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 هاترین یافتهمهم

 های دیگر در مناطق با قابلیت عبور بهتری واقع شده است. جاده موجود در مقایسه با گزینه -

و  13/694، 89/674ترتیب به جاده موجود های پیشنهادی اول، دوم وها تا جادهمتوسط فاصله مراکز هندسی پارسل -

 باشد. از توزیع بهتری برخوردار می جاده موجوددهد متر بود که نشان می 98/629

 4/71درصد( و کمترین آن توسط گزینه پیشنهادی دوم ) 1/92بندی توسط گزینه پیشنهادی اول )بیشترین درصد شبکه -

 درصد( حاصل شد. 

تن وزن را  84/368 ها باید تاها از پارسلبرای خروج تمام چوب موجودهر کیلومتر جاده کیلومتر، بر اساس معیار تن -

 .تحمل نماید

تر از سایر کیلومتر مناسب، پوشش مشترک، توزیع سطحی و تنبا قابلیت عبور باالاز لحاظ عبور از اراضی  جاده موجود -

ها از وزن یا اولویت بیشتری که پس از محاسبه وزن نهایی مشخص شد که در مقایسه با سایر گزینهطوریها بود، بهگزینه

 است.برخوردار 

، مسیرهای پیشنهادی، معیارهای ارزیابی شبکه، سامانه اطالعات جغرافیایی، قابلیت عبور اراضی های کلیدی:واژه

   ناهارخوران -سعدآباد ریداطرح جنگل

 

 88-186-337  شناسه طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 آیدین پارساخو، مهرسا یزدانی نویسنده)گان(:

 

 بهینه یابیمنظور مسیرهای جنگلی بهبی شبکه جادهمراتبی معیارهای فنی ارزیاتحلیل سلسله عنوان:

 

 54-345-117 شماره:

 77/5/1351    تاریخ:

 علمی های کوتاهیافته
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

. (3)جردول  های دیگر در مناطق با قابلیت عبور بهترری واقرع شرده اسرتجاده موجود در مقایسه با گزینهنتایج نشان داد که 

مترر  98/629و  13/694، 89/674ترتیب به موجود جاده های پیشنهادی اول، دوم وها تا جادهمتوسط فاصله مراکز هندسی پارسل

بنردی توسرط گزینره بیشرترین درصرد شربکه. (2)جردول  باشرداز توزیع بهتری برخوردار مری جاده موجوددهد بود که نشان می

یرار برر اسراس مع .(1)جردول  درصد( حاصل شد 4/71درصد( و کمترین آن توسط گزینه پیشنهادی دوم ) 1/92پیشنهادی اول )

از  جاده موجرود .تن وزن را تحمل نماید 84/368ها باید تا ها از پارسلبرای خروج تمام چوب موجودهر کیلومتر جاده کیلومتر، تن

کره طروریها بود، برهتر از سایر گزینهکیلومتر مناسب، پوشش مشترک، توزیع سطحی و تنبا قابلیت عبور بااللحاظ عبور از اراضی 

  .(6)جدول  ها از وزن یا اولویت بیشتری برخوردار استن نهایی مشخص شد که در مقایسه با سایر گزینهپس از محاسبه وز

 . های جنگلی از طبقات مختلف اراضیهای پیشنهادی شبکه جادهدرصد عبور گزینه -1جدول 

 قابلیت عبور اراضی
 

 شبکه پیشنهادی
 کم متوسط زیاد خیلی زیاد

81/36884 ر()مت 3شبکه جاده پیشنهادی   11/3644  27/9664  84/6244  

98/16 (درصد) 3شبکه جاده پیشنهادی   47/16  21/24  23/34  

97/36167 )متر( 2شبکه جاده پیشنهادی   37/31783  98/34637  77/8494  

61/12 (درصد) 2شبکه جاده پیشنهادی   39/13  88/21  96/32  

48/34714 )متر( موجودشبکه جاده   22/36293  28/9317  76/1913  

81/19 (درصد) موجودشبکه جاده   21/11  81/39  83/9  

 

 

 

 

 

 

 اهمیت موضوع

تواند به حفاظت بهتر از عرصه جنگل هنگام طراحی و ساخت شبکه عوامل مؤثر بر قابلیت عبور اراضی میدر نظر گرفتن کلیه 

توان به میکمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  های جنگلی بهعیارهای ارزیابی شبکه جادهتجمیع مبا جاده منجر شود. همچنین 

. روش پیشنهاد شده در این مبادرت ورزیدانتخاب گزینه برتر  در نتیجه به وجاده دست یافت تری از کارایی شبکه درک دقیق

  حمل و نقل یاری برساند.های ریزان جنگل در طراحی سیستمتواند به مهندسین و برنامهتحقیق می

 

 مقدمه )شرح مساله(

هدف از پژوهش حاضر،  گیرد.های جنگلی توسط معیارهای فنی مختلف مورد ارزیابی قرار میمسیرهای پیشنهادی شبکه جاده

ناهارخوران استان گلستان، طراحی مسیرهای پیشنهادی و انتخاب  -داری سعدآبادتهیه نقشه قابلیت عبور اراضی برای طرح جنگل

 .شده بودکیلومتر تصحیحبندی، توزیع سطحی و تنبا توجه به معیارهای درصد عبور از طبقات اراضی، درصد شبکهبهترین مسیر 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 . و موجود های پیشنهادیها تا هر یک از شبکه جادهمتوسط فاصله عمود مراکز هندسی پارسل -7جدول 

 (TK) کیلومترتنمتوسط  (Y)ه متوسط فاصله هر نقطه تا جاد شبکه پیشنهادی

 34/384 89/674 3شبکه جاده پیشنهادی 

 44/386 13/694 2شبکه جاده پیشنهادی 

 84/368 98/629 موجودشبکه جاده 

 
 . ناهارخوران -سعدآبادداری جنگلطرح های جنگلی در شبکه جادهو موجود های پیشنهادی مشخصات فنی گزینه -3جدول 

 مشخصات فنی

 

 جادهشبکه گزینه 

 تراکم طولی

 )متر در هکتار(

 مرز

 کشی )متر(چوب

 گیرحوضه چوب

 )هکتار(

پوشش مشترک 

 )هکتار(

 درصد

 بندیشبکه

 1/92 4/23 1/2448 6/144 4/34 3شبکه جاده پیشنهادی 

 4/71 6/22 2/3984 1/296 4/37 2شبکه جاده پیشنهادی 

 9/77 6/24 1/3884 8/282 3/37 موجودشبکه جاده 

 
 . های جنگلیهای مختلف شبکه جادهیافته به معیارهای ارزیابی و گزینههای تخصیصها و وزنرتبه -5جدول 

 ارزش گزینه معیار ارزش گزینه معیار ارزش گزینه معیار

عبور از طبقات درصد 

 (221/4) اراضی

درصد  2 3

 بندیشبکه

(268/4) 

پوشش  1 3

 مشترک

(247/4) 

3 2 

2 3 2 3 2 3 

1 1 1 2 1 1 

 توزیع سطحی

(344/4) 

3 2 

 کیلومترتن

(228/4) 

3 3 

 وزن نهایی

3 194/4 

2 3 2 2 2 226/4 

1 1 1 1 1 184/4 

 

 


