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 موضوعاهمیت 

های جنگلی نقش مهمی در ایجاد دسترسی به عرصه و همچنین حمل و نقل نیروی انسانی و محصوالتی شبکه جاده

کند تأثیری زیادی در میزان تخریب جنگل، مقدار از آنجا عبور می هاکنند. پایداری و ظرفیت مسیری که جادهجنگلی ایفا می

های به الگوریتمرغم این اهمیت، مطالعات اندکی راجعو ... دارد. اما علیهزینه ساخت و نگهداری جاده، مدیریت پایدار 

گویی به نیازهای های ارزیابی توانایی پاسخسازی سنتی، سیستمهای بهینهسازی مسیر عبور صورت گرفته است. در روشبهینه

های بر اساس حداقل مجموع هزینه به تعیین تراکم بهینه شبکه جاده در مقیاس وسیع و ای را نداشتند و صرفاًمنطقه

افزارهای ای و نرمپرداختند و نقشی در تعیین مسیر عبور جاده نداشتند. امروزه با رونق علوم رایانهسازی میکشی و جادهچوب

ویژه تئوری بهاند. گیری یافتههای اطالعات جغرافیایی کاربرد چشمای در کنار سیستمسازی رایانههای بهینهسنجش از دور، مدل

هدف . اجرا درآوردسلول به سلول بهدقیق و  طورسازی مسیر عبور جاده را در هر مقیاسی بهتوان بهینهمی گراف که از طریق آن

های سری ترین دپو و مسیر جاده جهت تکمیل شبکه جادههزینهیابی کمگراف جهت مکان تئوریاصلی این تحقیق استفاده از 

 های سری یک است. نیا و اتصال آن به جادهبهرام دو طرح جنگلداری دکتر

 

 مقدمه )شرح مساله(

کشی، دپوها )گره( کشی زمینی با اسکیدر، شبکه حمل و نقل جنگل شامل مسیرهای وینچینگ، مسیرهای چوبدر عملیات چوب

ها و کمانالگوهای مختلفی از ( است. در این مطالعه تالش خواهد شد تا فرآیند مسیریابی شبکه جاده با در نظر گرفتن کمانو جاده )

ای از ریزی خواهد شد. یک گراف شامل مجموعهله مسیریابی به شکل یک گراف طرحأمنظور مسها بهبود داده شود. بدینگره

 باشد. سازی میارائه دهنده هزینه جادهکمان سازد. وزن هر های جاده است که اتصاالت بین هر دو گره را فراهم میکمان

 

 هاترین یافتهمهم

برداری مورد در واحد بهرهسازی های جادهو شیب عرضی دامنه هزینه)جاده(  کمان، شیب طولی کمان )جاده(با افزایش طول  -

 افزایش یافت. نیا داری دکتر بهراممطالعه واقع در سری دو طرح جنگل

ترتیب از نظر بهند ه بودبرپا شدبرداری واحد بهرههای مالیم که در شیبهایی( جاده)هایی کمانو  )دپوها( هاگره -

 تر بودند. هزینهکمسازی کشی و جادهچوب

گذاری شده بیشتر و با فاصله کمتری دسترسی داشت کمتر از هزینه کل چوبکشی بری دپویی که به تعداد درختان نشانه -

 سایر دپوها بود. 

 2ترتیب جاده کاندیدا برداری مربوط به آن حداقل باشد. بدینای است که هزینه کل بهرهنه گزینهجاده کاندیدا بهی -

 عنوان گزینه بهینه انتخاب گردید. به

 ریال بود.  858919و  5855119ترتیب هزینه کل چوبکشی برای دپوها و هزینه ساخت جاده بهینه به -

 ریال بود. 451453119متر و  542ترتیب هبرداری گراف بهینه بطول کل و هزینه کل بهره -
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

ها است. بینهکشی و وینچینگ و همچنین تعداد گردهکشی متاثر از مسافت چوبهای چوبها نشان داد که هزینهآنالیز گره

ها برای اتصال چنین سازد. بر این اساس لینکترین دپو را میسر میهزینهکشی برای هر گره اجازه شناسایی کمهزینه کل چوب

سازی بستگی ، شیب عرضی دامنه و هزینه واحد جادهکمان، شیب طولی کمانسازی به طول دپوهایی برقرار گردیدند. هزینه جاده

های سازی افزایش یافت. یافتههای جادهو شیب عرضی دامنه هزینهکمان لی ، شیب طوکمانکلی با افزایش طول طوردارد. به

تر بودند. هزینه کل چوبکشی بری دپویی که به هزینههای مالیم برپا شدند کمهایی که در شیبکمانها و تحقیق نشان داد که گره

ای از سایر دپوها بود. جاده کاندیدا بهینه گزینه گذاری شده بیشتری و با فاصله کمتری دسترسی داشت کمترتعداد درختان نشانه

عنوان گزینه بهینه انتخاب گردید. هزینه به 2ترتیب جاده کاندیدا برداری مربوط به آن حداقل باشد. بدیناست که هزینه کل بهره

برداری و هزینه کل بهرهریال بود. طول کل  858919و  5855119ترتیب کشی برای دپوها و هزینه ساخت جاده بهینه بهکل چوب

 ریال بود. 451453119متر و  542ترتیب گراف بهینه به

 

( و هزینه کل iSCها به دپو کاندیدا )کشی از هر یک از سلول(، هزینه چوبiNکشی )(، تعداد سیکل چوبiCTکشی )زمان چوب -1جدول 

 (. kTSCبرداری )کشی برای دپو کاندیدا در واحد بهرهچوب

 زمان سیکل

 کشیچوب

 دپوهای کاندیدا

1 2 4 3 5 8 4 1 5 19 

CT1 (دقیقه) 4/5  1/12  5/14  3/19  2/12  5/13  4/11  2/14  5/19  3/12  

CT2 (دقیقه) 8/11  5/1  2/19  5/1  1/4  1/5  9/5  5/19  4/1  3/1  

CT3 (دقیقه) 4/15  5/12  2/11  1/13  2/12  5/5  1/19  4/1  1/12  2/19  

N1 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 

N2 5 5 5 4 4 4 11 11 4 4 

N3 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 

SC1 (ریال) 342599 449999 1944999 521499 2918199 1492999 1359399 1159499 1851499 1498199 

SC2 (ریال) 3399115 192599 519599 421599 555499 513499 844399  1451299 252499 252499 

SC3 (ریال) 455299 321199 211899 455299 111999 1134499 1414599 521499 513899 419399 

TSCk (ریال) 1913199 1919399 2458599 2349599 4444499 4328299 4352199 4991199 2199599 2854899 
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 ها، جداول و سایر مستندات(شکل اطالعات تکمیلی )مشتمل بر
 

 . جاده کاندیدا 31برداری جهت تحلیل هزینه کل بهره -2جدول 

THCk ریال THCk ریال THCk ریال 

THC1 411434989 THC13 324185449 THC25 513424819 

THC2 451453119 THC14 443118259 THC26 518191189 

THC3 534555159 THC15 354592419 THC27 454118589 

THC4 345314949 THC16 541434419 THC28 451153939 

THC5 448159349  THC17 341418289 THC29 345594859 

THC6 894351299 THC18 345594459 THC30 344211149 

THC7 414529539 THC19 321532159 THC31 824811859 

THC8 894895418  THC20 445154449 THC32 825594149 

THC9 535442849 THC21 355845189 THC33 353418549 

THC10 311159559 THC22 539523189 THC34 358584819 

THC11 342154849 THC23 344584439 THC35 349535859 

THC12 895221819 THC24 311813149 THC36 342424149 

 

 
 

 . عنوان گراف بهینهترین دپوهای چوب و مسیر عبور جاده جنگلی بههزینهیابی کممکان -1شکل 

 


