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افزایش میزان بهرهبرداری از منابع شیالتی و افزایش تقاضای جهانی برای غذا ،ضرورت نگاهی نو به طبیعت و توان بالقوه

بخش آبزی پروری را بوجود آورده است و این سؤال مطرح میشود که آبزی پروری تا چه اندازه میتواند باعث افزایش تولید

پروتئین و امنیت غذایی بشر در دراز مدت شود .مطالعه حاضر تالش برای تأمین بخشی از نیازهای اطالعاتی در مورد توان

بالقوه آبزی پروری و تخمین توان اکولوژیک و اقتصادی -اجتماعی استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت برای پرورش
ماهیان سردآبی و عمدت ًا قزلآالی رنگین کمان پرورشی میباشد .مطالعه حاضر با هدف مكانيابي و اولويتبندي منابع آب
زيرزميني شهرستان سردشت واقع در استان آذربايجا ن غربي براي احداث استخرهاي پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان

و با بهرهگيري از سامانه اطالعات جغرافيايي ( )GISانجام گرفته است .بدين منظور پس از بررسي منابع و مطالعات انجام

شده پيشين در اين زمينه ،معيارهاي مؤثر در مكانيابي استخرهاي پرورش ماهي قزلآال بدينصورت دسته بندي شدند)1( :
اكولوژيک  -آب (دبي آب ،نوع منبع آب ،دماي آب )PH ،شكل زمين (شيب ،ارتفاع) ،كاربري اراضي ،دوري از مناطق

حادثهخيز (دوري از مناطق سيل خيز ،دوري از مناطق زلزله خيز)؛ ( )2اقتصادي  -نزديكي به بازار ،سودآوري ،و دسترسي
به نيروي كار )3( ،اجتماعي  -اشتغال زايي ،نوع مالكيت بهرهبرداري ،تراكم جمعيت؛ و ( )4زيرساختي  -نزديكي به جاده،

نزديكي به برق ،يا نزديكي به تلفن ثابت و مانند اينها .در نهايت با استفاده از دادههاي گردآوريشده و تهيه اليههاي اطالعاتي
در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي انجام گرفته است .نتايج به دست آمده مشخص ساخت كه از كل  208منبع آب مورد

بهرهبرداري ( 51چشمه و  157حلقه چاه) 141 ،منبع آب داراي توان پرورش ماهي قزلآال هستند.

واژههاي كليدي :ارزيابي ،ماهي قزلآال ،سامانه اطالعات جغرافيايي ،تصميم گيري چند معياره ،شهرستان سردشت

*********

 - 1کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
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مقدمه

 Meadenو  Kapetskyدر سال  1991به توضیح و شرح
کاربرد سامانههای اطالعات جغرافیایی در آبزی پروری درون
خشکیها پرداختند .این محققین دسته جات عمده ظرفیت
بازار و دوری و نزدیکی مزارع به مرکز فروش ،کیفیت خاک
و جنس سنگ بستر ،شیب زمین ،تبادل گرما ،میزان تبخیر
و قابلیت نفوذپذیری آب در خاک و تولیدات کشاورزی
جایگزین پرورش ماهی را شناسایی کردند و عوامل هر یک
از این دستهجات را به شکل نقشههای رقومی درآوردند و
با وزن دهی و ادغام آنها ،نقشه نهایی تناسب آمریکای التین
را برای فعالیت ذکر شده بدست آوردند Amarasinghe.و
همکاران در سال  2001به استفاده از سامانههای اطالعات
جغرافیایی در پیشبینی محصول ماهی در ذخایر آبی پشت
سد مناطق حارهای سریالنکا پرداختند .ایشان با استفاده از
عوامل مؤثر بر محصول ماهی این بدنههای آبی و بررسی
در محیط ،به مدلسازی این روابط پرداختند و در نهایت
با ادغام عوامل مؤثر ،نقشه پراکنش محصول در سطح
محیطهای آبی مورد بررسی را ارائه نمودند .همین محققین
در سال  2002درستی و قابلیت اطمینان مدلهای ارزیابی
محصوالت شیالتی محیطهای آبی داخلی را با استفاده از
سامانههای اطالعات جغرافیایی مورد بررسی قرار دادند و
نقاط ضعف و قوت آنها را گوشزد نمودند Bush.در سال
 2003با استفاده از مدلهای ساده و سامانههای اطالعات
جغرافیایی الگوی توسعه آبزی پروری کوچک مقیاس را در
مناطق روستایی کنیا روشن نمود و نشان داد که این مدلها
نقش مهمی در بهبود روند و الگوی توسعه این فعالیت در
منطقه تحت بررسی دارند Wark .در سال  2004به بررسی
کاربرد سامانههای اطالعات جغرافیایی در برنامه ریزی
جوامع انسانی و وارد نمودن محصوالت شیالتی در آن
پرداخت .در این بررسی ،زیستگاه ماهیان در منطقه بریتیش
کلمبیای کانادا ،پراکنش ماهیان و رابطه آن با جوامع انسانی
مشخص شد و بر اساس اطالعات بدست آمده برنامه ریزی
شهری و جوامع زیست کننده در آن تنظیم گردید.

توسعه روستایی دربردارنده ابعاد مختلفی است؛ اما به نظر
میرسد که به طور مشخص توسعه بخش کشاورزی است
که منجر به کاهش فقر و گرسنگی و همچنین تأمین امنیت
غذایی برای همگان میشود ،و انواع مختلف سیستمهای
آبزی پروری نیز جزء مهمی از نظامهای کشاورزی به شمار
میآیند .آبزی پروری با ایجاد اشتغال در بخش اصلی (اشتغال
مستقیم) و در دیگر بخشها (اشتغال غیرمستقیم) به کاهش
فقر کمک میکند و در شرایطی که فشار جمعیت در حال
افزایش ،تخریب محیط زیست یا کاهش دسترسی ،برداشت
و شکار از طریق ماهیگیری طبیعی را محدود میسازد ،به
عنوان یکی از الگوهای اساسی و درخور تأمل روستایی
مورد توجه است ( .)Halwart, 2005آبزی پروری میتواند راه
حل مناسبی برای رفع نیازهای اولیه افراد فقیر روستاها باشد
و به صورت منبع غذایی مطمئنی با قیمت مناسب در اختیار
همه افراد قرار گیرد .عالوه بر آن ،میتواند توسعه اقتصادی
و فرصتهای شغلی جدیدی را نیز در منطقه ایجاد کند
(جولی و کلونتس.)1380 ،با توجه به اهمیتی که آبزی پروری در
کمک به معیشت پایدار ،ارتقای توسعه انسانی و بهبود رفاه
طبقات فقیرتر دارد ،بایستی به عنوان عامل اساسی در جهت
توسعه اجتماعی دنبال شود .به طور کلی مهم ترین فواید
بهرهبرداری از استخرهای پرورش ماهی در مناطق روستایی
را میتوان این گونه بیان کرد -1 :امکان استفاده دومنظوره
از آب برای کشاورزی و آبزی پروری؛  -2استفاده چند
جهتی از امکانات دیگر مزرعه؛  -3به وجود آوردن شغل
جدیدی برای خانوار کشاورزی؛  -4تولید گوشت ماهی با
هزینه کم؛  -5بهبود تغذیه خانوار کشاورز و جامعه؛ -6
ایجاد منبع درآمدی جدید و تقویت اقتصاد خانوار روستایی؛
 -7جلوگیری از مهاجرت روستاییان تولیدکننده به شهرها؛
 -8تقویت زمینهای کشاورزی به کمک مواد آلی محلول
در استخر پرورش ماهی (مدیریت ترویج و مشارکت جهاد سازندگی
استان یزد .)1378 ،گسترش و توسعه آبزی پروری در آبهای
داخلی بیشترین پتانسیل را برای افزایش نقش آبزی پروری
در توسعه روستایی دارد .در این مکانها آبزی پروری
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میتواند با کشاورزی موجود در مزارع خرده مالکی و ویژه ماهی قزل آالی رنگین کمان -در کشور است .نگاره
تجاری تلفیق گردد .عالوه بر این ،آبزی پروری میتواند  ،1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه را در محدوده
زمینهای نامناسب برای کشاورزی -مانند باتالقها یا سیاسی -اداری کشوری و استانی نشان میدهد.
مناطق شور -را قابل استفاده سازد (.)Halwart, 2005
آبزی پروری عالوه بر نقش مهمی که در توسعه مناطق
روستایی دارد ،در بهرهبرداری بهینه از منابع موجود به منظور
توسعه ملی نیز دارای نقش بسزایی است .با آنکه ایران از
نظر اقلیمی در زمرة کشورهای خشک و نیمه خشک جهان
جای دارد و هزاران هکتار اراضی بایر نیز در کشور موجود
است ،ساالنه میلیاردها مترمکعب آب به صورت هرزآب
جاری میشود و از دسترس خارج میگردد.
با این حال بایستی منابع بالقوه دریاچهها ،پشت سدها،
آبگیرهای داخلی ،رودخانهها و چشمهها را به عنوان بزرگترین
منابع و ذخایر پروتئین مورد مطالعه و بررسی قرار داد و با
برنامهریزی صحیح از آنها به عنوان اهرمهای اقتصادی در
زمینه خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور استفاده
کرد .از بهترین راهکارها برای رسیدن به این هدف ،ایجاد
نگاره  : 1موقعیت جغرافیایی شهرستان سردشت
کارگاههای پرورش آبزیان و توسعه آنهاست که در صورت
مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسشها ست.
استفاده صحیح و اصولی از منابع آب میتوانند مقدار زیادی
گوشت ماهی تولید کنند .در این زمینه ،تأکید بر استفاده از منابع اهداف اجرایی این پژوهش عبارت بودند از:
امکان سنجی ارزیابی توان استان برای پرورش ماهیان
آب برای فعالیتهای آبزی پروری و زراعت متناسب با سیستم
هیدرولوژی در حوضهها ،از جمله راهبردهای سازماندهی سردآبی بر اساس دادههای موجود.
معیارهای مؤثر در مکان یابی استخرهای پرورش ماهی
فضایی در بخش کشاورزی مطالعات آمایش سرزمین کشور
است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)1383 ،
قزل آالی رنگین کمان کدامند؟
با توجه به آنچه که در مورد نقش و اهمیت آبزی پروری
از آنجا که تحقیق حاضر در پی توسعه دانش کاربردی
در توسعه روستایی و ملی کشور اشاره شد ،بایستی بیش از در زمینه فعالیت آبزی پروری است و نتایج حاصل از آن
پیش به استفاده از منابع آب موجود در جهت توسعه آبزی میتوانند راهنمای برنامهریزیهای آتی در توسعه آبزی
پروری بها داد .ایجاد و توسعه استخرهای پرورش ماهی در پروری قلمداد شوند ،بدین ترتیب این تحقیق را از لحاظ
کشور مستلزم شناسایی مناطق مناسب با توجه به عوامل هدف ،میتوان کاربردی دانست .و این تحقیق یک تحقیق
مؤثر در موفقیت پروژههای آبزی پروری است .مطالعه تحلیلی -توصیفی میباشد .برای تحلیل دادههای جمعآوری
حاضر در پی شناسایی این عوامل و شناخت پتانسیلهای شده از سامانه اطالعات جغرافیایی یا  GISاستفاده شده
منابع آب موجود در مناطق روستایی شهرستان سردشت ،است و به نقشهسازی معیارهای مورد بررسی در محیط نرم
به عنوان یکی ازمناطق مستعد پرورش ماهیان سردابی -به افزار  2/9 Arc Gisپرداخته شده است.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،23شماره  ،90تابستان93

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.23,No.90, Summer 2014 / 94

مطالعات خارجی متعددی در زمینه مکان یابی منابع آب
برای پرورش گونههای مختلف آبزیان انجام گرفتهاند ،که
در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:
سلون ( )1994مکان مناسب برای آبزی پروری را عامل
مهمی در موفقیت این فعالیت بر میشمارد و بیان میکند که
برای انتخاب مکان مناسب بایستی شاخصهای بیولوژیکی
از جمله کیفیت و کمیت آب ،کیفیت خاک (این عامل در
مورد استخرهای آبراههای بتنی اهمیت چندانی ندارد)،
توپوگرافی و دسترسی به خدمات حمایت بررسی گردند.
کر ( )2000مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مکانهای مناسب
پرورش ماهی قزلآالی رنگین کمان را کمیت آب ،شفافیت
و درجه حرارت آب ،PH ،و اکسیژن محلول در آب بیان
کرده است .کاردیک و همکاران ( )2004با بهره گیری از
فنون  GISو سنجش از راه دور ( )RSبه منظور ارزیابی توان
سرزمین برای پرورش میگو از  37زیر معیار در قالب 6
معیار اصلی استفاده کردند:
معیارهای مهندسی (توپوگرافی ،امکانات زهکشی،
دسترسی به آب شیرین ،دسترسی به آب شور ،دامنه موج،
فاصله از منبع آب) ،کیفیت آب (درجه حرارت ،شوری،
 ،PHاکسیژن محلول ،غلظت آمونیاک) ،کیفیت خاک (PH
خاک ،درصد رس ،درصد کربن آلی ،میزان نیتروژن ،میزان
فسفر) ،امکانات زیرساختی (قابلیت دسترسی ،ارزش زمین،
دسترسی به تخم میگو ،غذا و کود ،امکانات بازاریابی،
برق ،نیروی کار ،راهنماییها و دستورالعملهای تکنیکی
و سایر امکانات مانند بانک ،اداره پست ،تعاونی ماهیگیران
و جز اینها) ،معیارهای هواشناسی (دمای اتمسفر،
بارندگی ،رطوبت نسبی ،فراوانی وقوع طوفان /گردباد) ،و
محدودیتهای اجتماعی (محدودیتهای جامعه روستایی
و دولت).
سالم و همکاران ( )2004در مطالعهای به منظور ارزیابی
توان سرزمین برای پرورش ماهی کپور با به کارگیری سامانه
اطالعات جغرافیایی  8معیار اصلی را به کار بردند و برای

سنجش هر یک از این معیارها از تعدادی زیرمعیار استفاده
کردند.
این معیارها و زیرمعیارها عبارتنداز :ارتباطات (فاصله از
اتوبان ،جاده اصلی ،جاده خاکی ،راه آهن و برق) ،کیفیت
خاک (بافت خاک ،PH ،نوع خاک) ،منبع آب (فاصله از
آبگیر طبیعی ،دشت سیالبی ،یا آب زیرزمینی) ،بازار (فاصله
از بازار روستا و شهر) ،منبع بچه ماهی (فاصله از منبع
تأمین بچه ماهی) ،خدمات حمایتی (فاصله از NGOها ،و
ادارات دولتی) ،نهادهها (میزان تولید گندم ،برنج ،دانههای
روغنی و فضوالت حیوانات اهلی بر حسب کیلومترمربع/
تن) ،پتانسیل نیروی کار (میزان باسوادی بر حسب نفر در
کیلومترمربع) .ناگفته نماند که وزن دهی به این معیارها از
طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است.
کیلیچ ( )2006مهمترین پارامترهای مؤثر در مکانیابی
آبزی پروری در آبهای داخلی را بدین صورت بیان کرده
است :درجه حرارت آب ،نوع منبع آبی و کیفیت آب
(خاصیت قلیایی ،دی اکسیدکربن و اکسیژن محلول،PH ،
آمونیاک محلول ،نیترات ،کلر و جز اینها) ،توپوگرافی ،فاصله
بین مزارع پرورش ماهی ،مساحت زمین و نوع خاک ،امنیت
در برابر سیل و سایر مخاطرات طبیعی ،فاصله از جاده،
خدمات (برق سه فاز ،آب آشامیدنی ،تلفن) ،زیرساختهای
محلی (نیروی کار ،خوراک ماهی ،نزدیکی به مراکز تعمیم و
خدمات امکانات تخصصی واحد پرورش ماهی) ،و محیط
اطراف (آلودگی صنعتی و نظایر اینها).
همان طور که در مطالعات مذکور به آن اشاره شد،
توسعه فعالیت آبزی پروری در هر منطقه مستلزم ارزیابی
توان اقتصادی ،اجتماعی ،زیرساختی ،و اکولوژیک منابع آب
موجود است.
بنابراین در مطالعه حاضر نیز کوشش شده است تا با
انتخاب معیارهای مناسب ،توان منابع آب برای آبزی پروری
در مناطق روستایی شهرستان سردشت ارزیابی شود و
برنامه ریزیهای توسعه آبزی پروری در شهرستان بر اساس
مطالعات ارزیابی توان انجام پذیرد.
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شرایط مناسب برای پرورش ماهی قزلآال در منطقه
مورد مطالعه

ماهیان سردابی گروهی از ماهیاناند که بهترین رشد و
تغذیه را در حرارتهای  12تا  18درجه سانتیگراد دارند و
با افزایش یا کاهش درجه حرارت آب از حد بهینه ،از شدت
رشد آنها کاسته میشود و در واقع این حالت نامطلوبی برای
ماهیان پرورشی به شمار میآید.
خانواده آزاد ماهیان معروفترین ماهیان پرورشی از این
دسته اند که به دلیل سازگاریهای ویژه شان در سراسر دنیا
مورد توجه پرورش دهندگان قرار گرفتهاند (پورجعفر.)1386 ،
مهمترین گونه پرورش ماهیان سردابی ماهی قزل آالی
رنگین کمان است ،زیرا بهترین بازدهی و سازگاری تولید
را در بین انواع آزاد ماهیان در سراسر جهان از خود نشان
داده است (ودیمر .)1379 ،ماهی قزل آالی رنگین کمان
با نام علمی قدیمی  Salmogarnerriیا  Rainbow troutاز
خانواده آزاد ماهیان  Salmonideaeو نام علمی جدید آن
 Oncorhinchus. Mykissاست .این گونه از ماهیها در
آبهای سرد حاوی اکسیژن فراوان زندگی میکنند و در
گروه ماهیان گوشتخوار جای میگیرند .ماهی قزل آالی
رنگین کمان به دلیل مقاومت بیشتر در برابر تغییرات
شرایط محیطی (درجه حرارت ،میزان اکسیژن محلول،
درجه شفافیت ،شوری PH ،آب و جز اینها) ،در مقایسه با
دیگر آزادماهیان ،دارا بودن ضریب رشد خوب ،و استفاده
از غذای کنستانتره با درصد بازماندگی باال در تمام دنیا در
مزارع سردابی پرورش داده میشود (هدایت و همکاران.)1379 ،
با توجه به پایین بودن درجه حرارت منابع آب زیرزمینی
شهرستان سردشت ،تحقیق حاضر به دنبال یافتن منابع آب
مناسب برای پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان به عنوان
گونه مناسب پرورش در منطقه مورد مطالعه است.

آب ،به منظور پرورش ماهی قزلآالی رنگین کمان ماهی
قزلآال را میتوان با استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمینی
با کیفیت مناسب ،پرورش داد .در فرآیند ارزیابی توان،
معیارهای ارزیابی دارای دامنهای هستند که میزان تناسب
منابع آب در کل این دامنه برابر نیست و برخی از دامنهها
برای پرورش قزلآال از نظر معیار مورد بررسی مناسبتر
از آنهای دیگرند .از طرفی ،برخی از معیارها ،دامنهای به
نام محدودیت دارند که منابع آب در صورت قرار گرفتن
در این دامنهها توان حداقلی هم برای پرورش قزل آال
نخواهد داشت .بنابراین قبل از ارزیابی توان بایستی به
شناسایی محدودیتهای اصلی و حذف منابع آب دارای
این محدودیتها پرداخت.
این محدودیتها ،مهم ترین شان عبارت اند از :دبی آب،
دمای آب ،PH ،سودآوری مالی ،و نوع استفاده فعلی از منابع
آب.طبق آمار بدست آمده از سازمان آب منطقهای آذربایجان
غربی ،در شهرستان سردشت  51چشمه و  157حلقه چاه (در
مجموع  208چشمه و چاه وجود دارد .اما کلیه چشمهها و چاهها
لزوم ًا دبی مناسبی برای پرورش قزل آال ندارند و در واقع دبی
پایین عامل محدود کنندهای برای بسیاری از چشمهها و
چاهها به شمار میآید .براساس نظر کارشناسان شیالت ،در
صورت وجود سیستم برگشت آب در استخرهای پرورش
قزل آال ،به ازای هر  2لیتر در ثانیه دبی منابع آب زیرزمینی
به طور متوسط پتانسیل تولید  1تن ماهی وجود دارد.

نقشهسازی معیارهای ارزیابی

به منظور ارزیابی توان منابع آب با استفاده از سامانه
اطالعات جغرافیایی ،به تهیه نقشه در پایین ترین سطح
زیرمعیارهای مورد بررسی پرداخته شد.

الف) تهیه نقشه منابع آب شهرستان

معیارهای مورد بررسی در بعد اکولوژیکی ارزیابی توان
منابع آب عبارتند از :دبی آب ،نوع منبع آب ،PH ،و دمای آب.
به منظور تهیه نقشه منابع آب از نظر زیرمعیارهای مذکور،
یافتههای تحقیق
طبقهبندی میزان تناسب معیارهای ارزیابی توان منابع اطالعات آب شهرستان در محیط نرم افزار  2/9 ArcGisزمین
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مرجع شدند و نقشه منابع آب شهرستان به دست آمد (نگاره
 -2الف).آزمون مدل :هدف از آزمون مدل ،بررسی میزان قابل
قبول بودن مدل و مقایسه آن با سطح اعتماد تعیین شده در
مرحله اول میباشد (سلمان ماهینی.)1373 ،
جهت ارزیابی مکانهای مناسب پرورش ماهیان سردآبی
از مدل توصیفی استفاده گردید .در این مدلها ،با استفاده
از عبارات مختلف در مورد متغیرها یا ترکیبات آن به شرح
کیفیت و تناسب هر یک پرداخته میشود .عبارت ذکر شده
جهت وضوح باید تناسب هر متغیر و روابط میان متغیرها
را به خوبی بیان کند .تناسب هر متغیر با استفاده از مفهوم
حد آستانه و طبقات تناسب آن روشن میشود .روابط
متغیرها در ارزیابی مکان به اشکال گوناگونی شامل روابط
محدودکننده ،روابط افزایشی یا تجمعی و روابط جبرانی
دیده میشوند (سلمان ماهینی.)1373 ،
در محاسبات مربوط به ارزیابی مکانهای مناسب در
پرورش ماهیان سردآبی حداقل ظرفیت تولید اقتصادی این
ماهیان  15تن و در سیستم پرورشی نیمه متراکم و متراکم در
نظر گرفته شده است (فرید پاک .)1365 ،برای پرورش ماهیان
سردآبی در استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت
متغیرهای مؤثر شناسایی شدند و بر اساس نظر کارشناسی و
اطالعات موجود سعی در ارائه یک مدل توصیفی گردید .در
این راه و برای ساده سازی کار از جدول  2استفاده شد.همان
طور که مطرح گردید ،از کل منابع آب شهرستان 141 ،منبع
آب برای مرحله ارزیابی توان انتخاب شدند که از میان آنها
تنها  19منبع چشمهاند و  122منبع دیگر چاه هستند .نگاره
-2ب موقعیت چشمهها و چاههای شهرستان را که دارای
دبی آب بیش از  2لیتر در ثانیه اند و پتانسیل آب این منابع
برای بخش کشاورزی دست کم برای تولید یک تن قزل
آال در سال کافی است و در عین حال محدودیتی هم برای
پرورش قزل آال ندارند ،نشان میدهد.

که به منظور تهیه نقشه آنها ،با استفاده از نقشه توپوگرافی
منطقه در مقیاس  1:50000نقشه رقومی ارتفاعی منطقه
( )DEMتهیه گردید .پس از انجام طبقهبندیهای الزم
نقشههای طبقات ارتفاع و طبقات شیب از نقشه رقومی
ارتفاعی استخراج شدند (نگاره /3الف و /3ب)

تهیه نقشههای دوری از مناطق حادثهخیز
تهیه نقشه دوری از مناطق سیلخیز

نقشه پهنهبندی سیل منطقه مورد مطالعه از سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور تهیه گردید .این نقشه
در مقیاس  ،1:100000و پهنه بندی انجام شده سیل در این
نقشه بر اساس دوه بازگشت  50ساله است (نگاره)4

تهیه نقشه دوری از مناطق زلزله خیز

به منظور شناسایی گسلهای فعال شهرستان ،با روی
همگذاری الیه نقاط وقوع زمین لرزه (طی سالهای 1995
تا  )2008و گسلهای شهرستان و با بهره گیری از مشورت
کارشناسان امر ،این گسلها شناسایی شدند ،به گونهای
که حریم دو کیلومتری این گسلها به عنوان مناطق کام ً
ال
پرخطر ،دو تا چهار کیلومتر پرخطر ،چهار تا شش کیلومتر
نسبت ًا پرخطر و خارج از آن به عنوان مناطق کم خطر از نظر
وقوع زمین لرزه ،مشخص گردیدند (نگاره -5الف).

تهیه نقشه زیرمعیارهای اقتصادی
تهیه نقشه نزدیکی به بازار

منابع آب شهرستان بر اساس دوری و نزدیکی به بازار
فروش ماهی و تأمین نهادهها در سه دسته تقسیمبندی شدند.
بزرگترین بازار مصرف ماهی در شهرستان ،مرکز آن است که
بیشترین تمرکز جمعیتی را نیز دارد و عالوه بر این مهمترین
بازار تأمین نهادهها برای واحدهای آبزی پروری نیز هست.
بنابراین به منظور پهنهبندی نزدیکی به بازار ،پهنههای واقع در
فاصله کمتر از  10کیلومتری بازار به عنوان مناطق کام ً
ال مناسب،
ب) تهیه نقشه شکل زمین
ارتفاع از سطح دریا و شیب زیرمعیارهای شکل زمیناند بین  10تا  20کیلومتری نسبت ًا مناسب ،و بیش از  20کیلومتری
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نگاره ( :2الف) نقشه پراکنش منابع آب زیرزمینی
(چشمهها و چاهها )؛ و (ب) نقشه پراکنش منابع
آب زیرزمینی با دبی بیش از دو لیتر در ثانیه و
پتانسیل تولید حداقل یک تن ماهی قزل آال در سال

نگاره  :3نقشه طبقات ارتفاعی و
نقشه طبقات شیب

آن به عنوان پهنههای مناسب طبقهبندی شدند (نگاره -5ب) .مالکیت بهره برداری ،از آمار منابع آب سازمان آب منطقهای
تهیه اطالعات مکانی مربوط به دسترسی به نیروی کار استخراج گردیدند و بر اساس نوع مالکیت بهره برداری
منابع آبی شهرستان از نظر دسترسی به نیروی کار با به دو طبقه کام ً
ال مناسب (با مالکیت بهرهبرداری فردی) و
استفاده از شاخص درصد بیکاری ،در سه دسته تقسیم بندی مناسب (با مالکیت بهرهبرداری جمعی) تقسیم شدند.
شدند :نسبت ًا مناسب با میزان بیکاری کمتر از  15درصد،
مناسب با میزان بیکاری  15تا  25درصد ،و کام ً
ال مناسب با تهیه نقشه تراکم جمعیت روستایی
بدیهی است دهستانهایی که تراکم جمعیتی باالتری دارند،
بیکاری بیش از  25درصد.
میبایست در اولویت سرمایهگذاری قرار گیرند ،چون فشار
تهیه نقشههای منابع اجتماعی
جمعیت بر منابع طبیعی این گونه پهنهها نیز بیشتر است .براین
تهیه اطالعات مکانی مربوط به اشتغالزایی
اساس دهستانها از نظر تراکم جمعیت در  3طبقه تقسیمبندی
با فرض یک تن تولید به ازای هر دو لیتر در ثانیه دبی شدند :نسبت ًا مناسب با تراکم کمتر از  30نفر در کیلومترمربع،
آب ،پتانسیل اشتغالزایی حاصل از فعالیت پرورش ماهی در مناسب با تراکم  30تا  50نفر در کیلومترمربع ،و کام ً
ال مناسب
هر یک از منابع آب شهرستان محاسبه گردید.
با تراکم بیش از  50نفر در کیلومترمربع (نگاره  -6الف).
به منظور طبقه بندی پتانسیل منابع آب موجود در زمینه
اشتغالزایی ،منابع آب با پتانسیل کمتر و یا برابر  3شغل در تهیه نقشههای منابع زیرساختی
ً
طبقه نسبتا مناسب ،با پتانسیل  3تا  6شغل در طبقه مناسب ،تهیه نقشه نزدیکی به جاده
و با پتانسیل ایجاد بیش از  6شغل در طبقه کام ً
ال مناسب
منابع آب شهرستان از نظر دوری و نزدیکی به جاده
تقسیمبندی شدند.تهیه اطالعات مکانی مربوط به نوع در سه طبقه ،بدین نحو تقسیم بندی شدند :نسبت ًا مناسب
مالکیت بهره برداری از منابع آب اطالعات مربوط به نوع با فاصله  400تا  700متر ،مناسب با فاصله  200تا 400
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نگاره  : 4نقشه پهنهبندی
سیل منطقه مورد مطالعه

نگاره  : 5الف) نقشه پهنهبندی خطر وقوع زمین لرزه و ب)
نقشه پهنهبندی نزدیکی به بازار فروش ماهی و تأمین نهادها

متر ،و کام ً
ال مناسب با فاصله کمتر از  200متر از جاده .در
نامناسب (با فاصله بیش از  3کیلومتر) ،نسبت ًا مناسب (با
نگاره -6ب موقعیت منابع آب ،با توجه به شبکه جادههای فاصله  2تا  3کیلومتر) ،مناسب (با فاصله  1تا  2کیلومتر) ،و
کام ً
شهرستان نشان داده شده است.
ال مناسب (با فاصله کمتر از  1کیلومتر) .در نگاره -7ب
موقعیت چشمهها و چاههای شهرستان و فواصل آنها از
تهیه نقشه نزدیکی به برق
مراکز تلفن ثابت نشان داده شده است.
منابع آبی از نظر دوری و نزدیکی به برق یا خطوط
عوامل محدود کننده
انتقال نیرو در چهار طبقه جای داده شدند:
مهمترین عوامل محدودکننده مکانهای مناسب برای
نامناسب (با فاصله بیش از  1000متر) ،نسبت ًا مناسب
(با فاصله  500تا  1000متر) ،مناسب (با فاصله  200تا پرورش قزل آال در شهرستان سردشت را به ترتیب اولویت
 500متر) ،و کام ً
ال مناسب (با فاصله کمتر از  200متر) .در میتوان این گونه تشریح کرد:
نگاره (-7الف) موقعیت منابع آبی شهرستان و فواصل آنها زلزلهخیزی :حدود  88درصد از منابع آب شهرستان به
خاطر نزدیکی به مناطق زلزلهخیز در طبقه نامناسب قرار
از خطوط انتقال نیرو نشان داده شده است.
گرفتهاند .بر اساس پهنهبندی انجام شده در سطح کشور،
تهیه نقشه نزدیکی به تلفن ثابت
شهرستان سردشت در زمره مناطق بسیار حادثه خیز از
منابع آب شهرستان بر اساس دوری و نزدیکی به تلفن نظر وقوع زلزله جای دارد .بنابراین دوری و نزدیکی
ثابت در  3رده دسته بندی شدند:
به گسلهای فعال شهرستان همواره میبایست به عنوان
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نگاره ( : 6الف) طبقهبندی دهستانهای
شهرستان براساس تراکم جمعیت روستایی؛
و (ب) موقعیت چشمهها و چاهها نسبت به
شبکه جادهای

نگاره ( :7الف) .موقعیت منابع آب
با توجه به خطوط انتقال نیرو (ب)
موقعیت منابع آب نسبت به مراکز تلفن
ثابت

نگاره ( :8الف) منابع آب با توان مناسب پرورش
قزلآال و (ب) منابع آب با توان نسبت ًا مناسب
برای پرورش قزلآال

معیاری مهم در مکان یابی فعالیتهای مختلف اقتصادی
و اجتماعی -و از جمله ایجاد استخرهای پرورش ماهی-
مورد توجه قرار گیرد .بنابراین باید تا جایی که ممکن
است ،تمهیدات الزم برای مقابله با خسارتهای متعاقب
زمین لرزه ،به دقت اندیشیده شوند.
 دوری از مراکز تلفن ثابت :حدود  30درصد از منابع آبی
منطقه از این لحاظ در طبقه نامناسب جای گرفتهاند .با توجه
به نیاز ارتباطی واحدهای تولیدی با مراکز فروش و تأمین
نهادهها ،دسترسی به تلفن برای این واحدها اهمیت فراوان

دارد و همین امر خود میتواند در آینده با افزایش پوشش
آنتنهای مخابراتی و امکان استفاده از تلفن همراه در تمام
سطح شهرستان امکانپذیر گردد.
شیب زیاد منطقه :این امر موجب شده است که تقریب ًا 16
درصد از منابع آبی شهرستان در طبقه نامناسب قرار گیرند.
با توجه به کوهستانی بودن منطقه مورد مطالعه و شیب
زیاد زمین در بیشتر سطح شهرستان ،پیشنهاد میشود که
کارشناسان شیالت ،کشاورزان را به استفاده از استخرهای
آبراههای پلهای ترغیب و تشویق کنند.
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به طور کلی مناطق روستایی شهرستان سردشت توان عمده
و زیادی برای پرورش قزلآالی رنگین کمان دارند .در
صورت بهرهبرداری از این پتانسیلها ،گامی جدی در مسیر
توسعه پایدار روستایی برداشته خواهد شد.
بدیهی است که برای توسعه فعالیت آبزی پروری ،میبایست
آن دسته از منابع آبی که توان باالتری برای آبزی پروری
دارند ،در اولویت قرار گیرند.
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