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مقاله پژوهشی

پیشبینی زوال جادههای جنگلی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف
(تحقیق موردی :جنگل غرب هراز)
3

شیرین احراری ،1اکبر نجفی *2و علی حسینزاده کاشان

 0دانشجوی دکتری مهندسی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ایران.
 9دانشیار ،گروه علوم و مهندسی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ایران.
 7دانشیار ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکدة مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت ،0722/5/92 :تاریخ پذیرش)0111/9/9 :

چکیده
شبکۀ جادههای جنگلی ،تأثیر مهمی در تحقق اهداف مدیریتی در اکوسیستمهای جنگلی دارند و باا وجاود اجارای طارت تانجن جنگال،
حجاظت از آنها را نمیتوان متوقف کرد .بنابراین بهمنظور اولویتبندی برنامهریزی نگهداری ،طراحی مدلی اطمینانبخش بارای پایشبینای
وضعیت خرابی روسازی جاده از اهمیت زیادی برخوردار است .هدف این تحقیق ،پیشبینی عملکرد روسازی جاده برای برنامهریزی تعمیر و
نگهداری از آن با استجاده از تئوری زنجیرة مارکوف است .در پژوهش حاضر 058 ،قطعه جاده در جادههای جنگلی حوزة غرب هراز انتخاب
و دادههای وضعیت روسازی و خرابیهای سطح جاده (چاله ،شیار و بیرونزدگی) ،شانۀ راه و شیروانیهای خاکریزی و خاکبارداری جااده
در قطعات مشخصشده در نقاط نمونهبرداری در طی سالهای  0721و  0723اندازهگیری شد .کیجیت عملکاردی جااده باا طبقاهبنادی
شاخص  PCIو  FRPCIارزیابی شد و کیجیت روسازی در پنج گروه عالی ،خوب ،متوسط ،بد و گسیخته طبقهبنادی شاد .پان از ارزیاابی
وضعیت جاری ،وضعیت جاده با استجاده از زنجیرة مارکوف پیشبینی شد .نتایج این تحقیق نشان داد که روند زوال جاده از کالسه عالی به
خوب از روند تغییر آن از کالسه متوسط به ضعیف سریعتر است و با توجه به آنکه سرمایۀ هنگجتی از مدیریت جنگل به ساخت و نگهداری
از جاده اختصاص یافته است ،لزوم تسریع در حجاظت و نگهداری از جاده بهویژه در جادههای باکیجیت مشخص میشود .براسااس پاژوهش
انجامگرفته مدل زنجیرة مارکوف قابلیت کافی را برای پیشبینی فرایند زوال جاده و برنامهریزی تعمیر و نگهداری از شبکۀ جاده دارد.
واژههای کلیدی :تعمیر و نگهداری جاده ،سیستم پشتیبان تصمیمگیری ،زنجیرة مارکوف ،مدلسازی خرابی جاده ،مدیریت روسازی جاده.

مقدمه
برای دستیابی باه فوایاد جنگال و مادیریت آنهاا باه
طراحی و نگهداری از شابکۀ جااده جنگلای نیااز اسات.
بهدلیل اهمیت شبکۀ جادههای جنگلی در تحقق اهاداف
مدیریتی در اکوسیستمهای جنگلای ،حجاظات از آنهاا را
نمیتوان متوقف کرد .با توجاه باه اهمیات ایان موضاو
 نویسندة مسئول

باید با شناساایی هماۀ عوامال ماؤثر (ترافیا و شارایط
محیط زیستی) در کاهش عملکرد جاده ،برای رفاع آنهاا
اقاادامات مزم را انجااام داد .باادون عملیااات نگهااداری،
قابلیت جادهها در ارائۀ خدمات ،با گذشت زماان کااهش
مییابد .این امر سبب افازایش هزیناههاای ماشاینآمت
میشود که ریس مخاطرات طبیعی ناشی از جااده را در
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پی خواهد داشت .از این رو سرمایه گذاریهاای اقتصاادی
باارای نگهااداری از جاااده در ارائااۀ عملکاارد صااحیح آن
ضاارورت دارد .محاادودیت منااابع مااالی بااهویااژه در
کشورهای در حال توساعه ،سابب افازایش تقاضاا بارای
استجادة مطلوب از بودجه هاای تعمیار و نگهاداری شاده
اسات ) .)Worm & Van Harten, 1996از ایاانرو
مهندسان جاده همواره در پی روش های ارزان تر بارای
به حداقل رسااندن هزیناههاای عملیاات نگهاداری از
جاده بودهاند تا در کنار افزایش عمار مجیاد جااده ،در
هزینهها صرفهجاویی کنناد ).(Labi & Sinha, 2003
در بخش جنگل نیز با توجه به طرت تانجن و کمباود
منابع و اعتبارات مزم ،مدیران و بهرهبرداران باهسامت
اسااتجادة بهینااه از منااابع مااالی در بخااش تعمیاار و
نگهداری از شبکۀ جاده متمایل شده اند .از اینرو برای
برنامهریزی و صرف مؤثر بودجه ،باید رفتارهاای آینادة
روسااازی جاااده پاایشبیناای شااود .باادین منظااور از
مدل های پیش بینی وضعیت جاده استجاده میشود که
از مهمترین مؤلجههای سیستم مدیریت روسازی اسات
) .(Meneses & Ferreira, 2013مدلهای باهکاررفتاه
در پیش بینی وضعیت آینده جاده ها ،اغلب مادلهاای
قطعی و مدلهای تصاادفی هساتند ( Heidari et al.,
 .)2018ازآنجا که متغیرهای زیادی بار عملکارد جااده
اثرگذارند ،تعیین کارایی و عملکرد جاده و پایشبینای
ساختار آن با استجاده از مدلهای قطعی دشاوار اسات
))Li et al., 2014؛ از ایانرو محققاان زیاادی اشاکال
مختلجاای از ماادلهااای تصااادفی را باارای پاایشبیناای
وضعیت آیندة جاده بنیاان نهاادهاناد )(Abaza, 2017
که میتوانند عدم اطمینان و اتجاقی بودن فرایناد زوال
جاااده را بااهدلیاال بااار ترافیکاای و شاارایط محیطاای
بهدرستی نشان دهند .از جمله روشهاای پایشبینای
احتمامتی ،فرایند مارکوف است که با روشهای ساادة
ریاضی ،حل احتمامت مربوط به فرایندهای وابساته را
آسان کرده اسات .زنجیارة ماارکوف حالات خاصای از
فرایند مارکوف است که مشخصۀ زماان و وضاعیت در
آن گسسته است و میتوان از آن بهصورت مجموعهای
از تغییر حالت ها براسااس احتماامت قطعای باه طاور
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گسااترده در پاایشبیناای زوال جاااده اسااتجاده کاارد.
پیشبینی روند زوال روسازی جااده ،مساتلزم ارزیاابی
وضعیت کیجی جاده در دورههای زمانی مختلف اسات.
این ارزیابی توسط شاخص های کیجیت روساازی بیاان
میشود .از جمله شاخصهایی که اغلاب بارای تعیاین
وضعیت کیجی جااده اساتجاده مایشاود مایتاوان باه
شاااخص خاادمتپااذیری  )PSI(0و شاااخص کیجیاات
روسازی  )PCI(9اشاره کرد .در این تحقیق از شااخص
 PCIو شاخص توسعهدادهشده برای شبکۀ جاادههاای
جنگلی  )Heydari et al., 2018) )FRPCI(7بهمنظاور
ارزیابی کیجیات روساازی جااده اساتجاده شاد .نتاایج
پاژوهشهاای ) Heydari et al. (2018نشاان داد کاه
اساااتجاده از شااااخص  FRPCIدقااات بیشاااتری از
شاااخصهااای دیگاار در ارزیااابی وضااعیت روسااازی
جادههای جنگلی دارد ،بناابراین مایتاوان اساتجاده از
این شاخص را به مجریان جنگلهاا و همچناین دفتار
ماادیریت و برنامااهریاازی کشااور بااهمنظااور حجااظ و
نگهداری از جادههای جنگلی پیشنهاد داد .با توجه باه
اقتصاد ت محصولی کشور ،نوسانهاای شادید قیمات
نجت و دیگر مشکالت اقتصادی ،به نظر میرسد که در
سالهای آینده نتاوان بودجاههاای چشامگیری را باه
جادهسازی و گسترش آن اختصااص داد .از ایانرو باا
توجه به محدودیتهای منابع مالی و فنااوری بایاد باا
صرف هزیناۀ کمتار در حجاظ و نگهاداری جاادههاای
موجود و قابلیت عبور و مرور آنها اقادام کارد .بار ایان
اساس ،برنامه ریازی دقیاق زماانی و مکاانی باا هادف
تخصیص بودجه و اولویت بندی برنامه ریزی نگهداری و
بازسازی از جادههای جنگلی ضرورت مییاباد؛ چراکاه
اگاار جاااده در زمااان مزم تعمیاار و بازسااازی شااود ،از
خرابی کامل آن جلوگیری و تا حد زیادی در هزینههاا
صاارفهجااویی خواهااد شااد .تحقیقااات پیشااین نشااان
می دهد که تا کنون در زمیناۀ بررسای زوال روساازی
جادههای جنگلی و برنامهریازی تعمیار و نگهاداری از
1. Pavement Serviceability Index
2. Pavement Condition Index
3. Forest Road Pavement Condition Index
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روسازی در ایاران تحقیقاات جاامعی صاورت نگرفتاه
است .بیشتر پژوهشها در داخل کشاور درباارة تولیاد
رسوب در جادههای جنگلی است .در خصوص بررسای
زوال روسازی Nasiri et al. )2012( ،باه بررسای اثار
عملیااات خاارو چااوبآمت در بااروز شیارشاادگی در
روسازی شابکۀ جاادههاای جنگلای پرداخات و تاأثیر
معنااادار عملیااات چوبکشاای باار شیارشاادگی شاابکۀ
جادههای جنگلی را نشان دادHeidari et al. )2018( .
روند زوال روسازی شابکۀ جاادههاای جنگلای شامال
کشور در حوزة غرب هراز را با استجاده از تکنی هاای
شاابکۀ عصاابی مصاانوعی و رگرساایون لجیسااتی
مدلسازی کردند و دریافتند که هر دو مدل از کاارایی
مناسبی در پیش بینی روند زوال روسازی شبکۀ جااده
برخوردارند Ghajar et al. )2019( .به بررسی اثرهاای
سایهاندازی درختان بار برخای شااخصهاای تخریاب
روسازی جادة جنگلی (مقطع عرضی و زهکشای کناار
جادهای نامناسب ،کنگارهای شادن ،تولیاد گردوغباار،
اندازة چاله ها و شیارها و سستی تودة خاک) در حاوزة
آبخیز  09چجرود استان گیالن پرداختناد .نتاایج ایان
پژوهش نشاان داد کاه حادود نیمای از شااخصهاای
بررسیشده ،تجااوت معنایداری باین منااطق ساایه و
غیرسایه داشتند ،اما متغیر تردد در روناد کاهشای یاا
افزایشی در شدت اثر سایه بر کیجیات روساازی جااده
اثرگذار نبود .در خصاوص مناابع خاارجی هام بیشاتر

تحقیقات در زمینۀ بزرگراه ها ،فرودگاهها و جاادههاای
آسجالته است .از اینرو پیش از برناماهریازی ،طراحای
مدلی مطمئن برای پیشبینی وضعیت روسازی بسایار
ارزشمند خواهد بود .این تحقیق با اساتجاده از تئاوری
زنجیرة مارکوف مدل زوال جاده را با هدف پیشبینای
عملکرد آن به منظاور برناماه ریازی مادیریت تعمیار و
نگهداری از جاده پیشنهاد میکند.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

باااهمنظاااور اجااارای تحقیاااق و ارزیاااابی مااادل
توسعهدادهشدهی پایش بینای ،حادود  81کیلاومتر از
جاده های جنگلی شمال کشور در حوزة غرب هاراز در
شهرستان آمل انتخاب شد و وضعیت خرابی آنها مورد
ارزیااابی قاارار گرفاات .منطقااۀ پااژوهش بااین عاار
جغرافیاااایی´´ 73°72´99و ´´ 73°10´58شااامالی و
طول جغرافیایی ´´ 89°71´85و ´´ 89°99´20شارقی
در دامنۀ ارتجااعی  011-511متار از ساطح دریاا ،باا
متوسط بارندگی سامنۀ  533میلیمتر و متوسط درجۀ
حرارت سامنه  03/3درجۀ سانتیگراد قرار گرفته است
(شکل  .)0اقلیم منطقه به روش دوماارتن مرطاوب باا
ضریب خشکی  93و ضریب رطوبتی  50/1است.

شکل  -0منطقۀ تحقیق

33

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال سیزدهم ،شمارة  ،0بهار  ،0111صجحۀ  37تا 58

شبکۀ جادة بررسای شاده در پانج ساری آلشارود،
زنگالدره ،سنگ درکا و همسوا قرار دارد .هر ساری از

روسااازی ،تاریخچااۀ تعمیاار و نگهااداری و بارگااذاری
ترافی به قطعات متعددی تقسایم شادند .جادول 0

جاده ها از نظار سان ،جانن ،ناو مصاالح ،تاریخچاۀ
ساخت جااده ،درجاه و ناو کااربری جااده ،سااختار

مشخصات جادههای تحت بررسی را نشان میدهد.

جدول  -0مشخصات کلی جادههای جنگلی حوزة غرب هراز

سری

متوسط شیب جاده (درصد)

متوسط درجۀ پیچ جاده

انگتارود

03

051

1

231

رودخانهای

1

71

51-011

310

89

1

0033

همسوا

09

51

1/7

581

کوهی

7

73

011-091

202

10

1/8

9178

عر

متوسط بارندگی (میلیمتر)

نو مصالح

تاریخ آخرین مرمت (سال)

سن جاده (سال)

ضخامت روسازی (سانتیمتر)

ترافی متوسط روزانه
(در ی سال)

ریزش (متر در کیلومتر)

سنگ درکا

07

011

1/3

211

مخلوط

9

77

091-081

377

93

8

9178

عر

زنگالدره

00

31

1/3

551

مخلوط

0

78

091-051

377

93

8

9193

شانه (متر)

جاده (متر)

حجم برداشت (متر مکعب)

آلشرود

2

51

1/8

511

رودخانهای

1/3

72

51-011

515

79

8/8

9181

این پژوهش با آماربرداری از شبکۀ جادة جنگلای و
تعیین مدل زوال با استجاده از شاخص  PCIو FRPCI
صورت گرفات .در ساال  0721تعاداد  058قطعاه در
شبکۀ جادة جنگلی حوزة غرب هراز در شهرستان آمل
با توجه به توپوگرافی ،پیچ ،محل دپاو ،تقااطع ،وجاود
زهکش ،تغییر ناگهانی جهت و شیب ،وجاود معادن و
دیگر عوامل در شبکۀ جااده جنگلای انتخااب شادند.
روش آمااربرداری بااهصااورت مانظم تصااادفی و طااول
قطعهها با توجه به مشخصات ذکرشده حادود  011تاا
 711متر باهدسات آماد .بارای انتخااب نقااط شارو

آماربرداری تعیین شد .ساسن یا ترانساکت خطای
عمود بر جاده در نظار گرفتاه شاده و ترانساکتهاای
بعدی با فاصلۀ  91متر از یکدیگر ،روی جااده تشاکیل
شد ( )Heydari et al., 2016و این کار تا محال بساته
شدن قطعه ادامه پیدا کرد .در هر ترانسکت با توجه به
حریم  01متری از هر طرف ،اطالعات مورد نظر مانناد
شیب طاولی ،جهات جغرافیاایی ،ضاخامت روساازی،
ارتجا از سطح دریاا ،درصاد تاا پوشاش روی جااده،
وضعیت کمی و کیجی کانال کناری (پر باودن کاناال و
عمق آن) ،بررسای وضاعیت زهکشای جااده ،وضاعیت
ترانشااه ،ریاازش جاااده بااه دره ،کانااال و همچنااین

آماربرداری در سال  0723به منظور پایش بینای روناد
زوال آن در سال های آتی ،پژوهشاگران باا اساتجاده از
دستگاه موقعیتیااب جهاانی ( )GPSدر طاول مسایر
حرکت کردند و بعد از تطبیاق مختصاات جغرافیاایی

خراباایهااای سااطح جاااده (چالااه ،بیاارونزدگاای و
شیارشدگی) ،گالی ها و خار شدن جاده از شکل خود
بررسای شاد ( .)Heidari et al.,2016،بارای ارزیاابی
شرایط جاده سیستم های طبقه بندی متعاددی ایجااد

واردشده در دستگاه با نقطۀ مورد نظار ،نقطاۀ آغاازین

شده اند .در این تحقیاق کیجیات عملکاردی جااده باا

شیوۀ اجرای پژوهش
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شااخص  PCIو شاااخص  FRPCIاناادازهگیااری شااد

اناادازه عااددی طبقااهبناادی بااه  0برسااد قابلیاات

(جدول  .)9در این طبقهبندی جادههاا تاا زماانی کاه

سرویندهی دارند.

جدول  -9طبقهبندی شاخص  PCIبا استجاده از روش FHWA

شرت وضعیت جاده

طبقهبندی

PCI

0

1-91

وضعیت گسیخته ،جاده قابلیت عبور و مرور ندارد ،نیازمند عملیات اصالحی

9

91-11

وضعیت بد ،تخریب ،فقدان قطعات پیشرفته  ،نیازمند نگهداری اساسی

7

11-88

وضعیت نامناسب ،ترکخوردگی ،نیازمند بازسازی کم

1

88-31

وضعیت خوب ،خرابیهای کم ،نیازمند نگهداری کم

8

31-011

وضعیت عالی ،شرایط جدید ،نبود خرابی شایان توجه

رابطۀ 0

 -مدل زوال

مدل زوال جاده ،نوعی رویکارد ریاضای اسات کاه
میتوان از آن برای پیشبینای چگاونگی فرایناد زوال
جاده استجاده کرد .مدل به وضعیت فعلی جاده ،عوامل
زوال و عملیات نگهداری قبلی بستگی دارد .باهمنظاور
مدلسازی روند زوال جاده با زمان باید یا مااترین
احتمال گذار  )TPM(0با مرتبۀ  n×nتشکیل شاود کاه
در آن  nتعداد حالتهای وضعیت جااده اسات .ساطر
اول معرف بهترین وضاعیت جااده و ساطر nام معارف
وضااعیت بحراناای آن اساات کااه عاادد  0اساات و
نشاندهندة حالتی است که جاده بیشتر از آن تخریب
نمیشود ،مگر آنکه عملیات بازسازی و نگهداری در آن
انجام گیرد .این مااترین شاامل هماۀ اطالعاات مزم
برای مدلسازی حرکات فرایناد در میاان حالاتهاای
کیجی جاده است .احتمامت گذار ( ) pijدر جایگاه هار
درآیه ماترین نشاندهندة احتماال نسابت شابکه در
وضعیت  iاست که در ی دورة کاری که شاامل یا
سال ترافیکی و اثرهای محیط زیستی است به وضعیت
 jتنزل میکند ( .)Abaza et al., 2004احتماال گاذار
 pijدر عناصر جاده از حالت  iبه  jرا میتوان با استجاده
از رابطۀ  0بهدست آورد:
1. Transition Probability Matrix

Pij = nij/ ni

که در آن  nijتعداد گذارها از حالت  iبه حالت  jدر
دورة زمانی مشخص و  niتعداد کال عناصار جااده در
حالت  iقبل از گاذار آن اسات .براسااس طبقاهبنادی
شاخص  FRPCIسطح شابکۀ جااده باه پانج کالساه
تقسیم می شود .0 :عالی .9 ،خوب .7 ،بد .1 ،ضعیف ،و
 .8گسسته .احتمال گاذار در مااترین نتیجاۀ تقسایم
عددی قطعات جاده که در وضعیت عالی باقی ماندهاند
به تعداد کل قطعات جاده بعد از ی دوره کامل بدون
هیچگونه عملیات نگهاداری اسات .عناصار دیگار هام
براسااس قااانون مشااابه بااا مقایسااۀ تغییاار در شاارایط
قط عات بین دو بازرسی متوالی بدون عملیات نگهداری
بهدست میآید .حالت اولیاۀ جااده باا مااترین باردار
اولیۀ  IP0براساس مقدار شاخص شرایط جاده در ساال
اولیه بیان می شاود .مااتریکن  IP0براسااس رابطاۀ 9
فرموله میشود:
رابطۀ 9

]V2 V3 V4

IP0== [V1

بردارهای این ماترین درصد قطعات جاده هساتند
که در وضعیت عالی ،خوب ،بد ،ضعیف و گسسته قارار
گرفتهاند .با معلوم بودن  IP0بردار شرایط آینادة جااده
( )FPtبعااد از یا

دورة گااذار  tاز رابطااۀ  7بااهدساات
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میآید:
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اکسل  9105رسم شد.

رابطۀ 7

FPt = IP0 ×TPM

باارای ساااختن ماادل ،مجموعااۀ دادههااای مبااین
کیجیت جاده با شاخص  PCIو  FRPCIدر ساالهاای
 0721و  0723استجاده شدند .بارای تشاکیل جادول
احتمااامت گااذار ،تعااداد حالااتهااای گااذار یافتااه
کیجیتهای مختلف شبکۀ جاده بارای شااخص  PCIو
 FRPCIدر سااال  0721کااه بااه هاار کاادام از ایاان
وضعیتها در سال  0723تبدیل شدهاند محاسبه شاد.
آنگاه با توجه به دادههای موجود در جدول حالتهای
گذار ،ماترین احتمال گذار با مرتبۀ  8×8تشکیل شاد.
از حاصلضرب ماترین بردار اولیه در ماترین احتمال
گذار ،ماترین احتمال حالتهای کیجی پنجگانۀ جااده
در سالهای مختلاف باهدسات آماد .هماۀ محاسابات
مربوط به ضرب ماترینها در نرمافزار ماتلاب 9105
انجام گرفت و نماودار و تحلیالهاای آن در نارمافازار

نتایج
در ایان پاژوهش ،مادل زوال جااده باا اساتجاده از
شاخص های کیجای روساازی جااده ( PCIو )FRPCI
تشکیل شد .جدولهای  7و  ،1تعداد قطعات جااده در
کیجیااتهااای مختلااف را باارای دو شاااخص  PCIو
 FRPCIدر دو دورة زمانی آماربرداری نشان مایدهاد.
بهمنظور محاسبۀ ماترین احتماال گاذار ،از دادههاای
مربوط به شاخص های کیجای روساازی اساتجاده شاد.
جدول  ،8تعداد حالتهای انتقال از حالتهای  iبه  jو
تعااداد حالااتهااای متعلااق بااه حالاات iام را باارای دو
شاخص  PCIو  FRPCIنشان میدهد .دادههای اصلی
پیش بینیشدة کیجیت جااده برحساب باردار ساطری
احتمال انتقال حالتها )Pij( ،محاسبه شد.

جدول  -7تعداد قطعات جاده در کیجیتهای مختلف برای شاخص PCIدر سالهای  0721تا 0723
کیجیت
سال
سال 0721
سال 0723

عالی

خوب

متوسط

بد

گسیخته

7
9

00
8

13
3

95
19

9
07

جدول  -1تعداد قطعات جاده در کیجیتهای مختلف برای شاخص  FRPCIدر سالهای  0721تا 0723
کیجیت
سال
سال 0721
سال 0723

عالی

خوب

متوسط

بد

گسیخته

00
1

71
09

02
93

7
73

1
08

برای تشکیل ماترین احتمال گذار برای هر ی از
شاخص های  PCIو  ،FRPCIدر ابتادا آرایاۀ شامارش
فراوانی یعنی تعداد قطعاتی که در حالاتهاای کیجای
پنجگانه در دورة زمانی آماربرداری اولیه از شبکۀ جاده

( )0721به حالتهای کیجی دیگر در آماربرداری ثانویه
( )0723از شبکۀ جاده گذار کاردهاناد ،محاسابه شاد
(جدول  .)8مقدار آرایۀ احتمال گذار برای هر وضاعیت
کیجی  Pijاز تقسیم تعداد کل قطعاتی که از وضاعیت i
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به وضعیت  jتبدیل شدهاند ،بر تعاداد کال قطعاات در

دارند برابر  5است .بنابراین مقدار آرایۀ احتمال انتقاال

وضعیت  iدر سال شرو بهدست آمد .برای مثال بارای
شاااخص  PCIتعااداد قطعاااتی کااه در سااال  0721از
وضعیت عالی به وضعیت خوب انتقال یافتهاند برابر  9و
تعداد کل قطعاتی که در این سال در وضعیت عالی قرار

 P12از تقسیم  9بر  5بهدست میآید .نتاایج حاصال از
ماترین احتمال گذار برای دو شاخص  PCIو FRPCI
در جدول  3آمده است.

جدول  -8تعداد حالتهای گذار برای شاخصهای  PCIو  FRPCIدر دورة زمانی  0721تا 0723
PCI

FRPCI

کیجیت قطعات

کیجیت
قطعات

کیجیت قطعات
عالی

خوب

متوسط

بد

گسیخته

تعداد
کل

تعداد
کل

گسیخته

بد

متوسط

خوب

عالی

7

9

9

1

0

5

97

0

01

0

3

1

عالی

1

3

03

1

93

22

0

33

99

2

1

خوب

1

7

51

05

010

70

1

93

1

1

1

متوسط

1

1

2

90

71

07

09

0

1

1

1

بد

1

1

1

1

7

7

7

7

1

1

1

1

گسیخته

1

1

1

جدول  -3ماترین احتمال گذار کیجیتهای مختلف شبکۀ جاده برای شاخصهای  PCIو  FRPCIدر دورة زمانی  0721تا 0723
کیجیت
قطعات

FRPCI

کیجیت قطعات

PCI

کیجیت قطعات

گسیخته

بد

متوسط

خوب

عالی

1/117

1/117

1/117

1/711

1/037

عالی

1/1010

1/3333

1/999

1/1212

1

خوب

1

1

1

متوسط

1

1

1/2971

1/1332

1

1

1

بد

1

1

1

0

1

1

1

1

گسیخته

1

1

1

1

1/0921 1/5312

-پیشبینی کیفیت شبکۀ جاده

به منظور پیش بینی کیجیت شبکۀ جاده جنگلی در
ده سال آینده از حاصلضرب ماترین بردار اولیاه کاه
بیانگر احتماال کیجای قطعاات جااده در حالاتهاای
مختلف در سال شرو آمااربرداری یعنای ساال 0721
است در ماترین ترانهادة احتمال گذار که از دادههاای
جدول احتمال گذار برای دو شااخص  PCIو FRPCI

عالی

خوب

متوسط

بد

گسیخته

1/738

1/98

1/98

1

1/098

1/015

1/000

1/829

1/0150

1/1923

1/3291

1/035

1

0

1

0

کااه از آماااربرداریهااای مربااوط بااه شاابکۀ جاااده در
سالهای  0721و  0723بهدست آمد ،استجاده شد.
با توجه به حالتهای مشاخصشاده در جادول ،8
ماترین احتمال گذار برای حالت های کیجای مختلاف
برای شاخص  PCIو شاخص  FRPCIباهصاورت زیار
بهدست آمدند:
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1/0731
1/8583
1/0571
1/13329
1/10333
1/0731

1/13773
1/082337
1/823377
1/033808
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1/098
1/015
1/035
1/3

1
1/829
1/329
1/7

1/98
1/000
1/192
1

1/98
1/015
1
1

1/738
1
1
1

0

1

1

1

1

1/0372 1/7117 1/11713 1/1713 1/1713
1
1/1212 1/9999 1./3333 1/1010
1
1
1/09217 1/53123
1
1
1
1
1/13329 1/29713
1
1
1
1
0

1/103380

بارای بااهدساات آوردن احتماال کیجیاات جاااده در
سال های مختلف ،ماترین ترانهاادة احتماال گاذار در
ماااترین بااردار اولیااه ضاارب شااد .نتااایج حاصاال از
ماترین ها به توان آن بساتگی دارد کاه نشااندهنادة

سال تخمین است.
نتایج حاصل از بارآورد حالات کیجای جااده بارای
شاخص های  PCIو  FRPCIدر سال هاای مختلاف در
جدول  3آورده شده است.

جدول  -3نتایج برآورد حالت کیجی جاده برای شاخصهای  PCIو  FRPCIدر دورة زمانی دهساله
PCI

FRPCI

کیجیت قطعات
گسیخته

بد

متوسط

خوب

عالی

سال

کیجیت قطعات
گسیخته

بد

متوسط

1/1383

خوب

عالی

سال

1/0113

1/3907

1/1973 1/1213 1/0825

اول

1/1035

1/0308

1/9127 1/0235.

اول

1/1573

1/1773

1/1110 1/1031 1/1799

دوم

1/0098 1/1913 1/1035

1/1373

1/817

دوم

1/357

1/1701

1/1113 1/1117

سوم

1/1557 1/1012 1/1035

1/1757

1/1011

سوم

1/1373

1/1110 1/1109 1/1108 1/9777

چهارم

1/1183 1035/1

1/1322

1/1990

1/1172

چهارم

1/1327

1/1111 1/1117 1/0339

1

پنجم

1/1881 1/1171 1/1035

1/1071

1/1100

پنجم

1/1387

1/1110 1/1110 1/0737

1

ششم

1/1751 1/1199 1/1035

1/1133

1/1117

ششم

1/1303

1/0159

1

1

1

هجتم

1/1713 1/1108 1/1035

1/1113

1/1110

هجتم

1/1857

1/1533

1

1

1

هشتم

1/1938 1/1101 1/1035

1/1193

1

هشتم

1/1889

1/1311

1

1

1

نهم

1/1905 1/1113 1/1035

1103/1

1

نهم

1/1897

1/1832

1

1

1

دهم

1/1037 1/1118 1/1035

1/1112

1

دهم

1/1135
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نتااایج حاصاال از باارآورد درصااد احتمااال قرارگیااری

کااه دلیاال افاازایش آن خراباای و تباادیل قطعااات بااا

قطعات جاده در حالتهای کیجی مختلاف باا اساتجاده از
شاخصهای  PCIو  FRPCIدر شاکلهاای  7و  1نشاان
داده شده است .نمودار افقی بیانگر سالهای پیشبینای و
نمودار عمودی نشاندهندة احتمال قرار گارفتن قطعاات
در حالتهای کیجی مختلف اسات و نقااط رنگای بیاانگر
حالتهای کیجای مختلاف هساتند .از نماودار مایتاوان
مشاااهده کاارد کااه احتمااال قرارگیااری قطعااات در
وضعیت های عاالی ،خاوب و متوساط باا گذشات زماان
کاهش مییابد و در انتهای سال تخمین ( )9198درصاد
احتمال کیجیت قطعاات در حالاتهاای عاالی ،خاوب و
متوسااط نزدی ا بااه صااجر و حتاای صااجر خواهااد شااد.
علتهای اصلی این کاهش ،ترافیا  ،شارایط آبوهاوایی
متغیر و نگهداری نکردن از جااده اسات .تاا ساال 0728
براساااس نتااایج ،درصااد احتمااال قرارگیااری قطعااات در
وضعیت بد ،روند صعودی و بعاد از آن روناد نزولای دارد

کیجیتهای عالی ،خوب و متوسط به وضعیت بد اسات و
سسن بهدلیل خرابی بیشتر قطعاات و تبادیل شادن باه
وضعیت گسیخته ،نمودار نزولی میشود .درصاد احتماال
قطعات در وضعیت گسیخته نیز باهدلیال حرکات دیگار
وضعیتها به آن افزایش مییابد و سسن بهدلیل وضعیت
بحرانی و نیاز به ساخت مجدد جاده روند بهنسبت ثاابتی
را سسری میکند .همانگونه که در نمودار مشاهود اسات،
در سال  0723احتمال وجود قطعات با کیجیت بد بیشتر
از احتمال وجود قطعات باا کیجیاتهاای دیگار باود کاه
نشان میدهد بیشتر قطعههاا در حالات کیجای باد قارار
دارند؛ در این زمان ،لزوم تعمیر و نگهداری از شبکۀ جااده
به مهندسان و مدیران جنگال گوشازد مایشاود .شاایان
ذکر اسات کاه بارآورد احتماال کیجای قطعاات در ایان
پژوهش برای شارایطی کاه هایچ عملیاات نگهاداری در
سالهای بعد از احداث انجام نگیرد صورت گرفته است.
0/7
0/6

خوب

0/4

متوسط

0/3

بد

0/2

احتمال

عالی

0/5

0/1

گسیخته

0
12

10

8

6

سال

4

2

0

شکل  -7احتمال کیجی قطعات جاده در سالهای مختلف بدون عملیات نگهداری ((PCI

عالی
خوب

متوسط
بد
گسیخته

12
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بحث
شبکۀ جادة جنگلی از اصلیتارین ارکاان مادیریت
جنگل هاسات و هماواره مساائل فنای و اقتصاادی آن
توسااط کارشناسااان بررساای شااده اساات .احااداث و
نگهداری از شبکۀ جاده های جنگلی ،سرمایۀ هنگجتای
از بودجه های اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
از ایاانرو مهندسااان همااواره درصاادد یااافتن راههااای
مقاارونبااهصاارفه باارای احااداث و نگهااداری از شاابکۀ
جادهها بودهاناد .در ساه دهاۀ گذشاته ،روش زنجیارة
مااارکوف ،کاااربرد گسااتردهای در توسااعۀ ماادلهااای
پاایشبیناای عملکاارد شاابکۀ جاااده داشااتهاساات
(Li et al., 1996؛ Murad & ،2010 :Abaza, 2004

Abaza,؛

 Mandiartha،2012؛ & Lethanh،2013

Kobayashi؛ Askari et al., 2016؛ .)Abaza, 2017
در این تحقیق با بهرهگیاری از ایان روش ساعی شاد تاا
درصد احتمال کیجیت قطعات جاده در سالهای مختلاف
بررسای شاود .براسااس پاژوهش )Haas et al. (2004
زنجیرة مارکوف از دقیقتارین مادلهاای پایشبینای
است ،چراکه قادر به پایش بینای وضاعیت عملکاردی
کیجیت آیندة جاده مطابق با وضعیت فعلی آن اسات و
از این قابلیت میتوان در برنامهریزی عملیات نگهداری
بهره جسات .هماانطاور کاه در جادولهاای  3و  3و
شکل های  0و  9مشاهده میشود ،درصد احتمال گذار
قطعات جاده از ی حالات کیجای باه حالات دیگار و
همچنین تعیین احتمال کیجیت قطعات جاده براساس
این شاخص از درجۀ محافظهکاری بیشتری در مقایسه
با شاخص  PCIبرخوردار است .برای مثال آنطاور کاه
از جدول  1مشهود است ،روند گاذار قطعاات جااده از
ی حالت کیجی به حالت دیگر ،در شرایط اساتجاده از
شاخص  ،FRPCIبسیار سریعتار از حاالتی اسات کاه
شاخص  PCIمدنظر باشد .اطالعاات باهدساتآماده از
ساال  9108نشااان مایدهااد کااه باا در نظاار گاارفتن
شاخص  FRPCIتعداد قطعاتی که از حالت خاوب باه
متوسط ( )99و از متوسط به بد ( )33گذار کردهاند در
مقایسااه بااا شاااخص  PCIبااهمراتااب بیشااتر اساات،
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بهگونه ای که تعداد قطعات گذارکرده از حالات کیجای
خوب به متوسط ( )3و حالت متوسط به بد ( )03برای
این شاخص بسیار متجااوت باوده اسات .همچناین باا
نگاهی باه جادول ( )8مای تاوان دریافات کاه درصاد
احتماال (هرچناد نااچیز) قرارگیاری قطعاۀ جاااده در
حالت عالی براساس شاخص  PCIتا سال هشتم اداماه
میباید ،درحاالی کاه براسااس شااخص  FRPCIایان
وضعیت تاا ساال چهاارم اداماه ماییاباد .دلیال ایان
تجاوت ها به جزئیاتی از خرابی سطح جاده مربوط است
که تنها در شاخص  FRPCIمادنظر قارار مایگیارد و
مخصوص شابکۀ جااده هاای جنگلای اسات و هماین
خرابی های جزئی ممکن است سابب گاذار قطعاات از
ی حالت کیجی به ی حالات ناامطلوبتار شاود .در
پایان سال پنجم پایشبینای کیجیات جااده ،احتماال
قرارگیری قطعاات در وضاعیت کیجای عاالی بارای دو
شاخص  PCIو  FRPCIبهترتیاب برابار 1/1100و  1و
باارای وضااعیت کیجاای گساایخته براباار  1/1035و
1/1327بهدست آمد .در انتهاای ساال دهام ،احتماال
قطعات در وضعیت کیجی عالی برای دو شااخص PCI
و  FRPCIبرابر صاجر و  1/18درصاد و بارای وضاعیت
کیجی گسیخته برای دو شاخص باهترتیاب  1/1035و
 1/1897است که نشان میدهد تا پایاان ساال پانجم
 52درصد جاده در وضعیت گسیخته و در انتهای سال
دهم بیش از  21درصد آن در وضعیت گسایخته قارار
خواهد گرفت ،درحالی که ایان مقادار بارای وضاعیت
عالی  1/18و صجر پیش بینی شده است .باا توجاه باه
آنکه روسازی جاده ها از سرمایههای عظیم در مدیریت
جنگل محسوب می شوند ،مقادیر عددی کیجیات هاای
پیش بینیشادة روساازی جااده بیاانگر آن اسات کاه
اسااتجاده از شاااخص  FRPCIدر مقایسااه بااا دیگاار
شاخص ها در برآورد کیجیت جاده از اولویات بیشاتری
برخوردار اسات و باهکما آن مایتاوان از گاذارهای
صورتگرفته آگاهی یافت و برای زمان بنادی عملیاات
تعمیر و نگهداری اقدام کرد .در شرایط فعلی اقتصادی
کشور و مواردی همچون نوسان های شدید قیمت نجت

...پیشبینی زوال جادههای جنگلی با استجاده از
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اندازهگیری خرابای ساطح جااده در دورههاای زماانی

 هزینههاای هنگجات، افزایش تورم،در بازارهای جهانی

 نتایج دقیقتری از پیشبینی روناد زوال جااده،بیشتر
در دورههای آتی بهدست مایدهاد و راهنماایی بارای
مهندسان جاده خواهد بود تا ضمن پیش بینی دقیقتر
 از گذار قطعاات جااده از یا،زمان تعمیر و نگهداری
حالت کیجی به حالات دیگار اجتنااب ورزناد و بادین
ترتیب هزینههای هنگجت تعمیر و بازسازی جاده را تاا
 براساس نتاایج ایان.کمترین حد ممکن کاهش دهند
 مدل های پیشبینی عملکرد شابکۀ جااده باا،پژوهش
اسااتجاده از زنجیاارة مااارکوف را ماایتااوان بااا تجااارب
متخصصاان و مهندسااان جاااده تلجیااق کاارد و بیاانش
.بهتری از عناصر درگیر در شرایط واقعی فراهم آورد

جادهساازی و کمباود بودجاه و اعتباارات در ساازمان
 با توجه به سرعت بیشتر تغییر جاده،جنگل ها و مراتع
از کالسههای عالی و خوب به متوسط نسبت به کالسه
 پیشانهاد مای شاود،متوسط و بد به کالسه گسایخته
اولویتبندی برنامه تعمیر و نگهاداری در کالساههاای
عالی و خوب صورت گیرد تا از این طریق سرعت روند
تخریب جاده کاهش یابد و سرمایه های اختصاصیافته
 در ایان تحقیاق.در بخش جادهسازی محجاو بماناد
 قطعااه از شاابکۀ جاااده بااا دو058 وضااعیت خراباای
 در دورة زماااانی دوساااالهFRPCI  وPCI شااااخص
اندازهگیاری شاد و روناد زوال جااده در دورة دهسااله
 نتااایج ایاان تحقیااق نشااان داد کااه.پاایشبیناای شااد
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Abstract
Forest road networks play an important role to achieve management goals in forest ecosystems and
despite of implementation of the forest logging ban, their protection and maintenance cannot be
stopped. Therefore, in order to allocate budget and prioritize the maintenance planning, designing a
reliable model for predicting the condition of road pavement failure has great importance. The purpose
of this study is to predict the performance of road pavement for planning its maintenance management
using Markov chain theory. In the present study, 185 road sections in the forest roads of West Haraz
were selected and the data of pavement, surface and roadside conditions were measured in different
plots during 2015-2018. Then, the functional quality of the road was evaluated by the PCI index and
the developed index for forest roads (FRPCI). The pavement quality was classified into five classes:
excellent, good, average, bad and broken. After assessing the current situation, the road future
situation was predicted over a period of ten years using the Markov chain. The results of this study
based on the Markov chain model showed that the process of road decline from the upper class to the
good is faster than the process of changing it from the middle class to the poor. Given that a large
amount of capital is allocated in forest management plans to road construction and maintenance, need
to speed up the protection and maintenance of the road, especially on better quality roads is vital.
According to the study, the Markov chain model has sufficient capability in predicting the process of
road deterioration and road network maintenance programs.
Keywords: Decision support system, Road break modeling, Road maintenance, Road pavement
management.
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