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 56/51/5934دریافت: 

 22/14/5931پذیرش: 
 چکيده

های مناسب برای توسعه پرورش میگو در سواحل شمالی استتان بوشتهر بتا استت اده از ستامانه اطال تات       مکاناین مطالعه به منظور شناسایی 

ایتن چهتار دستته    بندی شد. گروه اصلی برای کاربری آبزی پروری دسته چهارالیه پایه )نقشه موضو ی( در  13تعداد ( انجام شد. GISجغرافیایی )

استخر )شیب، ارت اع، کاربری اراضی، ضخامت خاک(، کی یت خاک )نوع خاک، بافت خاک، اسیدیته خاک(، دسترسی به منبت    ساختمعیار شامل 

 هچری، فاصله تا بتازار مللتی، فاصتله تتا جتاده، تتراکت جمعیتت(       اجتما ی )فاصله تا -های اقتصادیزیرساخت )فاصله تا دریا، نوع منب  آبی( وآب 

هتای  بنتدی مکتان  های مختل ی برای شناسایی و اولویتهایی که مجاز به آبزی پروری نیستند، حذف شد. مدل. الیه ملدودیت نیز از مکانهستند

کسب درآمتد بیشتتر، ح ا تت     ،از مدل ارزیابی اراضی برای شناسایی مناطق مسا د پرورش میگو پژوهشدر این مناسب پرورش میگو وجود دارد. 

اراضی سواحل شتمالی استتان بوشتهر در پهنته بستیار      از هکتار( 1331درصد ) 5/1نتایج نشان داد که  .موثرتر و مدیریت پایدار اراضی است اده شد

( ارزیابی ROCنتایج با است اده از روش منلنی  امل نسبی ) . صلتاندواق  شدهمناسب  هکتار( از مناطق در طبقه33033درصد ) 2/33مناسب و 

 3300دهد که در حال حاضر تنهتا در  . ارزیابی میدانی نشان میپژوهش است دهنده صلت مدل ارائه شده در ایننشان ROC ،33/0گردید. مقدار 

های آینده نگرانه و در نظتر گترفتن   پرورش میگو وجود دارد که می توان مناطق مسا د پرورش میگو را با ا مال سیاست هایملل ،هکتار از اراضی

 هکتار( گسترش داد. 24042درصد ) 38مسائل زیست ملیطی تا 

 

 .خشك و بیابانی مناطق ؛آب شور ؛ارزیابی چند معیاره ؛سامانه اطال ات جغرافیایی ؛مکان یابی ؛پرورش میگوواژگان کليدي: 

 

 مقدمه

 یجبتا خلت   یمرز آبت  یلومترک 133از  یشاستان بوشهر ب

ایتن   هتای یتقابل ینتراز مهت یکیموضوع  این. فارس دارد

اهمیت نظر به  ایجاد مزارع پرورش میگو است. یاستان برا

کمتتر از   یاربست  یگوپرورش م میزان ،اقتصادی این ملصول

الزم  هتای یرساختو ز امکاناتاست.  استان ینا هاییتقابل

که در سه هتزار   است یاگونهبهدر این استان  یگوپرورش م

 یگتو هتزار تتن م   10 ،استان بوشهر یساحل یهکتار از اراض

ناختال    یتد تول یشدر افتزا  یثرؤکه نقش م شودیم یدتول

 کشتور دارد.  یتاز متورد ن  یگتوی م ینو تام یدرآمد ارز ی،مل

تتا صتنعت آبتزی     هنیاز روز افزون به پتروتیین با تش شتد   

ترین امر . کلیدی[23] گیری داشته باشدپروری رشد چشت

امروزه با پیشترفت   .است یابیپروری پایدار مکانبرای آبزی

در مطالعتتات ارزیتتابی  رقتتومیمکتتانی و تللیتتل هتتای روش

 ،هتتای اطال تتات جغرافیتتاییاراضتتی و استتت اده از ستتامانه

مکانیابی مناطق مستعد آبتزی پتروری بتا صتلت و دقتت      

 .[15و  3، 3] شودانجام میهای بیشتر نسبت به روش

یابی مزارع پرورش میگو با است اده از سامانه مکان برای

در  گیری چنتد معیتاره فتازی   اطال ات جغرافیایی و تصمیت

رهای مربوط به آب، ختاک، وضتعیت   متغی ،استان هرمزگان

بتا   شد. سپس ها و پارامترهای مهندسی انتخابزیر ساخت

ر به دست آمده و همچنین هر متغیمقایسه زوجی وزن هر 

 سپس معیارهتا بتا   گردید. های مناسب تعیینسکال ،رمعیا

 یکدیگر تل یق و با است اده ازستامانه اطال تات جغرافیتایی   

ایجاد مزارع پرورش میگتو شناستایی    استعدادنواحی دارای 
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نشتان دادکته ملتدوده شتر       پتژوهش نتیجه این  .گردید

رش میگتو  ، بترای ایجتاد متزارع پترو    بندر باس تتا مینتاب  

همچنتتین منتتاطق مستتا د در استتت. تتتر از بتترب مناستتب

کتاربری ایتن امتر    بته  کته   نزدیکی دریا و خورها قراردارنتد 

 . [13] اختصاص داده شده است

و  [24]در استان همتدان بتا استت اده از روش مختدوم     

هتتای هیتتدرولیك، بافتتت،   معیارهتتای دمتتای آب، گتتروه  

میتزان  فرسایش خاک، درصد شتیب،  و ، حاصلخیزی،  مق

یابی مناطق مستعد آبتزی پتروری بتا    مکاناسیدیته آب به 

 نتتایج . ته شتد است اده از سامانه اطال ات جغرافیایی پرداخ

کتته ستتراب گامستتیاب در شهرستتتان نهاونتتد    نشتتان داد

در  .[4] ردبتترای آبتتزی پتتروری دابیشتتترین مطلوبیتتت را 

کانتانورا هنتد بتا استت اده از     لب شتور  سواحل  در پژوهشی

مکتتان  ،اطال تتات جغرافیتتاییستتامانه ستتنجش از راه دور و 

پتس از تهیته    گردیتد.  انتخابپرورش آبزیان  برایمناسب 

هتتای کتتاربری اراضتتی، زهکشتتی، حمتتل و نقتتل،    نقشتته

 و تشتتکیل بانتتك اطال تتات مهندستتی    ، وهتتازیستتتگاه

سواحل  شناسی وهواشناسیها، اکولوژی، جمعیتزیرساخت

 .[12] بندی کردندالویت را مناطق

ستنجش از راه دور و  های دادهبا است اده از پژوهشی در 

 برایچیال تاالب پامباال ، وضعیتسامانه اطال ات جغرافیایی

 ،ح ا ت از جوامت  حترا در مقابتل توستعه پترورش میگتو      

هتای  مکتان  ،در جنتوب بترب بتنگالدش    .[8] شتد بررسی 

معیارهتتای خصوصتتیات  بتتا در نظتتر گتترفتنپتترورش میگو

اجتمتا ی،  -هتای اقتصتادی  زیرساخت فیزیکوشیمیایی آب،

موانت  طبیعتی    های ختاک، میتزان تولیتدات الرو و   ویژگی

که مناطق مسا د برای پرورش  بررسی شد. نتایج نشان داد

خرچنگ از پرورش میگو بیشتر بتوده و برختی از منتاطقی    

که در حال حاضر به پرورش میگو اختصاص یافته از درجه 

با استت اده   .[33] هستند مطلوبیت نسبتاً مناسب برخوردار

از سامانه اطال ات جغرافیتایی و معیارهتای ستاخت و ستاز     

، معیارهتای  )شیب، کتاربری اراضتی، تتراکت ختاک(     استخر

، ختاک(  شناسی )ذرات ختاک، نتوع ختاک، استیدیته    خاک

معیارهتتای کی یتتت آب )فاصتتله تتتا دریتتا، منتتاب  آب( و    

اجتمتتا ی )فاصتتله از جتتاده، تتتراکت  -معیارهتتای اقتصتتادی

گتذاری  جمعیت، فاصله از بازار، فاصله از هچری( بته ارزش 

 نتتایج نتد.  پرداخت در ویتنتام  مناطق پرورش میگو هتایپوی 

 2804درصتد )  31 ،هکتتار موجتود   3231از  نشان داد که

در  .[11]هستتند  هکتار( بسیار مستعد برای پرورش میگتو  

 ی،مهندست  ییارهتا معبا در نظر گترفتن  هند ای در مطالعه

 دهیو وزن یمیاقل یتو وضع یربناییآب و خاک، امکانات ز

الیه هر معیتار   ها،آنت یها با توجه به اهممتغیرهر کدام از 

و بتا   یتب ترک یکتدیگر بتا   یخطت  یببا است اده از روش ترک

استتت اده از ستتامانه اطال تتات جغرافیتتایی نقشتته مناستتبت 

در راستای دستیابی به صتنعت پترورش    .[20] یدگردیدتول

بتا استت اده از ستنجش از راه دور و ستامانه      در هند، میگو

اطال ات جغرافیایی با تهیه نقشه های مناب  آبتی، کتاربری   

ها، منتاطق ح ا تت شتده، خصوصتیات     اراضی، زیرساخت

توستعه پترورش میگتو در    زیست ملیطی و مناب  آالینتده  

 .[31]شد منطقه بررسی 

 سامانه اطال ات جغرافیتایی ررسی بر روی تل یق ب نتایج

هتتای اقتصتتادی  آب، ختتاک و زیرستتاخت )و معیارهتتای 

توستعه منتاطق    برایگیری اجتما ی( چند منظوره تصمیت

نشتان   دانشگاه چیتاگنگ بتنگالدش در  آبزی پروی شهری

نستتبتاً  %10مناستتب،  %33هتتای موجتتود کتته از زمتتین داد

های بررسی مدل نتایج .[18]نامناسب است  %13مناسب و 

، آب، استتیدیتهچنتتد معیتتاره پایتتداری کی یتتت آب )دمتتا،  

رات معلق جامتد، ذرات  اکسیژن مللول، نیتریت، فس ات، ذ

، کی یتت ختاک )بافتت ختاک، شتیب، نتوع       معلق مللول(

ها )فاصله تا جاده، منب  کابری، نیتریت، فس ات( زیرساخت

 اطال تات جغرافیتایی  سامانه بر ، بازار، تولید الرو و بر پایه 

بر روی پرورش میگوی آب شیرین در کامپاجیال بتنگالدش  

( منتاطق بستیار   %52هکتتار )  11111که حدود  نشان داد

هکتار  331( نسبتاً مناسب و %45هکتار ) 10211مناسب، 

 .[13] استب ( نامناس3%)

یابی مناطق مستتعد پترورش   با هدف مکان پژوهشاین 

استان بوشتهر بتا در نظتر گترفتن     میگو در سواحل شمالی 

اربری )کتاربری اراضتی،   معیارهای مکانی موثر بر این نوع ک

و بافتت ختاک،    و ،شیب، ضخامت، ارت تاع، نتوع، استیدیته   

فاصله از دریا، فاصله از منتاب  آب، فاصتله از جتاده، تتراکت     

جمعیت، فاصله از بازار، فاصتله از ملتل تهیته الرو میگتو(     

 انجام گردید.  
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 هاروشمواد و 

 مورد مطالعه ةمنطق

هتای ستاحلی جنتوب    یکی از استتان  به  نوان - بوشهر

طتول   º30  18تتا   º23 14در موقعیتت جغرافیتائی     -ایران

  رض شمالی واق  شده استت  º53  53تا  º50  08شرقی و 

کیلتومتر مربت     23853مساحت استان بوشتهر  . (1)شکل 

. داردفتارس   یجبتا خلت   یمترز آبت  کیلتومتر   133کته   است

میتزان رطوبتت   ، ºC 3/25 نه منطقته میانگین دمتای ستاال  

میتزان متوستب بارنتدگی    و درصتد   53-35نسبی آن بین 

استان بوشتهر دارای   است.میلیمتر  220 استاناین  نهساال

و  شهر 33و شامل  دهستان 48و  بخش24شهرستان،  10

استتان بوشتهر   شتمالی  هتای  شهرستتان  .است آبادی 110

 .گناوه و دیلت بارتند از: بوشهر، 

 
 منطقه مورد مطالعهموقعیت  -1شکل 

 تحقيقروش 

 مطالعه شامل ینمورد است اده در ا یهمناب  اطال ات اول

هتای  (، نقشته 2014ستال  ) 3لندستت   ماهوارهتای  یرتصتو 

هتتتای آمتتتاری از  ، داده1:25000رقتتتومی توپتتتوگرافی 

برداشت شده بتا   یدانیمهای های منتشر شده، دادهگزارش

 .است (GPSموقعیت یاب جهانی )

یابی مناطق مناسب پرورش آبزیان، ابتدا به منظور مکان

 احداث استخرمعیار ( 1 گزینه 13و  معیار 4الیه اطال اتی 

 ضتخامت و  ارت تا ی  یرقتوم متدل  کاربری اراضی، شیب، )

و نتوع   دریتا فاصتله تتا   ) آب ( دسترسی به منبت  2(، خاک

فاصتله  ) اجتما ی -ی اقتصادیهازیر ساخت( 3منب  آب(، 

و  فاصله تا مراکتز تکییتر   بازارهای مللی،تا جاده، فاصله تا 

استیدیته  ( کی یت ختاک )نتوع ختاک،    4و  تراکت جمعیت(

خاک، و بافتت ختاک( تهیته و از تل یتق نقشته معیارهتا و       

های مناسب پرورش میگو تهیته  ها، نقشه نهایی مکانگزینه

 متاهواره  نقشه کتاربری اراضتی از تصتویر    (.2شکل گردید )

کشاورزی، جنگتل،   در چهار طبقه (2014سال ) 3لندست 

با توجه به جتدول  و  زار و مناطق مسکونی تهیهمرت ، شوره

ارت تا ی و شتیب از    یرقوممدل نقشه گردید.  بندیگروه 1

با استت اده  برداری سازمان نقشه 1:25000های رقومینقشه

و براستتاس  تهیتته گردیتتد GISدر توابتت  تللیتتل مکتتانی از

مناستب تتا    بستیار هتای  درملتدوده  [3] فتائو بندی تقسیت

خاک  ضخامتیه ال (.1)جدول  دیگرد بندیطبقهنامناسب 

گتتزارش  و و آزمایشتتگاهی میتتدانیاز نتتتایج مطالعتتات  

بر استاس جتدول   تهیه و منطقه  بندی و مکانیك خاکیهال

و  سازمان شتیالت  گزارشبه با توجه  گردید.بندی طبقه 1

همه مناب  آبی از نوع جتذر و متدی بتوده کته     وزارت نیرو 

 نقشته تهیته  برای  ها تعلق گرفت.امتیاز یکسانی به این الیه

از  سپس نقشه فاصلهفاصله تا دریا ابتدا خب ساحل تهیه و 

 1بتتر استتاس جتتدول  نقشتته حاصتتل   تهیتته و آب منتتاب 
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های رقتومی  ها از نقشهنقشه فاصله از جاده .شدبندی هطبق

 تهیتته GIS در یمکتتان یتتلتوابتت  تلل یریبتته کتتارگو بتتا 

 میگو آوری مل مراکز فروش وموقعیت . گردید یبندطبقه

و نقشته فاصتله    مشخ  گردید GPSمنطقه با  ةدر ملدود

 یتتراکت جمع الیهتهیه گردید.  1جدول  طبقاتبر اساس 

بتا استت اده از مطالعتات ن توس و      در منطقة مورد مطالعته 

 یته ته یتبر اساس تعداد خانوار و جمع 1312مسکن سال 

از نتتایج مطالعتات    بتا استت اده   خاک کی یت هاییهال شد.

تهیته و در  منطقته   صلرایی و آزمایشگاهی مکانیك ختاک 

، بافتت  هتای یته ال، 1جتدول  طبقات بر اساس  GIS ملیب

رهتا بتا   متغیوزن  گردیتد. بنتدی  طبقه و نوع خاک اسیدیته

ها و است اده از روش تللیل سلستله  مقایسه زوجی بین آن

رهتا بتا   متغیزوجی بین  ةمقایس .[32] دست آمده ب مراتبی

 تت کارشناسان و متخصصان صتنعت شتیال  توجه به قضاو

صورت گرفته و بر اساس آن میزان اهمیت و وزن هر کتدام  

ستپس  . [23و  28، 25] ن شتد ییت تعمعیارها ها و گزینهاز 

بندی شده هر گزینه در وزن آن گزینه ضترب و  نقشه طبقه

نقشه معیتار آن  دهی شده هر گزینه های وزنبا جم  نقشه

ها تهیه گردید. از حاصلضرب وزن هر معیار در نقشته  گزینه

آن معیار )نقشه حاصل از ضرب وزن هر گزینه در نقشه آن 

هتا( و جمت  نقشته معیارهتای     گزینه و مجموع ایتن نقشته  

 درجتته شایستتتگی اراضتتی بتتا ،(2)شتتکل  دهتتی شتتدهوزن

 ملاسبه گردید:  1 ةرابط است اده از

 

 (1) /n×100(nrn+…+w2r2+w1r1w)=امتیازشایستگی 
 آن:در که 

 nw  وزن وnr است رتبه هر معیار. 

و طبقات امتیاز نقشته   2مراحل انجام تلقیق در شکل  

بتر استاس   ارائه شتده استت.    2نهایی شایستگی در جدول 

نشتان   ،ه امتیتاز شایستتگی بیشتتر باشتد    چت هر  ،2 جدول

 10]استت  باالی منطقه برای پرورش میگو  استعداددهنده 

 .[11و 

 
 های مناسب پرورش میگوهای اطال اتی و تهیه نقشه نهایی مکانمراحل تهیه و تل یق الیه -2شکل 

 طبقه بندي مجدد

ها و محاسبه وزن گزینه

 موثر در مدل معيارها

 

 تعيين فاصله

 وزن دهي به الیه ها

 مدل سازي فضایي

 تعيين صحت با منحني عامل نسبي

(ROC ) 

مکانيابي مناطق 
 پرورش ميگو

 تهيه خروجي

 تلفيق

 هاي پيشنهاديتعيين مکان

مقایسه و ارزش گذاري معيارها و 

 AHPگزینه ها با استفاده از 

 GISایجاد پایگاه داده در محيط 

 قضاوت کارشناسي نرا افزار ورود قضاوت ها به محيط 

 مکان یابي محل هاي مناسب پرورش ميگو

 جمع آوري اطالعات اوليه

 اجتماعي -اقتصادي اقليم

 

 احداث استخر زیست محيطي جغرافيایي

 

 هاي مدلتعيين گزینه
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اليه هاي محدوديت 
)شهرها، ساختمانها، 
 اراضي ناهموار جنگلي(



 13و همکاران   فاضل امیری         های خشک و بیابانی.... منابع آب شور در محیط تعیین اراضی مناسب پرورش میگو به منظور استفاده از

 

 [3]ها طبقات کاربری اراضی پرورش میگو و میزان مطلوب آن -1جدول 

 طبقات کاربری اراضی
 FAOبر اساس طبقه بندی 

 میزان مطلوبیت و امتیاز
 aبسیار مناسب 

(4) 
 bمناسب 

(3) 
 cتا حدودی مناسب 

(2) 
 dنامناسب 

(1) 
 استخراحداث مناسب برای 

 جنگل های حرا و پوشش درختی و بابی زمینهای کشاورزی مرتعی، نمك زار آبزی پروری eکاربری اراضی 
 10< 5< 2-5 2> شیب

 - 5/0> 5/0-1 1< )متر( ضخامت خاک
 <1یا  >5 >4-5 1-2یا  5/2-4 2-5/2 ارت اع )متر(

 کی یت خاک

 Gley fluvisols Eutric fluvisols نوع خاک
Gleyic 

solonchaks, gleyic 
arenosols 

Haplic calcisols 

pH 4یا    >3 4-5یا  3-3 5-8 8-3 خاک> 
 - <13 13-35 >35 بافت خاک )درصد رس(

 به مناب  آبیدسترسی 
 >3 2-3 1-2 <1 فاصله تا دریا )کیلومتر(

 - باران دریا جریان جذر و مدی نوع مناب  آبی
 اجتما ی و اقتصادی هایزیرساخت

 >2 1-2 5/0-1 <5/0 فاصله تا جاده )کیلومتر(
 >2000 1000-2000 500-1000 <500 تراکت جمعیت )ن ر در کیلومتر مرب (

 - >4 2-4یا  <1 1-2 )کیلومتر(فاصله تا بازار مللی 
 - >3 4-3 <4 فاصله تا مراکز تکییر )کیلومتر(

a؛گذاری امکان توسعه پرورش میگو در این مناطق وجود داردبسیار مناسب با کمترین زمان و سرمایه 
b ؛گذاری و زمان متوسب استنیاز به سرمایه یگوتوسعه پرورش ممناطقی هستند که برای  مناسب 
c؛است و قبل از شروع پرورش میگو نیاز به  ملیات آماده سازی است مناطقی که تاحدودی مناسب 
d؛سازی این مناطق باالستمناطق نامناسب، این مناطق برای پرورش میگو صرفه اقتصادی ندارد و هزینه و زمان آماده 
e گردند. پرورش میگو را ندارند. این مناطق در ارزیابی حذف می ها و اراضی جنگلی، از مناطقی هستند که قابلیتمناطق شهری، ساختمان 

 
 امتیاز نهایی طبقات شایستگی اراضی -2جدول 

 درصد امتیاز طبقات شایستگی

 30-100 بسیار مناسب

 80-30 مناسب

 40-80 نسبتاً مناسب

 0-40 نامناسب

 

 (ROC) منحني عامل نسبيمدل نقشه توليدي با ارزیابي صحت 

بتا   های مناسب پرورش میگتو نقشه نهایی مکان صلت

. راک ارزیابی گردیتد  1منلنی  امل نسبیاست اده از روش 

 دریك  امل نسبی است کته موقعیتت وقتوع یتك کتالس      

نشتان داده  بتولین   نقشه واقعیتت زمینیبته روش  مقایسه با 

کنتد. در  مشتخ  متی  را و درست نمایی آن کالس شودمی

که ملور  متودی   استنموداری  یمنلن یرسطح زاین روش

آن درصد میبتت واقعتی و ملتور افقتی آن درصتد میبتت       

از در ایتن روش میتزان صتلت    دهد کته  ا نشان میکاذب ر

 :  گردید تعیین 2رابطة 

                                                 
1- Relative Operating Characteristic (ROC) 

(2) 
ROC = ∑[xi + 1 –  xi ] [yi +  yi + 1 –

yi

2
]

𝑛

I=1

 

 آن:در 

 Xi      میزان میبتت کتاذب بترای ستناریوi  وYi   میتزان

تعتداد ستناریوها    nاستت و   iبرای ستناریوی  میبت واقعی 

 .[21] است

 

 نتایج

به  تیپ بالبنتایج طبقات کاربری اراضی نشان داد که 

های (، جنگل%2/43، هکتار 41881کاربری مرتعی ) ترتیب

(، %2/21، هکتتار  25231حرا و پوشتش درختتی و بتابی )   
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( و منتاطق  %5/12هکتتار،   10345)هتای کشتاورزی   زمین

( از سطح منطقه را در بتر  %1/1هکتار،  1838پروری )آبزی

می گیرد. منتاطق دارای ملتدودیت بترای پترورش میگتو      

هکتار  3084 ها، اراضی ناهموار جنگلی()شهرها، ساختمان

. نتایج مستاحت و  شود( از سطح منطقه را شامل می1/3%)

درصد مساحت طبقات شایستگی کتاربری اراضتی پترورش    

نشتان   3و شتکل   3جتدول  ها در آن میگو و میزان مطلوب

 شده است. داده 

 ساختمعیار  از نظرمناطقی با شایستگی بسیار مناسب 

 2در امتداد خب ستاحل بتا درصتد شتیب کمتتر از       استخر

متر قرار دارد. این مناطق در اراضتی   2-5/2درصد و ارت اع 

با کاربری آبزی پروری، مرتعی و نمك زار واق  شده استت.  

درصد از اراضی منطقه از نظر سه معیتار شتیب،    50حدود 

و ارت اع در طبقه بسیار مناسب تتا مناستب    ضخامت خاک

(. مناطق کته در اراضتی کشتاورزی و    3دول قرار گرفت )ج

اند کته از  واق  شده پوشش درختی و بابی ،حرا یهاجنگل

استخر در طبقه شایستگی نسبتاً مناسب  ساختنظر معیار 

درصد از اراضی منطقه  30حدود ند. اهو نامناسب قرار گرفت

واق  در سطوح آبزی پروری، مرات  و نمك زارهای ستاحلی  

کی یت خاک در طبقه شایستگی بسیار مناسب قرار  از نظر

(. اراضی که در فاصله بسیار کتت  3شکل  و 3)جدول  دارند

درصتد از ستطح    8/28کیلتومتر(   >1اند )از دریا قرار گرفته

درصد از خب ستاحلی   52شوند. حدود منطقه را شامل می

پرورش  برای، است آب دریاجزر و مد یاکه تلت پوشش در

درصتد از اراضتی بته دلیتل      44است. حتدود   مناسب میگو

فاصله از منطقته جتذر و متدی و  تدم دسترستی بته آب،       

(. دو گزینتته 3مناستتب پتترورش میگتتو نیستتتند )شتتکل   

اجتما ی ملدود کننده شایستتگی، بته ترتیتب     -اقتصادی

  .استت ( %35) یبتازار مللت  و ( %31) یتر فاصله تا مراکز تکی

ی موجتب  مللت بتازار  یترو دسترستی بته    مراکتز تکی توسعه 

منطقه برای پرورش میگتو   توانمندیافزایش قابل مالحظه 

 شود.می

 
 هامساحت و درصد مساحت طبقات شایستگی کاربری اراضی پرورش میگو و میزان مطلوب آن -3جدول 

 طبقات کاربری اراضی
 ملدودیت  نامناسب  نسبتاً مناسب  مناسب  بسیار مناسب 

 (ha) )%(  (ha) )%(  (ha) )%(  (ha) )%(  (ha) )%( 

                احداث استخرمعیار 

 2/3 3084  2/21 25231  5/12 10345  2/43 41881  1/1 1838  کاربری اراضی

 0 0  8/4 3843  0 0  3/2 1340  1/13 33185  شیب

 0 0  14 11122  0 0  0 0  38 83330  ضخامت خاک 

 0 0  3/45 38424  4/22 13311  14 11013  3/13 14125  ارت اع 

 2/3 3084  8/11 10081  3/25 22234  5/31 23282  23 11333  هاتل یق گزینه

                کی یت خاک

 0 0  3/3 2833  1/18 13414  0 0  3/31 83403  نوع خاک

pH 0 0  1/43 33353  0 0  0 0  1/51 40515  خاک 

 0 0  3 2351  1/11 1438  3/23 21115  4/53 45814  بافت خاک 

 2/3 3084  3/2 2351  1/10 3384  3/3 3132  3/30 81111  هاتل یق گزینه

                یبه مناب  آب یدسترس

 0 0  1/23 13113  2/24 11253  3/25 20088  8/28 21133  فاصله تا دریا 

 0 0  0 0  0 0  0 0  100 31453  نوع مناب  آبی

 2/3 3084  22 13113  2/22 11253  2/23 20088  4/24 21133  هاتل یق گزینه

                یو اجتما  یاقتصاد

 0 0  0 0  3/12 1331  44 34133  3/43 34815  فاصله تا جاده

 0 0  0 0  0 0  0 0  100 31453  تراکت جمعیت 

 0 0  0 0  35 51534  3/11 15844  4/5 4238  فاصله تا بازار مللی 

 0 0  31 30324  3/3 8011  3/2 1352  1 333  فاصله تا مراکز تکییر 

 2/3 3084  5/40 35028  3/43 33383  5/8 5881  1/1 310  هاتل یق گزینه
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هتا و معیارهتا بتا استت اده از     گزینهنتایج مقایسه زوجی 

آورده شده است.  4فرآیند تللیل سلسله مراتبی در جدول 

، گزینه 02/0معیار احداث استخر در نرخ ناسازگاری  از نظر

به ترتیب بیشتترین و   03/0و شیب  53/0کاربری اراضی با 

کمترین درجه اهمیت را داشتند. فاصله تتا دریتا بتا درجته     

بیشتترین اهمیتت را در معیتار دسترستی بته       3/0اهمیت 

از بتتین  82/0منتتاب  آب، بافتتت ختتاک بتتا درجتته اهمیتتت  

اقلیت، فاصله تا هچتری بتا درجته اهمیتت      های معیارگزینه

هتا در معیارهتای   بیشترین اهمیت را در بتین گزینته   53/0

ند. مقایسه زوجتی معیارهتای نشتان    ریابی داموثر در مکان

اجتمتا ی بته ترتیتب    -تصتادی  و اق استتخر  ساختداد که 

و کمترین اهمیت را در بتین معیارهتای متوثر در     بیشترین

 (.4منطقه دارد )جدول  یابی پرورش میگو درمکان

  
 معیار دسترسی به آب استخر  ساختمعیار 

  
 اجتما ی -معیار اقتصادی معیار کی یت خاک 

 
 شایستگی معیارهای موثر در پرورش میگو نقشه -3شکل 
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 یابی استخر پرورش میگومکان گزینه های و معیارهایماتریس مقایسه زوجی و وزن نتایج  -4جدول 

 /گزینه هامعیارها گزینه ها وزن

 احداث استخر شیب ضخامت خاک ارت اع کاربری اراضی -

 شیب 1 50/0 33/0 25/0 03/0

 ضخامت خاک 2 1 4 20/0 25/0

 ارت اع 3 25/0 1 2 14/0

 کاربری اراضی 4 5 50/0 1 53/0

 CR= 02/0  
 

 دسترسی به منب  آب منب  آب فاصله تا دریا وزن

 منب  آب 1 25/0 2/0

 فاصله تا دریا 4 1 3/0

 CR= 00/0  
 

 کی یت خاک نوع خاک اسیدیته خاک بافت خاک وزن

 نوع خاک 1 5/0 25/0 14/0

 اسیدیته خاک 1 1 33/0 24/0

 بافت خاک 3 2 1 82/0

 CR= 02/0  
 

 اجتما ی -اقتصادی فاصله تا جاده جمعیتتراکت  فاصله تا بازار مللی فاصله تا هچری سایت وزن

 فاصله تا جاده 1 2 1 25/0 15/0

 تراکت جمعیت 5/0 1 1 25/0 14/0

 فاصله تا بازار مللی 1 2 1 25/0 14/0

 فاصله تا هچری سایت 1 2 2 1 53/0

     CR= 30/0  
 

 احداث استخر احداث استخر اجتما ی -اقتصادی دسترسی به آب کی یت خاک وزن

 اجتما ی -اقتصادی 1 4 1 2 54/0

 دسترسی به آب 1 1 25/0 33/0 05/0

 کی یت خاک 2 2 1 2 15/0

28/0 1 1 1 5/0 CR= 10/0  

 

 نقشه نهایي تلفيق معيارها

هتای  پتس از تل یتق الیته    مناستب بندی منتاطق  طبقه

استتخر، دسترستی بته منبت  آب،      ستاخت دهی شتده  وزن

هتای اقتصتادی اجتمتا ی نقشته     کی یت خاک و زیرساخت

دست آمتد کته در   ههای مناسب مزارع پرورش میگو بمکان

تل یتق نهتایی معیارهتا و    آورده شده استت. نتتایج    4 شکل

از سطح درصد  40که دهد نشان میثر در مدل ؤها مگزینه

بندر دیلت، بندر امام حسن، هکتار(  34413منطقه )اراضی 

مال خلی ه، سربست، مال قائد، گشویی، بندر ریگ، جزیتره  

 توانمنتدی از جنوبی، جزیره شمالی، رمله، هلیله و بندرگاه 

برای ایجتاد متزارع پترورش میگتو     مناسب بسیار مناسب و 

هتای  . مساحت و درصد شایستتگی مکتان  برخوردار هستند

و موقعیتت   5جتدول  در مناسب برای مزارع پرورش میگتو  

 شده است. آورده 4مکانی مناطق در شکل 

 
 برای پرورش میگو  مناسبمساحت و درصد شایستگی مناطق  -5جدول 

 دارای ملدودیت نامناسب نسبتاً مناسب مناسب بسیار مناسب شایستگی

 3084 8030 33158 33033 1331 مساحت )هکتار(

 2/3 1/3 45 2/33 5/1 درصد )%(
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 های مناسب پرورش میگو سواحل شمالی استان بوشهرمکان -4شکل 

 نتایج صحت نقشه توليدي

از  یتابی بتا استت اده   برای مکان نقشه تولید شده صلت

 یتت مطلوب یتزان م نتتایج  .است 334/0 برابر بامنلنی راک 

استتان   یستواحل شتمال   یبهره بردار لدر حا یمجتم  ها

 شده است. آورده 8بوشهر در جدول 

 
 منلنی  امل نسبیهای پرورش با روش نتایج صلت میزان شایستگی اراضی مجتم  -8جدول 

 مطلوبیت
 نامناسب  مناسب نسبتاً  مناسب  بسیار مناسب 

 درصد هکتار  درصد هکتار  درصد هکتار  درصد هکتار 

 0 0  8/53 3/544  4/41 5/334  0 0  شیف

 0 0  4/13 3/11  2/38 5/511  4/0 1/2  حله

 0 0  8/30 5/120  4/81 2/233  0 0  رودشور

 3/0 3/4  5/31 3/508  3/23 1/118  0 0  بندرریگ

 0 0  31 1/420  1/58 5/804  5 4/53  بویرات

 

 گيريو نتيجه بحث

باید  یگوپرورش مبرای مناسب  یها رصه یابیمکاندر 

ای بتتا توجتته بتته شتترایب توجتته نمتتود کتته در هتتر منطقتته

 یکتاربر  یب، ارت تاع، ساخت و ستاز استتخر )شت    یارهایمع

خاک، نتوع   بافت) کی یت یارهای، معخاک( ی،ضخامتاراض

 منبت  آب  دسترستی بته   یارهای، معخاک، اسیدیته خاک(

هتای  زیرستاخت  یارهایمناب  آب( و معنوع  یا،)فاصله تا در

فاصتله   یت،)فاصله از جاده، تراکت جمع یاجتما -یاقتصاد

،  وامتل متؤثر بتر انتختاب     (ی، فاصله از هچرمللی از بازار

شتناخت   بنتابراین،  .[23و  22] مکان مت اوت خواهتد بتود  

یابی و تعیتین میتزان ملتدودیتی     وامل تأثیرگذار بر مکان

منتاطق   یگتذار ارزشکنند از متوارد مهتت در   که ایجاد می

، شناستائی  پتژوهش هدف از این  .[23] است یگوپرورش م

مناستب   یهتا ملتل  یتابی مکتان ترین  وامل متؤثر در  مهت

ها تعیین نوع و میزان ملدودیتو در منطقه،  یگوپرورش م

 .ها استآندهنده و  وامل کاهش

مناطق ساحلی که دارای شیب مالیت به طرف دریتا   در

 آستانی  گذاری کمتتر و باشند، ایجاد استخرها با سرمایهمی

وضتعیت توپتوگرافی    .[14و  11] شتود بیشتری انجام متی 
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برداری به حداقل باید به نلوی باشد که میزان خاکاراضی 

هتای انتقتال و   و تامین ثقلی آب متورد نیتاز کانتال    رسیده

 همچنتین تخلیته ثقلتی    .شتود انجتام   آستانی توزی  آب به 

خشك کردن، حتذف رستوبات و ضتد  ونی     برایاستخرها 

جهتت انتختاب و    .[21] پذیر باشتد امکان بایستمی اراضی

ستتاخت استتتخرهای مناستتب پتترورش میگتتو وضتتعیت     

کتت ارت تاع دارای   توپوگرافی دارای اهمیتت استت. منتاطق   

در  د.زهکشتتی آب در دوره جتتزر هستتتنمشتتکل تخلیتته و 

استت  خاکبرداری مشتکل   مناطق بسیار مرت   نیز  ملیات

[33].  

استتخر از   ساختجهت تعیین طبقات شایستگی معیار 

در  .[14، 13، 11، 5] گزینه کاربری اراضتی استت اده شتد   

بررستی وضتتعیت   پتترورش میگتو، تعیتین منتاطق مناستب    

بته  باید هایی را کاربری .کاربری موجود اهمیت زیادی دارد

از این فعالیت اختصاص داد که مناستب بتوده و همچنتین    

یتن منظتور   ه ا. بت داشتته باشتند  ارزش کمی  اقتصادی نظر

زارهتا در  ، اراضی بتایرو شتوره  ساحلی با پوشش تنكمرات  

کته  در صتورتی  ،مورد اراضی کشاورزیاولویت قرار دارند. در

بتوده و در صتورت   هتا مناستب ن  بازده اقتصتادی فعلتی آن  

بازده اقتصادی بهبتود خواهتد یافتت،     تبدیل به مزارع میگو

 توان این اراضی را به مزارع پرورش میگتو تبتدیل نمتود   می

ها، مناطق شتهری،  ها، جنگلبا توجه به نتایج تپه .[2و  1]

ها از  وامل ملدود کننتده بترای انتختاب    بنادر و ساختمان

جهتت تعیتین طبقتات    . [11و  13]ملل تعیین گردیدنتد  

شایستتتگی معیتتار احتتداث استتتخر از گزینتته  متتق ختتاک  

 . [11] است اده شد

به  نوان فاصله تا دریا  نوع منب  آبی و پزوهش،این در 

در تعیتین مکتان   معیار دسترسی بته منبت  آب   های گزینه

تعیتین   بترای . [14و  13] رورش میگو معرفی شدپ مناسب

منبت  آب از گزینته    طبقات شایستگی معیار دسترستی بته  

مزارع پرورش  .[14، 13، 11، 5] است اده شد فاصله تا دریا

دیگتر قترار    میگو بایستی در نزدیکی دریا و یتا منبت  آبتی   

 هزینته کتت انجتام شتود     و آسانیداشته باشد تا آبگیری با 

 فتتراهت نبتتودنمنبتت  تتتأمین آب در صتتورت  . [11و  13]

کاهش رشد  دچارپرورشی  ، میگویمنب  تامین آب شرایب

 شود.  و در صورت تداوم دچار تل ات می

تعیتین مکتان مناستب پترورش     بترای  در مطالعاتی که 

صورت گرفت، گزینه های بافتت ختاک، نتوع ختاک و     گومی

خاک گزینه های معیار کی یتت ختاک را تشتکیل     اسیدیته

جهتت   پتژوهش، همچنتین  در ایتن  . [14و  13] دادنتد می

عیار کی یت خاک از گزینه نتوع  شایستگی م طبقاتتعیین 

.خصوصتتیات فیزیکتتی و  [23و  22] استتت اده شتتدختتاک 

در انتختتاب  چشتتمگیریهتتا تتتاثیر قابتتل شتتیمیایی ختتاک

 امل با توجه بته  های مناسب پرورش میگو دارد. این مکان

نقتش   طترح هتای  در هزینته  ،خاکی بودن دیواره استتخرها 

جهت تعیین طبقات شایستگی معیتار کی یتت   . زیادی دارد

 .[11] خاک از گزینه بافت خاک )درصد رس( است اده شد

هایی که قابلیت تراکت ختوب، مقاومتت برشتی بتاال و     خاک

ن وذپتتذیری کتتت داشتتته باشتتند از شتترایب مطلتتوبی بتترای 

های استخر که دیوارهریزی برخوردارند. با توجه به ایناکخ

بافت ختاک تتا  متق     ،شودمین میأبرداری زمین تاز خاک

باشتد. ختاک متورد استت اده بترای      نظر متی  موردیك متر 

احداث استخرها باید دارای رس کافی باشد تا خاکریزهتای  

ساخته شده توانایی نگه داری آب را داشته و ن توذ آب بته   

حداقل برسد. برای ساخت استخرها پرورش میگتو نبایتد از   

، ایماسته است اده نمود، چرا که تخلخل  ایماسههای خاک

ن وذ مواد دفعی به  مق خاک را تسهیل نموده و مشتکالت  

 . [5] زیادی ایجاد خواهد نمود

جهت تعیین طبقات شایستگی معیار کی یتت ختاک از   

اسیدی بتودن آب   .[11] ست اده شداخاک  اسیدیتهگزینه 

هتای نظیتر ستندرم استید     استخر منجر به شتیوع بیمتاری  

اگرچته اراضتی اختصتاص یافتته در      .گتردد سول وریك متی 

خنیی متمایل به قلیایی هستتند و   اسیدیته ایکشور ما دار

با چنین مشکلی مواجهه نخواهند شد. همچنین باال بتودن  

ختتاک از حتتد مطلتتوب آن نیتتز با تتش بتتروز      استتیدیته

 .سندرم مزمن نرمی پوسته خواهتد شتد   مانندهایی بیماری

های خاک باید ترجیلتاً تتا  متق نتیت متتری متورد       نمونه

های فیزیکی و شیمیایی قرار گرفتته و متغیرهتایی   آزمایش

مانند اسیدیته، مواد آلی، میزان باروری و ترکیتب فیزیکتی   

گتل رس یتا شتن و رس در کتف     آن تعیین گتردد. وجتود   

های بذایی استخر با ش رشد و تولید بیشتر میکروارگانیست

ستیژن مللتول آب را در بتر    گردیده که افزایش مصترف اک 

های متشکل از گیاهان تجزیه نشتده  است اده از خاکدارد. 

رسوبات با ش کاهش اکسیژن مللتول و افتزایش متواد     در
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بترای  کته  شوند، میآلی ) امل ایجاد بیماری آبشش سیاه( 

 . [23] ندیستساخت خاکریز مناسب ن

هتای  گزینته  از ،تعیین مکان مناسب پرورش میگو برای

فاصله تا هچری، فاصله تا جتاده، فاصتله تتا بتازار مللتی و      

اجتمتا ی  -هتای اقتصتادی  تراکت جمعیت معیار زیرستاخت 

در این مطالعه نیز بتا استت اده از    ،. بنابراینشوداست اده می

های فاصله تا هچری، فاصله تا جتاده، فاصتله   مطالعه گزینه

هتتای تتا بتازار مللتتی و تتراکت جمعیتت معیتتار زیرستاخت     

تعیتین طبقتات    بترای اجتمتا ی ملاستبه شتد.    -اقتصادی

اجتمتا ی از  -شایستگی معیتار زیرستاخت هتای اقتصتادی    

. [14 و 13، 11، 5] گزینه فاصله تتا هچتری استت اده شتد    

نزدیکی مزارع میگو به مراکز تکییر نیز دارای اهمیت است. 

تکییتر واقت     که مزر ه در فاصله زیادی از مراکزدر صورتی

شده باشد، حمل و نقل الروها در فاصله طوالنی تری انجام 

 افتزون گردد. این امتر  می به الرو تنششده و موجب ایجاد 

ستازی  قبل و بعد از ذخیتره ، تل ات اضافیبر تلمیل هزینه 

دست آمتده از گزینته   ه نتایج ب بر اساس .دهدرا افزایش می

درصتد  1 فاصله تا هچری در این تلقیق به ترتیتب حتدود  

 3/3 درصتد منتاطق مناستب،    3/2 مناطق بستیار مناستب،  

مناطق درصتد نامناستب    31درصد مناطق نسبتاً مناسب و 

عتداد کتت   ت ،.  امل ملتدود کننتده در ایتن گزینته    هستند

که بتا   استواحل شمالی استان بوشهر ی سها رصههچری 

تتوان  متی  هتا در ایتن منتاطق،    رصته توسعه تعداد هچری 

 داد.توسعه را های مناسب پرورش میگو مکان

هتای  تعیین طبقات شایستتگی معیتار زیرستاخت    برای

 اجتما ی از گزینه فاصله تتا جتاده استت اده شتد    -اقتصادی

متتزارع پرورشتتی میگتتو بایستتتی در نزدیکتتی   . [13و  18]

های اصلی و فر تی و خطتوط انتقتال نیترو و همچنتین      راه

مناستتب از مراکتتز شتتهری و استتتانی واقتت  شتتوند.   فاصتتله

دسترسی به متزارع از طریتق جتاده زمینتی و یتا راه آبتی       

مواد اولیه اهمیت زیادی دارد. نزدیکی به جاده، حمل و نقل

ها، دسترسی بته  الت و فرآوردهمورد نیاز و همچنین ملصو

 .[1] کندمی را آسانآب شیرین و مراکز شهری و خدماتی 

هتتای تعیتتین طبقتتات شایستتتگی معیتتار زیرستتاخت بتترای

و اجتمتتا ی از گزینتته فاصتتله تتتا بتتازار مللتتی  -اقتصتتادی

حمل ملصول میگتو بته   . [11و  1] است اده شدآوری  مل

ستا ت طتول    1آوری نبایتد بتیش از   کارخانه  متل بازار و 

هتای باالستری،    الوه بر کاهش هزینهبه این ترتیب .بکشد

 .کی یت میگوها در باالترین حد ممکن ح ظ شود

 پترورش  متزراع  اراضتی  از هکتتار  3300 حاضر درحال

منطقته و   استتعداد با توجه بته   .وجود دارددر استان  میگو

نگرانه و در نظتر گترفتن مستائل     یندهآ هاییاستا مال س

 38تتا   توانمی سطح پرورش مزارع میگو را یطیمل یستز

تتترین  امتتل مهتتت هکتتتار( گستتترش داد. 24042درصتتد )

ملدود کننده شایستگی اراضی منطقه جهت پرورش میگو 

در سواحل شمالی استان بوشتهر   ها رصهتعداد کت هچری 

در ایتن  هتا   رصته با توسعه تعداد هچری توان که می است

هتای مناستب پترورش میگتو را توستعه داد.      مناطق، مکان

ستطح   گیتر بتودن منطقته،   ستیل  مانندتوجه به معیارهای 

زیرزمینتی و  ژن مللتول آب، ستطح آب   ی، اکسAکلروفیل 

های مناسب ایتن  در انتخاب مکانکه نوسانات جزر و مدی 

 کاربری ضروری است.
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Abstract 

This study was conducted to identify appropriate sites for shrimp farming development in North 

costal of the province of Boushehr using Geographical Information Systems (GIS). Base layers 

(thematic maps) were grouped into four main land use requisites for aquaculture, namely, potential 

for pond construction (slope, land use type, soil depth, elevation), soil quality (soil type, texture, 

and pH), water availability (distance to sea, and water source), infrastructure and socio-economical 

status (population density, distance to roads, local markets, and hatcheries). A constraint layer was 

used to exclude areas from suitability maps that were not allowed to implement shrimp farming. A 

series of GIS models were developed to identify and prioritize the most suitable areas for shrimp 

farming. This study shows that the land evaluation model is useful for identifying suitable areas for 

shrimp farming and for allocating land for an efficient increase in income, effective conservation, 

and sustainable land management. It was estimated that about 1.7%(1083 ha) of the total land area 

were highly suitable and, 41.6% (26759 ha) were suitable in the northern costal of Bushehr for 

shrimp farming. Curve Relative Operating Characteristic (ROC) method was used to asseessof the 

accurany of model. Amount of ROC method was 0.734. Field results  show that since existing 

shrimp farms cover only (3800 ha) of land, the potential for development of shrimp farms should 

take into 86% (24042 ha), consideration further political and environmental issues. 

 

 

Keywords: Shrimp Farming; Site selection; GIS; Multi-criteria evaluation;Saline water; Arid and 

desert region. 

 

 

  

 


