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 آرمرده بانه در هاي موجود و طراحی شبکه جاده حوزه      بررسی وضعیت جاده  منظور   به پژوهشاین  
شیب، جهت، تیپ و  هاي   الیه .انجام شده است  داري چند منظوره      براساس طرح جنگل   استان کردستان 

در طراحی مسیر جاده بـا اسـتفاده از   مؤثر ترین عوامل  عنوان مهم فاصله از مناطق مسکونی و تفرجی به 
دست آمده نقشه  هاي به با در نظر گرفتن وزنGIS سپس در محیط .ددهی شدنتحلیل سلسله مراتبی وزن

محیط  هاي مورد نیاز درطراحی مسیر جاده با نمایش الیه. قابلیت مناطق براي عبور مسیر جاده تهیه شد
GISاستفاده از این روش، با نشان داد پژوهشدست آمده در این  نتایج به.  در سه مرحله صورت گرفت 

پذیر   امکانکمطور سریع و با هزینه  داري چند منظوره به هاي جنگل ا توجه به اهداف طرحطراحی جاده ب
راي انتخاب مـسیر  بگیري  در تصمیمهاي مختلف اطالعاتی  الیه ززمان ا   با توجه به استفاده هم     .باشدمی

  . شودکالسیکهاي  ن روشیتواند جایگز، استفاده از این روش میبهینه در طراحی جاده
  

  ، آرمرده بانهداري چند منظوره طراحی شبکه جاده، سامانه اطالعات جغرافیایی، طرح جنگل : کلیديهاي ژهوا
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  مقدمه
هاي هوایی و تهیه در روش کالسیک براي طراحی شبکه جاده پس از جنگل گردشی و تفسیر عکس

ز روش گام  سپس با استفاده ا ومنفی جهت طراحی جاده مشخص  نقاط اجباري مثبت و،نقشه شیب
استفاده از تمام  نیز  و بودهبر زمان وبراین روش هزینه  استفاده از.گیرد میپرگار طراحی جاده انجام 

 آن دنبال و به  کامپیوترهاي اخیر پیشرفت علوم سال در .باشدنمیعوامل مؤثر در طراحی جاده ممکن 
GISجاده  رال مؤثر بیشتر در طراحی شبکهامکان استفاده از عوام ، طراحی جاده با زمان و هزینه کمتر 

 و  بررسیی راجنگلهاي جاده، عوامل مؤثر در مسیریابی )2006 ( و سلیمانیحسینی .ده استنموفراهم 
دست  هاي همگن را جهت عبور مسیر جاده بههم تلفیق نموده و در مرحله بعد واحد  را باآنهاسپس 

هاي جنگلی و دف تعیین روش مناسب مسیریابی جاده، با ه)2006(نیا و همکاران  رأفت.آورده است
هاي   در مرحله بعد با تلفیق نقشه.انددر مسیریابی جاده نمودهمؤثر کوهستانی اقدام به شناسایی عوامل 

در نهایت . اند در مسیریابی، نقشه مناطق مناسب عبور مسیر جاده را تهیه کردهمؤثر وزن داده شده عوامل 
، اثرات روش مدیریت )2007( دمیر .اند طراحی نمودهGISصورت خودکار در محیط  ها را بهمسیر جاده

. هاي جنگلی را در مناطق روستایی و شهري ترکیه بررسی نموده استو معیارهاي طراحی شبکه جاده
 ناطقهاي موجود از جمله مدر طراحی شبکه جاده تمام پتانسیلکه وي در نهایت عنوان کرده 

 شده و لحاظ یادبا توجه به موارد . محیطی باید در نظر گرفته شوندزیست ی و مسائلکاري، حفاظت جنگل
 با پژوهشاین ، GISهاي  داري چند منظوره و استفاده از امکانات و قابلیت نمودن اهداف طرح جنگل

  .داري چند منظوره آرمرده انجام گرفته است هاي حوزه طرح جنگلهدف طراحی شبکه جاده
  

  ها مواد و روش
حـوزه تهیـه طـرح بـه مـساحت      . منطقه مورد مطالعه در استان کردستان و شهرستان بانه قـراردارد          

 درجه 45و عرض جغرافیایی  دقیقه 55 درجه و 35 دقیقه تا 45 درجه و 35محدوده هکتار در  19945
  . طول جغرافیایی واقع شده است دقیقه45 درجه و 45تا   دقیقه40و 
  

  روش تحقیق
که عبارتند از تیپ جنگل، طبقات شیب، فاصله از مناطق روستایی  هادر مسیریابی جادهعوامل مؤثر 

 هاي موجود وها، نقاط مسکونی و تفریحی، جادهو تفریحی، ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه رودخانه
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وره داري چند منظ  با استفاده از بازدیدهاي زمینی، نظر کارشناسان و نیازهاي طرح جنگلشناسیزمین
در مؤثر پس از شناسایی عوامل .  تهیه شدGISشناسایی شده و نقشه هر کدام از آنها در محیط 

 GISها در محیط با در نظر گرفتن وزن نسبی هر نقشه، الیه دهی آنها،ها و وزنمسیریابی جاده
اي خودکار منظور اجر به .دست آمد گذاري شده و نقشه قابلیت مناطق براي عبور مسیر جاده بههم روي

. استفاده شده است  ArcView در محیطPEGGERافزار جانبی   از نرمروش گام پرگار در مسیریابی
با شیب طولی که  مسیري با شیب طولی متفاوت، با طراحی مسیرهاي پژوهش سعی شددر این 

  . انتخاب گردد، نظر گرفته شده بود اهدافی که درومتناسب با نوع جاده مورد نیاز 
  

  نتایج
 در طـی  3 تـا  1هاي با درجه     طراحی شبکه جاده   (بینی شده در سه مرحله    هاي پیش طول کل جاده  

هاي درجه که بیشترین مقدار آن را جاده. باشد کیلومتر می 82/236 )ترتیب صورت گرفت   سه مرحله به  
ـ     هاي پیشگذاري جادهنتایج حاصل از روي هم .دهدسه تشکیل می  ت بینـی شـده بـر روي نقـشه قابلی

 کیلـومتر در منـاطق بـا    94/96مناطق براي عبور مسیر جاده نشان داد که بیشترین مقدار جاده با طـول            
  .بینی نشده استاي پیشهمچنین براي مناطق غیر قابل عبور جاده. اندقابلیت عبور قوي قرار گرفته

  
  .بینی شده برروي قابلیت مناطق براي عبور مسیر جادههاي پیش مشخصات جاده-1جدول 

 1 جاده درجه  مناطق / نوع جاده
  )کیلومتر(

  2 جاده درجه
  )کیلومتر(

  3 جاده درجه
  )کیلومتر(

  مجموع
  )کیلومتر(

  94/96  17/60  63/14  14/22  مناطق با قابلیت عبور قوي 
  78/86  92/37  29/26  57/22  مناطق با قابلیت عبور متوسط 

  1/53  51/26  7/11  89/14  طق با قابلیت عبور ضعیفمنا
  0  0  0  0  مناطق غیرقابل عبور

  82/236  6/124  62/52  6/59  مجموع
 

  گیريبحث و نتیجه
 اخیر باعث برجسته شـدن رعایـت   هاي  در مورد مسائل زیست محیطی در سال    رشد افکار عمومی  

شبکه نامناسب جاده و رعایت     .  است سازي شده این موضوع در اجراي کارهاي عمرانی از جمله جاده        
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شـود   تواند منجر به تخریب کامل یک حوزه آبخیزمی محیطی در بلندمدت زیست نکردن اصول مسائل  
شناخت عوامل ) 2006(و همکاران نیا  رأفت و) 2006(سلیمانی حسینی و گونه که  همان). 2007، دمیر(

عنوان راهکاري جهت کاهش  را در زمان مسیریابی بهها و استفاده از این عوامل مؤثر در مسیریابی جاده   
هاي مرحله تراکم جاده .اندمحیطی و همچنین ارائه شبکه جاده مناسبی معرفی کردههاي زیست خسارت

هـا بـراي محـدوده طـرح        قسمت اعظم جـاده    ،باشد که با این مقدار تراکم     هکتار می   متر در  99/6اول  
 دسترسی به تمـام  ،متر در هکتار 72/10ه دوم با رساندن تراکم به    در مرحل  که حالی در. بینی شدند  پیش

متوسط که در اولویت اصـلی بـراي    نقاط مسکونی و تفریحی و همچنین مناطق با قابلیت عبور قوي و    
 باشد که در کیلومتر می87/11بینی شده هاي پیش کل تراکم جاده   در. شودبرداري هستند فراهم می   بهره
شناسـی و  ها تمام عوامل از جمله نقشه قابلیت منـاطق عبـور، هیـدروگرافی، زمـین              هبینی این جاد  پیش

  .صادي و اجتماعی در نظر گرفته شدندعوامل اقت
توان براي مسیریابی و احداث جاده در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه             می پژوهشاز نتایج این    

داري  هاي جنگل دستورالعمل طرح(منظوره دنداري چ هاي جنگل مطابق با استاندارد ویژه و اهداف طرح    
  .استفاده کرد) چندمنظوره
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Abstract2 

This research was aimed to investigate the condition of the existing roads and 
designing road network based on forest management plan at Armardah, Baneh. 
Using Analytical Hierarchy Process (AHP) method, the important layers of slope, 
aspect, forest type and distance to villages and resorts, were weighted and ranked. 
Maps were produced to weighted layers generated in GIS to find suitable regions 
for road tracing. Tracing of roads through visualization of necessary layers in GIS 
were done in three phases. Results showed that this method could prepare a fast 
and low cost feasibility function to design road network according to proposals of 
multiple used forest management plans. Concerning to these facilities and using 
various layers of information in designing road network, this method can substitute 
the classic methods. 

 
Keywords: Forest road designing, GIS, Multiple used forestry plan, Armardeh 
Baneh 
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