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٣٦٨ 

كمانآالي رنگينسنجي پرورش ماهي قزلمطالعه امكان  

 Oncorhynchus mykiss, Walbaum  در قنوات استان يزد، با استفاده ازGIS 
 

  3، حسين بري ابرقوئي2، ملوك پوراميني*1زهرا گيوئي اشرف

  مديريت مناطق بياباني، دانشگاه يزدكارشناس ارشد - 1
  مديريت امور شيالت و آبزيان استان يزد - 2
  عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور يزد – 3
 neda.givei@yahoo.com: نويسنده مسئول*

  
  چكيده

پروري اين مناطق را، ناگزير به استفاده از خشك، صنعت آبزيوجود منابع آب سطحي مناسب در مناطق خشك و نيمهعدم 
كننده در تناسب اين منابع از جمله عوامل تعيين ،با توجه به اينكه كيفيت آب و منابع آبي. ستكرده امنابع آبي زيرزميني 

ن يزد با استا) شامل قنوات(بندي كيفي منابع آبي باشد، مطالعه حاضر با پهنهپروري ميمنظور استفاده در صنعت آبزيبه
آالي قزل استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و علم زمين آمار، به بررسي امكان استفاده از اين منابع در پرورش ماهي

هاي مختلف هاي مكاني مربوط به منابع آبي موجود، ابتدا از روشاي بودن دادهبا توجه به نقطه. كمان، پرداخته استرنگين
هاي مناسب تفكيك پروري استفاده شد و در نهايت محدوده ي و تعيين مناطق مناسب جهت آبزيآماري در پهنه بندزمين

، سختي، شوري و غلظت عناصري مانند pHهاي كيفي قنوات مورد مطالعه از نظر خصوصياتي همچون سپس داده. گرديد
كمان مورد مقايسه آالي رنگينهي قزلكلسيم و بيكربنات با استانداردهاي كيفي پرورش ماپتاسيم، منيزيم، كلر، سديم، 
آالي اين منابع آبي جهت استفاده در پرورش ماهي قزل برخي از نتايج حاصله بيانگر نامناسب بودن كيفيت. قرار گرفت

  . باشدكمان ميرنگين
  .آمارزمين ،كمان، قنات، سيستم اطالعات جغرافيايي، پهنه بندي كيفيآالي رنگينآبزي پروري، قزل :كليدي واژگان

  
  :مقدمه

شيالت ايران در راستاي توسعه آبزي . بهره برداري بهينه از منابع آبي كشور از جمله سياستهاي كالن شيالت ايران است
پروري و افزايش عرضه آبزيان بعنوان يك منبع مهم غذايي و ايجاد فرصتهاي شغلي و توليدي و با بهره گيري از امكانات 

ت، چاهها، چشمه ها، رودخانه ها و سدها اقدام به تاسيس مجتمع هاي آبزي بالقوه موجود همانند آبگيرهاي طبيعي، قنوا
كي از منابع قابل بهره برداري در اين يدر اين رابطه قنوات بعنوان . پروري، بهره برداري و توليد در اين مكانها نموده است

در سالهاي اخير ). 1(پروري استفاده نمود كه با انجام تغييرات مختصر مي توان از آنها در امر آبزي  مي شوندزمينه محسوب 
علم شيالت به و با  در زمينه آبزي پروري و توسعه شيالتي كاربرد زيادي يافته) GIS( استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي

نده و نقش فزاي) 11(اين سيستم داراي ظرفيت مدل سازي ديناميكي از پارامترهاي محيطي بوده  ).12(هم پيوسته شده است 
انتخاب صحيح محل احداث مزارع آبزي پروري از اهميت زيادي در ). 10( دارداي در مديريت استفاده از منابع طبيعي 

كه در اين رابطه ) 7(رابطه با بازدهي اقتصادي از طريق ميزان هزينه ها، نرخ فروش، نسبت توليد و تلفات، برخوردار است 
در مطالعات متعددي استفاده از سامانه اطالعات . مي باشد GISيه از مطالعات چگونگي تخصيص منابع از موارد مهم و اول
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بعنوان ابزاري جهت مكان يابي و برآورد كيفي منابع آب مورد استفاده در آبزي پروري مطرح گرديده ) GIS(جغرافيايي 
و همكاران  Beveridge، )1993(و همكاران  Ross، )1991(و همكاران  Aliتوان به مطالعات مي  از آن جمله .است

)1994( ،Aguilar-Manjarrez  وRoss )1995( ،McGowan  و همكاران)1995 ( وHabbane  و همكاران)اشاره ) 1997
از جمله مهم ترين گونه هاي تجاري آزاد ماهيان است كه بدليل  (Oncorhynchus mykiss)قزل آالي رنگين كمان . كرد

سازش پذيري با شرايط پرورش متراكم، سرعت رشد مناسب و قابليت زيست در محدوده وسيعي از شرايط كيفي آب 
 بعنوان گونه مهم پرورشي اين ماهيامروزه پرورش اين ماهي در بسياري از كشورهاي جهان گسترش يافته است بنحويكه 

استان يزد با وجود داشتن قنوات زياد و شهرت به شهر قنات، قابليت پرورش  .در آبهاي لب شور استان يزد نيز مطرح است
ماهي در مظهر قنات را دارا مي باشد اما مهمترين عامل جهت موفقيت در آبزي پروري كيفيت آب است بنابراين بمنظور 

عليرغم رواج و اهميت روز افزون . اساس استانداردهاي مناسب انتخاب نمودافزايش توليد و بازده بايد منابع آبي را بر 
مطالعات استفاده  صنعت آبزي پروري در ايران در طي ساليان متمادي و تبديل آن به زمينه اي جهت بهره برداري اقتصادي،

) 1386(بنافي و همكاران به مطالعات در اين رابطه مي توان . در رابطه با آبزي پروري در ايران سابقه چنداني ندارد GISاز 
اشاره نمود كه به مكان يابي مناطق مناسب جهت پروش ماهي قزل آالي رنگين كمان در ) 1388(و  چراغي و همكاران 

مطالعه حاضر با هدف بررسي و مطابقت . پرداختند) GIS(استان گلستان و همدان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي 
في آب قنوات استان يزد با پاره اي از استانداردهاي كيفي آب محيط پرورش، به پهنه بندي مناطق مناسب خصوصيات كي

ارائه چنين اطالعاتي مي تواند از طريق ايجاد زمينه هاي . مي پردازد GISجهت آبزي پروري از طريق زمين آمار و سيستم 
آبي مناسب جهت پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان در  تكنيكي، قضاوت صحيح و كارشناسانه را بهنگام گزينش منابع

  .مظهر قنات اين استان امكان پذير سازد
  

  :مواد و روشها
طبق آخرين  .خشك واقع شده استو  ناحيه گرم كيلومتر مربع در فالت مركزي ايران و در 131551استان يزد با مساحت 

چاه عميق و نيمه حلقه  3761در استان يزد تعداد  1381آمار منتشره توسط شركت سهامي آب منطقه اي استان در سال 
لذا استان يزد با توجه به داشتن قابليتها و توانمنديهاي فراوان طبيعي چشمه وجود دارد دهنه  629قنات و رشته  3206عميق و 

شيالت استان با سرمايه گذاري و نهاي مطرح كشور در زمينه آبزي پروري محسوب گردد و مي تواند بعنوان يكي از استا
آموزش افراد محلي درصد قابل توجهي از آب قنوات را در زمينه پرورش ماهي هدايت نموده و ضمن باال بردن راندمان 

 ). 2(بهره برداري از آب گامي به سوي خود كفايي و توليد گوشت ماهي بردارد 
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 موقعيت منطقه مورد مطالعه و قنوات مورد بررسي در ايران و استان يزد -1كل ش

  
در اين مطالعه با استفاده از آمار و اطالعات قنوات موجود در منطقه، اقدام به پهنه بندي پارامترهاي مختلف جهت بررسي 

  . شد) 1جدول (تناسب آنها با شاخصهاي پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان 
  

  كمانآالي رنگينمحدوده مجاز عوامل محيطي  و مواد معدني محلول در آب استخرهاي پرورش ماهي قزل -1جدول 
 منبع محدوده  عوامل كيفي آب

 )ppt( >20 )‰(شوري
 )1999(زوئيگ و همكاران  

pH 7-8 

 mg/litCaCO3 500-50 سختي كلسيمي

 )1998(بويد 
 

 )ppm(500< كلسيم

 )ppm( 1500< منيزيم

 )ppm(11000< سديم

 )ppm( 2000< كلر

  )ppm( 400<  پتاسيم
  )ppm( 300 - 0  بيكربنات

  
ابتدا . جديدترين آمار كيفي مربوط به قنوات استان يزد از منابع اطالعاتي اخذ و بررسي هاي الزم برروي آنها انجام شد

هاي باقيمانده از نظر خصوصياتي گرفت سپس داده ها قرارهاي حاصله مورد بررسي كلي جهت ارزيابي صحت آنداده
، سختي و غلظت عناصري مانند كلر، سديم، كلسيم، منيزيم پتاسيم و بيكربنات با استانداردهاي كيفي پرورش pHهمچون 
مناطق  ها، نقشه نهايياندازي كليه اليههمسپس با روي. مقايسه شد ArcGISكمان در محيط نرم افزار آالي رنگينماهي قزل

  . مساعد و نامساعد جهت پروش ماهي تهيه گرديد
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 :و بحث نتايج
ها در اين نقشه. نشان داده شده است 2هايي در شكل صورت نقشهبندي عوامل كيفي آب بهدست آمده از پهنهنتايج به

كمرنگ و مناطق نامساعد با كمان منطبق بوده با رنگ آبي آالي رنگينقزلمناطقي كه با استانداردهاي كيفي پرورش ماهي 
- هاي مختلف اطالعاتي با توجه به شاخصهايي امكان تهيه اليهبا استفاده از چنين نقشه. اندرنگ آبي پررنگ مشخص شده

نقشه . پذير گرديدكمان با استفاده از منابع آبي زيرزميني موجود، امكانآالي رنگينهاي مناسب جهت پروش ماهي قزل
شكل (عوامل كيفي آب و نيز موقعيت قنوات مورد مطالعه، تهيه شد از هاي تهيه شده اندازي اليهي همنهايي حاصل از رو

  . در اين نقشه مناطق مساعد با  رنگ آبي كمرنگ و مناطق نامساعد با رنگ آبي پررنگ مشخص شده است). 3
  

pH شوري سختي  

    
  پتاسيم سديم  كلر

     
  بيكربنات  كلسيم  منيزيم
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  اي در محل قنوات استان يزدهاي موضوعي كيفيت آب، حاصل از تعميم اطالعات نقطهنقشه -2شكل

  

  

آال و موقعيت قنوات استان بندي مناطق مساعد پرورش ماهي قزلنقشه نهايي حاصل از انطباق نقشه پهنه -3شكل 
  يزد

در اين مطالعه با در نظر گرفتن خصوصيات كيفي آب به تصميم گيري پيرامون گزينش منابع آبي بمنظور آبزي پروري 
با ايجاد نقشه هاي حاصل از منطقه بندي محدوده مجاز و غير مجاز عوامل كيفي آب، مناطقي كه با پرداخته شده و 

كمان منطبق بوده با رنگ آبي كمرنگ و مناطق نامساعد با رنگ آبي آالي رنگينقزلاستانداردهاي كيفي پرورش ماهي 
  . پررنگ مشخص شد
-باشد كه از جمله مهمترين آنهاي زيادي ميطور عمده داراي محدوديتخشك، منابع آب سطحي بهمناطق خشك و نيمه

عنوان منابع آبي مطمئن زيرزميني به هايتوان به مقدار كم بارندگي در كنار پراكنش نامناسب آن اشاره نمود ولي آبها مي
دليل ثبات در خصوصيات كيفي و عدم تغييرات روزانه و فصلي و نيز عاري جهت تأمين آب در اين مناطق قلمداد شده و به

قنات يكي از منابع تامين آب اراضي  .زا، جهت پرورش آبزيان بسيار مناسبندهاي سمي و عوامل بيماريبودن از آلودگي
با مي باشد كه در اغلب استانهاي كشور بخصوص در مناطق كم آبي مانند يزد و اصفهان به وفور يافت شده و  كشاورزي
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پرورش ماهي  از جمله مزاياي.بهره برداري نمودانجام تغييرات مختصر و اقدمات كم مي توان از آنها در امر آبزي پروري 
ات موجود، سرمايه گذاري ناچيز، غني شدن آب كشاورزي، كمك بهره برداري بهينه از امكان مي توان بهدر مظهر قنات 

  ).1(اشاره نمود  ...به عمران روستا، ترويج فرهنگ توليد و مصرف آبزيان، ايجاد اشتغال و
 

  :نتيجه گيري
لحاظ دهد كه در مجموع برخي از قنوات استان يزد از هاي تهيه شده نشان ميبا توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، نقشه

-از نتايج چنين مطالعاتي مي. كمان داراي شرايط مناسبي نيستندآالي رنگينهاي كيفي آب براي پرورش ماهي قزلويژگي

كمان در مناطق خشك آالي رنگينيابي جهت يافت مناطق مناسب جهت پرورش ماهي قزلتوان در انتخاب محل و مكان
ها و پارامترهاي مورد نياز جهت پروش ساير آبزيان نيز در دسترس صهاي مربوط به ساير شاخبهره جست و چنانچه داده

هاي مستعد پرورش ديگر توان به نتايج مورد نظر جهت گزينش مكانباشد، با داشتن چنين اطالعاتي در مناطق مختلف مي
-ريزيري، برنامهپروبندي مناطق مختلف جهت آبزيآبزيان نيز دست يافت و با داشتن ميزان هر شاخص، پس از اولويت

   .هاي الزم را انجام داد
هاي زيرزميني در استخرهاي پرورش ماهي مشكالتي نظير محدوديت در پايان شايان ذكر است كه گرچه در استفاده از آب

استان يزد از . شوددسترسي و اخذ مجوز وجود دارد، اما كاربرد اين منابع در ايجاد واحدهاي پرورشي محدود توصيه مي
كارگيري پروري و بهمنابع آبي زيرزميني غني بوده و در صورت استفاده از بخش كوچكي از اين منابع در زمينه آبزينظر 
توان شاهد تحولي عظيم در زمينه سازي مصرف، ميمنظور افزايش توليد در واحد سطح و نيز فرهنگهاي نوين بهروش

  .خشك كشور بودنوار در اين استان و ساير مناطق خشك و نيمهتوليد پروتئين، ايجاد اشتغال و ارتقا سطح سالمت خا
  

  :منابع
 .5-3صفحات . 11شماره . سال دوازدهم. فصلنامه آبزي پرور. پرورش ماهي در مظهر قنات. 1383، .اداره كل شيالت استان مركزي .1

 .7 -4صفحات . 5، شماره  11سال  .پرور آبزي فصلنامه .استان يزد عملكرد شيالت .1382، .م، انوشيرواني .2

) GIS(يابي پرورش ماهيان سردآبي با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي مكان. 1386، .، كيابي، ب.، سلمان ماهيني، ع.ا  ، كمالي،.بنافي، م .3
 .44 -35صفحات . 4شماره . مجله علمي شيالت ايران.  در استان گلستان

پروري در استان هاي مستعد آبزييابي عرصهمكان. 1388، .، جعفري نوبخت، ف.، طيبي، ل.اردكاني، س ، سبحان.، لرستاني، ب.چراغي، م .4
اولين همايش ملي اصالح الگوي مصرف با محوريت منابع طبيعي، كشاورزي و ). GIS(همدان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي 
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environmental studies for aquaculture. GIS World. 8(3): 52-56. 
6. Ali, C., Ross, L.G., Beveridge, M.C.M., 1991. Microcomputer spreadsheets for the implementation 

of geographic information systems in aquaculture: A case study on carp in Pakistan. Aquacult. 
92:199-205. 

7. Beveridge, M.C.M., 1987. Cage Aquaculture. 1st Edition. Fishing News Books Ltd., Oxford. 352pp. 
8. Beveridge, M.C.M., Ross, L.G., Mendoza, Q.M.E.A., 1994. Geographical Information Systems 

(GIS) for coastal aquaculture site selection and planning. In: Ecology of Marine Aquaculture, pp. 26-
47. 

9. Boyd, C.E., 1998. Water Quality for Pond Aquaculture. Research and Development Series No. 43. 
37pp. 

10. Burrough, P.A., 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resource 
Assessment. Monograph on Soils and Resources Survey, No.12. Clarendon Press, Oxford England, 
193pp. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بيآملي توسعه و پرورش ماهيان سردهمايش  دومين  
شهركرد - 1392 ارديبهشت 11و  10  

 

٣٧٤ 

11. Eastman, J.R., 1993. IDRISI: A Grid Based Geographic Analysis System: Version 4.1, Update: 
Manual (Clark University Graduate School of Geography:  Worcester, MA).  213 pp. 

12. Giles, R.H., Nielsen, L.A., 1992. The uses of Geographical Information Systems in fisheries. Am. 
Fish. Soc. Symp. 13:81-94. 

13. Habbane, M., El-Sabh, M.I., Dubois, J.M., 1997. Regional aquacultural potential measured using 
passive remote sensing and GIS: Application for the fishing waters in Baie des Chaleurs (eastern 
Canada). International Journal of Remote Sensing. 18(16): 3439-3457. 

14. Ross, L.G., Mendoza, E.A., Beveridge, M.C.M., 1993. The use of Geographical Information Systems 
for site selection for coastal aquaculture. Aquacult. 112(2&3):165- 178. 

15. Zweig, R.D., Morton, J.D., Stewart, M.M., 1999. Source water quality for aquaculture, a guide for 
assessment. World Bank, Washington, D.C, 76 pp. 

 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

