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استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره در مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی جادههای جنگلی
رضا گودرزی ،1اکبر نجفی

*2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 .2دانشیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور
تاریخ دریافت ، 6931/72/22 :تاریخ پذیرش6931/62/73 :

چکیده
امروزه به منظور مدیریت مرمت و نگهداری بهتر جاده های جنگلی موجیود در کشیور الزم اسیت عیووهبیر شیاص

هیای

اقتصادی ،عوامل دیگری چون بهبود وضعیت روسازی جاده و تأثیرات جاده بر شرایط اقتصادی طرحهای جنگلداری ،هزینیۀ
مجریان طرح ،کاربران و تأثیر شرایط طبیع منطقه نیز در تصمیم گیری دصالت داده شود .توجه به موارد میککور و همچنیی
میزان تأثیر آنها در اولویت بندی گزینه ها ،نیازمند تصمیم گیری چندمعیاره است که در ای تحقیق مطالعه شده اسیت .در ایی
پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر مرمت و نگهداری با نظرصواه از کارشناسان تعیی شد .سپس  05کیلومتر از جنگل های تحت
پوشش شرکت چوب و کاغک مازندران انتخاب و قطعهبندی شد .در مرحلۀ بعد با توجه به گستردگ عوامل کم و کیفی و
تعداد زیاد قطعات ،اولویتبندی در مدیریت مرمت و نگهداری قطعات (گزینهها) با کمک روش سلسلهمراتب رتبهای انجیام
گرفت و مدل برای مدیریت مرمت و نگهداری جاده های جنگل توسعه داده شد .براساس یافته های ای پژوهش ،ای روش
قادر است اولویت بندی تعمیر و نگهیداری جیاده را در شیبهه انجیام دهید .نتیای نشیان داد کیه بیا اسیتفاده از ایی مید ،
تصمیم گیرندگان م توانند با آگاه از دیدگاه های تمام صاحب نظران و دصالت میزان تأثیر عوامل میککور بیه روش AHP

رتبهای ،اولویتبندی مهان و زمان قطعات مختلف جادههای جنگل را انجام دهند.
واژههایکلیدی :اولویتبندی نگهداری جاده ،برنامهریزی زمان و مهان  ،تعمیر و نگهداری ،جادۀ جنگل  ،فراینید تحلییل
سلسلهمراتب رتبهای.



مقدمه



جاده موجیب افیزایش هزینیههیای مربیو بیه تعمییرات

هدف از نگهداری جادههای جنگل  ،حفی سیاصتار آنهیا،

ماشی آالت ،کاهش سرعت آنها ،کاهش ایمنی و افیزایش

تضمی عبور ایم  ،حف کارای ماشی آالت حمیل کننیدۀ

تولید رسوب م شود [.]2

چوبآالت و جلوگیری از کاهش کیفییت آب هیا و محیل

بهبود کیفیت جاده های جنگل و کاهش هزینههای کیون

زیست ماهیان ،حیات وحش و دیگر مواهب منیاب طبیعی

احییدا و نگهییداری و تعمیییرات آن در پایییداری مییدیریت

است که ممه است تحت تیأثیر جیاده سیازی در جنگیل

جنگل نقش بسزای دارد .در مقابل ،ب توجه بیه جیاده هیا و

قرار گیرند [ .]1ب توجه به تعمییر و نگهیداری بیهموقی

عدم برنامهریزی صحیح و کارامد نگهیداری آنهیا سیبب زوا

*

نویسندۀ مسئول ،تلفن73662644426 :
Email: a.najafi@modares.ac.ir

زودرس جاده ها و تحمیل هزینه های چشیمگیری بیر اقتصیاد
طرحهای جنگلیداری ،مجرییان طیرحهیای جنگلیداری و در
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نهایت یک کشور صواهد شد .توجه به ایی نهتیه کیه هزینیۀ

رسیدن به مقصید ،حییات اسیت .از طرفی بیا توجیه بیه

تعمیییر و بازسییازی جییادههییا در صییورت اجییرای عملیییات

مشهوت موجود و پیش رو ،اتخاذ عملهیردهیای مناسیب

نگهداری پیشگیرانه تا یکسوم کاهش م یابد [ ،]3میدیران را

بهمنظور به حداقل رساندن صسارات وارد به سرمایهگکاری

به سمت ایجاد یک سیستم کارا و جام برنامهریزی نگهداری

انجامگرفته در جادههای جنگل و محیط زیست ،بیهمنزلیۀ

و تعمیرات جاده ها مبتن بیر اصیو فنی و اقتصیادی سیو

یه از ارکان توسیعۀ پاییدار ضیروری بیهنظیر می رسید.

م دهد .در کشور ما همانند بیشتر کشورهای در حا توسیعه

ازای رو اهمیت تعمیر و نگهداری بهموقی از نظیر کیاهش

دورنمای برای برنامه ریزی دقیق جیاده هیا بیا هیدف افیزایش

هزینه و صدمات زیست محیط در پروژههای جادهسیازی

کیفیت آنها با کمتری هزینه و با تهیه بر اطوعات فن میرتبط

زیاد است .بنابرای همواره نییاز بیه راهحیل مناسیب بیرای

به بحث نگهداری و تعمیرات وجود ندارد.

کاهش هزینیۀ نهیای تعمییر و نگهیداری در حید بودجیۀ

براساس آمار موجیود تیا سیا  1331در عرصیههیای
دارای طرح جنگلداری (شیما کشیور) ،حیدود  15هیزار
کیلومتر جادۀ جنگل با درجات مختلف احیدا

و بهیره-

مشخ

احسیاس می شیود .ییافت زمیان و مهیان بهینیۀ

عملیات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه بیرای مجموعیهای از
طو های جاده پیچیده است [.]7

برداری شده است .در سا های بعد از آن اگرچیه سیاصت

تحقق اهداف تعمیر و نگهداری پیشگیرانه شامل ارزییاب

جادههای جنگل متوقف شده ،همچنیان نگهیداری جیاده

کیارا و مییؤثر وضیعیت موجییود شیبهۀ روسییازی جیادههییا و

مورد توجه است .بیرآورد می شیود ایی جیادههیا حجیم

پیشبین عملهرد و عمر مفید روسیازیهیا ،همیاهنگ کلییۀ

عظیم از سیرمایۀ ملی (حیدود  0555میلییارد رییا ) را

فعالیییتهییای طییرح ،سییاصت و نگهییداری روسییازی جییاده،

شامل م شوند کیه بیه واسیطۀ ترافییک ،عوامیل محیطی ،

اولویییتبنییدی فعالیییتهییای سییاصت ،تییرمیم و بازسییازی

مشخصات هندسی دچیار زوا می شیوند [ .]1از طرفی

روسازیها ،تخصی

هزینۀ تعمیر و نگهداری جادههای موجود ساالنه ،دستکم

نگهداری ،صرفهجوی اقتصادی ناش از کیاهش هزینیههیای

 3درصد از هزینۀ ساصت جاده را شامل م شود و با توجه

ساصت و نگهداری و امهیان انتخیاب بهتیری زمیان و روش

به رقم چشمگیر باید بهطور جدی به آن توجه شود [.]0

ترمیم و نگهداری با اجرای صحیح سامانۀ مدیریت جادههیای

اگر عملیات تعمیر و نگهداری بهموق انجام نگیرد ،بیه

بهینۀ بودجه در فعالییتهیای تعمییر و

جنگل در کشور امهانپکیر صواهد بود.

بهسازی (عملیات اصیوح ) و حتی بازسیازی (تیرمیم و

مطالعات پژوهشگران مختلف نشان م دهد که متغیرهیای

ساصت دوباره) گستردهای نیاز است ،که اغلیب هزینیۀ آن

مختلف کم و کیف بر زوا جاده مؤثرند و باید در عملییات

بیشتر از تعمیر و نگهداری سادهای است کیه زودتیر بایید

تعمیر و نگهداری مدنظر قرار گیرند [ .]12-0ای متغییرهیا ییا

انجام گیرد [ .]3مراقبت از شبهۀ موجود و نگهداری آن در

طبیع اند ،ماننید ریزشی ییا لغزشی بیودن دامنیه ،دوری ییا

شرایط مطلوب ،امیر مهمی اسیت و اغلیب در تخصیی

نزدیه به رودصانه یا دره ،شرایط فیزیوگراف  ،بارش ،جهیت

و نگهیداری

دامنه ،نوع صاک ،تراکم تاجپوشش در حاشیه و سطح جاده ییا

بودجههای جدید اولوییت دارد [ .]6احیدا

جییاده در نییواح کوهسییتان بییهسییبب پیچیییدگ هییای

به صود جیاده برمی گردنید ماننید ضیخامت و نیوع مصیالح

زمی شناس و توپوگراف  ،بسیار مشهل و هزینهبیر اسیت.

روسازی ،استاندارد جاده و نوع مصالح یا به شرایط اسیتفاده از

بنابرای نگهداری بهنگیام جیادههیا در نیواح کوهسیتان

جاده مربو انید ،ماننید مییزان بیار وارده بیه جیاده و شیرایط

بهدلیل تعداد محدود آنها و نبود مسیرهای جایگزی بیرای

ترافیک [.]1

استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره در مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی جادههای جنگلی

تصییمیمگیییری از مهییمتییری و اساس ی تییری ویییایف
مییدیریت اسییت و تحقییق اهییداف سییازمان بییه کیفیییت آن
بستگ دارد .یهی از روشهیای تصیمیمگییری اسیتفاده از
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تصمیمگیری در مورد تیأثیر عوامیل میککور روی جیاده و
برنامهریزی برای تعمیر آن در نظر گرفته شود

[.]0

استفاده از روش  AHPبیهدلییل امهیان ورود نظرهیای

دادههای کم تصمیمگیری چندمعیاره اسیت .بیا اسیتفاده از

متخصصان در روند تصیمیمگییری و ارزییاب و همچنیی

تهنیکهای تصمیمگییری چنیدمعیاره می تیوان بیا در نظیر

توانای آن برای استفاده در مواردی که امهان کمی کیردن

گرفت معیارهای متفاوت برای تصمیمگییری کیه گیاه بیا

اطوعات دشوار اسیت ،می توانید در میدیریت نگهیداری

یهدیگر تعارض دارند ،به طریق عقوی

تصمیمسازی کرد.

جییادههییای جنگل ی کییارای مناسییب داشییته باشیید ،ول ی

تاکنون در فرایند بهینهسازی سیستم تعمیر و نگهیداری

هنگام که تعداد گزینهها بییش از نیه عیدد باشید ،از نظیر

جاده ،از روشهای متفاوت برای بهدست آوردن اولویت و

تهنیه در محاسبۀ وزن نهای و اولوییتبنیدی گزینیههیا

زمانبندی پروژهها استفاده شده است .برای مثا م توان به

دچار مشهل م شود .برای رف ای مشیهل سیاعت روش

روشهای برنامهرییزی بیر مبنیای بیرآورد مسیتقیم (روش

رتبهای را محاسبات  AHPارائه کرد [.]10

کارشناس) و روش تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHP1روش-

با توجه به تعدد گزینیههیای تصیمیمگییری (قطعیات

های مبتن بر برنامهرییزی صطی  ،LP2برنامیهرییزی عیدد

جاده برای تعمیر و نگهداری) که اغلب بییش از نیه قطعیه

صحیح  ،MIP3برنامهریزی پویا ،DP 1منطق فیازی ،FL0و

جاده در میدیریت ییک طیرح جنگلیداری اسیت ،هیدف

الگوریتمهای فراابتهاری MH6اشاره کرد

[.]13

پژوهش حاضر ،توسعۀ مد برنامه ریزی عملیات تعمییر و

تهنیییک فراینیید تحلیییل سلسییلهمراتب ی ) (AHPمییورد

نگهداری ،با استفاده از  AHPرتبهای اسیت .ایی پیژوهش

استفاده در ای تحقیق ،از معروف تری فنون تصمیمگییری

مد کاربردی اولویتبنیدی زمیان و مهیان رسییدگ و

چنییدمنظوره اسییت .از اییی روش هنگییام کییه عمییل

نگهداری جادههای جنگل را براساس ویژگ های متعیدد

تصمیم گیری با چند گزینۀ رقییب و معییار تصیمیمگییری

منطقه ،شاص

های کنتر کیفیت جیاده و مییزان و نحیوۀ

روبهروست ،م توان استفاده کرد [.]11

استفاده از آن و قطعات زیاد جادههای جنگل (گزینیههیا)

به دلیل حجم زیاد و تنوع دادههای مربو به وضیعیت
فعل جاده ،محدود بودن زمان عملییات ،بودجیه و دیگیر
مناب انسان و تجهیزات از سوی دیگیر ،امهیان رسییدگ

نشان صواهد داد.

موادوروش 

همزمان همۀ جاده های موجود برای مجری ،کاری سیخت

منطقۀتحقیق 

و حت غیرممه است .در نتیجه ،وجود برنامیۀ اولوییت-

پژوهش حاضر در جنگلهای تحت مدیریت شیرکت چیوب

بنییدی بییرای انتخییاب و برنامییهریییزی زمییان و مهییان

و کاغک مازندران ،حوزۀ غرب هراز ،واقی در شهرسیتان آمیل

قسمتهای مختلف جاده برای رسیدگ های اصوح مهم

انجام گرفت .براساس اطوعات موجود در کتابچههای طیرح-

و ضروری است .به ای منظور بایید روش مناسیب بیرای

های جنگلداری طو شبهۀ جادههیای جنگلی بیالغ بیر 125
کیلومتر جادههای درجیه ییک ،دو و در سیریهیای آلشیرود،

1. Analytic hierarchy process
2. Linear Programming
3. Mixed Integer Programming
4. Dynamic programming
5. Fuzzy Logic
6. Metaheuristic Algorithms

زنگا دره ،انگتارود ،سنگدرکا و همسیوا بیا سیابقۀ میدیریت
چهلساله ساصته شیدهانید .دامنیۀ ارتفیاع  155-055متیر از
سطح دریا ،متوسط بارندگ ساالنۀ منطقه معاد  067میل متر
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و متوسط درجۀ حرارت ساالنه  16/6درجۀ سانت گراد اسیت.
شبهۀ جادۀ موجود چندمنظوره است ،بهطیوریکیه عیووهبیر
استفادههیای معمیو طیرحهیای جنگلیداری ،میورد اسیتفادۀ
گردشگران سیاحت و زیارت و نیز معدن است .تمام جیاده-
ها با استفاده از بولدوزر ساصته شدهاند و مصالح بهکاررفتیه در
آنها کوه یا رودصانهای است.
قطعهبندیجاده 
ارزیابیو 
بهمنظور جمی آوری اطوعیات میورد نییاز ،ابتیدا حیدود 05
کیلومتر (ناپیوسته) جادۀ درجه دو از بی جادههای موجیود در
شکل  .1نحوۀ قطعهبندی جاده بهمنظور بررسی وضعیت

منطقۀ مورد تحقیق بهعنوان نمایندهای از کل جادههیای درجیه

جادههای جنگلی

دو انتخاب شد .سپس با توجه به وضیعیت توپیوگراف  ،پیی ،
محل دپو ،تقاط  ،تغییر ناگهان جهت و شیب ،وجیود معیدن

در ایی تحقیییق پییس از بررس ی تحقیقییات پیشییی و

و عوامل کماهمیت دیگر مثل تاجپوشش روی جاده و وجیود

بررس معیارهای متعدد با توجه بیه تجربییۀ کارشناسییان

آثار تعمیر و نگهداری جاده ،قطعهبندی و استخراج اطوعیات

جاده بیا نظرصیواه مسیتقیم از پن کارشناس (یک عضو

انجام گرفت .روش آماربرداری بهصیورت مینظم تصیادف و

هیأت علم  ،یک دانشجوی دکتری مهندس جنگل و سیه

طو قطعهها با توجه به مشخصات ذکرشیده ،از 155تیا 355

کارشناس) مهمتری معیارهیای ارزییاب فنی و اقتصیادی

متر متغیر بود .برای انتخاب نقطۀ شروع در هر قطعه ،ابتدا یک

گزینهها بیهشیرح زییر انتخاب شدند .

عدد تصادف بی صفر تا  25انتخاب شید و بیه انیدازۀ عیدد

الف)نسـبت(N/Cارزشخالصفعلیبههزینه) 

تصادف روی جاده حرکت صیورت گرفیت و نقطیۀ شیروع
آماربرداری مشخ

شد و با دسیتگاه موقعییتییاب جهیان

( Garmin 64s )GPS1با صیحت  ±0متیر کیه بیرای تحقییق
حاضر مناسب بود ،ثبت شید .سیپس ییک ترانسیهت صطی
عمود بر محور وسط جاده در نظر گرفته شد و ترانسهتهای
بعدی با فاصلۀ  25متر از یهدیگر ،روی جیاده پییاده شیدند و
ای کار تا انتهای قطعۀ تحت بررس ادامه یافت ( شهل .)1

پییس از بررس ی عملهییرد قطعییات در طییو دوره ،زمییان
فعالیتهای تعمیر و نگهداری و هزینههای میرتبط بیا هیر
گزینه ،قطعات باید در طو دورۀ تجزییه وتحلییل مقایسیه
شوند .به طور معمیو بیرای بررسی و تجزییهوتحلییل از
ارزش صال
صال

فعل ( )NPVاستفاده م شیود [ .]16ارزش

فعل با تعدیل تمام هزینههای پیروژۀ حاضیر ییا

هزینههای مربو به یک سا (بهطور معمو سا جیاری،

معیارهایارزیابیفنیواقتصادیقطعات 

سا ساصت و سا مجوز) تعیی می شیود؛ بنیابرای کیل

برای ارزیاب کیف روسازی ،وضیعیت صرابی هیای ییاهری

پروژه را م توان بهعنوان هزینیۀ ییک سیا پاییه ییا سیا

سطح جاده لحاظ م شود ،درحال کیه در ارزییاب سیازهای،

جاری بیان کرده و گزینهها را با مقایسۀ هزینههیا بیا سیا

توانییای در تحمییل بارهییای وارد از وسییایل نقلیییه بررسیی

پایه مقایسه کرد .در واق هر یک از قطعیات بیا توجیه بیه

م شود.

سا تأسیس و عملیات تعمیر و نگهداری مربیو مقایسیه
1. Global Position System

م شوند .ارزش صال

فعل یک محاسبۀ اقتصادی رایی

استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره در مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی جادههای جنگلی
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است و برای جادههای جنگل با رابطیۀ  1بییان می شیود

تأثیرگکار بر عملهرد جادههای جنگل و طو عمیر مفیید

[:]17

آن ،ویژگ های طبیع منطقه است .پارامترهای بیهکاررفتیه
N
 1 
NPV   A  M k 

nk
k 1
 1  i  

()6

برای ای ویژگ  ،ارتفاع از سطح دریا ،شیب ،جهت و تاج
پوشش موجود بر روی سطح جاده در دورۀ طرح است که

نرخ

تعدیل=i

برای هر یک از گزینهها بهصورت یک ویژگ کل (نمیرۀ

سا

هزینه=n

صفر تا نه) محاسبه م شود.

هزینه ساصت=

A

هزینه سرمایهگکاری=
فاکتور ارزش فعل =

د) شاخصکیفیتجاده:تأثیر هر یک از گزینههیا بیر

M

شاص

 1 


nk
 1  i  

وضعیت ترانشه (ریزش یا سالم) و وضعیت کانا (پرشده

 NPVپیس از محاسییبه ،بیرای تعیییی اثیرهیای نسییب
ورودی ،باییید توزییی مقییادیر ورودی و توزییی احتمییا
تجزیه وتحلیل شود .ای تجزیه وتحلیل کمک می کنید کیه
گزینههیای بهتیری در شیرایط مختلیف انتخیاب شیوند و
مقرونبهصرفهتر باشد .بهطیور کلی  ،تجزییهوتحلییل بایید
تجزیه وتحلیل حساسیت و تحلیل ریسک باشد که در ایی
تحقیق از شاص
ای شاص
شاص

نسبت  N/Cاستفاده شده است.
برای تمام گزینهها استفاده شده و بهعنوان

معیار اقتصادی ارزیاب م شود و براسیاس رابطیۀ

 2محاسبه م شود [:]16
()2

کیفیت جاده (نیوع مصیالح ،ضیخامت روسیازی،

Eij  NPV / Cost

در رابطۀ  NPV 12نشاندهنیدۀ ارزش صییال
گزینهها و  Costنییز بیانگر هزینۀ عملیات

فعلی

آنهاست.

ب)معیارمیزاناستفادهازجاده :ای معییار مربیو بیه
میزان و نحۀ استفاده از جیادههیای جنگلی اسیت و عیوامل
همچون ترافیک (روزانه ،ماهانه و سالیانه) و مییزان بیار وارده
به جاده را شامل م شود .ای معیارها بهصورت کم نمیرهای
از صفر تا نه را با توجه به نظر کارشناسیان بیرای هیر ییک از
گزینههای تعمیر و نگهداری اصتصاص م دهند.
ج) ویژگیهایطبیعیمنطقـه :از مهیمتیری عوامیل
1. Net primary value

یا صیر)) مستقیماً به کمک قضاوت مهندس اولویتبنیدی
و امتیازده (صفر تا نه) م شوند.
بییا مقایسییههییای زوجی بییه روش ( AHPشییهل ،)2
ضرایب اهمییت معیارهیا تعییی و میاتریس وزن معیارهیا
محاسبه شدند.
ساختارمدلفرایندتحلیلسلسـلهمراتبـیدرمـدیریت
جادههایجنگلی 
فرایند تحلیل سلسلهمراتب ) (AHPاز جام تری سیستمهای
طراح شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است کیه
قابلییت مقایسیۀ همزمیان گزینیههیای کمی و کیفی را دارد.
اگرچه بهمنظور پرهیز از افزایش حجم فرمهای پرسش چهیار
معیار مهم نمرهده شد ،زیرمعیارهای هر معیار هم بیهمنظیور
قضاوت بهتر در اصتیار پرسششوندگان قرار گرفت.
ماتریستصمیم
بییرای اولویییتبنییدی  100قطعییۀ آمییاربرداریشییده در قبییا
معیارهای اصل یک ماتریس تصمیم طراح شد (شیهل .)2
در نهایت بهمنظور کاربردی شدن تحقیق چهیار عامیل ارزش
فعل ی صییال

بییه هزینییه ،معیییار میییزان اسییتفاده از جییاده،

ویژگ های طبیع منطقه و شاص

کیفییت جیاده کیه معییار

اصل همراه با هزینۀ مربو بیه عملییات تعمییر و نگهیداری
جادههای جنگل است ،در اولویتبنیدی گزینیههیا بیه روش
رتبهای استفاده شدند.
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هییای جنگلی شییامل شییناصت قیییدها و محییدودیتهییای
موجود ،اطوع از تاریخچۀ ساصت و نگهداری است.
اولویتبندیگزینههابرایتعمیرونگهداری 

تیاب هدف تصمیمگیری در مید  ،بیا توجیه بیه رابطیۀ 3
تعریف م شود:
()9

شکل  .2نحوۀ وزندهی به ماتریس معیارها

در رابطۀ  ،Z 3تاب هیدف و  ،α3 ،α2 ،α1و  α4ضیرایب

رتبهای 
سلسلهمراتبی 

فرایند
در ای تحقیق  100قطعه با چهار معییار بررسی شید کیه
حجم زیادی از مقایسیات را شیامل می شید .در صیورت
افزایش تعداد گزینیههیا و معیارهیا ،نیاگزیر مقایسیههیای
زوج در پ آن افزایش م یابد .همچنی زمان محاسیبات
افزایش م یابد و پرسشهای پرسشینامه زییاد می شیود و
پرسششوندگان تمیایل بیه پیر کیردن فیرمهیا ندارنید و
هنگام که تعداد گزینه ها بییش نیه میورد باشید ،بیه دلییل
نزدیه وزن آنها روش  AHPاز نظر فن دچار محدودیت
م شود [ .]17بهمنظور غلبه بر مشهوت یادشیده و پرهییز
از محدودیت های میککور در ایی تحقییق از روش

Z  1  C / N   2 T   3  N   4  Q 

AHP

رتبهای استفاده شد .در  AHPرتبهای محاسیبات اولوییت-
های معیار یا زیرمعیار همان است که در روش AHPنسب
باق مانده است .تفاوت اصل در آصری سطح است که
در طو ارزیاب جایگزی رخ م دهد .اسیتفاده از تحلییل
سلسلهمراتب رتبهای در ای تحقیق شیامل تعییی هیدف،
انتخاب گزینهها ،انتخاب معیارهای تصیمیمگییری ،تعییی
وزن معیارها ،بررس و ساصت تاب هدف و اولویت بنیدی
گزینههاست که به آنها پرداصته م شود.
در ای تحقیق ،مدل برای مدیریت روسازی تهیه شید

اهمیت معیارهاست و با در نظیر گیرفت نظیر کارشناسیان
مربوطه و تشهیل ماتریس معیارها بهدست م آیید .در هیر
قطعه ،با محاسیبۀ وزن آن در هیر معییار و ضیریب وزنی
معیارها (از مقایسۀ زوج معیارها نسبت به هدف محاسبه
شده بودند) در تاب هدف ،امتیاز هر گزینه مشیخ

شیده

و گزینهها بهترتیب امتیاز اولویتبندی م شیوند .گزینیهای
کیه کمتییری امتییاز را بییهدسیت می آورد ،از نظیر فنی و
اقتصادی ضعیفتر بوده و مناسبتری گزینه برای ترمیم و
نگهداری جادۀ میورد نظیر اسیت .بیا کنیار هیم گکاشیت
اولویتهای بهدستآمده برای هر یک از بخشهای جیادۀ
تحت بررس و با در نظیر گیرفت مسیائل اجرایی  ،روش
نگهداری هر بخش از پروژه انتخاب می شیود .در نهاییت
تواب هدف تصمیم گیری برای قطعات جادههیای جنگلی
با ماکزیممسازی تاب هدف بهدست م آیند.
بهمنظور تعیی تیأثیر هیر کیدام از عملییات نگهیداری در
کارای قطعۀ مورد نظر با قرار دادن مقادیر بهدستآمیده بیرای
شاص

معیارها و ضریب وزن معیارها در نرمافیزار

 Choiceنسخۀ  ،11امتیاز نهای گزینهها

Expert

محاسبه شد.

نتایجوبحث 

که در آن با بهکارگیری تحلیل هزینۀ عمر جیادۀ جنگلی و

جدو  1اهمیت معیارهای برگزییدۀ میؤثر در زوا جیادۀ

 AHPرتبهای روند اولویتبندی گزینهها و تصمیمگییری

جنگل مورد تحقیق را نشان م دهید .بیا توجیه بیه نتیای

در مدیریت روسازی بهبود می یابید .سیاصتار کلی مید
طراح شده در ای تحقیق با عنوان سیستم مدیریت جاده-

ارزش فعل صال

به هزینه و ویژگ های طبیعی منطقیه

بهترتیب بیشتری و کمتری اهمیت را دارند.
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پس از به دسیت آمیدن میاتریس مقایسیات زوجی بیا

833

جواب مسئله قابل قبو بوده و مبنای برای سنجش عملهرد

استفاده از روش  AHPبه رتبهبندی گزینههیا پرداصتیه شیده

روشهای تصمیمگیری چندشاصصیه محسیوب می شیود.

است .اولی مرحله برای بهدست آمدن رتبهها بهدست آمدن

اولویت تعمیر و نگهداری صرفاً بر مبنیای وضیعیت صرابی

ماتریس نرمیا شیده اسیت .پیس از نرمیا کیردن میاتریس

قطعات است و قطعهای که اولوییت بیشیتری بیرای تعمییر

مقایسییات زوج ی  ،میییانگی سییطری مییاتریس نرمییا شییده

داشته باشد ،صرف نظر از مهان قطعه ،زودتر تعمیر م شود.

بهدست آمد و وزن (میزان کارای نسیب ) قطعیات محاسیبه

برای مثا  ،قطعیۀ  151کیه بیشیتری وزن را در بیی دیگیر

شد (جدو  .)2شایان ذکر است ماتریس بهدستآمیده ییک

قطعات به صود اصتصاص داده اسیت ،از لحیاظ صرابی در

ماتریس سازگار است؛ بنیابرای جیواب حاصیل ،بیهعنیوان

اولویتهای اولیۀ تعمیر و نگهداری قرار دارد.

جدول  .1ماتریس معیارهای برگزیده مؤثر در زوال جادهای جنگلی
معیارها

N/C

6

N/C

میزان استفاده از جاده
ویژگیهای طبیعی منطقه
شاخص کیفیت جاده

میزان استفاده از جاده
6/0
6

ویژگیهای طبیعی منطقه
9/2
2
6

شاخص کیفیت جاده
1/1
1/6
7/21
6

جدول  .2وضعیت فعلی قطعات جادههای جنگلی و اولویت تعمیر و نگهداری آنها
قطعه
6
2
9
4
1
1
0
2
3
67
66
62
69
64
61
61
60
62
63
27
26
22
....
677

وزن محاسبهشده
7/7930273
7/742414279
7/746147006
7/793911922
7/746711303
7/74711991
7/746217121
7/749793999
7/741722023
7/746724634
7/742936796
7/746411273
7/749216460
7/747123762
7/74601062
7/746022002
7/746732204
7/746722074
7/741721140
7/793109294
7/746212214
7/742243210
7/746123410
7/747372314

رتبه
22
1
67
24
60
26
64
4
2
61
1
62
9
27
3
2
61
62
6
29
69
0
66
63

قطعه
676
672
679
674
671
671
670
672
673
667
666
662
669
664
661
661
660
662
663
627
626
622
...
621

وزن بهترتیب اولویت
7/741721140
7/741722023
7/749216460
7/749793999
7/742414279
7/742936796
7/742243210
7/746022002
7/74601062
7/746147006
7/746123410
7/746411273
7/746212214
7/746217121
7/746732204
7/746724634
7/746711303
7/746722074
7/747372314
7/747123762
7/747111991
7/7930273
7/793109294
7/793911922

رتبه
6
2
9
4
1
1
0
2
3
67
66
62
69
64
61
61
60
62
63
27
26
22
29
24

W

7/417
7/974
7/712
7/604
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در جدو  3قطعات با توجه به وزنشان در پن طبقیۀ 37

(برای مثا ترمیم شیار) استفاده کرد .همچنی نتای جدو

تای دسته بندی شیدند .نتیجیۀ تحلییل سلسیلهمراتبی نشیان

 3نشان م دهد که پر کردن چاله و اصیوح بییرونزدگی

م دهد کیه گزینیۀ پینجم (اجرای یییک الیییۀ روسیازی 15

دارای کمتری اولویت و روسازی جدیید ،تیرمیم جیاده و

سانت متیری) بیهعنیوان اولوییت نخسیت در بیشیتر قطعیات

شیار بهترتیب دارای بیشتری اولویتاند کیه ایی موضیوع

شناصته شده است .بنابرای با در نظر گرفت تمام جوانب فنی

نشاندهندۀ وضعیت نامناسب جادۀ جنگلی اسیت .شیایان

اقتصادی ،ای گزینیه بیهمنظیور اجیرا در جیادههیای جنگلی

ذکر است ازآنجا که طو جادههای میورد بررسی حیدود

انتخاب م شود.

 05کیلییومتر اس ،باییید بییا توجییه بییه اولویییتبنییدی

حا با توجه به اولویتبندی انجامگرفته می تیوان بیه

صورتگرفته ،بهگونهای برنامهریزی کرد که بتیوان نییروی

برنامهریزی بودجه در طو دورۀ طیرح جنگلیداری اقیدام

کار و هزینهها را متمرکز ساصت ،به ای صورت کیه ابتیدا

کرد .چنانچه در سا اولیۀ طرح جنگلداری ،برنامهریزی با

قطعات که دارای بیشتری اولویت هسیتند ،تعمییر شیده و

کسری بودجه یا مشهوت اقتصادی مواجه شود ،می تیوان

پس از آن اولویتهیا بیا توجیه جوانیب فنی و اقتصیادی

از گزینۀ بعدی کیه اولوییت بیشیتر و هزینیۀ کمتیری دارد

تنظیم شوند.

جدول  .3گزینههای بهینۀ ترمیم و نگهداری جادههای جنگلی برای قطعات  1تا 161

گزینهها

پر کردن چالهها
ترمیم شیارها
اصالح بیرونزدگی
روسازی  1سانتیمتری
روسازی  67سانتیمتری
ترمیم جاده

قطعات رتبۀ  1تا

قطعات رتبۀ  33تا

قطعات رتبۀ  36تا

قطعات رتبۀ  111تا

قطعات رتبۀ 166

( 33گروه یک)

( 36گروه دو)

( 111گروه سه)

( 166گروه چهار)

تا ( 161گروه پنج)

امتیاز

شمارۀ

امتیاز

شماۀ

امتیاز

شمارۀ

امتیاز

شمارۀ

امتیاز

شمارۀ

نهایی

اولویت

نهایی

اولویت

نهایی

اولویت

نهایی

اولویت

نهایی

اولویت

7/793
7/630
7/632
7/601
7/272
7/639

1
2
9
4
6
9

7/602
7/621
7/747
7/271
7/630
7/631

4
9
1
6
2
2

7/790
7/637
7/601
7/274
7/271
7/602

1
9
4
6
6
4

7/627
7/624
7/743
7/621
7/269
7/623

4
9
1
2
6
2

7/601
7/627
7/791
7/631
7/261
7/633

4
4
1
9
6
2

نتیجهگیری


تحقیق موردی انجامگرفته حاک از آن است کیه معیار

در ای تحقیق عوامل مؤثر بر زوا جادههای جنگلی بیه-

ارزش فعل صال

طییور کلیی شییامل چهییار معیییار اقتصییادی ،اجتمییاع ،

بر انتخاب روش ترمیم و نگهداری جیادههاسیت و سیپس

زیست محیط و مشخصات فن جاده در نظر گرفته شد و

میزان استفاده از جاده ،ویژگ های طبیع منطقه و شاص

مهمتری عوامل با استفاده از نظرهای کارشناسان شناسای

کیفیییت جییاده بییهترتیییب بیشییتری تییأثیر و اهمیییت را در

شد .مهمتری دستاورد ای تحقیق ارائیۀ میدل جدیید در

تصمیمگیریها دارد .بنابرای هی یییک از عوامیل یادشیده

تصییمیمگیییری چنییدمعیاره بییهکمییک فراینیید تحلیییل

بهتنهای معییار مناسیب بیرای اولوییتبنیدی گزینیههیا و

سلسیلهمراتب است که به دلیل انعطاف پکیری بسییار زییاد
آن و با در نظر گرفت معیارهیا و گزینیههیای مناسیب ،در
سطح شبهۀ جادههای جنگل قابل استفاده است.

به هزینه مهمتری پییارامتر تأثیرگیکار

انتخاب روش نگهداری

نیستند.

در ای روش نه تنها سع در کاهش هزینههای تعمییر و
نگهداری جادهها می شیود ،بلهیه تیوش می شیود کیفییت

استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره در مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی جادههای جنگلی
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در نتیجه مد ارائهشده برای ایجیاد ییک سیسیتم میدیریت

 رضایتمندی کیاربران از جیاده،صدمات تعمیر و نگهداری

جاده بیرای پوشیش مشیهوت سیازمان و غیرسیازمان در

 زیرا صراب ها به صورتهای کم و کیفی،نیز افزایش یابد

.شود

برنامهریزی جادههای جنگل پیشنهاد م

.روی رضایتمندی استفادهکنندگان و ایمن جاده اثرگکارنید
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ABSTRACT
In order to better management of existing forest roads maintenance in the country in addition to
economic indicators, it is essential to contribute other effective factors such as improvements in road
pavement, road effects on economic conditions of forestry plans, cost of forest operation, users and
natural conditions. Considering the above-mentioned factors as well as their impact on the
prioritization of options requires multi-criteria decision-making, which has been investigated in this
study. For this purpose, factors affecting the maintenance were first determined by experts' opinion.
Then 50 km of forest road under the management of Mazandaran wood and paper company was
selected. Due to the wide range of quantitative and qualitative factors and a large number of
alternatives, Analytical Hierarchical Process (AHP) was developed to prioritize the repair and
maintenance of forest roads. According to the results, the mentioned method is able to prioritize the
forest network in term of the maintenance operation. The result of the current study also showed that
the decision makers are able to prioritize the forest roads from different spatial and temporal point of
view using the generated model according to expert knowledge and effectiveness of these factors.
Keywords: Temporal and spatial planning, Maintenance, Forest roads, AHP rating, Prioritizing road
maintenance.
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