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چکیده
حفظ ،احیا و توسعۀ منابع طبیعی ،احداث جادههای جنگلی را ضرورت میبخشد؛ اماا تاثییرات و آسای هاای بااقووه و متتمال ناشای ای ایان
جادهها ،سب میشود که رعایت استانداردها و نگهداری مستمر جادههای جنگلی ای اهمیت ویژهای برخاوردار باشادا ایان پاژوه باا هاد
بررسی استانداردهای جادۀ جنگلی و سیستم یهکشی در سری  4حویۀ شنرود سیاهکل در استان گیالن انجام گرفتا بدین منظور  1921متار
ای جادههای منطوۀ تتویق ،بهعنوان نمایندۀ کل جادههای موجود آماربرداری شد و پارامترهای شی عرضی سوارهرو ،شای طاوقی ساوارهرو،
فاصلۀ آبروها ای یکدیگر ،قطر قوقههای موجود ،عمق ،و قاعدۀ بزرگ و کوچک جوی کناری برداشت شدا برای موایسۀ پارامترهای برداشتشده با
موادیر استاندارد ای آیمون تی تکنمونهای استفاده شدا ای آیمون همبستگی اسپیرمن بارای مشاخ شادن ارتبااو عوامال مختلا باا اناوا
خرابیهای شناساییشده استفاده شدا نتایج آیمون تی تکنمونهای در موایسۀ پارامترهای برداشت پارامترهای با موادیر استاندارد نشان داد کاه
شی عرضی با مودار  9/3درصد و عمق جوی کناری با مودار  1/34متر با استانداردهای ساخت جادههای جنگلی تفاوت معنایداری نداشات،
اما دیگر عوامل دارای تفاوت معنیداری با استانداردهای ساخت جادههای جنگلی باود ()P>1/12ا بیشاترین خرابای در منطواه 33 ،درصاد و
مربوو به شیار و کمترین آن چاقه با  8/1درصد بودا همچنین مشخ شد که تعداد آبروهای موجود در منطوۀ تتویق تفاوت معنایداری باا
تعداد آبروهای متاسبهشده دارند و ای اینرو قادر به جوابگویی حجم آب خروجای ای منطواه نیساتند ( ،)P>1/12فاصالۀ آبروهاا  934متار
اندایهگیری شد که براساس استانداردهای توصیهشده ،فاصلۀ بین قوقهگذاریها و اصول یهکشی رعایت نشده استا
واژههای کلیدی :استانداردهای ساخت ،شیاری شدن ،شی طوقی ،قوقهگذاریا
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جاده هاای جنگلای اهمیات اساسای در مادیریت،
حفاظت و بهره برداری جنگل ها در مناطق کوهساتانی
دارند ()Deljouei et al., 2018ا در صاورت طراحای و
ساخت غیراصوقی جاده ها ،تخری جنگل و نبود توقید
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()Mostofa - Amin, et al., 2017ا باا احاداث جااده
بهدقیل برش عرضی که در دامنه ایجاد میشاود ،نظام
هیادروقوییکی منطوااه باه هاام ماایخاورد کااه سااب
می شود رواناب ،در سط جاده جاری شده یا به سمت
دیوارۀ خاک برداری و جوی کناری ساراییر شاود و در
نتیجه سب شسته شدن ماواد ساط جااده ،شایاری
شدن ،خندقی شدن و انوا خرابی هاا در ایان ناواحی
شود ()Lopez et al., 2008; Naghdi et al., 2017ا ای
اینرو یکی ای مسائل بسیار مهم کاه در کااه تاثییرات
مخرب جادهها مطرح است ،رعایت استانداردهای سااخت
جاده ،حداکثر و حداقل شی طوقی ،شی عرضی ،ابعااد
جوی کناری جاده و پیروی ای اصول طراحی یهکشای در
منطوااه اساات ()Cochrane et al., 2007ا پیااروی ای
استانداردهای ساخت و یهکشی جاده های جنگلای باا
ماادنظر قاارار دادن شاارای جنگاال ای قتاااش پوش ا
گیاااهی ،خاااک ،توپااوگرافی و شاارای هیاادروقوییک
منطوه میتواند ای انوا خرابی در سط جااده ،دیاوارۀ
خااکباارداری و دیااوارۀ خاااکریاازی جلااوگیری کنااد
()Lopez et al., 2008ا برای دسات یاافتن باه شابکۀ
یهکشاای مناس ا باارای منطوااه بایااد بااا اسااتفاده ای
روشهااای اسااتاندارد ،قطاار و فواصاال مناس ا بااین
قوقه های عرضی متاسبه شود تاا روانااب باهراحتای و
بدون ایجاد خطر خرابی برای جادهها ای آنها دور شود
()Surfleet et al., 2011ا با ایجاد شی هاای طاوقی و
عرضی مناس در سط جااده و حفار جاوی کنااری
اسااتاندارد و اسااتفاده ای قوقااههااای عرضاای بااا ابعاااد و
فواصل مناس ای هم ،می توان رواناب را در مکان هاای
مناس ای جمله در متل تالقی دره با جااده و آبراهاه
با جادهها بهنتو مطلوبی ای دامناۀ باالدسات باهسامت
پاااییندساات هاادایت کاارد تااا خسااارت احتماااقی بااه
کمترین حد ممکن برسدا در یمیناۀ ارییاابی وضاعیت
ساخت و موایسۀ استانداردهای جااده هاای جنگلای و
ساختارهای یهکشی ،پژوه هاایی در گذشاته انجاام
گرفته اساتا ) Talebi et al. (2015در مطاقعاهای در
منطوااۀ ارسااباران بااه بررساای اسااتانداردهای جاااده
به منظور برنامه ریزی و طراحی عملیات نگهداری جاده
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پرداختنااد و دریافتنااد کااه شاای عرضاای مطااابق بااا
استاندارد است و در موارد دیگر استانداردهای سااخت
جاده جنگلی رعایت نشده است؛ همچنین در مطاقعاۀ
آنان ،خرابی جاده ها به صورت شیار بیشترین فراوانی را
نشاان دادا ) Abdi et al. (2012باا مطاقعاۀ سیساتم
یهکشی و آبروهای موجود در منطوۀ نمخانه خیرود،
نتیجه گرفتند که با جایگاذاری  70آبروی جدیاد در
مکانهای مناس در منطوۀ تتویق ،میتاوان تاا حاد
ییادی ای آسی های ناشی ای رواناابهاای منتهای باه
جاده جلوگیری و به بهباود سیساتم یهکشای کماک
کردا به منظور ارائۀ مدل در برآورد دبای هاای بیشاینۀ
ساااایالبی در حااااویههااااای کوچااااک ایااااران،
) Dastorani & Hayatzadeh (2010فرماوقی تجربای
با ضرای مناس بارای کشاور معرفای کردناد و بیاان
داشتند که ای چنین مدلهایی میتوان در برآورد تعاداد
و ابعاد ساختارهای یهکشی جادههای جنگلای اساتفاده
کردا ) ،Puya (2006با بررسای اساتانداردهای سااخت
شبکۀ جادۀ ساری نامخاناه در جنگال خیارود نوشاهر
نتیجهگیری کردند که ای بین اجزای انادایهگیاریشاده،
شی طوقی و عرض فوقانی جوی کناری شابکۀ جااده،
بیشترین تطاابق را باا اساتاندارد داشاته و فاصالۀ باین
آبروها بهطور معنیداری ای حد اساتاندارد فاصاله داردا
نتایج تتویق ) ،Majnounian et al. (2005در ارییاابی
استانداردهای شبکۀ جادۀ جنگلی خیرود نشاان داد کاه
عمق جوی کناری و عرض سوارهرو مطابق با اساتاندارد
بوده و مسیر جاده دارای شی طوقی مجای استا اماا در
طراحی آبروها و گریزگاهها ،متوس فاصالۀ اساتاندارد
رعایت نشده و شی تاج بای ای  31درصاد نموناههاا
غیراستاندارد بوده اساتا )Majnounian et al. (2010
در طراحی یهک های عرضی جااده هاای جنگلای در
سری سیاه بیل اساقم باه ایان نتیجاه رسایدند کاه در
درهها با تعیین مودار دبی ،یاا در نظار گارفتن شادت
بارندگی ،ضاری روانااب ساطتی ،مسااحت منطواه،
شاارای هیاادروقوییکی ،پوشاا گیاااهی و شاارای
توپوگرافی ،می توان قطر مناس قوقه در متل آبروها
را بهدست آوردا ایآنجا که هرساقه هزیناههاای ییاادی
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صر مرمت و نگهداری جاده های جنگلای مایشاود،
ترمیم خرابای هاای جااده قبال ای بهارهبارداری ای آن
انکارناپذیر است ()Heidari et al., 2017ا انوا خرابای
که در جادههای جنگلی مشاهده میشود عبارت اسات
ای :شیاری شدن (جویی به طاول دساتکام  9متار و
عمق دستکم  2سانتیمتر در ییر چار ماشاینآالت
بهوجود می آید)؛ گاقی (شایاری کاه در ایار فرساای
شاادیدتر ای شاایاری شاادن معمااوالً بااهساامت دامنااۀ
پاییندست ایجاد میشود)؛ چاقاههاا (فرورفتگایهاای
سااط جاااده کااه متاال جمااع شاادن آب اساات)
()McDonald et al., 2010؛ بیرونیدگای سانگی و ای
بین رفتن اقگوی جاده کاه در منطواۀ تتویاق وجاود
داردا ای این رو یافتن راهی مناس بارای کااه ایان
هزینه ها ضروری استا بای شاک یکای ای علال اصالی
وقو این پدیده ،بیتوجهی به طراحی اصوقی و مطابق
با استانداردها و قواعد یهکشی جادههاستا هد ایان
تتویق ،بررسی وضعیت یهکشای و موایساۀ وضاعیت
موجود با استانداردهای سااخت جاادههاای جنگلای و
شناسایی بیشترین نو خرابی ها در جاده های جنگلای
و همچنین بررسای ماثیرترین عوامال در ایجااد ایان
خرابیهاستا
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطوۀ شنرود در استان گیالن در شامال ایاران و
در مختصااات جغرافیااایی ' 21° 11تااا ' 21° 13طااول
شرقی و ' 32° 17تا ' 30° 12عرض شاماقی قارار دارد
(شااکل )7ا تیااگ گیاااهی اصاالی ایاان منطوااه شااامل
گونههای راش و ممری استا درصد تاجپوش منطواه
نیز  82درصد و تاراکم در هکتاار آن  781درخات در
هکتار استا ارتفا ای سط دریاا  7411متار و موادار
بارناادگی ساااالنه  7911میلاایمتاار اسااتا میااانگین
بیشترین بارندگی ماهانه در آبان باا  791میلایمتار و
میانگین کمترین بارنادگی ماهاناه در شاهریور باا 92
میلی متر اساتا میاانگین دماای سااالنۀ منطواه72 ،
درجااۀ سااانتیگااراد گاازارش شااده اسااتا مطاقعااات
خاک شناسی در منطوۀ تتویاق نشاان داد کاه بافات
خاک منطوه رسی  -قاومی اسات ( The Forest Plan
)Babakuh Series 4, 2005ا ای نظر تراکم جادهها ،در
منطوۀ تتویق  34211متر جادۀ درجه  9وجاود دارد
و وضعیت جادهها در این منطوه بسیار نامطلوب اسات
و خراباایهااای فااراوان در ایاان منطوااه سااب صاار
هزینههای ییادی برای تعمیر و نگهداری میشودا

شکل  -7موقعیت منطوۀ تتویق و قطعات بررسیشده در روی جاده
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روش پژوهش

در گام اول کتابچۀ طرح جنگلداری منطوه مطاقعه
شدا سپس با استفاده ای اطالعات ،نوشههای موجاود و
سوابق کار در کتابچۀ طرح در این منطوه ،به برداشات
عوامل مثیر در وضعیت یهکشی جااده پرداختاه شادا
روش برداشت به ایان صاورت باود کاه  1921متار ای
جاده بهعنوان نمایندۀ کل جاده هاای منطواه انتخااب
شد و در طاول مسایر ،نوااطی کاه در آنهاا تغییارات
مشخصات فنی جاده مشااهده شاد ،باه عناوان قطعاه
نمونه انتخاب شد ()Majnonian et al., 2010ا در هار
قطعااه نمونااه اطالعاااتی چااون شاای طااوقی جاااده و
متوسا شاای عرضاای طاارفین جاااده بااا اسااتفاده ای
شی سنج اندایه گیاری شاد ،همچناین ،عماق جاوی
کناری ،قطر و فاصلۀ آبروها در صورت وجود و عارض
قسمت باالیی و پایینی جاوی کنااری کاه باهصاورت
ذوینوه ای باا اساتفاده ای قاودر سااخته شاده باود ،باا
استفاده ای متر قیزری برداشت شدا در مورد آفتابگیری
سط جاده ،ساایۀ درختاان حاشایۀ جااده کاه ماانع
برخورد مستویم نور به سط جاده مایشادند در ساه
کالسۀ  1تا  31درصد 31 ،تا  01درصد و بیشتر ای 01
درصد بهصورت چشمی و توریبی برداشت شدا عوامال
دیگر مانناد مصااق باهکاررفتاه در روساایی و شادت
ترافیک در کل مسیر نیز یابت بودا در ضامن در طاول
مسیر ،مناطوی که دارای سایههاای یهکشای باوده یاا
دچار تخری و مشکالت یهکشی بودناد ،فاصالۀ باین
آبروها و همچنین نواو توااطع خا اقوعار باا جااده
توس یک دستگاه  GPSمشخ شدند و ویژگیهاای
ضروری برای برآورد دبای مانناد حاداکثر ارتفاا آب،
شی و نو کاربری نیز یادداشات شادا تعاداد شایار،
خندقی شدن ،مواطعی ای جاده که مصاق آنها شساته
شده بود و سان بساتر مشااهده مایشاد ،در قاقا
بیرونیدگی سنگی و همچنین مواطعی که جااده فارم
اصلی و استاندارد در یماان سااخت خاود را ای دسات
داده بود ،در قاق ای باین رفاتن اقگاوی ساط جااده
شمارش و یبت شدندا
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رابطۀ بین متغیرهای برداشت شده با انواع خرابی
روسازی موجود و مقایسه باحالت استاندارد

استاندارد حاداکثر شای طاوقی مثبات و منفای،
شی عرضی ،ابعاد جوی کناری و فاصلۀ بین آبروها در
جاده های جنگلی مورد نیای در این پژوه  ،ای نشاریۀ
 737سایمان مدیریت و برنامهریزی استخراج شدندا با
استفاده ای آیمون تای تاکنموناهای مشخصاات جاادۀ
ساختهشاده و مواادیر اساتاندارد باا یکادیگر موایساه
شدندا همچنین داده های انادایهگیاریشاده ای قتااش
میااانگین ،واریااانس ،انتاارا معیااار ،اشااتباه معیااار و
متدودۀ بین کمترین و بیشترین مودار بررسی شادند
()Majnounian et al., 2010ا ای آیماون همبساتگی
پیرسون برای بررسی و مشخ شدن چگونگی ارتباو
بین انوا خرابی موجود و عوامال ماثیر در خرابایهاا
استفاده شادا ای اناوا خرابای جااده ،شایاری شادن،
خندقی شدن ،چاقهها ،بیارونیدگای سانگی و ای باین
رفااتن اقگااوی جاااده آماااربرداری شاادندا همچنااین ای
آیماون کاایاساکوئر بارای موایساۀ تعاداد قوقاههااای
متاسبهشده با قوقههای موجود استفاده شدا
تعیین قطر لولهه ههای آبهرو الزم و مقایسهه بها
لولههای موجود

برای برآورد تعداد و قطر قوقاههاای ماورد نیاای در
منطوااه ،ای روش پیشاانهادی در نشااریۀ  737سااایمان
ماادیریت و برنامااهریاازی کشااور کااه باارای ساااخت
جادههای جنگلی در ایران بهکار میرود ،استفاده شدا
حداکثر دبی رواناب ییرحویه هاا بار اسااس رابطاۀ
اساااتدالقی ای طریاااق رابطاااۀ  7باااهدسااات آماااد
(:)Alizadeh, 2010
رابطۀ 7

1
CIA
360

Q

که در آن  ،Qدبی رواناب به متر مکع بر یانیاه؛ ،C
ضری رواناب سطتی؛  ،Iشدت بارندگی به میلیمتر بار
ساعت؛ و  ،Aمساحت ییرحویه برحس هکتار استا
در این مطاقعه برای هر ییرحویه ،با توجه به جدول
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 ،CHOWضری رواناب سطتی براسااس عامال ناو
کاربری اراضی و شی منطواه (ناو کااربری جنگال،
شی ییاد) استخراج شد ()Chow, 1988ا
برای دساتیابی باه شادت بارنادگی ،فرماول هاای
ییادی ارائه شده است ،ای جمله رابطۀ :9
رابطۀ 9

P
T

I

 ،Iشدت بارندگی به میلیمتر بر سااعت؛  ،Pموادار
بارندگی در دورۀ بایگشت متفاوت برحس سانتیمتار
و  ،Tمدت یمان بارندگی است ()Alizadeh, 2010ا
با توجه به ناو کااربری یماین و دامناههاای هار
ییرحاویه و شای ییااد منطواه باا توجاه باه جادول
 CHOWضری رواناب بارای دورۀ بایگشات 92سااقه
برابر 1/40بهدست آمد که در متاسبات همین ضاری
اعمال شده استا برای بهدست آوردن شدت بارنادگی
ای منتنایهاای شادت – مادت بارنادگی مرباوو باه
نزدیااکتاارین ایسااتگاه موجااود در منطوااه اسااتفاده و
شاادت بارناادگی در  01دقیوااه معااادل  21میلاایمتاار
برآورد شدا برای مشخ کردن ییرحویهها در منطواۀ
تتویق ،بعد ای تهیۀ همۀ نوشه های پایه همچون نوشۀ
آبراههها ،نوشۀ جاده ،نوشۀ شی  ،جهت وااا با استفاده
ای اطالعات کتابچۀ طرح جنگلداری و بایدید صاترایی
و در نظر گرفتن عواملی همچون خطاوو توپاوگرافی،
خ اقوعرهاا و جهات دامناه ،باا اساتفاده ای ابزارهاای
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سااامانۀ اطالعااات جغرافیااایی ( )GISییاارحااویههااای
منتهی به جاده شناسایی و ترسیم و ساپس مسااحت
هر کدام متاسبه شدا
برای متاسبۀ قطر قوقۀ مور نیای در هر ییرحویه ،باا
متاسبۀ دبی آبی هر ییرحاویه و تبادیل آن باه فاوت
مکع در یانیه ،قطر قوقههای مورد نیاای بارای انتواال
آب یهک ها با استفاده ای نموگرا مربوو باه تعیاین
قطر قوقههای سیمانی پیشنهادشده در راهنمای طارح،
اجرا و بهرهبرداری ای راههای جنگلی ،باه ایان بارآورد
شد ()Sarikhani & Majnounian, 2005ا باا در نظار
گرفتن رابطۀ منطوی ارتفا آب ،توسیم بر قطر دهاناۀ
قوقه برابر  ،7/2و داشتن دبای منطواه برحسا فاوت
مکع بر یانیه ،با استفاده ای نموگرا قطار قوقاههاای
سیمانی متاسبه شدا دورۀ بایگشت برای جادۀ جنگلی
باارای ایاان پااژوه  92سااال در نظاار گرفتااه شااد
()Alizadeh, 2010ا
نتایج
نتایج ارزیابی استانداردهای ساخت جادۀ جنگلی

ابتدا اجزای اندایه گیریشادۀ جااده باا اساتفاده ای
آیمون تی تکنموناهای باا مواادیر اساتاندارد موایساه
شاادندا نتااایج موایسااۀ ارقااام اسااتاندارد بااا میااانگین
بهدستآمده ای آیمون تای تاکنموناهای در جادول 7
ارائه شده استا

جدول  -7موایسۀ اجزای جاده با موادیر استاندارد جادۀ جنگلی
اجزای جاده

میانگین  ±اشتباه معیار

عدد استاندارد

شی عرضی (درصد)
حداکثر شی مثبت (درصد)
حداکثر شی منفی (درصد)

9/3±1/77
71±1/10
79±1/13

3
8
1/2

P - value
1/439ns
*1/111
*1/111

عمق جوی (متر)
قاعدۀ کوچک جوی (متر)
قاعدۀ بزرگ جوی (متر)
فاصلۀ آبروها (متر)

1/34 34±1/19
1/02 02±1/19
7/0±1/10
934/12±7/08

1/32
1/3
7
01

7/111ns
*1/111
*1/111
*1/111

* نشاندهندۀ معنیداری و عالمت  nsنشاندهندۀ معنیدار نبودن رابطۀ بین دادهها و استانداردهای ساخت جادههاای جنگلای
است ()P<1/12ا

بررسی سیستم یهکشی وااا
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همۀ اختال ها معنیدار استا نتایج مرباوو باه اناوا
تخری در منطوۀ تتویق در جدول  9آمده استا

با توجه به نتایج بهدست آمده به جز در مورد عماق
جوی و شی عرضای کاه اختالفای باین جااده هاای
موجود و میزان استاندارد وجود نداشت ،در دیگر موارد

جدول  -9شدت انوا تخری در جادههای تتت مطاقعه (درصد)
انوا تخری در منطوۀ تتویق
شیار

گاقی

بیرونیدگی سنگی

ای بین رفتن اقگوی جاده

چاقه

33

79/9

3

77/3

8/1

نتااایج جاادول  9نشااان داد کااه در بااین انااوا
خرابی های جاده در منطوه ،شیاری شدن با  33درصد
بیشااترین و چاقااه بااا  8/1درصااد کمتاارین میاازان را
داراستا نتایج آیمون همبستگی پیرسون باین میازان
انوا خرابی ها و عوامال ماثیر در تخریا جاادههاای
جنگلی منطوۀ تتویاق در جادول  3نشاان داد شاده
استا همانگونه که در جدول  3مشاهده میشاود ،باا

نبود مشکل
73/8

افاازای شاای طااوقی مساایر ای تعااداد شاایار و چاقااه
بهصورت معنیداری کم شده ،وقی میزان بیرونیدگای
سنگی و گاقی افزای یافته استا دیگار نکتاۀ شاایان
وجه در ایان جادول ،رابطاۀ اناوا خرابای باا میازان
تاجپوش و میزان آفتابگیاری جااده هاسات کاه باا
افزای تاجپوش رابطۀ مساتویم و باا آفتااب گیاری
رابطۀ معکوس داردا

جدول  -3نتایج آیمون همبستگی بین تعداد انوا خرابی و عوامل مثیر در خرابی
(عالمت ستاره نشاندهندۀ معنیداری ضرای است)
ضری همبستگی پیرسون
شی طوقی جاده
شی عرضی جاده
شی دامنۀ خاکبرداری
شی دامنۀ خاکریزی
تاج پوش
آفتابگیری

تعداد شیار
*

-1/73
*-1/92
1/11
-1/13
1/3
*-1/93

گاقی
*

1/32
1/11
-1/13
-1/12
1/7
-1/11

در منطوۀ تتویق 74 ،ییارحاویه مطاابق شاکل 9
تعیین شد که ییرحویۀ  3کوچکتارین و ییارحاویۀ 8
بزرگ ترین آنها متسوب میشوندا مساحت هر یاک ای
ییرحویه ها برحس هکتار و متر مربع مطابق جدول 4
در متی  GISبهدست آمدا
دبی ییرحویهها با استفاده ای رابطۀ  7متاسبه شاد
که در جدول  2مشاهده میشودا
قطر قوقههای هر ییرحاویه باه ساانتیمتار مطاابق
جدول  0متاسبه شدا همان طور که مالحظه میشاود

بیرونیدگی سنگی
*

1/40
1/13
1/14
1/12
1/79
-1/77

ای بین رفتن اقگوی جاده
1/19
-1/72
1/14
1/77
*1/97
*-1/90

تعداد چاقه
*

-1/37
*-1/90
-1/19
1/13
*1/24
*-1/47

در برخی ای ییرحویهها به دقیل وجود دبی ییاد رواناب،
قطر قوقه های برآوردی نیز عدد بزرگی متاسابه شاده
اساات کااه عمااالً در منطوااۀ جنگلاای بااا توجااه بااه
متدودیتهای حملونول و صرفهجاویی در هزیناههاا
میتوان باهجاای قوقاههاای قطاور ای دو یاا ساه قوقاۀ
جایگزین استفاده کرد که اقبته در این یمینه نیز بایاد
حاقت بهینه ای نظر هزینه ها و امکانات موجود در نظار
گرفته شودا
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شکل  -9نوشۀ ییرحویههای و متل قوقهگذاریها در منطوۀ تتویق

جدول  -4مساحت ییرحویههای منطوۀ تتویق
شماره

مساحت )(m2

مساحت ()h

شماره

مساحت )(m2

مساحت ()h

7
9
3
4
2
0
1

714973/90
222891/89
21012/99
783311/30
778131/78
791999/34
232370/20

71
20
0
73
79
73
24

8
3
71
77
79
73
74

7813271/93
732777/91
278104/27
701437/91
737741/71
739317/91
219173/03

781
74
29
71
73
73
21

جدول  -2دبی ییرحویههای منطوۀ تتویق برحس متر مکع بر یانیه
شماره

دبی ()m3/sec

شماره

دبی ()m3/sec

7
9
3
4
2
0
1

1/1
9/4
1/4
7/3
1/8
1/39
9/3

8
3
71
77
79
73
74

2/8
1/33
9/7
7/9
1/39
7/3
9/2
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جدول  - 0قطر قوقههای برآوردشده ای طریق روش استدالقی و نموگرا ()Sarikhani & Majnounian, 2005
دو قوقۀ جایگزین
81 ،10
01 ،81
81 ،81
00 ،18
81 ،29

با توجه به مشخصات قوقههای موجود در عرصاه و
مشخصات قوقههای برآوردی منطوه ،مشاهده شاد کاه
براساس متاسبات بهعملآمده میتوان  73قوقه با قطر
 81سانتیمتر (با توجه به اینکه براساس دساتوراقعمل
نمی توان قوقههای با قطر کمتر ای  81سانتیمتار را در
جادههای جنگلی بهکار برد) را جایگزین  8قوقۀ موجود
کرد تا ضامن ارتواای کاارایی یهکا هاای عرضای و

قطر قوقۀ مورد نیای
)(cm
00
*749
23
84
08/2
14
*731
*917
10
*791
87
14
84
*732

ییرحویه
7
9
3
4
2
0
1
8
3
71
77
79
73
74

پوش بیشتر نواو حساس عمالً مشکل روانااب هاای
سطتی منطوه را که در سط جاده جااری مایشاود
برطر کردا نتایج آیمون کاایاساکوئر (جادول  )1در
ایاان بخا نیااز نشااان داد کااه اخااتال بااین تعااداد
قوقههای موجود و تعداد قوقههاای اساتاندارد معنایدار
استا همچنین میانگین فاصلۀ بین قوقاههاای موجاود
اختال معنیداری با استاندارد نشان داد ()P<1/12ا

جدول  -1موایسۀ تعداد قوقههای متاسبهشده به روش استدالقی با تعداد قوقههای موجود
پارامتر
آمارۀ کایاسکوئر
درجۀ آیادی
عدد معنیداری ()P-value

بحث
نتایج این مطاقعه نشان مایدهاد کاه در جاادههاای
منطوۀ تتویق ،استانداردهای یهکشی جادههای جنگلای

تعداد قوقهگذاری
4/487
7
1/134

رعایت نشاده اساتا رعایات نکاردن اساتاندارد سااخت
جادههای جنگلی سب میشود که انوا تخری در ایان
جااادههااا بااهوجااود بیایااد ( ;Salehi et al., 2015
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)Majnounian et al., 2005ا در این مطاقعه باا توجاه
به جدول  ،7حداکثر شی طاوقی مثبات  71درصاد،
حداکثر شی منفی  79درصد ،قاعادۀ کوچاک جاوی
 1/02متر ،قاعدۀ بزرگ جوی  7/0متر و فاصلۀ آبروهاا
 934متر اندایهگیاری شاد کاه باا مواادیر اساتاندارد
تفاوت معنیداری داشتندا این ماوارد مایتواناد علات
اصلی خرابی های بسیار ییاد در منطوۀ تتویاق باشادا
اقبته بتث ییرسایی ،روسایی و مصاق باهکاررفتاه در
ساختمان جاده نیز ای اهمیت ییاادی برخاوردار اسات
که در این مطاقعه به آنها پرداختاه نشاده و مایتواناد
پیشنهادی برای مطاقعات آیناده متساوب شاودا ایان
نتایج با یافتههای مطاقعۀ )Majnounian et al. (2005
همخوانی داشتا بیشترین نو خرابی در این تتویاق،
شیاری شدن سط جاده بود که با بررسی همبساتگی
عوامل مختل در جدول  3مشاخ شاد همبساتگی
مثبت و قوی بین آفتاابگیری و رابطاۀ معکوسای باین
شی عرضی با شیاری شدن وجاود داردا در موااطعی
ای جااااده کاااه شااای عرضااای جااااده کمتااار ای
استانداردهاساات ،بااهدقیاال یهکشاای ضااعی آبهااای
سط جاده و همچنین نبود تاب مساتویم خورشاید
بر سط جاده ،آب در ایان موااطع جماع مایشاود و
رطوبت سط جاده افزای مییابد و تردد ماشینآالت
سب شیاری شدن میشاودا ای دیگار عوامال شایاری
شدن می توان به عبور مکارر ماشاین آالت ای مسایری
یابت بهویاژه در یماان مرطاوب باودن جااده ،مصااق
نامناس بهکاررفته در روسایی و همچنین تجماع آب
در این شیارها و فرسای اشاره کارد ()Jones, 2000ا
با توجه به جدول  9و جدول  3مشاهده مایشاود کاه
ارتباو نزدیکی باین بیارونیدگای سانگی و گااقی باا
میزان شای طاوقی جااده وجاود دارد و هار دو ناو
خرابی رابطاۀ مثبات و قاوی باا شای طاوقی دارنادا
) Mostafa et al. (2013بیان کردند که احداث جادهها
با شی طاوقی بیشاتر ای اساتانداردهای سااخت ،ساب
ایجاد انوا خرابی در سط جاده میشاودا جااری شادن
رواناب در سط این جادهها ،استفاده ای مصاق نامناسا ،
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تثبیت نشدن الیههای ییرین و بهکاار نباردن ساایههاای
یهکشی مناس مطابق با اساتانداردها ساب اخاتالل در
جادههای جنگلی مایشاودا باا افازای شای طاوقی و
عرضی در جادههای جنگلی در یمان بارش بااران روانااب
جریانیافته دارای قدرت فرسایندگی ییاد اسات کاه ایان
قدرت ای مواومت ذرات تشکیلدهندۀ سط جاده بیشاتر
است و در نتیجه سب کنده شدن مصاق و انوا خرابای
ای جملااه شسااته شاادن مصاااق و بیاارونیدگاای ساانگی
مایشاود ()Fu et al., 2009; Dalir et al., 2013ا
گاقیهای موجاود در ساط جااده باهعلات عباور آب و
فرسای شدید در ایر جریان یافتن آب باهسامت پاایین
شی ای دامنههای باالی جاده و همچنین بهدقیل فاصالۀ
ییاد آبروها یا کار گذاشتن در متل نامناس قوقاههاا ای
هام ایجااد مایشاوند ()Talebi et al., 2015ا در ایان
مطاقعه ،فاصلۀ آبروها ای هم  934متر انادایهگیاری شاد،
درحاقی که استاندارد ییستمتیطی سافارششاده بارای
جاااادههاااای جنگلااای متوسااا  01متااار اسااات
( )Sarikhani & Majnounian, 2005که ایان فاصاله
نیز ای نظر هزینه و جانمایی با مشکل مواجه مایشاود و
افزای تعداد قوقه باید معوول و بهصارفه باشادا بعاد ای
شیار و گاقی بیشترین نو خرابی مربوو به ای بین رفتن
اقگوی جاده است (جدول )9ا ای بین رفتن اقگوی جااده
بااا میاازان آفتااابگیری جاااده رابطااۀ منفاای و بااا میاازان
تاجپوش کنار جاده رابطه مساتویم و معنایداری دارد
(جدول )3ا با افزای تاجپوش در کنار جاده و رعایات
نکردن عرض حریم جاده ،سایۀ حاصال ای تااج پوشا
روی جاده میافتد و ای برخورد نور آفتاب با سط جااده
جلوگیری میکند و در نتیجاه رطوبات و آب حاصال ای
بارندگی در سط جااده خشاک نمایشاود و باا تاردد
ماشینآالت در سط این جادههاا ،مصااق ساط آنهاا
جابهجا شده و اقگوی جااده ای حاقات اساتاندارد خاارج
میشودا عالوه بر آن همبستگی شی عرضی با ای باین
رفاتن اقگااوی جاااده ماایتواناد بیااانگر اهمیاات رعایاات
اسااتانداردهای جاااده باشااد ( ;Abdi et al., 2005
)Majnounian et al., 2005; Mostafa et al., 2012ا
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چاقههای سط جاده بهطور معمول بار ایار ترافیاک در
راه های با یهکشی ضعی سطتی ایجااد مایشاوند در
این مطاقعه فراوانی چاقه کم و به مودار  8/1درصاد باود
که در بین انوا خرابی کمترین میزان را داشتا با توجه
به همبستگی معکوس چاقهها با شای طاوقی و شای
عرضی می توان گفت با افزای شی بهدقیال یهکشای
سریع آب و عدم ایستادگی آب روی سط جاده ،تعاداد
چاقهها کاه ماییاباد ( ;Majnounian et al., 2010
)Talebi et al., 2015ا نتاایج آیماون پیرساون باین
میزان خرابی ها و عوامل تثییرگاذار (جادول  )3نشاان
داد که شی طوقی باا میازان چاقاه و شایاری شادن
رابطۀ معکوس دارد که دقیل آن ممکان اسات خاروج
سریع آب بهدقیل شای بیشاتر ای اساتاندارد باشاد و
همچنااین ای طرفاای افاازای شاای و تجاااوی ای حااد
استاندارد ،سب افازای سارعت آب در ساط جااده
می شود که این افزای سرعت ،موج شساته شادن
مواد و مصاق ساط راه و عامال خرابایهاایی ای ناو
گاااقی و همچنااین بیاارونیدگاای ساانگی ماایشااود
()Cornell & Mills, 2000ا نکتۀ شایان توجاه دیگار،
همبستگی منفای آفتااب گیاری و همبساتگی مثبات
افزای تاجپوش با میزان خرابی هاسات (جادول )3
که هر دو می تواند بایگوکننادۀ تاثییر ییااد آفتااب در
جلوگیری ای فرسای و ایجاد خرابی ها در جااده هاای
جنگلی باشد؛ بادین گوناه کاه رعایات عارض حاریم
جادههای جنگلی و کاه تااجپوشا اطارا جااده
موج میشاود ناور باه ساط جااده برساد و ساب
خشک شدن جاده ،کاه رطوبت و افازای مواومات
خاک و مصاق شود و بهموج آن ،انوا خرابی کاه
یابدا برای بررسی رعایت اصول قوقهگذاری در منطواه،
برای هر ییرحویه ،دبی رواناب براساس روش استدالقی
متاسابه شااد و بااه کماک آن قطار و اناادایۀ قوقااههااا
بهدست آمدا با استفاده ای دبی روانااب متاسابهشاده،
قطر قوقهها برای هر آبراهه در ییرحاویه متاسابه شاد
(جاادول )0ا همااانطااور کااه در جاادول  0مشاااهده
می شود ،با توجه به دبی ییرحویهها در منطوه ،بعضای
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ای ییرحویه ها به تعداد بیشتری قوقه نیای دارند که ایان
اصل در منطواه رعایات نشاده اسات یاا در برخای ای
ییرحویه ها قوقهای وجود نداردا در این ییرحاویههاا در
جاهایی آب اضافی حاصل ای دامنههای باالدست جااده
در سط جاده جاری شده و سب شسته شدن مصاق
سط جاده و خرابی هاای دیگار مای شاودا باه عناوان
نتیجهگیری کلی ،در یاک ارییاابی اجمااقی ،مجموعاۀ
عوامل یهک منطوه به هی وجه مناس نیسات کاه
عملیات نگهداری را با مشاکلی بای ای پای مواجاه
میکنند و ایآنجا که برای حراست ای دهانههای ورودی
یهک ها تدبیری اندیشیده نشده است ،جریان نیافتن
آب در قوقههای یهکا و خاارج نشادن آب ای دهاناۀ
خروجی آنها سب تجمع آب در پشت قوقهها و جریان
بر سط جاده و همچنین نفوذ آب به الیههای ییارین
جاده میشود که این موضو میتواند ای دیگار عوامال
ایجاد انوا خرابی باشدا اقبته باید یادآور شد کاه عمار
سیسااااتم یهکشاااای عمواااای متاااادود اساااات
( )Sarikhani & Majnounian, 2005و منطوااه بااه
نص سیستم جدید یهکشی و همچنین کاار گذاشاتن
قوقه های جدید در متلهای مناس نیاای داردا در ایان
تتویق مشخ شد که فاصلۀ قوقههای موجود بیشتر ای
فاصلۀ استاندارد استا در مطاقعاۀ حاضار نیاز مشاخ
شد که با جایگزین کردن  73قوقه با قطار کمتار اماا در
نوااو مناسا تار و حساااس باهجااای  8قوقاۀ موجااود،
میتوان مشکالت کنونی را برطار و همچناین فاصالۀ
بین آبروها را تعدیل کردا قطر قوقههای موجود با قطار
قوقه های برآوردی تفاوت معنایداری نداشات؛ بناابراین
دقیاال اصاالی نبااود یهکشاای مناس ا آب دامنااههااای
باالدست را میتوان جاگذاری نامناس و تعداد قوقههای
موجود دانسات ()Skaugset & Allen, 1998ا در ایان
تتویق نیز مشخ شده است کاه باا توجاه باه دبای
رواناب و قطرهای مورد نیای متاسبهشده ،چه حجمای
ای آب ای جاده عبور خواهد کرد که برای حفاظت جاده
و جلوگیری ای فرسای نیایمند ایجاد و تثسیس ساایه
های فنی ای جمله یهک های عرضی استا جایگزینی
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می شود که مدیران واحدهای جنگلی عالوه بر رعایات
 به دقیل اینکه،استانداردهای ساخت جادههای جنگلی
 آمارهاا و ارقاام قابال،در بیشتر مناطق جنگلی کشور
اعتمادی در یمینۀ هیدروقویی جنگل وجود نادارد و ای
طرفی تعیین قطر مناس قوقههاا و رعایات اساتاندارد
فواصل آنها ای عوامال تثییرگاذار در عملکارد سیساتم
 ب اا اسااتفاده ای روشهااای تجرباای و،یهکشاای اساات
استدالقی به این عمل مبادرت وریند و ای این روشهاا
برای دستیابی به توسعۀ پایدار گام بردارندا

قوقه های برآوردشده ممکن است تا حد بسایار ییاادی
در کاه هزینه های اقتصادی و متای ییساتی نیاز
مثیر باشدا همچنین بررسیها مشخ کرد که احداث
و نگهداری جوی کناری در این منطواه باا اساتفاده ای
قودر صورت می گیرد که می تواند دقیال اصالی خاارج
،کردن اندایههای جوی کناری ای استاندارد الیم باشاد
ییرا در صورت استفاده ای قودر نمی توان دقات ییاادی
در ایجاد جوی کناری بهکار بست و بهتار اسات بارای
این کاار ای بیال مکاانیکی کاه دارای کنتارل و دقات
 اسااتفاده شااودا در پایااان پیشاانهاد،بیشااتری اساات
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Abstract
Preservation, restoration and development of natural resources makes the necessity of forest roads
construction undeniable; however, their potential impacts approve the importance of standard
compliance and also continuous maintenance of forest roads. The aim of the study was to evaluate the
standards of forest road and drainage of the district 4 of Shenrood basin in Guilan province in the
northern Iran. For this purpose, the road side slope, longitudinal slope, distance between culverts, and
diameters of culverts, depth, big and small base of culvert. 7250 m of the existing roads as a
representative of the existing road were surveyed. Result of one sample t-test showed that the variables
of side slope (with mean value of 2.9%) and also ditch depth (with mean value of 0.34 m) were not
significantly different from the standard values; however, the other factors indicated a significant
difference with the standards (P>0.05). The most failure types were the rut (39%) and the least was
rocky protrusions (8.7%). Results showed that the number of existing culverts were not sufficient and
therefore could not conduct volume of water (P>0.05). The intervals of the installed culverts was 234
m which is inappropriate based on the standards.
Keywords: Construction standards, Culverts, Road longitudinal slope, Rutting
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