییاس 1:25000

10

نیش مقجقد جنگل با مییاس 1:25000
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کشاورز  ،تأسیباب ،ظرییت ،و جةةةةةةادة مقجةقد

روش تحقیق
در این مطالعه ،با تقجه بةه نظةر کارشناسةان ،عقامةل
تأثیرگذار در طراحی شة ک جةادة جنگلةی شناسةایی
شد .سپس ،مبئله به ساختار ش کها ت دیل و روابة
بین خقشه ا و گزینه ا مشخق شد .در این توییةق
خقشه ةا اصةلی را عقامةل اقتصةاد ةة اجتمةاعی،
یبقمقریقلقییکی ،و اکقتقریبم تشکیةةل مةید نةد.
درون ر خقشه مجمقعها از معیار ا وجقد دارد که
گرة ش که در نظر گریته میشقد .معیار ةا ،عةالوه بةر
اینکه درون ر گره دارا رابطه اند ،با گره ةا درون
سایر خقشه ا نیز ممکن است رابطه داشته باشةند .در

است .مینین ،معیار اکقتقریبم شامل شمانةداز و
تیپ جنگل و عقامل یبقمقریقلقی شامل شیةةةةة
دامنه ،جهت دامنةه ،زمةینشناسةی ،خةاکشناسةی ،و
یدرولقی است .عناصر درون یةک خقشةه ممکةن
است با یک یا م عناصر خقشه ةا دیگةر ارت ةاط
داشته باشند .این ارت اط واببتگی بیرونی نا دارد و با
پیکان نشان داده میشقد .مینین ممکن است عناصر
درون یک خقشه بین خقدشان دارا ارت ةاط متیابةل
باشند؛ که واببتگی درونی نامیده میشقد و بةا کمةان
نشان داده میشقد (شکل .)2

این مطالعه ،معیار اقتصةاد ة اجتمةاعی شةامل زمةین

شکل  .2مدل طراحیشده برای روش تحلیل شبکه
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بهدستآمدة ر یک از پرسشنامه ا میانگین گریته شد

روش و ندهی
پس از اینکه معیار ا ارزیابی به مییةاس ةا قابةل

و اولقیت و وزن نهایی گزینه ا مشخق شد.

میایبه و استاندارد ت ةدیل شةد بایةد وزن و ا میةت

تحلیفهای مكانی

نب ی ر یک از آن ا در زمین

دف مقرد نظر تعیین

شقد .فةده پرسشةنامه بةین متخصصةان تقزیةع شةد
(سیزده نفر به طقر کامل به پرسا ا جقا

دادند) و

آن ةةا میةةزان ا میةةت و واببةةتگی بةةین خقشةةه ةةا و
گزینه ا را تعیین کردند .در این مطالعه تعیةین وزن و
اولقیت گزینه ةا بةا اسةتفاده از روش  ANPدر پةنج
مرحله صقرب گریت:
گةا اوب :بعةد از تعیةین خقشةةه ةا و گزینةه ةةا،
خقشةه ةا بةا مییةاس عةدد  1تةا  9امتیةاز گریتنةةد
(مواس )W1؛
گا دو  :به کمک مییاس عدد  1تا  9امتیةاز ،
واببتگی داخلی بین خقشه ا بةا درنظرگةریتن سةایر
معیار ا تعیین شد (مواس .)W2
گا سق  :اولقیت واببتگی ا مشخق شد ،یعنی
Wfactor= W2 × W1؛
گا

هار  :مانند مرحل ق ل ولی این بار بةرا

گزینه ا با مییاس عدد  1تةا  9عةدد گزینةه ةا
مقجقد در ر کدا از خقشه ا کةه امتیةازد ی شةده
بقدند در ماتریس درجه ا میت کلی آنها ضر

شد و

ماتریس  W3تشکیل شد؛
گةةا پةةنجم :تیةةد نهةةایی ةةر یةةک از گزینةةه ةةا
( )Wsubfactorبا ضر

ماتریس  W3در ماتریس Wfactor

تعیین شد.
در ر یک از ایةن میایبةه ةا ،بةا مواسة نةر،
ناسازگار  ،میتقان سةازگار میایبةاب را بررسةی
کرد .نر ،ناسازگار در ر قضاوب باید کمتر از 0/1
باشد تا قضاوب ا پذیریتنی باشند .پس از تعیین وزن
نهایی ر یک از گزینه ا ،در مرحل آخر ،از وزن ا

در این مطالعه ،به منظةقر تولیةل یضةایی و ارزیةابی
ندمعیار  ،از نر ایزار  Idrisiو قال

رستر استفاده

شد .سپس ،معیار ا و متغیر ایی برا طراحةی شة ک
جاده در نظر گریته شد .برا استانداردساز ارزش ا
و یکبانساز مییاس ا در یه ةا نیشةه از روش
یةةاز و بةةرا وزند ةةی از یراینةةد تولیةةل شة کها
استفاده شد .در تولیل نهایی ارزیةابی نةدمعیار از
تکنیةةک ترکیة

خطةةی وزندار  WLCاسةةتفاده شةةد.

معیار ایی کةه در ایةن پةژو ا در نظةر گریتةه شةد
ع ةةاربانةةد از شةةی

دامنةةه ،جهةةت دامنةةه ،شةة ک

آبرا ةه ا ،تیةپ جنگل ،زمیةن کشاورز  ،شمانداز،
تأسیباب پایةه ،خةاکشناسةی ،زمةینشناسةی ،جةادة
مقجقد ،و مقجقد جنگل.
بعد از تهیة نیشة معیار ةا ،بةرا

مبةانسةاز

مییاس ا اندازهگیر و ت دیل آن ا به واحد ا قابل
میایبه از یرایند استانداردساز معیار ا استفاده شد.

تل یق الیهها با اسات اد ا فیایناد ار یاابی
چندمعیار
پس از استانداردساز نیشه ا معیار نقبت ارزیةابی
از طریق ترکی

یه ةا مختلةف اطالعةاتی اسةت.

برا این منظقر ،از روش ترکی

خطی وزندادهشةده

( )WLCاستفاده شةد .بةه منظةقر انجةا دادن یراینةد
ارزیابی با این روش ،ابتدا مطابق رابط  1ةر یةک از
یاکتقر ا (عقامل) در وزن خقد ضر
جمع نتایج ْ نیش تناس
نظر به دست میآید.

مةیشةقند .بةا

منطیه بةرا کةاربر مةقرد
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S = ∑ WiXiIIcj

()1

 Sمطلقبیةةت Wi ،وزن عامةةل  Xi ،iارزش یةةاز

عامةةةل  cj ،iامتیةةةاز معیةةةار موةةةدود  Π ،jنمایةةة
حاصلضر

است.

برا جاده ساز با تقجه بةه نیشة تةقان ث ةت شةد.
سپس ،در نر ایةزار  Statisticaبةا اسةتفاده از آزمةقن
مربع کا معناداربقدن اختالف دو جاده بررسی شد.

یافتهها و بحث

مقایسة جادة پیشنهادی و جادة موجود

پس از تشکیل ش ک مبةئل مةقرد بررسةی و تعیةین

بعد از طراحی انجا شده واریانت پیشنهاد بةا روش

واببتةةگی ا بیرونی و داخلةةی خقشه ا (شکل )2

درصد پقشا بررسی و تجزیهوتولیةل شةد .در ایةن

با استفاده از قضاوب ا ترجیوةی کارشناسةان وزن

روش ،پس از تعیین مرز ق کشی ،اقدا به ترسةیم
آن در اطراف جادة طراحةیشةده مةیشةقد و سةپس
درصد پقشادادهشةده و سةطقح بةدون پقشةا یةا
دسترسی و مینین مناطق با مپقشةانی یةا پقشةا

یه ا مؤثر بر طةةراحی ش ک جادة جنگلی تعیةین
شد .به این صقرب که پرسشنامه ایی بین کارشناسان
تقزیع شد و کارشناسان قضاوب ا ترجیوی خةقد را
در زمین میزان ا میت ر یک از خقشه ا و گزینه ةا

مشترک ارزیابی میشقد [.]17

بیان کردند .سپس ،با استفاده از روش  ANPوزن ةر

آ مون آماری شابكة جاادة موجاود و جاادة

یةةک از خقشةةه ةةا و گزینةةه ةةا در ةةر یةةک از

پیشنهادی
برا انجا دادن این آزمقن سی نیطةه در طةقب مبةیر
ر یک از جاده ا انتخا

و ارزش ر یةک از نیةاط

پرسشنامه ا متخصصان مواس ه شد (به دلیل تعةداد
زیاد مواس اب از اراب

م آن ا خقددار میشقد و

یی نتایج نهایی میآید( ).جدوب .)2

جدول  .2خوشهها ،گزینهها ،وزن نهایی ،و نحوة طبقهبندی الیههای مورد استفاده در این مطالعه

خقشه ا

وزن

یبقمقریقلقییکی

0/22421

اقتصاد ة اجتماعی

اکقتقریبم

0/696672

0/079118

گزینه ا

وزن

درصد شی

0/05

جهت

0/01

خاکشناسی

0/039

زمینشناسی

0/021

یدرولقی

0/12

یاصله از جاده

0/29

تأسیباب پایه

0/20

یاصله از زمین کشاورز

0/14

ظرییت

0/08

شمانداز

0/03

تیپ تقده

0/02
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پس از وزند ی یه ا مقجقد ،نیشة قابلیةت
ع قر جادة جنگلی تهیه شد (شکل  .)3نتایج نشان داد
مناطق با قابلیت ع قر خق

با  1300کتار بیشةترین

مباحت و مناطق با قابلیت ع قر خیلی بد با مباحت

 32کتار کمتةرین مبةاحت را دارنةد .در جةدوب 3
مباحت ر یک از مناطق برا ع قر جاده میآید.
سپس بةه کمةک نةر ایةزار  Peggerو در موةی
نر ایزار  Arc Viweجاده طراحی شد (شکل .)4

شکل  .3نقشة قابلیت مناطق برای عبور جادة جنگلی

جدول  .3مساحت مناطق برای عبور جاده

مباحت زون ( کتار)

مباحت (درصد)

قابلیت ع قر
مناطق با قابلیت ع قر خیلی بد

32

1/2

مناطق با قابلیت ع قر بد

100

4

مناطق با قابلیت ع قر متقس

434

16/8

مناطق با قابلیت ع قر خق

1300

50

مناطق با قابلیت ع قر مرجح

746

28
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شکل  .4جادة طراحیشده بر اساس جنگلداری چندمنظوره و تحلیل شبکهای

مقایسة وضاعیت جاادة موجاود باا جاادة

بهتر دارد .نتایج در جدوب  4میآید.
نتایج آزمقن مربع کا (جدوب  )5نشان مید ةد

پیشنهادی به کمک روش درصد پوشش

جادة طراحیشده از لوا ع قر از نیاط مناس تر بةه

ط ق نتةایج ،جةادة پیشةنهاد بةا  82درصةد پقشةا

طقر معنادار وضعیت بهتر دارد (.)p = 0/013

نب ت به جادة مقجقد با  68درصد پقشا وضةعیت
جدول  .4مقایسة جادة موجود و جادة پیشنهادی

نقع جاده

طقب جاده ()km

تراکم ()m/ha

درصد پقشا ()%

جادة مقجقد

21/724

8/3

%68

جادة پیشنهاد

20/470

7/8

%82
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جدول  .5نتایج آزمون مربع کای برای مقایسة دو جاده

جادة مقجقد

جادة طراحیشده

O-E

(O-E)^2

مناس

16

22

-6

1/636364

نامناس

14

8

6

4/ 5

کل

30

30

0

6/136364

وضعیت منطیه

Chi-Square = 6/136364 df = 1 p = 0/013243

[ .]2در این مطالعه از بةین عقامةل یبقمقریقلةقییکی

نتیجهگییی
مدیریت علمی جنگل ا دارابکال از سةاب  1345بةه
شیقة پنا ی و دانگ ثابت آغاز شد .مینین بةه نظةر

بیشترین وزن مربقط به ی
ی شی

نب ت به ی

یدرولقییکی داده بقد و

یةدرولقییکی وزن کمتةر

میرسد جةاده ةا مقجةقد در جنگةل دارابکةال بةه

داشت .دلیل این مقضقع این اسةت کةه اکثةر عرصة

صقرب دیدگاه تکبعد بهةةرهبردار و بةر اسةاس

سر  1جنگل دارابکال تپهما قر است و منةاطق بةا

شیقة پنا ی طراحی شدهاند .دف این مطالعه طراحی

زیاد در این منطیه ببةةیار کم اسةت .گقاینکةه

جاده بر اساس جنگلدار

ندمنظقره بةا اسةتفاده از

شی

در اکثر مطالعاب شةی

منطیةه بیشةترین وزن را دارد

روش وزن د ی  ANPاست .در ایةن مطالعةه از GIS

[10ة  .]12میدار نب ت تقایق به دسةتآمةده در ایةن

نیةةز اسةةتفاده شةةد .نتةةایج ایةةن پةةژو ا ماننةةد سةةایر

مطالعه کمتر از  0/1است کةه پةذیریتنی اسةت .جةادة

مطالعاتی که در این زمینه انجا شةده اسةت [9ة ]12

طراحی شده در این پژو ا نب ت بةه جةادة مقجةقد

 GISرا در طراحی جاده تأیید کةرد.

طةةقب کمتةةر و درصةةد پقشةةا بیشةةتر دارد .دلیةةل

بةةرا تعیةةین میةةزان تةةأثیر ةةر یةةک از یةةازده عامةةل

با تربقدن درصد پقشا جادة طراحیشده نب ت بةه

بررسیشده در ایةن توییةق در طراحةی مبةیر جةادة

جادة مقجقد این اسةت کةه قبةمت زیةاد از طةقب

ز را انجا دادند تةا

جادة مقجقد در خارو از سر طراحی شده اسةت و

قابلیت ا با

جنگلی کارشناسان بررسی ا

ر یک از شاخه ا جادة مقجقد بةه

میزان تأثیر ةر یةک از ایةن عقامةل در تقلیةد نیشة

از طریی انتها

قابلیت ع قر مشخق شقد .در این مطالعه ،مطابق نظر

مرز سر متصل میشقد .متصلبقدن انتها

کارشناسان ،از بین خقشه ا مقجقد عقامل اقتصاد

از شاخه ا ،خقد ،عامةةل ایزایا طةقب و سطةةةةةح
است که یکی از عقامل تخری

ةر یةک

و اجتمةةاعی بیشةةترین وزن را دارنةةد .ایةةن نتةةایج بةةا

پقشا کا(

یایتةةةه ةا مجنقنیةان و مکةاران او ةمسقسةت.

نیز بت؛ زیرا برا دسترسی به منةاطق نزدیةک بةه

ایشان اعال کردنةد احةداو و نگهةدار جةاده ةا

مرز میتقان از مبیر ا درج سه استفاده کةرد و از

جنگلی به علت زینه ا سنگین و نیز آثار منفی بةر

نفق( مبیر درج دو به علت خاکةبةردار و زینةةة
تخری ة

جنگل

نابةةهجةةا مةةیشةةقد،

موی زیبةت و حیةاب وحةا از نظةر اقتصةاد و

بیشةةتر آن ،کةةه مقج ة

زیبت مویطی و ایکار عمقمی حباسیت با یی دارد

جلقگیر کرد .بنابراین ،اجرا این روش ،با اجةرا
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حذف پقشا مشترک و

نةةةدمعیاره اسةةةتفاده شةةةد .ایةةةن روش امکةةةان

مبیر اد مناس تر ،باع

ایجاد حداکثر پقشا برا جاده میشقد [ .]13مطابق

استانداردساز معیار ا را در ساختار پیقسته یرا م

شةةکل  ،4جةةادة طراحةةیشةةده ،عةةالوه بةةر اینکةةه از

میآورد و بدین ترتی

تأسیباب مقجقد در سر ع قر میکند ،مةیتقانةد از

مطلقبیت حفظ میکند .ضمن آنکه امکةان اختصةاو

مناطق زیاد با شمانداز زی ا و آبشار و شمه ةا

وزن ا متفاوب را به یاکةةةةتقر ا نیز مةید ةد .در

مقجقد در سر نیز ع ةقر کنةد .در نتیجةه ،مةیتةقان

مجمةةقع نتةةایج ایةةن مطالعةةه نشةةان داد اسةةتفاده از

گفت جادة طراحیشده میتقاند تا حدّ زیاد یکی از

خطةی وزن دار ،و

ا داف جنگلدار

ندمنظقره ،یعنی اکقتقریبةم ،را

پقشا د د .در این مطالعه عالوه بةر روش  ANPاز
روش  WLCبرا تولیةل ارزیةابی و تصةمیمگیةر

اطالعاب مهم را دربارة درج

روش ا تولیل ش کها  ،ترکیة

 GISمیتقاند برا طراحی ش ک جادة جنگلی مفیةد
باشد.

1394  تابسالان،2  شمارة،68  دورة، مجبه مساب طبیعی ایران، نوریه جسگا و فرنوردههای چو
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