مقاله پژوهشی

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،62پاییز  ،1401صص 216- 209

اولویت بندی مکان های دپو چوب در جنگل با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی

زهرا عزیزی

1

zazizi@srbiau.ac.ir

حمداهلل صادقی

2

تاریخ دریافت96/09/11 :

تاریخ پذیرش97/07/18 :

چکیده
زمینه هدف :یکی از چالشهای پیشروی مدیران و برنامهریزان واحدهای جنگلی انتخاب و اولویتبندی مکانهای مناسب برای کاربردهای
گوناگون است .هدف از این پژوهش اولویتبندی مکانهای مناسب دپو چوب در بخشی از جنگلهای حوضه لیرهسر استان مازندران است.
روش بررسی :بدین منظور گزینههایی با حداقل شرایط الزم برای دپو چوب انتخاب شدند .در مرحله دوم معیارهای مورد نظر برای انتخاب
محل دپو مشخص شدند .این معیارها شامل :شیب ،موجودی سرپا و تر اکم تاج پوشش بودند .در مرحله سوم وزندهی معیارها با استفاده از
فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نظر کارشناسی انجام گرفت .سپس تحلیل نرخ سازگاری مناطق مورد نظر اولویتبندی شدند.
یافته ها :در این تحقیق معیار حجم سرپای تودههای جنگلی مجاور محل دپو باالترین وزن ( )0/575را به خود اختصاص داده است .از بین 6
گزینه مورد بررسی ،گزینه  3با داشتن حجم سرپای  ،400 -300تراکم تاج پوشش در محل دپوی  %25-50و شیب  %5-10به عنوان بهترین
گزینه برای احداث محل دپو مشخص شد.
بحث و نتیجه گیری :نتایج وزن دهی معیار ها نشان داد ،که حجم سرپای تودههای مجاور دپو بیشترین اهمیت را دارد .بهرهبرداری از تودههای
جنگلی با حجم سرپای باال لزوم وجود دپوها و انبارهای چوب را در نزدیکترین نقطه به تودههای جنگلی ضروری مینماید.
واژگان کلیدی :تحلیل سلسلهمراتبی ،جادههای جنگلی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ،وزندهی ،مکانیابی.
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 -2دانشجوی دکتری گروه علوم جنگل ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،ایران
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Abstract
Background and Objective: One of the challenges facing the managers and planners of forest selection
and prioritization of suitable locations for various uses. The purpose of this study was prioritized the
appropriate places in the timber depot of the Lireh Sar basin of Mazandaran province.
Method: For this purpose, the options were chosen with at least the requirements for timber depot. In the
second step of the selection criteria were specified for timber landing. These criteria include: slope, stand
type and the canopy density. In the third step weighting was performed criteria using the analytic
hierarchy process and expert opinion. Finally, the rate of adjustment of regions of interest was prioritized.
Results: The study measures the standing volume of forest stands adjacent to the depot highest weights
(0/575) have been allocated. Among the 6 choice, choices 3 with a standing volume of 300- 400, crown
density slope at the depot 50-25% and 10.5% were identified as the best option to construction landing.
Conclusion: The results of the weighting of the criteria showed the volume of the forest stands near the
depot is the most important. Harvesting of forest stands with high volume requires the existence of wood
depots and warehouses in the closest point to the forest stands.
Key words: AHP, Forest Road, GIS, Site selection, Weighing.
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مقدمه
طراحی و ساخت جادههای جنگلی برای مدیریت و بهرهبرداری

اقتصادی پروژهها ،آن را مورد توجه مدیران و تص میم گیرن دگ ان

منطقی از جنگل امری ضروری است .از جمله اجزای مهم در جاده

نیز قرار داده است ،که نتیج ه آن اس تفاده از روشه ای مختل ف

های جنگلی دپوها میباشند .دپوها محلهایی هستند که حاصل

تصمیمگیری برای مکانیابی است .لذا استفاده از چنین روشهایی

عریض شدن جاده در فواصل مشخصی در طول مسیر جادهاند و

در محیط  GISبرای اجرای مکانیابی ،نتایج دقی قت ری را ارائ ه

برای انبار و نگهداری موقت چوبآالت مقطوعه در جنگل ،تا قبل

خواهد داد ( .)3تصمیمگیری چند معی اره ی چ چ ارچ وب نوی د

از خروج چوب از جنگل و انتقال به محل مصرف نهایی مورد

بخش برای ارزیابی مسائل چند بعدی ،متناقض و ناس ازگار اس ت

استفاده قرار میگیرند.

( . )4

محلهای دپو چوب باید در نقاطی انتخاب شوند ،که اوال" از نظر

این روش به مجموعهای از فنون تص میمگی ری ک ه در برگیرن ده

جمعآوری چوبآالت در وضع منطقی باشد ،ثانیا" تمامی جوانب

مجموعه عوامل کمی و کیفی است و هدف آن ی چ نتیج هگی ری

طراحی دپو از نظر عملیات خاکبرداری و خاکریزی ،حفظ محیط

منطقی از فرایند تصمیمگیری است ،اطالق میشود ( .)5از می ان

جنگل و تخریب در آنها مورد توجه قرار گیرد .این مکانها باید

فنون تصمیمگیری با معیارهای چندگانه ،فراین د تحلی ل سلس له

در دامنههای کم شیب تراسهای طبیعی و محل انشعاب راهها

مراتب ی  )AHP( Analytical Hierarchy Processبط ور

ساختهشوند ( .)1بنابراین با توجه به مسیر جادههای موجود و یا

گستردهای برای تحلی ل اولوی ته ا در مش کالت چن د معی اره و

پیشبینیشده و پس از بررسی نقشههای توپوگرافی ،بازدید از

پیچیده در مدیریت منابعطبیعی به کار برده شده است (6و.)7

عرصه و در نظر گرفتن مطالعات هیدرولوژی ،خاکشناسی و زمین

این روش یچ تئوری عمومی است که از یچ مقیاس اندازهگیری

شناسی مکانهای مناسب دپو تعیین میشود ،به شکلی که

نسبی مبتنی بر ریاضی و روانشناسی بهره میبرد ( )8و یچ روش

مسائلی مانند شیب عرصه ،عرض جادهها ،حجم چوب ورودی به

تئوریکی مطلق و مبتنی بر آمار نمیباشد ( .)9کاربرد  AHPدر

دپو نیز در نظر گرفته شود ( .)2مکانیابی مناسب دپو با کمترین

حل بسیاری از مشکالت در جنگلداری و منابع طبیعی

خسارت زیست محیطی و تضمین پایداری جنگل اهمیت ویژهای

توسط()14-10گزارش شده است Abdi .و همکاران ()15

دارد .لذا با ارایه راهکارهای مناسب مدیریتی میتوان پایداری

گزینههای مختلف شبکه جادههای جنگلی را از نظر هزینه ساخت

جنگل را تامین نموده و میزان تخریبهای زیستمحیطی را

به روش چند معیاری در محیط  GISارزیابی نمودند و برای

کاهش داد.

ارزیابی هزینههای ساخت از مشخصههای شیب عرضی دامنهها،

مکانیابی از جمله تحلیل های مکانی است که اهمیت زی ادی در

جهتهای جغرافیایی و وضعیت زهکشی خاك بهرهگرفتند.

کاهش هزینههای ایجاد و راه اندازی فعالیتهای مختلف دارد .ب ه

 )16( Ahmadiنیز با هدف ارایه روشی برای مسیریابی خودکار

همین دلیل در اجرای پروژهها از مراحل مهم و تاثیرگذار به شمار

جاده با در نظر گرفتن جنبههای زیست محیطی مطالعهای انجام

میرود .امروزه با توجه به تواناییهای سامانه اطالعات جغرافی ایی

داد  .در این مطالعه به منظور روی همگذاری مشخصههای تاثیر

( )GISدر مدیریت و تجزی ه و تحلی ل دادهه ای مک انی ،فض ای

گذار از روش ارزیابی چند معیاره و  GISاستفاده شد .نتایج

بسیار کار آمدی برای اجرای مراحل مختل ف تحلی له ایی مانن د

حاصله قابلیت روش بکار گرفته شده را نشان داد.

مکانیابی ایجاد شده است .همچنین اهمیت مکانیابی ب ه عن وان

 Coulterو همکاران ( )17از  AHPبه منظور مشخص کردن

مرحله تعیینکننده اکثر هزینههای احداث و سایر برنامهریزیهای

اولویتهای تعمیر و نگهداری جادهها استفاده کردند و نتیجه
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گرفتند که  AHPچارچوب مناسب برای اندازهگیری کمی مزایای

قطعات یچ کیلومتری تقسیم شد و تعداد  3تا  7محل برای

زیست محیطی و استفاده از آنها در الگوریتمهای مدلسازی و

احداث دپو در باالدست و همچنین در پایین دست جاده برای هر

برنامهریزی است .تحقیق حاضر بدنبال ارایه روشی برای ارزیابی و

قطعه در محیط  GISدر نظر گرفته شد (شکل  .)2محلهایی که

اولویتبندی گزینههای مختلف محل احداث دپوهای چوب در

برای دپو در نظر گرفته شدند حایز شرایط حداقل برای احداث

جنگل است .به شکلی که در نهایت بهترین محل از نظر رعایت

دپو بودند (شیب  0تا  30درصد ،تراکم تاجی کمتر از  75درصد

مسایل زیست محیطی انتخاب گردد.

در محل دپو و مجاورت با تودههای با موجودی باالتر از  100متر
مکعب در هکتار).

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه بخشی از جنگلهای لیرهسر (حوزه آبخیز ،35
طرح جنگلداری طوبی) به مساحت  1240هکتار واقع در 25
کیلومتری شهر تنکابن با طول جغرافیایی 50º55/18//تا
 50º58/11//شرقی و عرض جغرافیایی  36º38/12//تا 36º40/15//
شمالی میباشد (شکل  .)1حداقل ارتفاع از سطح دریا  560و
حداکثر آن  1220متر است.

شکل  - 2محل های مناسب احداث دپو
Fig 2- Suitable places to build a depot
در مرحله دوم معیارهای مورد نظر برای انتخاب محل دپو مشخص
شدند و معیارها در قالب یچ سلسله مراتبی رسم شدند (شکل )2
سپس هر یچ از معیارها طبقهبندی گردید و با استفاده از
پرسشنامه معیارها نسبت به همدیگر به کمچ مقایسات زوجی
رتبهبندی شدند.
معیارهای مورد بررسی
شکل  - 1منطقه مورد مطالعه
Fig 1- The study area

معیارشیب :برای محاسبه شیب در هر یچ از محلهای دپوی
طراحی شده ،با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه نقشه شیب

روش انجام تحقیق:

عرصه تهیه شد .با توجه به میزان نیاز به تسطیح و عملیات خاکی

در اولین مرحله تحقیق گزینههای مختلف برای محل احداث دپو-

و امکان زهکشی طبیعی یا مصنوعی خاك مطلوبترین طبقه

ها به شکلی که در ابتدای مسیرهای چوبکشی طراحی شده یا

شیب مشخص شد و بر اساس آن به تدریج با فاصله گرفتن از این

نزدیچ آنها باشند در نظر گرفته شدند .لذا ابتدا طول جاده به

محدوده ،مطلوبیت برای دیگر طبقات نیز مشخص گردید.
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موجودی سرپا :موجودی سرپای تودههای جنگلی مجاور دپوها با

در مرحله سوم وزندهی معیارها با استفاده از نظر کارشناسی

استفاده از جمعآوری اطالعات زمینی و فنون سنجش از دور برای

انجام شد .برای بهرهگیری از نظر متخصصان در زمینه وزندهی

هر یچ از دپوها محاسبه شد .حجم سرپای باال در تودههای مجاور

معیارها پرسشنامهای طراحی و در اختیار متخصصان قرار گرفت

جاده نشان دهنده حجم باالی مقطوعات جنگل و نیاز بیشتر به

(جدول  .)1تا ایشان با توجه به تجربه و دانش خود و هدف

وجود دپو در نزدیکی این تودهها است .لذا بیشترین موجودی

تحقیق ،مقایسات زوجی برای وزندهی معیارهای فوق را انجام

با الترین مطلوبیت را دارد و با کاهش موجودی از مطلوبیت طبقه

دهند.

موجودی سرپا نیز کاسته میشود.

در مرحله نهایی تجزیه و تحلیل دادهها انجام شد .پس از جمع

تراکم تاج پوشش :وضعیت و درصد تاج پوشش در حاشیه محل

آوری پرسشنامهها اطالعات آنها بررسی شد .بدین شکل که یچ

های دپو محاسبه شد .تاج پوشش متراکم امکان خشچ شدن

ساختار سلسله مراتبی در نرم افزار  Expert Choice 11ایجاد

خاك در محل دپو را نمیدهد .بهعالوه تردد ماشینآالت بر روی

شد .سپس نرخ ناسازگاری داوریها محاسبه شد .در یچ فرایند

خاك مرطوب جنگل موجب تخریب بیشتر خاك میشود.

سلسله مراتبی نباید نرخ ناسازگاری بیشتر از  0/1باشد ( .)18لذا

همچنین انبار نمودن چوب آالت بر روی خاك مرطوب موجبات

داوریهایی که نرخ ناسازگاری بیشتری داشتند حذف شدند.

صدماتی به چوبها را فراهم مینماید.

جدول  - 1مقایسات زوجی
Table 1- Pairwise comparisons
شیب محل دپو

حجم سرپای تودههای مجاور

تراکم تاج پوشش در محل دپو

ب

الف

1

تراکم تاج پوشش در محل دپو

ج

1

---

حجم سرپای تودههای مجاور

1

---

---

شیب محل دپو

نتایج

ذکر شده است .در این تحقیق معیار حجم سرپای تودههای

ماتریس میانگین هندسی نظرات متخصصان در جدول  2آمده

جنگلی مجاور محل دپو باالترین وزن ( )0/575را دارا بود .نرخ

است .وزنهای محاسبه شده برای هر یچ از معیارها در جدول 3

ناسازگاری قضاوتها  0/005بود.

جدول - 2ماتریس میانگین هندسی نظرات
Table 2-Geometric mean matrix of comments
حجم سرپای تودههای مجاور

تراکم تاج پوشش در محل دپو

3

1/5

شیب در محل دپو

2/5

-

تراکم تاج پوشش در محل دپو
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قطعه یچ کیلومتری از جاده به عنوان نمونه در زیر آمده است
(جدول :)4

جدول- 3گزینههای مورد بررسی و وزن نهایی هر گزینه
Table 3- The considered options and the final weight of each option
گزینهها

شیب ()%

موجودی سرپا در هکتار

تراکم تاج پوشش

وزن گزینهها

1

0– 5%

200 – 150

75 -50 %

0/066

2

0– 5%

200 – 150

250 – 10 %

0/054

3

5 – 10 %

400 -300

50 -25 %

0/343

4

10 – 25 %

400 -300

75 -50 %

0/305

5

10 – 25 %

300 - 200

50 -25 %

0/097

6

5 – 10 %

300 - 200

50 -25 %

0/135

نرخ ناسازگاری = 0/03
نتایج بررسی گزینهها نشان میدهد که گزینه  3با داشتن حجم

در این تحقیق معیار تاج پوشش دومین وزن را به خود اختصاص

سرپای  400 -300و تراکم تاج پوشش در محل دپوی  %50-25و

داد .در محل دپوها و انبارهای رو باز چوب ،وجود یچ تاج پوشش

شیب  %10-5بهترین گزینه برای احداث محل دپو می باشد.

متوسط که اجازه عبور نور را برای خشچ کردن رطوبت محیط
دپو بدهد و همچنین از تابش مستقیم و شدید نور به چوب آالت

بحث و نتیجه گیری

مقطوعه جلوگیری نماید اهمیت زیادی دارد.

نتایج وزن دهی معیار ها نشان داد ،که حجم سرپای تودههای

معیار شیب از کمترین اهمیت در انتخاب محل دپو برخوردار بود.

مجاور دپو بیشترین اهمیت را دارد .بهرهبرداری از تودههای

با توجه به اینکه دپوها در مجاورت جادهها ساخته میشوند و از

جنگلی با حجم سرپای باال لزوم وجود دپوها و انبارهای چوب را

طرفی جادهها بصورت استاندارد در شیبهای پایین احداث می-

در نزدیکترین نقطه به تودههای جنگلی ضروری مینماید.

گردند .لذا خود بخود دپوها در محلهایی کم شیب ساخته می-

تحقیقات قجر و همکاران ( )19نیز نشان دهنده اهمیت میزان

شوند .همچنین از آنجایی که معیار شیب از قبل محدود شده بود.

حجم چوب قابل برداشت از توده های جنگلی برای انتخاب مکان

در مقایسات با اهمیت کمتری در نظر گرفته شد ،تحقیقات

دپو می باشد .ساخت دپو در نزدیکی تودههایی که حجم سرپای

 Philippartو همکاران ( )20نیز این نتایج را تایید می نماید.

پایینی داشته و امکان برداشت پایینی نیز دارند ،ضمن اینکه

نرخ ناسازگاری در قضاوتهای این تحقیق  0/03بود که با توجه

هزینه ساخت دپو را افزایش داده ،استفاده چندانی نیز نخواهد

به اینکه ( Saati )1992مقدار قابل قبول ناسازگاری را کمتر از

داشت .زیرا امکان چوبکشی مقطوعات جنگلی از محدودیت فاصله

 0/1ذکر کرد .نیازی به تجدید نظر در مقایسات انجام گرفته

برخوردار است و دپوهایی که در فواصل دورترند قابل استفاده

نیست.

نمیباشند.
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