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 کيدهچ

اسـتفاده از   . رود شـمار مـي    رهـاي کـاربردي مـديريت بـه        ابزا ترين  مهم از   ،ترسود بيش  آوردن   دست  بهتخصيص بهينه منابع محدود براي      

کارهاي اساسـي در مـديريت منـابع        يابي به حداکثر سود نيز يکي از راه        توزيع بهينه کاربري اراضي در دست      منظور  به سازي  بهينهي  ها  روش

 سـوددهي کـاربري     سازي  بيشينه منظور  به هکتار در استان کرمانشاه      ۹۵۷۲ آبخيز بريموند به مساحت      ي  هتحقيق حاضر در حوز   . آبخيز است 

روش  بـه  خطـي  ريـزي   برنامـه يابي به توسعه پايدار بـا اسـتفاده از حـل مـدل               دست براياراضي با رعايت الگوهاي کاهش هدررفت منابع        

وان ورودي  عن  به ،ي استاندارد استفاده از اراضي    ها  همقادير سود خالص و نيز نقش     .  صورت گرفته است   ADBASE افزار  نرمسيمپلکس در   

آمده نشان داد که بـا توزيـع بهينـه کـاربري اراضـي               دست  بهنتايج  .  مورد استفاده قرار گرفت    سازي  بهينه مدل   محدوديتتابع هدف و توابع     

ه با کاهش سطح اراضي ديم و افزايش اراضي باغي در منطقـه و              ک افزايش يافته     درصد ۶۲/۱۸ سود ساالنه    ،عالوه بر کاهش هدررفت منابع    

گـر  نبيـا  نيـز    حساسـيت آمـده از تجزيـه و تحليـل          دسـت   بـه نتـايج   .  آمده است  دست  بهشده در مدل     ي اعمال ها  محدوديتايت تمام   با رع 

 .ساز از سطح اراضي باغي است تأثيرپذيري زياد تابع بيشينه
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 ...سازي سوددهي کاربري اراضي حوزه                                                        بيشينه ۷۷۴

 مقدمه

 بشـر را    ، منابع موجود  محدوديتافزون جمعيت و     رشد روز 
 مديريت بهينـه    ، صحيح انديشي ساخته است تا با چاره    وادار  

تخصـيص   عنوان يکـي از راهکارهـاي اساسـي در    منابع را به  
کار گيرد تا بـا تخصـيص         به بهترين صورت ممکن به     ١بعمنا

. بهينه منابع محدود به نيازهاي نامحدود بشري پاسخ دهـد         
 جز با   ،ي کشاورزي و منابع طبيعي    ها  هتوسعه پايدار در عرص   

 مسـتمر و پايـدار و کـاهش          و حفظ منابع و استفاده صحيح    
يـن  ا). ۱۳( پيونـدد  به وقوع نمـي  و خسارت به آنها تهدررف

ايداري در واقع يک پديده اکولوژيکي است کـه در ارتبـاط            پ
کنـد و بـر حفـظ         مين ميانگين درآمد همگاني عمل مي     با تأ 

زمينه علـم   در اين   ). ۵(دوام تکيه دارد      پذير با   منابع تجديد 
عنوان علم مکمل کشاورزي با در نظر گرفتن         مديريت نيز به  

ـ يـابي  دسـت  بـراي رابطه بين عوامل مختلـف کشـاورزي        ه ب
 ،۴( عرصه مديريت منابع نهـاده اسـت          سود پا به   ترينبيش
 مسائل موجـود    ،٢سازي  بهينهي  ها  روشبا استفاده از    تا  ) ۲۵

 . ندكنبندي  ي طبيعي را فرمولها هدر عرص
ي آبخيز با استفاده ها ه کاربري اراضي در حوزسازي بهينه

 و با ٣ و سامانه اطالعات جغرافياييخطي ريزي برنامهاز 
 يکي از ، به ديدگاه متضاد نيازها و منابع محدود زمينتوجه
 رسيدن به پايداري و نيز برايي مديريتي مناسب ها روش

 سود ترينبيش رسيدن به منظور بهتخصيص بهينه اراضي 
د ي اقتصادي برتر بايها هسازي گزين چه نهايي اگر). ۲۲( است

ها و   به پايداري اکوسيستمتوجهبا مالحظات بيولوژيکي و با 
 ولی ،)۱۶ ، ۲۱(ل اجتماعی صورت پذيرد چنين مسائهم

پايه و اساس توسعه اقتصادي بسياري از جوامع بر آمايش 
 ٤هاي مربوط به محاسبات اقتصادي صحيح سرزمين و بحث

 در سازي بهينهي مختلف ها روشکاربرد ). ۲۰(مبتني است 
هاي  يافته که اغلب اقدامنحوي توسعه هاي اخير به سال
آمده از   دست بهجانبه و منطقي بر نتايج  ديريتي همهم

                                                 
‐۱  Resources Allocation 

‐۲  Optimization 

‐۳  Geographic Information System, GIS 

‐۴  Economic Calculation Debate 

 سينگ و سينگ. اند تحقيقات مرتبط با آنها استوار شده
 بهينه ريزي برنامه توليد و سود را با سازي بيشينه) ۱۹۹۹(

 هندوستان ٥کشت در يک مطالعه موردي در ماهی کوماند
 ريزي برنامه تحقيق نشان داد که نتايج). ۲۴(بررسي كردند 

و درصد  ۹۶ تا ۶۰کشت در سطح منطقه توليدات را از 
. افزايش داده استدرصد  ۲۶ تا ۲۳برگشت خالص را از 

 مدل ،)۲۰۰۲( کامی و همکاران نيکو ) ۱۹۹۹( کامی نيک
منظوره را براي کاهش   چندخطي ريزي برنامه سازي بهينه

تأثيرات محيطي و اقتصادي فرسايش خاک ناشي از 
 ةحوزي کاربري اراضي در زيرها اليتمديريت نامناسب فع

). ۱۹ ،۱۸(كار بردند   آبخيز دماوند بهةحوزسياهرود در 
شده داللت بر افزايش سود ساالنه در   نتايج تحقيقات ارائه

) ۲۰۰۳( رونسول و همکاران. دارد )%۱۳۴( نظرمنطقه مورد 
 توزيع مکاني کاربري کشاورزي اراضي سازيمدلنيز 
بررسي  سود در دو منطقه انگليس را زيسا بيشينه منظور به

ضمن کاربرد ) ۲۰۰۳(بنلی و کودال ). ۲۳( كردند
 کاربری اراضی سازی بهينه خطی و غيرخطی در ريزی برنامه

 ،تربيشيابی به سود جنوب شرقی آنتاليا در ترکيه در دست
سازی   غيرخطی در راستای بيشينهريزی برنامهبر استفاده از 

 آب اشاره محدوديت به توجه رزی باسود در اراضی کشاو
اضی کشاورزی و جنگلی وری ار افزايش بهره). ۱۵( اند داشته

واسطه تخصيص مناسب اراضی به   به٦ين ژاپندر بخش تران
مورد ) ۲۰۰۴(ی مختلف توسط ترا و اگاشيرا ها کاربری
نيز از ) ۲۰۰۴(فرحپور و همکاران  ).۲۷( قرار گرفت تأييد

 افزايش حداکثر پوشش گياهی منظور هب سازی بهينهديدگاه 
نتايج تحقيق ايشان در . دندكردر مراتع چادگان استفاده 

 بر توصيه گزينه حداکثر درآمد و ظرفيت ،منطقه مذکور
 حذف کشت گندم و کاهش يارانه استوار بود راهچرايي از 

ی مختلف با ها کاربري مناسب تخصيص وسعت). ۱۷(
ی ها مدلرافيايي در تلفيق با استفاده از سامانه اطالعات جغ

 ةحوزدر يک ) ۲۰۰۴(  توسط وانگ و همکارانسازی بهينه

                                                 
‐۵  Mahi Command 

‐۶  Tran Yen 
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 شيب و ،ی موجودها  به کاربریتوجهآبخيز در چين با 
 ). ۲۸( دشفاصله تا منابع آب سطحی انجام 

بـه تعيـين    ) ۱۳۸۲(در ايران محسني ساروي و همکـاران        
يز با استفاده   ي آبخ ها  هبرداري از منابع حوز    الگوي بهينه بهره  

 گرمابدشـــت از ةحـــوز  در زيـــر١ هـــدفريـــزي برنامـــهاز 
).  ۱۰ (پرداختنـد سـو در اسـتان گلسـتان        ي قـره  ها  هزيرحوز

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که الگوي پيشـنهادي           
ــدگاه اقتصــادي  ــر اســاس دي ــه  ،ب ــري نســبي نســبت ب  برت

 زيـرا تمـام     ،داردمحيطـي    ي اجتمـاعي و زيسـت     هـا   هديدگا
بـه   ،)۱۳۸۲( غالمـي .  مورد نظر تـأمين شـده اسـت        اهداف

 با  خطي ريزي  برنامهتعيين تناوب زراعي بهينه با استفاده از        
 آوردن  دست  بههدف تعيين الگوي بهينه تناوب زراعي براي        

اي   در مزرعـه   ،قايسه آن بـا وضـع موجـود       درآمد خالص و م   
تحليـل  ). ۹( پرداخـت  هکتاري در شهرستان بجنـورد       ۱۱۰

له نشان داد که درآمد خالص مزرعه حاصـل         ئ مس حساسيت
ــم  ــه و ه ــاوب زراعــي بهين ــار تن ــاداز چه ــين نه ــا هچن ي ه

فـالح  .  داردپـذيري    نسبت انعطاف    تغييرات به  ،کننده  محدود
نيز به ارزيابی اقتصادی تخصيص زمين بـه        ) ۱۳۸۳( شمسی

 آبخيـز   ةحـوز  هکتار در    ۲۷۰۰۰ کاربری عمده در سطح      ۱۲
اده از سامانه اطالعات جغرافيايي و کليبرچای وسطی با استف

يابی با الگوی حمل و نقـل و لحـاظ            خطی بهينه  ريزی  برنامه
ــدوديت ــو  مح ــای ت ــرزمينه ــادی و  ،ان س ــعيت اقتص  وض

 و ارتقای وضعيت اقتصـادی منطقـه        پرداختمحيطی   زيست
ی مذکور و تغييـر در نـوع محصـول و           ها  روشکارگيری   هبا ب 
 ). ۸( ردك  را تأييدها کاربريجايي  هجاب

  در سـازي   بهينـه ي مختلـف    ها  روش کاربرد فراوان    با وجود 
 ،بـرداري از منـابع آب      مديريت توليد و صنعت و حتي بهـره       

تاکنون به کاربرد اين علم در مديريت منابع با ارزش موجود           
.  نشـده اسـت   الزم توجه  در ايران  ويژههبي آبخيز   ها  هدر حوز 

 در مـديريت  سـازي  بهينـه ي هـا  کارگيري روش هاز آنجا که ب 
 بهينـه در    يحلـ  راهي آبخيز به حفظ منـابع و ارائـه          ها  هحوز

يابي به توسـعه پايـدار بـا رعايـت تمـامي             و دست  ها  کاربري
 اقتصـادي و قـانوني در آنهـا         ، اجتماعي ،ي فنی ها  محدوديت

                                                 
 ‐۱ Goal Programming 

 تـا الگـوي بهينـه    شـده  در اين تحقيق سعي   ،شود  میمنجر  
 آن  حساسـيت  و   نظـر  آبخيز مورد    ةحوزاستفاده از منابع در     

 بـه   توجـه  تا ضـمن      است دهشبه تغيير انواع کاربري تعيين      
 سـوددهي   سـازي   بيشينه ،حفظ منابع و کاهش هدررفت آن     

 .  آبخيز مورد نظر تحقق يابدةحوزکاربري 
 

 ها مواد و روش

 آبخيـز بريمونـد بـا مسـاحت         ةحـوز  ،بررسـي منطقه مورد   
ل  کيلــومتري شــمال شهرســتان ســرپ۴ در ، هکتــار۹۵۷۲

اين منطقـه در حـد واسـط        . استذهاب در استان کرمانشاه     
ــرقي   ــول ش ــا۴۵˚۴۷´۴۵˝ط ــرض۴۵˚۵۴´۴۶˝   ت    و در ع

. قـرار گرفتـه اسـت       ۳۴˚۳۶´۰۸˝  تا      ۳۴˚۲۸´۲۴˝شمالي  
نظـر را نشـان      موقعيت و شماي كلي منطقه مـورد         ،۱شكل
 . دهد مي

 مطالعـاتي و يـک      ةحوز زير ۱۴ آبخيز بريموند شامل     ةحوز
 از  هـا   هي متعدد اين زيرحـوز    ها  هلي است که آبراه   ناحيه داخ 

ي داالهـو در شـمال شـرقي منطقـه سرچشـمه و در              ها  هکو
. شـود    آبياري و آبرساني بريمونـد خـتم مـي         نهايت به کانال  

متر بـرآورد شـده      ميلي ۴/۴۸۵سط بارش ساالنه منطقه     متو
 امانهبررسـي سـ    مـورد    ةحوزي  ها   منشأ اصلي بارندگي   .است
 و  شـده ت که از بخـش غربـي بـه کشـور وارد             زايي اس  باران

 دريـاي   ، از اقيـانوس اطلـس     هـا   رطوبت هواي ايـن سيسـتم     
الگـوي  پـنج   ). ۱۱ (شـود   مديترانه و درياي سياه تأمين مـي      

 شــياري و ، خفيــف و متوســط،فرسايشــي ســطحي شــديد
تحقيقـات  بـر اسـاس     . شـود   آبکندی در منطقه مشاهده مي    

د بــر اســاس  آبخيــز بريمونــةحــوز ،شناســي منطقــه خــاک
 ،ها  هاراضي کو الگوي  استانداردهاي موجود در ارزيابي به سه       

در حـال   . اي تفکيک شـده اسـت      ي دامنه ها   و دشت  ها  فالت
ــوع  ــر از مجم ــه ۹۵۷۲حاض ــطح اراضــي منطق ــار س  ، هکت

 هکتار به اراضـي     ۳۲/۳۸ ، هکتار به اراضي مرتعي    ۲۷/۴۰۰۱
 به  هکتار۲۷/۴۰۴۹ ، هکتار به کشاورزي ديم۹۲/۹۵۲ ،باغي

مانـده مربـوط بـه سـطح           هکتار بـاقي   ۸۷/۵۳۰کشت آبي و    
 ).۳( است و مناطق مسکوني ها ه را،اي اراضي صخره
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  آبخيز بريموندةحوز موقعيت و شماي كلي ‐۱ شكل

 
دليـل سـادگی و       خطی به  ريزی  برنامهی  ها  روش که   از آنجا 
يت مدير در   ريزی  برنامهی  ها  روشتر از ساير     بيش ،معروفيت

بندی تـابع هـدف و    رو فرمول اين  از ،)۱۵ ،۱۴( روند  كار مي به
 آبخيـز   ةحوز در   سازي  بهينه در مسئله عمومي     ها  محدوديت

.  صـورت گرفـت    خطـي  ريـزي   برنامـه صـورت    بريموند نيز به  
طـی   بر اساس روش سيمپلکس و       سپس حل مسئله مربوط   

 ،مهرگـان (ت  بندي و تعيين مقادير ثاب     مراحل مختلف فرمول  
 ،اسـتوير  (ADBASEهـدفي    با کمک مـدل چنـد     ) ۱۳۸۰
 نخست تمامي براي اين منظور    ). ۲۶ ،۱۲( دشانجام  ) ۱۹۹۴

آوري و طي    وجود از منابع و مراجع مختلف جمع      اطالعات م 
 بـه تـابع     توجـه سـپس بـا     .  شد بازديدهاي صحرايي تکميل  

 ،ســاز ســوددهي بــراي چهــار کــاربري موجــود بــاغ بيشــينه
 تصـميم و    متغيـر  nديم و مرتع با      کشاورزي   ،کشاورزي آبي 

m دشبندی  صورت زير فرمول  بهمحدوديت: 

)۱( 
Max (Z1) = [(A13X1 - (A13X1 + A13X1))  
+ (A21X2 – (A22X2 + A23X2))  
+ (A31X3 – (A32X3+X3))  
+ (A41X4 – (A42X4 + A43X4))] 

                    
                                                                    :   محدود به
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مسـاحت   X2 ،(ha) هـا    مساحت مربوط به باغ    X1كه در آن    
 مسـاحت مربـوط بـه       X3 ،(ha)مربوط بـه اراضـي مرتعـي        

 مساحت مربوط به كشاورزي ديـم       X4 ،(ha)كشاورزي آبي   
(ha)، A11      هـا   درآمد ناخالص در واحد سطح باغ (ha)، A12 

خسـارت   A13 ،(R/ha) هـا   هزينه توليد در واحد سطح بـاغ      
 درآمـد   R/ha،A21)( هـا   فرسايش هـر واحـد از سـطح بـاغ         

 هزينـه   A22 ،(R/ha)ناخالص در واحد سطح اراضي مرتعي       
خسـارت   A23 ،(R/ha)توليد در واحد سطح اراضي مرتعـي        

 A31 ،(R/ha)فرسايش هر واحـد از سـطح اراضـي مرتعـي            
هـر واحـد از سـطح اراضـي كشـاورزي آبـي             درآمد ناخالص   

(R/ha)، A32       هزينه توليد در واحد سطح اراضي كشـاورزي 
 خسـارت فرسـايش هـر واحـد از سـطح            A33 ،(R/ha)آبي  

 درآمد ناخالص هر واحد     A41 ،(R/ha)اراضي كشاورزي آبي    
 هزينـه توليـد     A42 ،(R/ha)از سطح اراضي كشاورزي ديم      

 خسارت  A43 ،(R/ha) در واحد سطح اراضي كشاورزي ديم     
 ،(R/ha)فرسايش هر واحد از سطح اراضي كشـاورزي ديـم           

B1 ها  ترين سطح مربوط به باغ    بيش (ha)، B2    سطح اراضـي
 ،(ha)سطح اراضي كشـاورزي ديـم        B3 ،(ha)كشاورزي آبي 

B4     عالوه اراضـي كشـاورزي      ه ب ها  سطح اراضي مربوط به باغ
ترين سطح  م ك B6 ،(ha)مساحت كل منطقه     B5 ،(ha)آبي  

 (ha) ترين سطح اراضي مرتعـي     كم B7 و   (ha) ها  اراضي باغ 
 .هستند

 ،از آنجا که امکان تغييـر در اسـتفاده از اراضـي مسـکوني             
رو منـاطق      از ايـن   ،اي وجـود نداشـت       و اراضي صـخره    ها  هرا

 آبخيز کـم شـده و مقـدار         ةحوزگفته در ابتدا از سطح       پيش
 کـاربري   سـازي   بهينهدر  عنوان سطح مورد نظر      مانده به باقي

 .  قرار گرفته استتوجهاراضي مورد 
 هزينـه توليـد و هزينـه        ،تعيين پارامترهاي سود ناخـالص    

 با اسـتفاده    ها  کاربريناشی از فرسايش خاک در هر کدام از         
ات صحرايي و پرسش از     مليو ع ) ۱۱(شده   تحقيقات انجام از  

رل مرز  تلفيق اطالعات از طريق کنت    . آبخيزنشينان انجام شد  
در .  و درآمدهای واقعی صورت پذيرفت     ها  ه و هزين  ها  کاربري
ب تابع هدف در    يعنوان ضرا   به ها  کاربري سود خالص    ،نهايت
 سـود   ،برای ايـن منظـور    .  مورد استفاده قرار گرفت    ۱رابطه  

 بـا اسـتفاده از   ها مربوط به اراضی کشاورزی آبی و ديم و باغ   

 جـو و  ، گندممانند توليد محصوالت کشاورزی معمول  مقدار
 زردآلـو و    ،نخود و محصوالت باغي عمده منطقه شامل انگور       

چنين درآمد ناشـی از مرتـع از طريـق محاسـبه            گردو و هم  
سود ناشی از توليد علوفه و محصوالت جنبی صورت گرفتـه           

طريـق مسـاحت از    خسارت ناشی از فرسـايش نيـز از         . است
 ريشـه   واسطه فرسايش خاک تـا عمـق       دست رفته اراضی به   

 ).۱۸( دشمحاسبه ) ۱۹۹۹ ،کامینيک(
 قابليت دسترسی  ، عمق خاک  ،ي شيب ها  ه نقش تهيهپس از   

به آب و کاربري فعلي اراضي  و تلفيق آنها از طريق سـامانه              
 ،اطالعات جغرافيايي و اعمال شرايط استاندارد شامل شـيب        

 نياز آبي و دسترسي بـه آب بـراي هـر کـدام از               ،عمق خاک 
ــاربري ــا ک ــلبر( ه ــتگار،۱۳۷۹ ،نگ ــي و ،۱۳۷۱ ، رس  فرش
 نقشه کـاربري اسـتاندارد بـراي        ،) الف و ب   ۱۳۷۶ ،همكاران

ي ها  محدوديت آمد که در آن      دست  به نظر آبخيز مورد    ةحوز
موجود در منطقه لحاظ شده و شرايط استاندارد هر کاربري          

 بـه سـطح     توجـه سپس بـا    ). ۷ ،۶ ،۲ ،۱( شده است رعايت  
ي حـاکم بـر     هـا   محـدوديت  ،برييافته به هـر کـار      اختصاص
 ۱۱ تـا  ۴صورت بيان رياضي در روابط  ي منطقه بهها  کاربري

 .دشارائه 
ــل      ــف کام ــدف و تعري ــابع ه ــرايب ت ــين ض ــس از تعي پ

 سـوددهي   سـازي   بيشـينه  ريـزي   برنامه مسئله   ،ها  محدوديت
کاربري اراضي با رعايت حداقل هدررفت منـابع و فرسـايش           

 اســتفاده از مــدل  از طريــق روش ســيمپلکس و بــا،خــاک
ADBASE          هـا   کاربري اجرا و مقادير بهينه هر يک از انواع 

 شناسايي مؤثرترين   منظور  بهدر آخرين مرحله و     . دشتعيين  
چنين کاربري اراضي در تغيير مقـدار        منبع و هم   محدوديت
بـراي  .  استفاده شد  حساسيت از تجزيه و تحليل      ،تابع هدف 

بط با درصد مشخصي اين منظور درصد تغيير تابع هدف مرت
ــت     ــي و در نهاي ــا بررس ــک از پارامتره ــر ي ــرات ه از تغيي

 .شد تابع هدف نسبت به آنها ارزيابي حساسيت
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 نتايج 

 سـازي   بهينـه  فرمول عمومي مسـئله      ،روش كار  به   توجهبا  
 :شد صورت زير نوشته  بريموند بهةحوزموجود در 

) ۳(                           
 
 

 محـدوديت  ۸ ، آبخيز بريمونـد   ةحوز سازي  بهينهدر مسئله   
اضي  بـه شـرح زيـر در نظـر            کاربري ار  سازي  بهينهدر مدل   
 :گرفته شد

 

  اولمحدوديت

)۴                                           (81.5181 ≤X 
دليـل    بـه  ، هکتـار  ۸۱/۵۱۸افزايش سطح اراضي بـاغي تـا        

و عمق  درصد   ۵شيب بيش از    ي با   ها  امکان اختصاص زمين  
 ).۱۸ (استمناسب خاك به باغ 

 

  دوممحدوديت

)۵                                    (     64.40443 ≤X 
 به شرايط استاندارد مورد نياز بـراي کشـت آبـي و     توجهبا  

 هکتـار از اراضـي      ۶۴/۴۰۴۴ ،نيز قابليـت دسترسـي بـه آب       
 بنابراين سطح اين اراضـي      ،رنددامنطقه پتانسيل کشت آبي     

 . هکتاركاهش يافته است۶۴/۴۰۴۴ هکتار به ۲۷/۴۰۴۹از 
 

  سوممحدوديت

)۶                                         (37.14644 ≤X 
و عمـق   درصد   ۱۲تر از    به حد استاندارد شيب کم     توجهبا  

ي منـاطق مختلـف در      هـا   مناسب خاک و با بررسي ويژگـي      
 هکتاري اوليه بعد از جدا ۹۷/۹۵۲ سطح ،بررسي مورد ةوزح

 هکتـار  ۳۷/۱۴۶۴کردن مناطق با پتانسيل كشـت ديـم بـه     
 . افزايش پيدا کرده است

 
  چهارممحدوديت

)۷   (                             37.456331 ≤+ XX  

 دسترسـی بـه آن      محدوديت به عدم کمبود آب و       توجهبا  
ــا  ، بــه شــرايط شــيب و عمــق خــاکتوجــه در منطقــه و ب

 ۳۷/۴۵۶۳ي تحـت کشـت آبـي و اراضـي بـاغي از              ها  زمين
 .شوند نميتر هکتار بيش

 
  پنجممحدوديت

)۸             (  83.90414321 ≤+++ XXXX 
 بـه چهـار     تـوان   را کـه مـي    حداکثر سطح اراضـي منطقـه       

 داد کشت آبـي و کشـت ديـم اختصـاص      ، مرتع ،کاربري باغ 
 بنابراين مجموع سـطح زيـر کشـت         ،تار است  هک ۸۳/۹۰۴۱

 .خواهد بودگفته  مقدار پيش حداکثر به ها کاربرياين 
 

   ششممحدوديت

)۹            (                                32.381 ≥X 
 سـطح   ، اول بيان شد   محدوديت به مطالبي که در      توجهبا  

 و ايـن  اسـت ار  هکتـ ۳۲/۳۸اراضي زير کشت باغ در منطقه   
 زيرا در حـال حاضـر       ،نخواهند بود تر   کم مقداراراضي از اين    

 مـردم منطقـه تمـايلي بـه تغييـر           ،دهي مناسب  علت بهره   به
 .کاربري ندارند

 
  هفتممحدوديت

)۱۰                 (                     27.40012 ≥X          
تـر  کتـار کـم    ه ۲۷/۴۰۰۱سطح اراضي مرتعـي منطقـه از        

 اين است که اراضي مرتعي محدوديتدليل اين . نخواهد بود 
ده  و تحت مالکيت دولت قرار دارند و بر اساس مـا            بوده  ملي
توان در اين اراضـي تغييـر          نمي  ، شدن مراتع  ملي قانون   ۵۶

در گذشـته   د و از طرفي برخي مناطق کـه         كرکاربري ايجاد   
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دهـي مناسـب      امـا کـارآيي و سـود       ،انـد  زير کشت ديم بوده   
  ،ندشو ممکن است به اراضي مرتعي تبديل ،اند نداشته

 
  هشتممحدوديت

)۱۱                           (    0,,, 4321 ≥XXXX 

 ،هاسـت متغيرمنفي بودن     مربوط به غير   محدوديتآخرين  
 .يافته به هر کاربري بايد مثبت باشد سطح اختصاصيعني 

 هـايي   محـدوديت ع هدف و     به موارد گذشته و تواب     توجهبا  
 مـورد   ةحـوز  در    حـل بهينـه مسـئله      منظور  به ،كه بيان شد  

ترين وضعيت كاربري اراضـي      يابي به مناسب  بررسي و دست  
 جدول روش سـيمپلكس در      ،براي رسيدن به اهداف تحقيق    

 . استنشان داده ۱ جدول
 

  آبخيز بريموند به روش سيمپلكسةحوز كاربري اراضي سازي نهبهيها براي حل مسئله  محدوديت ماتريس ‐۱ جدول

مقادير محدوديت نوع تابع X1 X2 X3 X4 توابع

 ‐‐‐‐‐ سازبيشينه ‐۱۱۲/۲۱ ‐۳۸۹/۷ ‐۱۴۴/۸ ‐۳۸۹/۷ تابع هدف
 ۸۱/۵۱۸ ≥ ۰ ۰ ۰ ۱۱ محدوديت
 ۶۴/۴۰۴۴ ≥ ۰ ۱ ۰ ۲۰ محدوديت

 ۳۷/۱۴۶۴ ≥ ۱ ۰ ۰ ۳۰ حدوديتم
 ۳۷/۴۵۶۳ ≥ ۰ ۱ ۰ ۴۱ محدوديت
 ۸۳/۹۰۴۱ ≥ ۱ ۱ ۱ ۵۱ محدوديت
 ۳۲/۳۸ ≤ ۰ ۰ ۰ ۶۱ محدوديت
 ۲۷/۴۰۰۱ ≤ ۰ ۰ ۱ ۷۰ محدوديت

 
ي هـا   متغيـر  دهنده  نشان از سمت راست     ۵ تا   ۲ي  ها  ونست

. نـد دارواحد فرسايش    ،۲ هستند كه در رديف      گيري  تصميم
نبـود  يـا  وجـود   به ترتيب    ها   رديف بقيهاعداد يك و صفر در      

 در ستون   ۲رديف  . ندده نشان مي را   ها  محدوديت در   متغير
كه  حالي   در ،كننده نوع بيشينه معادله هدف است       مشخص ۶
طـرفين معـادالت     تسـاوي يـا عـدم تسـاوي          هـا    رديف هبقي

در سـتون آخـر مقـدار       . دن را مشـخص مـي سـاز       محدوديت
شـود كـه      مالحظـه مـي    محـدوديت  راست معـادالت     سمت

  .نماينده مقدار در اختيار بودن سطح اراضي است
 حاکم بر   هاي  محدوديتبا تعيين توابع هدف و لحاظ کليه        

 ،ADBASE سازي  بهينهگيری و با استفاده از مدل        تصميم
 موجــود حــل و  ســطح    خطــي  ريــزي  برنامــه مســئله 

وضـعيت سـطح    . اربري مشخص شـد   يافته به هر ك    اختصاص
 به  سازي  بهينهيافته به هر كاربري در قبل و بعد از           اختصاص

.  نشـان داده شـده اسـت       ۲ در شـکل     همراه مقادير مربـوط   
ي مختلـف قبـل و      هـا   چنين سوددهي كاربري  وضعيت و هم  

.  نمايش داده شـده اسـت      ۳ نيز در شکل     سازي  بهينهز  بعد ا 
 تـا   ۱۰ مربوط بـه تغييـرات       حساسيتنتايج حاصل از آناليز     

ت بـه حالـت بهينـه و         درصدي منابع قابـل تغييـر نسـب        ۵۰
 ،ها و نيز جواب بهينه    متغيرشده در هر يک از       تغييرات ايجاد 

 . آورده شده است۴در شکل 
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 بريموندآبخيز ة  درحوز سود نسبت به تغييرات منابعسازي بيشينه تجزيه و تحليل تابع ‐۴شكل 

 

 بحث

 تغييرات كاربري ،دهد نشان مي ۲شکل که  گونه همان
 روي ها تر در اراضي كشاورزي ديم و باغانجام شده بيش

 درصدي ۰۷/۵۰ي اين بررسي كاهش ها هيافت. داده است
 برابري سطح اراضي باغي نسبت ۵/۱۳اراضي ديم و افزايش 

 ،۳ به شکل توجهبا . دهد به حالت فعلي را نشان مي
 بررسي آبخيز مورد ةحوزلف در ي مختها آوري كاربري سود

 كاربري سازي بهينهقبل از ل در سال  ميليون ريا۲۱۰۰۱از 
 رسيده سازي بهينه ميليون ريال بعد از ۲۴۹۱۱اراضي به 

 آبخيز ةحوزي ها کاربريگر بهبود وضعيت سوددهي  بيانكه
 اختصاص كاربري سازي بهينهبه نسبت قبل از %) ۶۲/۱۸(

ستاندارد است که با نتايج  معيارهاي ابراساساراضي 
خوانی هم) ۲۰۰۳( و ريدل) ۱۳۸۳( تحقيقات فالح شمسی

ی سينگ و ها ه يافتتأييداين نتيجه ضمن ). ۲۲ ،۸(دارد 
کارگيري   توليد و سود با بهسازي بيشينهدر ) ۱۹۹۹(سينگ 
 بهينه کشت در بخشی از هندوستان و رونسول ريزي برنامه

-مدل سود منتج از ازيس بيشينهدر ) ۲۰۰۳(و همکاران 
مراتب از  مکاني کاربري کشاورزي اراضي به توزيع سازي

کامی و  و نيک) ۱۹۹۹(کامی  شده توسط نيک مقدار ارائه
سود ناشی از درصد  ۴/۱۳مبنی بر رشد ) ۲۰۰۲(همکاران 

 آبخيز دماوند ةحوز کاربری اراضی در بخشی از سازی بهينه
آمده در  دست بهات اصالح). ۱۹ ،۱۸ ،۲۳ ،۲۴(تر است بيش

دليل لحاظ شرايط حاکم بر  تلف بهی مخها کاربريوسعت 
سامانه آبخيز نسبت به شرايط فعلی حاکم بر منطقه اولويت 

و ) ۲۰۰۳(ی بنلی و کودال ها ه با ديدگااين مسئله. دارد
چنين فالح و هم) ۱۳۸۲(محسني ساروي و همکاران 

 ). ۸ ،۱۵ ،۱۰( مطابقت دارد زمينهدر اين ) ۱۳۸۳(شمسی
ساز نسبت به  ع بيشينهبررسي نتايج تجزيه و تحليل تاب

 در ۴شده در ضريب تابع و تدقيق در  شكل  تغييرات اعمال
 ، نشان مي دهد كه كاهش سود،حساسيت آناليز زمينه
ترين سطح  را نسبت به كاهش بيشحساسيتترين بيش

- بيش، افزايش سودكه حال آن،اراضي آبي و باغي داشته
ترين سطح اراضي را نسبت به افزايش بيش حساسيتن تري

) ۱۳۸۲( ی غالميها هباغي نمايان ساخته است که با يافت
پذير تناوب زراعي  مبنی بر دامنه تغييرات به نسبت انعطاف

 ،در مجموع). ۹(خوانی ندارد بهينه در شهرستان بجنورد هم
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 ...ددهي کاربري اراضي حوزه سازي سو                                                       بيشينه ۷۸۲
در را ترين تأثير تغيير در سطح اراضي آبي و باغي بيش

داشته که با نظرهاي  آبخيز بريموند ةحوزتغيير سوددهي 
امکان تخصيص  ).۲۷(باشد  مي سوهم) ۲۰۰۴(ترا و اگاشيرا 

ی مختلف با استفاده از سامانه ها کاربريوسعت مناسب 
 يکی ،سازی بهينهی ها مدلاطالعات جغرافيايي در تلفيق با 

 يقات تحق که با نتايجاستی تحقيق حاضر ها هديگر از يافت
مطابقت ) ۲۰۰۴(و وانگ و همکاران ) ۱۳۸۳( فالح شمسی

 ).  ۲۸ ،۸(دارد 
 که اگر چه اين تحقيق سـعي در         گفتتوان   طور كلي می    به
 كاربري اراضي با هدف مديريت مناسـب حـوزه          سازي  بهينه

 و هدف اصلي آن افـزايش       براي بهبود شرايط موجود داشته    
ز بـا كـاهش      آبخيـ  ةحـوز نشينان و حفظ منـابع       سود آبخيز 

فرسايش خاك و استقرار توسعه پايدار در كشاورزي منطقـه      
ي اقتصـادي   هـا   هسـازي گزينـ    با وجود اين نهايي    ،بوده است 

 بـه پايـداري     توجـه برتر با انجام مالحظات بيولـوژيکي و بـا          
بـرای  ) ۱۶( ل اجتماعی چنين مسائ و هم ) ۲۱(ها    اکوسيستم

خيـز توصـيه    ی آب هـا   ه حوز ديگر و مديريت    نظرمنطقه مورد   
آميـز مـدل     فاده موفقيـت  چنـين نظـر بـه اسـت       هم. شود  می

 آبخيز  ةحوز كاربري اراضي    سازي  بهينه در   خطي ريزي  برنامه
عنــوان يــک واحــد توليــدي و   انتخــاب روســتا بــه،بريمونـد 

 بـراي طور سـاالنه     ي روستايي به  ها  شناسايي منابع و فعاليت   
قتصـادي   بـه زيرسـاخت ا     توجه ، کالن مديريتي  ريزي  برنامه

 بـه سـودآوري هـر     توجـه روستا و تعيين الگوهاي کشت بـا        
 در  سـازي   بهينـه ي  هـا   مـدل  ديگـر کدام از آنها و استفاده از       

تـرين آنهـا در      يـابي بـه مناسـب     يقات بعدی براي دست   تحق
 و حتی در سـاير      بررسي آبخيز مورد    ةحوز جامع   ريزي  برنامه
 .شود   توصيه ميي آبخيزها هحوز
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Abstract 
The optimal allocation of limited resources is one of the most applicable tools in management to 

achieve maximum benefits. The application of optimization techniques in order to optimally distribute 
land uses is also one of the strategies in watershed resources management.  The present study has been 
conducted in Brimvand watershed in Kermanshah Province and comprises 9572ha with the aim to 
maximize benefit from land uses and minimizing wastes based on linear programming solution using 
simplex method and with the help of ADBASE software package. The net profits as well as standard 
maps of land use were used as input to the objective and constraint functions. The results of the study, 
considering all governed constraints, showed that using the proper allocation of land uses, besides 
reducing resources loss, profit increases by 18.62% which is owing to reduction in rainfed agriculture 
and increase in the area of orchards. The results of the sensitivity analysis also showed that object 
function is strongly susceptible to the extent of orchard area.    
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