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  ها ترین یافته مهم
گذاري شده افزایش و طول مسیر چوبکشی  کارگیري فنون آنالیز شبکه میزان دسترسی به درختان نشانه هبا ب - 

  .کاهش یافت

   .زیستی مسیرها افزایش پیدا نمود کارگیري فنون آنالیز شبکه کارایی اقتصادي و محیط هبا ب - 

یی، جنگـل گیري، سـامانه اطالعـات جغرافیـا  مسیریابی، پایداري زمین، سامانه پشتیبان تصمیم:هاي کلیـدي واژه

   برگ، ایران پهن

 93-323-26:  شناسهشماره طرح تحقیقاتی  :منبع یافته

 مجید لطفعلیان، جویباري شعبان شتایی، محسن مصطفی، آیدین پارساخو :)گان(نویسنده

گیـري سیـستم اطالعـات   تصمیمسامانه پشتیباناستفاده از تعیین مسیرهاي بهینه خروج چوب از جنگل با  :عنوان

  جغرافیایی

  93-323- 26 :شماره

  --------- :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 از معیارهاي تأثیرگذار بر 08/0 و 29/0، 63/0نتایج نشان داد که درصد شیب، جنس خاك و فاصله از رودخانه با وزن نسبی 

آنکه، مناطقی که در فاصله دورتري از ضمن . درجه پایداري دامنه با افزایش مقدار شیب کاهش یافت. پایداري دامنه بودند
) 2(مشخصات فیزیوگرافی طبقات پایداري دامنه در جدول ). 1جدول (رودخانه قرار داشتند از پایداري بیشتري برخوردار بودند 

  . نمایش داده شده است

  . سازي پایداري زمین یافته به معیارها و طبقات براي مدل هاي تخصیص  وزن و رتبه-1جدول 
  پایداري  رتبه  طبقات  اهمیت  رهامعیا

  خیلی زیاد  1  0-20%
  زیاد  2  20-30%
  متوسط  3  30-55%

  63/0  شیب

  کم  4  55%>
  زیاد  1  1.14
  29/0  خاك  متوسط  2  2.17
  کم  3  4.15

  کم  4   متر0-100
  متوسط  3   متر100-200
  زیاد  2   متر200-300

  08/0  شبکه هیدروگرافی

   زیادخیلی  1   متر300>
  0904/0: نرخ ناسازگاري

  

  اهمیت موضوع
مسیرهاي چوبکشی براي خارج نمودن چوب از جنگل فعالیتی مهم و ضروري براي کاستن از صدمات محیط طراحی دقیق 

سیستم اطالعات جغرافیایی و فنون آنالیز ) DSS(گیري  کار بستن سامانه پشتیبان تصمیم هدف این مطالعه به. باشدزیستی می
مدهاي محیط زیستی و اقتصادي پیا. باشد نه چوبکشی میشبکه جهت تولید نقشه پایداري زمین و پیدا کردن مسیرهاي بهی

گیري  نیا ما را ترغیب نمود تا از سامانه پشتیبان تصمیم مسیرهاي چوبکشی ناایمن و نادرست در طرح جنگلداري دکتر بهرام
   .فاده نماییمگذاري شده است سیستم اطالعات جغرافیایی براي طراحی مسیرهاي بهینه چوبکشی جهت خارج کردن درختان نشانه

  

  )شرح مساله(مقدمه 
. سیستم چوبکشی زمینی رو به پایین با اسکیدر چرخ الستیکی، روش اصلی خارج نمودن چوب در منطقه مورد مطالعه بود

سازي این مسیرها فرآیندي پیچیده و اغلب متأثر از بهینه). 1996لیهاي و همکاران، (این سیستم نیاز به مسیرهاي چوبکشی دارد 
. باشدهاي ماشین و طرح چوبکشی، توپوگرافی و شرایط خاك میهاي دپو، هزینه هزینهبرداري، قیمت تولیدات چوبی،روش بهره

کند تا مسیرهاي چوبکشی را تحلیل نموده و آنها را براي برداران جنگل کمک میمدل آنالیز شبکه ابزاري است که به بهره
 .گذاري شده توسعه دهنددسترسی به درختان نشانه
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  . مشخصات فیزیوگرافی طبقات پایداري -2جدول 

  )متر(فاصله از رودخانه   )کد اراضی(خاك   (%)شیب   پایداري  کد
  300>  4.15  20- 0  خیلی زیاد  1
  200- 300  2.17  30-20  زیاد  2
  100- 200  2.17  55-30  متوسط  3
  0- 100  1.14  55>  کم  4

  

  ، ) درصد از سطح کل منطقه62/40: 1کد (بندي پایداري دامنه به چهار طبقه پایداري خیلی زیاد  نقشه پهنه
  و پایداري کم )  درصد از سطح کل منطقه84/23: 3کد(، متوسط ) درصد از سطح کل منطقه53/24: 2کد (زیاد 

   ).1شکل (تقسیم شد ) نطقه درصد از سطح کل م01/11: 4کد (
  

  
  

  . 29 و 4هاي  نقشه پایداري منطقه مورد مطالعه و پارسل - 1شکل 
  

همچنین . اند از میان طبقات پایداري متوسط تا زیاد عبور کرده29 درصد از مسیرهاي چوبکشی پارسل 73تقریباً 
 در طبقات پایداري متوسط تا خیلی زیاد واقع شده 4 درصد از طول مسیرهاي چوبکشی موجود در پارسل 90بیش از 

مسیرهاي . باشدمشخص می) 4(ها در جدول رسلطول و تراکم مسیرهاي چوبکشی طراحی شده در پا). 3جدول (است 
از )  هکتار89/20( درصد 14/48و )  هکتار34/56( درصد 32/73ترتیب   به4 و 29هاي چوبکشی موجود در پارسل

گذاري شده بیشتر  مسیرهاي چوبکشی اغلب در مناطقی که تراکم درختان نشانه. دهند ها را پوشش می سطح پارسل
  . )2شکل  (باشند است، متمرکز می
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  . وضعیت عبور مسیرهاي چوبکشی از طبقات مختلف الیه پایداري -3جدول 

  پایداري  )متر (4طول مسیر چوبکشی در پارسل   )متر (29طول مسیر چوبکشی در پارسل 
  %  متر

  پایداري
  %  متر

  48/34  05/592  خیلی زیاد  0  0  خیلی زیاد
  08/29  40/499  زیاد  34/30  41/1464  زیاد

  05/36  00/619  متوسط  52/42  38/2052  متوسط
  39/0  75/6  کم  14/27  68/1309  کم

  
  .  مشخصات فنی مسیرهاي چوبکشی طراحی شده-4- 4جدول 

  (%)حوزه چوبگیر   )متر در هکتار(تراکم   )متر(طول   )هکتار(مساحت   پارسل
29  84/76  47/4826  80/62  32/73  
4  39/43  2/1717  57/39  14/48  

  

  
  . گذاري شده و مسیرهاي چوبکشی موقعیت درختان نشانه -2شکل 
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
، 0-20ترتیب در بافرهاي  گذاري شده به  درصد درختان نشانه79/10 درصد و 31/27 درصد، 25/50طور متوسط  به

 درصد درختان 95/3 و 29گذاري شده پارسل   درصد درختان نشانه3/1. اند  متري واقع شده50-75 و 20- 50
رسانی مسیرهاي چوبکشی واقع شده بودند که توسط رویه   در محدوده بینابینی خدمات4گذاري شده پارسل  نشانه

یز تعدادي درخت در خارج از ناحیه در مواردي ن. ترین مسیر براي انتقال آنها مشخص گردید  کوتاه"مسیر جدید"
جدول (به این درختان، درختان غیرقابل دسترسی اطالق گردید . رسانی مسیرهاي چوبکشی واقع شده بودند خدمات

رسانی مسیرهاي چوبکشی براي حمل درختان  در فرآیند آنالیز شبکه این امکان وجود دارد تا ناحیه خدمات). 5
 متر در اطراف مسیرهاي 75 و 50، 25بدین منظور بافرهاي چندگانه به فواصل تا . گذاري شده را مشخص نمود نشانه

مسیرهاي تعیین شده براي دستیابی به ). 3شکل (چوبکشی جهت وینچینگ درختان موجود در ناحیه طراحی گردید 
 4 و 29هاي   در پارسل"مسیر جدید"کارگیري رویه  هبا ب. نمایش داده شده است) 4(درختان بینابینی در شکل 

 طول "مسیر جدید"کلی، رویه  طور به). 6جدول ( درصد کاهش پیدا کرد 22/19 و 65/6ترتیب طول چوبکشی  به
   . درصد کاهش داد03/12میزان  عملیات چوبکشی را در منطقه مورد مطالعه به

  

  .  یرسان گذاري شده قابل دسترس در طبقات مختلف ناحیه خدمات تعداد درختان نشانه -5جدول 
رسانی  محدوده خدمات  4گذاري شده در پارسل  درختان نشانه  29گذاري شده در پارسل  درختان نشانه

  %  تعداد  )متر(
رسانی  محدوده خدمات

  %  تعداد  )متر(
25-0  147  88/47  25-0  40  63/52  
50-25  95  94/30  50-25  18  68/23  
75-50  38  38/12  75-50  7  21/9  

  53/10  8  خارج از محدوده  49/7  23  خارج از محدوده
  95/3  3  منطقه مرزي  30/1  4  منطقه مرزي

  

         
  

  . رسانی گذاري شده قابل دسترسی در طبقات مختلف ناحیه خدمات  درختان نشانه- 4-3شکل 
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  . ها گذاري شده بینابینی از پارسل انهطول مسیرهاي چوبکشی براي خروج درختان نش -6جدول 

  مسیر  )متر (4طول مسیر چوبکشی در پارسل   )متر (29طول مسیر چوبکشی در پارسل 
  مسیر قدیم  مسیر جدید

  مسیر
  مسیر قدیم  مسیر جدید

a  39/676  48/709  e 50/180  00/214  
b  00/569  00/602  f  90/281  28/372  
c  00/812  00/945  g  00/483  00/587  
d  00/1274  00/1305        

 

  
  . 29 و 4هاي  گذاري شده بینابینی از پارسل  مسیرهاي بهینه براي خارج کردن درختان نشانه-4شکل 


