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گروه جنگلداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکز علوم تحقیقات

پژوهشی

این مطالعه با هدف تامین نیازهای اطالعاتی در مورد توان بالقوه آبزیپروری و تخمین توان اکولوژیکی
استان گلستان به منظور مکانیابی مناطق مستعد آبزیپروری (گرمابی و سرمابی) با استفاده از روش
( )MCEچندمعیاره در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISانجام شد .به منظور جمعآوری دادههای
مورد نیاز در سامانه اطالعات جغرافیایی ( ،)GISنقشه تناسب اراضی برای کاربری توسعه آبزیپروری به
واسطه روش ارزیابی چندمعیاره ( )MCEو فازیسازی ( )Fuzzyفاکتورهای مورد بررسی و روش وزندهی
سلسله مراتبی ( )AHPدر محیط نرمافزار ( )IDRISI Kilimanjaroو ( ،)ArcGIS9.3آماده گردید .با بهبود
کیفیت و دقت دادهها از جمله م دل رقومی ارتفاع با اندازه پیکسل مناسب و نقشه سنگ و خاکشناسی با
دقت و مقیاس مناسب ،داده های مربوط به کیفیت آب (دمای آب ،میزات اسیدیته آب و شوری) و غیره
همواره میتوان مناسبترین پهنههای آبزیپروری (گرمابی و سردابی) در منطقه را با دقت بیشتر
شناسایی کرد .نتایج حاکی از آن است که محدوده این شهرستانها دارای توان مناسب برای گسترش
استخرهای آبزی پروری در مقیاس تجاری و بدون محدودیت جدی ناشی از نبود متغیرهای اساسی است.
همچنین از نقطه نظر آبزیپروری در مقیاس تجاری ،نزدیکی استخرها به جاده عامل مهمی در رسیدن
آسان محصول به بازارهای شهری بود.
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مقدمـه
افزایش میزان بهره برداری از منابع شیالت و افزایش تقاضای جهانی برای غذا ،ضرورت نگاهی نو به طبیعت و توان بالقوه بخش
آبزیپروری را به وجود آورده است و این سوال مطرح میشود که آبزیپروری تا چه اندازه میتواند باعث تولید پروتئین و امنیت
غذایی بشر در درازمدت شود (بنافی و همکاران .) 1386 ،به منظور بررسی توان بالقوه هر کاربری برای توسعه آتی ،به واسطه
پیچیدگی اجزای محیط زیست ،کارشناسان همواره نیازمند مدلهایی هستند تا به سادهسازی این اجزا بپردازند.
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سرزمین ،یک منبع محدود و آسیبپذیر است ،اما چنانچه از سودمندیهای آن به درستی استفاده شود ،ابدی و قابل تجدید
است (مخدوم .)1384 ،خوشبختانه انسان متمدن به فکر چارهجویی افتاده است و از اواخر قرن میالدی گذشته انسان دریافت
برای آنکه بخواهد بهره برداری با صرفه اقتصادی و مستمر از سرزمین داشته باشد ،بهتر است که روند بهرهبرداری را در یک
چارچوب برنامهریزی شده به نام طرح مدیریت به اجرا گذارد (مخدوم .)1387 ،چنین فکری مقدمهای برای آمایش سرزمین یا
برنامهریزی استفاده از اراضی تلقی می شود .آمایش سرزمین بخشی از جغرافیای کاربردی و یک شاخه میان رشتهای است که
در آن کار جغرافیدان ،اقتصاددان ،برنامهریز ،جامعه شناس ،اکولوژیست و نظایر آن با همدیگر گره خورده است و در آن یک
آیندهنگری صورت میگیرد که این آینده نگری عبارتست از عینیت بخشیدن به مناسبات مشترک و وابسته به هم میان گذشته،
حال و آینده (شکوئی .)1385 ،محققان بیان میکنند که آمایش سرزمین (منطقهای) بهترین ،ارزانترین و موثرترین راه حل
مشکل تخریب محیط زیست ،بازدهی اقتصادی و رفاه اجتماعی است ،البته اگر طرحهای توسعه برای این چارچوب استوار باشد
نه فقط بر اساس معیارهای اقتصادی و رفاه اقتصادی (مخدوم.)1387 ،
محیط پیرامون ما مملو از مسائل چندمعیاره است و انسانها مجبور به تصمیمگیری در این زمینهها هستند و در بعضی مواقع
نتیجه تصمیمگیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است که ضررهای جبران ناپذیری را بر ما تحمیل کند .از اینرو
الزم است که تکنیک یا تکنیکهای مناسبی برای انتخاب بهینه و تصمیمگیری صحیح طراحی شود (قدسیپور.)1384 ،
ایجاد و بهکارگیری سامانههای اطالعات جغرافیایی ( )GISمنجر به بروز تغییرات و جهشهای عظیمی در بسیاری از زمینه
همچون محیط زیست ،آمایش سرزمین و توسعه آبزیپروری شد ( Patrono, 2004؛ مخدوم .)1387 ،به هر حال  GISیک فن و
یا ماشین ابزاری است که میتوان از آن در شناسایی دادهها (نقشههایموضوعی) تجزیه و تحلیل و تفسیر و جمعبندی دادهها،
ارزیابی توان اکولوژکی و نیاز های اقتصادی اجتماعی برای استفاده انسان از سرزمین ،تغیرات محیط زیست و از همه مهمتر
برنامهریزی منطقهای یا به عبارت اصطالح امروزی برنامهریزی محیط زیست ،که در برگیرنده تمام موارد یاد شده است ،از آن
بهره جست .همانگونه که  ،Nisetبیان کرده است )GIS( ،پلی بین پایگاه دادههای منابع و مدیریت است (مخدوم.)1387 ،
نیاز به توسعه یک خط مشی و برنامه ریزی در مورد جوانب مختلف ،یکی از دالیل اصلی برای افزایش عالقه به تجزیه و تحلیل
چند معیاره در آمایش سرزمین میباشد ( )Beinat and Nijkamp, 2001و از آنجا که نفوذ تصمیمگیری چند معیاره در
مدیریت محیطی بسیار باال بوده است ،توسعه باالی ابزارهای خاصی برای اداره آن در محیط ( )GISرا باعث شده است .به دنبال
پیشرفتهای ( )GISو نرمافزارهای آن ،روشهای تصمیمگیریهای چند معیاره/چند هدفه رو به رشد نهاد ( Eastman et al.,
 )1998و پتانسیل استفاده از ( )GISزمانی که با تجزیه و تحلیلهای چند معیاره در مدیریت محیطی ترکیب شد ،مورد توجه
خاصی قرار گرفت ()Patrono, 2004
در روش ( )MCEدو نوع الیه اطالعاتی به نام الیههای بولین و الیه فازی ( )Fuzzyتهیه میشود .الیههای بولین دارای
ارزشهای صفر و یک بوده و نشان دهنده محدودیتهای قطعی هستند ،در حالیکه الیههای فازی ( )Fuzzyو مشابه آن دارای
فاکتور استاندارد شده (فازی شده) در وزن مرتبط با آن ضرب میگردد ،سپس فاکتورها با هم جمع میشوند .زمانی که وزنها
برای هر سلول محاسبه شد ،تصویر حاصل یکبار دیگر در نقشههای محدودیت ضرب میگردد تا مناطقی که نباید مورد محاسبه
قرار گیرند ،خارج گردند .تصویر نهایی ،مربوط به محاسبه ترکیب مطلوبیت در محدوده صفر تا  255برای مناطقی است که
محدودیتی برای توسعه ندارند (ماهینی و کامیاب.)1388 ،
ارزیابی به روش  MCEامکان جایگزینی کامل بین فاکتورها را فراهم میکند .اما مقدار جایگزینی هر فاکتور با دیگری بر اساس
وزن فاکتور برآورد میگردد .در مورد ریسک نسبی نیز مشاهده میشود از آنجا که  MCEبولی که از تابع  ANDاستفاده
میکند ،یک تابع ضد ریسک است ،در حالی که تابع  ORیک تابع ریسکپذیر است .این دو مورد ،دو حد باال و پایین ریسک
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دامنهای از اعداد هستند و نشان دهنده امکان برقراری شرطهای مختلف با درجات مختلف می باشند .در روش  MCEهر
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هستند .روش  MCEحدواسط این مورد جا میگیرد .بنابراین  MCEدارای قابلیت جبران کامل و ریسک میانگین است که در
(شکل )1نشان داده میشود (ماهینی و کامیاب.)1388 ،
به طور کلی این مطالعه با اهداف زیر انجام شد:
-1
-2
-3
-4

امکانسنجی ارزیابی توان استان گلستان برای پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی بر اساس دادههای موجود
تعریف معیارهای بوم شناختی ،اقتصادی و اجتماعی برای توسعه منطقی مناطق پرورش ماهیان سردابی و گرمابی در
شهرستانهای علیآباد ،گنبد و گرگان
یافتن مکانهای مناسب پرورش ماهیان سردابی و گرمابی در سطح شهرستانهای مذکور
افزایش سرعت و صحت در تصمیمگیریهای مربوط به مدیریت آبزیپروری

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق عبارتست از شهرستانهای علیآباد ،گرگان و گنبد که در طول جغرافیایی بین
ً 54° 13َ 00تا ً 55° 40َ 19.3و عرض جغرافیایی بین ً 36° 29َ 49.9تا ً 38° 09َ 25.4واقع گردیده است که در سال
 92-93مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)2این منطقه از شمال به رودخانه اترک ،از غرب به شهرستانهای آققال ،بندر ترکمن
و کرد کوی ،از جنوب به استان سمنان و از شرق هم به رامیان ،آزادشهر و کالله منتهی میشود .مساحت این محدوده ،حدودا
 782000هکتار است .این محدوده دارای سه شهر و  264پارچه آبادی است و به لحاظ تمامی عوامل و پارامترهای اکولوژیک
موثر در استفاده از سرزمین همچون شیب ،جهت ،ارتفاع ،پوشش گیاهی ،جنگلی و نیز تمام پارامترهای اقتصادی اجتماعی
مربوطه همچون کاربری اراضی ،زیرساختها ،و غیره توسط روش (  )MCEبه ارزیابی مناطق مستعد توسعه شهری منطقه انجام
شد.

در راستای نیل به اهداف کلی ،در ابتدا الیههای اطالعاتی مورد نیاز مربوط به کاربری توسعه آبزیپرروری تهیره و پرس از تهیره
کمبودهای اطالعاتی و جمعآوری اطالعات موجود ،اقدام به تهیه یک پایگاه اطالعاتی با انجام اصالحات الزم صورت گرفرت کره
تعدادی از این اصالحات به شرح زیر بود:
 -1به هنگام ساختن اطالعات -2 ،یکسان سراختن اطالعرات از نظرر انردازه سرلول -3 ،یکسران سراختن داده از نظرر سیسرتم
اطالعات جغرافیایی -4 ،یکسان ساختن داده از نظر نوع داده و فایل.
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شکل  .1قابلیت جبران و ریسک روش ادغام خطی وزن داده شده
(ماهینی و کامیاب)1388 ،

شکل  .2موقعیت منطقه مورد مطالعه
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در ادامه به منظور ارزیابی چند متغیره منابع اکولوژیکی از روش ( )MCEاستفاده شده ،که مراحل ( )MCEبه شررح زیرر انجرام
گرفت:
 -1شناسایی و تعریف انواع الیههای موثر برای کاربری آبزیپروری (مردلسرازی) -2،تهیره الیرههرای اطالعراتی بررای کراربری
آبزیپروری (تهیه پایگاه داده)-3 ،تعین وزن متغیرهای مدل (بره روش وزندهری سلسرله مراتبری  -4 ،)AHPادغرام الیرههرای
اطالعاتی به دست آمده از توان منطقه برای کاربری آبزیپروری.
تهیه پایگاه داده

الزم است در ابتدا معیارهایی که بر اساس آن ارزیابی اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه باید شکل بگیرد ،مشخص شود .این بخش
بر عهده نظر کارشناسی و دانش تجربی میباشد در واقع کارشناس بر اساس میزان اهمیت موضوع ،پارامترهای مؤثر در بیان
استعداد واقعی منطقه را به عنوان مالک تصمیمگیری در سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISقرار میدهد ( Katavic and
 .)Marmullah, 1987در ادامه ،الیه های رقومی (اکولوژیکی) مربوط به هر کاربری به اندازه منطقه مورد نظر آماده شد
(جدول.)1
جدول  .1فهرست الیه های اکولوژیکی
دادههای اکولوژیکی
مدل رقومی ارتفاع DEM
زمین شناسی
ذخایر آبی زیر زمینی (چشمهها)
تراکم پوشش گیاهی
جهت دامنه
ذخایر آبی سطحی
فرسایش
سنگ
خاک

شیب دامنه
شبکه آبراهه
میانگین بارندگی ساالنه
اقلیم
تراکم پوشش گیاهی
شهرها و روستاها
مناطق حفاظت شده
جادهها
گسل

برای کلیه نقشههای مذکور سیستم مختصات UTM 1و بیضوی مبنای WGS84 2استفاده شد .منطقه مورد مطالعه در زون
شماره  40شمالی واقع شده است.

3

فرآیند مدل سازی

در روش ( )MCEدو نوع الیه اطالعاتی به نام الیههای بولین و الیه فازی ( )Fuzzyاستفاده شد .الیههای بولین دارای
ارزشهای صفر و یک هستند و نشان دهنده محدودیتهای قطعی هستند ،در حالیکه الیههای فازی ( )Fuzzyو مشابه آن
دارای دامنهای از اعداد هستند و نشان دهنده امکان برقراری شرطهای مختلف با درجات مختلف هستند.

1.

Coordinate system
Datum
3.
Zone
2.
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برای شناسایی معیارها و پارامترهای مؤثر بر ارزیابی مناطق مستعد آبزیپروری ،نقشههای اولیه مذکور مطابق مدلهای حرفی
زیر (جداول  2و  )3در محیط نرمافزار ایدریسی آماده شد.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،3زمستان 1394

مجله بوم شناسی آبزیان

در ادامه بر اساس وزندهی بر مبنای کاربرد تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPعوامل و پارامترهای مورد نظر برای هر کاربری،
الیهها در محیط نرم افزار  IDRISIبا استفاده از ماژولی به همین نام ،فازی ( )Fuzzyشدند و در محدودهای از صفر الی 255
قرار گرفتند .این عدد هر چه به عدد  255نزدیک تر باشد نشان دهنده مطلوبیت باالتر است .باید برای هر کاربری پارامترهای
مورد نظر را به صورت الیههای فازی ( )Fuzzyاطالعاتی در پایگاه داده ذخیره کرد و از آنها برای ادغام الیهها استفاده نمود .هر
الیه خود دارای یک الیه بولین و یا (صفر و یک) نیز بود (ماهینی و کامیاب.)1388 ،
جدول  .2مدل حرفی آبزیپروری سردابی
دادههای اکولوژیکی (محدودیتها)

دادههای اکولوژیکی (فاکتورها)

بافر  100متری از رود
بافر  2000متری از مناطق حفاظت شده
بافر  100متری از شهر
بافر  100متر از روستا
بافر  100متری از جاده
تراکم باالتر از  70درصد جنگل
شیب باالی  15درصد
ارتفاع باالتر از  2000متر
جهت جنوبی

نقشه فازی طبقات سنگ
نقشه فازی فاصله از رودخانه
نقشه فازی فاصله از آب زیر زمینی
نقشه فازی فاصله از مناطق شهری
نقشه فازی فاصله از جاده (100تا15000متر)
نقشه فازی فرسایش
نقشه فازی شیب ( تا  15درصد)
نقشه فازی طبقات ارتفاعی ( 0تا  2000متری)
نقشه فازی طبقات جهت

جدول  .3مدل حرفی آبزیپروری گرمابی
دادههای اکولوژیکی (محدودیتها)

دادههای اکولوژیکی (فاکتورها)

بافر  100متری رودخانه
بافر  2000متری از مناطق حفاظت شده
بافر  100متری از جادهها
بافر  100متری از مناطق شهری
بافر  100متری از مناطق روستایی
تراکم باالتر از  70درصد جنگل
شیب باالتر از  15درصد
جهت شمالی
ارتفاع بیش از  400متری

نقشه فازی طبقات سنگ
نقشه فازی طبقات شیب
نقشه فازی فاصله از رودخانه ( 100تا  15000متری)
نقشه فازی فاصله از منابع آب زیر زمینی
نقشه فازی فاصله از مناطق شهری
نقشه فازی فاصله از مناطق روستایی
نقشه فازی فاصله از جاده ( 100تا 15000متری)
نقشه فازی فرسایش
نقشه فازی طبقات جهت
نقشه فازی طبقات ارتفاع ( 0تا  400متری)

مقایسات زوجی توسط گروه کارشناس خبره و نرم افزار  IDRISIانجام شد .در این مرحله با توجه به عوامل مؤثر ،ماتریس وزن
جهت مقایسه تشکیل و عوامل مؤثر دوبهدو با هم مقایسه شدند .تمام مقایسات در تحلیل سلسله مراتبی به صورت زوجی انجرام
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( )MCEتا مرحله ادغام الیههای اطالعاتی و به دست آوردن توان منطقه برای هر یک از زونها پیش میرود .ما به همین
منظور به دنبال تعیین پارامترهای مربوط به کاربری آبزیپروری ،برای هر کدام از این پارامترها وزن تعریف میکردیم .که قبل
از ادغام الیهها باید به هر کدام از پارامترها بر طبق روش وزندهی سلسله مراتبی ( )AHPوزنی اختصاص داد .برای لحاظ این
وزن دهی باید دانش اکولوژیکی را در مورد قیاس هر پارامتر در رابطه با هر کاربری در نظر گرفت که این کار توسط نرمافزار
 IDRISIقابل اجرا است.
در این تحقیق وزن دهی الیهها بر اساس مقایسات زوجی در قالب  AHPدر محیط نرم افزار  IDRISIارائه گردید
(.)Tsaur and Wang , 2007, Schreyer and Malczewesk, 2004

توسعه مدل  MCEدر پهنهبندی مناطق مستعد آبزیپروری ...

کبودی و همکاران

پذیرفت .در این مقایسهها تصمیمگیرندگان از قضاوت شفاهی استفاده کردند .این قضاوتها در واقع مبدل به مقداری کمی بین
صفر الی  9شد (اردکانی و همکاران . )1390 ،برای تعیین درجه دقت و صحت وزندهی از شاخص سازگاری استفاده مریشرود.
چنانچه شاخص سازگاری معادل  0/1یا کمتر از آن باشد وزندهی صحیح بوده است در غیر این صرورت وزنهرای نسربی داده
شده به معیارها بایستی تغییر یابند و وزندهی مجدداً باید انجام گردد (قدسیپور.)1384 ،
در ایدریسی ،ماژول  WEIGHTاز فن مقایسه جفتی برای وزندهی به فاکتورهرا کره مجمروع آن یرک ( )1مریشرود ،اسرتفاده
میکند .فاکتورها به صورت دو به دو و بر اساس اهمیت نسبی آنها برای توسعههای در نظر گرفته شرده (ماننرد توسرعه منراطق
مسکونی) مقایسه میگردند .پس از آن که تمام ترکیبات ممکن برین دو فراکتور مقایسره شرد ،مراژول وزنهرا و نسربت توافرق
( )Consistencyرا محاسبه میکند .این نسبت تناقض در طول فرآیند مقایسه جفتی را نشان میدهد .این ماژول امکران اصرالح
مجدد جفتهای مقایسه شده و گزارش مربوط به وزنهای جدید (جدول  )8و نسبت توافرق آن را فرراهم مریکنرد (مراهینی و
کامیاب.)1388 ،
جدول  .4وزندهی سلسله مراتبی  AHPپارامترهای مختلف به منظور اجرای مدل MCE

نام

رودخانه

آب
زیر زمینی

طبقات
سنگ

طبقات
شیب

0/3146

0/2068

0/1455

0/1017

الیه
وزن
الیه

فرسایش

طبقات
جهت

فاصله از
مناطق شهری

فاصله از مناطق
روستایی

فاصله از
جاده

طبقات
ارتفاع

0/0722

0/0160

0/0395

0/0284

0/0556

0/0198

ضریب ناسازگاری%2 :
ارزیابی تناسب کاربری توسعه آبزیپروری با استفاده از روش MCE

آخرین مرحله در این تحقیق ادغام الیههای فازی (استاندارد شده) به همراه وزن نسبی الیههای فازی با الیههای محدودیت
است (جداول  9و  .)10زمانی که وزنها برای هر سلول محاسبه شد ،تصویر حاصل یکبار دیگر در محدودیتهای بولی ضرب
می گردد تا مناطقی که نباید مورد محاسبه قرار گیرند ،خارج گردند .تصویر نهایی ،مربوط به محاسبه ترکیب مطلوبیت در
محدوده صفر تا  255برای مناطقی است که محدودیتی برای توسعه ندارند .در این مرحله ،الیهها با استفاده از روش ادغام
خطی وزن داده شده ادغام میشوند .در این مرحله نقشه نهایی تناسب کاربری توسعه آبزیپروری با حداقل ارزش سلول از
(ارزش صفر) تا حداکثر ارزش ( )255قابل استخراج است که این الیه خود قابلیت ( reclassifyطبقهبندی مجدد) را نیز
داراست .فرمول روش  MCEبه صورت زیر است (جدول .)11

تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی

به منظور تهیه این نقشه از شاخصی به نام  NDVIاستفاده شده که این شاخص با عملیات جبری میان باندهای قرمز و مادون
قرمز سنجنده  TMماهواره لندست متعلق به سال  2010میالدی محاسبه گردید .دامنه ارزشهای منطقه مورد مطالعه بین
صفر تا  100درصد نوسان دارد .ارزشهای باال در تصویر ،شاخص پوششهای گیاهی مناطق با تراکم پوشش گیاهی باالتر و
ارزشهای منفی نواحی فاقد پوشش گیاهی (آب ،خاک ،رطوبت و غیره) را بازگو میکند .در ادامه از مناطق با تراکم بیش از 70
درصد پوشش گیاهی به عنوان یک الیه محدودیت در مدل  MCEاستفاده شد.
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 = sتناسب برای زون مورد نظر  =wi ،وزن هر یک از الیه ها  =ci ،الیه بولین ،که محدودیت نامیده می شود =xi ،الیه فازی ،که فاکتور
نامیده می شود.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،5شماره  ،3زمستان 1394

نقشه رودخانه و آبهای زیر زمینی

نقشه رودخانههای اصلی نیز به دنبال اهمیت فراوان در مکانیابی صحیح آبزیپروری و نقش پر اهمیت آب در این کاربری ،به
واسطه قابلیت گسترده نرم افزارهای وابسته به  GISدر محیط نرمافزار  ArcGISو در حوضههای مختلف مورد مطالعه ،تهیه
گردید .از آبهای جاری موجود در منطقه (شاهراههای اصلی رودخانه ها)  Distanceگرفتیم .فاصله استخرهای پرورش ماهی
گرمابی و سردابی از بافر  100متری رودخانه ها شروع شده و در فاصله  15کیلومتری رودخانه این تناسب به صفر میرسد و به
صورت نزولی مطابق این فاصله فازی گردید.
یکی دیگر از منابع تأمین آب مورد نیاز به منظور آبزیپروری گرمابی و سردابی آبهای زیرزمینی میباشند که به همین
منظور ،عمق چاههای آب بر اساس میانگین دادههای  23سال گذشته «سازمان آب منطقه استان گلستان» تا سال  1389در
محیط ایدریسی میان یابی و با افزایش عمق هر حلقه چاه این الیه به صورت صعودی فازی گردید.
نقشه مناطق حفاظت شده

مناطق حفاظتی در محدوده مورد مطالعه شامل منطقه حفاظت جهاننما با مساحت  30650هکتار در ارتفاعات جنوب گرگان
و جنوب شرق کردکوی در رشته کوه البرز هستند .تاالبهای آالگل با مساحت  2500هکتار در زمان پرآبی و آجیگل با
مساحت  207هکتار و اولما گل واقع در دشت ترکمن صحرا در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان در بخش داشلی برون،
محیط های آبی حفاظت شده منطقه هستند .به همین منظور این مناطق به همراه بافری  2000متری از آنها به عنوان الیه
محدودیت در مکانیابی پرورش ماهی منظور گردید.
نقشه فاصله از مناطق شهری و روستایی

شهر های کوچک و کالن به همراه روستاهای متعدد موجود در منطقه نیز از نقشه کاربری اراضی استان گلستان استخراج
گردید و فاصله  100متری از حاشیه شهرها و روستاها به عنوان محدودیت در مکانیابی آبزیپروری در نظر گرفته شد و در
ارزیابی نهایی در کنار سایر پارامترها دخالت داده شد.
نقشه شبکه جادهها

نتایـج
به منظور ارزیابی تناسب کاربری توسعه آبزی پروری نقشه های شیب ،ارتفاع ،زمین شناسی ،تراکم پوشش گیاهی ،منابع آب
زیرزمینی ،شبکه آبراهه و سایر الیهها ترسیم شد که تصویر دو الیه شیب و ارتفاع در شکل  3قابل مشاهده است.
تناسب الیه خاک در سه طبقه توان (تناسب کم ( ،)1تناسب متوسط ( )2و تناسب باال ( ))3فازی گردید .نقشه سنگ در سه
طبقه توان (تناسب کم ( ،)1تناسب متوسط ( ،)2تناسب باال ( ))3به صورت صعودی فازی گردید.
مطابق مدل حرفی مربوط به مکانیابی آبزیپروری ،بهترین مناطق به همین منظور در شیبهای ( 0-15درصد) ،محدودهی
ارتفاعی بین ( 0-400متر برای آبزیپروری گرمابی) و ( 0-2000متر برای آبزیپروری سردابی) ،جهتهای (شمالی و بدون
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جادههای آسفالته ،بزرگراهها ،راه آهن و موقعیت شهر های مذکور ،به واسطه نقشه کاربری اراضی استان تهیه شده به وسیله
اداره کل منابع طبیعی استان گلستان ،در محیط ایدریسی آماده گردید و نقشه فازی فاصله نقاط مناسب برای آبزیپروری
گرمابی از جاده ،از بافر  100متری جادهها شروع شده و تا  15کیلومتری به صورت کاهشی ادامه پیدا میکند .همچنین
محدوده  100متری از جادهها به عنوان یک محدودیت تهیه گردید .میزان تناسب طبقات مختلف برای توسعه آبزی پروری بر
اساس روش مخدوم ( )1387به دست آمد.
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کبودی و همکاران

جهت برای آبزیپروری سردابی) و (جنوبی و بدون جهت برای آبزیپروری گرمابی) ،کمترین مقدار فرسایش آبی و بادی در
منطقه ،فواصل نزدیکتر به بافر  100متری از کاربریهای شهری و روستایی و همچنین رودها ،نقاط عمیقتر چاهها منطقه،
خاک عمیقتر و غیر قابل نفوذ و دارای ساختمان ریزدانهای و احتماالً منشوری (از جمله پروفیل خاکی شنی رسی ،شنی رسی
لومی ،الی رسی لومی ،رسی لومی و غیره) و نهایتاً در شرایط عدم حضور الیه نمکی ،زغال سنگ یا آهکی در الیه زیرین سنگ
مادر بیان میگردد .مطابق این تعاریف بعد از ادغام نقشهها و بررسی و تجزیه و تحلیل ارزشهای منطقه بر اساس حضور و عدم
حضور عوامل افزاینده و کاهنده تناسب ،لکههای تناسب اراضی به منظور آبزیپروری گرمابی و سردابی به شرح زیر شناسایی
شدند .از کل منطقه مورد مطالعه در دو کاربری آبزیپروری گرمابی و سردابی شاهد سه طبقه تناسب به دست آمد (شکل ،4
جدول .)5
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شکل  .3نقشه های شیب و ارتفاع استان گلستان

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،3زمستان 1394

مجله بوم شناسی آبزیان

با استفاده از مشاهدات میدانی و تطابق دادههای نقشه و واقعیت اراضی ،نقاط مستعد آبزیپروری مورد بررسی قرار گرفت که
نتایج بازگو کننده مطابقت نیازهای آبزیپروری در منطقه با ویژیگیهای دیکته شده در منطقه است و در مقیاس مطالعاتی
متفاوت این مدل برای بررسیهای دقیقتر قابلیت فراوان دارا میباشد.

جدول  .5طبقات تناسب آبزیپروری گرمابی و سردابی

درجه تناسب طبقه
تناسب ضعیف
تناسب متوسط
تناسب باال

آبزیپروری گرمابی

آبزیپروری سردابی

(مساحت هر طبقه به هکتار)

(مساحت هر طبقه به هکتار)

485519
998
408397

469675
6134
419111

شکل  .4نقشه تناسب اراضی آبزیپروری گرمابی و سردابی در استان گلستان

بحث

همچنین پارامترهای شیب ،جهت ،ارتفاع ،سنگ ،خاک ،مناطق تحت حمایت ،تاالبها ،حساسیت خاک به فرسایش و فاصله از
منابع آبی به عنوان عواملی مورد استفاده قرار گرفتند که میتوان امیدوار بود با استفاده از این پارامترها و دیگر محددودیتهای
استقرار استخرهای پرورش ماهی دیگر میتوان به بهترین شکل مکانیابی مناطق مستعد آبزیپروری را عملی ساخت .به هر
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نتایج بازگو کننده حضور اطالعات مورد نیاز در توسعه پروژههای آبزیپروری در محدودهی شهرهای علیآباد ،گنبد و گرگان و
مکانیابی دقیقتر این کاربری است .با بهبود کیفیت و دقت دادهها از جمله مدل رقومی ارتفاع با اندازه پیکسل مناسب و نقشه
سنگ و خاکشناسی با دقت و مقیاس مناسب ،داده های مربوط به کیفیت آب (دمای آب ،میزات اسیدیته آب و شوری) و غیره
همواره میتوان مناسبترین پهنههای آبزیپروری (گرمابی و سردابی) در منطقه را با دقتی فزاینده شناسایی کرد .نتایج حاکی از
آن است که محدوده این شهرستانها دارای توان مناسب برای گسترش استخرهای آبزیپروری در مقیاس تجاری و بدون
محدودیت جدی ناشی از نبود متغیرهای اساسی است .از دیگر یافتههای این تحقیق آن است که از نقطه نظر آبزیپروری در
مقیاس تجاری ،نزدیکی استخرها به جاده عامل مهمی در رسیدن آسان محصول به بازارهای شهری است (Katavic and 1987
.)Marmullah,

توسعه مدل  MCEدر پهنهبندی مناطق مستعد آبزیپروری ...

کبودی و همکاران

حال این محدودهبندی بر اساس شاخصهایی مطابق نظریات کارشناسی و اطالعات موجود تبیین شدند و به منظور راحتی بیان
درجه تناسب برای مدیریت بهتر ،سه طبقه تناسب (ضعیف ،متوسط و باال) به همین منظور در نظر گرفته شد.
پیشنهاد می شود جهت تهیه نقشه کاربری اراضی ،از تصاویر هوایی و ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی و طیفی باالتر استفاده
گردد .جهت افزایش دقت در انتخاب مناسبترین پهنههای توسعه آبزیپروری بهتر است از دادههای به روز مدل رقومی ارتفاع
با اندازه پیکسل مناسب ،نقشه سنگ و خاکشناسی با دقت و مقیاس مناسب و دادههای مربوط به کیفیت آب (دمای آب ،میزات
اسیدیته آب و شوری) استفاده گردد .با توجه به نقش برجسته دادههای اقتصادی -اجتماعی در طرحهای ارزیابی سرزمین و
نبود دادههای کافی به این منظور ،پیشنهاد میگردد که در جهت مطالعات جامع اقتصادی اجتماعی در سطح منطقهای
برنامهریزی گردد .با توجه به حضور مناطق حفاظتی غنی از گونههای حیات وحش در منطقه ،پیشنهاد میگردد که توسعه
آبزیپروری در آینده به دور از این مناطق برنامهریزی شود.
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