
 

  

 وبا منظور داشتن حفظ منابع آبي  در ايران پروري سياست هاي توسعه آبزي

  محيط زيست

  

  ٤، پ٢٧خ الوند، خآرژانتين، تهران،  مل شركت آبزيان آسيا:محمد ابراهيم اسماعيلي، مديرعا

info@aquaculture.ir 

  

  ه:چكيد

، گوشت قرمز، هاي پروتئين حيوانيتامين كنندهتامين پروئتين حيواني از نيازهاي غذايي بشر است. از متداول ترين 

باشند كه هر يك مزايا و محاسن خاص خود را دارند. از ديدگاه آب مصرفي و ساير گوشت مرغ و گوشت آبزيان مي

ته است. از طرف ديگر رجحان ياف ع صورت گرفته و آبزيان بر دو منبعمحيطي، مقايسه اي بين اين منابمالحظات زيست

ي، انتشار اهاي بسيار متفاوتي قابل حصول است كه از ديدگاه مصرف آب، خواص تغديهين آبزيان نيز به روشديگر، تام

 رورش ماهيبا آب شور، پ باشند. در اين نوشته راهكار پرورش آبزياناي و ساير موارد، قابل بررسي ميگازهاي گلخانه

رش آبزيان و پرو در سامانه هاي مدار بسته يا نيمه بسته آب، پرورش كمبا مصرف  يهاي، پرورش ماهيدر دريا در قفس

  به صورت توام با كشاورزي، ارجح دانسته شده است.

  

  ، روش هاي آبزي پروري: آب، آبزي پروري، غذا، محيط زيستهاكليدواژه

  

 مقدمه -١

 كيلوگرم در سال ٢٠ ازمصرف سرانه آبزيان در جهان ، FAOبار و كشاورزي جهان، گزارش سازمان خوارحاليكه بر اساس در 

كند. از طرف ديگر مصرف نزديك به نصف ميران جهان، از آبزيان تغذيه مي، ٩٥در سال  كيلوگرم ٦/١٠ايران با  عبور كرده،

اين . ]١[ باشديلوگرم ميك ٣٢/٩و ١٥ر جهان يلوگرم است و دك ٥/١٢و  ٢٦ به ترتيب در ايران و گوشت قرمز سرانه گوشت مرغ

ارقام تا حدودي نشان دهنده آنست كه مصرف آبزيان در ايران نصف جهان و در مقابل، مصرف گوشت قرمز و مرغ بيشتر از 

هاي ايران نيز به اين سمت و الزمست سياست گذاري اي سالم، جهان را به سمت آبزيان سوق دادهرويكرد به غذجهان است. 

ر تاثيرات مثبت اين رويكرد در حفظ منابع آبي و محيط زيست است. توليد آبزيان از جهات اما موضوع مقاله حاض سوق داده شود.



بزي آ توان گفت:مي ك جملهي در اهد.كاي ميلخانهار گازهاي گانتش ميزانكند و از مختلف با حفظ منابع آبي همراهي مي

 ستدار آب و محيط زيست است.روري، دوپ

  

  مقايسه منابع پروتئين حيواني از ديدگاه آب و محيط زيست: -٢

ليتر آب مصرف  ١٥,٤١٥براي توليد هر كيلو گرم گوشت گاو،  (IME)گزارش انستيتو مهندسين مكانيك انگلستان بر اساس 

اين رقم براي آبزيان ناچيز است. براي آبزيان دريايي كه  .ليتر ٤,٣٢٥ و ١٠,٤١٢به ترتيب  مرغ فند وگوشت گوس شود و برايمي

نيز قابل  يي مصرفه پرورشي وابسته است. مصرف آب براي توليد غذاصفر است و براي آبزيان پرورشي، مصرف آب به شيو

 ١٠تا  ٤و براي گاو بين  ٢/٢است. اين رقم براي مرغ  ١/١توجه نيست چراكه ضريب تبديل غذايي در آبزيان پرورشي حدود 

  است.

اي هم تفاوت فراواني بين گوشت قرمز و گوشت سفيد وجود دارد. بر اساس مطالعات انجام از ديدگاه انتشار گازهاي گلخانه

كيلوگرم دي اكسيد كربن به جو منتشر مي شود در حالي كه اين رقم براي ماهي به  ٥/١٩شده، براي توليد هر كيلو گوشت قرمز 

 )١(شكل شماره كيلوگرم تقليل مي يابد. ٧/٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  وشتگانواع گرم وبراي توليد هر كيل گاز دي اكسيد كربنانتشار  مقادير -١شكل 

  

 براي متوسط ماهيان پرورشي ارائه شده و در توليد دي اكسيد كربن به ازاي هر كيلو كيلوگرم گاز ٧/٣اين در حاليست كه رقم 

ر كيلو كنند مانند ماهي تيالپياي نيل كه براي توليد هبسيار كمتر از اين رقم منتشر مي هايي را يافت كهاين ميان مي توان گونه

 [2]كيلوگرم دي اكسيد كربن منتشر مي گردد.  ٥٨/١گوشت اين ماهي فقط 



بسيار  نسان،ا هاي سالمتي و تامين مواد مغذي مورد نياز بدنبا اين ديدگاه، ترغيب جامعه به افزايش مصرف آبزيان نتنها از جنبه

  اي نيز بسيار ارجح است. برتر از گوشت قرمز است بلكه از ديدگاه كاهش مصرف آب و كاهش انتشار گازهاي گلخانه

  

  مختلف آبزي پروري با لحاظ نمودن مقدار آب مصرفيروش هاي  -٣

هاي انهدر اينجا سام مصرف آب كم يا زياد دارند. ،اي دارد كه هر كدام به فراخور سامانه پرورشي خودآبزي پروري انواع گسترده

بزي در كشور ما نيز آ د شد.نمصرف آب هر يك معرفي خواه مواردآبزي پروري به اختصار مورد بررسي قرار گرفته و  متداول

پروري با اين روش ها در استان هاي مختلف در حال توليد است كه بايد براي ادامه كار و توسعه هاي آتي، به تناسب هر منطقه، 

  سياست هاي ترغيبي براي آبزي پروري همراه با حفظ منابع آبي و محيط زيست را در پيش گرفت:

اين نوع استخرها داراي ديواره و كف خاكي بوده و در ابعاد  كي:مزارع بزرگ خاپرورش ماهيان گرمابي در  -١-٣

ا از آب را به صورت تبخير ي خاكي، بخش قابل توجهي پوششبزرگ با  استخرهايقاعدتاً شوند. بزرگي احداث مي

زارع نوع مهاي اين مزارع براي توليد ماهيان گرمابي كاربرد دارد. سطح هر استخر در اين نمونهدهند. شتي از دست مين

شوند و متر مي باشد. اين استخرها از منابع مختلف آبي آبگيري مي ٣تا  ٢معموالً يك تا دو هكتار است و عمق آن 

شود تا براي جبران آن، آبگيري صورت پذيرد. گاهي تعويض آب چنداني ندارند ولي تبخير يا نشتي آب موجب مي

گردد كه در اين صورت خللي براي منابع آب پاك ي استفاده ميبراي تامين آب اين مزارع، از هرزآب هاي كشاورز

شود كه بايد در ميزان آب تخصيص يافته توجه نمود كه متناسب با ها آبگيري ميآورد. گاهي نيز از رودخانهبوجود نمي

اير از نظر ذخ سگردد كه اين موضوع نيز در مناطق حساارزش ماهي توليدي باشد. در مواردي نيز از آب چاه استفاده مي

 است. تامل، قابل هاي زيرزمينيآب

ر مناطقي كه منابع آبي طبيعي يا مصنوعي براي ذخيره آب كشاورزي د منابع آبي: پرورش ماهيان گرمابي در -٢-٣

آبزي پروري را انجام داد. در اين شيوه پرورشي، آبي صرف پرورش ماهي نخواهد شد و در  شوند، مي توانايجاد مي

 صورت خواهد پذيرفت. واقع پرورش آبزيان به عنوان يك توليد جانبي و استفاده از يك پتانسيل بوجود آمده

ز آال، اتاً قزلن شيوه پرورش ماهيان سردابي و عمداي پرورش ماهيان سردابي در استخرهاي بتوني كانالي: -٣-٣

ال آها وارد استخرهاي بتوني كم عرض و طويل شده كه ماهيان قزلها يا چشمهساليان پيش مرسوم شده و آب رودخانه

كند. در اين روش دهند. جريان آب در اين شيوه پرورشي دائمي بوده و نياز ماهي را تامين ميرا در خود جاي مي

كه پوشش استخرها بتوني بوده و سطح استخرها نيز در حد چند هزار متر بيشتر پرورشي، تبخير و نشتي ناچيز است چرا

شود. بعالوه در مناطق سردسير قرار دارند كه تبخير قابل توجهي هم وجود ندارد. در اين سامانه پرورشي چنانچه نمي

برگشتي به رودخانه، استخر رسوبگير در انتهاي مزرعه و براي جمع آوري فضوالت و بقاياي غذا احداث شود، آب 

ن، هاي نويمشكلي نخواهد داشت و مي توان اين روش پرورشي را در جهت حفظ منابع آبي قلمداد نمود. در برخي روش



، نمايند و با اين شيوهطرح هندسي استخرها را تعيير داده، بخشي از آب را برگشت داده و مجدداً وارد چرخه توليد مي

 يابد.ش ميدبي آب ورودي از رودخانه كاه

نوع استخرها شبيه مزارع گرمابي بوده و تبخير قابل توجهي دارند به  پرورش ميگو در استخرهاي بزرگ خاكي: -٤-٣

باالست. اما از طرف ديگر آب استفاده شده هم تبخير  مقدار شوندلحاظ آنكه اين مزارع در نواحي گرمسير احداث مي

واهند باشد كه تاثيري بر منابع آبي شيرين نخهاي شور يا لب شور ميكلي آببراي اين استخرها از دريا يا خورها يا بطور 

در مجموع، نتنها مزارع ميگو بلكه كليه مزارعي كه از آب شور يا لب شور گردد. داشت. آب خروجي نيز به دريا باز مي

 نمايند، تاثيري منفي در منابع آبي آب شيرين ندارند.استفاده مي

چك در شيوه نويني از پرورش آبزيان، استفاده از استخرهاي كو تخرهاي بسته يا نيمه بسته:پرورش آبزيان در اس -٥-٣

 رسد چرا كهباشد. در اين سامانه پرورشي، آب ورودي به حداقل ميهاي سرپوشيده و با مديريت كامل آب ميمحيط

و مصرف آب به  آيدردش درميبه گ پس از فرآوري دوباره و دوماً بخش مهمي از آب اوالً تبخير يا نشتي معنا ندارد

وري و توليد را ارتقا هاي كشاورزي هم تلفيق شده و بهرهتواند با طرحهاي آبزي پروري ميرسد. اين روشحداقل مي

صرفي هاي پرورشي بسيار باالست و بنابراين آب مبخشد كه به اكواپونيك معروفست. توليد در واحد سطح در اين سامانه

رد هاي پساب خروجي بايستي مورسد. مقدار آب تخصيصي و كنترل آاليندهبه حداقل مي محصول واحد براي توليد هر

 توجه قرار گيرد.

اين شيوه كه در ده هاي اخير توسعه يافته، نوع ديگري از آبزي پروري است كه  پرورش آبزيان در مزارع دريايي: -٦-٣

شود نه در ساحل. ها ايجاد مييايي در داخل دريا يا درياچهرساند. در اين سامانه، مزارع درمصرف آب را به صفر مي

گيرد و بچه ماهي تا سايز برداشتي، در همان ور هستند صورت ميهاي بزرگي كه در دريا غوطهپرورش در داخل قفس

 گردد.قفس قرار دارد. واضح است كه در اين نوع پرورش، آبي براي پرورش آبزيان مصرف نمي

 
توام  هاي ديگرهاي پرورش توام، پرورش آبزيان با كشاورزي، پرندگان، دام و ساير فعاليتدر سامانه پرورش توام: -٧-٣

ها نتنها در مصرف آب بلكه در ساير گيرند. در اين سامانهگردد و هر يك در بخشي از چرخه مصرف آب قرار ميمي

 تواند كمك كننده به نيازو هر يك از اجزا ميشود مصارف مثل خوراك و مواد اوليه براي توليد نيز صرفه جويي مي

توان به توليد ماهي در استخرهاي چاه هاي كشاورزي، توليد همراه با كشت مي يپرورش شيوهديگري باشد. از انواع اين 

 ايههاي بزرگ، پرورش ماهي و ميگو با هم، و ساير روشتوليد چند گونه از آبزيان با هم، توليد آبزيان و دامبرنج، 

 ديگر را مد نظر قرار داد.

 

  با لحاظ نمودن مقدار آب مصرفي مديريت درون بخشي -٤

عالوه بر نوع و روش و گونه پرورشي، برخي موارد ديگر هست كه در درون هر واحد توليدي قابليت اجرايي داشته و 

  تواند در بهبود وضعيت آب مصرفي موثر واقع شوند، از جمله:مي



شوند: گسترده، نيمه متراكم، متراكم و فوق توليد بر واحد سطح در چهار دسته تعريف ميهاي پرورش از نظر شيوه -١-٤

شود و مصرف آب به ازاي هر كيلوگرم توليد آبزي، شيوه به ترتيب زياد ميتوليد در واحد سطح در اين چهار   متراكم.

رين آب را سترده يا نيمه متراكم، بيشتبا اين وصف توليد در استخرهاي خاكي بزرگ با روش گ يابد.متناسباً كاهش مي

 دهد.كند و توليد در استخرهاي كوچكتر با تراكم باالتر، آب كمتري را به خود اختصاص ميمصرف مي

راهكارهايي است كه مصرف آب در استخرهاي بزرگ را تعديل مي بخشد مثالً تعبيه پوشش كف يا ديواره از ميزان  -٢-٤

دارد كه خود موجب كاهش نياز به تعويض آب خواهد شد. مصرف تميز نگه ميكاهد و استخر را نيز نشتي آب مي

 ،عمودهد. در مجشود و اين موضوع نيز درصد تعويض آب را كاهش ميآوري بهينه آب ميها، موجب عملپروبايوتيك

 تواند مصارف آب را كم يا زياد كند.نوع مديريت استخر مي

تاثيرات منفي در محيط طبيعي ناشي از ورود پساب مزارع خواهد شد. در مزارع مديريت پسماند، نقش بزرگي در كاهش  -٣-٤

آب  هاي غذايي ازهاي مختلفي براي مديريت پساب تعريف شده است. جداسازي فضوالت و باقي ماندهمختلف، روش

ي پيدا بيشتر شود. اين موضوع وقتي اهمييتهاي تاثير گذار در حفظ منابع آبي ميها، يكي از شيوهخروجي زهكش

 هاي ديگري نيز در پايين دست صورت پذيرد.هايي وارد شود كه استفادهكند كه آب خروجي مزارع به مكانمي

استفاده از دارو ها يا مواد شيميايي غير متعارف در مزارع پرورشي بايستي قوياً كنترل گردد و اگر بقاياي اين مواد در آب  -٤-٤

 وب آن بر پايين دست محتمل خواهد بود. خروجي مشاهده گردد، تاثيرات نامطل

 
  :و نتيجه گيري جمع بندي -٥
تامين نياز پروتئيني انسان از آبزيان نتنها از نظر سالمتي بدن بلكه از نظر محيط زيست، مديريت منابع آبي، انتشار گازهاي  -١-٥

 ارزش بسيار بااليي برخوردار است. اي و ساير موارد زيست محيطي ازگلخانه

 پروري و حمايت از اين صنعت، يك راهكار در جهت مديريت منابع آبي كشور است.توصيه به آبزيان و آبزي  -٢-٥

 جه به نحوه وهاي خاص خود برخوردارند لذا در هر منطقه و با توهاي مختلف آبزي پروري از ويژگياز آنجا كه سامانه -٣-٥

عرفي دار م هاي پرورشي اولويتمقدار تامين آب، نوع آب، سامانه پرورشي، مديريت توليد و ساير موارد مربوطه، شيوه

ها ترغيب گردند. در اين راستا مزارعي كه مصرف آب نسبت به توليد آنها شده و پرورش دهندگان به سمت آن شيوه

 وري باالتر از آب هدايت خواهند شد.بخود به سمت بهره زياد است، خود

در اولويت قطعي قرار گيرند چراكه هيچ هاي دريايي آبزي پروري در آب شور يا لب شور و آبزي پروري در قفس -٤-٥

 مصرفي از آب شيرين نخواهند داشت.

ست، با هايي مثل تيالپياي نيل كه بسيار تراكم پذير اشوند. گونههاي پرورشي نيز از نظر نياز آبي متفاوت ظاهر ميگونه -٥-٥

مهم است چراكه طول مدت  هاي پرورشي نيزآب كمتر و توليدي بيشتر همراهند. همچنين زود به سايز رسيدن گونه

دهد. در مجموع شرايط گونه پرورشي نيز در مقادير كاهد و قاعدتاً آب كمتري نيز به خود اختصاص ميپرورش را مي

 آب تخصيصي مهم است.
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