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چکیده
افزایش تولید و سطح رفاه آبخیزنشینان توأم با کاهش فرسایش خاک همیشه در محور برنامههای مدیریعي حوزههای
آبخیز است .بهینهسازی کاربری اراضي یک اسعراتژی کارآمد در این زمینه ميباشد که ميتواند اهداف توسده پایدار را
محقق سازد .در این پژوهش ،با اسعفاده از مد برنامهریزی خطي و سامانه ااالعات جغرافیایي ،بهینهسازی کاربری
اراضي در حوزه آبخیز آدینه مسجد شازند اسعان مرکزی بهکمک نرمافزار  Lingo 11.0انجام شد .مد برنامهریزی
خطي در سه سناریوی وضدیت فدلي ،وضدیت اعما مدیریت و وضدیت اسعاندارد ،برای دو هدف افرایش درآمد و
کاهش فرسایش خاک تدریف شد .نعایج حاصل از اجرای مد نشان داد که میزان فرسایش در وضدیت فدلي 1/13
درصد ،در وضدیت اعما مدیریت اراضي  18/13درصد و در وضدیت اسعاندارد  11/39درصد کاهش ميیابد .همچنین،
میزان درآمد خالص ساالنه در وضدیت فدلي  18/51درصد کاهش یافعه؛ اما در وضدیت اعما مدیریت اراضي 38/11
درصد و در وضدیت اسعاندارد  111/13درصد افزایش دارد .با توجه به اینکه در سناریوی شرایط فدلي کاربری اراضي،
ارزش وزني کاهش فرسایش خاک ( 1/13درصد) بهمراتب بسیار کمعر از ارزش وزني کاهش درآمد ( 18/51درصد)
است ،لذا بهینهسازی کاربری اراضي در حوزه آبخیز مطالداتي بدون اعما مدیریت و یا اسعاندارد کردن اراضي با در
نظر گرفعن همزمان دو تابع هدف امکانپذیر نیست.
واژههای کلیدی :افزایش تولید ،توابع هدف ،جدو سیمپلکس ،سناریوهای مدیریعي ،کاهش فرسایش خاک
مقدمه
افزایش تولید ،رشد درآمد کشاورزان و افزایش
سطح رفاه خانوارهای روسعایي از مهمترین اهداف
توسده پایدار در بخش کشاورزی است .آب و خاک،
اساسيترین منابع تولید کشاورزی و ثروت حقیقي
کشور بهشمار آمده و شیوه بهرهبرداری از آنها
ميتواند به افزایش یا کاهش این ثروت منجر شود
( Amini Faskhoodiو همکاران .)1113 ،در اقعصاد
مبعني بر کشاورزی که در بیشعر کشورهای در حا
توسده و توسده یافعه رایج است ،لزوم ارحریزی همه
جانبه بهمنظور اسعفاده از منابع تولید کشاورزی برای
دست یافعن به بیشعرین بازده اقعصادی ضروری است
( Pakdamanو  .)1113 ،Najafiاز ارفي فرسایش
 1نویسنده مسئو mehdimardian@gmail.com :

خاک یکي از مبحپهای مهم در زمینه توسده پایدار
کشاورزی و مسائل زیسعي ميباشد .فرسایش خاک از
سویي امنیت غذایي ،توسده پایدار و معوازن کشاورزی
را به خطر مياندازد و از سوی دیگر آثار سو زیست
محیطي فراوان و هزینههای بسیار باالیي در پي دارد
(.)1111 ،Shabani
بنابراین ،یافعن راهحلهایي برای افزایش سود
حاصل از منابع کشاورزی و کاهش خسارت ناشي از
فرسایش خاک ،بهعنوان راهکارهای مدیریعي مناسب
ميتواند فراروی مدیران کشور قرار گیرد .در این
زمینه ،علم مدیریت بهعنوان علم مکمل کشاورزی با
در نظر گرفعن رابطه بین عوامل مخعلف کشاورزی
برای دسعیابي به بیشعرین سود پا بهعرصه مدیریت
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نهاده است (1331 ،Sadrol-Ashrafi؛  Shivelyو
 )1113 ،Coxheadتا با اسعفاده از روشهای
بهینهسازی ،مسائل موجود در عرصههای ابیدي را
مد سازی کند.
بهینهسازی کاربری اراضي در حوزههای آبخیز با
اسعفاده از برنامهریزی خطي و سامانه ااالعات
جغرافیایي و با توجه به دیدگاه معضاد نیازها و منابع
محدود زمین ،یکي از روشهای مدیریعي مناسب برای
رسیدن به پایداری و نیز تخصیص بهینه اراضي
بهمنظور رسیدن به بیشعرین سود است (،Riedel
 .)1119در این زمینه  )1111( Nikkamiبهینهسازی
را برای کاهش تاثیرات محیطي و اقعصادی فرسایش
خاک با اسعفاده از مد برنامهریزی خطي چند
منظوره در یکي از زیرحوزههای آبخیز دماوند انجام داد
و نعیجه گرفت بهینهسازی کاربری اراضي باعپ کاهش
پنج درصدی تولید رسوب و افزایش  193درصد سود
ساالنه ميشود Jalili .و همکاران ( )1113بهمنظور
کمینهسازی فرسایش خاک با اسعفاده از مد
برنامهریزی خطي در حوزه آبخیز بریموند ،ضمن
مدرفي سطح کاربریهای بهینه ،میزان کاهش
فرسایش و افزایش سود ساالنه را بهترتیب  3/38و
 118/11درصد گزارش نموده است .بهینهسازی انجام
شده داللت بر کاهش سطح اراضي دیم و افزایش
سطح اراضي باغي در منطقه دارد .در بررسي تدیین
کاربریهای بهینه اراضي Pishdad ،و همکاران
( )1118به این نعیجه رسیدند که با بهینهسازی،
میزان فرسایش حدود  3199تن در سا کاهش
ميیابد .اي پژوهشي  Singhو  )1333( Singhدر
ناحیه ماهيکماند هندوسعان ،حداکثرسازی تولید و
سود را با بهکارگیری برنامهریزی بهینه کشت انجام
دادند ،نعایج نشان داد برنامهریزی کشت ،میزان
تولیدات را  11تا  31درصد افزایش ميدهد.
همچنین Benli ،و  )1119( Kodalضمن کاربرد
برنامهریزی خطي و غیرخطي در بهینهسازی کاربری
اراضي جنوب شرقي آنعالیا ،بر اسعفاده از برنامهریزی
غیرخطي در راسعای بیشینهسازی سود در اراضي
کشاورزی با توجه به محدودیت منابع آب اشاره دارند.
مد برنامهریزی خطي چندمنظوره برای بهینهسازی
کاربری اراضي در شما چین توسط  Liuو Stewart
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( )1113مورد بررسي قرار گرفت و نعایج حاصل از این
پژوهش نشان داد که حفاظت خاک ،امنیت غذایي و
درآمد مردم روسعانشین در صورت اسعفاده درست از
منابع ،بهاور پایدار بهبود ميیابد Nikkami .و
همکاران ( )1113از برنامهریزی خطي چند هدفه در
حوزه آبخیز خارسعان در شما غرب شهرسعان اقلید
اسعان فارس اسعفاده کردند .آنها با در نظر گرفعن سه
سناریوی وضدیت کنوني کاربریها و بدون اعما
مدیریت اراضي؛ وضدیت کنوني کاربریها و اعما
مدیریت اراضي و وضدیت اسعاندارد کاربریها و مطابق
با اصو و مدیارهای علمي ،سطح بهینه کاربری اراضي
را بهمنظور کاهش میزان فرسایش و باال بردن درآمد
ساکنین حوزه آبخیز مدین کردند.
دسعاورد سوابق پژوهشها نشان ميدهد
برنامهریزی خطي چندهدفه یکي از پرکاربردترین
روشهای مدیریعي حوزههای آبخیز است .با توجه به
اهمیت سد کما صالح بهعنوان مهمترین منبع آب
شرب شهر اراک و لزوم حفاظت منابع آب و خاک و
افزایش درآمد بهرهبرداران آبخیز باالدست سد ،در این
پژوهش مد برنامهریزی خطي با هدف بیشینهسازی
سود و کمینهسازی فرسایش خاک ،برای حوزه آبخیز
آدینه مسجد از زیرحوضههای اصلي آبخیز سد
کما صالح ،در سه سناریوی مدیریعي به اجرا در آمد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :حوزه آبخیز آدینه مسجد با
مساحت  119/33کیلومعر مربع یکي از زیرحوضههای
اصلي سد کما صالح ميباشد که در شهرسعان شازند
اسعان مرکزی واقع است (شکل  .)1براساس روش
آمبرژه ،اقلیم منطقه در ابقه نیمهخشک سرد قرار
دارد .اراضي کشاورزی آبخیز شامل زراعت آبي ،دیم و
مرتع ميباشد .همچنین ،دامداری در مقیاس خانوار
بهروش سنعي نیز مشاهده ميشود .عدم تداد دام و
مرتع در گذشعه و حعي امروزه ،تبدیل مراتع به
دیمزارهای کمبازده و شخم در جهت شیب دامنه از
مهمترین مشکالت مشهود در این حوزه آبخیز
ميباشد که با تخریب اراضي عالوه بر افزایش
رسوبدهي ،درآمد آبخیزنشینان را تحت تأثیر قرار
داده است.
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شکل  -1موقدیت حوزه آبخیز آدینه مسجد در اسعان مرکزی

مدل برنامهریزی خطی :در برنامهریزی خطي چند
هدفه ،مسأله عمومي بهینهسازی با  nمعغیر تصمیم،
 mمحدودیت و  pهدف تدریف ميشود
( .)1111 ،Chamheidarشکل کلي مسأله برای تابع
بیشینهساز سود در رابطه ( )1آمده است.
n

()1

Max (Z 1 )   (Ai 1 - Ai 2 - Ai 3 )X i 
i 1

که در آن Z 1 ،درآمد خالص ساالنه کل حوزه آبخیز
بر حسب میلیون ریا در سا  Ai 1 ،درآمد ناخالص
ساالنه واحد سطح مربوط به هر کاربری اراضي بر
حسب میلیون ریا در هکعار Ai 2 ،هزینه تولید واحد
سطح هر کاربری اراضي بر حسب میلیون ریا در
هکعار Ai 3 ،خسارت فرسایش خاک در واحد سطح هر
کاربری اراضي بر حسب میلیون ریا در هکعار و X i
مساحت مربوط به هر کاربری اراضي بر حسب هکعار
ميباشد .همچنین ،شکل کلي مسأله برای تابع
کمینهساز فرسایش در رابطه ( )1تدریف شده است.
n

()1

Min ( Z 2 )  C Ei X i
i 1

در این رابطه Z 2 ،فرسایش ساالنه کل حوزه آبخیز
بر حسب تن در سا  C Ei ،فرسایش تولیدی مربوط به
هر کاربری اراضي بر حسب تن در هکعار در سا و
 X iمساحت مربوط به هر کاربری اراضي بر حسب
هکعار است .رابطههای ( )1و ( )1با محدودیت کلي

مساحت کل کاربریها بر حسب هکعار (  ) Bتدریف
ميشوند:
()9
نقشه کاربری اراضی :در ابعدا ،مد

B

n

i

X
i 1

Xi 0

برنامهریزی

خطي در سه سناریوی مدیریعي تدریف شد که شامل
الف) وضدیت کنوني کاربریها و بدون اعما مدیریت
اراضي؛ ب) وضدیت کنوني کاربریها و اعما مدیریت
اراضي ،و ج) وضدیت اسعاندارد کاربریها ميباشد .در
سناریوی "الف" از نقشه کاربری اراضي در شرایط فدلي
اسعفاده شد که از اداره کل منابع ابیدي اسعان
مرکزی تهیه شد .در سناریوی "ب" بدون تغییر سطح
کاربریهای فدلي ،برنامههای مدیریت اراضي اعما
شد ،بهعنوان مثا اسعفاده از شخم عمود بر جهت
شیب بهجای شخم در جهت شیب ،کشت معراکم
بهجای کشت سنعي ،کشت بر روی خطوط تراز
بهجای کشت مدمولي و مدیریت صحیح چرا در اراضي
مرتدي پیشنهاد شد .در سناریوی "ج" از اسعانداردهای
ارائه شده توسط  )1333( Mahlerو Berangl
( )1333براساس پارامعرهای شیب زمین ،عمق خاک
و منبع تأمین آب اسعفاده شد که در نهایت با توجه
به وضدیت منطقه این اسعانداردها برای حوزه آبخیز
ابق جدو  1بومي شد.
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جدول  -1راهنمای تهیه نقشه تناسب اراضي برای حوزه آبخیز آدینه مسجد
عمق خاک

ابقه شیب
()%

وضدیت آب

کم
( 1-91سانعيمعر)

معوسط
( 91-11سانعيمعر)

زیاد
(> 11سانعيمعر)

1-5

بدون محدودیت
محدودیت معوسط
فاقد آب آبیاری

*
*
*

*
دیم -باغ
دیم

آبي -باغ
دیم -باغ
دیم

5-8

بدون محدودیت
محدودیت معوسط
فاقد آب آبیاری

*
*
*

*
*
دیم

آبي -باغ
دیم -باغ
دیم

8-11

بدون محدودیت
محدودیت معوسط
فاقد آب آبیاری

*
*
*

*
دیم باغ
دیم ،دیم -بادامکاری

*
دیم -باغ
دیم

11-15

بدون محدودیت
محدودیت معوسط
فاقد آب آبیاری

*
*
مرتع

*
مرتع -باغ
مرتع -بادامکاری

*
*
مرتع -بادامکاری

بیشعر از 15

بدون محدودیت
محدودیت معوسط
فاقد آب آبیاری

*
*
مرتع

*
*
مرتع

*
*
*

* فاقد اراضي معناسب

برآورد فرسایش خاک :برای برآورد مقدار فرسایش
خاک در هر سناریو از مد  MPSIACاسعفاده شد .در
این مد عوامل نهگانه فرسایش شامل زمینشناسي،
خاک ،اقلیم ،رواناب ،توپوگرافي ،پوشش ،نحوه اسعفاده
از اراضي ،فرسایش سطحي و فرسایش رودخانهای
ميباشد.
"
"
در سناریوی الف عوامل نهگانه برای هر واحد
کاری از مطالدات پایه آبخیزداری منطقه مطالداتي
اسعخراج شد (،Boomabad Consulting Engineers
 )1111و مدادله رسوبدهي حوزه آبخیز (مدادله )3
براساس مقدار رسوب مشاهدهای از گزارش
زیستمحیطي سد کما صالح واسنجي شد ( Lar
 .)1111 ،Consulting Engineersسپس با اسعفاده از
عامل مساحت ،نسبت تحویل رسوب و فرسایش حوزه
آبخیز بهکمک رابطههای ( )5و ( )1محاسبه شد .در
نهایت ،با همپوشاني الیه فرسایش با الیه کاربری
اراضي فدلي ،میزان فرسایش خاک در هر کاربری برای
این سناریو بهدست آمد.
0.036 R
()3
Qs  0.253e
()5
LogSDR  1.8768- 0.14191log10A
()1
E  Q / SDR
s

که در آنها Qs ،رسوبدهي حوزه آبخیز (تن در
هکعار) e ،عدد نپرین و  Rجمع عوامل نهگانه مد
یا درجه رسوبدهي A ،مساحت کاربریها (هکعار) و
 Eفرسایش (تن در هکعار) ميباشد .در سناریوی
"ب" و "ج" مقادیر عددی عوامل نهگانه بهجز عامل
"
نحوه اسعفاده از اراضي ،همان مقادیر سناریوی "الف
در نظر گرفعه شد؛ اما عامل نحوه اسعفاده از اراضي
ابق جداو پایه مد  MPSIACتغییر کرد
( )1113 ،Omidvarو در نهایت مقدار فرسایش خاک
در هر کاربری ابق روابط فوق محاسبه شد.
محاسبه درآمد خالص :با توجه به مطالدات انجام
شده و جمعآوری دادهها و ااالعات مربوط به انوا
کاربریها از اریق هفت پرسشنامه و با توجه به
میزان تولیدات محصوالت مخعلف و قیمت محصو در
زمان پژوهش (براساس آمار و ااالعات وزارت جهاد
کشاورزی و کارشناسان مربواه) ،میزان درآمد
ناخالص محصوالت زراعي آبي ،دیم ،باغي و مرتدي
محاسبه شد .میزان هزینهها نیز با در نظر گرفعن
ارزش زمین ،هزینههای آمادهسازی زمین ،کاشت،
داشت و برداشت ،در هر کاربری و برای هر محصو
محاسبه شد و نهایعاً با توجه به سطح اخعصاص یافعه
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به هر محصو  ،مقدار کل هزینهها برآورد شد .پس از
آن ،میزان درآمد خالص ،از تفاضل درآمد ناخالص و
هزینهها برای هر یک از سناریوهای مدیریعي محاسبه
شد.
تهیه جدول سیمپلکس در هر ی

از سناریوها:

در مد برنامهریزی خطي حوزه آبخیز آدینه مسجد،
ابعدا اقدام به تهیه جدو سیمپلکس در هر یک از
سناریوهای مدیریعي با توجه به محدودیتها شد.
محدودیتهای تدریف شده در جدو سیمپلکس
براساس قوانین ،نظرات کشاورزان و محدویت اراضي
فیزیکي-هیدرولوژیکي آبخیز تدریف شد .مثالً براساس
ماده  51قانون ملي شدن مراتع ،این اراضي ملي بوده و
نميتوان هیچگونه تغییری در کاهش آن داشت و یا در
مورد اراضي آبي بهدلیل محدویت منابع آب ،امکان
افزایش این اراضي بیشعر از حد اسعاندارد وجود ندارد.
در نهایت مد برنامهریزی خطي دو هدفه ابق
رابطههای ( )1و ( )1در نرمافزار Lingo 11.0
( Shabaniو همکاران )1118 ،برای هر یک از
سناریوها نوشعه شد و براساس محدودیتهای جدو
سیمپلکس ،مد اجرا شد.

جلد  ،5شماره 1931 ،1
Qs  0.241e 0.032R

()3
با اجرای مد برنامهریزی خطي در نرمافزار Lingo
 ،11.0سطح کاربریهای اراضي ابق جدو  5تغییر
یافت .نعایج نشان ميدهد که سطح اراضي آبي -باغ
 9/1درصد افزایش ،سطح اراضي دیم  95/9درصد
کاهش و سطح اراضي مرتدي  13/8درصد افزایش
یافعه است.
جدول  -2جدو سیمپلکس مسأله بهینهسازی کاربری اراضي
در وضدیت کنوني
سمت
راست
مدادله

نو
تابع

X3
(مرتع)

X2
(دیم)

X1
(آبي)

1

Max

1/131

1/511

1/138

1

Max

-3/11

-3/11

-3/13

1195/1
1113

≥
≤

1
1

1
1

1
1

محدودیت
او

3191/1
9311

≥
≤

1
1

1
1

1
1

محدودیت
دوم

9331

≤

1

1

1

محدودیت
سوم

11911
1

=
≤

1
1

1
1

1
1

محدودیت
چهارم

عوامل
تابع هدف
1
تابع هدف
1

نتایج و بحث
جدو های  1تا  3نشاندهنده جدو سیمپلکس
مسأله بهینهسازی کاربری اراضي در سناریوهای
مخعلف است .در این جدو ها اعداد ردیف تابع هدف
 1بهمنظور بیشینهسازی ( ،)Maxبیانگر مقدار درآمد
خالص هر یک از کاربریهای آبي ( ،)X1دیم ( )X2و
مرتع ( )X3بر حسب میلیون ریا در هکعار در سا
است .اعداد ردیف تابع هدف  1بهمنظور کمینهسازی
( ،)Minبیانگر میزان فرسایش خاک در هر یک از
کاربریها بر حسب تن در هکعار در سا است.
هماناورکه اشاره شد ،فرسایش از رابطه واسنجي
شده رسوبدهي (رابطه  )3محاسبه شد که این رابطه
براساس مقدار رسوب خروجي حوزه آبخیز سد کما
صالح و واسنجي رابطه ( )3بهدست آمده است .اعداد
یک و صفر در بقیه ردیفهای جدو  1بیانگر حضور و
عدم حضور معغیر در محدودیتهاست .همچنین ،اعداد
سمت راست مدادله ،محدودیتهای تدریف شده برای
سطح هر یک از کاربریها را به هکعار نشان ميدهد.

جدول  -3جدو سیمپلکس مسأله بهینهسازی کاربری اراضي
در وضدیت اعما مدیریت اراضي
سمت
راست
مدادله

نو
تابع

X3
(مرتع)

X2
(دیم)

X1
(آبي)

1

Max

1/111

1/113

9/311

1

Max

-3/51

-3/38

-5/33

1195/1
1113

≥
≤

1
1

1
1

1
1

محدودیت
او

3191/1
9311

≥
≤

1
1

1
1

1
1

محدودیت
دوم

9331

≤

1

1

1

محدودیت
سوم

11911
1

=
≤

1
1

1
1

1
1

محدودیت
چهارم

عوامل
تابع هدف
1
تابع هدف
1

جدو  1و  3درصلد تغییلرات میلزان فرسلایش و
درآمد خالص حوزه آبخیلز را در گزینلههلای مخعللف
نسبت به وضدیت کنوني نشان ميدهد .نعایج جدو 1
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نشان ميدهد که با اجرای ملد  ،میلزان فرسلایش در
وضللدیت فدلللي 1/13 ،درصللد ،در وضللدیت اعمللا
مدیریت اراضي  18/13درصد و در وضدیت اسلعاندارد
 11/39درصد کاهش مليیابلد .در ایلن صلورت ابلق
نعایج جدو  ،3میزان درآمد خالص ساالنه در وضدیت
فدلي  18/51درصد کاهش یافعه؛ اما در وضدیت اعما
مدیریت اراضي  38/11درصد و در وضدیت اسلعاندارد
 111/13درصد افزایش مشاهده ميشود.

جدول  -5سطح کاربریهای اراضي (هکعار) قبل و بدد از اجرای
مد برنامهریزی خطي
کاربری
وضدیت فدلي
بدد از اجرای مد
درصد تغییرات

قبل از
اجرای
مد

در وضدیت اسعاندارد
سمت
راست
مدادله

نو
تابع

X3
(مرتع)

1

Max

1/351

1/331

1/553

1

Max

-3/13

-1/51

-5/31

1195/1
1113

≥
≤

1
1

1
1

1
1

محدودیت
او

3191/1
9311

≥
≤

1
1

1
1

1
1

محدودیت
دوم

9331

≤

1

1

1

محدودیت
سوم

11911
1

=

1
1

1
1

1
1

محدودیت
چهارم

≤

1113
1191
9/1

1195
3193
-95/9

9331
1118
13/8

اجرای مد برنامهریزی خطي

مقدار
(تن)

X2
(دیم)

آبي -باغ

دیم

مرتع

جدول  -6مقدار و درصد تغییرات میزان فرسایش ساالنه بدد از

جدول  -4جدو سیمپلکس مسأله بهینهسازی کاربری اراضي

X1
(آبي)
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عوامل

115151

تابع هدف
1
تابع هدف
1

تغییرات میزان فرسایش بدد از اجرای مد
وضدیت
فدلي
مقدار
(تن)
119818

وضدیت اعما
مدیریت اراضي
درصد
-1/13

مقدار
(تن)

درصد
-18/13

85333

وضدیت
اسعاندارد
مقدار
(تن)
31895

درصد
-11/39

ترسیم برنامههای همهجانبه و جامع مدیریت
آبخیز از رویکردهای مهم پیشرفت اجعماعي و
اقعصادی است .با اسعفاده از بهینهسازی سطح
کاربریها و اعما مدیریت و اسعاندارد سازی اراضي
ميتوان ضمن کاهش فرسایش و رسوب ،درآمد
بهرهبرداران را افزایش داد .در این پژوهش با اسعفاده از
مد برنامهریزی خطي دو هدفه ،تأثیر بهینهسازی
کاربری اراضي در میزان سوددهي و فرسایش خاک
حوزه آبخیز آدینه مسجد شازند بررسي شد.

جدول  -7مقدار و درصد تغییرات درآمد خالص ساالنه بدد از اجرای مد برنامهریزی خطي
تغببرات میزان فرسایش بدد از اجرای مد

قبل از بهینه
سازی

وضدیت اعما مدیریت اراضي

وضدیت فدلي

وضدیت اسعاندارد

مقدار
(میلیون ریا )

مقدار
(میلیون ریا )

درصد

مقدار
(میلیون ریا )

درصد

مقدار
(میلیون ریا )

درصد

1115

3331

-18/51

3191

38/11

13531

111/13

نعایج نشان داد که بیشعرین تغییر در سطح اراضي
مرتدي حاصل شده است .در بازدیدهای محلي که
انجام شد نیز مشخص شد تغییر در سطح کاربری
اراضي (تبدیل مراتع به دیمزارها) باعپ برهم زدن
تداد حوزه آبخیز شده است .عالوه بر این ،اصو
مدیریت غلط در اراضي دیم مانند شخم در جهت
شیب ،سرعت آشفعگي منابع آب و خاک را افزایش
داده است .از سویي ،خود کشاورزان نیز اععقاد دارند
که بهدلیل تغییرپذیری مقدار و توزیع بارش از سالي

به سا دیگر ،کشت محصوالت دیم در شرایط فدلي
کاربری اراضي از ریسکپذیری باالیي برخوردار است.
اما اراضي آبي-باغي منطقه که عمدتا در حاشیه
آبراهههای اصلي قرار گرفعهاند ،بیشعرین پعانسیل
کشت و کار از نظر مرغوبیت خاک ،شیب و دسعرسي
به منابع آبي را دار هسعند .لذا با توجه به محدودیت
در مقدار منابع آبي ،کمعرین تغییرپذیری در سطح این
کاربری بدد از مد سازی مشاهده شد.

1931 ،1  شماره،5 جلد
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 بنابراین برای حرکت در مسیر. درصد) است18/51(
توسده پایدار (کاهش فرسایش و افزایش درآمد) در
حوزه آبخیز آدینه مسجد الزم است بهینهسازی برای
شرایط اعما مدیریت و یا اسعانداردسازی کاربری
 کمااینکه وضدیت اسعاندارد.اراضي صورت پذیرد
 درصدی فرسایش و افزایش11/39 اراضي با کاهش
. درصدی درآمد در اولویت ميباشد111/13
بهینهسازی کاربری اراضي بهعنوان یکي از برنامههای
مدیریت جامع حوزههای آبخیر است که در بطن آن
واکنش اقدامات گوناگون در سناریوهای مخعلف
 لذا توصیه ميشود این پژوهش در.مندکس ميشود
.سایر حوزههای آبخیز کشور نیز انجام شود
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مساعدتهای مرکز تحقیقات
 اداره کل،کشاورزی و منابع ابیدي اسعان مرکزی
 شورای،منابع ابیدي و آبخیزداری اسعان مرکزی
اسالمي روسعاهای واقع در حوزه آبخیز آدینه مسجد
.قدرداني ميشود

) و1113(  و همکارانNikkami در پژوهش
) اسعاندارد سازی و بهینهسازی1111( Chamheidar
کاربری اراضي با توجه به ارزشدهي بیشعر به کاربری
 این مسئله باعپ شده تا با افزایش.باغ انجام شده است
، در هر سه وضدیت (شرایط فدلي،سطح اراضي باغي
شرایط اعما مدیریت و شرایط اسعاندارد) درآمد کل
 در این.افزایش یافعه و مقدار فرسایش خاک کم شود
 با در نظر گرفعن کاربریهای ترکیبي،پژوهش نیز
 نقشه کاربری اراضي،)1 برای شرایط اسعاندارد (جدو
اسعاندارد براساس ارزشدهي بیشعر به کشت باغي
 میزان فرسایش، با حل مسأله بهینهسازی.تهیه شد
کل در هر سه وضدیت همانند نعایج پژوهش سایر
 در شرایط، در مورد درآمد کل.محققین کاهش یافت
 مقدار درآمد کل کاهش پیدا کرد،فدلي کاربری اراضي
و فقط برای شرایط اعما مدیریت اراضي و شرایط
 این نشان.اسعاندارد افزایش درآمد مشاهده شد
ميدهد که بهینهسازی کاربری اراضي بدون اعما
مدیریت و یا اسعاندارد کردن اراضي توجیهپذیر نیست؛
) درصد1/13( زیرا ارزش وزني کاهش فرسایش خاک
به مراتب بسیار کمعر از ارزش وزني کاهش درآمد
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Abstract
Increasing in production and welfare of rural household along with soil erosion
mitigation are the most important objects of a watershed management program. Land
use optimization is an efficient approach that leads to a sustainable development plan. In
this research, the land use optimization was applied using a two-objective linear
programing model and geographic information systems by Lingo 11.0 software in
Adineh-Masjed Shahzand watershed of Markazi province, Iran. The model was defined
with three scenarios of current conditions, applying management conditions, and
standard conditions for two objectives of maximizing net benefits and minimizing soil
erosion. Results showed that the annual soil erosion decreased by 1.27, 18.69 and
26.93% in current land use, land use management, and standard land use conditions,
respectively. Also annual net income decreased by 18.56% in current land use; but
increased by 48.01 and 220.07% in land use management and standard land use
conditions, respectively. Considering weighting value of decreased soil erosion of
1.27% that is less than weighting value of decreased net income in current conditions,
land use optimization with no management practices or land standardization is not
justifiable.
Key words: Management scenarios, Objective functions, Production increase, Simplex
tableau, Soil erosion mitigation
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