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مقدمه 
در مسیریابی اساسیترین پارامتر یافتن کوتاهترین راه و در حالت ایدهآل ارتباط پستهای مبدأ و مقصد با یک خط
مستقیم است .زیرا با کوتاهشدن مسیر خط مقدار یا تعداد تجهیزات الزم از قبیل یراقآالت و فونداسیون از یک طرف و
هزینة عملیات اجرایی مانند نقشهبرداری ،زمینشناسی ،و مکانیک خاک و هزینههای آسفالت جاده از طرف دیگر کاهش
چشمگیری خواهد یافت (میرعبدالهی و همکاران .)6 :1939 ،عملکرد راهها بهعنوان یکی از ساختارهای زیربنایی در
توسعة اقتصاد ملی نیاز به تأکید بیشتری ندارد؛ ولی ،با وجود این ،توسعة جادههایی با طراحی نامناسب اثرهای منفی
گستردهای بر محیط زیست به دنبال خواهد داشت و در برخی موارد آسیبها و اثرهای زیانآور توسعة جادهها آن قدر زیاد
است که مزایای افزایش ارتباط و دسترسی را خنثی میکند .از اثرهای زیستمحیطی جادهها بر محیط زیست میتوان به
آلودگی هوا ،صدا ،آبهای سطحی و تغییر سیماها ،یا حتی نابودی جوامع محلی در اثر جابهجایی اشاره کرد (منوری،
 .)92 :1913بنابراین ،انجام مطالعات گسترده برای تعیین معیارهای مؤثر در انتخاب مسیرهای جادهسازی بهویژه
معیارهای محیط زیستی در کلیة مراحل طراحی و بهرهبرداری به پیشگیری از وقوع بحرانهای محـیط زیسـتی در
آینـده ،تضـمین کارایی مطلوب ،کاهش تعارض بین کاربریها ،و کاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی ناشی از استقرار
ناموزون آن منجر میشود (موفات و هانکارد.)3 :1331 ،
از طرفی ،حساسبودن راههای ارتباطی از نظر امنیتی ،اقتصادی ،و اجتماعی اهمیت این موضوع را مضاعف کرده و
توجه ویژه به مسیریابی صحیح و بهینه برای احداث راهها بسیار ضروری است .اغلب مسیرهای طراحیشده با روشهای
معمول از همة مالحظات و استانداردهای فنی -مهندسی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی برخوردار نبوده و این امر به افزایش
هزینههای احداث مسیرهای ارتباطی منجر شده و عالوه بر آن ممکن است با عبور از نواحی غیرمجاز موجب تخریب
محیط زیست شود و مشکالت زیستمحیطی ایجاد کند .در این راستا ،بهرهگیری از اصول نوین و مبتنی بر سیستم
اطالعات جغرافیایی میتواند نقش بسزایی در حل مسئلة مسیریابی ایفا کند .در طراحی مسیر به وسیلة سیستم اطالعات
جغرافیایی میتوان عوامل مؤثری چون عوامل فنی -مهندسی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی را مدلسازی کرد و با انجام
تحلیلهای مورد نیاز مسیر بهینه را تعیین نمود (آنتیکانن .)331 :6319 ،محدودة مورد مطالعه در این پژوهش بخشی از
استان گیالن و بخشی از استان قزوین است .استان گیالن با داشتن ویژگیهایی از جمله کانونهای کشاورزی کشور،
جنگلها ،سواحل دریا ،تاالبها و رودخانهها ،که از بااهمیتترین زیستگاههای جانوری و رویشگاههای گیاهی در مقیاس
منطقهای و جهانی بهشمار میروند ،دارای طبیعت بسیار شکننده و آسیبپذیر در برابر توسعة فعالیتهای انسان است.
حساسبودن مسیر ارتباطی رودسر -قزوین از نظر امنیتی ،اقتصادی ،و اجتماعی اهمیت این موضوع را مضاعف میکند و
توجه ویژه به مسیریابی صحیح و بهینه جهت احداث مسیر را بسیار ضروری مینماید .طراحی مسیر قدیمی با روشهای
معمول فاقد همة مالحظات و استانداردهای فنی -مهندسی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی بوده و با عبور از نواحی غیرمجاز
موجب تخریب محیط زیست و مشکالت زیستمحیطی شده است .مسیر قزوین رودسر با توجه به پتانسیلها و
استعدادهای موجود در محدوده یکی از مسیرهای مهم ارتباطی کشور بهشمار میآید .شهر رودسر ،بهعنوان یکی از
قطبهای مهم کشاورزی ،و همچنین شهر قزوین یکی از قطبهای صنعتی کشور است که از اهمیت زیادی برخوردار
است .همچنین ،موقعیت طبیعی استان گیالن سبب جذب فراوان گردشگران ،ب هخصوص در تابستانها ،میشود که در
مجموع با توجه به این عوامل یادشده ایجاد مسیر حمل و نقل ایمن ضروری است.
با مرور مطالعات مرتبط در این زمینه ،درمییابیم تاکنون پژوهشی در زمینة تعیین مسیر بهینة جادههای شهری انجام
نگرفته است و در برخی مطالعات در زمینة مسیر بهینة قطار شهری ،خودروهای امدادی ،و مسیر بهینة ساخت تأسیسات و
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ناوبری پرداخته شده است .در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میکنیم .میرعبدالهی و همکاران ( )1939در مقالهای با
نام «تعیین مسیر بهینة قطار شهری مطالعة موردی شهر اردکان یزد» به این نتیجه رسیدهاند که میتوان از روش
همپوشانی فازی وزندهی الیهها برای مسیریابی استفاده کرد .از بین عملگرهای فازی ،استفاده از عملگر «جمع» مسیر
بهتری را نسبت به عملگر گاما نشان میدهد.
ارائة مدل مسیریابی دریایی زمانمند برای بهینهسازی زمان سفر با درنظرگرفتن عوامل محیط ناوبری عنوان تحقیقی
است که گلسفیدی و همکاران ( )1939به انجام رساندیدند و به این نتیجه رسیدند که میزان کاهش زمان سفر با
ناآرامترشدن شرایط آب و هوایی محیط ناوبری محسوستر میشود .همچنین ،در شرایط آب و هوایی مساعد عامل عمق
عامل تعیینکنندة مسیر بهینه است؛ در صورتی که با نامساعدشدن شرایط آب و هوایی تأثیر عوامل آب و هوایی بیشتر از
عامل عمق میشود.
بازرگان و امیرفخریان ( )1932در مطالعهای با نام «مسیریابی بهینة خودروهای امدادی در زمان وقوع حوادث با
استفاده از الگوریتم مسیریابی در سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعة موردی :شهر مشهد» به این نتیجه رسیدند که در
صورت سالمبودن مسیرهای ارتباطی به طور میانگین اورژانس در فاصلة زمانی  9/3دقیقه و آتشنشانی در فاصلة زمانی 1
دقیقه به محل وقوع حوادث (مکانهای تعیینشده) خواهند رسید؛ اما با درنظرگرفتن احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی
این زمان برای اورژانس  3/3دقیقه و برای آتشنشانی  1/2دقیقه خواهد بود.
گراهام و رویس ( )6331در مطالعهای به استفاده از فناوری سیستم اطالعات جغرافیایی در انتخاب مسیر بزرگراه
پرداختند .در این مطالعه ،سه محدودیت و هشت مشخصه شناسایی و وزندهی شد .سپس ،با استفاده از نرمافزار ادریسی،
نقشة مطلوبیت نهایی تهیـه شد .محدودیت در نظر گرفته شامل دریاچهها ،مناطق شهری ،شـیب بـیش از  1درصد
بزرگراهها بود که به صورت نقشههای دوارزشی نشاندار شد .مشخصهها عبارت بودند از :دریاچهها ،جریانهای آبی،
جنگلها ،بزرگراهها ،جادهها ،مناطق شهری و روستایی ،و شیب که بر اساس نوع مشخصه و فاصله از جاده مطلوبیت
عرصهها ارزیابی و رتبهدهی شد.
جاکوب و وانگ ( )6331در طراحی مسیر مطمئن برای ترنهای سریعالسیر در ایالت مینهسوتای امریکا بهخوبی
توانستهاند با بهکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی پارامترهای زیستمحیطی را لحاظ کنند .تحقیقات فراوان دیگری نیز
در امر مسیریابی به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی انجام شده است که نتایج حاصله را از نظر اقتصادی و اجرایی
مقرون به صرفه ارزیابی کردهاند.
موسلینو و همکاران ( )6316نیز این نوع مسیریابی را برای خودروهای اورژانس و امداد در مواقع بحرانی در ایتالیا
انجام دادند .در پژوهش یادشده ،با در اختیار داشتن دادههای ثابت و پویایی ترافیکی ،مسیر بهینهای برای خودروی امداد
طراحی شد .از مزایای پژوهش انجامشده میتوان تهیة چارچوبی برای محاسبة تغییرات زمان سفر در شرایط مختلف جاده
و ساعات مختلف شبانهروز را نام برد.
میشاییل و همکـاران ( )6319در مقالة دیگری با نام «یک رویکرد تقریب مستمر برای ارزیابی مسیریابی
امدادرسانی» به توسعة مدل تقریب مستمر برای حل مشکالت مسیریابی پرداختهاند .ایشان یک رویکرد تقریب مستمر
پیشنهاد میکنند که از مجموع اطالعات و دادهها برای گسترش و توسعة سیاستهای مسیریابی استفاده میکند .این
روش نیاز به اطالعات دقیق و جزئی و نیازهای محاسباتی را کاهش میدهد.
زیـرو و همکاران ( )6311در پژوهش خـود بـه مسیریابی چندهدفه ،با هدف حمل و نقل مواد خطرناک در شـبکة
جادهای ،پرداختند .هدف آن ها کاهش هزینة سفر و کاهش خطرهای فـردی و محیطی بـوده اسـت .بـرای دستیابی به
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این هدف ،از الگوریتم برچسب تنظیم با توابع هزینة فازی استفاده کردند .از مزایای الگوریتم پیشنهادی آنها
درنظرگرفتن بـده بستانی بـین حداقل هزینـه و حداقل خطر بر اساس منطق فازی است.

مبانینظری 
نقش  GISدرمسیریابیبهینه 

سیستمهای اطالعات مکانی در طراحی مسیر بهینه سیستمی کارآمد برای تصمیمگیری و مشاورة کارشناسان در طراحی
مسیر است؛ زیرا سیستم اطالعات جغرافیایی قابلیتهای مهمی برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،نظارت ،پردازش،
مدیریت ،و برنامهریزی فراهم میکند .در طراحی مسیر بهینه به وسیلة سیستم اطالعات جغرافیایی میتوان عوامل
مؤثری همچون عوامل فنی و مهندسی ،اقتصادی ،و محیط زیستی را مدلسازی کرد و با استفاده از الگوریتمهای
موردنیاز مسیر بهینه را تعیین کرد .در طراحی مسیر بهینه به وسیلة سیستم اطالعات جغرافیایی برای کاربردهای مختلفی
از جمله راهسازی ،خطوط نفت و گاز ،خودروهای اورژانس ،آتشنشانی ،و پلیس از الگوریتمهای کوتاهترین مسیر استفاده
میشود (ماهینی و همکاران .)11 :1931 ،مسئلة یافتن کوتاهترین مسیر درواقع مسئلة یافتن مسیری بین دو رأس (گره)
است؛ به گونهای که مجموع وزن یالهای تشکیلدهندة آن کمینه شود .در این حالت رأسها نشاندهندة مکانها و
یالها نشاندهندة بخشهای مسیر هستند که برحسب زمان الزم برای طیکردن آنها وزنگذاری شدهاند .از نتایج این
الگوریتمها ،تصمیمگیریهای مسیریابی در شبکة حمل و نقل شهری شامل استراتژیهای مؤثر انتخاب مسیر در تطبیق
با شرایط ترافیکی و گزینههای مختلف طی مسیر برای خودروهاست (ذوالفقاری و کرکهآبادی.)66 :1936 ،

بهینهیابیچندهدفه 

هنگامی که مسئلة بهینه یابی شامل بیش از یک تابع هدف است ،یافتن یک یا چند پاسخ بهینه را بهینهیابی چندهدفه
مینامند (واسکونسولس و دیاس .)21 :6313 ،در مسئلة بهینهیابی چندهدفه ،پس از شناسایی مسئله ،مجموعهای از
متغیرهای تصمیم کشف میشود و ضمن توجه به محدودیتهای مسئله در بهینهکردن توابع هدف تالش میشود .از این
رو ،واژة «بهینهیابی» به معنای پیداکردن مجموعهای از پاسخها یا پاسخی است که از لحاظ همة مقادیر توابع هدف
پذیرفتنی باشد (کولئو.)139 :6311 ،
مدلسازیشبکه 


یک شبکة سیستمی از عوارض خطی به هم متصل است .مدل شبکهای نمایشی از دادههای یک شبکه است .یک مدل
شبکه به صورت یک گراف خطی از تعریف اتصاالتی که نشاندهندة کانالهای خطی از جریان است تشکیل مییابد
(الپین و همکاران .)1113 :1311 ،در مدل شبکه ،گرهها نشاندهندة تقاطع ارتباطات است .به عبارت دیگر ،یک شبکه از
لبهها و گرهها تشکیل مییابد .گرهها تقاطعها هستند و لبهها میتوانند بخشی از یک مسیر جـاده یا یک خط لوله باشند
که در شکل  1این شبکه نمایش داده شده است .برای یک شبکه ،که نشـاندهنـدة مدلی از دنیای واقعی است ،یک لبه
دارای جهت و اندازة مقاومت است .مقاومت هزینة حرکت در یک شبکه و در طول یک لبه است (هاسدال.)13 :1333 ،
هایاطالعاتمکانیشبکهای 


مسیریابیدرسیستم

مسئلة کوتاهترین مسیر بیش از چهل سال است که در زمینههای گوناگون مانند علوم رایانه و حمل و نقل مطالعه شده
است .مسئلة عام کوتاهترین مسیر نیاز به یک شبکة از پیش تعریف شده دارد .مسئلة اصلی تعیین یک یا تعداد بیشتری از
کوتاهترین مسیرهای بین یک منبع و مقصد با یک سری خطوط دادهشده است (اسمیت و همکاران .)16 :6316 ،کاهش
فاصله بین کاربریها زمینة تأمین بسیاری از نیازهای شهروندان را فراهم میکند و در نتیجه کاهش حجم و مسافت
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سفرها و دسترسی آسان را سبب میگردد (گرازی .)261 :6312 ،الگوریتم مسیریابی در مدل رستری شـبیه الگوریتمهای
عملکننده در مدل برداری است؛ اما مدلبندی جهات در شـبکههای رستری بـهسادگی شبکههای برداری نیست .برای
یافتن مسیری با کمترین هزینه ،نخست باید روی یک سطح با هزینة تجمعی حرکت کرد که این سطح هزینه یا مقاومت
در برابر عبور از یک سلول به سلول دیگر را بـه صورت تجمعی نشان میدهد .برای حرکت روی سطح هزینه باید
ارزشهای متنوع سلولهای مختلف را با هم ترکیب کرد که کمی پیچیده است؛ اما با نگاشـت جبـری در سیستم
اطالعات جغرافیایی شبکهای محاسبات بـه خـودی خـود آسانتر میشود (تاملین .)163 :1333 ،برای تعیـین مسیر بهینه
بین دو موقعیت سه مرحله را

ارائه کردهاند:

 .1ایجاد سطح هزینه یا اصطکاک :سطح هزینه به سطحی میگویند که مقدار هر سلول آن بیانگر میزان مقاومت یا
هزینة عبور از آن سلول است که نحوة تشکیل این سطح بستگی به معیارهای به کار گرفته شده در تعیین مسیریابی دارد.
واحدهای سلولی این سطح میتواند هزینه ،زمان ،مسافت ،ریسک ،و  ...باشد .اما مسئلة مهم میزان مقاومت هر سلول
است که با میزان ارزش آن سلول مشخص میشود (کالیشون و پیالر.)139 :6333 ،
 .6ایجاد سطح هزینة تجمعی :جای اینکه فاصلة واقعی میان دو نقطه محاسبه شود فاصلة وزندار میان آنها درنظر
گرفته میشود و نحوة عملکرد آن بدین صورت است که روی یک شبکة اولیهـ که هر سلول آن میزان هزینه یا مقاومت
حرکت آن سلول را نشان میدهدـ تابع سطح هزینة تجمعی یک نقطه را بهعنوان نقطة منبع و یک سطح هزینه را بهعنوان
ورودی میگیرد و یک شبکة خروجی بهوجود میآورد که هر سلول این شبکه نشاندهندة هزینة حرکت تا سلول منبع است
که واحد سلولهای این شبکه واحد هندسی نیست ،بلکه واحد آن واحد هزینة حرکت است (داگالس.)13 :1331 ،
 .9طراحی مسیری با کمترین هزینـه :سـطح هزینة تجمعی که در مرحلة قبل ایجاد شد اساس این مرحله برای
تعیین مسیر به همة نقاط روی سطح مطالعه است .توابع مسیریابی جستوجویی هدایتشده را به صورت گام به گام از
نقطة مقصد به سمت مبدأ با استفاده از یک قاعدة تصمیمگیری مشخص انجام میدهد و این عمل تـا زمانی که نیاز باشد
تکرار میشود .خروجی حاصل از این فرایند ایجاد یک یا چند مسیر از نقطة شروع اسـت .در ایـن مرحلـه ،قاعدة
تصمیمگیری حرکت به نقاطی با ارزش کمتـر است که بر اساس یک تابع جستوجو عمل میکند و فرایند از سلولی که
موقعیت مقصد را روی سطح با هزینة تجمعی نشان میدهد شروع میشود و بـه سلولهای همسایه با کمترین هزینة
پیش روی صورت میگیرد و فرایند تا زمانی که به نقطة مرجع برسیم انجام میگیرد؛ همة مراحل در شکل  1نشان داده
شده است (استفانکیس و کاوارراس.)611 :1339 ،

شکل.1فرایندتعیینمسیردرمدلرستری(استفانکیسوکاوارراس)1663،
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روشپژوهش 
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است .نخست از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی چارچوبهای تئوریک و
ادبیات مسیر و مسیریابی مطالعه شد .در این تحقیق ،با بهرهگیری از آرای کارشناسان و همچنین مطالعه در خصوصیات
هندسی و فنی جادهها عوامل مهم در مسیریابی بهینه تعیین شد .الیههای رقومی مربوط به کاربریهای موجود در مسیر
رودسر -قزوین از طرح تفصیلی منطقه اخذ شد .دادههای سایر نقشههای کاغذی نیز در محیط نرمافزاری اتوکد رقومی و
سپس با تبدیل فرمت به فایلهای شیب فایل به محیط نرمافزاری سیستم اطالعات جغرافیایی منتقل شد .سپس ،با تغییر
به فایلهای راستری ،نقشههای معیار شامل نقشههای ارتفاع (متر) ،شیب (درصد) ،فرسایش ،قابلیت ارضی ،کاربری
زمین ،خطر زمینلغزش تهیه شد .با توجه به وسعت زیاد منطقه ،اندازة واحدهای نقشهای (پیکسلها)  633×633متر
انتخاب شد .ذکر این نکته الزم است که نقشههای خطر نسبی زمینلغزش و نقشة کاربری زمین از نقشههای موجود در
طرح مجموعة شهری قزوین -رودسر اخذ شد و نقشههای ارتفاع و شیب زمین از مدل رقومی ارتفاعی منطقه بهدست
آمد .سپس ،با مشاهدات و بررسیهای میدانی ،اطالعات مورد نیاز تکمیل و با تلفیق نقشههای موجود و اطالعات
گردآوریشده در محیط نرمافزار آرک جی آس تهیه شد .نتایج دادههای بهدستآمدة این پژوهش از طریق نرمافزارهای
اتوکد و آرک مپ و مدل تلفیق مدل تحلیل سلسلهمراتبی منطق فازی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است تا مسیر مورد
مطالعه به بهترین وجه ممکن تعیین شود.
موقعیتجغرافیاییمحدودۀموردمطالعه 

شهر رودسر در کرانة جنوبی دریای خزر با مختصات جغرافیایی  93درجه و  91دقیقه تا  13درجه و  61دقیقة طول شرقی
از نصفالنهار گرینویچ و  92درجه و  93دقیقه تا  91درجه و  61دقیقة عرض شمالی واقع شده است .این منطقه از شمال
با دریای خزر ،از جنوب با استان قزوین ،و از شرق با استان مازندران هممرز است .همچنین ،دامنة غربی منطقة مورد
مطالعه به غرب گیالن و ناحیة مرکزی گیالن منتهی میشود .این شهر بهعلت نزدیکی به پایتخت و مرکز استان و
برخورداری از اقلیم مساعد ،بهویژه در بهار و تابستان ،همجواری با ساحل دریا ،جنگلهای انبوه مسیر پُرترددی برای
مسافران از شهرهای کرج ،قزوین ،و تهران است.

نقشة.1موقعیتجغرافیاییمحدودۀموردمطالعه(سازمانجغرافیاییارتش )1561،
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بحثویافتهها 

در این مرحله نقشة  1/6333طرح تفصیلی شهر رودسر -قزوین ،که در سال  1933با فرمت  DWGتوسط سازمان مسکن
و شهرسازی تهیه شد ،وارد محیط سیستم اطالعات جغرافیایی شده و به فرمت شیپ فایل تبدیل شده است .در ادامه
کلیة عملیاتی که برای آمادهسازی دادهها برای ورود به نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی انجام شده است معرفی
میشوند .در این عملیات ،هر پردازش شامل یک یا چند ورودی و خروجی است .نوع پردازشی که بر روی دادهها اعمال
میشود به ساختار دادههای خام ورودی و ساختار دادهای مورد نیاز جهت ورود به توابع تجزیه و تحلیل بستگی دارد.
ساختار رستری دارای خصوصیاتی همچون سادهبودن ،امکان اجرای عملیات ترکیب روی دادهها به صورت کارا و مؤثر
است .بنابراین ،این ساختار برای ذخیرهسازی دادههای ورودی مدل تلفیقی انتخاب شد .در ادامه الیههای نقشهای هر
یک از معیارها و زیرمعیارها استخراج و برای اجرای مراحل بعدی وارد پایگاه داده میشود .این مرحله شامل رقومیسازی
و زمین مرجع نمودن الیههای اطالعاتی است .در فرایند تعیین مسیر ،اولین مرحله از مراحل عملی تحقیق استخراج
الیههای اطالعاتی مورد نیاز است .اطالعات مربوط به ناحیة مطالعاتی از قبیل جادهها ،گسلها ،مراکز درمانی ،و مساحت
هر کدام از کاربریها با فرمت شیپ فایل در مقیاس  1/69333از شهرداری تهیه و جمعآوری شد .پس از تهیة الیههای
اطالعاتی ،باید همة الیهها زمین مرجع شود و سیستم مختصات جهانی مرکاتور 1به آنها اختصاص داده شود و برای
اجرای مراحل بعدی وارد پایگاه داده سیستم اطالعات جغرافیایی شود .از میان معیارهای ذکرشده به دلیل اینکه معیار
مورد نظر فاصله از مراکز و پهنههاست ،باید الیة رستری فاصله از آنها تولید شود و نقشهها جهت تجزیه و تحلیل به
فرمت رستری تبدیل شوند که با استفاده از دستورها و توابع اکستنشن تجزیه و تحلیل فضایی 6نظیر فاصله 9و تبدیل رستر
به پیکسل 1و  ...در نرمافزار آرک جی آس ای  1309انجام میگیرد .در این مرحله برای اجرای مدل در محیط نرمافزار
سیستم اطالعات جغرافیایی همة معیارها به فضای رستری منتقل شدند .از آنجا که برای برخی معیارها میزان فاصله مد
نظر است ،از دستور فاصلة اقلیدسی 9برای محاسبة فاصلة اقلیدسی معیارها استفاده شد .در ادامه نقشههای مربوطه
مالحظه میشود .در ادامه نقشههای مربوطه آورده شده است.
الیههایاطالعاتیجهتتعیینمسیربهینه 


در این مرحله رقومیکردن الیههای اطالعاتی مؤثر در تعیین مسیر بهینه انجام میشود .عوارض چندضلعی شامل خاک،
زمینشناسی ،فرسایش ،و  ...عوارض خطی شامل شبکة معابر و گسلها مشخص شد تا در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی به صورت الیة جداگانه مشخص می شود .در ارزیابی چندمعیاری برای دستیابی به هدف مشخص ،باید
شاخصهایی را تعریف و معین کرد که بر مبنای آن بتوان به آن هدف مشخص دست یافت .این شاخص را معیار ارزیابی
مینامند (کرم .)39 :1911 ،در این تحقیق با بهرهگیری از آرای کارشناسان و همچنین مطالعه در خصوصیات هندسی و
فنی جادهها عوامل مهم در مسیریابی بهینه تعیین شد که در ادامه دربارة هر یک از آنها مجزا بحث شده است.
مدلارتفاعیرقومی()DEM

در بحث مسیریابی مدل ارتفاعی رقومی منطقه یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در جهت تعدیلنمودن حجم
عملیات خاکی (خاکبرداری و خاکریزی) و همچنین تأمین خصوصیات هندسی راه مانند فاصلة دید ،سرعت طرح ،حداکثر
1. Universal Transverse Mercator
2. Spatial Analysis
3. distance
4. convert raster to features
5. Euclidean Distance
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شیب مجاز ،و غیره است .بدین منظور ،ضروری است تا حد ممکن از عبور مسیر از مناطق با تغییرات ارتفاعی زیاد اجتناب
شود .بنابراین ،استخراج الیة ارتفاع منطقه میتواند در تحلیل مسیریابی نقش بسیار مؤثری

نقشة.7مدلارتفاعیرقومی(نگارندگان) 

داشته باشد.



زمینشناسی 
نقشة 

استحکام زمین و مقاومت خاک در برابر تغییرات کاربری بسیار مهم است .ساخت و ساز باید در مناطقی صورت پذیرد که
خاک و واحدهای زمینشناسی منطقه توانایی مقاومت و استحکام کافی را داشته باشند .نقشة کاربری اراضی منطقه از
نقشة  1/133333تهیه شده است و نقشة کاربری اراضی در نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی با استفاده از نوار ابزار
تبدیل 1به فرمت رستری تبدیل شده است.

زمینشناسیمنطقه(نگارندگان) 
نقشة .5



تهیةالیةشیب 

یکی از مشخصههای مهم در تعیین مسیر راهها شیب زمین است .در مناطق با شیب زیاد نیاز به اجرای عملیات
خاکبرداری و خاکریزی و ایجاد تونل بهمنظور کاهش شیب است .بنابراین ،باید تا حد امکان از پهنههایی با شیب زیاد
برای عبور مسیر اجتناب شود .به این منظور ،برای تهیة نقشة شیب از نقشة مدل رقومی ارتفاعی و با استفاده از قابلیتهای
1. Conversion Tools
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نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شد .این نقشه در پنج کالس11-3 ،درجه 91-11 ،درجه 91-91 ،درجه-91 ،
 12درجه بیشتر از  12درجه با توجه به شکستگی منحنی هیستوگرام تهیه شد.



نقشة.0شیبمنطقه(نگارندگان) 

نقشةکاربریاراضی 

پوشش اراضی یکی دیگر از عوامل کلیدی در تحلیل مسیریابی است .پوششهای مختلف به لحاظ اقتصادی و
زیستمحیطی ارزشهای متفاوتی دارند .بهعنوان نمونه ،عبوردادن جادهها از نواحی جنگلی یا حفاظتشده به لحاظ
زیستمحیطی بسیار پُرهزینه است .بنابراین ،نقشة پوشش اراضی منطقه باید به نحو مطلوب تهیه شود و هر یک از آنها
متناسب با معیارهای اقتصادی و زیستمحیطی ارزشگذاری شود .در صورتی که مسیر از مناطقی با پوشش گیاهی
ضعیف و زمینهای بایر که ارزش ریالی کمتری دارند عبور کند ،مسیر بهینهتری خواهد بود .نقشة کاربری اراضی منطقه
از نقشة  1/69333تهیه شده است و نقشة کاربری اراضی در نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی با استفاده از نوار ابزار
تبدیل به فرمت رستری تبدیل شده است.

نقشة.3کاربریاراضیمنطقه(نگارندگان) 
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نقشةفرسایشخاک 

خاک ،بهعنوان مادة ساختمانی در پروژههای مختلف و نیز بهعنوان تکیهگاهی برای پیسازهها ،از اهمیت زیادی در
مطالعات مسیریابی برخوردار است .به این منظور الزم است تا خاکهایی بهمنظور بیان درجة تناسب آن برای راهسازی
طبقهبندی شوند .در طبقهبندی خاک برای بستر راه ،شناسایی محلهایی که سطح آب زیرزمینی در آن باالست و باعث
هزینههای تعمیرات شده و نگهداری آتی راه را به حداقل رسانده و مشکالت ایجاد میکند اهمیت بسیار دارد .زمینهای
سست و ضعیف که نیاز به تقویت برای زیرسازی دارند از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند .از لحاظ محیط زیستی
خاکهای حساس به فرسایش بهشدت تحت تأثیر عملیات احداث راهها قرار میگیرند و باید از آنها اجتناب شود.
همچنین ،عبور مسیر از نواحی باتالقی یا مجاور تاالب نیاز به زهکشی و تخلیة آبهای زیرزمینی دارد که این کار آثار
نامطلوبی بر وضعیت نواحی تاالبی خواهد داشت .بنابراین ،از این گونه خاکها هم باید اجتناب شود تا از هزینههای
سنگین اصالح مسیر و همچنین آثار نامطلوب محیط زیستی جلوگیری شود .به این منظور ،نقشة فرسایش خاک نیز از
نقشههای  1/69333مؤسسة مطالعات تحقیقات خاک و آب کشور شناسایی شده است .سپس ،این الیه نیز به فرمت
رستری تبدیل شده است.

.میزانفرسایشخاکها(نگارندگان) 

نقشة5



مناطقلغزشخیز 

نقشة

خطر وقوع لغزش یکی از معضالت طبیعی است که همواره در کمین جاده ها و مناطق مسکونی بهخصوص در مناطق
پُرباران است .مسیر نهایی میبای ست تا حد امکان از مناطق لغزش خیز فاصله داشته باشد .این الیه نیز با استفاده از
دستور فاصله و سپس دستور طبقهبندی 1در نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی نقشة فاصله از مناطق لغزشی تهیه
شده است.

1. Reclass
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مراکززمینلغزش(نگارندگان) 

نقشة.6
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نقشةخطرسیل 

عبور مسیرهای حمل و نقل از رودخانه منجر به احداث پلها و ابنیهها میشود و در نتیجه سبب افزایش هزینهها میشود.
احتمال آبگرفتگی در راه و تخریب و بروز حادثه میشود .نقشة خطر سیل بر روی رودخانههای منطقه از نقشة 1/69333
تهیه شده است و با استفاده از دستور فاصله در نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی ،نقشة فاصله از آبراهههای باخطر
سیل تهیه شده است.

فاصلهازمناطقسیلخیز(نگارندگان) 

نقشة.4



راهها 
نقشة 

در ارتباط با معیار فاصله از راه ،کمکردن تعداد تقاطعها یا جادهها و راههای موجود ،عالوه بر اینکه هزینههای ساخت را
افزایش میدهد ،باعث باالرفتن امنیت عبور و مرور میشود .نقشة فاصله از راههای موجود محدودة مورد مطالعه
 1/69333استخراج شده است و با استفاده از دستور فاصله در نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی نقشة فاصله از راهها
تهیه شده است.
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.فاصلهازجادهها(نگارندگان) 

نقشة6



نقشةفاصلهازگسلوفاصلهازخطوطانتقالنیرو 

نقشة حریم فاصله از گسل از روی نقشة زمینشناسی منطقة مورد مطالعه مشخص و در نرمافزار رقومی شد و به منظور
تجزیة تحلیل استفاده شد .مسیر نهایی میبایست تا حد امکان از گسلهای موجود در منطقه فاصله داشته باشد تا از بروز
خطرهای احتمالی جلوگیری کند .برای نقشة خطوط انتقال نیرو نیز در مقیاس  1/69333از شرکت انتقال برق استان
گیالن تهیه شد .سپس ،برای همة خطوط انتقال متوسط حریم  11/3متری اعمال شد.



فاصلهازگسلها(نگارندگان)نقشة.11فاصلهازخطوطبرق(نگارندگان) 

نقشة.11
نقشةفاصلهازمراکزدرمانیوپلیس 

امنیت مسافران در جادهها از مسائل قابل توجهی است که باید به آن توجه شود .عمده مراکز پلیس و درمانی در نزدیک
مناطق مسکونی واقع شده و امنیت مسافران راه را تأمین میکنند .بنابراین ،مسیر انتخابشده هرچه به این مراکز
نزدیکتر باشد بهتر است .نقشة فاصله از مراکز درمانی و پلیس در ادامه آورده شده است.
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نقشة.17فاصلهازمراکزدرمانی(نگارندگان)نقشة.15فاصلهازمراکزانتظامی(نگارندگان) 

نقشةمناطقمسکونی 

یکی از عوامل توسعة مراکز جمعیتی دسترسی آنها به راههای ارتباطی است .بنابراین ،راههای ارتباطی تا حد ممکن باید
به مراکز جمعیتی نزدیک باشند .این الیه نیز با استفاده از دستور فاصله و سپس دستور طبقهبندی در نرمافزار سیستم
اطالعات جغرافیایی ،نقشة فاصله از مناطق مسکونی تهیه شده است.

نقشة.10فاصلهازمناطقمسکونی(نگارندگان) 



وزندهیبهفاکتورها 


پس از انتخاب معیارهای مؤثر در تعیین مسیر بهینه جهت ترکیب آنها با یکدیگر به صورت الیههای اطالعاتی باید وزن
هر یک از معیارها متناسب با اهمیت آنها متناسب با یکی از روشهای وزندهی مشخص شود .با توجه به اینکه در بین
معیارهای انتخابشده برخی کمی و برخی کیفیاند ،باید از روشی استفاده کرد که بتوان معیارهای کمی را با کیفی
مقایسه و وزندهی کرد ،که این از مشکالت وزندهی در مسائل تصمیمگیری چندمعیاره است .وزن دادهشده به صورت
یک عدد در ارزیابی دخالت داده میشود که این عدد بیانگر اهمیت نسبی آن معیار نسبت به سایر معیارهاست .در این
تحقیق برای وزندهی به معیارها از روش تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شده است .شیوة تحلیل سلسلهمراتبی را ساعتی
در سال  1311پایهگذاری کرد (ساعتی .)9 :1313 ،اساس روش بر انجام مقایسات زوجی و تعیین میزان ارجحیت عناصر
بر یکدیگر نسبت به معیارهای مورد نظر است و برای حل مسائل ارزشیابی چندمعیاره و تعیین اولویت چندگزینهها با
توجه به معیارهای مورد نظر بهکار میرود (چانگ و همکاران .)911 :6331 ،کاربرد فضایی این مدل در قالب سیستم
اطالعات جغرافیایی در نوار ابزار الحاقی به نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی بهکار گرفته شد (برتولینی و برگالیا،
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 .)169 :6332هدف این قسمت تحقیق نیز بیان میزان کارایی این مدل در تعیین مسیر بهینه است .در ای اچ پی عناصر
هر سطح نسبت به یکدیگر به صورت زوجی (دوبهدویی) مقایسه و وزندهی میشوند .مقایسه و وزندهی به عناصر در
یک ماتریس  K×Kثبت میشود (در این بررسی یک ماتریس  9×9برای سطح  .)6مقایسة زوجی به صورت ارزشگذاری
عنصر سطر نسبت به عنصر ستون انجام میگیرد و برای ارزشگذاری نیز معموالً از یک مقیاس فاصلهای از  1تا 3
استفاده میشود .هر چه مقدار ارزش دادهشده بیشتر باشد نشاندهندة اهمیت و ارجحیت بیشتر عنصر سطری نسبت به
عنصر ستونی است؛ به طوری که ارزش  3بیانگر کامالً مرجح یا کامالً مهمتر و ارزش یک بیانگر با ارجحیت و اهمیت
یکسان است .ذکر این نکته الزم است که ماتریس مقایسة زوجی یک ماتریس معکوس است؛ بدین معنی که اگر ارزش
مقایسهای عنصر سطری  aنسبت به عنصر ستونی  bمعادل  3باشد ،ارزش مقایسهای عنصر سطری  bنسبت به عنصر
ستونی  aبرابر  1÷3خواهد بود (کرم .)99 :1911 ،پس از تهیة پرسشنامه و نظرخواهی از کارشناسان مربوطه وزن نهایی
معیارهای استفادهشده در نرمافزار اکسپورت چویس 1بهدست آمد که در ادامه مالحضه میشود.

شکل.7وزننهاییمعیارها 

ایجادسطحهزینه 

برای تولید این سطح ،همانطورکه در شکل زیر دیده میشود ،نیاز به یک سطح به نام سطح هزینه و یک یا چند نقطه
بهعنوان منبع یا نقاط شروع است .در این الیه ،ارزش هر پیکسل نشاندهندة مجموع هزینه یا ارزش بین نقطة ابتدایی و
پیکسل مورد نظر است که هر چقدر ارزش پیکسل بزرگتر باشد آن پیکسل اعتبار کمتری جهت عبور مسیر

نقشة.13ایجادسطحهزینه(نگارندگان) 

دارد.
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مقایسةمسیرقبلیوانتخابمسیربهینه 

پس از طراحی مسیر به وسیلة جی آی اس هر مسیر باید از نظر میزان رعایت مشخصههای محیط زیستی نسبت به سایر
مسیرها ارزیابی شود تا بتوان مسیری را که آسیب محیط زیستی کمتری وارد میکند بهعنوان مسیر بهینه انتخاب کرد.
انتخاب مسیر بهینه از بین مسیرهای طراحیشده درواقع نوعی تصمیمگیری چندمعیاره بهشمار میرود که در آن هدف
تصمیم گیری انتخاب مسیر بهینه است و معیارهای انتخاب مسیر بهینه شامل مقدار شیب مسیر ،جنس زمین محل عبور
مسیر ،نوع خاک محل عبور مسیر ،تعداد تقاطع مسیر با رودخانهها ،و نوع پوشش اراضی محل عبور مسیر در منطقهاند .از
آن جا که تصمیم گیری در مورد انتخاب مسیر بهینه موضوع بسیار مهمی است و بروز خطا ممکن است باعث ضررهای
جبرانناپذیری شود ،نیاز به اتخاذ روشهایی منطقی و مناسب برای انتخاب گزینة بهینه و تصمیمگیری صحیح است .در
این تحقیق از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،که پروفسور ساعتی در سال  1313آن را مطرح کرد ،استفاده شده است .این
فرایند یکی از جامعترین روشهای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است .در این روش نخست باید
مسئله به صورت سلسلهمراتبی به اجزای کوچکتر تقسیم شود .این اجزا شامل تعیین هدف ،معیارها ،و گزینههاست.
سپس ،با استفاده از روش مقایسة زوجی وزن هر گزینه بهدست میآید و گزینة برتر انتخاب میشود (قدسیپور:1913 ،
 .)91در این مرحله ،تابع مسیریابی از نقطة انتهایی جستوجو را شروع میکند و با استفاده از یک پنجرة 9×9
همسایههای اطراف هر پیکسل را جستوجو میکند .پیکسلی که کمترین هزینه را دارد انتخاب میشود و به همین منوال
فرایند مسیریابی تا رسیدن به نقطة ابتدایی مسیر به صورت تکرار ادامه میباید و درنهایت مسیر مورد نظر طراحی
میشود .این مرحله از مسیریابی در نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی و با ابزار مسیر هزینه 1انجام پذیرفت.

نقشة.15تعیینمسیربهینه(نگارندگان) 



با توجه به شکل  ،12در صورت احداث مسیر پیشبینیشده ،اوالً با احداث کامل جاده و آسفالت مناسب آن از جادة
قزوین -رودسر مسافتی که مسافران قصد سفر از شهرهای تهران ،قزوین ،و  ...به شهرهای شرق استان گیالن و
شهرهای غرب استان مازندران را دارند حدود  133کیلومتر کمتر میشود .در این راستا کاهش هزینههای مرتبط،
صرفهجویی در وقت ،کاهش بار ترافیک بزرگراه قزوین به منجیل و رشت ،و  ...بهطور چشمگیری مؤثر است .با احداث
1. Cost Path
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این راه منطقة شرق گیالن و حتی غرب مازندران و خصوصاً منطقة محروم رودسر از بنبست خارج شده و شاهد پیشرفت
چشمگیر خواهند بود .جنبة دیگر اهمیت این راه ایجاد جاذبة گردشگری و اکوتوریسم است؛ زیرا در طول مسیر از مناطق
بسیار بکر و دستنخورده و زیبا عبور میکند و خود راه میتواند جاذبة گردشگری باشد .با احداث مسیر پیشبینیشدة
جادة قزوینـ رودسر با مشخصات راه اصلی و با عرض  11/63متر و  191کیلومتر مسافت نخستین راه ارتباطی کشور به
شرق استان گیالن با مسافت کوتاه خواهد بود.
جدول.1ارزیابیمعیارهادرمسیرپیشنهادی 
معیارهایبهکارگرفتهدرطراحی 

مسیرپیشنهادی 

متوسط شیب

%9

کاربری غالب مسیر

اراضی کشاورزی

زمینشناسی

تراسهای قدیمی

متوسط فرسایش خاک

)(VI

متوسط عمق آب زیرزمینی

93-13

تعداد عبور از خطوط نیرو

6

تعداد عبور از راه

9

تعداد عبور از رودخانه

1

تعداد عبور از گسل

6

نتیجهگیری 

مسیر کمهزینه مسیری است که در آن همة عوامل تأثیرگذار اعم از هزینة احداث ،تأمین ایمنی و دسترسی به جاده ،و
رعایت مسائل زیستمحیطی درنظر گرفته شود .به منظور ساخت هر گونه راه جدید ،اولین قدم این است که یک مسیر
بهینه انتخاب شود .عاقالنه است که همیشه بهترین مسیر با حداقل هزینه انتخاب شود .برای تعیین یک مسیر غالباً نیاز
است که چندین معیار ارزیابی شود و از آنجا که در فرایند مسیریابی پارامترهای کمی و کیفی مختلفی نقش دارند که
عمالً از هم مستقل نیستند و روی هم تأثیر متقابل دارند ،الزم است از روش ارزیابی چندمعیاره بهعنوان یکی از
روشهای پشتیبان تصمیمگیری استفاده شود که در این تحقیق با استفاده از قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی در
ساخت پایگاه داده و انجام تجزیه و تحلیلهای مختلف روی آن امکان دخالت همة پارامترهای مؤثر در تعیین مسیر بهینه
فراهم شد .بهمنظور تعیین مسیر بهینه از  16معیار شامل زمینشناسی ،ایستگاههای پلیس ،خطوط انتقال نیرو،
زمین لغزش ،مناطق مسکونی ،فاصله از جاده ،فاصله از گسل ،فرسایش ،ارتفاع ،شیب ،سیل ،کاربری اراضی استفاده شد.بر
اساس بررسیهای انجامشده ،مشخص شد جادة طراحیشده به میزان کمتری از موانع نسبی نظیر رودخانهها ،نواحی
شـهری و روستایی عبور میکند و از همة مناطق حساس محیط زیستی دوری میکند .در نتیجه ،هزینة کل ،که حاصل
جمع هزینة الیههای مختلف اطالعاتی است ،به دلیل رعایت حریمها و کاهش اثرهای نامطلوب محیط زیستی کمتر
است .همچنین ،با توجه به همة مسیرها میتوان گفت محدودیتها مخصوصاً پراکنش آنها نقش مهمی در تعیین مسیر
ایفا میکند و به عبارتی اصلیترین نقش را دارد و محدودة مسیر بر اساس این عوامل محدودکننده و بـا درنظرگرفتن
کوتاهترین فاصله تعیین میشود .همسو با نتایج پژوهش ،ماهینی و همکاران ( )1931بر آناند که جادة طراحیشده به
میزان کمتری از موانع نسبی نظیر رودخانهها ،نواحی شـهری و روستایی عبور میکند و از همة مناطق حساس محیط
زیستی دوری میکند .در نتیجه ،هزینة کل ،که حاصل جمع هزینة الیههای مختلف اطالعاتی است ،به دلیل رعایت
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حریمها و کاهش اثرهای نامطلوب محیط زیستی کمتر است .همسو با نتایج پژوهش ،میرعبدالهی و همکاران ( )1939بر
آناند که مسیرهای طراحیشده به شیوة خودکار از لحاظ محیط زیستی به مراتب قویتر از مسیرهای طراحیشده با
روش دستی است .همسو با نتایج پژوهش ،گل سفیدی و همکاران ( )1939برآناند که در تعیین مسیر احداثشده به
عواملی مانند فاصله از خطوط گسل و رودخانهها ،دسترسی به مراکز جمعیتی و توپوگرافی توجه بیشتری شده و مسیر
حاصل از اعمال وزندهی دانش پایة وضعیت مناسبتری در تأمین معیارهای مختلف نسبت به مسیر احداثشده به روش
دستی را

دارد.

پیشنهاد میشود اثرهای مختلف احداث ساختارها بر محیط زیست همچـون میزان تأثیر قطعهقطعهشدن زیستگاهها
به صورت کمی محاسبه شود تا درک صحیحی به مدیران و برنامهریزان در استفاده از روشهای مسیریابی خودکار به
منظور جادهسازی دهد .همچنین ،پیشنهاد میشود در کنار پارامترهای لحاظشده در این تحقیق ،به پارامترهای پدافند
غیرعامل نیز توجه ویژهای شود .همچنین ،با در نظر گرفتن این موضوع که اغلب زیرساختها و شهرکهای صنعتی در
حریم جادهها ایجاد میشوند ،بهتر است طی یک فرایند آمایش مکانهایی که مستعد احداث چنین زیرساختهایی
میباشند شناسایی و فاصله از این مناطق نیز بهعنوان یک معیار درنظر


گرفته شود.
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