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 ه:چکيد

، گوشت قرمز، های پروتئين حيوانيتامين کنندهتامين پروئتين حيواني از نيازهای غذايي بشر است. از متداول ترين 

باشند که هر يک 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 ای بين اين منابمالحظات زيست

ی، انتشار اهای بسيار متفاوتي قابل حصول است که از ديدگاه مصرف آب، خواص تغديهين آبزيان نيز به روشديگر، تام

 رورش ماهيبا آب شور، پ باشند. در اين نوشته راهکار پرورش آبزيانای و ساير موارد، قابل بررسي ميگازهای گلخانه

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

 به صورت توام با کشاورزی، ارجح دانسته شده است.

 

 ، روش های آبزی پروری: آب، آبزی پروری، غذا، محيط زيستهاکليدواژه

 

 مقدمه -0

کیلوگرم در سال  02 ازمصرف سرانه آبزیان در جهان ، FAOدر حالیکه بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهان، 

کند. از طرف دیگر مصرف ، نزدیک به نصف میران جهان، از آبزیان تغذیه می59کیلوگرم در سال  6/02ایران با  عبور کرده،

این . ]0[ باشدکیلوگرم می 20/5و 09یلوگرم است و در جهان ک 9/00و  06به ترتیب  در ایران و گوشت قرمز سرانه گوشت مرغ

ارقام تا حدودی نشان دهنده آنست که مصرف آبزیان در ایران نصف جهان و در مقابل، مصرف گوشت قرمز و مرغ بیشتر از 

های ایران نیز به این سمت رویکرد به غذای سالم، جهان را به سمت آبزیان سوق داده و الزمست سیاست گذاریجهان است. 
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ه حاضر تاثیرات مثبت این رویکرد در حفظ منابع آبی و محیط زیست است. تولید آبزیان از جهات سوق داده شود. اما موضوع مقال

ی توان گفت: آبزدر یک جمله می اهد.کای میانتشار گازهای گلخانه میزانکند و از مختلف با حفظ منابع آبی همراهی می

 پروری، دوستدار آب و محیط زیست است.

 

 حيواني از ديدگاه آب و محيط زيست:مقايسه منابع پروتئين  -7

لیتر آب مصرف  094.09برای تولید هر کیلو گرم گوشت گاو،  (IME)گزارش انستیتو مهندسین مکانیک انگلستان بر اساس 

این رقم برای آبزیان ناچیز است. برای آبزیان دریایی که  .لیتر 4209. و 024.00به ترتیب  مرغ فند وگوشت گوس شود و برایمی

نیز قابل  یی مصرفاست و برای آبزیان پرورشی، مصرف آب به شیوه پرورشی وابسته است. مصرف آب برای تولید غذا صفر

 02تا  .و برای گاو بین  0/0است. این رقم برای مرغ  0/0توجه نیست چراکه ضریب تبدیل غذایی در آبزیان پرورشی حدود 

 است.

فراوانی بین گوشت قرمز و گوشت سفید وجود دارد. بر اساس مطالعات انجام  ای هم تفاوتاز دیدگاه انتشار گازهای گلخانه

کیلوگرم دی اکسید کربن به جو منتشر می شود در حالی که این رقم برای ماهی به  9/05شده، برای تولید هر کیلو گوشت قرمز 

 (0)شکل شماره کیلوگرم تقلیل می یابد. 7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکسید کربن برای تولید هر کیلوگرم انواع گوشت مقادیر انتشار گاز دی -0شکل 
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 برای متوسط ماهیان پرورشی ارائه شده و در کیلوگرم گاز دی اکسید کربن به ازای هر کیلو تولید 7/2این در حالیست که رقم 

ر کیلو کنند مانند ماهی تیالپیای نیل که برای تولید هبسیار کمتر از این رقم منتشر می هایی را یافت کهاین میان می توان گونه

 [2]کیلوگرم دی اکسید کربن منتشر می گردد.  95/0گوشت این ماهی فقط 

بسیار  نسان،ا های سالمتی و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدنبا این دیدگاه، ترغیب جامعه به افزایش مصرف آبزیان نتنها از جنبه

 ای نیز بسیار ارجح است. بلکه از دیدگاه کاهش مصرف آب و کاهش انتشار گازهای گلخانهبرتر از گوشت قرمز است 

 

 روش های مختلف آبزی پروری با لحاظ نمودن مقدار آب مصرفي -9

های انهدر اینجا سام مصرف آب کم یا زیاد دارند. ،ای دارد که هر کدام به فراخور سامانه پرورشی خودآبزی پروری انواع گسترده

بزی در کشور ما نیز آ د شد.نمصرف آب هر یک معرفی خواه مواردآبزی پروری به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و  متداول

پروری با این روش ها در استان های مختلف در حال تولید است که باید برای ادامه کار و توسعه های آتی، به تناسب هر منطقه، 

 همراه با حفظ منابع آبی و محیط زیست را در پیش گرفت: سیاست های ترغیبی برای آبزی پروری

این نوع استخرها دارای دیواره و کف خاکی بوده و در ابعاد  مزارع بزرگ خاکي:پرورش ماهيان گرمابي در  -2-0

ا از آب را به صورت تبخیر ی خاکی، بخش قابل توجهی پوششبزرگ با  استخرهایقاعدتاً شوند. بزرگی احداث می

های این مزارع برای تولید ماهیان گرمابی کاربرد دارد. سطح هر استخر در این نوع مزارع نمونهدهند. می شتی از دستن

شوند و متر می باشد. این استخرها از منابع مختلف آبی آبگیری می 2تا  0معموالً یک تا دو هکتار است و عمق آن 

د تا برای جبران آن، آبگیری صورت پذیرد. گاهی شوتعویض آب چندانی ندارند ولی تبخیر یا نشتی آب موجب می

گردد که در این صورت خللی برای منابع آب پاک برای تامین آب این مزارع، از هرزآب های کشاورزی استفاده می

شود که باید در میزان آب تخصیص یافته توجه نمود که متناسب با ها آبگیری میآورد. گاهی نیز از رودخانهبوجود نمی

ایر از نظر ذخ گردد که این موضوع نیز در مناطق حساسماهی تولیدی باشد. در مواردی نیز از آب چاه استفاده می ارزش

 است. تامل، قابل های زیرزمینیآب

ر مناطقی که منابع آبی طبیعی یا مصنوعی برای ذخیره آب کشاورزی د پرورش ماهيان گرمابي در منابع آبي: -2-0

آبزی پروری را انجام داد. در این شیوه پرورشی، آبی صرف پرورش ماهی نخواهد شد و در  شوند، می توانایجاد می

 صورت خواهد پذیرفت. واقع پرورش آبزیان به عنوان یک تولید جانبی و استفاده از یک پتانسیل بوجود آمده

ز آال، اتاً قزلن شیوه پرورش ماهیان سردابی و عمدای پرورش ماهيان سردابي در استخرهای بتوني کانالي: -2-2

ال آها وارد استخرهای بتونی کم عرض و طویل شده که ماهیان قزلها یا چشمهسالیان پیش مرسوم شده و آب رودخانه
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کند. در این روش دهند. جریان آب در این شیوه پرورشی دائمی بوده و نیاز ماهی را تامین میرا در خود جای می

چراکه پوشش استخرها بتونی بوده و سطح استخرها نیز در حد چند هزار متر بیشتر پرورشی، تبخیر و نشتی ناچیز است 

شود. بعالوه در مناطق سردسیر قرار دارند که تبخیر قابل توجهی هم وجود ندارد. در این سامانه پرورشی چنانچه نمی

آب برگشتی به رودخانه، استخر رسوبگیر در انتهای مزرعه و برای جمع آوری فضوالت و بقایای غذا احداث شود، 

ن، های نویمشکلی نخواهد داشت و می توان این روش پرورشی را در جهت حفظ منابع آبی قلمداد نمود. در برخی روش

، نمایند و با این شیوهطرح هندسی استخرها را تعییر داده، بخشی از آب را برگشت داده و مجدداً وارد چرخه تولید می

 یابد.کاهش میدبی آب ورودی از رودخانه 

نوع استخرها شبیه مزارع گرمابی بوده و تبخیر قابل توجهی دارند به  پرورش ميگو در استخرهای بزرگ خاکي: -.-2

باالست. اما از طرف دیگر آب استفاده شده هم تبخیر  مقدار شوندلحاظ آنکه این مزارع در نواحی گرمسیر احداث می

واهند باشد که تاثیری بر منابع آبی شیرین نخهای شور یا لب شور میکلی آب برای این استخرها از دریا یا خورها یا بطور

در مجموع، نتنها مزارع میگو بلکه کلیه مزارعی که از آب شور یا لب شور گردد. داشت. آب خروجی نیز به دریا باز می

 نمایند، تاثیری منفی در منابع آبی آب شیرین ندارند.استفاده می

چک در شیوه نوینی از پرورش آبزیان، استفاده از استخرهای کو استخرهای بسته يا نيمه بسته:پرورش آبزيان در  -2-9

 رسد چرا کهباشد. در این سامانه پرورشی، آب ورودی به حداقل میهای سرپوشیده و با مدیریت کامل آب میمحیط

آید و مصرف آب به ره به گردش درمیپس از فرآوری دوبا و دوماً بخش مهمی از آب اوالً تبخیر یا نشتی معنا ندارد

وری و تولید را ارتقا های کشاورزی هم تلفیق شده و بهرهتواند با طرحهای آبزی پروری میرسد. این روشحداقل می

صرفی های پرورشی بسیار باالست و بنابراین آب مبخشد که به اکواپونیک معروفست. تولید در واحد سطح در این سامانه

رد های پساب خروجی بایستی مورسد. مقدار آب تخصیصی و کنترل آالیندهبه حداقل می محصول هر واحدبرای تولید 

 توجه قرار گیرد.

این شیوه که در ده های اخیر توسعه یافته، نوع دیگری از آبزی پروری است که  پرورش آبزيان در مزارع دريايي: -2-6

شود نه در ساحل. ها ایجاد میدریایی در داخل دریا یا دریاچهرساند. در این سامانه، مزارع مصرف آب را به صفر می

گیرد و بچه ماهی تا سایز برداشتی، در همان ور هستند صورت میهای بزرگی که در دریا غوطهپرورش در داخل قفس

 گردد.قفس قرار دارد. واضح است که در این نوع پرورش، آبی برای پرورش آبزیان مصرف نمی

 

توام  های دیگرهای پرورش توام، پرورش آبزیان با کشاورزی، پرندگان، دام و سایر فعالیتر سامانهد پرورش توام: -2-7

ها نتنها در مصرف آب بلکه در سایر گیرند. در این سامانهگردد و هر یک در بخشی از چرخه مصرف آب قرار میمی

 تواند کمک کننده به نیازهر یک از اجزا میشود و مصارف مثل خوراک و مواد اولیه برای تولید نیز صرفه جویی می
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توان به تولید ماهی در استخرهای چاه های کشاورزی، تولید همراه با کشت می یپرورش شیوهدیگری باشد. از انواع این 

ای ههای بزرگ، پرورش ماهی و میگو با هم، و سایر روشتولید چند گونه از آبزیان با هم، تولید آبزیان و دامبرنج، 

 یگر را مد نظر قرار داد.د

 

 مديريت درون بخشي با لحاظ نمودن مقدار آب مصرفي -4

عالوه بر نوع و روش و گونه پرورشی، برخی موارد دیگر هست که در درون هر واحد تولیدی قابلیت اجرایی داشته و 

 تواند در بهبود وضعیت آب مصرفی موثر واقع شوند، از جمله:می

شوند: گسترده، نیمه متراکم، متراکم و فوق تولید بر واحد سطح در چهار دسته تعریف میهای پرورش از نظر شیوه -0-.

شود و مصرف آب به ازای هر کیلوگرم تولید آبزی، شیوه به ترتیب زیاد میتولید در واحد سطح در این چهار   متراکم.

رین آب را سترده یا نیمه متراکم، بیشتبا این وصف تولید در استخرهای خاکی بزرگ با روش گ یابد.متناسباً کاهش می

 دهد.کند و تولید در استخرهای کوچکتر با تراکم باالتر، آب کمتری را به خود اختصاص میمصرف می

راهکارهایی است که مصرف آب در استخرهای بزرگ را تعدیل می بخشد مثالً تعبیه پوشش کف یا دیواره از میزان  -0-.

دارد که خود موجب کاهش نیاز به تعویض آب خواهد شد. مصرف تمیز نگه میکاهد و استخر را نیز نشتی آب می

 ،عمودهد. در مجشود و این موضوع نیز درصد تعویض آب را کاهش میآوری بهینه آب میها، موجب عملپروبایوتیک

 تواند مصارف آب را کم یا زیاد کند.نوع مدیریت استخر می

ثیرات منفی در محیط طبیعی ناشی از ورود پساب مزارع خواهد شد. در مزارع مدیریت پسماند، نقش بزرگی در کاهش تا -2-.

آب  های غذایی ازهای مختلفی برای مدیریت پساب تعریف شده است. جداسازی فضوالت و باقی ماندهمختلف، روش

ی پیدا بیشترشود. این موضوع وقتی اهمییت های تاثیر گذار در حفظ منابع آبی میها، یکی از شیوهخروجی زهکش

 های دیگری نیز در پایین دست صورت پذیرد.هایی وارد شود که استفادهکند که آب خروجی مزارع به مکانمی

استفاده از دارو ها یا مواد شیمیایی غیر متعارف در مزارع پرورشی بایستی قویاً کنترل گردد و اگر بقایای این مواد در آب  -.-.

 ب آن بر پایین دست محتمل خواهد بود. خروجی مشاهده گردد، تاثیرات نامطلو

 

 :و نتيجه گيری جمع بندی -5

تامین نیاز پروتئینی انسان از آبزیان نتنها از نظر سالمتی بدن بلکه از نظر محیط زیست، مدیریت منابع آبی، انتشار گازهای  -9-0

 ارزش بسیار باالیی برخوردار است. ای و سایر موارد زیست محیطی ازگلخانه

 آبزیان و آبزی پروری و حمایت از این صنعت، یک راهکار در جهت مدیریت منابع آبی کشور است.توصیه به  -9-0
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 جه به نحوه وهای خاص خود برخوردارند لذا در هر منطقه و با توهای مختلف آبزی پروری از ویژگیاز آنجا که سامانه -9-2

عرفی دار م های پرورشی اولویتمربوطه، شیوه مقدار تامین آب، نوع آب، سامانه پرورشی، مدیریت تولید و سایر موارد

ها ترغیب گردند. در این راستا مزارعی که مصرف آب نسبت به تولید آنها شده و پرورش دهندگان به سمت آن شیوه

 وری باالتر از آب هدایت خواهند شد.بخود به سمت بهره زیاد است، خود

های دریایی در اولویت قطعی قرار گیرند چراکه هیچ فسآبزی پروری در آب شور یا لب شور و آبزی پروری در ق -.-9

 مصرفی از آب شیرین نخواهند داشت.

ست، با هایی مثل تیالپیای نیل که بسیار تراکم پذیر اشوند. گونههای پرورشی نیز از نظر نیاز آبی متفاوت ظاهر میگونه -9-9

های پرورشی نیز مهم است چراکه طول مدت آب کمتر و تولیدی بیشتر همراهند. همچنین زود به سایز رسیدن گونه

دهد. در مجموع شرایط گونه پرورشی نیز در مقادیر کاهد و قاعدتاً آب کمتری نیز به خود اختصاص میپرورش را می

 آب تخصیصی مهم است.
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