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 :چکیده
به دلیل ایجاد امکان دسترسی دائمی بهه   .دارند کوهستانی مناطق در هاجنگل و احیاء حفاظت مدیریت، در نقش اساسی جنگلی هایجاده 

تهری   ههای جنگلهی هرهزینهه   ساخت جهاده  اما شودمحسوب میحمل و نقل  جنگل و از چوب خروج به منظور جنگل، یکی از ارکان اساسی
های کوهستانی، با توجه بهه مسهائل ینهی و زیسهت محیسهی بسهیار       های سنتی در جنگلاحداث جاده .باشدعملیات در طرح جنگلداری می

 طریهی  از. ای دارددر تعیی  مسیر هیشنهادی جاده کهاربرد گسهترده   GIS امروزه ابزار .گیر، هرهزینه و دارای خسای زیاد استمشکل، وقت

گذاری نقشه روی هم. بخشد را بهبود طراحی دقت و هزینه سرعت، کیفیت، تواندهای جنگلی میدر طراحی جادهGIS ایزار استفاده از نرم 

با تلفیق مسیر طراحی شهده و  . گیردانجام می PEGGERیزار امعیارهای تاثیرگذار با توجه به نقشه مسلوبیت طراحی مسیر با استفاده از نرم
نتایج نشان داد که طول کل مسهیرهای جهاده هیشهنهادی در    . سازی ارزیابی ینی شبکه جاده هیشنهادی انجام شدنقشه مسلوبیت برای جاده
در . درصهد اسهت   4/44  طهول جهاده برابهر   متر در هکتار و سسح قابل هوشش با ای 2/11متر، تراکم طولی  35063عرصه مورد مسالعه برابر 

. درصهد ایهزایش یایتهه اسهت     23درصد کاهش و درصد هوشهش   14نتیجه تراکم طولی شبکه جاده هیشنهادی نسبت به شبکه جاده موجود 
 .شودسازی میهای جادهبنابرای  طراحی شبکه جاده با استفاده از سامانه اطالعات جفراییایی باعث طراحی بهینه و کاهش هزینه

 PEGGERایزار ، نرم(GIS)شبکه جاده جنگلی، طراحی مسیر، سامانه اطالعات جغراییایی : های کلیدیواژه

 

 

 :مقدمه

توانند به عنوان وظیفه جنگل ها میمحیسی دارند که هر یک از ای ها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیستها یواید زیادی برای انسانجنگل
طراحی جاده براسها  شهرایم منسقهه،    . ها طراحی شبکه جاده جنگلی ضروری استدستیابی به ای  یواید و مدیریت آنبرای . تعریف شوند

-های جنگلی در طرحبا توجه به نقش شبکه جاده. ( Gumus, et al., 2007)کندتکنولوژی، مدیریت و نیازهای ساختاری منسقه تغییر می

به طراحی بر مبنای اصول مدیریت هایدار، نیاز به شبکه جاده با رعایت اصول ینی امری ضهروری  های اجرایی جنگلداری شمال کشور و نیاز 
ها رهنمون خواهد شد، بنابرای  احداث جاده در جنگل عالوه بر حمل و انتقال برنامه ریزی و مدیریت جنگل در جهت کاهش هزینه .باشدمی

های گردشگری داری، حمایتی، دسترسی به اعماق جنگل، ارتباط روستاهای مجاور و جنبهتواند در امور خدماتی، نگههای جنگلی مییرآورده
شناسهی، خصوصهیات   شناسهی، خها   ای و اصولی از جمله مسالعات زمهی  های جنگلی انجام مسالعات هایهدر طراحی جاده. نیز استفاده شوند

 مهدیریت،  در نقش اساسی جنگلی هایجاده(. 1331ساریخانی، )می باشد توهوگرایی، ییزیوگرایی و عوامل مربوط به عناصر رویشی مد نظر 

هها، حیهات و توسهعه اقتصهادی و     به طوری که در صورت عدم توسهعه و گسهترآ آن  . دارند کوهستانی مناطق در هاجنگل و احیاء حفاظت
-های منابع طبیعی مهی عوامل در تخریب عرصهتری  سازی به عنوان یکی از مهمولی از طرف دیگر جاده. اجتماعی جامعه مختل خواهد شد

 طراحی .نمایدمی بهینه آن یراهم مدیریت برای را یضا گردیده، و همچنی  جنگل وارد به خسارات کمتری  هاجاده طراحی مناسب با .باشد

 منحنهی  خسوط ا استفاده ازب و سنتی و های متداولروآ طریق از کوهستانی و جنگلی مناطق در برقراری ارتباط منظور به مناسب مسیر

1های قابلیت از استفاده با امروزه. بود خواهد گیروقت بسیار هرگار گام به روآ میزان
GIS ارتفاع  رقومی مدل و(DEM)2 جاده مسیریابی-

                                                   
1 - Geographical Information System 
2 - Digitaling Elevation Model 
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اسهت   شهده  هذیرامکان خودکار صورت ها در مناطق کوهستانی و مناطقی که شیب زیادی دارند به راحتی با صرف هزینه و زمان کمتری به
(Rogers, 2005.) 

های دستی به علت شود، اما روآهای اطالعاتی به روآ دستی استفاده میگذاری الیهدر روآ سنتی برای تلفیق اطالعات از ی  روی هم
مختلهف بهه راحتهی    ههای  های مکانی زیادی را ندارند و به همی  دلیل مقایسه گزینهه ها و دادهسرعت و دقت هایی ، قابلیت بکارگیری الیه

ای با طول و هزینهه کمتهر   یابد و هچنی  در روآ سنتی مسیر جادهها کاهش میو در نتیجه در طراحی سنتی تعداد گزینه. هذیر نیستامکان
بها  ههای کوهسهتانی،   های سنتی در جنگلاحداث جاده (.1331، ایمانی و همکاران)شود حاصل نشده و باعث ایجاد شبکه جاده نا کارآمد می

اخیراً مدیریت اطالعات به طور همزمهان بها   . گیر، هرهزینه و دارای خسای زیاد استمحیسی بسیار مشکل، وقتتوجه به مسائل ینی و زیست
 طریی از .(Raafatnia, et al., 2006)امکان هذیر است GISها با استفاده از  توجه به عوامل مهم در طراحی جاده و ارزیابی سریع از جاده

 اطالعات را از باالیی حجم تحلیل قابلیت ،هردازیداده و یناوری جغراییایی اطالعات سامانه امکانات از استفاده با طراحی ای نوی هروآ

بخشهد   را بهبود طراحی دقت و هزینه سرعت، کیفیت، تواندمی نتیجه در دارد، باالیی دقت و سرعت با رقومی مختلف هایالیه به صورت
باشهد تعیهی     هرچه شیب کمتر که هاستدامنه شیب جنگلی هایجاده مسیریابی در مهم بسیار نکات یکی از (.1313همکاران، علیزاده و )

 حجهم  بهرای کهاهش   عاملی برداریخا  دیواره ایجاد و خاکی انجام عملیات هنگام هادامنه شیب بودن کمتر .است ترمسیر هادی راحت

 از اسهتفاده  بها  شده طراحی که مسیر شودمی باعث جنگلی هایجاده طراحی در GISاست قابلیت  خا  بیشتر هایداری و خاکی عملیات

رسهاند  مهی  به حهداقل  را طراحی زمان ابزار ای  از استفاده همچنی . عبور کند مجاز هایشیب با نقاطی از و بیشتر شده ترکوتاه GISابزار 
(Azizi and Najafi, 2011.) 

هایی ماننهد شهیب، جههت و نهوع خها       های جنگلی با کمتری  هزینه ساخت، یاکتورای برای طراحی شبکه جادهمسالعهدر ( 1314)عبدی 
منسقه را به عنوان عوامل موثر در طراحی جاده در نظر گریت و سپس اهمیت نسبی هر کدام از ای  عوامل را بها اسهتفاده از یراینهد تحلیهل     

در محهیم   PEGGERسپس بها اسهتفاده از ایزونهه    . ه شایستگی منسقه برای توسعه جاده دست یایتسلسله مراتبی تعیی  نموده و به نقش

GIS های ارزیابی مانند روآ ت  در کیلومتر و ارزیابی چند معیاری و با مقایسهه حجهم   در نهایت با اجرای روآ. اقدام به طراحی جاده نمود
. کنار هیشنهاد نمودخانه در جنگل خیرودرا براسا  هزینه و عملکرد برای بخش نم های شبکه جاده، بهتری  شبکه جادهعملیات خاکی گزینه

 Ezattiیابی دهوهای جنگلی از تجزیه تحلیل سلسله مراتبی و برای مکان( 2009) و همکارانGIS آنها نشهان دادنهد کهه    . استفاده نمودند
ایهزار  و همچنهی  اسهتفاده از نهرم    GIS وAHP اسهتفاده تهو م از    .یابی دهوههای جنگلهی باشهد   تواند روآ خوبی برای مکانای  روآ می
PEGGERهای سنتی شودتواند جایگزی  روآهای جنگلی است و می، روآ مناسبی برای طراحی جاده. 

فاده از باشد، که در ای  تحقیق طراحی جاده بهه دو روآ سهنتی و بها اسهت    های جنگلی میدر طراحی جاده GISهدف از ای  مسالعه کاربرد 
 .های نوی  مورد بررسی قرار گریته استروآ

 
 های جنگلیها در طراحی شبکه جادهروآ

باشد که باعث کاهش هزینه و تخریب تهوده و  های جنگلی از عوامل مهم توسعه هایدار در جنگل میریزی بهینه شبکه جادهطراحی و برنامه
. جنگلی بهتر است مسیر مورد نظر از نقاط مثبت بیشتر و از نقاط منفی کمتهری عبهور کنهد    بنابرای  در طراحی شبکه جاده. شودرویشگاه می

طراحهی شهبکه جهاده بها اسهتفاده از       -2طراحی شبکه جاده به روآ سهنتی   -1: گیردهای جنگلی به دو روآ انجام میطراحی شبکه جاده
به ارزیهابی قابیلهت عبهور اراضهی و بهه       3(AHP)د تحلیل سلسله مراتبی و یراین GISایزار در روآ نوی  با استفاده از نرم. های نوی روآ

توان به می GISنوی  عالوه بر  همچنی  در روآ(. 1333زندی و همکاران، )هردازند به طراحی مسیر جاده می PEGGERایزار کمک نرم
 (.1313جورغالمی و همکاران، )برد دارد نیز اشاره کرد که برای یایت  مسیرهای اقتصادی بهینه کار NETWORK2000ایزار نرم
 

 طراحی شبکه جاده جنگلی به روآ سنتی

                                                   
3  - Analytical Hierarchy Process 
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در ایه  روآ  . گیهرد های توهوگرایی انجام میهای جنگلی براسا  بازدید مقدماتی از منسقه و با استفاده از نقشهدر روآ سنتی ساخت جاده
رگار مسیر هیشنهادی برای شبکه جاده از ابتدا تا انتها با هیهروی از خسهوط   هس از تعیی  نقاط اجباری مثبت و منفی، با استفاده از روآ گام ه
سهازی بهه صهورت    های مورد نیاز برای جادهدر ای  روآ ابتدا الیه. گیردتوهوگرایی و با در نظر گریت  نقاط اجباری مثبت و منفی انجام می

ها به روآ دستی محدودیت زیادی وجهود دارد و تعهداد زیهادی از    هگذاری الیگردد که با ای  تکنیک در روی همگذاری میدستی روی هم
و همچنی  ای  روآ به علت سرعت و دقت هایی ، قابلیت بکارگیری . توان با ای  روآ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهای مکانی را نمیداده

ههای  از طریی استفاده از الیهه . هذیر نیستف به راحتی امکانهای مختلهای مکانی زیادی را ندارند و بنابرای  مقایسه گزینهاطالعات و داده
-ها مهی ها مستلزم وقت و دقت زیادی است به همی  دلیل در طراحی سنتی از تعداد گزینهگذاری و تلفیق آنمختلف  اطالعاتی و روی هم

واقص و همچنهی  از طریهی تغییهر در اههداف     از یک طرف وجود ای  مشکالت و ن (.1316ییروزان، ) کاهند تا طراحی و ارزیابی عملی شود
ههای  های نوی  و با قابلیت و تواناییمحیسی و اقتصادی باعث ایجاد تفکر به کارگیری روآمدیریتی جنگل و مسرح شدن معیارهای زیست

 (. (Mohd Hasmadi, et al., 2010سوق داد GISباالتر شد که طراحان را به سمت استفاده از کامپیوتر و در مرحله بعد به سمت 
 

 GISایزار طراحی شبکه جاده جنگلی با استفاده از نرم

-توانهد داده ایزار، داده و کاربر تشکیل شده است که میایزار، نرمای است که از سختیک سیستم رایانه( GIS)سیستم اطالعات جغراییایی 

و . زیه و تحلیل کرده و به صورت متنهی و گراییکهی ارائهه نمایهد    آوری، ذخیره، بازیابی، مدلسازی و تجهای مکانی را به صورت رقومی جمع
ها یک مشخصه اصهلی و مههم   شود که موقعیت جغزاییایی آنهایی استفاده میآوری و تجزیه و تحلیل دادهایزار برای جمعهمچنی  ای  نرم

اوت و از منابع مختلف را برای یرایند طراحی مسیر های متفتوان دادهمی GISآوری امروزه با دانش و ی  (.1316مخدوم، ) شودمحسوب می
ههای مکهانی   های اطالعهاتی ورودی و انجهام تحلیهل   گذاری الیهدر یک تحلیل مکانی ترکیب نمود و یک چارچوب برای توسعه و روی هم

استفاده، ذخیهره و قابلیهت تحلیهل     های موردگذاری تعداد زیادی الیه اطالعاتی، نداشت  محدودیت در تعداد الیهامکان روی هم. یراهم کرد
تهری   تر، سرعت عمل باال و هزینه عملکردی هایی  از مههم های رقومی صحت باال، ویرایش سادهباالیی از اطالعات، امکان استفاده از نقشه

 (.1316ییروزان، )شده است  GISباشد و ای  مزایا باعث استفاده روزایزون از در طراحی می GISمزایای استفاده از 
 

 (AHP)روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

سلسهله   به منظوردخالت دادن معیارها با توجه به میزان تاثیر و اهمیت آنها در روند ارزیابی وزن دهی ای  معیارها با استفاده از یرایند تحلیهل 
محاسبه ارزآ نسهبی   دوی معیارها و همچنی روآ تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر مقایسه زوجی و دو به . شودانجام می   (AHP)مراتبی 

 گیهری تصمیم برای شده طراحی هایسیستمتری  یکی از جامع( AHP)مراتبی  سلسله تحلیل یرایند (.1316هور، قدسی) باشدمعیارها می

اطالعات دقیهق،   AHPبا استفاده از . ریزی مشارکتی داردهای چندمنظوره و برنامههمچنی  منایع زیادی از نظر استفاده  AHPروآ .است
گیرند و معیارهای کیفهی هماننهد معیارههای کمهی مهورد      با هم تلفیق گشته و مورد بررسی قرار می دانش متخصصان و ترجیحات موضوعی

  (.Saaty, 1977) گیرندارزیابی قرار می
 

 NETWORK 2000طراحی شبکه جاده با استفاده از 

ههای  ایزار با استفاده از الگهوریتم ای  نرم. باشدمی NETWORK 2000ایزارهای مورد استفاده برای طراحی شبکه جاده ر از نرمیکی دیگ
ای  برنامه برای انتخاب شبکه  جاده بهینهه بها کمتهری     . کندهای ثابت و متغیر شبکه جاده را بر طرف میاکتشایی، مسائل مربوط به هزینه

ههای ثابهت و   اطالعات اتصال شهامل هزینهه  . نیاز دارد 6و یروآ 4ای  مدل به اطالعات اتصال. رودبرداری بکار میو بهرهسازی هزینه جاده
بعهد از وارد کهردن ایه     . باشهد های شبکه جاده و اطالعات یروآ شامل هارسل منشاء تولید چوب، مقصد، حجم و سال تولید مهی متغیر گره

 (.1313جورغالمی و همکاران، )کند ر را برای خارج کردن چوب با توجه به مبدا و مقصد مشخص میتری  مسیاطالعات، مدل اقتصادی
 

                                                   
4 - Link data 

           5- Sale data 
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 PEGGERایزار های مختلف شبکه جاده با استفاده از نرمطراحی گزینه

ای در محهیم  ایهزار ضهمیمه  یهک نهرم   PEGGER .گردداستفاده می PEGGERایزار های مختلف شبکه جاده از نرمبرای طراحی گزینه
ArcView در محیم ایزار ای  نرم. است که برای اجرای ی  گام هرگار در طراحی شبکه جاده کاربرد داردGIS  به دلیل توانایی در تجزیه و

ده را با آورد که بتوانند تعداد زیادی شبکه جاتحلیل حجم باالی اطالعات با دقت و سرعت باال، ای  امکان را برای طراحان جاده به وجود می
-ای که دارای کمتری  هزینهه ی جادهتوجه به نقشه توهوگرایی منسقه و در حداقل زمان طراحی و مورد ارزیابی قرار دهند تا در نتیجه شبکه

راسها   ها بهوده  و ب ای  نرم ایزار ابزاری توانمند برای آنالیز سریع انواع راه. محیسی است، برای توسعه انتخاب گرددهای اقتصادی و زیست
احداث جاده هایی که از شیب متوسم  (.Rogers, 2005) عمل می نماید( که توسم مهند  نقشه بردار تعیی  می گردد)شیب طولی جاده 

تا کمی برخوردار بوده و در اراضیِ با هایداری باال واقع می باشند، موجب کاهش هزینه های گود برداری، خا  ریزی، هایدار سهازی خها  و   
 (.Kunwoo, 1990)گردد اهش هزینه های ساخت وساز میبنابرای  ک

 

 :نتایج
 سازیتهیه نقشه مسلوبیت برای جاده

با  ArcGISهایشان در محیم های مورد استفاده با توجه به وزنسازی، هریک از نقشههای عوامل موثر در جادههس از استانداردسازی نقشه
بندی شد، انجهام  طبقه( بسیار خوب، خوب، متوسم، بد و خیلی بد)کالسه  6هم تلفیق گشته  و در نهایت نقشه مسلوبیت به دست آمد که به 

به منظور انجام یرایند ارزیابی با ای  روآ ابتهدا ههر یهک از یاکتههورها     . باشدهای مختلف اطالعاتی مییرایند ارزیابی از طریق ترکیب الیه
با انجهام ارزیهابی   . در وزن خود ضهرب شدند و سپس با جمع نتایج، نقشه تناسب منسقه برای کاربری مورد نظر به دست خواهد آمد( واملع)

ینی اصالح شده شاخص ت  در کیلومتر مشخص شد که ای  شاخص در جاده طراحی شده براسا  نقشه مسلوبیت کمتر بهوده و در نتیجهه   
همچنی  میزان درصد عبور جاده هیشنهادی نسبت به جاده سنتی از مناطق بسیار خوب بیشتر . ر طراحی شده استای  جاده از لحاظ ینی بهت

متوسم، خوب و بسیار خوب بیشتر باشد آن جاده مسایل  عبور آن از طبقات ای که درصددر نتیجه جاده. و از مناطق بد و بسیار بد کمتر است
 (.1330ییروزان و همکاران، )کند تری  آسیب را به اکوسیستم جنگل وارد میمحیسی را بهتر رعایت کرده و کمزیست

 
 مقایسه شبکه جاده موجود و هیشنهادی براسا  درصد شبکه بندی

بندی اصولی که بتواند با حداقل تراکم طولی و کمتری  تخریهب جنگهل، بیشهتری     سازی در جنگل ایجاد شبکهبا توجه به هزینه باالی جاده
نکا در ساری انجام گریت عواملی مانند شیب دامنهه، جههت، تیه      6بخش  3ای که در سری مسالعه. باشدایجاد کند ضروری میهوشش را 

سپس براسا  نقشه توان و خسوط توهوگرایی منسقه و بها  . های اطالعاتی در نظر گریتندخا ، ارتفاع و موجودی در هکتار را به عنوان الیه
هس از طراحی واریانهت  . های مختلفی برای منسقه مورد مسالعه و در نهایت بهتری  واریانت انتخاب گردیدر واریانتهرگااستفاده از روآ گام

نتهایج حاصهل از   . جدید شبکه جاده جنگلی، شبکه جاده موجود با شبکه جاده هیشنهادی با استفاده از روآ باکموند مورد ارزیابی قرار گریتند
متر در هکتار، و سسح قابل هوشش برابر  2/15متر، تراکم طولی  62201 ول کل مسیرهای جاده موجود برابرای  هژوهش نشان داد که که ط

متهر در هکتهار و    2/11متر، تهراکم طهولی    35063طول کل مسیرهای جاده هیشنهادی در عرصه مورد مسالعه برابر . باشددرصد می 5/41با 
 14در نتیجه تراکم طولی شبکه جاده هیشنهادی نسبت به شهبکه جهاده موجهود    . د استدرص 4/44سسح قابل هوشش با ای  طول جاده برابر

بنابرای  طراحی شبکه جاده جنگلی براسا  توان رویشگاه با استفاده از سهامانه  . درصد ایزایش یایته است 23درصد کاهش و درصد هوشش 
 (.1333حجازیان و همکاران، )گردد سازی میجادههای باعث طراحی بهینه جاده و کاهش هزینه( GIS)اطالعات جغراییایی 

 

 :گیریبحث و نتیجه
رود باید به نحوی طراحی گردند کهه بها کمتهری     سازی یکی از مهمتری  عوامل هزینه در مدیریت جنگل به شمار میبا توجه به اینکه جاده

های جنگلداری ها و ایزایش دقت در طراحی بتواند طرحهزینهطول مسیر بیشتری  درصد هوشش را ایجاد نمایند و همچنی  عالوه بر کاهش 
محیسی تاثیرگذار شامل شیب، جهت، بکارگیری تمامی یاکتورهای زیست(. 1313علیزاده و همکاران، )را به سمت مدیریت هایدار سوق دهند 

های بسیار زیادی گردیده و متعاقبا در ایجاد داده های سنتی، منجر بهارتفاع از سسح دریا، نوع خا  و غیره، در طراحی جاده جنگلی به روآ
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بها   Hoseini (2003) (.Ezaati, et al., 2009)گیری و کاربرد ای  نوع داده ها، شرایم هیچیده ای را یراهم خواهد نمهود  راستای تصمیم
ای موجهود، از نظهر   ه بها شهبکه جهاده   ، در مقایسGISای طراحی شده با های کوهستانی شمال ایران نشان داد که شبکه جادهبررسی جنگل

عبهدی و  . تهر مهی باشهد   محیسی، هزینه ساخت و خاکبرداری بسیار بهتر و مناسبکشی، اثرات زیستسهولت دسترسی، یاصله از محل چوب
 خا  منسقهه ای به منظور طراحی شبکه جاده جنگلی با حداقل هزینه ساخت، عواملی مانند شیب، جهت و نوع در مسالعه (1315)همکاران 

به عنوان عوامل تاثیرگذار در طراحی در نظر گریت و با وزن دهی هریک از عوامل با استفاده از یرآیند تحلیل سلسله مراتبهی و تهیهه نقشهه    
اقدام به طراحهی جهاده    GISدر محیم  PEGGERایزار سپس با استفاده از نرم. شایستگی برای منسقه به توسعه  شبکه جاده دست یایت

های شبکه جاده، بهتری  شبکه جاده را براسا  هزینه و عملکرد برای بخش نهم در نهایت با اجرای روآ های ارزیابی مختلف گزینه .نمود
و بها   GISو  PEGGERایزارههای  با تلفیق نرمحیاتی در تحقیق خود در بخش بهارب   (1330) همچنی . خانه جنگل خیرود هیشنهاد کرد

های جنگلی نشان داد که ای  روآ، روآ مناسبی برای طراحهی و تعیهی    یابی چندمعیاری در طراحی شبکه جادههای ارزاستفاده از تکنیک
( Naghdi and Babapour., 2009) .باشهد محیسی میزیستهای شبکه جاده هم از لحاظ ینی و اقتصادی و هم از لحاظ بهتری  گزینه
. اقدام به طراحهی جهاده کردنهد    AHPو  GISارگیری یاکتورهای مختلف با استفاده از های شفارود گیالن با بکی خود در جنگلدر مسالعه

های کوهستانی شمال ایران روآ مسلهوبی باشهد و نسهبت بهه     تواند برای جنگلطی ای  مسالعه آنها به ای  نتیجه رسیدند که ای  روآ می
 .طراحی جاده به روآ سنتی ارجحیت دارد

های جنگلی امری انکارناههذیر  گیری کرد که برای تحقق اهداف مدیریتی در جنگل نیاز به احداث جادهنتیجهتوان بندی کلی میدر یک جمع
های مورد نیاز در طراحی جاده، بهرای منسقهه مهورد نظهر در     توان مسیرهای اولیه را به وسیله نقشهمی GISهای با استفاده از قابلیت. است

گیهری از نقشهه   بها بههره   GISدر محهیم   ریعسه بهرای اسهتفاده از برنامهه    . سنتی مشخص نمود هایمدت زمان کمتری در مقایسه با روآ
. توان مسیرهای مختلفی را به صورت سهریع هیشهنهاد داد  توهوگرایی و براسا  ویژگی درصد شیب طولی در طراحی مسیر بی  دو نقسه، می

-گذار، باعث کهاهش هزینهه  مسلوب و در نظر گریت  عوامل مختلف تاثیر بنابرای  طراحی و عبور جاده از مناطق مناسب با شرایم توهوگرایی

های سنتی به علت حضور طوالنی مدت در جنگل و عملیات سنگی  میدانی بسیار ها با استفاده از روآشود طراحی جادهسازی میهای جاده
محیسی مهوثر و در نظهر   های ینی و زیستانتخاب معیار با تواندلذا روآ هیشنهادی یوق می. باشدگیر، هرهزینه و دارای خسای زیاد میوقت

ههای  سازی، کهاهش حجهم کهار   های جنگلی کمک کند، زیرا نه تنها باعث کاهش هزینه جادهها در روند ارزیابی، در طراحی جادهگریت  آن
تهوان  ه، در آینده خواهد شهد و مهی  محیسی در نتیجه ساخت جادهای زیستشود بلکه باعث کاهش آسیبمیدانی و ایزایش دقت طراحی می

 . بهتری طراحی نمود با کیفیت مسیرهای مناسب
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