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ا وGISهای بهینه برای توسعه و پرورش میگو و ماهی به کمک انتخاب سایت

سنجش از دور )مطالعه موردی: استان هرمزگان(

2*سید محمد عارف دانش الری، 1غالمرضا فالحی

کشور بردارينقشه سازمان -برداري نقشه آموزشکده استاديار 6
fallahi-gh@ncc.org.ir

اسالمي واحد الردانشگاه آزاد  -هاي اطالعات مکاني ، سیستمدانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي عمران2
danesh.aref@gmail.com

(6931 مرداد، تاريخ تصويب 6931 فروردين )تاريخ دريافت 

چکیده

انتخاب مکان بهینه يکي از مهم ترين مباحث در آبزي پروري است و نیازمند اين است که پايدار و با بهترين رهنمودهاي عملي 

سازگاري داشته باشد. به همین منظور، نواحي ساحلي در استان هرمزگان به عنوان يک منطقه داراي پتانسیل جهت توسعه آبزي پروري 

حاضر به هدف انتخاب يک مکان بهینه براي گسترش شیالت و آبزي پروري به طور کلي از ديدگاه معیارهاي  بررسي گرديد. پژوهش

هاي مورد نیاز، اقتصادي، بیولوژيکي و محیط زيستي، با استفاده از رويکرد فازي تاکید دارد. به اين ترتیب، بعد از جمع آوري داده-اجتماعي

هاي استاندارد شده فازي با استفاده از شد. سپس با توابع عضويت فازي استانداردسازي شدند. اليه هاي موردنظر انجامآماده سازي اليه

 88/4004روش  در اين بندي تهیه شد.پهنه يتاً نتايج به صورت نقشهنهابا هم تلفیق شدند.  Arc Mapعملگرهاي فازي در محیط نرم افزار 

 استاز تحقیق گوياي اين واقعیت  آمدهدستبهمنطقه در طبقه خیلي مناسب قراردارند. نتايج از کل  %64کیلومترمربع از منطقه به عبارتي 

. همچنین اين نتايج نشان دادند که مناطق استکه استان هرمزگان از توان بالقوه بااليي جهت توسعه مزارع پرورش آبزيان برخوردار 

باشند.يگر مناطق استان جهت احداث مزارع پرورش آبزيان برخوردار ميمرکزي سواحل استان از توانايي بالقوه باالتري نسبت به د

آبزي پروري، منطق فازي، هم پوشاني، هرمزگان واژگان کلیدی:

نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

است که در  ديجد نسبتاً  تیفعال يک يانپرورش آبز

 يکاربردها گريو تعامل با د يحال گسترش در سطح جهان

 يهاتيسا صیالزم به تخص ن،ي؛ بنابراباشدي ميساحل

 يو اجتماع ياقتصاد ،محیطييستز يدگاهمناسب از د

گیري یمتصم يهامختلف در پردازش ينفعانذ يدربردارنده

. رشد روزافزون جمعیت، تخريب منابع طبیعي و [6]است 

یاز بشر از موردنکاهش توانايي طبیعت در عرضه منابع 

هاي علمي و سو و آگاهي و پیشرفت انسان در زمینهيک

ساز دخل و تصرف انسان در تکنولوژي از سويي ديگر زمینه

راسرزمین تبر طبق نظريه مالوسازوکار طبیعت شده است. 

 کهيدرصورت حالينپذير است، باايک منبع محدود و آسیب

جا استفاده نشود، ابدي و هاي آن بياز سودمندي

توان به مي اتخاذشدهتدابیر  ازجمله. [2]ست ا يدتجدقابل

[ 9]تخصیص کاربري اراضي بر اساس شايستگي اراضي 

وري در ، افزايش بهرهجانوراناصالحات نژادي در گیاهان و 

. آنچه [4]یري تکنولوژي و .... اشاره نمود کارگبهسطح، 

است بررسي نقش تکنولوژي در  شدهواقعهدف اين تحقیق 

 درواقع. هستدن به بشر جهت نیل به اهدافش رسانياري

حائز اهمیت واقع گشته که  جهتازآناستفاده از تکنولوژي 

گیري با دقت باال، ، تصمیمازجملهها در بسیاري از زمینه

هاي اجرايي و برداري، کاهش ريسک پروژهسازي بهرهبهینه

بکار هاي تکنولوژي ازجملهرسان بشر شده است. غیره ياري

توان به سیستم اطالعات توسط بشر مي شدهگرفته

ايجاد و . [4]اشاره نمود  ازدورسنجشجغرافیايي و امکانات 

منجر به ( GIS) هاي اطالعات جغرافیايسامانه یريکارگبه

 هاهاي عظیمي در بسیاري از زمینهبروز تغییرات و جهش

 1، آمايش سرزمین و جنگلداري شد ]زيستیطهمچون مح

باشند اي مياين ابزار که داراي امکانات بسیار گسترده. [7و 

هاي متخصصان و مديران در جوابگوي بسیاري از نیاز

تعیین مناطق مستعد جهت  ازجملههاي بسیاري زمینه

ها توانايي اين فناوري چراکهباشند. ها ميتوسعه زيرساخت

اينکه کدام مناطق  ازجملهمتعددي  سؤاالتگويي به پاسخ

سطحي و چه کیفیتي داراي توان بالقوه براي توسعه  با چه

 بینيندرا. [8و  4] هستباشند را دارا مي موردنظرزمینه 

در تعیین مناطق مساعد جهت  یري اين تکنولوژيکارگبه

ي احداث مزارع پرورش آبزيان از ضروريات متولیان توسعه

 .[3] هستپروري در بسیاري مناطق آبزي

پروري توسعه آبزي ازنظردر تعیین مناطق مستعد 

کنند. بديهي است که عوامل متعددي نقش پیدا مي

در اين فرآيند با توجه  مؤثر يهامشخصهاستفاده از همه 

زماني و اقتصادي میسر نیست.  يهاتيمحدودبه 

مناسب بودن عرصه از بسیاري جهات نظیر  وجودنيباا

ي و نزديکي به منابع شیب، عوارض سطحي، کاربري فعل

 هاپروژه گونهنيااصلي  يهايازمندینآبي از معیارها و 

 .رونديم حساببه

ها و سنجش اين گزينه وتحلیليهمنظور تجزبهبنابراين 

در قالب يک چارچوب  هاآنمزايا و معايب نسبي هر يک از 

توابع سامانه اطالعات جغرافیايي و  یقبا تلفمنطقي، 

ابزار قدرتمندي براي حل و  توانيم عضويت فازي

  .[60]ارائه داد.  گیريیمتصم

در پژوهش حاضر، نوار ساحلي استان هرمزگان به 

استان عالوه بر  نياعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. 

 نیو مناظر دلنش يفراهم نمودن امکانات تفرجگاه

و  يتجار ،يمناسب شغل يو فرصتها ؛امکاناتيعیطب

و  يکشور ،ياستان ،يدر سطح محل ياریبس يتیامن

بالقوه  يفراهم نموده است. از جمله استعدادها ايفرامنطقه

 انيبه امکان توسعه مراگز پرورش آبز توانيمنطقه م نيا

سنجش  ييتوانا يریحاضر بر بکارگ قیاشاره نمود. لذا تحق

مناطق  نییدر تع ييایاز دور و سامانه اطالعات جغراف

در استان هرمزگان متمرکز  يپرور يمستعد توسعه آبز

 .شده است

 پیشینه تحقیق -2

هاي ه منظور مکان يابي سايتب پژوهشگران زيادي 

در مناطق گوناگون بسته به مناسب جهت آبزي پروري 

پژوهشهايي را انجام داده اند. تاثیر عوامل مختلف اهمیت و 

اين تحقیقات بطور مختصر توضیح داده  از در زير برخي

 .شوندمي 
منظور [ به66] 2004کارتیک و همکاران در سال 

، تعیین مناطق مناسب براي پرورش میگو در هند

پارامترهاي مهندسي، کیفیت آب، کیفیت خاك، دسترسي 

هاي اجتماعي را بررسي و به خدمات، اقلیمي و محدوديت

 يهاها به کمک دستگاهگذاري وزني اين اليههم يبارو

، 97/0اند که به اين نتیجه رسیدهاطالعات جغرافیايي 

درصد از منطقه به ترتیب تناسب  097/84و  77/6، 87/3
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تناسب را براي اين نوع توسعه دارا  بدونزياد، متوسط، کم و 

درصد از منطقه در حال حاضر به اين  346/2بوده و تنها 

سوآسونو و روسانا در سال  است. يافتهکاربري اختصاص

ارزيابي طراحي استراتژيک در توسعه  منظوربه [62] 2069

پروري در شهر يآبزینه شیالت و درزمزراعت شهري 

سوراباياي اندونزي به اين نتیجه دست يافتند که 

کاري، يشالهاي زمین مؤثرپروري شهري در توسعه يآبز

تواند استخرهاي طبیعي و مصنوعي، مي ها وحوضچه

( با 2064و همکاران ) يدر مقاله مالکشمشود.  کاربردهبه

 میبه کاربرد روش تصم يپرور يموضوع توسعه صنعت آبز

 يآبز نهیبه يمکانها ييبه منظور شناسا ارهیچندمع يریگ

و هفت  ستیمطالعه ب نيدر ا پرداخته شده است. يپرور

مانند آب  يابيارز اریمع ياصل اریمع 4در  اریرمعيز

(، اریرمعيز4)يبانی(، پشتاریرمعيز 7(، خاك )اریرمعيز3)

( دسته اریرمعيز 2( و عامل خطر )اریرمعيز4) يرساختيز

 يبیکه روش ترک تحقیق آنها نشان داد که جينتا. شد يبند

AHP  وTOPSIS مناطق  ييشناسا يو  برا تیقابل يدارا

از مناطق مشابه  ايبا توجه به مجموعه يپرور يآبز نهیبه

کارهاي  اساسبر . [ 69قابل محاسبه است] ياطراف به راحت

که به بررسي اهمیت  [64] 2064زراعت کیش در سال 

نسبي معیارهاي مختلف در مديريت بهینه پرورش آبزيان در 

درياي عمان پرداخت، معیارهاي بیولوژيکي وزن باالتري در 

فوريو و  2061سال  در. مقايسه با ديگر معیارها دارند

رسي استفاده از منطق فازي و با بر با [64]همکاران 

متغیرهاي عمده زيست محیطي کیفیت آب مورد نیاز جهت 

کشاورزي و آبزي پروري در حوضه رودخانه گوايس در 

اکوادور مطالعه کردند. آنها در اين مطالعه براي بررسي 

ارتباط شاخصهاي جامعه هدف و متغیرهاي محیطي و قابل 

تفسیر از مدلي بهینه بر اساس عملکرد پیش بیني )کاپاي 

استفاده نمودند. آنها در تحقیقشان نشان دادند که کوهن( 

مدلهاي فازي طیفي وسیع از کاربران مورد استفاده قرار مي 

گیرد که در نتیجه ارتباط بین مدل سازان، مديران رودخانه 

 و سهام داران و سیاست گزاران را بر مي انگیزد. 

 مبانی نظری -3

 انتخاب معیارهای مؤثر -3-1

در خاص  ستمیس يک يبرا مناسب تيسا کيدر انتخاب 

یار ضروري بس يفن ریو غ يفن يهاجنبهپروري توجه به يآبز

توان يک تنهايي ميبا توجه به اينکه ازلحاظ فني به .هست

حوضه پرورش ماهي ايجاد نمود اما ممکن است ازلحاظ 

 سیاسي مورد تائید قرار نگیرد؛-اجتماعي يا حقوقي -اقتصادي

هاي پروژه بسیار يک سايت مناسب و موفقیتبنابراين انتخاب 

کننده، تسهیالت بستگي به مسائل غیر فني مانند نیاز مصرف

بازاريابي، نیروي انساني و يا مالحظات سیاسي و حقوقي 

.عناوين گسترده تحت عنوان مالحظات  [61]خاصي هست

پروري فني براي انتخاب مکان مناسب براي آبزي فني و غیر

گیرند که شامل: عوامل اکولوژيکي، عوامل ميموردبحث قرار 

باشند اجرايي و بیولوژيکي، عوامل اقتصادي و اجتماعي مي

ازآنجاکه انتخاب مکان بهینه نیازمند شناسايي و . [67]

هاي متعددي است، بنابراين معیارها و شاخص وتحلیليهتجز

يابي در مکان یرگذارتأثیارهاي در اين پژوهش ابتدا مع

توجه به  با پرورييآبزاحداث مزارع مناسب براي  يهايتسا

 .مشخص شدو نظر کارشناسان مربوطه  شدهانجامتحقیقات 

در اين تحقیق  شدهانتخابادامه به معرفي معیارهاي  در

ي وبلنديپست. توپوگرافي نمايش گرافیکي سیماي ميپردازيم

زمین در مقیاس ماکرو و میکرو است که به شکل خطوط تراز 

شود و عامل مهمي براي توسعه، روي نقشه نمايش داده مي

يي نوع و شدت فرآيندهاي حاکم و شناساارزيابي و 

آيد. در بررسي هاي سرزمین به شمار ميمحدوديت

هاي توپوگرافي در خصوصیات توپوگرافي منطقه از نقشه

 از اقداماتاست. بسیاري  شدهاستفاده 6:240000مقیاس 

مستقیم و غیرمستقیم به میزان  صورتبهاي هاي توسعهپروژه

تهیه و اطالع و از میزان  رونيازاشیب منطقه بستگي دارند. 

باشند. پیش از ها ميپروژه گونهنياشیب منطقه از ملزومات 

تهیه نقشه طبقات شیب و ارتفاع، نخست بايد نوسان طبقات 

و يا تعداد طبقات مورد انتظار را تعیین نمود. تعداد طبقات 

هاي مذکور و نوسانات اين طبقات بستگي مستقیم به نقشه

ي، هدف موردبررسوضعیت ژئومورفولوژيکي و شکل حوزه 

هاي مورد انتظار براي ارزيابي و مقیاس بررسي، نوع کاربري

رتفاع از نقشه رقومي ا میمستقشیب نیز  نقشه .نقشه دارد

(DEM6حاصل مي).مستقیم و  صورتبهشناسي نیزم شود

هاي سطحي و زيرزمیني، بر کمیت و کیفیت آب میرمستقیغ

. [68]حوزه اثرات انکارناپذيري دارد  در يک رسوب زا منابع

 کنندهنییتعي يک منطقه قبل از هر چیزي شناسنیزم

ي مختلف هادورههاي مختلف حاکم بر آن در فرآيند

                                                           
1 Digital Elevation Model 
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شناسي است و مالکي براي قضاوت در مورد آينده آن زمین

باشد. جهت بررسي قابلیت اراضي اقدام به شناسايي اراضي مي

هاي داراي پتانسیل براي انجام عملیات توسعه زيرساخت

ي شده است. بدين منظور از نظرات کارشناسي و پروريآبز

ي اطالعاتي قابلیت اراضي دانش موجود و همچنین از اليه

ي اطالعاتي ي اليهاز تهیه هدف است. شدهاستفادهتان اس

کاربري اراضي حذف مناطق با کاربري نامناسب براي عملیات 

هاي کاربري اراضي انواع باشد. در نقشهپروري ميتوسعه آبزي

هاي موجود شامل مراتع کم تراکم، زراعت آبي و باغات، کالس

نمکزار، اراضي  اي، اراضي شور وهاي ماسهزراعت ديم، پهنه

اي، فاقد پوشش گیاهي، سطوح آب، بسترهاي رودخانه

ي نیمه هاجنگلهاي حرا، نیزارها، مناطق سکونتگاهي، جنگل

هاي دست و درختزار، جنگل زارشهیبي تنک، هاجنگلانبوه، 

کاشت و مراتع نیمه متراکم مشخص و تفکیک گرديد است. 

-توسعه آبزي مناطق نامناسب براي ازجملهدر اين زمینه 

هاي سنگي، هاي شهري، رخنمونتوان به محدودهپروري مي

سدهاي  اگر ، مخازن، اراضي کشاورزي و ... اشاره کرد.درياچه

خاکي حوضچه ماهي داراي خاکي با نفوذپذيري باال )نشت 

باشد.  برنهيهزتواند بسیار زياد( باشد، هزينه پمپاژ آب مي

درصد  20د حداقل حاوي براي مکان هدف باي موردنظرخاك 

ي، نقش بسیار مهمي در تعیین بارندگ خاك رس باشد.

بسیاري از خصوصیات يک منطقه دارد. در مطالعه حاضر با 

ي سنجبارانايستگاه هواشناسي و  48گیري از اطالعات بهره

هاي ايستگاه عنوانبهساله  24در يک دوره مشترك آماري 

هم بارش، نقشه  معرف سطح کل استان و در قالب نقشه

 میانیابي گرديد. موردمطالعهنهايي هم بارش منطقه 

مناسب  یفیتو باک يمقدار کاف با منبع آب مطمئن کي

يت سا گیري و انتخاب يکیمعامل در هنگام تصم ينترمهم

 يک يبرا قاتیتحق ن،يهست؛ بنابراپروري يآبزمناسب براي 

 مناسب طور کامل در انتخاب محلبه ديمنبع آب مناسب با

ترين متغیرهاي کیفي منابع ياصلي يکي از شور شود. انجام

پروري است که در اين قسمت اقدام به آبي جهت توسعه آبزي

تهیه اليه آن با بسط اليه شوري آب دريا و از طريق میانیابي 

است. دماي آب نیز از ديگر متغیرهاي است که  آمدهدستبه

پروري در منطقه يآبزد براي بررسي امکان توسعه توانمي

ي قرار گیرد. لذا در اين بخش نیز اقدام به تهیه اليه موردبررس

دماي آبي با استفاده از روش درونیابي کريجینگ در سطح 

ي اصلي موجود در هاجاده دريا و تعمیم آن به منطقه گرديد.

در  هاآنمنطقه نیز از تهیه گرديد و فواصل مشخص از حاشیه 

موردنظر بررسي شد و در ارزيابي نهايي در  توسعه کاربري

از شناسايي مراکز  پس .ها دخالت داده شدکنار ساير پارامتر

 هاآنتکثیر موجود در منطقه نیز فواصل مشخص از حاشیه 

موردنظر بررسي شد و در ارزيابي نهايي در  در توسعه کاربري

در  عمدتاً فروش  مراکز .شد ها دخالت دادهکنار ساير پارامتر

ها و شهرهاي کوچک و بزرگ منطقه شناسايي بندرگاه

گرديد. بر اين اساس نیز فواصل مشخص از حاشیه اين مراکز 

ها دخالت داده تعیین و در ارزيابي نهايي در کنار ساير پارامتر

هاي کوچک و کالن موجود در منطقه نیز از نقشه شهر شد.

ستخراج گرديد و فواصل مشخص از کاربري اراضي استان ا

موردنظر بررسي شد و در  در توسعه کاربري هاآنحاشیه 

 مناطق ها دخالت داده شد.ارزيابي نهايي در کنار ساير پارامتر

منطقه  3شامل  موردمطالعهحفاظتي در محدوده 

 عمدتاً کیلومترمربع( که  6494397)با مساحت  شدهحفاظت

باشد. مي اندشدهواقعان در مناطق مرکزي و غربي است

گنو در قسمت  شدهحفاظتبارزترين اين مناطق را منطقه 

حفاظت  روينازا. هستشمال غربي شهر بندرعباس 

باشد. به همین منظور اين گونه مناطق بسیار حیاتي ميينازا

اليه محدوديت بولین مورد ارزيابي قرار  عنوانبهمناطق 

اين قسمت اقدام به تهیه اليه بولین محدوده  در گیرند.يم

متري با استفاده از دستور بافر  400روستايي با تعیین حريم 

ها و هاي آسفالته، بزرگراهجاده گرديد. GISدر محیط 

یله اداره کل وسبهشده، یهتههاي مذکور استان موقعیت شهر

 آماده گرديد. منابع طبیعي استان

 معیارهاسازی استاندارد -3-2

ها فرآيندي است که در آن معیارها استانداردسازي داده

براي قابل قیاس شدن تبديل و دوباره مقیاس دهي 

هاي استاندارد و . با انجام اين کار نقشه[63]شوندمي

هاي معمول براي مقايسه خواهیم داشت. يکي از روشقابل

 6استانداردسازي معیارها بر مبناي تئوري مجموعه فازي

است. منطق فازي براي اولین بار توسط پروفسور عسکر 

لطفي زاده استاد دانشگاه بروکلي آمريکا، براي اقدام در 

شرايط عدم اطمینان ارائه شد. اين نظريه قادر است بسیاري 

اند هايي را که نادقیق و مبهماز مفاهیم، متغیرها و سیستم

 ل،بندي رياضي بخشیده و زمینه را براي استدالصورت

گیري در شرايط عدم اطمینان فراهم کنترل و تصمیم

                                                           
1 Fuzzy Set Theory 
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ها را گرفته و توسط . عملیات فازي سازي ورودي[20]آورد

 2شیپ-، جي6توابع عضويت فازي مربوطه ازجمله سیگمويئد

 [.26]دهديک درجه مناسب به هر يک نسبت مي 9و خطي

ها در البته داليل ديگري از قبیل عدم قطعیت داده

ها وجود دارد که قابلیت و عدم دقت دادهگیري تصمیم

ها افزايش تئوري مجموعه فازي را براي استانداردسازي داده

هاي کیفي با استفاده از روش رسترسازي . داده[22]دهدمي

صورت ( استاندارد شد. بدين0-6و اختصاص مقداري بین )

هايي مانند کاربري اراضي، که به دلیل ماهیت کیفي اليه

هاي موجود، با توجه به اهمیت هر يک از کاربريبايد به 

در اين  ها مقداري بین صفر و يک اختصاص يابد.آن

ها با توجه به ماهیت کمي و پژوهش استانداردسازي داده

ها با استفاده از توابع عضويت فازي و رسترسازي کیفي آن

 انجام گرفت. Arc Mapافزار در محیط نرم

 نتایج -4 

 د مطالعه منطقه مور -4-1

در  لومترمربعیک 8/18474استان هرمزگان با وسعت 

 29درجه و  24جنوب ايران و با مختصات جغرافیايي 

درجه  42دقیقه عرض شمالي و  47درجه و  28دقیقه تا 

دقیقه طول شرقي از  64درجه و  43دقیقه تا  46و 

است. اين استان از شمال و  شدهواقعگرينويچ  النهارنصف

شمال شرقي با استان کرمان از شرق با استان سیستان و 

فارس و بوشهر همسايه  يهااستانبلوچستان و از غرب با 

اي از مساحت اين استان را مناطق است. بخش عمده

هاي اين منطقه ادامه اند. کوهکوهستاني در برگرفته

از شمال  جيدرتبهباشند که زاگرس مي يهاکوهرشته

 در منطقه اين يابند. درشرقي به جنوب شرقي امتداد مي

 قسمت و ردیگينم صورت مهمي بارندگي سال بیشتر

. ونددیپيمبه وقوع  چند ماهنیز حدود  آن بارندگي عمده

موقعیت جغرافیايي استان هرمزگان را در کشور  6شکل 

 دهد.نشان مي

                                                           
1 Sigmoidal 
2 J-shape 

3 Linear 

 
 موردمطالعهمنطقه  -6شکل

 آوری اطالعاتجمع -4-2

ي مناسب هامکانشناسايي  ازیموردنمکاني  يهاداده

جهت احداث مزارع پرورش آبزيان در سه گروه اصلي 

شامل عوامل هیدرولوژي با زيرمعیارهاي دماي آب، شوري 

ي با طیمحستيزآب، بارش و فاصله تا منبع آب، عوامل 

شناسي، زيرمعیارهاي کاربري اراضي، خاکشناسي، زمین

شیب و ارتفاعات و عوامل پوشش گیاهي ، قابلیت اراضي، 

زيرمعیارهاي فاصله از  رندهیدربرگاجتماعي که _اقتصادي 

 انتخاب ریتکثجاده، فاصله از مراکز فروش، فاصله از مراکز 

و نقاط  شدهحفاظتمناطق  هيدوالشدند. همچنین 

. انتخاب شدند محدودکنندهفاکتورهاي  عنوانبهروستايي 

اليه شیب با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي منطقه که 

از سايت  باشديممتري  90ي زهايساداراي پیکسل 

ي بارش هادادهي آمريکا دانلود گرديد. شناسنیزمسازمان 

از اداره کل  هادادهو بقیه  هرمزگان از سايت هواشناسي

 .(2)شکل منابع طبیعي استان اخذ گرديد
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استفاده در اين پژوهشهاي اطالعاتي مورد اليه -2شکل  

  استاندارد سازی -4-3

استاندارد سازي معیارها به دو روش متفاوت انجام شد. 

بدين صورت که جهت اجراي مدل فازي معیارها با 

استفاده از توابع عضويت فازي از جمله تابع خطي در 

 Fuzzyو با دستور  Arc Mapمحیط نرم افزار 

Membership  استاندارد و اليه هاي اطالعاتي با ارزش بین

 بدست آمدند.  6و  0

 هاروی هم گذاری الیه -4-4

در اين مرحله براي روي هم گذاري اليه هاي 

فازي استاندارد شده فازي که با استفاده از توابع عضويت 

در  اند، از عملگرهاي فازيشده 6تا  0داراي ارزشي بین 

 Fuzzy Overlayو دستور  Arc Mapمحیط نرم افزار

ها نهايي حاصل از رويهم گذاري اليه نتیجه استفاده شد.

مطابق مدل اکولوژيکي نشان داده شده است. 9شکل در 

مناطق به همین منظور  ، بهترينپروريآبزيتوسعه 

 2-234ي ارتفاعي بین )درصد(، محدوده 0-2) هايیبدرش

پروري، قابلیت اراضي با توان ، کاربري اراضي آبزيمتر(

، بافت رسسنگنس لس و شناسي از جتوسعه باال، زمین

خاك رسي فاصله تا منبع آب کمتر از يک کیلومتر و 

بیان  کیلومتر 9فاصله تا مراکز فروش و تکثیر کمتر از 

 .گرددمي

 
 نتايج حاصل از روي هم گذاري با روش فازي  -9شکل
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 نتیجه گیری  -5

پروري صنعتي است براي پرورش آبزيان که آبزي

اين فعالیت از طريق  يسنجامکانتوسعه آن مستلزم 

ها و موانع موجود در ابعاد مختلف شناسايي پتانسیل

باشد. اکولوژيکي، اقتصادي، اجتماعي و زيرساختي مي

 هدر رفتجلوگیري از  منظوربهضروري است  درواقع

گذاري در اين بخش سرمايه، قبل از هرگونه سرمايه

اي بهینه اين هدر انتخاب سايت مؤثرمعیارهاي  واسطهبه

 بندييتاولوو  يابيمکانمناسب سرزمین  يهامکانبخش، 

گذاري بهینه منابع، سرمايه یريکارگبهشده تا ضمن 

صورت گرفته نیز داراي توجیه اقتصادي باشد و از اتالف 

هاي مختلفي براي منابع و سرمايه جلوگیري شود. راه

هاي بهینه گیري و انتخاب سايتسازي تصمیمبهینه

اخیر  وجود دارد. آنچه طي چند سال پرورييآبز

است استفاده از  قرارگرفتهويژه کاربران  موردتوجه

گیري در فرآيندهاي تصمیم يازدورسنجش هاييفناور

مطالعه حاضر براي شناسايي و  در باشد.چندمعیاره مي

بندي مناطق استان هرمزگان براي احداث مزارع اولويت

تحقیق حاضر بر بکارگیري توانايي سنجش پرورش ماهي 

از دور و سامانه اطالعات جغرافیايي در تعیین مناطق 

پروري در استان هرمزگان متمرکز مستعد توسعه آبزي

شده است. جهت نیل به هدف مورد تحقیق معیارها و 

هاي مؤثر بر مزارع پرورشي آبزيان تعیین سپس شاخص

ها و ز اين شاخصهاي مناسب براي هرکدام ااين کالس

معیارها بر اساس نظرات کارشناسي تعیین گرديد. 

هاي موردنیاز تحقیق، آوري دادهصورت پس از جمعبدين

هاي اطالعاتي در محیط هاي مذبور به صورت اليهداده

Arc Map  تهیه گرديدند. جهت هم مقیاس شدن داده ها

هاي توابع عضويت فازي استفاده شد. در مرحله از روش

عد براي اجراي روش فازي از عملگرهاي فازي براي تلفیق ب

ها نهايتا نتايج حاصل جهت تلفیق اليه ها استفاده شد.اليه

هاي پراکنش مناطق مستعد احداث مزارع بصورت نقشه

روش فازي در پرورش آبزيان استخراج گرديدند. 

از کل  %64کیلومترمربع از منطقه به عبارتي  88/4004

ه خیلي مناسب قراردارند. نتايج منطقه در طبق

باشد که آمده از تحقیق گوياي اين واقعیت ميدستبه

استان هرمزگان از توان بالقوه بااليي جهت توسعه مزارع 

همچنین اين نتايج   باشد.پرورش آبزيان برخوردار مي

نشان دادند که مناطق مرکزي سواحل استان از توانايي 

مناطق استان جهت احداث  بالقوه باالتري نسبت به ديگر

اي عمده يصنقا باشند. مزارع پرورش آبزيان برخوردار مي

شامل نبود مدل رقومي ارتفاع با اندازه پیکسل مناسب و 

ناسي با دقت و مقیاس مناسب، نقشه سنگ و خاکش

اسیديته  یزانمهاي مربوط به کیفیت آب )دماي آب، داده

را  هاآنهاي تجاري و نظیر آب و شوري( فاصله از بازار

ان با ارتقاء توتوان در اين پروژه شاهد بود که ميمي

را کاهش داد و  يصنقااين  یازموردنهاي اطالعاتي داده

 هاي در منطقه را شناسايي کرد.پهنه ينترمناسب

هايي یشنهادپتحقق اهداف و حصول نتايج بهتر  منظوربه

 از: اندعبارته گردد کيمبراي ساير محققین ارائه 

استفاده بهتر از  منظوربهشود پیشنهاد مي .6

کاربردهاي سیستم اطالعات جغرافیايي در 

در استان  پرورييآبزمناسب  هاييتساتعیین 

مختلف وزن دهي و همپوشاني  يهاروشاز 

 يهاروشو همچنین  ANPمانند روش 

همپوشاني همچون تاپسیس، تاپسیس فازي و 

در محدوده استان استفاده گردد و  هاروشديگر 

پس از مقايسه نتايج با نتايج تحقیق حاضر از 

 با کارايي بهتر استفاده گردد. ييهاروش

تفصیلي در  يهانقشه گردديمپیشنهاد  .2

فوق،  يهاروشکه با استفاده از  ييهامحدوده

 هاآنرا تهیه نمود و از  اندشدهيابيارزمناسب 

جهت تسريع شناسايي استفاده کرد. اين امر 

 .هستمناطق ضروري 

ساير محققین در تحقیقات آتي خود عالوه بر   .9

در اين تحقیق از  شدهانتخابمعیارهاي 

معیارهاي ديگر نیز استفاده نموده و میزان دقت 

را سنجیده و گزارش دهند. اين امر  هاآن

 يبنددستهبه شناسايي عوامل مهم و  توانديم

 اصلي و فرعي منجر شود. دودستهبه  هاآن
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