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چکیده
عدم وجود مدیریت صحیح استفاده از اراضي در یک حوزه آبخیز ،تأثیرات نامناسبي بر منابع موجوود در آن دارد .بورای
کاهش اثرات محیطي و اقتصادی فرسایش که ناشي از سوء مدیریت در استفاده از اراضوي اسوت ،نیواز بوه تودابیری در
حوزههای آبخیز است .بهینهسازی کاربری اراضي یکي از راه کارهای مناسب برای دستیابي به توسعه پایودار و کواهش
هدررفت منابع ميباشد .هدف از انجام این پژوهش ،تعیین سطح بهینه کاربری اراضي بهمنظور افزایش درآمد ساکنین و
کاهش میزان اثرات فرسایش در حوزه آبخیز سد سنا است .بهمنظور رسیدن به توسعه و بهکواريیری روشوي بوهمنظوور
ترسیم الگوی بهینه استفاده از اراضي برای داشوتن حوداقف فرسوایش و افوزایش درآمود کواربران ،بوا اسوتفاده از مود
برنامهریزی چند هدفي متناسب با شکف توابع هدف و محدودیتها يزینههای بهینه تعیین و ارائه شود .در ایون رابطوه،
مد برنامهریزی خطي برای سه سناریوی مختلف وضعیت کنوني کاربریها ،وضعیت کنوني کاربریها با اعما مدیریت
اراضي و وضعیت استاندارد کاربریها و مطابق با اصو و معیارهای علمي مورد استفاده قرار يرفت .نتایج حاصف از ایون
پژوهش نشان داد ،سطح کاربریهای فعلي برای کاهش میزان فرسایش و افزایش درآمد ساکنین حوضه مناسب نبوده و
در شرایط بهینه باید تغییر کند .همچنین ،نتایج حاصله از میزان سود و فرسوایش نشوان داد ،در صوورت بهینوهسوازی
کاربری اراضي ،میزان فرسایش در شرایط فعلي ،با اعما مدیریت اراضي در کاربریهای فعلوي و در شورایط اسوتاندارد
بهترتیب  32/0 ، 5/3و  43/4درصد کاهش و میزان سود بهترتیب  141/50 ،40/03و  141/50درصد افزایش ميیابد.
واژههاي کلیدي :برنامهریزی خطي ،بهینهسازی ،سوددهي ،فرسایش ،مدیریت اراضي
مقدمه
رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع موجود،
بشر را وادار ساخته تا با چارهاندیشي صحیح ،مدیریت
بهینه منابع را بهعنوان یکي از راهکارهای اساسي در
تخصیص منابع به بهترین صورت ممکن بهکار يیرد تا
با تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود
بشری پاسخ دهد .توسعه پایدار در عرصههای

___________________________
* مسئو مکاتبهa_j472000@yahoo.com :

کشاورزی و منابع طبیعي ،جز با حفظ منابع و استفاده
صحیح و مستمر و پایدار و کاهش هدررفت و خسارت
به آنها بهوقوع نميپیوندد (.)1223 ،Nikkami
بهینهسازی کاربری اراضي در حوزههای آبخیز با
استفاده از برنامهریزی خطي و سامانه اطالعات
جغرافیایي و با توجه به دیدياه متضاد نیازها و منابع
محدود زمین ،یکي از روشهای مدیریتي مناسب برای
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رسیدن به پایداری و نیز تخصیص بهینه اراضي
بهمنظور رسیدن به بیشترین سود است (،Riedel
.)1223
کاربرد روشهای مختلف بهینهسازی در سا های
اخیر بهنحوی توسعه یافته که اغلب اقدامهای مدیریتي
همهجانبه و منطقي بر نتایج بهدست آمده از
پژوهشهای مرتبط با آنها استوار شده است .بهمنظور
تعیین الگوی کشت بهینه با هدف حداکثر کردن
درآمد خالص در منطقهای از پاکستان از مد
برنامهریزی خطي استفاده شد .در این مد  ،میزان
زمین و حداقف کشت يندم و برنج برای نیازهای
غذایي کشاورزان بهعنوان محدودیتهای مد در نظر
يرفته شد .نتایج حاصف از اجرای مد نشان داد،
سودآورترین کشت منطقه ،کشت محصو يندم
ميباشد ( Singhو همکاران.)1222 ،
افزایش بهرهوری اراضي کشاورزی و جنگلي در
بخش ترانین ژاپن بهدلیف تخصیص مناسب اراضي به
کاربریهای مختلف توسط  Traو )1224( Egashira
مورد تأیید قرار يرفت .مد برنامهریزی خطي و
غیرخطي در بهینهسازی کاربری اراضي جنوب شرقي
ترکیه در راستای بیشینهسازی سود در اراضي
کشاورزی با توجه به محدودیت آب مورد استفاده قرار
يرفت ( Benliو  .)1223 ،Kodalدر این مد  ،زمین و
دیگر منابع با توجه به کمیابي و مزیت نسبي آنها در
فرآیند تولید به کاربریهای مختلف تخصیص ميیابند
( Falah Shamsiو همکاران.)1221 ،
 Jaliliو همکاران ( )1220در پژوهشي با عنوان
بهینهسازی کاربری اراضي در حوزههای آبخیز بهمنظور
کمینهسازی فرسایش خاک با استفاده از برنامهریزی
خطي در حوزه آبخیز بریموند ،استان کرمانشاه ،چنین
يزارش کردند که عدم وجود مدیریت صحیح استفاده
از اراضي در یک حوزه آبخیز ،تأثیرات نامناسبي بر
منابع موجود در آن دارد .نتایج حاصف از مد
برنامهریزی خطي در خارستان فارس نشان داد ،در
صورت بهینهسازی کاربری اراضي در شرایط فعلي و
بدون اعما مدیریت اراضي ،میزان فرسایش خاک و
سوددهي کف حوضه بهترتیب  3/0درصد کاهش و
211/1درصد افزایش ميیابد .در صورت اعما مدیریت
اراضي در داخف سطوح فعلي کاربریها ،میزان
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فرسایش خاک و سوددهي کف حوضه بهترتیب 30/3
درصد کاهش و  125/0درصد افزایش و در شرایط
استاندارد کاربریها ،میزان فرسایش و سوددهي کف
حوضه بهترتیب  53/1درصد کاهش و  120/3درصد
افزایش ميیابد ( .)1222 ،Shabaniمطالعات يذشته
توانایي مد برنامهریزی خطي در حف مسائف
تخصیص منابع را به خوبي نشان ميدهد .بنابراین،
هدف از این پژوهش این است که با استفاده از مد
برنامهریزی چند هدفي از بین ترکیبات مختلف و
متنوع کاربریها ،يزینه بهینه طوری انتخاب شود تا
با وضعیت موجود ،عالوه بر کاهش آلوديي منابع آب و
خاک و کاهش فرسایش و رسوب ،درآمد مناسبي را
برای ساکنین حوضه به ارمغان آورد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز سد سنا با
مساحتي بالغ بر  22231/3هکتار است که در 221
کیلومتری شهر بوشهر قرار يرفته است (شکف  .)2این
حوضه در مختصات جغرافیایي  52′و  12°و ˝ 50تا
 52′و  33°و ˝ 35طو شرقي و  12′و  32°و ˝ 31تا
 12′و  42°و ˝ 43عرض شمالي واقع شده است.
حداکثر ارتفاع حوضه از سطح دریا  ،2151حداقف
 231و متوسط  023متر ميباشد .شیب متوسط
حوضه  35/3درصد است .طبقه شیب  21-15درصد
با مساحت  42/500کیلومترمربع ( 11/3درصد)
بیشترین و طبقه  1-5با وسعت  22/533کیلومترمربع
( 5/2درصد) کمترین سطح را اشغا کرده است.
مجموع طو کلیه آبراههها  315/13کیلومتر و تراکم
زهکشي در این حوضه  22/5کیلومتر بر کیلومترمربع
ميباشد که نشان از سیفخیز بودن حوضه دارد
(.)1221 ،NRDBP
بارنديي متوسط ساالنه حوضه سنا 320/12
میليمتر محاسبه شده است .همچنین ،حداکثر
بارنديي 14ساعته حوضه  52/0میليمتر است .دمای
حداقف ساالنه ،حداکثر ساالنه و میانگین ساالنه حوضه
بهترتیب  13/2 ،25/3و  11/5درجه سانتييراد است.
همچنین ،میانگین رطوبت نسبي نیز در این حوضه
 52/5درصد ميباشد .میزان تبخیر و تعرق پتانسیف و
واقعي حوضه بهترتیب  2021/1و  123/5میليمتر
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محاسبه شده است .اقلیم منطقه با توجه بهروش
دومارتن اصالح شده خشک يرم است .سازندهای
زمینشناسي حوضه شامف يروههای خامي زیرین و
فوقاني و بنگستان ،سازندهای پابده و يورپي ،آسماری،

جلد  ،5شماره 2331 ،3

يچساران ،میشان ،آغاجاری و بختیاری به همراه
واحدهای آبرفتي مربوط به مخروطهای آبرفتي جوان
و آبرفتهای بستر رودخانه ميباشد (،NRDBP
.)1221

شکل  -1نقشه موقعیت حوضه مورد مطالعه

خاک حوزه آبخیز مورد مطالعه در رده  Entisolو
يروه بزرگ  Typic Xerorthentsقرار يرفته است .این
خاکها فاقد تکامف پروفیلي هستند و به جز افق
سطحي  Ochricافق مشخص دیگری ندارد .ظرفیت
کف مراتع حوضه  2322/11واحد دامي در ماه است
که معاد با  425تن علوفه قابف برداشت در سا
ميباشد .در حا حاضر ،تعداد دام موجود در حوضه
 2354واحد دامي است که نیاز علوفهای معاد با
 1125/12تن دارند .با توجه به علوفه قابف برداشت
حوضه که برابر با  425تن ميباشد ،حدود 0251/34
واحد دامي مازاد بر ظرفیت مراتع هستند .وضعیت
مراتع مورد مطالعه از خیليضعیف تا ضعیف بوده و
يرایش آنها منفي است (.)1221 ،NRDBP
مطالعات صورت يرفته نشان ميدهد ،انواع
فرسایشهای آبي در این حوضه مشاهده ميشود .با
استفاده از روش  MPSIACمیزان رسوب ویژه و کف
رسوب تولید در زیرحوضههای الور و کشتو بهترتیب
 412/13مترمکعب بر کیلومترمربع در سا ،
 04230/05مترمکعب در سا  425/43 ،مترمکعب بر
کیلومترمربع در سا و  0221/02مترمکعب در سا

ميباشد .بخش عمده جمعیت  2225نفری منطقه را
روستائیان تشکیف ميدهند (حدود  20/1درصد) .از
این مجموعه 322 ،نفر در حوضه ساکن ميباشند و
بقیه در مرز آبخیز مسکن يزیدهاند .همچنین ،بخشي
از اراضي حوضه نیز در اختیار  12خانوار عشایری قرار
دارد .جمعیت فعا منطقه عموماً به شغفهای کاريری
( ،)% 10/4دامداری ( ،)% 11خدمات ( )% 21/4و
کشاورزی ( )% 23/0اشتغا دارند .با توجه به این که
عمده شغف کاريری در زمینه کشاورزی ميباشد ،لذا
ميتوان نتیجه يرفت حدود  13درصد جمعیت در امور
کشاورزی و دامداری شاغف ميباشند .نظام بهرهبرداری
از اراضي زراعي منطقه نظام دهقاني ميباشد .حدود
 55درصد از کف خانوارهای حوضه فاقد اراضي
کشاورزی ميباشند و حدود  13درصد آنها نیز کمتر
از چهار هکتار زمین دارند .عمدهترین محصوالت
زراعي منطقه يندم ،جو ،هندوانه ،ذرت ،کنجد و سیب
زمیني ميباشد که در مساحتي معاد  2331هکتار از
اراضي کشت ميشوند .همچنین 22/45 ،هکتار اراضي
به باغ نخف و مرکبات اختصاص دارد (،NRDBP
 .)1221با توجه به بررسيهای بهعمف آمده ،اراضي
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منطقه مستعد کاشت يندم ،جو ،هندوانه ،ذرت،
کنجد ،لیموترش و نخف ميباشد.
روش پژوهش :در این پژوهش ،ابتدا اطالعات پایه و
مورد نیاز براساس مطالعات تفصیلي -اجرایي حوزه
آبخیز سد سنا که در سا  2324بهوسیله معاونت
آبخیزداری استان بوشهر انجام شده بود ،تهیه و
جمعآوری شد .اطالعات و دادههای تکمیلي و مورد
نیاز در مراحف مختلف پژوهش با تجزیه و تحلیف
اطالعات موجود ،بررسيهای صحرایي و بحث و تباد
نظر با مردم ساکن حوضه جمعآوری شد .سپس ،سه
يزینه مورد بررسي قرار يرفت .بهطوریکه در هر
يزینه میزان فرسایش و درآمد خالص از هر کاربری
تعیین و بهعنوان ضرایب در توابع هدف استفاده شد.
سپس ،تغییرات میزان فرسایش و درآمد خالص در کف
منطقه و در هر سه يزینه با استفاده از مد
 ،ADBASEبه تفکیک مورد مقایسه و بررسي قرار
يرفت .يزینههای مورد بررسي به شرح زیر است:
گزینه اول (وضعیت کنوني کاربريها) :در این يزینه،
نقشه کاربری اراضي در وضعیت کنوني تهیه و میزان
فرسایش و درآمد خالص در هر کاربری تعیین شد.
سپس ،با توجه به مقادیر فرسایش و درآمد خالص هر
کاربری با استفاده از مد برنامهریزی خطي ،توابع
هدف تعریف و ترکیب بهینه کاربری اراضي تعیین شد.
بهطوریکه با توجه به وضعیت کنوني ،ترکیب بهینه
کاربری اراضي طوری مشخص شد که میزان درآمد
حداکثر و میزان فرسایش در کف حوزه حداقف شود.
گزینه دوم (وضعیت کنوني کاربريها و اعمال

مدیریت اراضي) :در این يزینه ،در وضعیت کنوني
تنها مدیریت صحیح استفاده از اراضي اعما ميشود،
لذا در حالت جدید میزان فرسایش و درآمد خالص هر
کاربری که متفاوت با حالت قبف ميباشد ،تعیین و در
توابع هدف مورد استفاده قرار يرفت .مثالً استفاده از
شخم عمود بر جهت شیب به جای شخم سنتي ،کشت
متراکم به جای کشت سنتي ،کشت بر روی خطوط
تراز به جای کشت معمولي و یا مدیریت صحیح چرا به
جای چرای سنتي در اراضي مرتعي .الزم به توضیح
است برای پیاده کردن الگوهای مختلف کشت و کار و
نحوه بهرهبرداری از اراضي از اطالعات موجود در
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منطقه ،خواستههای مردم و کشاورزان و نظر
کارشناسان کشاورزی استفاده شده است.
گزینه سوم (وضعیت استاندارد کاربريها) :در این
حالت با توجه به محدودیتها و منابع موجود در
منطقه ،مطالعات تناسب اراضي صورت يرفته و
اولویتهای استفاده از اراضي در شرایط آتي مشخص
شد .سپس ،براساس دستورالعمف و استانداردهای ارائه
شده در مورد انجام هر يونه فعالیت کشت و کار در
منطقه براساس شیب زمین و همچنین ،شرایط عمق
خاک و دیگر مسائف ،مطابق با اصو و معیارهای علمي
نقشه کاربری اراضي در حالت استاندارد تهیه شد .با
توجه به نقشه پراکنش کاربریها در حالت استاندارد،
مدیریت اراضي نیز در داخف هر کاربری اعما و سپس
میزان درآمد و فرسایش در حالت جدید مشخص و در
توابع هدف مورد استفاده قرار يرفت.
نتایج و بحث
کاربریهای موجود در حوزه آبخیز سنا به چهار
صورت مرتع ،باغ ،زراعت آبي و زراعت دیم
تقسیمبندی شد که میزان هر کاربری در جدو 2
ارائه شده است.
جدول  -1مساحت کاربریهای موجود در حوزه آبخیز سنا
کاربری
باغ
مرتع
کشت آبي
کشت دیم
سایر مناطق
مجموع

مساحت (هکتار)

مساحت (درصد)

220/52
3424/21
2132/01
221/54
23121/13
22231/3

2/12
22/00
1/03
2/53
03/15
222

با توجه به نتایج بهدست آمده ،کاربری کشت دیم
و باغ بهترتیب با  2/53و  2/12کمترین سطح از اراضي
حوضه را به خود اختصاص داده است .عالوه بر این،
سایر کاربریهای جاده ،مسکوني و توده سنگي جزء
سایر مناطق قرار يرفتند که بیشترین سطح از حوضه
یعني  03/15درصد را به خود اختصاص داده است
(شکف .)1
با در نظر يرفتن شرایط استاندارد برای هر کاربری
از جمله عمق خاک ،شیب و فاصله دسترسي به منابع
آب ،سطح کاربریها در این شرایط تعیین شد که
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نتایج حاصف از آن در جدو  1و شکف  3آمده است.
نتایج حاصف از بهینه سازی با استفاده از نرمافزار
 ADBASEنشان داد که برای هر سه سناریوی مورد
مطالعه یعني وضعیت کنوني ،وضعیت اعما مدیریت

جلد  ،5شماره 2331 ،3

اراضي و وضعیت استاندارد ،سطح بهینه کاربریهای
اراضي که ميتواند درآمد ساکنین آبخیز را حداکثر و
در عین حا میزان فرسایش کف حوضه را به حداقف
ممکن برساند ،در جدو  3ارئه شده است.

شکل  -2نقشه کاربری اراضي حوزه آبخیز سد سنا در وضعیت کنوني
جدول  -2سطح کاربریهای حوضه مطالعاتي در وضعیت استاندارد
کاربری
باغ
مرتع
کشت آبي
کشت دیم

مساحت (هکتار)
233/12
3424/21
411/51
25/1

مقایسه مقادیر سود و فرسایش ساالنه قبل و بعد از

بهینهسازي کاربري اراضي :پس از محاسبه میزان
فرسایش و سود در قبف و بعد از عملیات بهینهسازی،
اقدام به مقایسه میزان فرسایش و سود ساالنه برای هر
سه سناریو شد که نتایج حاصف از آن در جدو های 4
و  5ارائه شده است .افزایش فرسایش ساالنه در برخي
کاربریها مانند باغ در بعد از بهینهسازی کاربری
اراضي ،مربوط به افزایش مساحت کاربری در بعد از
بهینهسازی ميباشد ( 222هکتار به  233/12هکتار).
در جدو های  4و  ،5مقادیر فرسایش و سود در هر
سه سناریو قبف از ورود دادهها به مد بهینهسازی

مساحت (درصد)
22/53
02/22
3/53
2/01

ارائه شده که با استفاده از اطالعات موجود محاسبه
شد.
سپس ،دادههای حاصله وارد مد  ADBASEشده
و مقادیر فرسایش و سود بعد از بهینهسازی در
وضعیت کنوني ،وضعیت اعما مدیریت اراضي و
وضعیت استاندارد بدست آمد .بنابراین ،این جدو ها
مقایسه سود و فرسایش را در هر سه يزینه در قبف و
بعد از بهینهسازی نشان ميدهد .مقایسه هر يزینه بعد
از بهینهسازی با وضعیت کنوني در جدو های  1و 0
انجام شده که بهصورت درصد کاهش فرسایش و
افزایش سود ارائه شده است.
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شکل  -3نقشه کاربری اراضي حوزه آبخیز سد سنا در وضعیت استاندارد
جدول  -3سطح اختصاص یافته به هر کاربری در شرایط قبف و بعد از بهینهسازی
سطح اختصاص یافته (هکتار)

کاربری
باغ
مرتع
کشت آبي
کشت دیم

قبف از بهینه سازی

بعد از بهینه سازی

222
3424/21
2131
220

233/12
3424/21
411/51
25/12

جدول  -4میزان فرسایش ساالنه (تن در سا ) در قبف و بعد از اعما مدیریت اراضي کاربری اراضي
وضعیت اعما مدیریت اراضي

وضعیت کنوني
کاربری اراضي

قبف از
بهینهسازی

بعد از
بهینهسازی

قبف از
بهینهسازی

بعد از
بهینهسازی

باغ
مرتع
کشت آبي
کشت دیم
کف

2221/1
45230/24
23253/24
2425/21
11204/02

3240/221
45230/24
0255/22
2221/52
13331/03

243/42
31501/12
23235/31
2223/53
42314/02

0213/32
31501/12
5234/2
223/51
45125/23

جدو های  1و  0بهترتیب درصد کاهش میزان
فرسایش و افزایش سود خالص کف حوضه در شرایط
بهینهسازی کاربریهای اراضي نسبت به وضعیت
موجود را نشان ميدهد .نتایج حاصف از جدو  1نشان
ميدهد که در صورت بهینهسازی کاربری اراضي میزان
فرسایش در وضعیت کنوني ،اعما مدیریت اراضي و

وضعیت استاندارد بهترتیب  32/0 ،5/3و  43/4درصد
کاهش ميیابد .نتایج حاصف از جدو  0نشان ميدهد،
در صورت بهینهسازی کاربری اراضي در محدوده
مطالعاتي ،میزان سود خالص در وضعیت سه سناریو
یاد شده بهترتیب  34/12و  50/14درصد افزایش
ميیابد (جدو .)0

جلد  ،5شماره 2331 ،3
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جدول  -5مقادیر سود خالص ساالنه در قبف و بعد از اعما مدیریت اراضي کاربری اراضي (میلیون ریا در سا )
وضعیت اعما مدیریت اراضي

وضعیت کنوني
کاربری اراضي

قبف از
بهینهسازی

بعد از
بهینهسازی

قبف از
بهینهسازی

قبف از
بهینهسازی

باغ
مرتع
کشت آبي
کشت دیم
کف

1223/1
255/15
20434/4
31/3
12313/55

14222/02
255/15
1510/02
01/12
32522/43

0033/12
2212/441
23302/01
234/21
12211/111

14441/4
2212/441
0430/45
220/35
03212/15

جدول  -6درصد کاهش میزان فرسایش کف حوضه در بعد از اعما مدیریت اراضي کاربری اراضي
بعد از بهینهسازی

قبف از بهینهسازی
وضعیت کنوني
وضعیت کنوني
11204/02

میزان
(تن در سا )
13331/03

وضعیت اعما مدیریت اراضي
درصد
کاهش
5/3

میزان
(تن در سا )
45125/23

درصد کاهش
32/0

جدول  -7درصد افزایش میزان سود خالص کف حوضه در بعد از اعما مدیریت اراضي کاربری اراضي
بعد از بهینهسازی

قبف از بهینهسازی
وضعیت کنوني
وضعیت کنوني
12313/55

مقدار
(میلیون ریا )
32522/43

سطح اختصاص یافته به هر کاربري در شرایط قبل و

بعد از بهینهسازي :همانيونه که در جدو  3مشاهده
ميشود ،سطح کاربریهای فعلي در صورت
بهینهسازی مسئله تغییر کرده است ،بهطوریکه سطح
اراضي باغي از  222به  233/12هکتار ( 23/11درصد
افزایش) ،اراضي مرتعي ( 3424/21بدون تغییر) ،سطح
اراضي کشت آبي از  2131به  411/51هکتار (30/54
درصد کاهش) و سطح اراضي کشت دیم نیز از  220به
 25/1هکتار ( 03/11درصد کاهش) تغییر کرده است.
نتایج بهدست آمده از جدو  3يویای این مطلب است
که تغییر در سطح کاربریها بیشتر در اراضي کشت
آبي ،دیم و باغ ها رخ داده است .عملیاتهای میداني و
مصاحبههای انجام شده با کشاورزان ساکن روستاهای
موجود در حوزه آبخیز سد سنا ،کشاورزان پیشرو و
همچنین ،کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان
دشتي نیز نشان ميدهد که بیشتر کشاورزان منطقه

وضعیت اعما مدیریت اراضي
درصد
افزایش
40/03

مقدار
(میلیون ریا )
03212/15

درصد افزایش
141/50

بهدلیف سودآوری پایین اراضي کشت دیم و آبي ،باال
بودن میزان سوددهي اراضي باغي ،وجود شرایط خاص
آب و هوایي و اقلیمي مناسب برای ایجاد باغات،
کاهش بیش از حد آبهای زیرزمیني در اثر
خشکساليهای اخیر و تشویق مسئولین در ایجاد
باغات ،در بیشتر اراضي کشاورزی اصالح کشت صورت
يرفته و توصیه اکید شده که اراضي را تبدیف به باغ
نمایند .البته با اعما مدیریت صحیح و تبدیف
روشهای سنتي آبیاری به روشهای مدرن ميتوان
انتظار داشت سودآوری بیشتر و فرسایش کمتر در این
اراضي مطرح باشد.
سود و فرسایش در هریک از سناریوها:
گزینه اول :وضعیت فعلي
الف) فرسایش قبل و بعد از بهینهسازي کاربري

اراضي :با توجه به نتایج بهدست آمده در بخش نتایج
مشاهده ميشود ،میزان فرسایش خاک در صورت
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بهینهسازی کاربری اراضي در شرایط فعلي کاهش
یافته است .همانيونه که جدو  4نشان ميدهد،
میزان فرسایش قبف از بهینهسازی کاربری اراضي برابر
با  11204/0تن در سا بوده است که پس از
بهینهسازی کاربری اراضي به  13331/2تن در سا
رسیده است .بهعبارتي ،میزان فرسایش حدود 5/3
درصد کاهش یافته است (جدو  Jalili .)1و همکاران
( )1220با انجام پژوهشي در حوزه آبخیز بریموند به
این نتیجه دست یافت ،در صورت بهینهسازی کاربری
اراضي ،فرسایش به میزان  0/2درصد کاهش ميیابد.
همچنین )2333( Nikkami ،نیز در تحقیقات خود در
یکي از حوزههای آبخیز دماوند يزارش داد بهینهسازی
کاربری اراضي ،میزان فرسایش خاک را به میزان پنج
درصد کاهش ميدهد.
ب) سوددهي کاربريهاي مختلف در شرایط قبل و

بعد از بهینهسازي :نتایج حاصله از این پژوهش نشان
داد ،در صورت بهینهسازی کاربری اراضي ،میزان کلي
سوددهي کاربریها افزایش قابف توجهي داشته است.
با توجه به جدو  ،5میزان سوددهي کف حوضه در
قبف از بهینهسازی کاربری اراضي برابر با 12313/1
میلیون و پس از بهینهسازی کاربری اراضي برابر با
 32522/5میلیون ریا بوده است .بهعبارتي ،میزان
سوددهي درصورت بهینهسازی کاربری اراضي به
میزان  40/0درصد افزایش یافته است.
گزینه دوم :وضعیت اعمال مدیریت اراضي:
الف) فرسایش قبل و بعد از بهینهسازي کاربري

اراضي :نتایج حاصف از جدو  1نشان ميدهد ،در
صورت اعما مدیریت اراضي در کاربریهای فعلي،
میزان فرسایش خاک به اندازه  32/0درصد کاهش
ميیابد .بهطوریکه میزان فرسایش از  11204/02تن
در سا در قبف از بهینهسازی در وضعیت کنوني به
 45125/23تن در سا در شرایط بعد از بهینهسازی
در وضعیت اعما مدیریت اراضي رسیده است (جدو
 .)4نتایج بهدست آمده از این پژوهش با نتایج
پژوهشهای دیگر محققان نظیر  Poudelو همکاران
( )2333همخواني دارد Poudel .و همکاران ()2333
در بررسي میزان فرسایش و تولید رسوب در فیلیپین
دریافتند که بیشترین مقدار فرسایش به مقدار 15/3
تن در هکتار در اراضي باال دست بدون کنتوربندی و
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 43/0تن در هکتار در اراضي با کشت نواری بوده
است .نتایج نشان ميدهد که در صورت اعما سیستم
کشت نواری در حوضه مقدار فرسایش حدود 33
درصد کاهش ميیابد.
ب) سوددهي کاربريهاي مختلف در شرایط قبل و

بعد از بهینهسازي :همانطورکه جدو  5نشان
ميدهد ،میزان سوددهي کف حوضه در شرایط قبف از
بهینهسازی در وضعیت کنوني برابر با 12313/1
میلیون ریا و در شرایط بعد از بهینهسازی در
وضعیت اعما مدیریت اراضي برابر با 03212/0
میلیون ریا بوده است .بهعبارتي ،بهینهسازی کاربری
اراضي همراه با اعما مدیریت اراضي در کاربریهای
فعلي باعث افزایش  141/1درصدی در میزان سود کف
حوضه شده است .علت افزایش میزان سود کف حوضه
افزایش وسعت اراضي باغي بهدلیف سودآوری بیشتر و
کاهش سطح اراضي دیم و کشت آبي بوده است
(جدو .)0
گزینه سوم :وضعیت استاندارد
الف) فرسایش در شرایط قبل و بعد از بهینهسازي

کاربري اراضي :همانطورکه جدو  4نشان ميدهد،
در وضعیت استاندارد ،میزان فرسایش از  11204/0تن
در سا در وضعیت کنوني به  30243/4تن در سا
در وضعیت استاندارد کاهش یافته است .بهعبارتي،
میزان فرسایش در شرایط استاندارد به میزان 43/4
درصد کاهش یافته است (جدو  .)1این امر از لحاظ
مدیریت پایدار حوزه های آبخیز بسیار حائز اهمیت
است Argabright .و همکاران ( )2331با مطالعهای در
دره ميسيسيپي شمالي در آمریکا ،در مورد تغییرات
فرسایش خاک از سا  2332تا  2331به این نتیجه
دست یافتند که میزان فرسایش خاک در طو دوره
 41 ،2332-2331تا  52درصد کاهش یافته است.
علت کاهش فرسایش ،بهکاريیری سیستم مناسب
زراعي مانند تراسبندی ،کشت نواری ،شخم حفاظتي
و تغییر در الگوی کشت ميباشد.
 )2332( Toweryنیز براساس مطالعات خود
يزارش ميکند که سسیستمهای شخم حفاظتي
ميتواند فرسایش خاک و رواناب را به میزان قابف
توجهي کاهش دهد .بهعبارتي ،شخم حفاظتي حدود
 10درصد میزان فرسایش و حدود  42درصد میزان
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رواناب را کاهش ميدهد Baker .و  )2323( Laflenو
 Fawcettو همکاران ( )2334در آمریکا نیز يزارش
دادهاند که میزان فرسایش و رسوب تحت عملیات
شخم حفاظتي و بهکاريیری اصو صحیح استفاده از
اراضي حدود  44-32درصد بسته به نوع سیستم شخم
و نوع محصو کاهش ميیابد.
ب) سوددهي کاربريهاي مختلف قبل و بعد از

بهینهسازي کاربري اراضي :نتایج حاصف از این
پژوهش نشان ميدهد ،بهینهسازی کاربری اراضي در
شرایط استاندارد ،میزان سوددهي کاربری ها را بهطور
قابف مالحظهای افزایش ميدهد .میزان سوددهي
کاربریهای مختلف در حوزه آبخیز سنا از 12313/1
میلیون ریا در سا در شرایط قبف از بهینهسازی در
وضعیت کنوني به  03212/0میلیون ریا درشرایط
بعد از بهینهسازی در وضعیت استاندارد رسیده (جدو
 )5که مؤید افزایش  141/1درصدی میزان سوددهي
بعد از بهینهسازی کاربریهای اراضي طبق معیارهای
استاندارد ميباشد (جدو .)0
تغییر کاربری اراضي بهعنوان یکي از چالشهای
عمده در قرنهای آتي مطرح خواهد بود و برخي حتي
اعتقاد به شدیدتر بودن تاثیرات آن نسبت به پدیده
تغییر اقلیم دارند .پژوهش حاضر در راستای کاهش
میزان فرسایش و افزایش میزان سوددهي حوزه آبخیز
سد سنا با استفاده از بهینهسازی کاربری اراضي انجام
شد .نتایج حاصف از این پژوهش نشان داد ،در صورت
بهینهسازی کاربری اراضي در شرایط فعلي بدون اعما
مدیریت اراضي ،میزان فرسایش خاک نسبت به شرایط
حا به میزان  5/3درصد ،در وضعیت اعما مدیریت
اراضي در کاربریهای فعلي ،فرسایش خاک 32/0
درصد و در وضعیت استاندارد کاربریها و مطابق با
اصو و معیارهای علمي ،میزان فرسایش به میزان
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 43/4درصد کاهش ميیابد .علت کاهش فرسایش
مربوط به کاهش سطح اراضي دیم و کشت آبي و
افزایش آن به سطح اراضي باغي بوده است .همچنین،
نتایج این پژوهش نشان ميدهد ،بهینهسازی کاربری
اراضي ،نه تنها میزان فرسایش و هدررفت منابع را
کاهش داده ،بلکه میزان سوددهي کاربریهای مختلف
را بهبود ميبخشد که این امر از لحاظ مدیریت پایدار
حوزه آبخیز بسیار حائز اهمیت ميباشد .بهطوریکه در
صورت بهینهسازی کاربری اراضي در وضعیت فعلي و
بدون اعما مدیریت اراضي  40/0درصد ،در وضعیت
اعما مدیریت اراضي  141/1درصد و در شرایط
استاندارد کاربریها و مطابق با اصو و معیارهای
علمي  141/1درصد نسبت به شرایط قبف از
بهینهسازی بر میزان کف سوددهي حوضه افزوده شده
است.
مقایسه فرضیهها و نتایج بهدست آمده از این
پژوهش نیز نشان ميدهد ،فرضیه او که مطرح
ميکند وضعیت فعلي کاربری اراضي در حوزه آبخیز
سد سنا برای به حداقف رساندن فرسایش خاک
مناسب نميباشد و باید اقدامات مدیریتي برای
بهینهکردن آنها منظور شود .فرضیه دوم نیز که
مطرح ميکند با مدیریت بر روی کاربریهای مختلف
اراضي در یک حوزه آبخیز ميتوان میزان فرسایش را
کاهش و میزان درآمد کاربران را افزایش داد ،با توجه
به نتایج بهدست آمده از این پژوهش مورد تأیید قرار
مييیرد .زیرا ،در صورت اعما مدیریت اراضي بر روی
کاربریهای مختلف و تعیین سطح استاندارد کاربریها
در یک حوزه آبخیز به میزان قابف توجهي از میزان
فرسایش کاسته و بر میزان سوددهي حوضه افزوده
ميشود.
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Abstract
Improper land use management has inverse impacts on available resources. To reduce
these environmental and economic effects of soil erosion, there is a need for proper
watershed plans. Land use optimization is of the solutions for achieving sustainable
development and reducing the loose of resources. The main objective of this research
was determining the optimal level of land use to increase the income of residents and
reducing the effect of erosion in the Sana Dam Watershed. To apply an optimal pattern
of land used for minimizing soil erosion and maximizing land income by a multiobjective programming model, optimal scenarios were chosen proportion to the shape of
objective functions and constraints. For this purpose a linear programming model was
used for three different scenarios of a) present land use conditions b) present land use
condition with some applied land use management and c) standard land use conditions
according to principles and scientific criteria. The results showed that present land use is
not in optimal level and should be changed. Also, results demonstrated that the amount
of soil erosion could be decreased by 5.3, 31.7 and 43.4 percent and the amount of net
income could be increased by 47.73, 242.57 and 242.57 percent by land use
optimization in present land use conditions, present land use condition with some
applied land use management and standard land use conditions, respectively.
Key words: Erosion, Land use management, Linear programming, Optimization,
Profitability
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