طرح تحقيقاتی -كاربردي
(پردیس كشاورزي و منابعطبيعی دانشگاه تهران و سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور)

عنوان:
تهیه پایگاه دادههای  GISمهندسی جنگل
(مطالعه موردی :جنگل خیرود)

Title:
Acquiring and creating Forest Engineering GIS Database
)(Case study: Kheirud Forest

مجري طرح:
احسان عبدي
شماره781932/38 :
زمستان 9811

چکیده:
جاده هاي جنگلی یکی از زیر ساخت هاي اساسی جهت مدیریت مناطق جنگلی محسوب می شوند.
بنابراین مدیر جنگل براي اینکه شبکه جاده جنگلی پایدار داشته باشد و بتواند سرمایه اوليه اي كه
صرف ساخت جاده جنگلی كرده  ،حفظ كند ،باید به امر حفاظت و نگهداري پایدار جاده هاي جنگلی
توجه خاصی داشته باشد .پایش جاده ها از مهمترین اصول نگهداري شبکه جاده ها می باشد .یکی از
كاراترین ابزارها به منظور پایش و طراحی عمليات تعمير و نگهداري ،پایگاه داده هاي مکانی مهندسی
می باشد كه به مدیر توانایی تحليل و برنامه ریزي جامع و كامل را میدهد .به منظور نشان دادن این
قابليت ها بخش نم خانه جنگل خيرود انتخاب و مطالعه در چند فاز انجام گرفت .ابتدا الیه هاي موجود
تهيه و سپس الیه هاي دیگر مورد نياز برداشت گردیدند .در مرحله بعد مشخصات تيپيك و مهم فنی
جاده هاي جنگلی با عمليات ميدانی برداشت و در آخرین فاز این اطالعات با داده هاي مکانی (نقشه ها)
تلفيق گردیدند .به عنوان یك كار جنبی تاثير فواصل مختلف نمونه برداري بر روي نتایج نيز بررسی
گردید .نتایج  997و  35نمونه نشان داد ،به جز در مورد عرض سواره رو كه اختالف بين جاده هاي موجود
و مقدار استاندارد وجود ندارد ،در بقيه موارد كليه اختالف ها معنی دار می باشد .در مورد  83نمونه نيز
به جز در مورد عرض سواره رو و عمق جوي ،كه اختالف بين جاده هاي موجود و مقدار استاندارد وجود
ندارد .نتایج حاصل از آناليز واریانس نشان داد كه تفاوت معنی داري بين عرض بستر شاخه هاي مختلف
وجود دارد .ميانگين فاصله آبروها در كل بخش  752±73متر و ميانگين فاصله گریزگاه ها در كل سري
 931±91متر می باشد .همچنين  %11/7نمونه ها داراي شيب طولی مجاز می باشند .در حالی كه در
مورد شيب تاج تنها  %1نمونه ها داراي شيب استاندارد و مقطع مناسب می باشند .با تلفيق اطالعات
فنی و داده هاي مکانی به راحتی بررسی جاده و مشخصه هاي آن امکان پذیر گردید كه بر مبناي آن
امکان برنامه ریزي هاي آینده نيز مقدور می باشد .از مهمترین مزایاي این سيستم امکان به روز كردن و
سادگی كار كردن با آن می باشد .نتایج نشان داد كه با هزینه نسبتا كمی می توان این چهارچوب را
براي طرح هاي جنگلداري فعال تهيه و مورد استفاده قرار داد.
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