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ع  نا شاورزی و  وم  ع      د ه       ی  گانا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

   افزایش سوددهی و خاك  کاهش میزان فرسایش درکاربري اراضیمدیریت بهینه نقش 
  )خارستان فارسز یآبخ حوزه :مطالعه موردي( آبخیز هاي حوزه

   1محمد شعبانی
   چکیده

ي استفاده از ریز بنابراین برنامه. گذارد  و تولید رسوب اثر می خاك روي رواناب و در نتیجه فرسایشبر نحوه استفاده از اراضی    
 این مسئله، فرسایش و تولید رسوب درتوجه به  دلیل عدم به. باشد  میي جلوگیري از فرسایش خاكها اراضی یکی از مهمترین روش

ي اراضی ها هدف اصلی در این تحقیق تعیین سطح بهینه کاربري . بارآورده است هاي زیادي را به آبخیز افزایش یافته و پیامد هاي حوزه
 در شمال غرب شهرستان اقلید واقع در استان فارسآبخیز خارستان  ر کاهش میزان فرسایش و باالبردن درآمد ساکنین حوزهبه منظو

 2002  سالاي لندست به منظور انجام این تحقیق، ابتدا نقشه کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره. باشد می
ناخالص و هزینه هر درآمد  از تفاضل ها  کاربريو سود خالص MPSIACبه کمک مدل تجربی  ها بري کارتهیه و مقادیر فرسایش

ریزي خطی چندمنظوره و روش  با استفاده از مدل برنامه  و توابع هدف،ها کردن محدودیت پس از مشخص.  تعیین گردیدکاربري
سازي انجام شده بر کاهش اراضی دیم و کشت آبی و  هبهین. مشخص گردیدمنطقه ي اراضی در ها  سطح بهینه کاربري،سیمپلکس

اراضی مرتعی بدون تغییر، سطح  سطح  درصد افزایش،1/377طوریکه سطح اراضی باغی  ه ب،افزایش اراضی باغی در منطقه تاکید دارد
 در داد کههمچنین نتایج نشان  .یافته است  درصد کاهش3/80و سطح اراضی کشت دیم  کاهش  درصد78/72اراضی کشت آبی 

 درصد کاهش و میزان سوددهی کل حوزه 7/3میزان   بهفعلی میزان فرسایش خاك نسبت به شرایط ،سازي کاربري اراضی صورت بهینه
  .یابد میسازي افزایش   قبل از بهینه  درصد نسبت به شرایط63/162

   .خارستانآبخیز  حوزة و ریزي خطی برنامه کاربري اراضی،  رسوبدهی،، خاك فرسایش:ي کلیديها واژه
  

  مقدمه 
هـاي مـدیریتی در    زمین در میـزان رسـوبدهی مـشخص و قابـل توجـه باشـد، بـا ارائـه روش         چنانچه سهم مشارکت انواع استفاده از  

گرچـه  . ]7 و 1[  و میزان درآمد ساکنین آبخیز را افزایش دادآبخیز کاست يها فرسایش حوزه توان از شدت  میبرداري از اراضی،     هبهر
هـاي   آبخیـز و طـرح   هـاي   ولـی مهـار فرسـایش درحـوزه    ، پذیر نیـست   فرسایش خاك تا حد شرایط طبیعی امکان       کردن کامل  قفمتو
 جهـت هاي مناسـب   آبخیز یکی از راه هاي سازي مدیریت فرسایش خاك در حوزه بهینه. برداري از آب و خاك یک نیاز مبرم است      بهره

هاي اراضی  در داخل یک  سازد تا از بین ترکیبات مختلف و متنوع کاربري       میه را قادر    ضاین امر مدیر حو   . باشد می حفاظت از خاك  
گزینه بهینه را طوري انتخاب نماید که با وضعیت موجود، عالوه بر کاهش میزان فرسایش، درآمد مناسبی را براي سـاکنین   آبخیز  حوزه

ي روابـط بـین میـزان فرسـایش و     ور ، تخقیقات گسترده اي را بـر در طی سالیان متمادي محقیقین مختلف    .]7[ حوزه به ارمغان آورد   
در ) Singh) 1999 .اند و به نتایج مشابهی دست یافته اند   رسوبدهی از جمله نوع و تغییرات استفاده از زمین در سراسر دنیا انجام داده             

در . ریزي بهینه کـشت انجـام داد   کارگیري برنامه کماند هندوستان، حداکثرسازي تولید و سود را با به ماهیناحیه یک مطالعه موردي در  
  درصـد منطقـه تنهـا بـه کـشت گنـدم و       6/86عنوان هدف اصلی مورد نظر بـوده اسـت،    این تحقیق زمانی که حداکثرنمودن تولید به      

این تحقیق .  است درصد بوده54/29کارگیري نیروي انسانی  درصد و به72/63برداري کل از منابع آب  یافته و بهره سبزیجات اختصاص
                                                        

  )E-mail: mohamshabani@yahoo.com(  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجاناستادیار گروه مرتع و آبخیزداري  -١
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ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

 بـا ) 2006(و همکـاران   Cyssels .دهد   درصد افزایش می96 تا 60ریزي کشت در سطح منطقه، میزان تولیدات را  نشان داد که برنامه  
روي میزان فرسایش به این نتیجه رسیدند که شخم  بلژیک بر برداري از اراضی در  هاي صحیح بهره بررسی تاثیر شخم حفاظتی و روش

 درصد تحت شرایط 40طور متوسط و حدود   درصد به25تواند میزان فرسایش خاك را حدود    هاي حفاظتی می    دیگر روش  وحفاظتی  
سـازي   ور کمینـه  ظـ  بریموند بـه من    آبخیز  حوزهسازي کاربري اراضی     اي تحت عنوان بهینه    در مطالعه ) 1383(جلیلی  . اپتیمم کاهش دهد  

، میزان کاهش فرسایش و افزایش سود سـاالنه   زي خطی، ضمن معرفی کاربري بهینه اراضی    ری فرسایش خاك با استفاده از مدل برنامه      
 بر کاهش اراضی دیم و افزایش اراضی باغی در  داللت سازي انجام شده  بهینه.  نمود بیان   درصد 62/118 و    درصد  78/7را به ترتیب    

رات محیطی و اقتصادي فرسایش خاك ناشی از مـدیریت نامناسـب   سازي را براي کاهش تأثی  مدل بهینه )1381(  میکا نیک .منطقه دارد 
انجام و نتیجه گرفت آبخیز دماوند  هاي حوزه  در یکی از زیرچندمنظوره ریزي خطی  با استفاده از مدل برنامههاي کاربري اراضی فعالیت

  مطالعـه  سود سـاالنه در منطقـه مـورد    در درصد134در تولید رسوب و افزایش  درصد  5 کاهش سازي کاربري اراضی باعث     بهینه که
   .گردد می
  

  ها  مواد و روش
  ـ معرفی منطقه مورد مطالعه 

غرب شمال    در زاگرس وهاي   که در دامنۀ جنوبی رشته کوهباشد می  سد درودزنآبخیز هاي زیر حوزه یکی از خارستان آبخیز حوزه
 صفر  و درجه52  ثانیه تا9  و دقیقه47 درجه و51ر محدوده جغرافیائی  دهضاین حو. شهرستان اقلید واقع در استان فارس قرار دارد

 ثانیه عرض شمالی با مساحتی نزدیک 30 دقیقه و47در جه و 30 ثانیه تا 34 دقیقه و 35 درجه و 30 طول شرقی و صفر ثانیه یقه ودق
 از شمال به دهستان دژکرد، از شرق به رد مطالعهمنطقه مو.  کیلومتر واقع شده است10/68با  کیلومترمربع و محیطی برابر 85/146به 

  ارتفاع، متر3040 حداکثرارتفاع داراي  کهباشد میاز غرب به دهستان کاکان متصل  دهکده سفید، از جنوب به روستاي چوبخله و
 بارندگی منطقه متوسط. باشد می درصد 67/25 شیب متوسط وزنی  واز سطح دریا  متر2337  وزنی، ارتفاع متوسط متر1900 حداقل

 بر اساس  اقلیم منطقه.باشد میگراد  درجه سانتی 7/13و متوسط دماي منطقه برابر یا  متر  میلی 75/580همباران براساس ترسیم خطوط 
شده  مرطوب و بر اساس روش آمبرژه، اقلیم منطقه از نوع کوهستانی و نیمه مرطوب محاسبه اي و نیمه مدیترانه روش دمارتن از نوع

 محصوالت کشت آبی شامل گندم، جو، یونجه و کدو ،مهمترین محصوالت باغی در منطقه شامل سیب، بادام، گردو، آلو و هلو. است
بر اساس مطالعات پوشش گیاهی سه نوع مراتع متوسط، ضعیف و خیلی . باشند میو محصوالت کشت دیم شامل گندم، جو و عدس 

  .باشد می کیلوگرم در هکتار 7/76زان متوسط وزنی تولید علوفه خشک در آنها ضعیف در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و می
  

  روش کار _
. استفاده گردید       2002اي لندست سال  ، از تصویر ماهواره  1385به منظور استخراج نقشه کاربري اراضی سال        جهت انجام مطالعه،    

ترکیب رنگی کاذب ساخته و مرز ) آبی، سبز و قرمز (4 و3، 2ده از باندهاي اي، ابتدا با استفا در این مرحله پس از تهیه تصویر ماهواره     
ها بر روي تصویر مشخص و بدین ترتیب نقشه اولیه کاربري اراضی در چهار سطح کاربري مرتـع، بـاغ، کـشت آبـی و                  اولیه کاربري 

کنترل صحرایی، نقـشه مـورد نظـر بـا شـرایط و      پس از تهیه نقشه اولیه کاربري اراضی، با مراجعه به منطقه و         . کشت دیم تهیه گردید   
 در ایـن  . تهیـه گردیـد  1385واقعیات موجود در حوضه تطبیق و اصالحات الزم صورت و در نهایت نقشه نهایی کاربري اراضی سال  

 خارسـتان از  زآبخی حوزهساختن درآمد ساکنین  کردن میزان فرسایش کل حوزه و بیشینه      با توجه به اهداف مورد نظر یعنی کمینه        تحقیق
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ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

ریـزي   برنامـه  .بندي گردیـد  استفاده و اهداف به شکل فرمول ریاضی به شکل دو تابع هدف فرمول       منظوره  ریزي خطی چند   مدل برنامه 
ها دالر براي واحدهاي بزرگ و حتی متوسط صنعتی و   خطی از جمله ابزارهاي متعارفی است که باعث صرفه جویی هزارها تا میلیون            

هاي دیگر جامعه از جمله کشاورزي، منـابع طبیعـی، اقتـصادي،     شود و استفاده از آن در سایر بخش       یشرفته دنیا می  تجاري کشورهاي پ  
دست  منظور به ها به ریزي فعالیت ریزي خطی عبارتست از برنامه بنابراین برنامه. ]5[یافته است  اجتماعی و غیره نیز به سرعت گسترش        

. هاي موجه دیگر، بهتر باشـد  اي که با توجه به هدف مشخص مدل ریاضی از کلیه گزینه      گر، نتیجه عبارت دی   به. آوردن یک نتیجه بهینه   
اي از متغیرهاي مستقل و با  ریزي خطی با مجموعه صورت برنامه اي که به ، متغیر وابسته)بیشینه یا کمینه(کردن  ریزي خطی با بهینه برنامه

 ،بودن توابع هدف با توجه به خطی. ]5 و 2[  در ارتباط است،ه از متغیرهاي مستقلدر نظر گرفتن تعدادي محدودیت خطی تشکیل یافت
 نوشـته  3 الـی  1معـادالت   به صـورت  هدف   P و محدودیت m و   گیري  متغیر تصمیم  nبا  سازي در منطقه مورد مطالعه       مسئله بهینه 
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 .باشـند  مـی ) تـن در سـال  (و میزان فرسایش کل حوزه )  ریال در سال106 (          به ترتیب درآمد خالص ساالنهZ2و  Z1که در آن    
 میزان فرسایش در  ،)کتاره(به ترتیب مساحت    BوXi، Ci، Ai1، Ai2،  Ai3  متغیرهاي ، هاي اراضی براي هر یک از انواع کاربري

، هزینـه  ) ریـال در هکتـار  106(            هزینه تولیـد   ،) ریال در هکتار106(، میزان درآمد خالص )تن در هکتار در سال    (واحد سطح   
جود و ماین مسئله را براي چهار کاربري. باشد می) هکتار( و سطح کل اراضی منطقه)  ریال در هکتار106(       ناشی از فرسایش خاك

  :  نوشت 5  و4 معادالت توان به صورت می خارستان آبخیز حوزهدر 
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ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

 به ترتیب هزینه ناشـی از    A43 و A13 ،A23 ،A33، ) ریال در هکتار106(ها  زار تولید در واحد سطح باغات، مراتع، اراضی آبی و دیم    
 به ترتیب میزان فرسایش در واحـد سـطح   CE4 الی CE1،  ) ریال در هکتار106(ها  زار یش خاك باغات، مراتع، اراضی آبی و دیم  فرسا

زارها، سطح باغات  به ترتیب ماکزیمم سطح باغات، سطح اراضی آبی، سطح دیم B7 الی B1ها و    زار باغات، مراتع، اراضی آبی و دیم  
 اطالعات مربوط به مقادیر فرسایش بـا    .باشند می  ) هکتار(ل اراضی، حداقل سطح باغات و سطح مراتع         عالوه اراضی آبی، سطح ک     به

 آن در منطقه، میزان رسوبدهی هر یـک از  واسنجی  طوریکه پس از انتخاب مدل و به. دست آمد  هب  MPSIACاستفاده از مدل تجربی     
اطالعات مربوط . ها تعیین گردید  متوسط فرسایش هر یک از کاربري    میزان  SDR1انواع کاربري ها مشخص و پس از اعمال ضریب          

مطالعـات انجـام شـده      وها در مورد هر یک از محصوالت کشاورزي و مرتعی بر اساس مطالعات صحرایی  و هزینه ناخالص به درآمد 
ینه از درآمد ناخالص، درآمـد   پس از کسر هز. در منطقه کسب گردید)1383( توسط مدیریت آبخیزداري جهاد کشاورزي استان فارس     

 جهت تعیین ارزش ریالی علوفه مراتع، میزان متوسط وزنی تولید علوفه خشک تعیـین و بـر اسـاس            . دست آمد  خالص هر کاربري به   
گونه تحقیقی بر روي اثرات منفی فرسایش خاك بر اقتصاد  آنجایی که هیچ از . ارزش ریالی آنها محاسبه گردیده است2TDNتبدیل به 

ـ   . باشد میشاورزي منطقه وجود ندارد، لذا ارزیابی این اثرات به طور مستقیم دشوار            ک طـور   تـوان بـه   مـی  ضـررها را  نبه هـر حـال ای
یافته  کردن میزان خاك فرسایش ها معادل فرض  یکی از این روش    .غیرمستقیم با برآورد میزان خاك از دسترس خارج شده ارزیابی کرد          

عمـق خـاك از    .]7[ هاي اراضـی اسـت   دوانی در هر نوع از کاربري شده بر اساس عمق منطقه ریشه     جاز دسترس خار  با سطح اراضی    
در . دوانی و وزن مخصوص خاك قابل محاسـبه اسـت   ها بر اساس میزان خاك حمل شده، عمق ریشه   رفته در هر یک از کاربري      دست

پس از مشخص کـردن ضـرایب تـابع    . تفاده قرار گرفته است روش اخیر در برآورد هزینه ناشی از فرسایش خاك مورد اس،این تحقیق 
  . محدودیت به شرح زیر مد نظر قرار گرفت8 ،هدف

  
53.21151                        :محدودیت اول) الف ≤X                                                                                                     

 53/2115تواند به  مین  هکتار بوده اما این میزا561  در ابتدامحدودیت اول در این مسئله مربوط به سطح باغات موجود است که
 و  درصد5هاي با شیب بیش از  دلیل این افزایش براساس نقشه استاندارد کاربري اراضی امکان اختصاص زمین. هکتار افزایش یابد

  .باشد میعمق مناسب خاك به باغ 
2373                        :        ومدمحدودیت ) ب ≤X  

اما با توجه به شرایط استاندارد مورد . اند هایی است که زیر کشت محصوالت مختلف آبی قرار گرفته زمینمحدودیت دوم مربوط به 
 هکتار از اراضی منطقه داراي پتانسیل کشت آبی هستند و به همین دلیل میزان 237نیاز براي کشت آبی و نیز قابلیت دسترسی به آب، 

  .فته است هکتارکاهش یا237 هکتار به 871این اراضی از 
2074                                :  محدودیت سوم) ج ≤X  

  درصد 12بر اساس شرایط استاندارد، اراضی با شیب بیشتر از . این محدودیت مربوط به اراضی زیر کشت محصوالت دیم است
 Mahler,1979(یگري براي این اراضی مطرح باشد تواند به عنوان محدودیت د میمناسب کشاورزي دیم نیستند و عمق خاك کم نیز 

 هکتاري اولیه بعد از جدا کردن مناطق با 5/1049هاي مناطق مختلف در حوزه مورد مطالعه، سطح  با بررسی ویژگی). 1379و برنگل
  .  هکتار کاهش پیدا کرده است207پتانسیل کشت دیم به 

53.235231           :   محدودیت چهارم) د ≤+ XX                                                                                                                                                                         
                                                        

 Sediment Delivery Ratio -١  
 Total  Digestable Nutrient-٢  
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ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

 

 لذا با توجه به شرایط ،ب وجود دارد در منطقه محدودیت میزان آب وجود ندارد و تنها محدودیت قابلیت دسترسی به آکه از آنجائی
  . هکتار بیشتر شوند53/2352توانند از  میهاي تحت کشت آبی و اراضی باغی ن کالس شیب و عمق خاك، زمین

130324321          :محدودیت پنجم) ه ≤+++ XXXX                                                                         
تواند به چهار کاربري باغ، مرتع،  می سطح اراضی منطقه که رت مربوط به سطح اراضی موجود است و آن اینکه حداکثمحدودیاین 

  .  هکتار است13032 ،کشت آبی و کشت دیم اختصاص یابد
5611                            محدودیت ششم      ) و ≥X                                                                                              

. تواند کمتر باشد می هکتار بوده و این اراضی از این میزان ن561 ی سطح اراضی باغ،با توجه به مطالبی که در محدودیت اول بیان شد
  .ندارندمردم منطقه تمایلی به تغییر این کاربري  دهی مناسب، حاضر به علت بهره حال زیرا در

  
5.105502                          :  محدودیت هفتم) ز ≥X                                                                                                  

دلیل این .  هکتار کمتر باشد5/10550تواند از میزان  میهفتمین محدودیت بیانگر این نکته است که سطح اراضی مرتعی منطقه ن
 قانون ملی شدن مراتع، 56محدودیت این است که اراضی مرتعی ملی بوده و تحت مالکیت دولت قرار دارند و بر اساس ماده 

  . توان در این اراضی تغییر کاربري ایجاد نمود مین
,,,0                :    محدودیت هشتم) ح 4321 ≥XXXX                                                                                                                                                                        

  .یافته به هر کاربري باید مثبت باشد یعنی اینکه سطح اختصاص. آخرین محدودیت مربوط به غیرمنفی بودن متغیرهاست
 کردن آنهـا در توابـع هـدف    و همچنین برآورد مقادیر ثابت و جایگزینپس از مشخص شدن توابع هدف و محدودیت هاي بیان شده       

ترین وضعیت کاربري اراضی، مـسئله مـورد     در منطقه مورد مطالعه و دستیابی به مناسب    توابع هدف به منظور حل      ،)5 و   4معادالت  (
 حـل و ترکیـب بهینـه    LINGOافـزار   ریزي خطی است، با کمک نرم هاي حل مسائل برنامه  شنظر به روش سیمپلکس که یکی از رو       

 میزان فرسایش و سود خالص کل حوزه مشخص       ،پس از مشخص شدن ترکیب بهینه کاربري اراضی       . کاربري اراضی مشخص گردید   
   .ه گردیدسسازي مقای و با وضعیت قبل از بهینه

  نتایج 
به مقادیر میـزان  نتایج مربوط . نشان داده شده است 1بري در دو وضعیت فعلی و استاندارد در جدول مساحت مربوط به سطح هر کار    

مسئله   میفرمول عمو  8 و 7 معادالت . آورده شده است2ها نیز در جدول   سوددهی هر یک از انواع کاربري   هزینه و  فرسایش و میزان  
  .دهد میرا نشان   تغییر هدف دوم از شکل حداقل به حداکثر و کردن اولین هدف  با خالصه کاربري اراضیسازي بهینه

 )7(    43211 013.156.410079.0452.21)( XXXXZMax +++=  
)8(     43212 81.1057.1247.1077.8)( XXXXZMax −−−−=−  
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ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

    هاي مختلفدر دو وضعیت آبخیز خارستان هاي موجود درحوزه  مساحت کاربري-1جدول 
  عامل  بهینه  وضعیت   وضعیت استاندارد  وضعیت کنونی

 درصد مساحت  )ha (مساحت درصد مساحت  )ha (مساحت درصد مساحت )ha (مساحت کاربري

 41/14 53/2115 45/14 53/2115 82/3 561 باغ

 84/71 5/10550 33/71 40/10472 84/71 5/10550 مرتع

 61/1 237 61/1 237 93/5 871 کشت آبی

 87/0 97/128 40/1 207 14/7 5/1049 کشت دیم

 25/11 5/1652 25/11 5/1652 25/11 5/1652 سایر مناطق

 100 5/14684 100 5/14684 100 5/14684 کل

  
  فرسایش ساالنه، هزینه، درآمد ناخالص وخسارات ناشی از فرسایش خاك مقادیر-2جدول

  سطح  کاربري
)ha( 

فرسایش ساالنه 
)ton/ha/y( 

  هزینه
) Rial/ha/y106( 

  در آمد ناخالص
) Rial/ha/y106(  
 

  سود خالص
) Rial/ha/y106(  

خسارت فرسایش 
 )Rial/ha(خاك 

 08/16853 4689/21 1932/32 7243/10 77/8 561 باغ

 55/341 1011411/0 1011411/0 --- 47/10 5/10550 مرتع

 48/11489 5702/4 5712/9 001/5 57/12 871 آبی

 65/5871 0185/1 8605/2 8420/1 81/10 5/1049 دیم

  
بـا در  باشـد،   مـی ریزي خطی چندمنظوره   افزارهاي برنامه که یکی از نرم LINGOافزار  توسط نرم سازي   نتایج حاصل از حل مدل بهینه     

هاي فعلـی در صـورت     دهد، سطح کاربري   می نشان   1گونه که جدول   همان .ارائه شده است   1 محدودیت کلی در جدول      8نظر گرفتن   
،  اراضی مرتعی ) درصد افزایش1/377(   هکتار53/2115کتار  به  ه561 طوریکه سطح اراضی باغی از    هسازي مسئله تغییر کرده ب     بهینه

و سـطح  )   درصدکاهش78/72(  هکتار 237 هکتار به 871، سطح اراضی کشت آبی از      )بدون تغییر   (5/10550 هکتار به    5/10550از  
یافتـه بـه هـر     طح اختـصاص  سـ 1شکل. تغییر کرده است  )  درصد کاهش  3/80( هکتار   207 هکتار به    5/1049اراضی کشت دیم نیز از      

 نتـایج حاصـل از محاسـبات فرسـایش       4  و 3جـداول    .دهـد  مـی  نشان   کاربري اراضی سازي   کاربري را در شرایط قبل و بعد از بهینه        
مقایسات   همچنین نتایج مربوط به.دهند مینشان کاربري اراضی را سازي  در شرایط قبل و بعد از بهینههاي مختلف  سوددهی کاربريو

ــادیر ــه  مق ــل و بعــد از بهین . آورده شــده اســت5ســازي در جــداول   فرســایش و ســود خــالص ســاالنه کــل حــوزه در شــرایط قب
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ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(
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باغ مرتع كشت آبي كشت دیم كل
نوع كاربري اراضي

قبل بعد
  

  آبخیز خارستان  تغییرات سطح کاربري هاي مختلف قبل و بعد از بهینه سازي در حوزه-1شکل 
  راضیسازي کاربري ا  نتایج حاصل از محاسبات سود و فرسایش در شرایط قبل از بهینه-3جدول 

  سطح کاربري اراضی
(ha) 

 فرسایش ساالنه
(ton/ha) 

  فرسایش کل
(ton/y) 

  سود خالص ساالنه
) Rial/ha.y106( 

  سود خالص کل
) Rial/ y106( 

 05/12044 46/21 05/4921 77/8 561 باغ

 94/1069 101/0 73/110463 47/10 5/10550 مرتع

 64/3980 57/4 47/10984 57/12 871 کشت آبی

 91/1068 018/1 09/11345 81/10 5/1049 کشت دیم

 55/18163 ---- 27/137677 ----- 13032 کل

 ----- 39/1 ----- 56/10 ---- متوسط وزنی

  
  سازي کاربري اراضی  نتایج حاصل از محاسبات سود و فرسایش در شرایط بعد از بهینه-4جدول 

  سطح کاربري اراضی
(ha) 

 فرسایش ساالنه
(ton/ha) 

  فرسایش کل
(ton/y) 

  سود خالص ساالنه
) Rial/ha.y106( 

  سود خالص کل
) Rial/ y106( 

 10/45418 4689/21 20/18553 77/8 53/2115 باغ

 94/1069 101/0 74/110463 47/10 5/10550 مرتع

 14/1083 57/4 09/1979 57/12 237 کشت آبی

 36/131 018/1 17/1394 81/10 97/128 کشت دیم

 53/47702 ----- 19/133390 ---- 13032 کل

 ----- 66/3 ----- 24/10 ---- متوسط وزنی

  سازي کاربري اراضی نسبت به وضعیت حال بهینه حوزه دربعد از کلافزایش سوددهی   وکاهش فرسایش  درصد-5جدول
 سازي بعد از بهینه سازي قبل از بهینه

 درصد کاهش )ton/y(مقدار فرسایش  )ton/y(مقدار فرسایش 

34/137678 2/133390 7/3 

 درصد افزایش )Rial/ y106 (مقدار سود  )Rial/ y106 (مقدار سود 

54/18163 53/47702 63/162 
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ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

سازي کاربري اراضی کاهش یافته  شود که میزان فرسایش خاك در صورت بهینه میمشاهده  5دست آمده در جدول  هبا توجه به نتایج ب
 تن در سـال بـوده   34/137678سازي کاربري اراضی برابر با  دهد، میزان فرسایش قبل از بهینه    می نشان      5طور که جدول     است، همان 

 درصد کاهش 11/3عبارتی  میزان فرسایش حدود  به.  تن در سال رسیده است2/133390سازي کاربري اراضی به است که پس از بهینه    
   آبخیز حوزهسازي کاربري اراضی در  صورت بهینه ه دردهد ک مینیز نشان  5 نتایج حاصل از جدول). 5جدول(یافته است 

  
شود، که میـزان سـوددهی کـل     میمشخص  5 با توجه به جدول. خارستان، میزان سوددهی کل حوزه افزایش قابل توجهی داشته است   

 53/44702اضـی برابـر بـا    سازي کـاربري ار  میلیون ریال و پس از بهینه  54/18163سازي کاربري اراضی برابر با حوزه در قبل از بهینه 
  درصد افزایش یافتـه اسـت  63/162سازي کاربري اراضی به میزان       دهی در صورت بهینه   دعبارتی  میزان سو    به. میلیون ریال بوده است   

 .باشـد  مـی دیـم و افـزایش سـطح اراضـی بـاغی بـا سـوددهی بیـشتر           دلیل این افزایش کاهش سطح اراضی کشت آیی و     .)5جدول(
  گیري  نتیجه بحث و 

پذیر به سوي نابودي سوق دهد و در  رویه از خاك باعث شده است که این منبع آسیب برداري بی هتوجهی و بهر مدیریت نادرست، بی
 اگر استفاده از خاك براساس شناسایی استعداد و قدرت تولیدي آن و مبتنی بر رعایت .نتیجه حیات بشر را مورد تهدید قرار دهد

پایین بودن میزان تولیدات کشاورزي در ایران در مقایسه با استانداردهاي جهانی به . رود می خاك از بین ن،اصول صحیح و عملی باشد
توان میزان فرسایش خاك را  میهاي حفاظت خاك  با اجراي صحیح برنامه. میزان زیادي به علت کاهش مداوم حاصلخیزي خاك است

هاي حفاظت خاك، استفاده  ترین روش ترین و اصولی بنابراین یکی از اساسی. کاهش و متوسط تولید در واحد سطح را افزایش داد
 که الزم است به صورت مشترك و هماهنگ با همکاري و همیاري مردم آبخیزنشین به ،صحیح از زمین براساس استعدادهاي آن است

هدف اصلی در این تحقیق تعیین سطح بهینه . برداري شود نحو مطلوب و براساس موازین علمی بهره اجرا در آید تا از آب و خاك به
باشد که با کمک مدل  می خارستان آبخیز حوزههاي اراضی به منظور کاهش میزان فرسایش و باالبردن درآمد ساکنین  کاربري
 فعلی هاي سطح کاربري سازي کاربري اراضی نتایج تحقیق نشان داد که در صورت بهینه.  انجام گردیدمنظوره چندریزي خطی برنامه
 درصد افزایش، سطح اراضی مرتعی بدون تغییر و سطح اراضی کشت آبی و 1/377طوریکه سطح اراضی باغی  نماید، به می تغییر

 گویاي این مطلب 4 و شکل 1دست آمده از جدول  نتایج به. )1جدول(یابد   درصد کاهش می3/80 و 78/72کشت دیم به ترتیب 
شده با   هاي انجام بازدیدهاي صحرایی و مصاحبه. ها رخ داده است تر در اراضی کشت دیم و باغها بیش است که تغییر در سطح کاربري

دهد که اکثریت کشاورزان به  مردم ساکن روستاهاي موجود در حوزةآبخیز خارستان و همچنین مسئولین جهاد کشاورزي نیز نشان می
اراضی باغی، وجود شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناسب براي ایجاد دلیل سودآوري پایین اراضی کشت دیم، باالبودن میزان سوددهی 

هاي اخیر در  توان در سال این تغییرات را می. اند باغات، اکثرا اراضی کشاورزي خود را رهاکرده و آنها را تبدیل به باغ نموده
نتایج حاصل از . ضی کشاورزي بوده است ارا،طوریکه امروزه محل فعلی بسیاري از باغات آبخیز خارستان مشاهده نمود، به حوزة

 درصد، کاهش 7/3سازي کاربري اراضی به میزان  میزان فرسایش خاك نسبت به شرایط قبل از بهینهدهد که   نیز نشان می5جدول 
همچنین . مربوط به کاهش سطح اراضی دیم و کشت آبی و افزایش سطح اراضی باغی بوده استخاك علت کاهش فرسایش  .یابد می
بر کاهش میزان فرسایش و هدررفت منابع،   خارستان عالوهآبخیز حوزهسازي کاربري اراضی در  تایج این مطالعه نشان داد که بهینهن

. باشد میآبخیز بسیار حائز اهمیت   که این امر از لحاظ مدیریت پایدار حوزة،بخشد میهاي مختلف را بهبود  میزان سوددهی کاربري
سازي بر میزان سوددهی حوزه افزوده   درصد، نسبت به شرایط قبل از بهینه63/162سازي کاربري اراضی  نهطوریکه در صورت بهی به
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ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

 درصدي 7/3 خارستان باعث کاهش آبخیز حوزهدر  سازي کاربري اراضی شود که بهینه میگیري  بنابراین نتیجه .)5جدول(شده است
   .گردد یمکل حوزه   درصدي میزان سوددهی63/162میزان فرسایش و 
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