بومشناسی جنگلهای ایران سال هشتم /شماره  /61پاییز و زمستان 661 ........................................................................................................... 6911

"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی جنگلهای ایران

طبقهبندی عرصههای جنگلی حفاظت شده برای طراحی شبکه جاده
(مطالعه موردی :منطقه رویشی ارسباران)
منیژه طالبی ،1باریس مجنونیان ،2مجید مخدوم ،2احسان عبدی 3و محمود امید
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چکیده
شبکه جاده از ارکان مهم برای مدیریت پایدار بومسازگان جنگلی است .از طرفی با رعایت مسائل زیستمحیطی و اصول
فنی در طراحی جاده میتوان کارایی و کیفیت طراحی را بهبود بخشید .لذا این مطالعه با هدف تعیین قابلیت منطقه حفاظتشده
ارسباران برای عبور جاده و راههای ارتباطی بهمنظور استفاده در مدیریت منطقه انجام گرفت .بدین منظور پس از شناسایی
معیارهای شیب ،جهت ،ارتفاع ،بافت خاک ،سنگشناسی ،حساسیت به فرسایش ،تراکم پوششگیاهی ،فاصله از رودخانه و فاصله
از جاده موجود با استفاده از منابع بهعنوان معیارهای موثر بر طراحی جاده و تهیه الیههای اطالعاتی ،نقشههای تهیه شده با روش
منطق فازی استانداردسازی شدند .سپس معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPوزندهی و در نهایت جهت
تهیه نقشه شایستگی جادهسازی با روش ترکیب وزندهی خطی ( )WLCدر نرمافزار  ArcGISرویهمگذاری شدند .با توجه به
نتایج بهدست آمده ،معیار شیب بیشترین وزن ( )0/282و معیار ارتفاع کمترین وزن ( )0/033را به خود اختصاص دادند .در نهایت
منطقه به چهار کالس با قابلیت کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد جهت عبور شبکه جاده طبقهبندی شد ،که منطقه با قابلیت متوسط
بیشترین درصد ( )%42/83را برای عبور جاده دارا میباشد .مطالعه حاضر قابلیتهای  GISو  AHPرا با توجه به مسائل اقتصادی و
زیستمحیطی برای تهیه نقشه قابلیت جادهسازی جهت استفاده برای مکانیابی جاده در منطقه ارسباران به اثبات رساند.
واژههای کلیدی :تصمیمگیری چندمعیاره ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،قابلیت عبور جاده ،مدیریت پایدار ،منطق فازی

مقدمه
جاده های جنگلی ساختارهای اصلی برای مدیریت و
دسترسی به مناطق جنگلی هستند ( .)61در گذشته شبکه
جاده جنگلی براساس نقش تولیدی جنگل بهویژه تولید چوب
برنامهریزی میشد ( .)64امروزه شبکه جاده مناسب و
برنامهریزی چندمنظوره برای مدیریت پایدار کارکردهای
جنگل از قبیل تولید چوب ،گردشگری ،ذخیره آب ،حفاظت و
غیره بسیار مهم میباشد ( .)62،69،92استفاده از کارکردهای
جنگل و دسترسی به مناطق مختلف نیازمند شبکه جاده
میباشد ( ،)62بنابراین شبکه جاده مناسب از نیازهای اساسی
هر منطقه جنگلی است .از طرفی ساخت و نگهداری جادههای
جنگلی از عملیات پرهزینه و مخرب در جنگل بهشمار میرود
( ،)1،26بهویژه اگر استانداردهای طراحی رعایت نشده باشند.
بنابراین با طراحی مناسب جادهها میبایست کمترین خسارت
به جنگل وارد شود ( )29مدیریت درست منابعطبیعی راهحل
بینظیری برای دستیابی به توسعه پایدار است .در این راستا
طراحی و ساخت شبکه جاده سازگار با ارزشهای
زیستمحیطی برای مدیریت پایدار بومسازگان جنگلی بسیار
مهم است ( .)1با این وجود ،تصمیمگیری برای انتخاب
محلهای مناسب برای عبور جاده با کمترین خسارت
زیستمحیطی و هزینه از اهمیت ویژهای برخوردار است (.)4
طراحی و ساخت جادههای جنگلی در مناطق نامناسب ،نه تنها
باعث افزایش هزینههای ساخت و تعمیر و نگهداری جاده
میگردد بلکه اثرات زیستمحیطی فراوانی را نیز در پی دارد
( .)26برای برنامهریزی اصولی و منطقی و استفاده بهینه از هر
)2- Geographical Information System (GIS

عرصهای بهویژه عرصههای منابعطبیعی ،ابتدا بایستی
استعدادها و قابلیتهای اراضی مشخص شوند .در این راستا
میتوان از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( 6)AHPبا واردسازی
نظرات متخصصان در روند تصمیمگیری و ارزیابی جهت
وزندهی معیارها ( )21،62و از ارزیابی چندمعیاری در GIS
برای ترکیب و تلفیق مشخصههای مختلف و با اهمیتهای
متفاوت با صرف زمان کمتر و دقت بهتر بهره گرفت ( .)6در
مطالعات متعدد انجام گرفته در رابطه با تهیه نقشه قابلیت
عبور و مسئله مکانیابی شبکه جاده جنگلی از این روشها
بهره گرفته شده است .به طوریکه رافتنیا و همکاران () 24
در مطالعهای در حوضه سرخاب خرمآباد معیارهای شیب ،خطر
پهنهبندی زمینلغزش ،کاربری آتی ،فاصله از مناطق روستایی،
تفرجی و زیارتی را از عوامل تاثیرگذار در مسیریابی معرفی و با
استفاده از تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی اقدام به وزندهی هر
یک از نقشهها و تلفیق آنها نمودند .آنان دریافتند که این
روش به عبور جاده از مناطق با هزینه جادهسازی پایین و
پوشش شبکهبندی قابل قبول کمک کرده و میتواند جایگزین
روشهای سنتی باشد .مصطفی و همکاران ( )22در پژوهشی
به بررسی وضعیت جادههای جنگلی موجود و طراحی شبکه
جاده حوزه آرمرد ه بانه در استان کردستان براساس طرح
جنگلداری چندمنظوره پرداختند که در این مطالعه الیههای
شیب ،جهت ،تیپ و فاصله از مناطق مسکونی و تفریحی
بهعنوان مهمترین عوامل موثر در طراحی مسیر جاده با
استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی وزندهی شدند .سپس در
محیط 2GISبا در نظر گرفتن وزنهای بدست آمده نقشه
)1- Analytical Hierarchy Process (AHP
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طبقه

قابلیت مناطق برای عبور مسیر جاده تهیه شد .عزیزی و
نجفی ( )4در مطالعه خود در جنگلهای لیرهسر تنکابن با
بهرهگیری از نظریه مجموعههای فازی اقدام به طبقهبندی

عرصه جنگل برای طراحی مسیر جادههای جنگلی براساس
الیههای اطالعاتی شیب ،جهت ،خاکشناسی ،زمینشناسی،

سیبیورافتنیا

موجودیسرپایجنگلوتیپجنگلنمودند.
( )72در پژوهشی در سری  8اسپی رود جهت تهیه نقشه
نقشههای موثر در طراحی جاده شامل
قابلیت عبور جاده ، 
شیب ،جهت ،خاکشناسی ،زمینشناسی ،تیپبندی ،موجودی
باتلفیقنقشههای

وزندهیو
درهکتاروارتفاعرابا AHP 
وزندادهشده،نقشهقابلیتعبورجادهراتهیهکردند.جوانمرد
و همکاران ( )11در تحقیقی در بخش پاتم جنگل خیرود
معیارهای شیب ،زمینشناسی و بافت خاک را با استفاده از
وزندهی و از روش وزندهیخطی( 1)WLCجهت
 AHP 
مواد و روشها
بهمنظورآموزششبکه
تهیهنقشهشایستگیعبورشبکهجاده  
منطقه پژوهش
عصبیوبرآوردمیزانمطلوبیتعبورجادهپنجبخشجنگل
منطقه حفاظت شده ارسباران در محدوده حوزههای
شبکه
)درمطالعهایاز 

استفادهکردند .طالبیوهمکاران(72
یجنگلهایارسباران بین' 44 18°تا

چایوکلیبرچا


ایلگنه
مدلسازی و برآورد میزان مطلوبیت
عصبی مصنوعی برای  
' 42 12°عرضشمالیو' 47 41°تا' 41 42°طولشرقی
منطقهحفاظتشدهارسبارانبرایعبورجاده استفادهکردند.

قرارگرفتهاست(،11)71(شکل .)1اینمنطقهدرمحدوده
اسماعیل و یوسف ( )11در مطالعهای در جنگل  Sungai
شهرستانکلیبرواقعشدهاستکهازشمالبهرودخانهارس،
 Tekaiدر ایالت  Pahangمالزی به ارائه یک روش
از شرق به رودخانه کلیبر ،از غرب به رودخانه ایلگنه و از
ارچهسازی اطالعات سنجش از دور و سامانه اطالعات
یکپ 
موتمنتهیمیشود

جنوببهکوههایسایگرام،توپخانهوقره

جغرافیایی در مکانیابی جاده دسترسی برای بهرهبرداری
( )71و با توجه به نقشههای سازمان حفاظت محیطزیست
زیستمحیطی وهزینهپرداخت.لذا
جنگلباتوجهبهاثرات 
ارتفاعمنطقهحفاظتشده

دارای مساحت  84114هکتاراست .
چهارمعیارموثربرساختجادهشاملارتفاع،شیب،فاصلهاز
ارسباران از  714تا  7884متر متغیر بوده ،بنابراین بهدلیل
دریاچه و فاصله از جادههای موجود برای طراحی جاده
شرایط توپوگرافی ،تنوع آبوهوایی و موقعیتجغرافیایی؛ در
دسترسی به کار گرفته شدند .محمدی سامانی و همکاران
تنوعگیاهیوذخیرهگاهژنتیکیفونوفلوربسیار

اینمنطقه
درتحقیقیدرجنگلهایشمالکشوربااستفادهازGIS

()71
غنیتشکیلیافتهاستواینمنطقهبهعنوانیکیازذخایر
و  AHPبه مکانیابی جادههای جنگلی پرداختند .در این
نهگانه بیوسفر ایران در یونسکو به ثبت رسیده است (.)74

یابیجادههایجنگلی


هادرمکان

ابتدامهمترینالیه
مطالعه 
بارندگی ساالنه در منطقه ارسباران حدود  144تا  144
شامل شیب ،نوع خاک ،زمینشناسی ،شبکه هیدروگرافیک،
متراست،بااینوجودتعدادروزهایمهخیزاینمنطقه


میلی
جهتجغرافیایی،حجمدرهکتار(مترمکعب)،تیپدرختیو
زیاداستونقشعمدهایدربیالنآبجنگلدارد .متوسط

سلسلهمراتبی
ارتفاعازسطحدریابااستفادهازفرایندتحلیل 
حرارتساالنهدرارتفاعاتکوهستانیپنج درجهودرحاشیه
دهیشدند.درمرحلهبعدنقشههایعواملموثرباتوجه


وزن
رود ارس  12درجه است ( .)7،11منطقه ارسباران از نظر
بهوزنآنهاتلفیقشدهومنطقهموردمطالعهبهپنجکالس

شناسیمتعلقبهدورانسومزمینشناسیاستوقسمت


زمین
بسیارخوب،خوب،متوسط،بدوبسیاربدجهتساختجاده
شناسیمنطقهراواحدهایآهکیوآذرینتشکیل


عمدهسنگ
درمطالعهای درایالتArtvin

طبقهبندیشد .کالیسکان()1

میدهد .خاک منطقه در نقاط جنگلی اغلب از نوع خاک

ترکیه با استفاده از  GISو بر اساس آنالیز تصمیمگیری
قهوهای جنگلی و خاک قهوهای آهکی است .این خاکها

چندمعیاره ( ،)MCDAاز فاکتورهای شیب ،جهت ،ارتفاع،
بیشتربررویسنگمادریآهکیسخت،مارنوماسهسنگ

میزانرویش،شبکههیدروگرافیک،خاک،سنگبسترونقشه

نظرپوششگیاهی،درمنطقهارسباران

واقعشدهاند (.)7،78از

حساسیتبهزمینلغزش استفاده کرد.درنهایتباهمپوشانی

 1114گونه گیاهی از  421جنس و  22تیره رویش دارند.
هایوزندار،نقشهقابلیتجنگلبرایساختجادهرادر


نقشه
عالوهبر فلور خاص این منطقه تعداد زیادی از فلور منطقه

سه طبقه با قابلیت زیاد ،متوسط و کم تهیه کرد .حیاتی و
هیرکانی،منطقهغربایرانوقفقازمشاهدهمیشودکهاین

درمطالعهایدربخشبهاربنجنگلخیرودبا

همکاران( )11
منطقه با مساحت نسبتاً کم ،بیش از  14درصد گونههای
استفادهازروشدلفیبهانتخابمعیارهایمهم و ازفرایند
گیاهیکلکشوررادرخودجایدادهاست(.)11سهگونه
سلسلهمراتبی برای بهدست آوردن اهمیت نسبی
تحلیل  
تریندرختانجنگلهای

ممرز،بلوط سفید و بلوطسیاهمهم

معیارها پرداختند و نقشه شایستگی برای طراحی جاده را 
هایدرختچهای


ترینگونه

دومهم
تشکیلمیدهن

ارسبارانرا 
وسیلهترکیبالیههاینقشهفازیمعیارهاباتوجهبهوزن

به
اینجنگل هاشاملانار،سیاهتلو،اسپیره،سیاهتنگرس،ازگیل 
آنها بهدست آوردند .بوقدای ( )1در مطالعهای در ترکیه از


)1- Weighted Linear Combination (WLC
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سیستم عصبی -فازی مبتنی بر  ANFISو  GISبرای
ریزیوپیشبینینقشهشایستگیاستفادهکرد.دراین


برنامه
مطالعه 2معیارموثربرشبکهجادهجنگلیارزیابیومدلبا
ترکیب معیارهای ارتفاع ،شیب ،فاصله از روستا و NDVI
عنوانمناسبترینمدلتعیینشد. 


به
درمطالعاتقبلیانجامگرفتهدرمناطقجنگلی،بهتهیه
قشهقابلیتوبرنامهریزیشبکهجادهبرایاستفادهازدیگر

ن
کارکردهای جنگل کمتر پرداخته شده است .بنابراین برای
بهویژهاستفادهازپتانسیلگردشگری
استفادهبهینه ازمنطقه  
وجودزیرساختهایدسترسیالزموضروریاست.لذا

منطقه
هدفازمطالعهحاضرانتخابمناطقمناسببرایعبورجاده
ریزیهایتوسعه
برنامه 
وراههایارتباطی بهمنظور استفادهدر  

میباشد. 
دسترسیوگردشگریبرایمدیریتمنطقه 
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و زغالاخته میباشد ( .)66این منطقه دارای 025/66
کیلومتر جاده با تراکم  1/0متر در هکتار و درصد شبکهبندی
 77درصد است که حدودا  605کیلومتر این جادهها بهصورت

آسفالته و شوسه میباشند .عمدتاً تهیه نقشه قابلیت برای
طراحی جاده و اصالح جادههای خاکی شبکه مد نظر قرار
گرفت.

روش پژوهش

در این مطالعه از روش تصمیمگیری چندمعیاره
 )MCDM(6و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبرای تهیه
نقشه قابلیت عبور جاده استفاده شد .پس از شناسایی معیارها
با استفاده از منابع ( )277617617697177و تهیه نقشههای
اطالعاتی 7نقشه های تهیه شده قبل از ترکیب استاندارد و
یکسانسازی شدند .به این منظور برای استانداردسازی
نقشهها از روش منطق فازی استفاده گردید .سپس نقشههای
شیب 7جهت و ارتفاع تهیه شده از نقشههای رقومی DGN
 3Dسازمان نقشهبرداری 7طبقهبندی شدند .سایر الیههای
اطالعاتی مورد نیاز از قیبل سنگشناسی 7حساسیت به
فرسایش 7خاک 7کاربری اراضی 7رودخانه و جاده از سازمان
جنگلها تهیه شدند .همچنین معیارهای منابع آبی و جادههای
موجود از نقشههای  DGNتهیه شده استخراج و نقشههای
رودخانه و جاده تهیه شده از سازمان جنگلها برای منطقه
ارسباران با توجه به این نقشهها تکمیل شدند .بدین ترتیب
نقشه تراکم پوششگیاهی از نقشه کاربری اراضی تهیه شده
استخراج گردید .با توجه به عدم وجود نقشه بافت خاک برای
منطقه 7این نقشه با استفاده از الیه سنگبستر و نقشه رده
خاک تهیه گردید.
نقشه حساسیت به فرسایش 7تراکم پوششگیاهی7
سنگشناسی 7بافت خاک تهیه شده 7نقشه فاصله از رودخانه و
نقشه فاصله از شبکه جاده موجود تهیه شده در محیط
 ArcGIS 10.2طبقهبندی و به فرمت رستری به محیط
 IDRISI Taigaوارد شدند تا استاندارد گردند .در این رابطه
از توابع تعریفی کاربر 6استفاده شد و معیارها در محدوده اعداد
صفر (نامطلوب) و یک (مطلوب) و مطابق با طبقهبندی
معیارهای اکولوژیکی برای مدلسازی ( )67بهصورت فازی
استانداردسازی شدند .با توجه به اینکه معیارها و الیههای
موثر ارزش متفاوتی دارند 7پس بایستی معیارهای مختلف با

توجه به اهمیتی نسبی که دارند استفاده شوند .بنابراین از
روش مقایسه زوجی 7فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در نرمافزار
 Expert choice 11برای وزندهی الیههای اطالعاتی
استفاده شد .برای مقایسه معیارها یک مقیاس عددی  6- 1در
نظر گرفته شد و معیارها با استفاده از این مقیاس دو به دو
مورد مقایسه قرار گرفتند .عدد یک بهمعنای برابر بودن اهمیت
هر دو معیار و اعداد بزرگتر و نزدیک به نه نشان دهنده
اهمیت بیشتر معیار میباشد .بدین منظور پس از طراحی
پرسشنامه از نظرات هفت نفر از متخصصین مهندسی جنگل
برای ارزشگذاری الیهها استفاده گردید .بدین ترتیب نتایج
پرسشنامهها به نرمافزار وارد و معیارهای مورد نظر وزندهی و
اولویتبندی شدند .بعد از وارد کردن نظر هر متخصص مقدار
ناسازگاری تعیین شده توسط نرمافزار 7کنترل و در مواردی که
نرخ ناسازگاری بیشتر از  5/6بود از روش مندوزا و همکاران
( )68استفاده گردید ( )9و ارزش فاکتورهای ماتریس مقایسه
زوجی تغییر یافتند تا سرانجام نرخ ناسازگاری حدودا به  5/6یا
کمتر برسد .سپس برای تلفیق قضاوتها 7از نظرات
کارشناسان برای هر یک از فاکتورها میانگین هندسی گرفته
شده و در نهایت وزن نسبی معیارها در نرمافزار تعیین شدند.
بنابراین اهمیت نسبی معیارها با کاربرد مقایسههای زوجی
توسط متخصصان در قالب  AHPتعیین گردید .پس از تهیه و
وزندهی الیههای اطالعاتی ادغام الیهها با استفاده از روش
رویهمگذاری در محیط  ArcGIS 10.2انجام گردید که با
رویهمگذاری این الیهها 7نقشه خروجی نهایی به صورت نقشه
قابلیت مسیریابی برای جادهسازی بهدست آمد .بنابراین به
منظور تلفیق مشخصهها با توجه به اهمیت نسبی آنها از
روش ترکیب وزندهی خطی ( )WLCاستفاده شد (رابطه .)6
در ترکیب وزن دهی خطی هر مشخصه در وزن خود ضرب
میشود و سپس همه آنها با هم جمع میشوند تا یک نقشه
شایستگی را شکل دهند (.)8
1- User defined
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شکل  - 6موقعیت منطقه مورد مطالعه

Figure 1. Location of the study area
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طبقه


قهبندیمعیارهابرایتهیهنقشهقابلیتعبورجاده 
جدول-1طب 

معیارها 
شیب 

جهت 

ارتفاع 

حساسیتبهفرسایش 

تراکمپوششگیاهی 


سنگشناسی 


بافتخاک 

فاصلهازرودخانه 
فاصلهازجاده 



Table 1. Classification of the criteria for developing the road capability map
طبقاتاستانداردشده 
طبقات 
1
 %1-11
 %11-21
 1/7
 1/0
 %21-01
 1/2
 %01-01
 1/1
> %01
1
شمال 
 1/0
شرق 
 1/0
غرب 
 1/2
جنوب 
1
 1-811
 1/0
 811-1011
 1/0
 1011-2011
 1/2
>2011
 1/9
کم 
 1/7
متوسط 
 1/5
زیاد 
 1/3
خیلیزیاد 
 1/1
شدید 
 1/9
> %51
 1/8
 %25-51
 1/7
 %5-25
 1/0
< %5
1
ایودرهای 


رسوباترودخانه
 1/8
هایدرجهپایین،دگرگونیمنطقهای(شیستسبز)


سنگ
 1/0
ماسهسنگ،سنگآهک،کنگلومرا

 1/0
گرانیت،بازالتوآندزیتآتشفشانی 
 1/2
رسآهگی،رسسیلتی 
آهگرسی،شیلسیلتی،مارن،سنگ 

سنگ

1
شنی 
 1/8
رسیلومی 
رسی،شنی 

لومی،شنی


شنی،شنی
 1/7
شنی،شنیلومی 
 1/0
لومیباتجمعرسوآهکدرالیههایزیرین 

شنی، 
شنی
 1/0
شنیالی،شنیرسی،رسی 
 1/2
الیرسی،الیرسیلومی،رسی،رسیلومی،الیلومی،لومی،لومیرسی 
1
 1-51
1
 51-111
 1/5
> 111
1
 1-251
 251-511
1
 1/5
> 511
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رابطه()1  S = ΣWi Xi
دراینرابطه :Sشایستگی ، :Wiوزنمعیار iو :Xiمعیارi
است. 
تهیهشدهبرایمکانیابیشبکه

بنابرایننقشهشایستگی
واریانتهای مختلف شبکه جاده

جاده در منطقه و ارزیابی 
میتواند مورد استفاده قرار گیرد .در نهایت با تقسیمبندی

میزان مطلوبیت نقشه به طبقات با بازه یکسان نقشه
شایستگیبهقابلیتهایمختلفجهتعبورجادهطبقهبندی
شد. 

نتایج و بحث
طبقهبندیمعیارهاباتوجهبهنظرکارشناسی
درجدول 1 
برایتهیهنقشه قابلیتعبورجادهارائهشدهاست.همچنین
نقشههایاستانداردشدهمعیارهانشان
درشکلهای 11  - 2 

هایتهیهشدهارزشهایکمتر(نزدیک


درنقشه
دادهشدهاند .

کمتروارزشهایبیشتر(نزدیکبهیک)

بهصفر)مطلوبیت
مطلوبیتبیشتریرابرایساختجادهدارند .
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 نقشه جهت استاندارد شده-9 شکل

 نقشه شیب استاندارد شده- 2 شکل

Figure 3. The map of standardized aspect

Figure 2. The map of standardized slope

 نقشه بافت خاک استاندارد شده-5 شکل

 نقشه ارتفاع استاندارد شده-4 شکل

Figure 5. The map of standardized soil texture

 نقشه حساسیت به فرسایش استاندارد شده-7 شکل

Figure 4. The map of standardized altitude

Figure 7. The map of standardized erosion susceptibility

 نقشه فاصله از رودخانه استاندارد شده- 1 شکل

Figure 9. The map of standardized distance to stream

 نقشه سنگشناسی استاندارد شده- 1 شکل

Figure 6. The map of standardized lithology map

 نقشه تراکم پوششگیاهی استاندارد شده- 8 شکل

Figure 8. The map of standardized vegetation density
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طبقه

شکل-12نقشهفاصلهازجادهموجوداستانداردشده

Figure 10. The map of standardized distance to existing road


ساختجادهجنگلینشاندادند.درواقعمعیارشیبمهمترين
سپس معیارها با استفاده از روش مقايسه زوجی فرايند
طوریکه اين معیار
عامل برای ساخت جاده تعیین شد ،به 
.طبقنتايجبهدستآمده،

وزندهیشدند
سلسلهمراتبی 
تحلیل 
هزينهجادهسازیداردومعیارحساسیتبه

معیار شیب بیشترين و معیار ارتفاع کمترين وزن را  بیشترينتاثیررادر
زيستمحیطی مورد توجه
فرسايش بیشتر از لحاظ اثرات  
بهخوداختصاصدادند(جدول.)0سهمعیارشیب،حساسیت
میباشد. 

به فرسايش و سنگشناسی بهترتیب بیشترين تاثیر را برای


اهمیتنسبیمعیارهاینقشهقابلیتعبورجادهبهدستآمدهباAHP

جدول-0
Table 2. The relative criteria importance of road possibility map optioned with AHP

وزننهايی
معیارها
2/082
شیب
2/111
حساسیتبهفرسايش
2/111
سنگشناسی

2/103
بافتخاک
2/228
فاصلهازرودخانه
2/218
تراکمپوششگیاهی

2/21
جهت
2/21
فاصلهازجادهموجود
2/233
ارتفاع


وزندهی ،معیارها با استفاده از روش
در مرحله بعد پس از  
ترکیب وزندهی خطی در  ArcGISتلفیق شدند و نقشه
شايستگی عبور جاده بهدست آمد .سپس با توجه به میزان
مطلوبیت قسمتهای مختلف نقشه ،نقشه شايستگی تهیه
قابلیتهای مختلف جهت عبور جاده

شده به چهار طبقه با 
تقسیم بندی شد .به طوریکه با توجه به استانداردسازی
نقشهها،ارزشهایباالترمطلوبیتبیشتر ودرنتیجه اثرات


جادهسازی نشان
زيستمحیطی و هزينه کمتری را برای  

طبقهبندیشدهقابل
میدهند.درشکل 11نقشهشايستگی  

درصدقابلیتهای منطقه برای

مشاهدهمیباشد .درجدول 3

عبورجادهآوردهشدهاست.طبقجدولمنطقهباقابلیتعبور
متوسطدارایدرصدبیشترومنطقهباقابلیتعبورخیلیزياد
دارایدرصدکمتراست. 



شکل-11نقشهقابلیتعبورجاده

Figure 11. Capability map for road passing
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جدول  -9درصد قابلیتهای منطقه برای عبور جاده
مناطق
منطقه با قابلیت عبور کم
منطقه با قابلیت عبور متوسط
منطقه با قابلیت عبور زیاد
منطقه با قابلیت عبور خیلی زیاد

معیارهای شیب ،بافت خاک و حساسیت به زمینلغزش
بهعنوان سه معیار اصلی مطرح شدند .همچنین در مطالعه
کالیسکان ( )1معیار شیب و شبکه هیدروگرافی با بیشترین
اهمیت در طراحی جاده تعیین شدند .بنابراین مطابق با
مطالعات انجام گرفته بهدلیل اینکه منطقه ارسباران یک
منطقه کوهستانی و پرشیب است و غالباً شیب منطقه باالی
 15درصد است ،معیار شیب بهعنوان مهمترین عامل برای
ساخت جاده مورد توجه قرار گرفت .در نقشه شایستگی حاصله
بیشتر معیارهای اقتصادی و زیستمحیطی بکار گرفته شدند،
بهطوریکه مناطق مطلوبتر برای عبور جاده دارای اثرات
زیستمحیطی و هزینه کمتری است .بنابراین معیارهای شیب،
ارتفاع و سنگشناسی با تاثیر غیرمستقیم بر هزینه مورد توجه
واقع شدند .در واقع مناطق با شیبهای کمتر (حجم
خاکبرداری کمتر) ،ارتفاعات پایینتر به دلیل خطر کمتر
یخبندان و تورم سطح جاده و مناطق با پایداری مناسب جهت
خاکبرداری و تهیه مصالح جادهسازی دارای هزینه احداث و
تعمیر و نگهداری کمتر و در نتیجه مطلوبیت بیشتر برای عبور
جاده هستند .معیارهای حساسیت به فرسایش ،بافت خاک،
جهت دامنه و فاصله از رودخانه نیز از نظر تاثیرات
زیستمحیطی مهم هستند .لذا مناطق با حساسیت کم به
فرسایش و دارای خاک نسبتا درشتدانه (خطر کمتر لغزش)،
دارای جهات مرطوبتر و خنکتر شمالی و شرقی به دلیل تاج
پوشش و اثر بارانربایی بیشتر و در نتیجه فرسایش کمتر و
مناطق با فاصله مناسب نسبت به رودخانه بهعلت عدم
قرارگیری در خطر طغیان و تاثیر کمتر رسوبات جاده بر
رودخانه دارای اثرات زیستمحیطی کمتری خواهد بود .در
منطقه ارسباران بهدلیل تراکم کم پوششگیاهی ،در رابطه با
جهت دامنه بیشتر مسئله فرسایش مورد توجه میباشد .به
همین دلیل جهات شمالی و شرقی نسبت به جهات جنوبی و
غربی (مورد توجه برای جنگلهای شمال کشور) برای عبور
جاده مطلوبیت بیشتری دارند .با توجه به معیار تراکم
پوششگیاهی ،مناطق دارای تراکم بیشتر برای عبور جاده
ارجحیت دارد و معیار فاصله از جاده موجود از جهت رعایت
فاصله مناسب عبور جاده نسبت به جاده موجود ( 152متر) از
نظر پوشش و کیفیت شبکهبندی مورد توجه قرار گرفت.
بنابراین با توجه به طبقهبندی نقشه قابلیت عبور جاده و با
توجه به اثرات زیستمحیطی و هزینه حدودا  %52منطقه
دارای قابلیت متوسط برای عبور جاده است و درصد کمی از
منطقه قابلیت خیلی زیاد برای عبور جاده دارد.
در کل میتوان نتیجه گرفت روش تصمیمگیری
چندمعیاره ( )MCDMو فرایند تحلیل سلسلهمراتبی از
روشهای پرکاربرد برای تهیه نقشه شایستگی جادهسازی و
مکانیابی شبکه جاده هستند .همچنین در مطالعات اخیر از
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منطقه حفاظتشده ارسباران با توجه به اینکه یک منطقه
حفاظتی است و عمالً برای تولید چوب استفاده نمیشود،
بنابراین جاده های دسترسی موجود در این منطقه بیشتر جنبه
دسترسی ،ارتباطی و حفاظتی دارند .از طرفی با توجه به عدم
بهرهبرداری چوب از این جنگلها ،بهرهگیری از سایر
کارکردهای این جنگلها از قبیل پتانسیل گردشگری میتواند
با برنامهریزی و توسعه زیرساختهای دسترسی مورد توجه
قرار گیرد .بنابراین جهت برنامهریزی دسترسی و توسعه
گردشگری بایستی به مسئله پایداری منطقه با توجه به
حفاظتی بودن منطقه توجه ویژهای داده شود .از اینرو،
بهمنظور کاهش پیامدهای منفی بر پایداری منطقه
حفاظتشده ،بایستی سیاست دسترسی با توجه به پیامدهای
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی اعمال شود ( .)7نتایج
مطالعه حاضر همانند مطالعات پیشین انجام گرفته (عبدی (،)6
محمدی سامانی و همکاران ( ،)16شاهسوند بغدادی و
همکاران ( ،)11سیبی و رافتنیا ( ،)17کالیسکان ( )1و حیاتی
و همکاران ( ))69قابلیت  GISو  AHPرا برای طراحی شبکه
جاده به اثبات رساند .همچنین در این پژوهش مطابق با
مطالعه اسماعیل و یوسف ( ،)65حیاتی و همکاران ( )69و
جوانمرد و همکاران ( )61به مکانیابی شبکه جاده با توجه به
اثرات زیستمحیطی و هزینه پرداخته شد .بهطوریکه طراحی
جاده با در نظر گرفتن این مسائل باعث کاهش تخریب
محیطزیست و هزینههای ساخت و تعمیر و نگهداری جاده
میشود .جهت تهیه نقشه قابلیت عبور جاده ،معیارهای شیب،
جهت ،ارتفاع ،بافت خاک ،سنگشناسی ،حساسیت به
فرسایش ،تراکم پوششگیاهی ،فاصله از رودخانه و فاصله از
جاده موجود مورد توجه واقع شدند .بدین منظور این معیارها
جهت مقایسه و یکسانسازی ،فازی و با عدم قطعیت زیاد
استانداردسازی شدند .عزیزی و نجفی ( )4و حیاتی و همکاران
( )69در مطالعات خود از منطق فازی برای استانداردسازی
معیارها استفاده کردند .بنابراین با توجه به طبقهبندی داخلی
معیارها ،ارزش تمام الیهها جهت مقایسه در محدوده صفر و
یک قرار گرفتند .با توجه به نتایج فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
برای وزندهی مشخصهها ،معیارهای شیب ،حساسیت به
فرسایش و سنگشناسی بهترتیب با بیشترین وزن بهعنوان
مهمترین عامل جادهسازی انتخاب شدند .مطابق با تحقیقات
انجام گرفته شیب مهمترین عامل در برنامهریزی و طراحی
شبکه جاده جنگلی تعیین شد (عبدی ( ،)6رافتنیا و همکاران
( ،)17شاهسوند بغدادی و همکاران ( ،)11جوانمرد و همکاران
( ،)61کالیسکان ( )1و حیاتی و همکاران ( .))69بهطوریکه در
مطالعه عبدی ( )6و جوانمرد و همکاران ( )61دو معیار شیب و
بافت خاک بهترتیب بیشترین اهمیت را بهدست آوردند و در
مطالعه حیاتی و همکاران ( ) 69از بین معیارهای مختلف،

Table 3. Percentage of region capabilities for road passing
درصد
65/64
41/39
92/66
4/11
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طبقه

درکلباتوجهبهعدمقابلیت.استفادهپیشنهادمیشود

مورد
برداشت صنعتی چوب از جنگلهای ارسباران و با توجه به
اینجنگلهابیشترحفاظتیوحمایتیودارایپتانسیل

اینکه

 با این وجود استفاده از سایر کارکردهای،گردشگری هستند
میتواند برای مدیریت و
بهویژه گردشگری  
این جنگلها  
 لذا نتایج مطالعه و نقشه.حفاظت منطقه مد نظر قرار گیرد
قابلیت عبور جاده تهیه شده میتواند برای برنامهریزی
 .زیرساختهایدسترسیومدیریتمنطقهاستفادهشود


تکنیکهای هوش مصنوعی از قبیل شبکههای عصبی

مصنوعیبرایمدلسازیوبرآوردمیزانمطلوبیتعبورجاده

شبکههای عصبی مصنوعی
 بنابراین  .استفاده شده است
روشهای متداولی هستند که در زمینههای مختلف و

.میشوند
مدلسازی نقشه قابلیت عبور جاده بکار گرفته  

دستآمدهازاینروشهابهصحتاطالعات


صحتنتایجبه
الیههای ورودی بستگی دارد و هرچه صحت اطالعات

 نتایج حاصل قابل اعتمادتر،الیه های ورودی بیشتر باشد
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Abstract
The road network is an important element for sustainable forest ecosystem management. On
the other hand, efficiency and quality of road design can be improved by considering of
environmental and technical principles. Therefore, this study was performed to determine the
capability of Arasbaran protected area for road passing and communication routes in order to
use in the area management. For this purpose, criteria of the slope, aspect, height, soil texture,
lithology, erosion susceptibility, vegetation density, distance to stream, and distance to existing
road as the effective criteria for road design were identified by literature review, and their
prepared maps were standardized with the fuzzy logic method. Then, the criteria were weighted
using of analytical hierarchy process (AHP) and finally were combined to prepare suitability
map for road planning by weighted linear combination (WLC) method. According to results, the
highest weight (0.289) and the lowest weight (0.033) were belonged to slope and height
criterion, respectively. Finally, the area was classified into four classes with the capability of
low, medium, high and very high for road network passing, that region with medium passing
capability has the highest percent (49.83%). The study proved GIS and AHP capabilities
considering to economic and environmental problems for developing the road capability map in
order to use for road locating in Arasbaran area.
Keywords: Analytical hierarchy process, Fuzzy logic, Multi-criteria decision making, Road
possibility, Sustainable management

