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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ روشﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ اراﺿﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ

اﻓﺸﯿﻦ ﻫﻨﺮﺑﺨﺶ ،1ﻣﻬﺪي ﭘﮋوﻫﺶ ،2ﻣﺮﯾﻢ زﻧﮕﯽ آﺑﺎدي 3و ﻣﺴﻠﻢ ﺣﯿﺪري

4

 -1داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد) ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول(afshin.honarbakhsh@gmail.com :
 3،2و -4اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،داﻧﺸﯿﺎر و داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ،ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش96/3/31 :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ95/7/28 :

ﭼﮑﯿﺪه
در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آ ﺑﺨﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از زﻣﯿﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ﺧﻄﯽ ﺗﮏﻫﺪﻓﻪ ﯾﮏ روش ﮐﺎرا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و
ﻣﺪلﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﭼﻠﮕﺮد اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ در
ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎﻣﻞ ﮐﺸﺖ دﯾﻢ ،ﻣﺮﺗﻊ ،ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ،ﺑﺎﻏﺎت و ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺣﺎﺿﺮ دو ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺪلﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ آب و زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه روﺷﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺗﺎ  %97و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﺎ  %12ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ و در ﻣﺪل  ،1ﺳﻄﺢ اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ دﯾﻢ  33درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﻄﺢ اراﺿﯽ ﻣﺮﺗﻌﯽ ،ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ،ﺑﺎﻏﺎت و ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  906 ،9 ،0و  82درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ و در ﻣﺪل  ،2ﺳﻄﺢ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ دﯾﻢ  54درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﻄﺢ اراﺿﯽ ﻣﺮﺗﻌﯽ ،ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ،ﺑﺎﻏﺎت و
ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  906 ،9 ،1و  82درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ

1

Minimize/Maximize fm(x), m = 1, 2, …, M
Subject to gi(x) ≥ 0, i = 1, 2, …, I
hk(x) = 0, k = 1, 2, …, K
x ≤ x ≤ x , j = 1, 2 , … , N

3- Criterion Space

2- Decision Space

1- Multi Objective Optimization
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ﻣﻔﻬﻮم اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪاي ﮐﻪ داراي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺟﻮاب  xﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را اﻗﻨﺎع ﺑﺨﺸﺪ ) .(17ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ
ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
)( 1

 xﺑﺮداري از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ
و  xj∊ Rو ﺑﺎ ﻣﺮزﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮدارﻫﺎي  xﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻀﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﻀﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ (D) 2را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪM .؛ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف اﺳﺖ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف
)) (fm(xﻧﮕﺎﺷﺘﯽ از ﻓﻀﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ  Dﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻌﯿﺎر(Z)3
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﮕﺎﺷﺘﯽ از ﺑﺮدارﻫﺎي ﺟﻮاب n
ﺑﻌﺪي  x ∊ Dﺑﻪ ﺑﺮدارﻫﺎي ﻫﺪف  mﺑﻌﺪي  fm(x) ∊ Zاﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮ  x ∊ Dﺗﺤﺖ ﻧﮕﺎﺷﺖ )) (f1(x), …, fM(xﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ  y ∊ ZﻣﯽرﺳﺪI .؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي از ﻧﻮع
ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪ و K؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي از ﻧﻮع ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮدارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و در ﻓﻀﺎي
ﺗﺼﻤﯿﻢ  Dﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻮابﻫﺎي ﺷﺪﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺗﮏﻫﺪﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ،
ﭼﺎﻟﺸﯽ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻮابﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ،ﺑﺮداري از ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻮد و
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻮابﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻮاب  xﺑﺮ ﺟﻮاب y
ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ) (x < yاﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﺟﻮاب  xدر ﻫﻤﻪ اﻫﺪاف از
ﺟﻮاب  yﺑﺪﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮاب
 yﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻏﺎﻟﺐ در ﯾﮏ
ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .از ﻣﻌﻨﺎي ﻏﻠﺒﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب از ﺑﯿﻦ ﺟﻮابﻫﺎ اﺳﺖ .ﯾﮏ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از  ،Dزﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب ) (Pﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ اﻋﻀﺎي آن ﺑﺎ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻞ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮﺑﯽ از ﮐﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻌﯿﺎر ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺧﺎﻟﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﯽروﯾﻪ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﭼﺮاي زودرس و ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ،ﮐﺎرﺑﺮي
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺿﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﺳﯿﻼبﻫﺎي ﻣﺨﺮب ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ،رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﭘﺮ
ﺷﺪن ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ روزاﻓﺰون
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎ ﺷﺪه و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ،
ﺣﻔﻆ ،و اﺣﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از
ﻣﺪلﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ وﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ روشﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭼﻨﺪ
ﻫﺪﻓﻪ اراﺿﯽ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﺳﺖx = (x1, x2, …, xn)T :
 xو ﺑﺎﻻﯾﯽ  xﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﯽﺷﻮد (S ∈ D) .و ﻫﺪف از ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺟﻮابﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﯾﺎ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ).(17ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪاي
ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره اﺳﺖ ).(25
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در
ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺪل ﺗﮏﻫﺪﻓﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺣﻞ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،روشﻫﺎي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
آرﻣﺎﻧﯽ (GP)1ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ).(26

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ

روش ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ اراﺿﯽ ﯾﮏ روش ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي
ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا اﻫﺪاف ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ روش در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮏﻫﺪﻓﻪ ،از روش رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي 9ﯾﺎ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد 10اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻀﺎد وﺟﻮد دارد MOLA .ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﻣﺘﻀﺎد از ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ 11اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﮐﻞ
ﻓﻀﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪف،
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺪهآل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮاي
آن ﻫﺪف و داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺪف دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺧﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺪهال 12اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ).(7
ﺳﯿﻨﻒ ،در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻤﺎﻧﺪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮد را ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺸﺖ اﻧﺠﺎم داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺸﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات را  60ﺗﺎ
 96درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ).(31
ﭼﻢ ﺣﯿﺪر و ﻫﻤﮑﺎران ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮاي
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ آن و
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس در اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ،
 3/2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ،در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ در داﺧﻞ
ﺳﻄﻮح ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ 35/3 ،درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و در ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ  47/2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﻫﺪررﻓﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ  2,5درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﻘﺪار ﺳﻮد
 29,7درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ) .(5ﻣﺤﺴﻨﯽﺳﺎروي وﻫﻤﮑﺎران،
درﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻮزه
آﺑﺨﯿﺰدر زﯾﺮﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ
ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐﻫﺎي وزﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد
).(20
آرﺧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ در
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﺳﻮب ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺳﺪ ﭼﻢ ﮔﺮدﻻن را ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ  GISﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ،
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
زﯾﺎدي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ) .(3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺪاد و ﻫﻤﮑﺎران ،در
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك در ﺣﻮزه
2- Attribute
7- Satisfy
11- Decision Line

1- Goal Programming
6- Aspiration Level or Achievement Level
10- Reclass
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5- Goal
9- Rank

3- Objective
4- Target
8 - Multi Objective Land Allocation
12- Minimum-Distance-To-Ideal-Point

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ اراﺿﯽ (MOLA)8
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ روﺷﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ،اراﺋﻪ
ﺟﻮاب و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ داراي آرﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﻧﺰ و ﮐﻮﭘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ ) (33ودر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺸﺎورزي ،داراﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،اﻧﺮژي و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد ) .(15ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺎﺧﺼﻪ ،2ﻫﺪف ،3ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﯾﻞ4و آرﻣﺎن 5ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ
ﻫﺪف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮياﻧﺪ و در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ ) f(xاز ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻫﺪاف ،ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل را
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) Maxf(xو) Min f(xﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ آرﻣﺎن ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻄﺢ
ﺗﻤﺎﯾﻞ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﯾﻞ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ 6ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Targetﯾﺎ
) (Target Valueﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﯾﮏ  Targetﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ﯾﮏ آرﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ) .(19ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻮاري ،آرﻣﺎن ﯾﮏ ﻫﺪف داراي ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﯾﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ) .(34آرﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  f(x)>b ،f(x)<bﯾﺎ  f(x)=bﻫﺴﺘﻨﺪ و b
ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي رﯾﺎﺿﯽ و آرﻣﺎنﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻫﺮ دو ،ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪاي دارﻧﺪ و
ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
در آرﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮاي
ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮابﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﻨﺎع 7ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ،اﻗﻨﺎع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ آرﻣﺎن ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ) .(26در روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ
ﺟﻮاب رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ،ﺟﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرﻣﺎنﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

روشﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي رﯾﺎﺿﯽ
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ).(30
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ﻧﻮآوري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ -1 :ﻣﺪل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي2
1- Hulu Langat
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2- Preemptive

ﻧﻮآوري ﺗﺤﻘﯿﻖ

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.241

آﺑﺨﯿﺰ ﭼﺮاغ وﯾﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  ،EPMﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﺣﺪود 7133
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ) .(22ﺻﺎدﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺧﻄﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺟﻬﺖ
ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺳﻮد در ﺣﻮزه
آﺑﺨﯿﺰ ﺑﺮﯾﻤﻮﻧﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﺸﺎن
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﺎ  7/78و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  118/62درﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد ).(27
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻟﯿﺮي ،ﮐﻪ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ
ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ ﻗﺮه ﺳﻮ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ روش  ،GPﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ  10درﺻﺪي رﺳﻮب از
ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزي درآﻣﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
 5درﺻﺪي از ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪ ).(6
ﻓﻮﮐﺲ و ﻣﺴﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻨﮕﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎر
ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻫﺮ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ) .(14از ﻧﻈﺮ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران
ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد
ﻓﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد .اﯾﺸﺎن در
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي آﺑﺨﯿﺰ ﭼﻬﻠﭽﺎي
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار ) ICMSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪلﺳﺎزي
اﺟﺰاي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ( ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ادراك ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ و اﺟﺰاي
آن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ )ﺗﺮاﺳﺒﻨﺪي ،اﺣﺪاث
ﺑﺎغ ،اﮔﺮوﻓﺎرﺳﺘﺮي ،ﻋﻠﻮﻓﻪﮐﺎري و درﺧﺘﮑﺎري( در ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺟﺮاي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات
)ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
ﺧﺎك ،ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ اﻧﺪازه ﻟﮑﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﺎﺧﺺ وزﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ( ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺷﻮد ) .(28رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻋﻤﺪه در
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧﺪﮐﻪ آﺛﺎر آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ رواﻧﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺮش ،ﻧﻔﻮذ و ﺷﺪت ﺳﯿﻞﺧﯿﺰي اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزه
ﮐﺴﯿﻠﯿﺎن  251ﻫﮑﺘﺎر از ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و
 98ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب اﻓﺰوده ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺮ دﺑﯽ اوج و ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب
ﺣﻮزه اﺳﺖ ) .(23ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران از ﺗﻠﻔﯿﻖ  AHPو
 WGPﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮي اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﻫﻮﻟﻮ
ﻻﻧﮕﺎت 1در ﻣﺎﻟﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و  4ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ

ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎي زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ) .(19ﺷﻨﺎﻧﯽ ﻫﻮﯾﺰه و زارﻋﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎي  1369ﺗﺎ  1388در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ اﺑﻮﻟﻌﺒﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي اﻧﺒﻮه و ﻧﯿﻤﻪ اﻧﺒﻮه ،زراﻋﺖ
دﯾﻢ ،زراﻋﺖ آﺑﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل
وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(29ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﮐﺎﮐﺎﺷﺮف واﻗﻊ
در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺪلﻫﺎي ﺑﺮآورد ﻧﻔﻮذ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺮﺗﻊ ﻣﻘﺪار
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ و زراﻋﺖ اﺳﺖ
).(32
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻻﻧﺴﯽ
و ﻫﻤﮑﺎران ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ رواﻧﺎب اﺳﺖ ) .(2ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ
راﮐﺴﺘﺮم و ﮐﺎﻟﺒﺮگ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻮزه
آﺑﺨﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدي را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن
ﻧﻮع و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮرد ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ).(24
ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎرﯾﻨﮕﻮ ﮐﻨﯿﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در
ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻼسﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺗﻀﺎد وﺟﻮد دارد ،از ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره و
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﮑﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﮐﻪ از روش
 MOLAﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ) .(4در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﮕﺎن ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺠﺶ از دور و
 GISﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺨﺼﯿﺺ
زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻫﺪررﻓﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻫﺪررﻓﺖ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم
ﻫﺪررﻓﺖ زﻣﯿﻦ در ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ) .(18در
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺎﺑﮑﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل
ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻼش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ را ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن در آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎرﮐﻒ ﺑﺮاي
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  MOLAﺑﺮاي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي  Ganaو  Yobeﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
).(1
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﯿﻖ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ اراﺿﯽ اﺳﺖ.
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فرمولبندی شده است -2 .مدلهای برنامهریزی آرمانی و
تخصیص چندهدفه اراضی تاکنون ترکیب نشده بودند ،در این
تحقیق برای اولین بار این رویکردها ترکیب شدند -3 .برخی
تحقیقات فقط بهینهسازی ریاضی کاربری اراضی را انجام
میدهند بدون اینکه مکان بهینه آنها را تعیین کنند ،در نتیجه
نتایج این تحقیقات برای به کارگیری در جهان واقعی ناقص
است ،به عبارت دیگر نتایجی که از نظر ریاضی و مکانی
بهینه هستند بهتر قابل اجرا هستند و  -4ترکیب رویکرد
ریاضی مذکور با رویکرد تخصیص چندهدفه اراضی از نظر
زمانی کارایی انجام 1باالیی دارد و برای انجام کار زمان زیادی
نیاز ندارد در حالی که برخی رویکردها مانند الگوریتم ژنتیک از
نظر زمانی بسیار وقت گیر هستند.

شده به آرمانها
) :Zj(xآرمان jام
) :gi (xمحدودیت iام
−
 d−انحرافات منفی یا میزان دستیابی کمتر از آرمان j
 djو i :
و محدودیت i
 d+jو  :d+iانحرافات مثبت یا بیش دستیابی از آرمان  jو
محدودیت i
∗ Zjو ∗ :biسطوح تمایل برای آرمان  jو محدودیت i
 :nتعداد آرمانها و  :mتعداد محدودیتها .برخالف تابع هدف
بهینهسازی مرسوم ،تابع دستیابی برنامهریزی آرمانی درجه
عدم دستیابی آرمانهای مسئله را اندازهگیری میکند (.)15
مسئله فوق یک مسئله بهینهسازی است که با روش
برنامهریزی آرمانی حل میشود و جوابهای متنوعی برای
این مسئله به دست خواهد آمد (مجموعه جواب) .هدف یافتن
جوابهای شدنی مسئله است و جوابی که نزدیکترین مقدار
به سطوح تمایل در رابطه با شاخصههای سود و فرسایش
خاک را با در نظر گرفتن محدودیتهای مسئله ارائه دهد
جواب بهینه این مسئله است .مراحل کار در این روش شامل
موارد زیر است:
1- Performance
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2- Attribute

Minimize
+
Z = PL1 (d1− , d1+ ), PL2 (d2− , d2+ ), … , PLr (d−
… ) 3 , d3
Subject to
−
∗
Zj (x) − d+
j + dj = Zj for j = 1, 2, 3, …, n
−
∗
g i (x) − d+
+
d
=
b
i
i
i for i = 1, 2, 3, …, m
x, dj− , d+
≥
0
j
 :Zتابع هدف (تابع دستیابی) ،برداری از  rاولویت است.
 :xبرداری از متغیرهای تصمیم
r :PLrامین سطح اولویت یا اولویت سلسله مراتبی نسبت داده
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه ،بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ
واقع در غرب استان چهارمحال و بختیاری است که از نظر
موقعیت جغرافیایی در حد فاصل طول جغرافیایی "55° 5' 42
تا " 55° 11' 34شرقی و عرض جغرافیایی " 32° 22'2تا
" 32° 22' 23شمالی قرار گرفته است و مساحتی در حدود
 135کیلومتر مربع را شامل میشود .متوسط بارندگی ساالنه
در این منطقه پر بارش حدود  135532میلیمتر و اقلیم این
ایستگاه به روش طبقهبندی اقلیمی کوپن ،جز اقلیمهای
معتدل سرد با تابستانهای خشک و نیمه خشک است.
دادههای مورد استفاده و مراحل کار به شرح زیر است:
 -1تهیه نقشههای پایه شامل نقشه توپوگرافی ،شیب ،نقشه
منابع آب و ...
 -2تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه
برای این منظور ابتدا نقشه کاربری اراضی با استفاده از
نقشههای توپوگرافی با مقیاس  1:25555تهیه و سپس با
استفاده از تصاویر ماهوارهای و نرمافزار Google Earth
اصالح و به روز شد .پس از تهیه نقشه اصالح شده ،سطوحی
که امکان تغییر آنها وجود ندارد مثل مناطق مسکونی ،تاالب،
دریاچه سد و  ...از کل سطح حوزه آبخیز کسر شد و سطوح
مربوط به کاربریهای اراضی مختلف محاسبه شد .این اعداد
در حقیقت مقادیر متغیرهای تصمیم در شرایط فعلی هستند.
 -3تهیه نقشه تناسب اراضی بر اساس استانداردهای معرفی
شده در منابع مختلف (بررسی قابلیت اراضی بر اساس شیب،
عمق خاک و قابلیت دسترسی به منابع آب) به عنوان نقشه
معیار ( .)1،2،15،11،12،13این نقشه نحوه صحیح استفاده از
زمین را نشان میدهد .در حقیقت با انجام بهینهسازی ،بهترین
حالت یا نقشهای که از نظر موقعیت و مساحت کاربریهای
اراضی مختلف ،بیشترین تشابه به این نقشه را دارد تهیه
میشود.
 -4تعیین مقدار فرسایش در هر کاربری
از اطالعات مطالعات انجام شده قبلی در حوزه ،که به
بررسی اثر کاربریهای اراضی مختلف بر فرسایش پرداختهاند،
جمعآوری شد ( .)21به این ترتیب که پس از تهیه نقشه
اصالح شده هر کاربری اراضی ،این نقشه از نقشه پتانسیل
فرسایش تهیه شده بر اساس معادله جهانی فرسایش خاک در

مطالعه مذکور ،برش داده شد و از هیستوگرام نقشه برش داده
شده که پتانسیل فرسایش در هر کاربری اراضی را نشان
میدهد ،مقدار میانگین فرسایش در هر کاربری محاسبه شد.
نتیجه انجام این مرحله استخراج ضریب بهرهوری مرتبط با
شاخصه 2فرسایش است .با داشتن اطالعات این مرحله ،مقدار
فرسایش در شرایط فعلی در حوزه محاسبه شد.
 -5محاسبات سوددهی هر کاربری
برای انجام محاسبات ،مهمترین محصوالت باغی و
زراعی منطقه مشخص شدند و با در نظر گرفتن مراحل
کاشت ،داشت و برداشت و با کسر هزینهها از سود ناخالص،
سود خالص محاسبه شد .در اراضی مرتعی از اطالعات موجود
در رابطه با مقدار متوسط وزنی تولید علوفه خشک ،مواد
غذایی قابل هضم و واحد دامی برای محاسبه سود استفاده شد
و در رابطه با خسارت ناشی از فرسایش خاک ،با استفاده از
مقدار فرسایش خاک ،سطح اراضی از دست رفته ،هزینه آن
محاسبه شد .نتیجه انجام این مرحله استخراج ضریب
بهرهوری مرتبط با شاخصه سود است .با داشتن اطالعات این
مرحله ،مقدار سود در شرایط فعلی در حوزه محاسبه شد.
 -6انجام بهینهسازی با استفاده از روش برنامهریزی آرمانی
شکل عمومی مدل مورد استفاده در این تحقیق از دیدگاه
ایگنیزیو ،به نقل از جین و همکاران ( ،)16به صورت زیر است:
Find x so as to
()2
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 -1-6تعیین متغیرهاي تصمیم :متغیرهاي تصمیم مقدار زمین
اختصاص داده شده به هر یک از کاربريهاي اراضي در حوزه
ميباشند .متغیرهاي تصمیم مجهوالت مسئله هستند و پس از
حل مسئله ،مقادیر بهینه آنها به دست ميآید.
 -2-6تعیین آرمانها :براي انجام بهینهسازي  2آرمان اصلي
مرتبط با شاخصههاي سود و فرسایش مد نظر هستند.
الف) آرمان درآمد یا سود:
6

) p1 (B = t1

)goal (∑ c𝑏j xj = B
𝑗=1

 Bکل سودي که در صورت امکان و با توجه به سطح تمایل
تصمیمگیرندگان  ،t1بر حسب میلیون ریال در سال باید به
دست آید cbj .سود خالص به دست آمده از هر هکتار کاربري
jام بر حسب میلیون ریال در سال است P1 .نشان دهنده
سطح اولویت آرمان است .در این تحقیق  2مدل با جابجایي
اولویت آرمانها مد نظر است.
ب) آرمان مربوط به فرسایش:
6

) p2 (E = t 2

)goal (∑ cej xj = E
𝑗=1
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1- Preemptive
2- Criterion Maps
3- Fuzzy Factor Maps
4- Boolean Maps
5- MCE: Multi-Criteria Evaluation
6- WLC: Weighted Linear Combination
7- Suitability Map
8- Rank or Cell Rank Transformation 9- RankedSuitability Maps
10- Equal Suitability or Rank Ties
11- Secondary Image
12- Ties

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.241

 Eکل فرسایش بر حسب تن درسال است که در صورت
امکان و با توجه به سطح تمایل تصمیمگیرندگان  ،t2باید به
دست آید cej .مقدار فرسایش تولیدي از هرکاربري بر حسب
تن در هکتار در سال و  P2نشاندهنده این است که آرمان
فرسایش ،اولویت دوم است.
 -9-6محدودیتها:
محدودیتهاي مورد تأکید این تحقیق شامل
محدودیتهاي مربوط به منابع تولید و محدودیت مربوط به
منابع آب هستند که هر دو مورد مسائل اجتماعي را هم شامل
ميشوند .درمورد منابع تولید شامل کاربريهاي مختلف ،با
توجه به شرایط حوزه و نظر بهرهبرداران مقادیر سمت راست
محدودیتها که معادل حداکثر و یا حداقل سطوح اختصاص
یافته به هر یک از کاربريها است مشخص شد .با توجه به
اینکه اراضي باغي ،کشت آبي و بیشهها نیاز به آب دارند با
محاسبه آب مورد نیاز گیاه و مقایسه آن با مجموع آب قابل
دسترسي در حوزه مشخص شد که محدودیتي از نظر منابع
آب وجود ندارد .شرایط استاندارد نیز در تعیین این مقادیر در
نظر گرفته شد و با توجه به نتیجه این بررسيها ،مقادیر سمت
راست محدودیتهاي مرتبط با آنها تعیین شد .همچنین
متغیرهاي تصمیم نميتوانند منفي باشند که تحت عنوان
محدودیت نامنفيها وارد مدل شدند.
 -4-6فرمولبندي و حل مدل
1
براي فرمولبندي از ساختار اولویتبندي که یکي از
روشهاي مرسوم فرمولبندي در  GPاست استفاده شد .براي
حل ،از نرمافزار  WIN-QSBاستفاده شد .نتیجه حاصل از
حل مدلها ،به دست آمدن مقادیر بهینه متغیرهاي تصمیم یا
مساحت تخصیص داده شده به کاربريهاي اراضي مختلف
بعد از بهینهسازي و مقدار آرمانهاي سود و فرسایش است .با
داشتن مساحتهاي بهینه و با مقایسه آنها با مقادیر فعلي اوالً

تغییر مساحت کاربريها و مقدار کاهش یا افزایش آنها
مشخص ميشود ،ثانیاً مقدار تغییرات سود و فرسایش قابل
محاسبه است.
 -7انجام بهینهسازي با استفاده از روش تخصیص چندهدفه
اراضي
مراحل بهینهسازي مکاني با استفاده از این روش به ترتیب زیر
است:
2
 -1تهیه نقشههاي معیار براي هر هدف (در این روش منظور
از هدف نوع کاربري اراضي است) شامل :نقشههاي مربوط به
فاکتورها 9که به شکل فازي تهیه ميشوند و نقشههاي بولین4
با مقادیر صفر و  1و بهعنوان نامناسب و مناسب .در این
تحقیق تعداد  12نقشه فاکتور فازي شامل  6نقشه فاکتور
فازي عمق خاک و  6نقشه فاکتور فازي شیب تهیه شد که با
توجه به فازي بودن خصوصیات نقشههاي بولین را هم
همزمان در خود دارند و مناطق خارج از بازه فازي را به صورت
نامناسب نشان مي دهند.
 -9انجام ارزیابي چندمعیاره 5با استفاده از روش ترکیب خطي
وزني 6براي هر هدف با استفاده از نقشههاي معیار تولید شده
در مرحله اول و تهیه نقشه تناسب 7براي هر هدف .در این
تحقیق  6نقشه تناسب براي  6کاربري اراضي تولید شد.
براي انجام ارزیابي چندمعیاره ،فاکتورها و محدودیتها در
ادریسي به  9روش قابل ترکیب کردن هستند که در این
تحقیق از روش  WLCبراي ترکیب کردن نقشههاي
فاکتورها استفاده شد .در این روش که ممکن است معیارها
شامل فاکتورهاي وزن داده شده و محدودیتها شوند ،عملیات
ترکیب کردن با ضرب هر فاکتور در وزن اختصاص یافته به
آن شروع ميشود و سپس نتایج با هم جمع شده و بر تعداد
فاکتورها تقسیم ميشود .در این تحقیق فاکتورها با وزن و
اولویت برابر در مدل به کار گرفته شدند.
 -9انجام رتبهبندي 8نقشههاي حاصل از ارزیابي چندمعیاره و
استخراج نقشههاي تناسب رتبهبندي شده .3در این مرحله 6
نقشه تناسب رتبهبندي شده تهیه شد.
از آنجایي که دادههاي خاص ورودي به  MOLAتعدادي
نقشه تناسب رتبهبندي شده براي هر هدف هستند ،این
نقشهها با استفاده از خروجيهاي  MCEو با استفاده از Rank
تهیه ميشوند .در این مورد رتبهها باید در یک ترتیب نزولي
باشند یعني عدد  1بهترین را نشان ميدهد و به باالترین
مقدار در نقشه ورودي تخصیص داده ميشود .همچنین در
حالت صعودي ،رتبه  1به کمترین مقدار در نقشه ورودي
تخصیص داده ميشود .بهعالوه ،نواحي با تناسب برابر،10
مجدداً باید با استفاده از یک نقشه ثانویه11حل شوند که در
این مورد از هدفي استفاده ميشود که احتماالً بیشترین تضاد
را با هدف رتبهبندي شده دارد .نقشههاي ثانویه به طور
صعودي مرتب ميشوند .در صورتي که از نقشه ثانویه استفاده
نشود گرهها 12به طور تصادفي حل مجدد خواهند شد .به طور
خالصه ،نقشه نزولي بهترینها را براي هدف مورد نظر و
نقشههاي صعودي بدترینها را براي بقیه اهداف نشان
ميدهند.
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 -4ارایه مساحت بهینه بهدست آمده از بهینهسازی ریاضی و
نقشههای رتبهبندی شده به روش مذکور تا تخصیص اولیه و
سپس با تفکیک تضادها و تخصیص آنها،
تخصیص نهایی صورت گیرد.
 -5تهیه نقشه بهینه مکانی.1
این روش با استفاده از نرمافزار ادریسی انجام شد.

و مدل :2

+
Min
Z = P1 (d1− , d1+ ), P2 (d−
) 2 , d2
s.t.
102867x1 + 3530630x2+ 431778x3+ 9051377x4+ 6237872x5+ 103219x6 - d1+ + d1− =23350303815
−
14.11x1 + 12.73x2+ 15.05x3+ 13.12x4+ 5.1x5+ 14.02x6 - d+
2 + d2 =178487
x1 ≥ 8762.4
x1< 8932.05
x2 ≥ 1271.18
x2< 1389.
x3 ≥ 1400
x3<2810.1
x4 ≥ 99.33
x4< 900
x5 ≥ 8.75
x5< 16
x6 ≤ 95.21
x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 12951.80
+
x1, x2, x3, x4, x5, x6, d1− , d1+ , d−
2 , d2 ≥ 0

3- Reduced cost

2- Total contribution

1- Optimized Spatial Map
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+
Min
Z = P1 (d1− , d1+ ), P2 (d−
) 2 , d2
s.t.
−
14.11x1 + 12.73x2+ 15.05x3+ 13.12x4+ 5.1x5+ 14.02x6 - d+
2 + d2 =178487
102867x1 + 3530630x2+ 431778x3+ 9051377x4+ 6237872x5+ 103219x6 - d1+ + d1− =23350303815
x1 ≥ 8762.4
x1< 8932.05
x2 ≥ 1271.18
x2< 1389.00
x3 ≥ 1400
x3< 2810.13
x4 ≥ 99.33
x4< 900
x5 ≥ 8.75
x5< 16
x6 ≤ 95.21
x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 12951.80
+
x1, x2, x3, x4, x5, x6, d1− , d1+ , d−
2 , d2 ≥ 0
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نتایج و بحث
با استفاده از جابجایی اولویت آرمانها 2 ،مدل که در
مدل اول آرمان سود در اولویت اول و آرمان فرسایش اولویت
دوم است و مدل دوم که در آن آرمان فرسایش اولویت اول و
آرمان سود اولویت دوم است به دست آمدند که در صفحه بعد
ارائه شده اند.
در این مدلها x5 ،x4 ،x3 ،x2 ،x1 ،و  x6متغیرهای
تصمیم یا سطوح اختصاص یافته به هر یک از کاربریهای
اراضی مرتع ،کشت آبی ،کشت دیم ،باغ ،بیشه و جنگل بر
حسب هکتار هستند .ضرایب متغیرهای تصمیم در مدلها
نشان دهنده ضریب بهرهوری ( )cjسود و فرسایش میباشند
که در مراحل  4و  5استخراج شدند 𝑑1− , 𝑑1+ .و 𝑑2+ , 𝑑2−
متغیرهای انحرافی مربوط به درآمد و فرسایش هستند که
هدف حداقل کردن آنها برای دستیابی به مقادیر قابل قبول
است .محدودیتها به ترتیب عبارتند از :حداقل سطح مراتع،
حداکثر سطح مراتع ،حداقل سطح کشت آبی ،حداکثر سطح
کشت آبی ،حداقل سطح کشت دیم ،حداکثر سطح کشت دیم،
حداقل سطح باغات ،حداکثر سطح باغات ،حداقل سطح
بیشهها ،حداکثر سطح بیشهها ،حداکثر سطح جنگلها .پس از
مدل :1

حل مدلها و در شرایط بهینه در مدل  ،1مقدار آرمان اول
برابر  144651244441ملیارد ریال سود ساالنه و
 141565125تن فرسایش در سال و در مدل  ،2مقدار آرمان
سود برابر 144441454411ملیارد ریال و مقدار آرمان
فرسایش برابر  141111165تن در سال به دست آمد.
در شرایط فعلی این مقادیر به ترتیب برابر 45416444141
ملیارد ریال سود ساالنه و  211542144تن فرسایش در سال
است که مشابه نتایج تحقیقات قبلی ،بهینه سازی کاربری
اراضی موجب کاهش فرسایش و افزایش سود شده است که با
نتایج تحقیقات قبلی همخوانی دارد.
جدول  ،1سطح فعلی کاربریها ،نتایج حل مدلها با استفاده از
روش سیمپلکس و مقادیر تخصیص یافته به هر یک از
کاربریها و درصد افزایش یا کاهش سطح آنها را در شرایط
بهینه نشان میدهد.
در جدول  ،2سهم یا مشارکت کلی 2هر یک از کاربریها در
هریک از آرمانها و هزینه تقلیل یافته 3نشان داده شده است.
مشارکت کلی یک متغیر تصمیم در تابع هدف برابر است با
ضرب جواب نهایی آن متغیر در ضریب آن در تابع هدف .بر
اساس این جدول ،در مدل  ،1مراتع در آرمان دوم و باغها در
آرمان اول و در مدل  ،2مراتع در آرمان اول و باغها در آرمان
دوم مشارکت بیشتری دارند .هزینههای تقلیل یافته مقدار
تغییرات تابع هدف به ازای یک واحد تولید از یکی از
متغیرهای غیرپایه بهینه است که براین اساس در مدل  2همه
متغیرها هزینه تقلیل یافته برابر صفر دارند و متغیر های پایه
هستند و در مدل حفظ میشوند.
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در ﻣﺪل  1ﺑﻪ ﺟﺰ  x6ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮ دارد
و ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار
ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازاي ورود ﯾﮏ واﺣﺪ از آن ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺟﻮاب
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت ،ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ
و اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﻄﺢ
دﯾﻤﺰارﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدن
ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮي در ﻣﺪل  1ﺛﺎﺑﺖ و در ﻣﺪل  2ﺣﺪود
 169,65ﻫﮑﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎ
اﺳﺖ.در ﺟﺪول  ،3ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﺎﺳﺘﯽ و ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮاي
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت از ﻧﻮع ≤ و ≥ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺪل در
روش ﺳﯿﻤﭙﻠﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺳﺎﯾﻪاي ﯾﺎ ﺷﺒﻪ

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف را ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﯾﺶ  1واﺣﺪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﺪول  ،3در ﻣﺪل  ،1ﺑﺮاي آرﻣﺎن اول ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  C8ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت و  C1ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﺗﻊ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي آرﻣﺎن دوم و در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞﺳﺎزي،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در  C10ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در ﻣﺪل ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي
 328910,81واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ و  8619599واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪل ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف  9,95واﺣﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺳﺎﯾﻪاي
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  ،3در ﻣﺪل  ،2ﺑﺮاي
آرﻣﺎن اول ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞﺳﺎزي ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در C10
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﺟﺪول  -1ﺟﻮابﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي اراﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ

Table 1. The solution values and land use area changes in comparison to current condition
ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮي
اﻓﺰاﯾﺶ/ﮐﺎﻫﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻮاب ﻣﺪل اﻓﺰاﯾﺶ/ﮐﺎﻫﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺪل
ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮي
ﻗﺒﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
1
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
2
ﺗﺼﻤﯿﻢ
اراﺿﯽ
از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي
)ﻫﮑﺘﺎر(
)(%
)ﻫﮑﺘﺎر(
)ﻫﮑﺘﺎر(
)(%
ﻣﺮﺗﻊ
8762,4
8762,4
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ
8932,05
 %1اﻓﺰاﯾﺶ
x1
ﮐﺸﺖ آﺑﯽ
1271,18
1389,01
 %9اﻓﺰاﯾﺶ
1389,01
 %9اﻓﺰاﯾﺶ
x2
ﮐﺸﺖ دﯾﻢ
2510,13
1884,39
 %33ﮐﺎﻫﺶ
1619,52
 %54ﮐﺎﻫﺶ
x3
ﺑﺎغ
99,33
900
 %906اﻓﺰاﯾﺶ
900
 %906اﻓﺰاﯾﺶ
x4
ﺑﯿﺸﻪ
8,75
16
 %82اﻓﺰاﯾﺶ
16
 %82اﻓﺰاﯾﺶ
x5
ﺟﻨﮕﻞ
0
0
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ
95,22
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﻨﮕﻞ
x6

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي آرﻣﺎن دوم و در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  C2و  C8رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮ روي ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  c1و c4
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪلاﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار
 5 ،c1درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﻣﺪل  1و  2ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  3و  1,02درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و وﻗﺘﯽ  5 ،c4درﺻﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد در ﻣﺪل  1و  2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  2و  2درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﮑﻞﻫﺎي  4و  ،5ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي
ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي اراﺿﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪل 1
و  2ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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ﺟﺪول  -2ﺳﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ درﻣﺪلﻫﺎي  1و 2

Table 2. The total contribution and reduced cost values of decision variables for the model 1 and 2
ﻣﺪل 1
ﻣﺪل 2
ﺳﻄﺢ آرﻣﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯽ
901367488
0
126031,22
G1
x1
4904077824
0
17682,08
G1
x2
813638208
0
24373,85
G1
x3
8146239488
0
11808
G1
x4
99805952
0
81,6
G1
x5
0
1334,96
G1
x6
-328559,19
123637,52
0
918818560
G2
x1
17682,08
0
4904077824
G2
x2
28360,05
0
699275904
G2
x3
11808
0
8146239488
G2
x4
81,6
0
99805952
G2
x5
0
-1,03
9828326
G2
x6
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جدول  -3مقادیر متغیرهای کاستی و فزونی و قیمتهای سایهای در مدلهای  1و 2
قیمتهای
سایهای ()G2
0
-324010841
0
3004412
0
0
0
4610100
0
140600381
-324110810
831..4881

مدل 2
قیمتهای
سایهای ()G1
0
-0808
0
-2832
0
0
0
-1803
0
-0801
-1803
11801

Table 3. The slack and surplus values and shadow prices for the model 1 and 2
مدل 1
محدودیت
متغیرهای
قیمتهای
قیمتهای
متغیرهای
کاستی و فزونی
سایهای ()G1
سایهای ()G2
کاستی و فزونی
0
-324010841
-0808
160861
C1
160861
0
0
0
C2
11.843
0
0
11.843
C3
0
3004412
-2832
0
C4
848830
0
0
210812
C5
0218.1
0
0
1100861
C6
40086.
0
0
40086.
C7
0
4610100
-1803
0
C8
.821
0
0
.821
C9
0
140600381
-0801
0
C10
01822
0
0
0
C11
0
831..4881
11801
0
C12

در شکلهای  1و  ،2نقشههای فاکتور فازی تولید شده ،مربوط
به فاکتور عمق خاک و شیب برای کاربریهای اراضی مختلف
به تصویر کشیده شده است .راهنمای نقشه درجه عضویت ()λ
مناطق مختلف را که مقداری از صفر تا  1است ،در یک
مقیاس صفر تا  211درجهای (برای افزایش دقت و سرعت کار

نیاز است نقشهها ( )8-bit integerباشند و در دامنه صفر تا
 211استاندارد شوند) که با تغییر تدریجی رنگها مشخص
میشود ،نشان میدهد .همچنین مناطق خارج از دامنه فوق،
مناطق نامناسب هستند.
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شکل  -1نقشههای فاکتور فازی عمق خاک برای کاربریهای اراضی موجود در حوزه
Figure 1. Soil depth fuzzy factor maps for current land uses in the basin
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شکل  -1نقشههای فاکتور فازی عمق خاک برای کاربریهای اراضي موجود در حوزه
Figure 1. Soil depth fuzzy factor maps for current land uses in the basin
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با استفاده از نقشههای فاکتور فازی تولید شده ،تعداد 6
نقشه تناسب با استفاده از انجام ارزیابی چندمعیاره و روش
 WLCبهدست آمد که در شکل  3ارائه شده است .مشابه

شکل  ،1راهنمای نقشه درجه تناسب مناطق مختلف را برای
هر کاربری و در یک مقیاس صفر تا  200نشان میدهد.
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شکل  -2نقشههای فاکتور فازی شیب برای کاربریهای اراضی موجود در حوزه

Figure 2. Slope fuzzy factor maps for current land uses in the basin
] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.241
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ادامه شکل  -2نقشههای فاکتور فازی شیب برای کاربریهای اراضي موجود در حوزه
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Continue Figure 2. Slope fuzzy factor maps for current land uses in the basin
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شکل  -3نقشه تناسب کاربریهای اراضی موجود در حوزه
Figure 3. Suitability maps for current land uses in the basin
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ادامه شکل  -9نقشه تناسب کاربریهای اراضی موجود در حوزه
Continue Figure 3. Suitability maps for current land uses in the basin
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شکل  -4نقشههای تناسب رتبهبندی شده کاربریهای اراضی موجود در حوزه
Figure 4. Ranked suitability maps for current land uses in the basin
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در شکل  ،4نقشههای تناسب رتبهبندی شده کاربریهای
اراضی که در آن رتبهها در یک ترتیب نزولی (منظور روش
نزولی رتبهبندی است و اعداد راهنما به طور یکنواخت نزولی
نیستند) مرتب شدهاند ،یعنی عدد  1بهترین را نشان میدهد و

به باالترین تناسب در نقشه ورودی تخصیص داده شده است،
آورده شده است .در این شکل بزرگترین عدد نشاندهنده
تعداد پیکسلهای نقشه و کمترین تناسب است.

بهینهسازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روشهای برنامهریزی آرمانی و 245 .....................................................................................................................

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-07

ادامه شکل  -5نقشههای تناسب رتبهبندی شده کاربریهای اراضی موجود در حوزه
Continue Figure 4. Ranked suitability maps for current land uses in the basin
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در ﺷﮑﻞﻫﺎي  5و  6ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي  1و  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.241

ﺷﮑﻞ  -5ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ )ﻣﺪل (1
Figure 5. Optimized land use map for model 1
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اداﻣﻪ ﺷﮑﻞ  -4ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي اراﺿﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه
Continue Figure 4. Ranked suitability maps for current land uses in the basin Continue
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)2  نقشه بهینه کاربری اراضی (مدل-5 شکل
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Figure 6. Optimized land use map for model 2

 شرایط شیب زمین و عمق خاک و وجود آب امکان.نمیباشند
 نقشه معیار نشان.توسعه این کاربری را فرآهم کرده است
 هکتار زمین در حوزه وجود دارد که96 میدهد که حدود
 پتانسیل جنگل کاری را دارا،ضمن حفظ ارزشهای مرتع
%99  موجب افزایش سود تا،1  استفاده از مدل بهینه.میباشند
 موجب2  و استفاده از مدل بهینه%11 و کاهش فرسایش تا
. میشود%96  و افزایش سود تا%12 کاهش فرسایش تا
مدلهای بهینه ارائه شده با توجه به در نظر گرفتن اهداف
بهرهبرداران و تصمیم گیران ضمن محاسبه سطوح بهینه
 محل بهینه قرارگیری آنها را مشخص،کاربریهای اراضی
.کرده و مدلهایی کارآمد هستند

در این تحقیق نتایج کلی به دست آمده از مدلهای
بهینه توسعه یافته با شرایط فعلی در حوزه آبخیز مورد مقایسه
 نتایج نشان میدهد که استفاده از اراضی در.قرار گرفته است
شرایط بهینه میتواند موجب افزایش سود و کاهش خسارات
 مدیریت.زیست محیطی ناشی از فرسایش و رسوب گردد
منابع آب و استفاده از روشهای آبیاری نوین به جای
 امکان توسعه کاربریهای اراضی که نیاز به،روشهای سنتی
.آبیاری دارند شامل کشت آبی و باغ و بیشه را فرآهم میکند
افزایش بسیار زیاد سود اقتصادی در مدلها به دلیل توسعه
 برابر سطح فعلی است که از نظر9 سطح باغات تا حدود
ضریب بهره وری اقتصادی با دیگر کاربریها قابل مقایسه
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Abstract
In recent years, deferent methods for determination of optimal pattern of using water and soil
resources have been applied. Due to importance of natural resources, watershed management
through land use modification and correct application of land is necessary. However, single
objective linear programming is not an efficient method in this matter. In this study, multi
objective method of goal programming was applied and optimal models of land use were
proposed in Chelgerd watershed. Suggestive procedure is based on optimum area determination
in various land uses including, dry farming, rangeland, irrigated agriculture, gardens and forest
plantation and also their optimum local position. In current research, two models have been
proposed. In this models, maximization of benefit and minimization of soil erosion are in first
priority respectively. More over limitations of mentioned models are production resources
involving water and land as well as economic and social problems. Results obtained show that
proposed method is an efficient method in land use optimization and sustainable area
development and can increase benefit to 97% and decrease erosion to 12%, respectively. Also,
the results indicated that under optimized condition, the area allocated to dry farming lands will
decrease about 33% and the area of rangelands, irrigated agricultures, gardens and forest
plantation will increase about 0%, 9%, 906% and 82% in model 1 and the area allocated to dry
farming lands will decrease about 54% and the area of rangelands, irrigated agricultures,
gardens and forest plantation will increase about 1%, 9%, 906% and 82% in model 2
respectively.
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