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 :چکیده 
طراحی و ساخت شبکه جاده جنگلی با اختصاص حجم باالیی از . ها دارندهای جنگلی نقش اساسی در مدیریت، حفاظت و احیاء جنگلجاده

در این پژوهش برای انتخاب معیارهای تاثیرگذار  .باشدهزینه در مدیریت جنگل میهای مهم گذاری به خود، به عنوان یکی از فاکتورسرمایه
 رویکردشده است، در مرحله اول معیارهای مهمتر و موثرتر در طراحی جاده با استفاده از های جنگلی از روش دلفی استفاده در طراحی جاده

معیارهای . د، در مرحله دوم پرسشنامه توسط کارشناسان امتیاز داده شدندهای که در مرحله اول انتخاب شدندلفی تعیین شده و سپس معیار
معیارهای فاصله از گسل، باشند که این معیارها به نوبه خود زیر شناسی میمورد استفاده در این مطالعه شامل فاصله، منابع گیاهی و زمین

-و بافت خاک را شامل میهی، شیب دامنه، جهت دامنه، سنگ بستر فاصله از آبراهه، فاصله از آبادی، موجودی در هکتار، تیپ پوشش گیا

و تلفیقی ازنظرات TOPSIS گیری چند معیاره با استفاده از روش تصمیم دلفی انتخاب شدند، رویکردی که با استفاده از معیارهایزیر. شوند
دهد که زیرمعیار شیب دامنه با دی زیرمعیارها نشان میبناولویت .ندبندی گردیدهای پرسشنامه تهیه شده است اولویتمتخصصین که در فرم

با فاصله از آبادی مقدار وزن در اولویت اول قرار گرفته و زیر معیار فاصله از باشد و با بیشترین ترین زیر معیار میبه عنوان مهم 33/0وزن 
 .یعنی کمترین مقدار وزن در اولویت آخر قرار دارد 02/0وزن 

 گیری چندمعیارهشبکه جاده جنگلی، الگوریتم تاپسیس، تکنیک دلفی، روش تصمیم :های کلیدی واژه

 
 

 :مقدمه 
این خدمات شامل تهیه مواد غذایی، حفاظت از تخریب خاک، تولید چوب و غیره . باشندها دارای خدمات اکوسیستمی بسیار زیادی میجنگل

ریزی و حمل ونقل مواد و افراد، بندی جنگل به واحدهای برنامهین عامل تقسیمشبکه جاده جنگلی، به عنوان مهمتر(. 1331امانی، )باشد می
هاای جنگلای نقاش اساسای در مادیریت،      جااده . های مدیریتی، اهمیت زیادی داردآالت و دیگر فعالیتبرداری چوبو همچنین برای بهره
 (.1331سالیمانپور،  )آورند های طبیعی را فراهم میر در اکوسیستمها دارند و امکان دستیابی به تحقیق، تفریح و یا تفکحفاظت و احیاء جنگل

بناابراین  . های جنگلی مناسب، مدیریت علمی و اقتصادیِ خاوبی نخواهاد باود   در واقع مدیریت جنگل بدون لحاظ نمودن شبکه ای از جاده
-های بهرهها باعث کاهش هزینهساخت مناسب جاده کههای جنگلی مناسب بستگی دارد ای ازجادهبرداری پر بازده از جنگل، به شبکهبهره

گذاری به خاود،  طراحی و ساخت شبکه جاده جنگلی با اختصاص حجم باالیی از سرمایه .( and Najafi, 2009 Ezzati)شود برداری می
هزینه در مدیریت جنگال باه شامار    ترین عوامل از این رو یکی از مهم. باشدهای مهم هزینه در مدیریت جنگل میبه عنوان یکی از فاکتور

های تاثیرگذار و محیطای باعاث باه وجاود آمادن حجام زیاادی از        های جنگلی به روش سنتی استفاده از همه الیهدر احداث جاده. رودمی
ا از آن جاا کاه طراحای شابکه با     (. Mohammadi, et al., 2010)شود در نتیجه وقت و هزینه زیادی را پی خواهد داشت اطالعات می

ها و ترین الیهگیر و پرهزینه است، به همین دلیل جهت کاهش هزینه و زمان طراحی باید با انتخاب مناسبهای سنتی وقتاستفاده از روش
های ناوین طراحای، قابلیات تحلیال حجام بااالیی از       روش. افزارهای مناسب به بهبود فرآیند طراحی کمک کردها و نرمبا استفاده از روش

مرادمناد و حساینی،   )تواند کیفیت، سرعت، هزینه و دقات طراحای را بهباود بخشاد     ا با سرعت و دقت باال داشته و در نتیجه میاطالعات ر
های تاثیرگذار در روند طراحای و ارزیاابی شابکه    های شبکه جاده مستلزم داشتن اطالعات کافی در مورد معیارارزیابی صحیح گزینه(. 1333
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توان معیارهای مهم با استفاده از روش دلفی می. شودگذار بر روی جاده از تکنیک دلفی استفاده میایی عوامل تاثیربرای شناس. باشدجاده می
الگوریتم تاپسایس  (. Austen and Hanson, 2008)گذار در یک فرآیند مانند طراحی و ارزیابی شبکه جاده جنگلی را تعیین نمود و تاثیر

ها از طریق شبیه نماودن باه جاواب    بندی گزینهبسیار تکنیکی و قوی برای اولویت (MCDM)د معیاره گیری چنهای تصمیمیکی از روش
در ایان  . شودشاخصه است و از آن استفاده زیادی میگیری چندهای تصمیماین مدل یکی از بهترین مدل(. 1333اصغرپور، )باشد آل میایده

آل حل ایاده براساس این تکنیک، گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه. گیردرار میشاخص، مورد ارزیابی ق nگزینه به وسیله  mروش 
 ,Hwang and Yoon)داشاته باشاد   ( بادترین حالات ممکان   )آل منفای  حل ایاده و بیشترین فاصله را با راه( بهترین حالت ممکن)مثبت 

1981 .)Hosseini and Solaymani (2006) در این مطالعاه عاواملی مانناد    . طراحی جاده جنگلی پرداختند به بررسی عوامل موثر در
شیب، جهت دامنه، نوع خاک، نوع توده سرپا و حجم در هکتار به عنوان فاکتور های تاثیرگاذار در طراحای جااده در منطقاه تشاخیص داده      

. منطقه به منظور طراحی جاده دست یافات  به نقشه توان اکولوژیکی, سپس با تلفیق نقشه های مربوط به هر یک از عوامل ذکر شده. شدند
هاای شایب دامناه،    ، با استفاده از نظرات کارشناسان به روش دلفای، فااکتور  ی خود در بخش بهاربن جنگل خیروددر مطالعه( 1310)حیاتی 
هاای  به عناوان معیاار  شناسی و بافت خاک شناسی، فاصله از آبراهه، حساسیت به لغزش، حساسیت به فرسایش، فاصله از گسل، زمینسنگ

مهم و تاثیرگذار در طراحی جاده در نظر گرفت که با توجه به نتایج مقایسه زوجی معیارهای شیب دامنه، بافت خاک و حساسیت به لغزش به 
-با بررسای گیری کرد که توان نتیجهبندی کلی میدریک جمع .ترتیب دارای بیشترین وزن بودند، و در طراحی شبکه جاده تاثیر مهمی دارند

ترین الیه بیشترین وزن را های جنگلی شیب دامنه به عنوان مهمهای انجام شده در مناطق مختلف، از بین عوامل تاثیرگذار در طراحی جاده
تارین  هدف از این مطالعه تعیین مهام . کندهای جنگلی نقش مهمی را ایفا میدارا بوده ودر اولویت اول قرار دارد و در طراحی و احداث جاده

 .باشدهای جنگلی میبندی این عوامل در طراحی شبکه جادهعوامل تاثیرگذار و اولویت
 

 :هامواد و روش
 های منطقه مورد مطالعهویژگی

هاای هیرکاانی اسات کاه در      بخشی از جنگل 33حوزه آبخیز . باشد بنام حوزه سرد آبرود می 33حوزه آبخیز  5منطقه مورد مطالعه در سری 

 º33، 33ʹ، 40ʺهای ناحیه طرح از نظر موقعیت جغرافیایی بین عرض جغرافیاایی   جنگل. های دریای خزر واقع شده است کرانهقسمت غربی 

 5/2124براساس سطح یاابی جدیاد مسااحت منطقاه     . واقع شده است º51، 13ʹ، 54ʺتا  º51،14ʹ، 50ʺو طول جغرافیایی  º33، 31ʹ،31ʺتا 
 .شودپارسل را شامل می 41هکتار است که این منطقه حدود 

 

 :روش تحقیق

 های موثر در طراحی جاده با روش دلفیانتخاب معیار
به طور کلی روش دلفی یک . های جنگلی، از روش دلفی استفاده شده استدر این پژوهش برای انتخاب معیارهای تاثیرگذار در طراحی جاده

شود و توسط یک گروه متخصص که برای یکادیگر ناشاناس هساتند، اجارا     فعالیت مکاتبه گروهی است که توسط یک گروه ناظر اداره می
ترین و در عین حال جدیدترین ابزارهای پژوهش کیفی است که از این روش در تعیین معیارهای تاثیرگاذار  روش دلفی یکی از مهم. شودمی

دلفی شامل چند مرحله است که در این تحقیق در دو  .شوددر رابطه با هدفی خاص، باتوجه به نظرات کارشناسان و توافق جمعی استفاده می
 :مرحله اجرا شده است

ها معیارهایی که در طراحی جاده تاثیرگذار در مرحله اول ابتدا پرسشنامه مربوط به این روش تهیه و برای متخصصین ارسال شده است و آن
آوری بعاد از جماع  . بوده و برای کاهش اثرات زیست محیطی و افزایش دقت طراحی از لحاظ فنی مهم بودند را به صورت لیستی ارائه دادناد 

بندی متخصصین معیارهای جمع، مرحلهدر این . دوم دلفی تهیه شد و برای متخصصین ارسال گردید مرحلهنامه ها پرسشنظرها و تلفیق آن
در شاان بسایار نااچیز باود     وزنبندی کردند و در نهایت معیارهاایی کاه   اولویت داشتنداول را براساس اهمیتی که در طراحی  مرحلهشده در 

 .طراحی شبکه جاده سهم زیادی نداشتد، حذف شدند

 ( TOPSIS)های موثر در طراحی جاده با روش تاپسیس بندی معیاراولویت
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. با توجه به اینکه معیارهایی که در روش دلفی انتخاب شدند اهمیت و تاثیر متفاوتی در طراحی و ارزیاابی شابکه جااده جنگلای دارناد     
ها نسابت باه یکادیگر وزن دهای گردیاده و      لذا این فاکتور. های اطالعاتی ایجاد شده دارای ارزش متفاوتی هستندبنابراین هر کدام از الیه

-های انتخاب شده، با اساتفاده از روش تصامیم  در این تحقیق معیار. اندرای اهمیت بیشتر در درجه اهمیت باالتری قرار گرفتههای دا فاکتور

این تکنیک بر . گردیدند بندیهای پرسشنامه تهیه شده است اولویتو تلفیقی ازنظرات متخصصین که در فرمTOPSIS گیری چند معیاره 
حل و بیشترین فاصله را با راه( بهترین حالت ممکن)آل مثبت حل ایدهین فاصله را با راهگزینه انتخابی باید کمتراین مفهوم بنا شده است که 

کاه ایان    شاده، مرحلاه انجاام    3روش تاپسیس در  یهوسیل  اولیه به دهیوزنمراحل انجام . داشته باشد( ترین حالت ممکنبد)آل منفی ایده
 : مراحل به شرح ذیل هستند

 :               باشدشاخص می nو گزینه  mکه شامل  شده استبه دست آوردن ماتریس تصمیم، در این روش ماتریس تصمیمی ارزیابی : مرحله اول -

    (1) 

 
در نتیجاه هار    .ایام کردههای موجود در ماتریس تصمیم را بدون مقیاس   نرمالیز کردن ماتریس تصمیم، در این گام مقیاس: مرحله دوم -

 :از رابطه زیر به دست آمده است rijدرایه 
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منظاور پاس از    نشود، باه ایا   یز شده، ماتریس تصمیم در واقع پارامتری است و الزم است کمیلدهی به ماتریس نرما وزن: مرحله سوم -
 .شده استضرب ( R)یز شده لدر ماتریس نرما(w)ها   جموعه وزنتعیین وزن هر شاخص، م
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Aمجازی  هآل منفی، دو گزین  آل مثبت و راه حل ایده  تعیین راه حل ایده: مرحله چهارم -
Aو  *

 : شده است زیر تعریفکه به صورت  -
 آل مثبتگزینه ایده
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 آل منفیگزینه ایده
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باه دسات   : مرحله پنجم -
هاای   را از گزینه iگزینه  هفاصلدر واقع . محاسبه فاصله اقلیدوسی محاسبه شده استبعدی  n هبین هر گزین هها، فاصل  آوردن اندازة فاصله

  :ایمبه صورت زیر محاسبه کردهایده آل مثبت و منفی 
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 : آمده استآل، این معیار از طریق فرمول زیر به دست   حل ایدهنزدیکی نسبی به راه همحاسب: مرحله ششم-
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Ai=Aشود که اگر  مالحظه می
Ai=Aو اگر  =*1Ci، آنگاه *

 =*0Ci، آنگاه -

 . تر خواهد بود  نزدیک 1آل کمتر باشد، نزدیکی نسبی به   از راه حل ایده Ai همشخص است که هر چه فاصلة گزین
 ها بندی گزینه رتبه: هفتم همرحل

بنادی کاردیم،   های موجود را براساس بیشترین اهمیت رتباه گزینه  Ci ها انجام گرفت و براساس ترتیب نزولیبندی گزینهدر نهایت رتبه
 .به یک نزدیک تر باشد، راهکار بهتری است Ciهرچه مقدار 

تعیاین  ( Delphi)توجه به نظر متخصصین محترم و با استفاده از رویکارد دلفای   در مرحله اول معیارهای مهمتر و موثرتر در طراحی جاده با 
 .  دهی شدنداند، در مرحله دوم وزنهای که در مرحله اول انتخاب شدهسپس معیار. می شود

 

 :جامعه آماری
 متخصصین مورد نیاز در تعیین معیارهای موثر در طراحی شبکه جاده جنگلی به کمک روش دلفی: 2جدول 

 (نفر)تعداد متخصص  تخصص اصلی سابقه کار محل کار

 15 جنگلداری سال 10بیش از  دانشگاه
 5 جنگلداری سال 10بیش از  های چالوسسازمان جنگل

 5 جنگلداری سال 10بیش از  اداره کل منابع طبیعی نوشهر

 

 :نتایج
معیارهای اصلی در این مطالعه در سه شاخه . دهدرا نشان میمعیارها و زیر معیارهای مهم در زمینه طراحی جاده های جنگلی ( 1)شکل 

معیارهای فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از آبادی ، موجودی در شناسی قرار دارند که زیر اصلی فاصله، منابع گیاهی و زمین
 .دشونو بافت خاک را شامل میسنگ بستر هکتار، تیپ پوشش گیاهی، شیب دامنه، جهت دامنه، 

 
 تقسیم مدل معیارها و زیرمعیارها -1شکل 

 

 

 معیارهای تاثیرگذار در طراحی جاده های جنگلی
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 بررسی زیر معیارهای فاصله
دهد که فاصله از گسل با وزن ها نشان میبندی زیرمعیارها در خوشه فاصلهنشان داده شده است اولویت( 2)همانطور که در شکل 

های در اولویت 11/0 و 13/0به ترتیب با وزن های آبادی پس از آن فاصله از آبراهه و فاصله از . مهمترین زیر معیار فاصله است 32/0
 .بعدی قرار دارند

 

 
 وزن زیرمعیارها در خوشه فاصله: 1شکل 

 بررسی زیرمعیارهای منابع گیاهی -1-1
دهد که موجودی در هکتار باا  منابع گیاهی نشان می  نشان داده شده است اولویت بندی زیرمعیارها در خوشه( 3)همانطور که در شکل 

 .در اولویت دوم قرار دارد 23/0در اولویت اول و تیپ پوشش گیاهی با وزن  33/0وزن 

 
 وزن زیرمعیارها در خوشه منابع گیاهی: 1شکل 

 شناسیبررسی زیرمعیارهای زمین -1-1
 دهد که شیب دامنه با وزنشناسی نشان مینزمی  نشان داده شده است اولویت بندی زیرمعیارها در خوشه( 4)همانطور که در شکل 

 10/0، 14/0، 11/0های پس از آن سنگ بستر، بافت خاک و جهت دامنه به ترتیب با وزن. شناسی استمهمترین زیرمعیار زمین 55/0
 .های بعدی قرار دارندو در اولویت
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 وزن زیرمعیارها در خوشه زمین شناسی: 1شکل 

 موثر در طراحی جادهبررسی زیر معیارهای  -1-1
به عنوان  33/0دهد که زیرمعیار شیب دامنه را با وزن نشان داده شده است اولویت بندی زیرمعیارها نشان می( 5)همانطور که در شکل 

کمترین مقدار  یعنی 02/0با وزن  آبادیمعیار فاصله از رباشد و با بیشترین مقدار وزن در اولویت اول قرار دارد و زیترین زیر معیار میمهم
 .وزن در اولویت آخر قرار دارد

 

 
 هااولویت بندی زیر معیار( 5)شکل 

 :بحث و نتیجه گیری -1
ترین زیرمعیار بیشترین مقدار وزن را به خود اختصاص داده و در در مطالعه انجام گرفته از بین عوامل مذکور شیب دامنه به عنوان مهم

ها و خواص خاک، سنگ بستر، شیب دامنه، جهت های جنگلی دانستن ویژگیاحی مناسب شبکه جادهبرای طر .اولویت اول قرار گرفته است
های ای انجام گرفته در جنگلمطالعه. (Brinker, 1995)باشد دامنه، تیپ پوشش گیاهی، و وضعیت هیدرو گرافی منطقه ضروری می

های جنگلی را فاکتورهای شیب، بافت خاک، سنگ بستر و شبکه جادهشفارود گیالن نشان داد که بیشترین اهمیت برای طراحی و ساخت 
بنابراین اهمیت شیب در طراحی شبکه جاده جنگلی نسبت به سایر عوامل بیشتر است و باید در طراحی جاده به دقت مورد . هیدرولوژی دارد
دهی کنار و وزنخانه جنگل خیروددر بخش نمهای انجام گرفته هچنین با بررسی(. Naghdi and Babapuor, 2009)توجه قرار گیرد 

شناسی و در آخر جهت شناسی مشخص شد که  عامل شیب بیشترین وزن بعد از آن خاکجهت جغرافیایی و خاک های شیب،به الیه
ه اهمیت شیب در در نتیج. برابر محاسبه شد 31/3شناسی برابر و نسبت به خاک 23/4وزن شیب نسبت به جهت حدود . جغرافیایی قرار دارد
عبدی و )ها به دقت مورد توجه قرار گیردهای جنگلی نسبت به دو فاکتور فوق بیشتر است و باید در طراحی جادهطراحی شبکه جاده

ناو اسالم  1اقدام به طراحی جاده جنگلی در سری AHP و  GISبا استفاده از ( 2010)و همکاران   Mohammadi.( 1333همکاران، 
شناسی و هیدرولوژی های درختی، حجم در هکتار، زمینشناسی، گونهین مطالعه عوامل مختلفی مانند شیب، ارتفاع، جهت، خاکدر ا. نمودند

شناسی از نظر هزینه و زیست محیطی شناسی، هیدرولوژی و خاکعامل شیب، زمین 4را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 

 .های جنگلی اهمیت بیشتری دارندها هستند و در نتیجه در طراحی جادهوزن به ترتیب دارای باالترین
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های انجام شده در مناطق مختلف، از باین عوامال تاثیرگاذار در طراحای     گیری کرد که با بررسیتوان نتیجهبندی کلی میدریک جمع
هاای  ودر اولویت اول قرار دارد و در طراحی و احاداث جااده   ترین الیه بیشترین وزن را دارا بودههای جنگلی شیب دامنه به عنوان مهمجاده

 . کندجنگلی نقش مهمی را ایفا می
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