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 چكیده 

 و طراحی کمیت و کیفیت مستقیمی با ارتباط جنگلداری هایطرح عملی اجرای و جنگلی هایمنطقه بهینه مدیریت

 ترینعمده جنگلی هایجاده احداث .دارد جنگل سطوح همه به دسترسی منظور به جنگلی هایجاده شبکه ساخت

جاده های جنگلی با وجود هزینه بر بودن، به عنوان عاملی ضروری برای . باشدمی جنگل بکر طبیعت در دگرگونی و دخالت

کیفیت این جاده ها تا حدود زیادی به نوع مصالح به ویژه در روسازی بستگی . هستند دسترسی به منظور مدیریت منابع جنگلی مطرح

های های جنگلی امروزه از دغدغهاز این رو شناخت عوامل موثر بر کیفیت جاده. شودشامل می درصد هزینه کل را 07دارد که گاهی تا 

زوال امروزه . های جنگلی می باشداز مهمترین اثرهای بعد از ساخت جاده زوال روسازی .های جنگلداری استاصلی مدیران طرح

جاده شامل جدا شدن  زوالفرایند . محیطی تبدیل شده استتیکی از مهمترین معضالت زیس ز آن، بهو پیامدهای ناشی ا روسازی

بنابراین . باشدای میهای رودخانهجریان آب یا رواناب به قسمتهای پایین دست جاده یا ورود به سیستم ذرات و حمل رسوب توسط

بر  زدگیبیروندر این مطالعه به بررسی تأثیر . های جنگلی از اهمیت ویژهای برخوردار استجاده عوامل موثر بر زوال روسازیبرآورد 

 .پرداخته شدجاده جنگلی زوال روسازی 

 جاده جنگلی، روسازی، زوال، مدیریت جنگل: واژگان کلیدی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول درجه علمي، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، : نويسنده مسئول -*و  1
(B Nazanin .pt 11راست چين ،) 
 B Nazanin .pt)، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده دوم (يا سمت كاري)درجه علمي و رشته تخصصي  -2

 (، راست چين11



 

2 

 

The reviwe of  protrusion as an important factor in the deterioration offorest 

roads 
 

Abstract  
Regional forest management and executing the related plans are directly associated with quality and 
quantity of planning and forest road network construction to access all forest areas. Construction of 
forest road is the most important manipulation occurred in the nature by human. Despite the cost of 

forest roads, they are essential infrastructure to provide access for resource management. The 

quality of roads pavement depends largely on the material used, particularly type of pavement that 

sometimes includes up to 077 of total cost. Pavement deterioration is one of the most consequences 

of forest road construction. Pavement deterioration and its consequences is one of the major 

environmental problems. Erosion of unpaved roads occurs when soil particles are loosened and 

carried from the road into the drainage system and rivers. So estimating the amount of pavement 

deterioration from forest roads is an important issue. In this study the effect of protrusion in 

pavement deterioration was assessed. 
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 مقدمه  - 

های جنگلی برای دسترسی به جنگل به منظور استفاده از خدمات مختلف آن، اجرای عملیات حفاظتی و برای احداث جاده

از طرف . عموما در درآمد ملی کشور نقش ویژهای دارندحمل و نقل محصوالت چوبی و غیر چوبی یک نیاز ملی است و از این دیدگاه 

ها در صورتی که به صورت صحیح طراحی و ساخته نشوند، باعث تخریب جنگل میگردند و اصل تولید پایدار در دیگر این جاده

اشت تا تخریب محیط های جنگلی باید به این موضوع توجه دبنابراین در طراحی و ساخت جاده. جنگلداری علمی را زیر سوال میبرند

  .(1330فر و همکاران، عزیزی)زیست جنگل در اثر جاده سازی به حداقل ممکن برسد

راه دسترسی به این . دهندها را برای تفریح و تفرج ترجیح میهای طبیعی و بخصوص جنگلامروزه گردشگران استفاده از اکوسیستم

ای عمل  گونه آمده در طبیعت باید به عمل در طراحی شبکه جاده و اقدامات به. های جنگلی امکان پذیر استاکوسیستم از طریق جاده

به همین دلیل الزم . های اکولوژیک سرزمین و اراضی نیز مورد توجه قرار گیرندهای ضروری، ویژگی نمود که ضمن تأمین نیازمندی

محیطی و  ها صدمات زیستن حفظ کارایی آنصورت پذیرد تا ضم ریزی دقیق برای نگهداری مقدار جاده موجود است یک برنامه

 (.1337سجادی، )ها کاهش یابد های ریالی نگهداری آنهزینه

، مشخصات مصالح محیط زیست،، ترافیک جاده، مانند سن روسازی عوامل مختلف توان به را می روسازی عوامل مؤثر بر وضعیت

و همکاران،  Shah)نسبت داد روسازی خصوصیات مکانیکی مؤثر بر بستر خصوصیات و همچنین روسازی روسازی، قدرتضخامت 

 روسازی، بررسی عوامل موثر آینده وضعیت بینی پیش و مکانیسم برای درک .پیچیده است روسازی بر عملکرد تأثیر این عوامل .(2712

  (.2712و همکاران،  Gupta)است ذکر شده در باال و عوامل روسازی وضعیت روسازی در واقع زوال .ضروری است زوال روسازی

 یناش شتریآن ب یو نگهدار ریتعم تیریاست، مد جنگلیریغ هایمتفاوت با جاده یجنگل هایحاکم بر جاده طیکه شرا ییاز آنجا

 ینهیهز ازمندین ایکند وجود نداشته و  بررسی را هاراه تیکه بتواند وضع یخاص زاتیتجه یاز طرف. است یو بصر یاز عوامل انسان

و  یکه بتوانند روابط خط شودیم شنهادیپ هاییکیتکن یریکارگ به رونیاز ا. (Hudson ،2713و  McGarragh)باال است اریبس

توانسته هم  یخوب به یمصنوع یبا توجه به مطالعات انجام شده امروزه شبکه عصب. ندینما یساز مدل ترعیر و سرترا ارزان خطیریغ

 (Niu ،2713)پردازدوابسته ب ریعوامل مؤثر در متغ ینبیشیرا محاسبه کرده و هم به پ یرخطیتوابع غ

 ستمیجنگل با استفاده س بیمدل تخر هایبه مقاله توانیدر حل گسترش است که م کیتکن نیا یریکارگ در بخش جنگل به

 بیتخر ینیب شیو پ یجنگل یاراض راتییتغ ینبیشی، پ(2772و همکاران،  Mas) یمصنوع یو شبکه عصب ییایاطالعات جغراف

، (1331سردارزاده و همکاران، )مارکوف  رهیزنج -یمصنوع یبا شبکه عصب قیو تلف GISو  RS هایکتکنی از استفاده با هاجنگل

در برآورد  ونیرگرس لیبا تحل یمصنوع یِعصب یها عملکرد شبکه ۀسیکاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم تنه درختان و مقا

و مقایسه بین شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل رگرسیون در برآورد مدت زمان قطع درخت   (1312بیاتی و نجفی، )درختان  ۀحجم تن

 یها جاده یفیشناخت نقص ک یبرا یمصنوع یعصب یها از شبکه  2773، و همکاران سونتامپ. اشاره کرد( 1311بیاتی و همکاران، )

به استفاده  ازین زیاشکال مختلف و ن ریو تفس صیتشخ ل،یو تحل هیتجز ییکه توانا دندیرس جهینت نید و به اخاص معدن استفاده کردن

 2770، کانگ و همکاران. وجود دارد یمصنوع یشبکه عصب اب مختلف منابع از هاگسل یجداساز یچند منظوره سنسور برا یها از داده
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 یفیط یناهموار با استفاده از چگال یها شدت گسل در جاده یبند طبقه یصرفاً برا یمصنوع یعصب یها داشتند که شبکه انیب

 .کندینقص آن کمک م ییو شناسا لیپروفا یکاربرد دارد و به بازساز(  PSD)قدرت

ئه ها، رسیدن به هدفی خاص با استفاده از چندین عامل مدنظر است به نحوی که مقدار بهینه را ارا امروزه در بیشتر پژوهش

روش  یشناخت بوم هایداده عتیبا توجه به طب ،یمصنوع یمختلف شبکه عصب هایروش نیاز ب. (2713و همکاران،  Cohen).دهد

 .(2772و همکاران،  Richardson)پژوهش است نیدر ا ینبیشیو پ یساز مدل یبرا یخوب

 یکل بیآس بندیو طبقه یجاده جنگل یزوال روساز هایتوسعه مدل یبرا  یمصنوع یپژوهش با استفاده از شبکه عصب نیدر ا

 .(Brushet ،2772).مناسب و با استفاده از عوامل مؤثر بر آن اقدام خواهد شد اریجاده، با دقت بس یروساز

 

 هامواد و روش - 

 منطقه مورد مطالعه  - 

 لومتریک 27حدود . حوزه آمل صورت گرفته است هایدر جنگل  یچوب و کاغذ سار تیریتحت مد هایمطالعه حاضر در جنگل

 . دیشده و اطالعات الزم برداشت گرد یموجود در منطقه قطعه بند یاز جاده ها

انتخاب  ایارتفاع از سطح در ب،شی مثل هاموجود در آن طیجاده با توجه شرا لومترکی 27 نیاز، مورد اطالعات آوریجمع منظور به

و ارتفاع از  چ،پی تعداد شیب، درصد قطعه هر در همچنین. شد یبررس هابیرون زدگیت نمونه در جاده، نمودن قطعا ادهیپس از پ. شد

 .شد یبررس ایسطح در

 روش تحقیق  - 

استفاده از شبکه . پژوهش درنظرگرفته شد نیدر ا یمصنوع یمستقل و وابسته استفاده از شبکه عصب یرهایتوجه به متغ با

و  Hosmer)مناسب و کارآمد است یاتفاق باشد، انتخاب کی یمیکه هدف آن برآورد مفاه هاییتیوضع یبرا یمصنوع یعصب

 (.2713همکاران، 

 نیاحتماالت، محاسبات تحت ا ینیب شیدر پ یمصنوع یمعادالت شبکه عصب یدگیچیمحاسبات پ یبه علت حجم باال طورکلیبه

 لیبه تحل Matlabمقاله با استفاده از نرم افزار  نیکه در ا شودیم انجام ییمصنوع یو شبکه عصب یآمار یافزارها مدل توسط نرم

 .شودیپرداخته م

 

 و بحث  جینتا -3

کامال منطبق است،  یمصنوع یآن با شبکه عصب تیوجود بیرون زدگی در جاده که ماه نیمستقل و همچن یرهایتوجه به متغ با

 یورود هیدر ال. دکنییشبکه را مشاهده م ییکارا نیبهتر جینتا 1صورت گرفت که در نمودار  Matlabبا نرم افزار  یآمار هایآزمون

. ایو ارتفاع از سطح در چیتعداد پ ب،یش: قرار داده شده است که عبارتند از اتین خصوصییتع یبرا یشبکه سه پارامتر ورود نیا

 .ردگییقرار م یبیرون زدگی به عنوان عامل مهم زوال روساز زانیشبکه م یخروج هیموجود در ال یرهایمتغ نیهمچن
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 یمصنوع یشبکه عصب یساز نهیبه( 1) نمودار

  

و تست  یاز مراحل آموزش، اعتبار سنج کیهر  یبرا R ریکه در آن مقاد( 2نمودار )  یمصنوع یادامه نمودار شبکه عصب در

با توجه به  ینشان دهنده مقدار خوب 7520 زانیداده شده است که با م شینما زیکل ن R زانیم نیهمچن. نشان داده شده است

 . مورد استفاده است یفاکتورها

 نیاول. ردیقبل از انجام آموزش، شکل بگ ستیبا یشبکه م اتیو جزئ اتیاستاندارد، خصوص یآموزش شبکه انتشار برگشت هنگام

 هیدو ال یستیمقدار کمینه، شبکه با کیبه عنوان . پردازشگر در شبکه است یها هیتعداد ال نییشبکه، تع اتیقدم در برآورد خصوص

 .هستند زیپنهان ن هیچند ال ای کی یاغلب دار ه،یچند ال شخوریپ یعصب هایشبکه. یخروج هیو ال  یورود هیال. داشته باشد
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 و آموزش یتست، اعتبارسنج هایداده یبرا R ریمقاد( 2) نمودار

 

بر وجود  یدرصد گواه 17احتمال  بیمختلف ش ریمقاد نیب  شود،یدرصد از داده ها را شامل م 12تست که  یداده ها یبرا

همان گونه که در . بر عدم وجود بیرون زدگی است یگواه ایو  باشدیم بیاز ش ریغ یدرصد مربوط به عامل 17بیرون زدگی است و 

 .اند رگذاریجاده تاث درعوامل بر وجود بیرون زدگی  ریسا شودیمشاهده م 2نمودار 

 یاز شبکه عصب یشد، آزمون اعتبار سنج یکه با توجه به وجود بیرون زدگی بررس یعوامل موثر بر زوال روساز یاز بررس پس

 .است یجنگل هایجاده یزوال در روساز ینبیشیپ یبرا یشبکه عصب یینشان دهنده توانا ROC یمنح. شودیانجام م یمصنوع
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 ROC یمنحن( 3) نمودار

 

 

 هاییکه فراوان یدر صورت. کرد یمدل را بررس قیتطب یچگونگ توانیمشاهده شده و منتظره م هاییکردن فراوان سهیمقا با

 . وجود ندارد قیرد تطب یبرا یمشاهده شده و منتظره مشابه باشند، شواهد

 ینیب شیپ ییتوانا یارهایقسمت مع نیا. بدست آمده است 7512 یمنحن ریسطح ز  شودیم دهیکه در نمودار باال د همانطور

 . است مدل ترمناسب ینبیشیباشد نشان دهنده پ شتریب زانیم نیکه هرچه ا رندیگیقرار م کیصفر و  نیمدل هستند که ب

 

 گیرینتیجه -4

با به  توانندیخود شوند و هم م ستیز طیو مح عتیطب بیموجب تخر توانندیانسانها با اعمال و رفتار خود هم م یطور کل به

در کشور که  سمیجهت توسعه تور. و وسعت جنگلها شوند یاهیو پوشش گ یستیو علم و دانش خود باعث تنوع ز یکار بردن اصول فن

و  ستیز طین با محو اثرات متقابل آ یوجود دارد، به نکات قوت و ضعف جهانگرد یگردشگر نهیدر زم یشتریب یعیطب یاستعدادها

همانطور که در قسمت . ردیصورت پذ یخصوص یو بخش ها یاز طرف مراکز دولت یا ژهیها، توجه و ستمیو اکوس یعیطب یپوشش ها

با استفاده از شبکه  نیهمچن. است یروساز تیوضع انیب یبرا یفاکتور مهم ،فاکتور وجود بیرون زدگی شودیم دهید اجیبحث و نت

انجام  یموضوع با توجه اعتبارسنج نیا. پرداخت یروساز تیوضع ینبیشیبه پ یدرصد 37با احتمال خوب و  توانیم یمصنوع یعصب

در . است انتظارقابل  یعوامل نیوجود همچ یعیطب هایدر داده یو از طرف کندینم جادیا یروساز تیوضع ینبیشیدر پ یشده اختالل

عمر در مناطق  نیو وجود بیرون زدگی داشته است، که ا یرا بر عملکرد روساز ریتاث نیشتریب بیش یررسیمورد  یرهایمتغ نیب

جاده و جمع شدن آب در سطح جاده  یمسئله زهکش لیبدل بشیبوده و در مناطق کم ونیو کام نیمسئله ترمز ماش لیبدل بیپرش

 هایو ارائه مدل یعوامل موثر بر زوال روساز ریسا نهیمطالعات در زم دیبا ،یفاکتور اساس نیبه ا یابیستبه هر حال با توجه به د. است

 .ردیقرار گ یمورد بررس شرفتهیپ

 

 قدردانی -5 
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کامل  یهمکار قیتحق نیحوزه غرب هراز در آمل که در ا تیریشرکت چوب و کاغذ مازندران و بخصوص مد تیریتشکر از مد با

 .داشتند

 

 و مراجعمنابع 

جنگل  هینشر. درختان ۀدر برآورد حجم تن ونیرگرس لیبا تحل یمصنوع یِعصب یها عملکرد شبکه ۀسی، مقا.کبرا ،، نجفی.ادیه ،بیاتی[ 1]

 .111-100(: 2)22 :1312چوب، هایو فراورده
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