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چکیده
آبزی پريری یک صىعت بٍ سرعت در حال رضذ در کطًرَای در حال تًسعٍ است .در سیستان ي بلًچستان ،مسااحت ممایه
مًرد استفادٌ برای آبزی پريری در سال َای اخیر با تًجٍ بٍ تقاضای ري بٍ افزایص ،تًسعٍ یافتٍ اساتَ .اذ ایاه تيقیا ،
مكاویابي مىاط مىاسب تًسعٍ پريرش میگً در سًاحل جىًبي اساتان سیساتان ي بلًچساتان باا اساتفادٌ ام سااماوٍ اط عاا
جغرافیایي ( )GISبا ایجاد پایگاٌ الیٍ َای اط عاتي معیارَا ي گزیىٍَای مًثر است .الیٍ َای اط عاتي (وقطاٍَاای ارتفاا،،
ضیب ،کاربری اراضي ،فاصلٍ ام دریا ،ضخامت خاک ،وً ،خاک pH ،خاک ،بافت خاک ،فاصلٍ ام مراکز تكثیر ،فاصالٍ ام راٌ
َا ي فاصلٍ ام بامارَای ميلي) تُیٍ گردیذ .يمن معیارَا ي گزیىٍ َا با ريش فرآیىذ تيلیل سلسلٍ مراتبي در ميایط وار افازار
 EC2000تعییه گردیذ .ام ميیط ور افزار  ArcGISبرای مذل سامی ي تيلیل فضایي ي تلفی الیٍ َا استفادٌ ضذ .باا تلفیا ي
َمپًضاوي الیٍ َای اط عاتي ،وقطٍ وُایي جُت تًسعٍ آبزی پريری در مىطقٍ در چُار پُىٍ (بسایار مىاساب ،مىاساب ،وسابتا
مىاسب ي وامىاسب) ترسیم گردیذ .وتایج وطان داد کٍ ام اراضي مًرد مطالعٍَ 1718 ،كتار (1/2درصذ) در طبقٍ بسایار مىاساب،
َ12547كتار ( 9/4درصذ) در طبقٍ مىاسبَ 103164 ،كتار ( 76/8درصاذ) در طبقاٍ وسابتا مىاساب ي َ 17059كتاار (12/6
درصذ) در طبقٍ وامىاسب جُت تًسعٍ آبزی پريری قرار گرفت .ایه مطالعٍ وطاان مايدَاذ کاٍ ام پایگااٌ دادٌ َاای GIS
مي تًان برای ایجاد مذل َای مكاوي در ارمیابي اراضي برای آبزی پريری استفادٌ ومًد .مذل ارمیاابي اراضاي در ایاه مطالعاٍ
برای ضىاسایي مىاط مىاسب برای آبزی پريری ام وظر افزایص تًلیذ ،حفاظت مًثر ي مذیریت پایذار اراضي مفیذ ميباضذ.
لغات کلیدی :مكانيابي ،آبزیپروری دریایي ،فرآیند تحليل سلسله مراتبي ( ،)AHPسامانه اطالعات جغرافيایي ،سيستان و بلوچستان

* نویسنذه مسئول
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مغذانی و امیزی

2002؛ De Graaf, 2003؛ Holmer et al., 2005؛
Kalantzi & Karakassis, 2006؛ Longdill et al.,

.)2007; Lai & Lin, 2009
ػبمبی اعالعبت جفشازدبیی ثب ولج ث ولایبیی گرشد هرم
آوسدن ثؼدبسی اص علامل مینرلع و گلیربگلن ثرشای وؼرهدل
وصکدمگدشیهب ،یىی اص گضینر هربی ثؼردبس وبسآمرذ ثرشای
ثشیبم سیضی دس این صمدن میثبؿرذ .)Ross et al., 2009
34

وبسثشد ػربمبی اعالعربت جفشازدربیی دس ثشیبمر سیرضیهربی
آثضیپشوسی ولػظ ثؼدبسی اص محممبن گضاسؽ ؿرذ ور اص
آن جکی میولان ث مغبیع  Arnoldو هکىربسان )2000
ثش سوی مىبیدبثی منبعك منبػت ثشای پشوسؽ صذف ػرفت
 Mercenaria sp.دس زیلسیذای آمشیىرب Salam ،و Ross
 )2000دس ثشسػی اییخبة مىبن منبػرت جهرت پرشوسؽ
مدگررل و خشچنرر دس جنررلة گررشة ثررنگالدؽ Nath ،و
هکىبسان  )2000دس وبسثشدهربی  GISدس وصرکدمگدرشی-
هبی مىبیی دس آثرضیپرشوسی Gupta ،و هکىربسان )2001
دس ثشسػی یحل اییخبة مىبن منبػت جهت پشوسؽ آثضیبن
دس آةهبی یت ؿلس دس ػلاحل وبیبیلسا هنذ ثرب اػریفبد اص
ػنجؾ اص دوس و  Buitrago ،GISو هکىبسان  )2005دس
اییخبة مىبن منبػت جهت پشوسؽ صذف حرشا دس جضیرش
مبساگدیب دس ویضوئال Giap ،و هکىربسان  )2005ثرب دس یررش
گشزین  3معدبس احذاث اػیخش ،معدبس ودفدت خبن و معدبس
صیشػبخت و  11گضین وبسثشی اساضی ،ؿدت ،اسوفبع ،زبصی
اص دسیب ،ضخبمت خبن ،یلع خبن pH ،خبن ،ثبزرت خربن،
زبصی وب جبد  ،زبصی وب ثبصاسهبی محیی و زبصری ورب مشاورض
وىثدش ث وعددن مىبنهبی منبػت ثرشای پرشوسؽ مدگرل دس
ویینبم ثب اػیفبد اص ػبمبی اعالعبت جفشازدبیی پشداخینرذ،
 Perezو هکىرربسان  )2005دس مىبیدرربثی ػرربیتهرربی
منبػررت پررشوسؽ آثضیرربن دس لفررغ دس جضایررش لنرربسی،
 Kapetskyو  )2007 Aguilar-Manjarrezدس ورربسثشد
 RSو  GISدس ولػررع و مررذیشیت آثررضیپررشوسی دسیرربیی،
 Rajithaو هکىبسان  )2007دس وربسثشد ػرنجؾ اص دوس و
 GISدس مذیشیت پبیذاس پشوسؽ مدگل دس هنذ Longdill ،و
هکىبسان  )2008دس ثشسػی سػلة صیؼیگب هربی مخییر
جهت منغمر ثنرذی آثرضیپرشوسی Radiarta ،و هکىربسان
 )2008دس مذلهبی اسصیبثی چنذ معدبس ثرشای ؿنبػربیی
مىبنهبی منبػت جهت پشوسؽ صذف اػرىبیلح دس طاپرن،
هبدیپلس و هکىربسان  )1387دس مىبیدربثی مرضاسع پرشوؽ
مدگرل ثررب اػرریفبد اص وصررکدمگدررشی چنررذمعدبس زرربصی دس
محذود ؿشق ثنذسعجبع ،و ث مغبیعر امدرشی و هکىربسان
 1396و  )1395ث منرلس ؿنبػبیی ػربیتهربی منبػرت
ثشای ولػع پرشوسؽ مدگرل دس ػرلاحل ؿرکبیی و جنرلثی
اػیبن ثلؿهش ثرب اػریفبد اص ػربمبی اعالعربت جفشازدربیی،
اؿبس وشد.

Downloaded from isfj.ir at 17:39 +0430 on Saturday July 21st 2018

مقدمه
دس حبل حبضش آثضیپشوسی یىی اص ثخؾهبی ػرشی ولیدرذ
پشووئدن دس جهبن اػت ور دس حربل سؿرذ ثرلد و حرذود
 % 47اص عشض آثضیبن ملجلد دس ثبصاسهبی جهربیی سا وربمدن
مریونرذ & Ghayoumian et al., 2007; Brugere
 .)Ridler, 2004آمبس و اعالعبت ملجلد ثدبیگش این ملضلع
اػت و رخبیش عجدعی آثضیبن دسیبیی دس حبل حبضش سو ثر
وبهؾ میثبؿذ و ومبضب ثشای مصشف آنهرب سو ثر ازرضایؾ
اػت مجذییؼت ،1376 ،جالیی جعفشی و ثشصگش دویرت-
آثبدی .)1387 ،محذودیت منبث آثری دس آةهربی داخیری،
وبهؾ صدذ ثشخی اص گلیر هربی دسیربیی دس جهربن ،سویرذ
صعلدی ولیدذات آثضیپشوسی و پـریدجبیی مغیرلة صرنبی
وجهدررضات دسیرربیی ،وـررلسهبی ولیدذوننررذ آثضیرربن سا ث ر
پشوسؽ ایلاع آثضیبن ػلق داد اػرت ایرضدی و هکىربسان،
1389؛Hossain & Das, 2010؛ Barlanga-Robles et
.)al., 2011
ػلاحل جنلة وـلس ثر یحربػ مللعدرت جفشازدربیی و
الیدکی منبػت اص پیبیؼدل ثبالیی ثشای ولػع مضاسع آثضی-
پشوسی ثشخلسداسیذ .یدبص سوصازضون ث پشووئدن ثبعث ؿذ ورب
صنعت آثضیپشوسی سؿذ چـمگدشی داؿی ثبؿرذ .اویردن و
مهموشین لذم ثشای ولػع پبیذاس این مضاسع اییخربة مىربن
منبػت میثبؿذ .ثنبثشاین ضشوست اسائر یره مرذل مىربیی
مجینی ثش معدبسهبی ملثش ضکن الیصبدی ثلدن میولایرذ دس
دسآمررذ ػرربوندن منغمرر یمررؾ مهکرری داؿرری ثبؿررذ
.)Buitrago et al., 2005; Karthik et al., 2005
امررشوص ثررب پدـررشزت سوؽهرربی مىرربیی و ورربم دلوشی دس
مغبیعبت اسصیبثی اساضی و اػیفبد اص ػبمبی هربی اعالعربت
جفشازدبیی مىبیدبثی منبعك مؼیعذ آثضیپشوسی ثب صرحت و
دلت ثدـیش یؼجت ث سوؽهبی ػنیی زرشاهم ؿرذ اػرت
Arnold et al., 2000؛ Dahdouh-Guebas et al.,
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این وحمدك ثب هذف مىبیدبثی منبعك مؼیعذ جهت ولػرع
آثضیپشوسی دس ػلاحل اػیبن ػدؼیبن و ثیلچؼریبن ثرب دس
یرش گشزین معدبسهبی مىبیی ملثش ثش آن ایجبم گشدیذ.

شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطبلعه
Figure 1: Location of the study area

دادههبی مورد استفبده :داد هبی ملسد اػریفبد وصربویش
ػررنجنذ  OLIػرربل  ،)2015وصرربویش وهدرر ؿررذ اص
 ،Google Earthیمـ هبی سللمی  ،1:25000داد هربی

آمرربسی اص گررضاسؽهرربی منیـررش ؿررذ  ،داد هرربی مدررذایی
ثشداؿت ؿذ ثب مللعدت یبة جهبیی .)GPS
روش تحقیق :جهت اییخبة یه ػبیت منبػت ثشای
آثضیپشوسی ،ضشوسی اػت و وکبمی معدبسهبیی و علامل
ملثش دس این وبس سا ؿبمل میؿلیذ ،دس یرش گشزت .این
علامل ،میفدشهبیی هؼینذ و وفددش آنهب ثبعث وبهؾ یب
ازضایؾ دسصذ ؿبیؼیگی میؿلد .ثشای ثشسػی و ؿنبػبیی
عشص هبی منبػت دس این وحمدك دس اویدن لذم ،الذام ث
ؿنبػبیی این علامل دس مىبیدبثی ثب اػیفبد اص معدبسهبی
ملجلد گشدیذ .ثشای هش الی اعالعبوی جذول ولصدفی آن
یدض عشاحی و دس یهبیت این الی هبی اعالعبوی دس یشمازضاس
ایجبد گشدیذ .ثب ثشسػیهبی صلست گشزی 3
معدبس اصیی و عجبسونذ اص معدبس احذاث اػیخش جذول ،)1
معدبس ودفدت خبن جذول  )2و معدبس صیشػبختهب
جذول  )3دس  11گضین وبسثشی اساضی ،ؿدت ،اسوفبع،
زبصی اص دسیب ،ضخبمت خبن ،یلع خبن pH ،خبن ،ثبزت
خبن مدضان سع) ،زبصی وب جبد  ،زبصی وب ثبصاسهبی
محیی و زبصی وب مشاوض وىثدش دػی ثنذی ؿذ .دس ممبثل
این علامل وأثدشگزاس ،محذودیتهبیی یدض وجلد داسد و دس
وهد یمـ هب وأثدشی یذاسیذ .این منبعك ؿبمل منبعك
ؿهشی ،ػبخیکبنهب ،اساضی جنگیی و منبعمی و لبثیدت
پشوسؽ آثضیبن دس آنهب وجلد یذاسد ،میثبؿذ .پغ اص وهد
الی هبی اعالعبوی و اص عشیك پشػـنبم اهکدت معدبسهب و
عجمبت هش معدبس وعددن ػ غ الی محذودیتهب
اػیبیذاسػبصی و عجم ثنذی یمـ الی هب و وصن ث سوؽ
ممبیؼ صوجی وعددن گشدیذ .پغ اص ایجبم اسصیبثی معدبسهب
مدضان مغیلثدت اساضی ثشای ولػع آثضیپشوسی وهد
گشدیذ .مشاحل ایجبم وحمدك دس ؿىل  2اسائ ؿذ اػت.
الی هبی مشثلط ث معدبسهبی وعددن ؿذ دس ArcGIS
وهد ثش اػبع ومؼدمثنذی زبئل دس محذود هبی ثؼدبس
منبػت وب یبمنبػت ومؼدمثنذی گشدیذ Saaty, 1987؛
 .)Chen & Ramos, 1989ومؼدمثنذی گضین مشثلط ث
معدبسهبی وعددن ؿذ ثش اػبع زبئل جذولهبی  1وب  )3و
امیدبص یهبیی عجمبت ؿبیؼیگی اساضی دس جذول  4اسائ
ؿذ اػت.
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مواد و روش کار
منطقة مورد مطبلعه :اػیبن ػدؼیبن و ثیلچؼیبن ثب
وػعیی حذود  187502ودیلمیش مشث  ،دس جنلة ؿشلی
جفشازدبیی
مخیصبت
دس
و
ایشان
' 25° 30وب ' 31° 28عشض ؿکبیی و ' 58° 47وب '19
 63°علل ؿشلی وال ؿذ اػت .این اػیبن پهنبوس دس
ػکت ؿشق ثب وـلس پبوؼیبن  900ودیلمیش و ثب وـلس
ازفبیؼیبن  300ودیلمیش مشص مـیشن داسد؛ دس لؼکت
جنلة ثب دسیبی عکبن ث علل ومشیجی  270ودیلمیش مشص
آثی داسد و اص لؼکت ؿکبل و ؿکبل گشة ثب اػیبن خشاػبن
ث علل  190ودیلمیش و دس لؼکت گشة ثب اػیبن وشمبن ث
علل  580ودیلمیش و ثب اػیبن هشمضگبن ث علل 165
ودیلمیش هکجلاس اػت.
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وعشی هذف

و سویهم گزاسی آیهبGISآمبد ػبصی الی هب ث وکه ولاث وحیدیی
و یرش وبسؿنبػیECو اػیفبد اص یشمازضاس  AHPاویلیتثنذی ثش اػبع
وعددن مىبنهبی پدـنهبدی
شکل  :2مزاحل تهیه و تلفیق الیههبی اطالعبتي و تهیه نقشه نهبیي مکبنهبی منبست آثشیپزوری
Figure 2: Steps of preparing and combining information layers and preparing the final map of suitable
aquaculture farming sites
جذول  :1طجقهثنذی اراضي ثز اسبس معیبر احذاث استخز جهت آثشیپزوری و درجه اهمیت آنهب
Table 1: Land classification based on the criteria for construction of ponds and their suitability degree
میشان مطلوثیت و امتیبس
طجقهثنذی معیبر احذاث
d
c
b
a
نبمنبست
نسجتبً منبست
منبست
ثسیبر منبست
استخز
()1
()2
() 3
() 4
کبرثزی اراضي

e

مضاسع ملجلد
آثضیپشوسی

مشاو وموشاوم ،یکه-
صاسهب و اساضی ؿلس

صمدنهبی وـبوسصی و
مشاو یدک میشاوم

جنگلهبی حشا ،پلؿؾهبی
دسخیی

شیت

<2

2-5

5-10

>10

ضخبمت خبک (متز)

>1

0/5-1

0/35-0/5

>0/35

ارتفبع (متز)

2-4

 4-6یب 1-2

 6-10یب >1

<10

فبصله تب دریب

>1

1-2

2-3

<3

 .aثؼدبس منبػت ثب وکیشین صمبن و ػشمبی گزاسی امىبن ولػع آثضیپشوسی دس این منبعك وجلد داسد.
 .bمنبعمی و ثشای ولػع آثضیپشوسی یدبص ث ػشمبی گزاسی داسیذ.
 .cمنبعمی و وب حذودی منبػت اػت و لجل اص ؿشوع آثضیپشوسی یدبص ث عکیدبت آمبد ػبصی اػت.
 .dمنبعك یبمنبػت ،این منبعك ثشای آثضیپشوسی صشز الیصبدی یذاسد و هضین و صمبن آمبد ػبصی این منبعك ثبالػت.
 .eمنبعك یبمنبػت ،این منبعك ثشای پشوسؽ مدگل صشز الیصبدی یذاسد و هضین و صمبن آمبد ػبصی این منبعك ثبالػت .منبعك ؿهشی ،و صنعیی،
جنگل هبی حشا و منبعك حفبظت ؿذ اص منبعمی یبمنبػت هؼینذ و لبثیدت پشوسؽ مدگل سا یذاسیذ الی محذودیت) و دس اسصیبثی حزف میگشدیذ.
امدشی و هکىبسان 1395 ،و .)1396
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مىبیدبثی منبعك مؼیعذ آثضی-
پشوسی
ؿنبػبیی و وحیدل وض ملجلد منغم و
وهد الی هبی اعالعبوی و ؿنبخت محذودیت-
معشزی معدبسهبی منبػت مىبیدبثی
هب و معشزی معدبسهبی یبمنبػت مىبیدبثی

سال بیست و ضص/ضماره 1

مجله علمی ضیالت ایزان

جذول  :2طجقهثنذی اراضي ثز اسبس معیبر کیفیت خبک جهت آثشیپزوری و درجه اهمیت آنهب ()FAO, 2009
Table 2: Land classification based on the criteria for soil quality and their suitability degree
میشان مطلوثیت و امتیبس
طجقهثنذی معیبر کیفیت
نبمنبست
نسجتبً منبست
منبست
ثسیبر منبست
خبک
()1
()2
() 3
() 4
 pHخبک

6-7

5-6

 7-8یب 4-5

 <8یب >4

ثبفت خبک (درصذ رس)

<35

18-35

12-18

>12
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نوع خبک

ثبزت ػنگدن

ثبزت میلػظ

ثبزت میلػظ وب ػنگشیض ای

ثبزت ػنگشیض ای

جذول  :3طجقهثنذی اراضي ثز اسبس معیبر سیزسبختهب جهت آثشیپزوری و درجه اهمیت آنهب (امیزی و همکبران 1395 ،و )1396
Table 3: Land classification based on the criteria for infrastructures and their suitability degree
درجه اهمیت
طجقهثنذی معیبر سیزسبختهب

ثسیبر منبست

منبست

نسجتبً منبست

نبمنبست

() 4

() 3

()2

()1

فبصله تب جبده (کیلومتز)

>0/5

0/5-1

1-2

<2

فبصله تب ثبسار محلي (کیلومتز)

>1

1-2

2-4

<4

فبصله تب مزاکش تکثیز (کیلومتز)

>4

4-8

8-16

<16

جذول  :4امتیبس نهبیي طجقبت شبیستگي اراضي ()FAO, 2009
Table 4: The final point of the land suitability
درصذ امتیبس
طجقبت شبیستگي
ثسیبر منبست

80-100

منبست

60-80

نسجتبً منبست

40-60

نبمنبست

0-40

ارسشگذاری الیههب ثه روش  AHPو مقبیسه سوجي:
این سوؽ و ثش مجنبی اسصیبثی چنذ معدبسی پبی گزاسی
ؿذ اػت اثیذا دس ػبل  1980ث وػدی ػبعیی پدـنهبد
گشدیذ و ثب داؿین یه مجنبی وئلسیه للی ،ثش اػبع
اصلل ثذیهی ثنب یهبد ؿذ اػت .این ؿدل ولایبیی
احؼبػبت و منغك سا دس ساثغ ثب ملضلعبت منعىغ
میػبصد و ػ غ این لضبوتهبی مخیی سا دس لبیت
ییدج ای ثب هم وشودت مییکبیذ و ثب اییربسات دسویی مب
هکخلایی داسد .دس مذل وصندهی  AHPث هش یه اص
الی هب ثنب ث اهکدت آنهب وصیی اخیصبف میگدشد ،این
زشآینذ ثب واسد وشدن گضین هبی مخیی دس وصکدمگدشی،
امىبن وحیدل حؼبػدت سوی معدبسهب و صیشمعدبسهب سا داسد

 .)Saaty, 1987دس این وحمدك یدض وصن پبسامیشهب ثب
ممبیؼ صوجی ثدن آنهب و اػیفبد اص سوؽ وحیدل ػیؼی
ی ث دػت آمذ اػت Malczewski, 2000؛
مشاوج 
 .)Kalantzi & Karakassis, 2006پغ اص وعددن
معدبسهب و زبویلسهبی ملسد یدبص و اعکبل محذودیتهب،
یکلداس ػیؼی مشاوجی معدبسهب ػبخی ؿذیذ .ػ غ معدبسهب
دس مبوشیغ هبی ممبیؼ صوجی ث صلست دو ث دو ثب
یىذیگش ممبیؼ ؿذ و وصن هش معدبس یؼجت ث معدبس دیگش
ثش حؼت مدضان اویلیت ث آن معدبس اخیصبف داد ؿذ
اػت .یکش دهی ثش اػبع یرش وبسؿنبػی ولػظ
وبسؿنبػبن حلص ؿدالت اص عشیك پشػـنبم اعکبل ؿذ
اػت .پغ اص وىکدل مبوشیغهبی ممبیؼ صوجی ،دسخت
37

ضناسایی مناطق بالقوه توسعه آبشیپزوری دریایی در...

مغذانی و امیزی

نتایج
معیبر احذاث استخز :منبعمی ثب ؿبیؼیگی ثؼدبس منبػت
ث یحبػ معدبس احذاث اػیخش دس امیذاد خظ ػبحل ثب

جذول  :5مسبحت و درصذ مسبحت طجقبت شبیستگي معیبر احذاث استخز در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Table 5: Area and the area percent of the land suitability for construction of ponds criteria in aquaculture
site selection
جمع مسبحت
نبمنبست
نسجتبً منبست
منبست
ثسیبر منبست
معیبر احذاث
استخز

هکتبر

درصذ

هکتبر

درصذ

هکتبر

درصذ

هکتبر

درصذ

هکتبر

درصذ

کبرثزی اراضي

12641

9/4

54424

40/5

42869

31/8

24554

18/3

134488

100

شیت

65367

48/6

46511

34/6

12824

9/5

9786

7/3

134488

100

ضخبمت خبک

9007

6/7

7460

5/5

5053

3/8

112967

84/0

134488

100

ارتفبع

21545

16/1

36728

27/1

34896

26/0

41319

30/8

134488

100

فبصله تب دریب

28706

21/3

26848

19/9

26406

19/7

52528

39/1

134488

100

تلفیق گشینههب

2421

1/8

37185

27/7

78230

58/1

16652

12/4

134488

100
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معدبسهب دس یشمازضاس  EC2000وـىدل ؿذ  ،ػ غ یکشات
اعکبل و وصن یؼجی و هکچندن وصن یهبیی هش معدبس و اص
مجکلع حبصیضشة اهکدت معدبسهب و صیشمعدبسهب دس وصن
گضین هب وعددن میگشدد .دس حدن ممبیؼ صوجی ثشای هش
مجکلع  ،وجضی و وحیدل مدضان یشخ یبػبصگبسی ث وػدی
یشمازضاس  EC2000صلست پزیشزت .پغ اص محبػج وصنهب
ثش اػبع مذل  AHPو وهد الی هبی اعالعبوی ،اص لبثیدت-
هبی یشمازضاس  ArcGISث منرلس ویفدك و هک لؿبیی
یمـ هب اػیفبد ؿذ ،دس یهبیت دسج ؿبیؼیگی اساضی ثب
زشملل  1محبػج گشدیذ:
)1
زشملل
∑
∑;وصن یهبیی گضین  jدس این
ساثغ ؛
 wkضشیت اهکدت معدبس ،k
 wiضشیت اهکدت معدبس  iو  gijامیدبص گضین  jدس اسوجبط ثب
صیشمعدبس .)Holmer et al., 2005 i

دسصذ ؿدت وکیش اص  2دسصذ و اسوفبع  2-4میش لشاس داسد.
این منبعك دس اساضی ثب وبسثشی آثضیپشوسی وال ؿذ
اػت .ییبیج عجمبت وبسثشی اساضی یـبن داد و مشاو وم-
وشاوم ،یکىضاسهب و اساضی ؿلس  54424هىیبس)%40/5 ،
منبػت ثشای آثضیپشوسی اػت .صمدنهبی وـبوسصی و
مشاو یدک میشاوم  42869هىیبس )%31/8 ،یؼجیبً منبػت،
جنگلهبی حشا و پلؿؾهبی دسخیی  24554هىیبس،
 )%18/3یبمنبػت و مضاسع ملجلد آثضیپشوسی 12641
هىیبس )%9/4 ،ثؼدبس منبػت ثشای آثضیپشوسی اػت.
ییبیج عجمبت ؿدت ،ضخبمت خبن ،اسوفبع و زبصی اص
دسیب یـبن داد و دس منغم ملسد مغبیع ث وشودت دس
گضین ؿدت مدضان  65367هىیبس  ،)%48/6گضین
ضخبمت خبن مدضان  9007هىیبس  ،)%6/7گضین اسوفبع
مدضان  21545هىیبس  )%16/1و گضین زبصی اص دسیب
مدضان  28706هىیبس  )%21/3دس عجم ؿبیؼیگی ثؼدبس
منبػت لشاس داسد .ث علس ویی ثب ولج ث عجم ثنذیهبی
ایجبم ؿذ دس معدبس احذاث اػیخش ،دس منغم ملسد مغبیع
مدضان  2421هىیبس  )%1/8اص اساضی ملجلد دس عجم
ثؼدبس منبػت لشاس داسیذ جذول  ،5ؿىل .)3

سال بیست و ضص/ضماره 1

مجله علمی ضیالت ایزان

معیبر کیفیت خبک :ثب ولج ث عجم ثنذیهبی ایجبم
ؿذ دس معدبس ودفدت خبن دس منغم ملسد مغبیع دس
گضین یلع خبن مدضان  8900هىیبس  )%6/6اص اساضی ،دس
گضین  pHخبن مدضان  13182هىیبس  )%9/8اص اساضی و
دس گضین ثبزت خبن مدضان  9007هىیبس  )%6/7اص اساضی

دس عجم ثؼدبس منبػت لشاس داسیذ .ث علس ویی ثب ولج ث
عجم ثنذیهبی ایجبم ؿذ دس معدبس ودفدت خبن ،دس
منغم ملسد مغبیع مدضان  8900هىیبس  )%6/6اص اساضی
ملجلد دس عجم ثؼدبس منبػت لشاس داسیذ جذول  ،6ؿىل
.)4

جذول  :6مسبحت و درصذ مسبحت طجقبت شبیستگي معیبر کیفیت خبک در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Table 6: Area percent of the land suitability for soil quality criteria in aquaculture site selection
جمع مسبحت
نبمنبست
نسجتبً منبست
منبست
ثسیبر منبست
معیبر کیفیت خبک
درصذ
هکتبر
درصذ
هکتبر
درصذ
هکتبر
هکتبر درصذ هکتبر درصذ
نوع خبک

8900

6/6

4120

30/1

8211

6/1

113257

84/2

134488

100

 pHخبک

13182

9/8

2406

1/8

5902

4/4

112998

84/0

134488

100

ثبفت خبک

9007

6/7

5023

3/8

7460

5/5

112998

84/0

134488

100

تلفیق گشینههب

8900

6/6

4120

30/1

8211

6/1

113257

84/2

134488

100

شکل  :4نقشه شبیستگي معیبر کیفیت خبک در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Figure 4: The suitability map of soil quality criteria in aquaculture site selection
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شکل  :3نقشه شبیستگي معیبر احذاث استخز در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Figure 3: The suitability map of the construction of ponds criteria in aquaculture site selection

ضناسایی مناطق بالقوه توسعه آبشیپزوری دریایی در...

مغذانی و امیزی

معیبر سیزسبختهب :ییبیج عجم ثنذی معدبس صیشػبختهب
دس منغم ملسد مغبیع یـبن داد و دس گضین زبصی وب
جبد مدضان  20599هىیبس  ،)%15/4دس گضین زبصی وب
ثبصاس محیی مدضان  3815هىیبس  ،)%2/8و دس گضین زبصی
وب مشاوض وىثدش مدضان  9976هىیبس  )%7/4اص اساضی

جذول  :7مسبحت و درصذ مسبحت طجقبت شبیستگي معیبر سیزسبختهب در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Table 7: Area percent of the land suitability for infrastructures criteria in aquaculture site selection
جمع مسبحت
نبمنبست
نسجتبً منبست
منبست
ثسیبر منبست
معیبر
سیزسبخت-
هب
فبصله تب
جبده
فبصله تب
ثبسار محلي

هکتبر

درصذ

هکتبر

درصذ

هکتبر

درصذ

هکتبر

درصذ

هکتبر

درصذ

20599

15/4

17006

12/6

27233

20/2

69650

51/8

134488

100

3815

2/8

4310

3/2

9548

7/1

116815

86/9

134488

100

فبصله تب
مزاکش

9976

7/4

9998

7/5

23348

17/3

91166

67/8

134488

100

تکثیز
تلفیق
گشینههب

1945

1/4

13445

10/0

52223

38/9

66875

49/7

134488

100

شکل  :5نقشه شبیستگي معیبر سیزسبختهب در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Figure 5: The suitability map of infrastructures criteria in aquaculture site selection

مقبیسه سوجي گشینههب :ییبیج ممبیؼ صوجی گضین هب و
معدبسهب ثب اػیفبد اص زشآینذ وحیدل ػیؼی مشاوجی دس
جذول  4آوسد ؿذ اػت .ث یحبػ معدبس احذاث اػیخش دس
40

یشخ یبػبصگبسی  ،0/07گضین وبسثشی اساضی ثب  0/403و
ؿدت  0/068ث وشودت ثدـیشین و وکیشین دسج اهکدت
سا داؿینذ .ثبزت خبن ثب دسج اهکدت  0/540اص ثدن
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ملجلد دس عجم ثؼدبس منبػت لشاس داسد .ث علس ویی ثب
ولج ث عجم ثنذیهبی ایجبم ؿذ دس معدبس صیشػبختهب،
دس منغم ملسد مغبیع مدضان  1945هىیبس  )%1/4اص
اساضی ملجلد دس عجم ثؼدبس منبػت لشاس داسیذ جذول ،7
ؿىل .)5

سال بیست و ضص/ضماره 1

مجله علمی ضیالت ایزان

ثدـیشین و وکیشین اهکدت سا دس ثدن معدبسهبی ملثش دس
مىبیدبثی منبعك مؼیعذ آثضیپشوسی دس منغم ملسد
مغبیع داسد جذولهبی  8وب .)11

گضین هبی ودفدت خبن و زبصی وب مشاوض وىثدش ثب دسج
اهکدت  0/578ثدـیشین اهکدت سا دس ثدن گضین هب دس
معدبسهبی ملثش دس مىبیدبثی داؿینذ .ممبیؼ صوجی معدبسهب
یـبن داد و احذاث اػیخش و صیشػبختهب ث وشودت

2

کبرثزی اراضي

1

فبصله تب دریب

0/50

1

ضخبمت خبک

0/333

0/333

ارتفبع

0/25

0/50

شیت

0/25

0/333

3

4

4

0/403

3

2

3

0/255

1

2

2

0/143

0/50

1

4

0/132

0/50

0/25

1

0/067

 ; 0/07یشخ یبػبصگبسی
جذول  :9نتبیج مبتزیس مقبیسه سوجي و وسن گشینههبی معیبر کیفیت خبک در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Table 9: The results of the paired comparison matrix and the alternative weights for soil quality criteria in
aquaculture site selection
وسن
نوع خبک
 pHخبک
ثبفت خبک
گشینههبی معیبر کیفیت خبک
ثبفت خبک

1

2

3

0/540

 pHخبک

0/50

1

2

0/297

نوع خبک

0/333

0/50

1

0/163

 ; 0/008یشخ یبػبصگبسی
جذول  :11نتبیج مبتزیس مقبیسه سوجي و وسن گشینههبی معیبر سیزسبختهب در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Table 10: The results of the paired comparison matrix and the alternative weights for infrastructures
criteria in aquaculture site selection
فبصله تب ثبسار
گشینههبی معیبر
وسن
فبصله تب جبده
فبصله تب مزاکش تکثیز
محلي
سیزسبختهب
فبصله تب مزاکش

1

4

2

0/578

فبصله تب جبده

0/250

1

3

0/263

فبصله تب ثبسار محلي

0/50

0/333

1

0/159

تکثیز

 ; 0/05یشخ یبػبصگبسی
جذول  :11نتبیج مبتزیس مقبیسه سوجي و وسن معیبرهبی اصلي در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Table 11: The results of the paired comparison matrix and the main criterias weight in aquaculture site
selection
وسن
کیفیت خبک
سیزسبختهب
احذاث استخز
معیبرهبی اصلي
احذاث استخز

1

5

3

0/637

سیزسبختهب

0/2

1

0/333

0/105

کیفیت خبک

0/333

3

1

0/258
 ; 0/04یشخ یبػبصگبسی
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جذول  :8نتبیج مبتزیس مقبیسه سوجي و وسن گشینههبی معیبر احذاث استخز در مکبنیبثي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Table 8: The results of the paired comparison matrix and the alternative weights for Construction of
ponds criteria in aquaculture site selection
وسن
شیت
ارتفبع
ضخبمت خبک
فبصله تب دریب
کبرثزی اراضي
گشینههبی معیبر احذاث استخز

ضناسایی مناطق بالقوه توسعه آبشیپزوری دریایی در...

مغذانی و امیزی

میدهذ و  %10/6اص ػغح منغم  14265هىیبس) داسای
ؿبیؼیگی ثؼدبس منبػت و منبػت میثبؿنذ .مؼبحت و
دسصذ ؿبیؼیگی مىبنهبی مؼیعذ آثضیپشوسی دس جذول
 12و مللعدت مىبیی منبعك دس ؿىل  6آوسد ؿذ اػت.

جذول  :12مسبحت و درصذ شبیستگي منبطق مستعذ آثشیپزوری
Table 12: Area and suitability percent of the suitable areas in aquaculture site selection
نسجتبً
ثسیبر
جمع
نبمنبست
منبست
شبیستگي
منبست
منبست
مسبحت (هکتبر)

1718

12547

103164

17059

134488

درصذ ()%

1/2

9/4

76/8

12/6

100

شکل  :6نقشه نهبیي مکبنهبی منبست جهت توسعه آثشیپزوری در استبن سیستبن و ثلوچستبن
Figure 6: Final map of suitable areas for aquaculture development in Sistan & Balouchestan province

بحث
ثب ولج ث اینى ؿنبخت علامل وأثدشگرزاس ثرش مىبیدربثی و
وعددن مدضان محذودییی و ایجبد میوننذ اص مرلاسد مهرم
دس اسصؽگررزاسی منرربعك مؼرریعذ آثررضیپررشوسی اػررت
 )Hossain et al., 2009یزا معدبسهبی مىبیدبثی دس ایرن
مغبیعرر دس  3گررشو احررذاث اػرریخش ،ودفدررت خرربن و
صیشػرربختهررب دػرری ثنررذی گشدیررذ .ثشسػرری گضین ر هررب و
معدبسهبی وعددن ؿذ ثب اػیفبد اص  GISیـربن داد ور اص
اساضی ملسد مغبیع مدضان  1718هىیبس معبدل  1/2دسصذ
دس عجم ثؼدبس منبػت لشاس داسد .ایجی این یىی یدرض لبثرل
روش اػت و ثشخی اص ػبیتهربی پشوسؿری ملجرلد دس آن
منغم مکىن اػت دس عجمبت منبػت لشاس یذاؿی ثبؿرنذ،
42

و این ملضرلع ثر دیدرل مىبیدربثی ػرنیی اػرت ور دس
گزؿی ثذون دس یرش گشزین علامل مخییر ایجربم گشزیر
اػت .ویی دس حبل حبضش ث دیدل پدـشزت وىنلیلطیهربیی
اص لجدررل ػرربمبی اعالعرربت جفشازدرربیی و امىرربن ثشسػرری
ثؼدبسی اص منبعك ث صلست عیکی میولان پشوسؽ آثضیربن
و ولػع آن سا دس وکبمی منبعك مغبیع وشد و دس دسجربت
مخیی عجم ثنذی یکلد .ثب ایرن حربل اسصیربثی ؿبیؼریگی
اساضی دس این مغبیع ونهب ثش سوی معدبسهبی اییخبة ػبیت
جهت ولػع آثضیپشوسی اػت .این علامل ؿبمل  11گضین
اػرت ور عجرربستایررذ اص :ورربسثشی اساضرری ،اسوفرربع ،ؿرردت،
ضخبمت خبن ،زبصی اص دسیب ،یلع خبن pH ،خربن ،ثبزرت
خبن ،زبصی وب مشاوض وىثدش ،زبصری ورب ثبصاسهربی محیری و
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نقشه نهبیي تلفیق معیبرهب :عجم ثنذی منبعك مؼبعذ
پغ اص ویفدك الی هبی وصندهی ؿذ احذاث اػیخش،
ودفدت خبن و صیشػبختهب یمـ مىبنهبی مؼیعذ آثضی-
پشوسی ثذػت آمذ و دس ؿىل  6آوسد ؿذ اػت .ییبیج
ویفدك یهبیی معدبسهب و گضین هبی ملثش دس مذل یـبن

مجله علمی ضیالت ایزان

تقدیر و تشکر
ایررن وحمدررك ثررب هکىرربسی ػرربصمبن وحمدمرربت و جهرربد
خلدوفبیی یدشوی دسیبیی ػ ب ایجبم ؿذ و ثذینلػدی اص
جنبة آلبی ملمنی ،مـبوس محیشم ػبصمبن و جنربة آلربی
لبسییدب ،سئدغ محیشم مشوض سؿذ آن ػبصمبن وکبل وـرىش
و لذسدایی ث عکل میآیذ.

منبث آة ؿرلس دس محردظهربی خـره و ثدبثربیی ثرب
اػیفبد اص ػبمبی اعالعبت جفشازدبیی و اسصیبثی چنرذ
معدبس مىبیی .دو زصینبم خـىجلم.55-68 :)2 6 ،
امیزی ،ف ،.مزادساده ،ع .ر .و کووه گوزدی ،ا.1396 ،.
اییخبة ػبیت منبػرت پرشوسؽ مدگرل ثرب اػریفبد اص
سویىشد اسصیبثی چنذ معدبس مغبیعر مرلسدی :ػربحل
جنلثی ثلؿهش) .مجیر عیکری ؿردالت ایرشان:)5 26 ،
DOI:2.2017.ISFJ/22092.10 .71-83
ایشدی ،ع ،.حسني ،ا.ش .و سویذی قموي ،س.ک.ک،.
 .1389زشصتهبی ػرشمبی گرزاسی دس آثرضیپرشوسی،
وىثدش و پشوسؽ مبهدبن دسیبیی .معبویت آثرضیپرشوسی
ػبصمبن ؿدالت ایشان 22 .صفح .
جاللي جعفزی ،ة .و ثزسگز دولتآثوبدی ،ک.1387 ،.
مذیشیت ثهذاؿیی پشوسؽ مدگل .اییـربسات یرلسثخؾ.
 256صفح .
چزاغي ،ک ،.لزستبني ،ة ،.سوجحبن اردکوبني ،س .و
طیجووي ،ل .1388 ،.مىبیدرربثی عشص ر هرربی مؼرریعذ
آثضیپشوسی دس اػریبن هکرذان ثرب اػریفبد اص ػربمبی
اعالعبت جفشازدبیی  .)GISمجکلعر ممربالت اویردن
ونفشایغ میی اصالح ایگلی مصشف ثب محلسیت منربث
عجدعی ،وـبوسصی و دام ضؿرىی 27 .ایری  29ثهکرن
مب  .دایـگب صاثل.
مجووذی نسووت ،ف .1376 ،.مررذیشیت ثهذاؿرریی دس
اػیخشهبی پرشوسؽ مدگرل .معبویرت وىثدرشو پرشوسؽ
آثضیبن ،اداس ول آملصؽ و وشویج 180 .صفح .
هووبدیپووور ،ا ،.وفووبیي ،ف .و احمووذی ،س.1387 ،.
مىبیدبثی مرضاسع پرشوسؽ مدگرل ثرب اػریفبد اص  GISو
وصررکدمگدررشی چنررذمعدبس زرربصی .مجکلعر ممرربالت
هـیکدن ونفشایغ ثدنایکییی ػلاحل ،ثنبدس و ػربص -
هرربی دسیرربیی 4 .ایرری  6آرس مررب  .ػرربصمبن ثنرربدس و
وـیدشایی ،وهشان.
Arnold, W.S., White, M.W., Norris, H.A.
and Berrigan, M.E., 2000. Hard clam
(Mercenaria spp.) aquaculture in Florida,

منابع
امیزی ،ف ،.طجبطجبیي ،ط .و فقیه ،ح .1395 ،.وعدردن
اساضی منبػت پرشوسؽ مدگرل ثر منررلس اػریفبد اص

system
selection.

information
site

lease

geographic
to

USA:

applications

Aquacultural Engineering, 23(1): 203-231.
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زبصی ورب جربد  .علامرل مهرم دیگرش اص لجدرل زبویلسهربی
ػدبػی ،صیؼت محدغی ،ودفدت آة و ؿشایظ الیدکری یدرض
دس مىبیدبثی دخدل هؼینذ  ،)Marinoni, 2004اص عشزی
هشچ وعذاد معدبسهب و گضین هربی ثدـریشی مرلسد ثشسػری
لشاس گدشد ،صحت اسصیبثی دلدكوش خلاهذ ثلد .ویی ث دیدرل
وجلد ثشخی اص محذودیتهب دس این وحمدرك مرلسد ثشسػری
لشاس یگشزینذ.
مغبیع حبضش وربسثشد ػربمبی اعالعربت جفشازدربیی دس
وشودت معدبسهب جهت وعددن ؿبیؼیگی اساضری دس ولػرع
آثضیپشوسی سا یـبن می دهذ .ثب این حبل ،چندن مغبیعربوی
یدبص ث اعالعبت دلدك ملضلعی و داد هبی جذیذ و ثر سوص
داسد .عالو ثش این اییخربة منبػرت گضینر هرب و ؿنبػربیی
علامرل مهرم ،وررأثدش مؼریمدکی ثررش ییربیج داسد چشاگرری و
هکىرربسان1388 ،؛  )Haklay et al., 1998و ثنرربثشاین
ضشوسی اػت و زعبالن دس ایرن حرلص ورب حرذ مکىرن دس
وکبمی مشاحل اییخبة ػبیت ،این معدبسهب و گضین هرب سا ثر
دسػرریی ثشسػرری و اییخرربة یکبینررذ .ثشسػرری لبویلسهرربی
الیصرربدی و اجیکرربعی و زبویلسهرربی صیؼررتمحدغرری دس
اسصیبثی اساضی ث مذیشان و ثشیبم سیضان منبعك ػبحیی ایرن
امىبن سا میدهذ و ایگلهبی وبسثشی اساضی سا ثر دسػریی
وهد و ولػع داد و ثش اػبع ویظگیهبی عدنی و یدربص یرب
پیبیؼدل ویی اساضی وصرکدم گدرشی یکبینرذ .ایرن مغبیعر
یـربن داد ور ػربمبی اعالعرربت جفشازدرربیی مریولایررذ ثررب
اػیفبد اص منبث و پبیگب هبی داد ای مخیی  ،ث علس مرثثش
دس اسصیبثی اساضی جهت ولػع آثضیپشوسی مرلسد اػریفبد
لشاس گدشد.
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Abstract

Aquaculture is a rapidly growing industry in developing countries. In Sistan and
Balouchestan, the land area used for marine aquaculture increased rapidly in recent years due
to a steadily rising demand. The purpose of this research was conducted to identify
appropriate sites for shrimp farming development in coastal of the Sistan va Balouchestan
province using geographical information systems (GIS) based on creating a database of
information layers of effective criteria and alternative. Data layers (Digital elevation model,
slope, land use, soil thickness, distance to sea, soil type, soil pH, soil texture, distance to
hatchery sites, distance to roads and distance to local markets) were gathered. The weight of
criteria and alternatives were determined using an analytical hierarchy process (AHP) in
EC2000 software. For modelling, spatial analysis and integration layers ArcGIS setting were
used and the zoning map was obtained. By consolidation and overlaying data layers, the final
map was drawn in order to classify the aquaculture development in the area in four various
zones (highly suitable, suitable, moderately suitable, not suitable). The study revealed 1718 ha
(1.2%) is the highly suitable, 12547 ha (9.4%) is suitable, 103164 ha (76.8%) is moderately
suitable and 17059 ha (12.6%) is not suitable. This study shows that GIS databases of
different formats and sources can be used effectively to establish spatial models in land
evaluation for aquaculture. The land evaluation model developed in this study is useful to
identify suitable areas for aquaculture in terms of efficient generation, effective conservation,
and sustainable land management.
Keywords: Site selection, Marine aquaculture, Analytical Hierarchy Process (AHP),
Geographic Information System (GIS), Sistan va Balouchestan
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