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 طی محيها بی، آسيوه بر تحقق اهداف جنگلدار باشد که عاليا گونه د بهی بای جنگليها ت جادهیریمد :سابقه و هدف
بنابراین سیستم زهکشی استاندارد یکی از .  ساخت جاده حداقل گردد ازید رسوب ناشیش و تولیانند فرسا میستیز 

 یابیارزن پژوهش یهدف از انجام ا. شود هاي جنگلی در نظر گرفته می ترین ساختارهاي فنی در ساخت جاده مهم
 ير و نگهداری تعمی عمليکارها  ارائه راهيبرا  منطقه ارسباران،يچا بریحوزه کل شبکه جاده در یت زهکشیوضع

   .باشد ی م وارده به جنگليها بیمنظور کاهش آس به
  

با  متر کیلو13 )درجه دو ( جنگلیجادهیک طول  در ي متر100 در فواصل نمونه 131 ابتدا تعداد :ها مواد و روش
 جاده يالگومشکل وجود  و يکنار ي جو عمق و عرض قسمت باالیی و پایینیو در هر نمونهانتخاب  GPSاستفاده از 

د کناري با مقادیر استاندار اجزاي جوي چنین  هم.ل قرار گرفتندیه و تحلی مورد تجزArcGISافزار   و در نرمبرداشت
ز ی نها  و وضعیت حوضچه ورودي این سازهموجود در طول جادهي  آبروهاقطر و فاصله . مورد مقایسه قرار گرفتند

   . شدندیبررس
  

 ي مشکل الگويها دارا  نمونه درصد9/22 و باشد ی مي جوير جاده دارایاز مس  درصد32/18تنها طبق نتایج  :ها یافته
نشان عمق جوي و میزان استاندارد بین داري را  اختالف معنی ، مقادیر استاندارد و نتایج مقایسه باباشند ی م جادهسطح
ستم یح سیمنظور عملکرد صح ت بهینها در .دهد یمک آبرو را نشان یوجود تنها  جاده ي آبروهایبررس. دهد نمی

   .شنهاد شدیپ یزهکش عرضجاد ی اي ضروريها ، مکان جاده مورد مطالعهیزهکش
  

 از آن ی ناشیستیز طی محی و کاهش اثرات منفی جنگليها جادهت یریمد درتواند  ین پژوهش میج اینتا :گیري نتیجه
  .موثر باشد

  
    ArcGISافزار  ، نرمتعمیر و نگهداري ،منطقه ارسباران ،ی عرضیزهکش ،ی جنگلهاي جاده :يدی کليها واژه

                                                
  m_talebi90a@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 يها  طرحارکان مهم اجراي از ی جنگليها جاده

  شوند که در  ی محسوب می جنگلمنابعت یریمد
ر خدمات جنگل یحمل و نقل چوب و استفاده از سا

فا ی را ايا ژهیره نقش ویسم و غیمانند شکار، تور
 ی نوعی جنگليها  جادهیاز طرف ).11 (کنند یم

که در شوند  یعت جنگل محسوب می در طبیآشفتگ
ز ی آبخيها  حوزهيدی از رسوب تول درصد90حدود 

 با ی جنگليها جاده .آورند یجود م را به ویجنگل
 و ی سطحی آبيها انیها، قطع جر ر شکل دامنهییتغ
 یجاد فشردگی و ایاهی، کاهش پوشش گیر سطحیز

ش و یخاك در سطح جاده باعث به وجود آمدن فرسا
 .شوند ی میز جنگلی آبخيها د رسوب در حوزهیتول
هاي  بنابراین سیستم زهکشی مناسب براي جاده). 13(

ی مهم و حیاتی است که در واقع زهکشی جنگل
تواند باعث فرسایش، لغزش و رانش  نامناسب می

به عبارت دیگر طراحی مناسب سیستم زهکشی . شود
هاي نگهداري این  تواند هزینه هاي جنگلی می جاده
فرسایش خاك در ). 14(ها را کاهش دهد  جاده
 تولیدهاي جنگلی و محیط پیرامون آن عالوه بر  جاده

و از دست رفتن خاك که باعث به وجود وب رس
شود،  ی مي و بازسازير و نگهداری تعميها نهیآمدن هز

 شده ی جنگليها  در آبراههی منابع آبیموجب آلودگ
ش یفرسا. دارد ی آبيها ستگاهیز يرو  بریو اثرات منف

 ی به عوامل مختلفی جنگليها د رسوب در جادهیو تول
ب یتوان به ش یامل من عوی دارد که از جمله ایبستگ

فاصله ، يب ترانشه خاکبرداریب جاده، شیشدامنه، 
ره یش سطح جاده و غیفرسا، ی عرضيها ن زهکشیب
د رسوب ی تولي باال شدت ).13( توان اشاره کرد یم

ن ی و استفاده از ای جنگليها بعد از ساخت جاده
ر یتعمعلت عدم  بها ی و آالت چوب انتقال يها برا جاده

 يزیر برنامه ).4 (افتند یاتفاق مبه موقع  يو نگهدار
. باشد یار مهم می بسآنر ین مسیی و تعیجاده جنگل

ط ی محي رویر جاده اثرات منفیمسنادرست انتخاب 
در را  جاده ينگهداراست گذارد و ممکن  ی میعیطب
 است تا ين ضروری بنابرا.با مشکل مواجه سازدنده یآ

 انتخاب ، ممکنيها ری تمام مسی بررسبار مناسب یمس
 یح طراحیطور صح  که بهیها در صورت جاده ).8 (شود

 و گردند یب جنگل میو ساخته نشوند باعث تخر
ر سوال ی را زی علميدار در جنگلدارید پایاصول تول

هاي  در مدیریت شبکه جادهن یبنابرا). 11 (برند یم
هاي کلی جاده، باید به آثار  جنگی عالوه بر هزینه

اخت و استفاده از جاده جنگلی نیز زیستی س محیط
به عبارتی در طراحی و ساخت جاده  ).1(توجه کرد 

هاي  باید به این مورد توجه کرد تا رسوبات و آلودگی
در این نوع رابطه نوع و . ناشی از آن به حداقل برسد

کیفیت روسازي جاده، نوع و ابعاد سطح مقطع کانال 
ها  و موقعیت آبروتر از آن، تعداد، ابعاد  کناري و مهم
ها  باشند که با در نظر گرفتن آن کننده می عوامل تعیین

توان میزان رسوبات حاصل از  به شکل صحیح می
هاي ناشی از آن را به نحو چشمگیري  جاده و آلودگی

 تعیین این مشخصات آبرو و کانال کناري .کاهش داد
خود مستلزم دانش کافی در رابطه با میزان و چگونگی 

باشد، بنابراین تهیه  هاي سطحی منطقه می ش آبپراکن
منظور رسیدن به این  نقشه شبکه آبراهه اولین قدم به

جایی یا اضافه  چنین با جابه هم). 6(باشد  اهداف می
 هایی که قبالً در جاده) آبرو(هاي عرضی  کردن زهکش

در . توان تولید رسوب را کاهش داد اند می ساخته شده
سازي براي کنترل  هاي برآورد و شبیهبه ابزاراین رابطه 

مدل . رسوب و مدیریت بهینه منابع جنگلی نیاز است
CULSEDها   براي تعیین محل و فاصله بهینه آبرو

توسعه یافته، که با استفاده از ارزیابی کل رسوب 
جا  به اتوان از طریق ج تولیدي و آنالیز شبکه جاده می

سوب  باعث کاهش رکردن یا اضافه کردن آبرو
  ).1(تولیدي شد 
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 در  مطالعهن روشی ا با استفاده ازبنابراین
توان  یم یجنگل يها جاده تیریمد و يزیر برنامه

ن گام مهم ی اول.دی گرد شدهموجب کاهش اثرات ذکر
ت یفیکحفظ   تحققي برای جنگليها ت جادهیریدر مد
 ،ير اهداف جنگلداریا سای و ستگاه جانورانیز آب،
 جامع يآماربردار.  است جامعيدارک آماربری ياجرا

 ي با ارزش براي ابزار، اطالعاتيآور جاده با جمع
 جاده ير و نگهداری تعميها تی فعالیده تیاولو

که آماربرداري اطالعاتی در مورد ) 5 (رود یشمار م به
ها، شرایط ساختارهاي زهکشی، مشکالت  نوع جاده

ها و وضعیت  پایداري شیب، شرایط سطح جاده
. آورد ها و دیگر اطالعات را فراهم می ندارد جادهاستا

ها، از بین رفتن الگوي  یکی از مشکالت سطح جاده
باشد که این مشکل در اثر  می) شیب عرضی(جاده 

صورت  ترافیک و با طراحی و ساخت نامناسب به
  . شود هموار یا مقعر دیده می

، به ارزیابی سیستم )2011(اسکندري و حسینی 
هاي جنگلی دارابکال پرداختند و به  دهزهکشی در جا

داري بین سیستم  این نتایج رسیدند که تفاوت معنی
هاي پذیرفته شده  ها و استاندارد زهکشی این جاده

ها متوسط  وضعیت زهکشی این جادهوجود دارد و 
ارزیابی در  ،)2007(پور   خلیل.)14 (ارزیابی شد

  منطقهدرموجود  جنگلی  زهکشی جادهعوامل 
که قطر ، به این نتیجه رسید  نکا شهرستانتخرپشتاس

مطابق با ) متر  سانتی40حداکثر (هاي موجود  لوله
 ندباش حجم آب و خصوصیات مکانیکی خاك نمی

هاي   قطر لوله،)2009(مزدي و همکاران   اکبري.)9(
متر براي هر   سانتی156متر تا   سانتی38زهکشی را از 

د که در برخی از دست آوردن هها ب یک از زیرحوزه
هاي  هاي موجود با میزان قطر لوله ها قطر لوله حوزهزیر

  .)2 (برآوردي یکسان نبودند
هاي  بنابراین ضروري است سیستم زهکشی جاده

ها و با توجه به اهمیت  جنگلی مطابق با استاندارد

هاي جنگلی براي جلوگیري  سیستم زهکشی در جاده
ا، فرسایش و ه هاي فنی جاده  از تخریب ساختمان
  با هدفمطالعهن ین ایبنابرا. تولید رسوب باشد

ت ی وضعی بررس لهیوس  منطقه بهيها ت جادهیریمد
، ير و نگهداری تعمی عمليکارها راه ارائه يبرا یزهکش

 در رابطه با ها  جادهی و کاهش اثرات منفارتقا کیفی
  .انجام گرفت ت آبیفی ک حفظد رسوب ویتول
  

  ها مواد و روش
با مساحت منطقه ارسباران : ه مورد مطالعهمنطق

غرب کشور و شمال  در شمال هزار هکتار 164تقریبی 
هاي منطقه  تر جنگل بیش. شرقی قرار دارد آذربایجان

چاي،  چاي، ایلگنه ارسباران در چهار حوزه آبخیز کلیبر
منطقه مورد . چاي واقع شده است حاجیلرچاي و سلن

ه کلیبرچاي بررسی این پژوهش بخشی از حوز
  ).1شکل (باشد  می

طور متوسط  مقدار بارندگی سالیانه این منطقه به
تعداد روزهاي . متر برآورد شده است  میلی600-400

خیز این منطقه زیاد است و نقش مهمی در افزایش  مه
درصد رطوبت نسبی در خرداد . بیالن آب منطقه دارد

 درصد است، 85ماه به باالترین رقم خود که حدود 
حاشیه (سالیانه ازارتفاع کم میانگین دماي . رسد می

متغیر بوده و هاي مرتفع  تا کوهستان) رود ارس
گراد برآورد شده   درجه سانتی17 تا 5ترتیب از  به

شناسی متعلق به  منطقه ارسباران از نظر زمین. است
شناسی منطقه  دوران سوم است و قسمت عمده سنگ

خاك . دهد یل میهاي آهکی و آذرین تشک را واحد
اي  منطقه در نقاط جنگلی اغلب از نوع خاك قهوه

ها  این خاك. اي آهکی است جنگلی و خاك قهوه
تر بر روي سنگ مادري آهکی سخت، مارن و  بیش
 حوزه کلیبرچاي در ).3(اند  سنگ واقع شده ماسه

 درجه 47 دقیقه تا 40 درجه و 46موقعیت جغرافیایی 
   دقیقه تا 39 درجه و 38 دقیقه طول شرقی و 13و 
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 ).7 ( دقیقه شمالی قرار گرفته است9 درجه و 39
هاي ارتباطی و  هاي منطقه مورد مطالعه جاده جاده

هاي جنگلی  باشند که مشابه جاده روستایی جنگلی می
درجه دو شمال کشور می باشند، ولی با توجه به این 

گیرد،  برداري صورت نمی که در این منطقه بهره
بر در نظر  هاي ارتباطی و حفاظتی و آتش  راهعنوان به

  .شوند گرفته می

  

  
  

 . هاي ارسباران  موقعیت منطقه مورد مطالعه در جنگل-1شکل 
Figure 1. Position the study region in Arasbaran forests.  

  
  تحقیق روش 

لی اي از جاده جنگ ابتدا شاخه: يبردار روش نمونه
هاي منطقه   متر از بین جاده13100درجه دو به طول 

اي از کل منطقه جنگلی بود  مورد مطالعه که نماینده
 در نظر گرفته شده يبردار روش نمونه. انتخاب شد

 ).10 (باشد یم ی روش منظم تصادفین بررسی ايبرا
 یک نقطه تصادفینش نقطه شروع، در آغاز ی گزيبرا
 متر نقاط نمونه 100 يها نش شده سپس به فاصلهیگز

. نش شدندی گزGPSدر طول شبکه جاده با استفاده از 
ها،  ن نمونهیمنطقه و فاصله ب یگستردگبا توجه به 

 یمونه اطالعاتدر هر ن.  نمونه برداشت شد131 تعداد
 و يکنار ي، عمق جويرکنا يجو فقدان وجود و شامل

برداشت  يکنار ي جوینیی و پاییعرض قسمت باال
ز یر نیموجود در طول مسي  ها قطر و فاصله آبرو. شد

 فقدانا یها از لحاظ وجود  ن سازهی و ايریگ  اندازه
 و ی حوضچه، گرفتگی، پرشدگيحوضچه ورود

 قرار ی لوله مورد بررسی و خروجي ورودیشکستگ
شیب  (عرضی ي مشکل الگو وجودنیچن  هم.گرفتند
 برداشت ي متر10 هاي ترانسکتدر جاده  )عرضی

 سمت باالي  متر به5 محدوده(ه در هر نقطه نمونه شد
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سمت پایین نقاط نمونه در طول   متر به5 نمونه و نقاط
  . شدیبررس )جاده
  با استفاده از آزمون : ها ل دادهیه و تحلیتجز

One Sample t-Test وجود یا عدم وجود اختالف 
کناري و مقادیر استاندارد  دار بین اجزاي جوي معنی

  هاي مورد استفاده از نشریه  استاندارد. بررسی شد
 ریزي استخراج شدند  سازمان مدیریت و برنامه131

   يها  دادهArcGISافزار  با استفاده از نرم. )12(
 مورد  جادهي و مشکل الگويکنار يمربوط به جو

    صورت نقشه  و بهگرفتهل قرار یه و تحلیتجز
اسبه ز محینها  مربوط به آن يها ارائه شدند و درصد

نقشه  ArcGISافزار   با استفاده از نرمتی در نها.شد
شنهاد یجاده پ) آبنما و آبرو (ی عرض زهکشيها سازه
  .شد

  

  بحث  وجینتا
ر جاده یدر طول مس: بررسی آبروهاج مربوط به ینتا

ن یمتر مشاهده شد که ا سانتی 55ک آبرو با قطر ی تنها
 يادی، به مقدار زریرغم داشتن حوضچه آبگ یعلآبرو 
 آن پر از رسوب بوده و حداکثر پنجاه درصد يورود
  . آن قابل استفاده بودیت زهکشیظرف
افزار  ها با استفاده از نرم ل دادهیه و تحلیج تجزینتا

ArcGIS :و يکنار ي جويها ج مربوط به دادهینتا 
 1 و جدول 6 تا 2 يها  جاده در شکليمشکل الگو
  .آمده است

هاي کمی   تنها بخش3 و 2 هاي با توجه به شکل
از جاده داراي جوي بوده و تنها یکی از نقاط نمونه 

  .باشد داراي جوي، داراي عمق استاندارد می

      
 .جاده يکنار يعمق جو تیوضع -3 شکل                             . جادهيکنار يجووجود   وضعیت-2شکل                 

                    Figure 3. Situation of ditch depth.                                    Figure 2. Situation of road ditch. 
  

 پیداست نقاط 5 و 4 هاي طور که از شکل همین
نمونه داراي جوي از نظر قاعده بزرگ و کوچک 

وضعیت متوسطی از داراي ) خصوص قاعده بزرگ هب(

 6 توجه به شکل باشند و با  میلحاظ رعایت استاندارد
پراکنش مشکل الگوي جاده از الگوي خاصی پیروي 

  .باشد کند و در کل مسیر پراکنده می نمی
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  . جادهيکنار يقاعده کوچک جو تیوضع -5شکل                    . جادهيکنار ي جو قاعده بزرگتیوضع -4شکل              

              Figure 5. Situation of ditch small base.                           Figure 4. Situation of ditch large base. 

  

  
  . مشکل الگوي جاده  وجود وضعیت-6شکل 

Figure 6. Situation of destroyed road template.  
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  . کناري و مشکل الگوي جاده وضعیت جوي -1جدول 
Table 1. Situation of ditch and destroyed road template.  

  درصد
Percent  

  اجزا مورد مطالعه
Components  

 کناري وجود جوي 18.32
Existence of ditch  

 عمق جوي استاندارد 4.17
Standard ditch depth  

 قاعده کوچک جوي استاندارد  29.17
Standard ditch small base  

 قاعده بزرگ جوي استاندارد  37.5
Standard ditch large base  

 وجود مشکل الگوي جاده  22.9
Existence of destroyed road template  

  
نتایج : دست آمده از ارزیابی استاندارد هنتایج ب

دست آمده از  همقایسه ارقام استاندارد با میانگین ب
 آمده 2 در جدول One Sample t-Testآزمون 

  .است

با توجه به جدول عمق جوي بر خالف قاعده 
داري را با  عده بزرگ جوي اختالف معنیکوچک و قا

 .دهد میزان استاندارد نشان نمی

  
 .  با مقادیر استانداردکناري  مقایسه اجزاي جوي-2 جدول

Table 2. Comparison of the average dimensions of ditch components with the standard quantities.  

 اجزا جوي
Ditch components  

 تباه معیار اش±میانگین 
Average ± standard error 

 عدد استاندارد
Standard value  

p-value  

 )متر(عمق جوي 
Ditch depth (meter)  0.35 ±  0.02 0.35  1.000ns 

 )متر(قاعده کوچک جوي 
Ditch small base (meter)  0.36 ± 0.03 0.3  0.046* 

 )متر(قاعده بزرگ جوي 
Ditch large base (meter)  1.17 ± 0.06 1  0.000* 

 Indicative of significant difference at the 5% level *                            درصد5دار در سطح احتمال   اختالف معنی دهنده ان نش*
 
nsدرصد5دار در سطح احتمال   عدم اختالف معنی دهنده  نشان                 ns Indicative of no significant difference at the 5% level 
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از لحاظ ر نشان داد یمسي آبروهاج مربوط به ینتا
. باشند داراي کمبود میها  ن جادهی ا،یه فنیکاربرد ابن

ر آبراهه یمتر در مس سانتی 55ک آبرو با قطر یتنها 
)  متر4/0-1(شاهده شد که مطابق با استاندارد  میاصل

 ی و گرفتگیپرشدگ درصد 50حدود در که  باشد یم
عیف  که نشان عملکرد ضي حوضچه وروديورود

به ن امر مربوط یل ایدل. باشد مشاهده شد این آبرو می
ات حفاظت و یعملح و منظم ی صحيعدم اجرا

نبود آبروها در فواصل منظم و . باشد ی مينگهدار
 ي و جاریها باعث اختالل در زهکش هین ابنی ایگرفتگ

ش ی باعث افزاجهیدر نت جاده و يشدن آب در رو
 و در يرکنا يحجم و سرعت گرفتن آب در جو

ج ینتا .شود ی م ساختار کل جادهشیفرسا  باعثتینها
افزار  ها با استفاده از نرم  داده مکانیلیه و تحلیتجز

ArcGISر جاده یمس درصد 32/18 که ه نشان داد
 يها قسمت. باشد یم) يا نوع ذوزنقه (ي جويدارا

  درصد50طور متوسط   بهيکنار ياستاندارد عمق جوریغ
تر از حد استاندارد  ه کمیاندارد و بقتر از حد است شیب
 يها دهع قااستانداردری غيها  قسمتتر شیب وباشد  یم

  آناستانداردمقدار تر از  شی، بيبزرگ و کوچک جو
ان یر جاده باعث جری در کل مسيجو فقدان .باشند یم
 شیش فرسای سطح جاده و افزايها در رو افتن آبی

 يمشکل الگو ير دارای درصد مس9/22 .شود ی مجاده
ن، یک سنگین مشکل که در اثر ترافیباشد ا یجاده م

غ ی نامناسب تيها کی و ساخت نامناسب، تکنیطراح
رو   سواره دهنده لیزدن و از دست رفتن مواد تشک

  شدهی عرضی باعث اختالل در زهکش،شود یجاد میا

. شود یش جاده میش فرسایجه باعث افزایو در نت
ن ی ای دادن دوباره مقطع عرضبا شکلتوان  ین میبنابرا

همچنین نتایج مقایسه اجزاي  .ح نمودیتصحرا راد یا
نشان داد که عمق جوي جوي با مقادیر استاندارد 

. باشند هاي بررسی شده مطابق با استاندارد می جاده
 ،)2011(ي و حسینی رگیري با نتایج اسکند این نتیجه

فاوت شده این مطالعه ت گیري که تمام اجزاي اندازه
، )14 (استاندارد نشان دادمقادیر داري را با  معنی

  . همخوانی ندارد
با توجه به  :عرضیهاي زهکش  نقشه سازهپیشنهاد 

مشاهدات میدانی مسیر جاده و با در نظر گرفتن 
، )شیار و گالی(ها و اشکاالت روسازي  آبراهه

هاي   کارگیري سازه ها براي به ترین مکان ضروري
 ).7شکل (پیشنهاد شد ) رو و آبنماآب(زهکش عرضی 

 مکان 20هاي زهکش عرضی،  با توجه به نقشه سازه
هاي زهکشی عرضی  کارگیري سازه مناسب براي به

   مکان آبنما و بقیه 9پیشنهاد شد که از این تعداد 
ها  با توجه به فاصله استاندارد زهکش. باشند آبرو می

د شده مسلماً این تعداد زهکش پیشنها)  متر70-50(
ترین  باشند ولی این تعداد جزء ضروري کافی نمی

باشند و با توجه به  هاي زهکش عرضی می مکان
اند که در صورت  هاي بودجه طراحی شده محدودیت

توان این تعداد را افزایش  ها می رفع این محدودیت
ها در مواقع  که احتمال گرفتگی لوله با توجه به این. داد

ز به عملیات منظم حفاظت و سیالبی زیاد است و نیا
ها با جاده کاربرد  نگهداري دارد در محل تقاطع آبراهه

  .آبنماها بهتر خواهد بود
  



 1396) 1(، شماره )6(ع طبیعی جلد برداري از مناب  حفاظت و بهرهنشریه
 

 59

 
 . )آبرو و آبنما(هاي زهکش عرضی جاده   نقشه سازه-7شکل 

Figure 7. Cross drainage structures map (culvert and ford).  

  
   ترویجی رهیافت

 هاي گذاري ز جمله سرمایههاي جنگلی ا شبکه جاده
داري، مدیریت  هاي جنگلداري، پارك سنگین طرح

. باشد اي کشور می هاي توسعه ح طبیعی و طر  منابع
هاي  رغم صرف هزینه نتایج این پژوهش نشان داد علی

سنگین طراحی و ساخت این شبکه، توجه چندانی به 
تعمیر و نگهداري آن که ضامن حفظ و تداوم خدمات 

ها در طول عمر مفید آن است داده  ین طرحآن به ا
چنین وضعیتی با اصل تولید پایدار . نشده است

اي همخوانی نداشته در  هاي توسعه طبیعی و طرح منابع
بنابراین . ج عکس نیز خواهد شدنهایت باعث نتای

اي، پایش  منظور جلوگیري از ضررهاي ملی و منطقه به

دي نیازهاي بن مرتب و دائمی براي تعیین و اولویت
ها یک ضرورت  تعمیر و نگهداري شبکه جاده

ناپذیر براي حفظ اصل تولید پایدار و حفظ  اجتناب
 ارزیابی و مطالعهنتایج این . باشد زیست می محیط

تواند براي پایش شبکه جاده جنگلی مورد استفاده  می
قرار گرفته و براي منطقه مورد مطالعه نیز کاربرد عملی 

 جهت ارائه راهکارهاي حفاظت و داشته باشد و در
هاي موجود براي  اي جاده نگهداري و تعمیرات دوره

در این  زیستی محیطاحتمالی  اثرات  برخیکاهش
  . مورد توجه قرار گیردمناطق
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Abstract1 
Background and Objectives: Management of forest road should be such that in addition to 
forestry objective realization, environmental damage such as erosion and sediment production 
from road construction is at least. Thus the standard drainage system is one of the most 
important technical buildings in the forest road construction. The purpose of this study was to 
assess drainage system of the road network in Kaleibarchay watershed of Arasbaran region, to 
provide practical solutions for maintenance and repair to reduce damage to forests. 
 
Materials and Methods: First, 131 samples were selected in each 100 m of 13 km of forest 
road length and some data such as ditch depth, small and large base of ditch and road template 
were collected. Then, the spatial data and corresponding databased were developed in ArcGIS. 
Ditch components was measured and compared to standard ones. The culverts diameter and the 
culverts distance of each other were measured in the drainage system and the catch basin 
situation was also surveyed.  
 
Results: According to the results, 18.32% of the road segment had ditch and 22.9% of the 
samples have road template failure. The results weren’t showed significant difference between 
side ditch depth and standard ones. Only one culvert was existed in network. For proper 
function of drainage system in studied road, necessary places for cross drainage creation were 
proposed.  
 
Conclusion: The results of this research can be used in forest road management and reduction 
of negative environmental effects. 
 
Keywords: Forest roads, Cross drainage, Arasbaran region, Maintenance, ArcGIS software  
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