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بررسي محدوديتهاي منابع آبهاي چاه هاي منطقه كهگيلويه و بوير احمد به منظور بهره 
 برداري دو منظوره براي كشاورزي و پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان

  
  2غفار خسرواني ، 1*مهرداد فتح اللهي

 گروه شيالت دانشگاه شهركرد استاديار - 1

  دانشجوي كارشناسي ارشد شيالت دانشگاه شهركرد  -2 
  mehrdad.fatollahi@nres.sku.ac.ir:نويسنده مسوول*

  
 

  چكيده 
آبزي پروري اين شيوه را به روشي كارا تبديل  -استفاده از منابع آبي چاه در آبزي پروري به صورت دو منظوره كشاورزي

نموده و در صورت ترويج اين روش در ميان كشاورزان عالوه بر استفاده بهتر از منابع آبي يك منبع درآمد براي مناطق و 
با توجه به شناخته شده بودن موانع در اين تحقيق با بررسي آمار موجود چاه . افزايش رونق صنعت آبزي پروري خواهد بود

هاي تحت مديريت آب منطقه اي استان كهگيلويه و بويراحمد پتانسيل كلي منطقه براي توليد ماهيان قزل آالي رنگين 
از ميان چاه هاي . شده است كمان برآورد و موانع فني موجود براي برنامه ريزي هاي منطقه اي از روي آمار رسمي بررسي

بررسي شده بيشترين محدوديت در توليد را بايد در چاه هاي با محدوديت دمايي براي پرورش ماهيان مشاهده كرد كه بيش 
كيلو در مترمربع بيش از  5مترمربع ظرفيت موجود با توليد  24528 براي. اند از چاهها براي پرورش ماهي نامناسب شده 4/1از 

تن توليد متصور خواهد بود و در صورتيكه تجهيز به هواده و اسپلش در دستور كار پرورش دهندگان قرار گيرد توليد  120
  . كيلو گرم در هر مترمربع قابل ارتقاء خواهد بود 8درصد و تا  60تا ميزان 

  .قزل آالي رنگين كمان –توليد  –يلويه و بوير احمد كهگ -چاه  :كلمات كليدي
 

  مقدمه
در حال حاضر سياست گذاري و مديريت منابع آب در كشور، مصرف كنندگان و بهره برداران را به استفاده از شيوه هاي 

 - ه كشاورزياستفاده از منابع آبي چاه در آبزي پروري به صورت دو منظور. نمايد نوين آبياري تشويق و حتي اجبار مي
آبزي پروري اين شيوه را به روشي كارا تبديل نموده و در صورت ترويج اين روش در ميان كشاورزان عالوه بر استفاده 

در اين روش، آب چاه ها . بهتر از منابع آبي يك منبع درآمد براي مناطق و افزايش رونق صنعت آبزي پروري خواهد بود
ي غير  ا ديزلي به سطح زمين هدايت مي شود واگر چه در دنيا استفاده از اين چاه هابا استفاده از موتورهاي الكتريكي ي

آرتزين به دليل هزينه باالي پمپاژ و تنها و تنها به منظور پرورش ماهي توصيه نمي شود، دراين سطوح كوچك نيز چنين 
دف كار در اين نوع فعاليت استفاده از آب ه. گرفتن با كار كشاورزي توجيه اقتصادي خواهد داشت فعاليتي با كنار هم قرار

از . كم و درصورت امكان استفاده از هواده خواهد بود آال در روشهاي مدار بسته با گردش اين منابع براي پرورش ماهي قزل
هاي كلي آب هاي زيرزميني است و براي استفاده از آن براي پرورش ماهي قزل آال  سويي آب اين چاه ها داراي ويژگي

استفاده از چاه هاي با پمپهاي گازوئيلي اغلب داراي نشت روغن هستند و اليه هاي چربي . يد مالحظاتي را رعايت نمودبا
اگرچه در حالت عادي نشت روغن بسيار كم و تنها در فضاي مرده استخرها و بر اثر . هميشه در روي اين آبها ديده مي شود

ي نمي تواند براي حيات ماهي قزل آال مشكل آفرين باشد ولي در صورت باد در سطح آب قابل مشاهده است و به تنهاي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بيآماهيان سردملي توسعه و پرورش همايش  دومين  
شهركرد - 1392 ارديبهشت 11و  10  

 

٤٠٢ 

روي  ي آب از زير استخرها، تجميع روغنها بر رعايت به كار گيري روش تخليه مناسب آب براي پرورش ماهي يعني تخليه
رند و مقدار همچنين كار با پمپ هايي كه اشكال فني دا. ي سطح آب از روغن پوشيده خواهد شد آب به تدريج همه

خرابي اجتناب ناپذير . زيادي روغن را در سطح آب پخش مي كنند، مسموميت و تلفات ماهي ها را در بر خواهند داشت
پمپها هم براي تاخير كاركرد براي تعمير و هم به جهت نشت روغن خطر تلفات را هميشه باال برده و روغن نشت كرده 

طعم نامناسب گوشت ماهيهاي زنده مانده نيز در استخرها مشاهده . بال داردخفگي و مرگ دسته جمعي ماهي ها را به دن
ي فعاليت بتوان بچه ماهي قزل آال را با هدف  مدت زمان فعاليت چاه ها بايد به گونه اي باشد تا  در اين دوره. شود مي

وجود گازهاي محلول مضر در مشكل عمده ديگر براي چاه ها . گرم رساند 250-300پرورش بازاري و پرواربندي به وزن 
عميق بودن چاه ها اگرچه اطميناني زيادتر از چاه هاي با عمق كمتر را براي آب دهي . آب و تركيبات محلول ديگر است

كارگيري آبشارها و يا اسپلش ها و خروج گازها، مرگ و مير زيادي را به همراه  دارند ولي عدم درك درست از لزوم به
ستقيم اين مساله در صورت افزايش فشار هوا در روزهاي باراني و يا روزهاي سكون در استخرهايي تاثير م. خواهد داشت

هاي كشاورزي  هايي كه براي افزايش اكسيژن آب ورودي بخصوص در چاه يكي از روش. اين چنين، فزاينده خواهد بود
ورت قطرات ريز در آورده و تماس آن را با برج هواده آب را به ص. كار گرفت، استفاده از برج هوادهي است توان به مي

با توجه به شناخته  .كند، در اين حالت آب گازهاي اضافي را پس داده و كمبود اكسيژن آن جبران مي شود هوا بيشتر مي
شده بودن موانع در اين تحقيق با بررسي آمار موجود چاه هاي تحت مديريت آب منطقه اي استان كهگيلويه و بويراحمد 
پتانسيل كلي منطقه براي توليد ماهيان قزل آالي رنگين كمان برآورد و موانع فني موجود براي برنامه ريزي هاي منطقه اي 

در اين كار براي موانع گفته شده محدودة هاي مجاز برآورد و چاه هاي موجود . ي شده استاز روي آمار رسمي بررس
  . براي توليد بررسي شده اند

  
  مواد و روشها

اي اكسل اخذ  هاي آمارهاي مربوط به چاه هاي منطقه نوشته شده در محيط بانك داده  براي انجام كار ابتدا فايل بانك داده
معيار كلي بازبيني، و معيارهاي فني زيستي ، اقتصادي و زيست محيطي مرتبط به  20شده از ادارات ذي ربط از حدود 

با جداسازي معيارهاي فني مربوط به پرورش ماهي مانند كاركردهاي . رفتپرورش ماهي از اين آمار مورد تحليل قرار گ
روزانه، ماهيانه و فصلي چاه، دبي، درجه حرارت و عمق چاه در صورت بي ارزش بودن ساير معيارهاي ثبت شده اين آمار 

ي نامناسب زيستي ، از فيلد كلي حذف و با تفسيرهاي الزم و تكنيكهاي فيلترينگ از فيلدهاي باقي مانده، ركوردها
  . اقتصادي و زيست محيطي حذف شدند

ي آب در نظر گرفته شد كه عبارت بود از مقدار دبي پمپ  ي پتانسيل توليد در اين نوع پرورش، تعويض روزانه معيار و پايه
ش مشاهده ي در نظر گرفته شده براي هر چاه كه در ميان فصلهاي پرور چاه ضرب در كمترين ساعت مجاز كاركرد روزانه

براي به دست آوردن . را در كار نشان داد) مترمكعب (  Vاين حجم مجاز از آب استحصال شده حجم مفيد پرورش، . شد
ي موجود از چاه، ابتدا حجم امكان  توليد ساالنه از مقدار مخزن پيش شده براي هر استخر حاصل از آب استحصال شده

سال محاسبه و با در نظر گرفتن عمق آب گيري مناسب، امكان توليد آن با  پذير از استخر با توجه به حداقل كاركرد در
براي به دست آوردن ضريب مناسب كه حجم هر ). Pmax=aV(ي حجم استخر بود، برآورد شد  فرمولي ساده كه بر پايه

يلو توليد در واحد ك 5محاسبه گرديد كه بيانگر  3.4ي جديد را به پتانسيل توليد تبديل كند، ضريب  استخر ساخته شده
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البته با افزايش كارايي هر . كيلوگرم ارزيابي شد=V3.4  Pmaxمتر از استخرها بود و توليد هر استخر  1.5سطح براي عمق 
  .استخر اين ميزان مي تواند افزايش يابد

براي دام و براي خارج كردن چاه هاي غير قابل استفاده براي آبزي پروري ركوردهاي موجود در سه فيلد مصرف آب 
  . طيور، شرب روستايي و شرب شهري مقادير با درصدي غير صفر كامال از دور محاسبه خارج شدند

ي توليد خارج گرديد و براي آمار مجهول از چاه هاي موجود نيز  درجه نيز از چرخه 19و باالي  14آبهاي پايين تر از دماي 
  . پتانسيل توليد محاسبه نگرديد

ي  روز تابستان بودند به دليل احتمال بروز مشكالت آبرساني، چاه براي چرخه 80چاه ها كمتر از در صورتيكه كاركرد 
روز در پاييز مدت پرورش كوتاهتر از مدت  30توليد مناسب تشخيص داده نشد و سپس براي چاه هاي با كاركرد كمتر از 

ورت سرمايه گذاري در اين زمينه برآورد نشد و اين مورد نياز براي پرورش در نظر گرفته شد و توليد مناسبي براي آن درص
  .ي توليد حذف شدند گروه از منابع آبي از چرخه

براي جداسازي كليه موارد نامناسب از گزينه هاي غيرقابل بهره برداري، با استفاده از دستورهاي فيلترينگ مربوط به نرم 
. ردهاي مناسب از فيلدهاي مناسب شناسايي و ثبت شدند، معيارهاي مناسب جدا و ركو16افزارهاي اس پي اس اس نسخه 

  .دسته بندي آمارها با توجه به ترتيب ثبت شده ي آنها در برنامه اكسل بازسازي و به نرم افزار اس پي اس اس منتقل شد
  نتايج و بحث

  . آمار چاه هاي منطقه نشان مي دهد كه بيشتر چاه هاي آمار برداري شده عميق و نيمه عميق هستند
  چاه هاي منطقه كهگيلويه و بوير احمد:  1 جدول

 

 وضعيت چاه ها درصد تعداد

 متر عمق40چاه هاي باالي 77.7  1353

389 22.3 
40با عمق كمتر از چاه هاي

 متر

 كل چاه هاي آماربرداري شده 1742
  

  : با در نظر گرفتن پتانسيل توليد از آمارهاي چاه هاي كشاورزي معيارهاي كاري و زيستي زير به دست آمد
در ميان . درجه تعيين شد 18تا  14درجه، دماي مناسب زيستي  37تا  15در دماي متغير چاه هاي ثبت شده از  -

اسب قزل آال براي پرورش مطلوب مورد در دماي زيستي من 453ركورد اعالم شده  1742فيلدهاي موجود از 
 .قرار داشتند

براي تامين آب مناسب از نظر حجم الزم براي پرورش، تعداد روزهاي كاركرد بهاره تابستان با معيار تامين  -
روز مجوز كاركرد تابستان در نظر گرفته شد و با بودن حداقل سي  80هميشگي آب براي ماهيان براساس حداقل 

با اعمال اين دو معيار با فيلترينگ . جيه مطلوب اقتصادي براي آن تشخيص داده شدروز كاركرد پاييزه تو
 . چاه براي پرورش مناسب بودند 975مورد ركورد اعالم شده  1742ركوردها از 

متر مساحت را براي استخر نداشته باشند و حدود  250هايي استفاده شد كه كمتر از  براي انجام محاسبات از چاه -
قبل از انجام فيلترينگ، فيلد مناسب . را براي بهره برداران داشته باشند) كيلو 5به ازاي هر مترمربع (يد تن تول 1.5
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حجم آب تامين شده براي يك بار تعويض كامل در روز، با ضرب مقدار دبي روزانه در ساعات حداقل كاركرد 
متر  1.5كعب به دست آمد و با در نظر گرفتن روزانه از ميان سه فصل معيار بهار ، تابستان و پاييز  براساس مترم

چاه را با توجه به  1402عمق متوسط، فيلد مساحت استخرها براي هر چاه ساخته شد و سپس فيلترينگ اين فيلد،  
 . چاه موجود مناسب نشان داد 1742مساحت ماخوذه از دبي مجاز از 

ي خارج شده از استخرهاي  ودن آب استفاده شدهفيلد معتبر مربوط به غيرشرب بودن با درنظر گرفتن خطرناك ب -
چاه  1425پرورش دو منظوره براي موجودات زنده يعني دامداري و شرب انساني با فيلترينگ جداسازي شد و 

 .   غير شرب بوده است

فيلد نهايي شمارش چاههاي معتبر مربوط به مجموع چهار معيار اعتبارسنجي شده از چاه ها در اين تحقيق براي  -
كشاورزي يعني دما، روزهاي كاركرد و طول مدت پرورش ، مساحت مناسب و استفاده  -پرورش ماهي

 25غيرشرب با فيلترينگ چاههاي با اعتبار كامل آنها يعني اعتبار در هر چهار مورد گفته شده به دست آمد و تنها 
كيلو پتانسيل توليد چاهها در  5حلقه چاه براي آبزي پروري مناسب تشخيص داده شد كه با توليد هر مترمربع 

 . جدول يك آورده شده است

براي سهولت كار پرورش دهندگان و رسيدن به هدف تعويض مناسب آب توصيه اين است كه عالوه بر شيب مناسب 
سانتي متر عمق براي تعويض آب در نظر گرفته شود تا با تعويض آب  30استخرها حجم اضافي غير توليدي با افزودن 

نياورد و نيز غلظت نيترات و آمونياك در ميزان  از اليه هاي پايين آب اين حجم اضافي مشكلي براي استخرها بوجود
  . تري باقي بماند پايين

 
  پتانسيل توليدي چاه هاي منطقه براي پرورش دو منظوره قزل آالي رنگين كمان: 2  جدول

 معيارهاي چاه ها تعداد چاه هاي مناسب مجموع
 متر 1.5عمق با استخر از ممكن مساحت 25 24528

كيلوگرم ماهي 5*مربع متر ازايبه  توليد 25 122640
 تومان 1500 كيلو سود به ازاي هر 25 183960000

 
ي كهگيلويه و بويراحمد بيشترين محدوديت در توليد را بايد در چاه هاي با  از ميان چاه هاي مشاهده شده در منطقه

اند و  از چاهها براي پرورش ماهي نامناسب شده 4/1محدوديت دمايي براي پرورش ماهيان قزل آال مشاهده كرد كه بيش از 
حلقه به دليل مصرف دام و شرب قابليت  164از مجموع همين چاههايي كه با عمق مناسب و با دمايي مناسب حفر شده اند، 

  . اند و در نتيجه از مجموع چاه هاي مناسب براي زيست و پرورش قزل آال خارج شده اند ورود به حوزه توليد را نداشته
 12متر در ميان آبهاي با دماي مناسب نيز احتمال باال بودن غلظت گازهاي مضر را باال مي برند كه  40چاه هاي عميق باالي 

در صورتيكه . اند كه در تجهيز چاه ها  اين نكته بايد در نظر گرفته شود حلقه از چاه هاي مناسب پرورش از اين نوع بوده
كيلو گرم در هر  8درصد و تا  60ور كار پرورش دهندگان قرار گيرد توليد تا ميزان تجهيز به هواده و اسپلش در دست

  . مترمربع قابل ارتقاء خواهد بود
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