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چکيده:
تامين پروئتين حيواني از نيازهای غذايي بشر است .از متداول ترين تامين کنندههای پروتئين حيواني ،گوشت قرمز،
گوشت مرغ و گوشت آبزيان ميباشند که هر يک مزايا و محاسن خاص خود را دارند .از ديدگاه آب مصرفي و ساير
مالحظات زيستمحيطي ،مقايسه ای بين اين منابع صورت گرفته و آبزيان بر دو منبع ديگر رجحان يافته است .از طرف
ديگر ،تامين آبزيان نيز به روشهای بسيار متفاوتي قابل حصول است که از ديدگاه مصرف آب ،خواص تغديهای ،انتشار
گازهای گلخانهای و ساير موارد ،قابل بررسي ميباشند .در اين نوشته راهکار پرورش آبزيان با آب شور ،پرورش ماهي
در قفس در دريا ،پرورش ماهيهايي با مصرف کم آب ،پرورش در سامانه های مدار بسته يا نيمه بسته و پرورش آبزيان
به صورت توام با کشاورزی ،ارجح دانسته شده است.

کليدواژهها :آب ،آبزی پروری ،غذا ،محيط زيست ،روش های آبزی پروری

 -0مقدمه
در حالیکه بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهان ،FAO ،مصرف سرانه آبزیان در جهان از  02کیلوگرم در سال
عبور کرده ،ایران با  02/6کیلوگرم در سال  ،59نزدیک به نصف میران جهان ،از آبزیان تغذیه میکند .از طرف دیگر مصرف
سرانه گوشت مرغ و گوشت قرمز در ایران به ترتیب  06و  00/9کیلوگرم است و در جهان  09و 5/20کیلوگرم میباشد ] .[0این
ارقام تا حدودی نشان دهنده آنست که مصرف آبزیان در ایران نصف جهان و در مقابل ،مصرف گوشت قرمز و مرغ بیشتر از
جهان است .رویکرد به غذای سالم ،جهان را به سمت آبزیان سوق داده و الزمست سیاست گذاریهای ایران نیز به این سمت
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سوق داده شود .اما موضوع مقاله حاضر تاثیرات مثبت این رویکرد در حفظ منابع آبی و محیط زیست است .تولید آبزیان از جهات
مختلف با حفظ منابع آبی همراهی میکند و از میزان انتشار گازهای گلخانهای میکاهد .در یک جمله میتوان گفت :آبزی
پروری ،دوستدار آب و محیط زیست است.

 -7مقايسه منابع پروتئين حيواني از ديدگاه آب و محيط زيست:
بر اساس گزارش انستیتو مهندسین مکانیک انگلستان ) (IMEبرای تولید هر کیلو گرم گوشت گاو 094.09 ،لیتر آب مصرف
میشود و برای گوشت گوسفند و مرغ به ترتیب  024.00و  .4209لیتر .این رقم برای آبزیان ناچیز است .برای آبزیان دریایی که
صفر است و برای آبزیان پرورشی ،مصرف آب به شیوه پرورشی وابسته است .مصرف آب برای تولید غذای مصرفی نیز قابل
توجه نیست چراکه ضریب تبدیل غذایی در آبزیان پرورشی حدود  0/0است .این رقم برای مرغ  0/0و برای گاو بین  .تا 02
است.
از دیدگاه انتشار گازهای گلخانهای هم تفاوت فراوانی بین گوشت قرمز و گوشت سفید وجود دارد .بر اساس مطالعات انجام
شده ،برای تولید هر کیلو گوشت قرمز  05/9کیلوگرم دی اکسید کربن به جو منتشر می شود در حالی که این رقم برای ماهی به
 2/7کیلوگرم تقلیل می یابد( .شکل شماره)0

شکل  -0مقادیر انتشار گاز دی اکسید کربن برای تولید هر کیلوگرم انواع گوشت
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این در حالیست که رقم  2/7کیلوگرم گاز دی اکسید کربن به ازای هر کیلو تولید برای متوسط ماهیان پرورشی ارائه شده و در
این میان می توان گونههایی را یافت که بسیار کمتر از این رقم منتشر میکنند مانند ماهی تیالپیای نیل که برای تولید هر کیلو
گوشت این ماهی فقط  0/95کیلوگرم دی اکسید کربن منتشر می گردد[2] .
با این دیدگاه ،ترغیب جامعه به افزایش مصرف آبزیان نتنها از جنبههای سالمتی و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن انسان ،بسیار
برتر از گوشت قرمز است بلکه از دیدگاه کاهش مصرف آب و کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیز بسیار ارجح است.

 -9روش های مختلف آبزی پروری با لحاظ نمودن مقدار آب مصرفي
آبزی پروری انواع گستردهای دارد که هر کدام به فراخور سامانه پرورشی خود ،مصرف آب کم یا زیاد دارند .در اینجا سامانههای
متداول آبزی پروری به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و موارد مصرف آب هر یک معرفی خواهند شد .در کشور ما نیز آبزی
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،
سیاست های ترغیبی برای آبزی پروری همراه با حفظ منابع آبی و محیط زیست را در پیش گرفت:
 -0-2پرورش ماهيان گرمابي در مزارع بزرگ خاکي :این نوع استخرها دارای دیواره و کف خاکی بوده و در ابعاد
بزرگی احداث میشوند .قاعدتاً استخرهای بزرگ با پوشش خاکی ،بخش قابل توجهی از آب را به صورت تبخیر یا
نشتی از دست میدهند .نمونه های این مزارع برای تولید ماهیان گرمابی کاربرد دارد .سطح هر استخر در این نوع مزارع
معموالً یک تا دو هکتار است و عمق آن  0تا  2متر می باشد .این استخرها از منابع مختلف آبی آبگیری میشوند و
تعویض آب چندانی ندارند ولی تبخیر یا نشتی آب موجب میشود تا برای جبران آن ،آبگیری صورت پذیرد .گاهی
برای تامین آب این مزارع ،از هرزآب های کشاورزی استفاده میگردد که در این صورت خللی برای منابع آب پاک
بوجود نمیآورد .گاهی نیز از رودخانهها آبگیری میشود که باید در میزان آب تخصیص یافته توجه نمود که متناسب با
ارزش ماهی تولیدی باشد .در مواردی نیز از آب چاه استفاده میگردد که این موضوع نیز در مناطق حساس از نظر ذخایر
آبهای زیرزمینی ،قابل تامل است.
 -0-2پرورش ماهيان گرمابي در منابع آبي :در مناطقی که منابع آبی طبیعی یا مصنوعی برای ذخیره آب کشاورزی
ایجاد میشوند ،می توان آبزی پروری را انجام داد .در این شیوه پرورشی ،آبی صرف پرورش ماهی نخواهد شد و در
واقع پرورش آبزیان به عنوان یک تولید جانبی و استفاده از یک پتانسیل بوجود آمده صورت خواهد پذیرفت.
 -2-2پرورش ماهيان سردابي در استخرهای بتوني کانالي :این شیوه پرورش ماهیان سردابی و عمدتاً قزلآال ،از
سالیان پیش مرسوم شده و آب رودخانهها یا چشمهها وارد استخرهای بتونی کم عرض و طویل شده که ماهیان قزلآال
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را در خود جای میدهند .جریان آب در این شیوه پرورشی دائمی بوده و نیاز ماهی را تامین میکند .در این روش
پرورشی ،تبخیر و نشتی ناچیز است چراکه پوشش استخرها بتونی بوده و سطح استخرها نیز در حد چند هزار متر بیشتر
نمی شود .بعالوه در مناطق سردسیر قرار دارند که تبخیر قابل توجهی هم وجود ندارد .در این سامانه پرورشی چنانچه
استخر رسوبگیر در انتهای مزرعه و برای جمع آوری فضوالت و بقایای غذا احداث شود ،آب برگشتی به رودخانه،
مشکلی نخواهد داشت و می توان این روش پرورشی را در جهت حفظ منابع آبی قلمداد نمود .در برخی روشهای نوین،
طرح هندسی استخرها را تعییر داده ،بخشی از آب را برگشت داده و مجدداً وارد چرخه تولید مینمایند و با این شیوه،
دبی آب ورودی از رودخانه کاهش مییابد.
 -.-2پرورش ميگو در استخرهای بزرگ خاکي :نوع استخرها شبیه مزارع گرمابی بوده و تبخیر قابل توجهی دارند به
لحاظ آنکه این مزارع در نواحی گرمسیر احداث میشوند مقدار تبخیر هم باالست .اما از طرف دیگر آب استفاده شده
برای این استخرها از دریا یا خورها یا بطور کلی آبهای شور یا لب شور میباشد که تاثیری بر منابع آبی شیرین نخواهند
داشت .آب خروجی نیز به دریا باز میگردد .در مجموع ،نتنها مزارع میگو بلکه کلیه مزارعی که از آب شور یا لب شور
استفاده مینمایند ،تاثیری منفی در منابع آبی آب شیرین ندارند.
 -9-2پرورش آبزيان در استخرهای بسته يا نيمه بسته :شیوه نوینی از پرورش آبزیان ،استفاده از استخرهای کوچک در
محیطهای سرپوشیده و با مدیریت کامل آب میباشد .در این سامانه پرورشی ،آب ورودی به حداقل میرسد چرا که
اوالً تبخیر یا نشتی معنا ندارد و دوماً بخش مهمی از آب پس از فرآوری دوباره به گردش درمیآید و مصرف آب به
حداقل میرسد .این روشهای آبزی پروری میتواند با طرحهای کشاورزی هم تلفیق شده و بهرهوری و تولید را ارتقا
بخشد که به اکواپونیک معروفست .تولید در واحد سطح در این سامانههای پرورشی بسیار باالست و بنابراین آب مصرفی
برای تولید هر واحد محصول به حداقل میرسد .مقدار آب تخصیصی و کنترل آالیندههای پساب خروجی بایستی مورد
توجه قرار گیرد.
 -6-2پرورش آبزيان در مزارع دريايي :این شیوه که در ده های اخیر توسعه یافته ،نوع دیگری از آبزی پروری است که
مصرف آب را به صفر میرساند .در این سامانه ،مزارع دریایی در داخل دریا یا دریاچهها ایجاد میشود نه در ساحل.
پرورش در داخل قفسهای بزرگی که در دریا غوطهور هستند صورت میگیرد و بچه ماهی تا سایز برداشتی ،در همان
قفس قرار دارد .واضح است که در این نوع پرورش ،آبی برای پرورش آبزیان مصرف نمیگردد.
 -7-2پرورش توام :در سامانه های پرورش توام ،پرورش آبزیان با کشاورزی ،پرندگان ،دام و سایر فعالیتهای دیگر توام
میگردد و هر یک در بخشی از چرخه مصرف آب قرار میگیرند .در این سامانهها نتنها در مصرف آب بلکه در سایر
مصارف مثل خوراک و مواد اولیه برای تولید نیز صرفه جویی میشود و هر یک از اجزا میتواند کمک کننده به نیاز
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دیگری باشد .از انواع این شیوه پرورشی میتوان به تولید ماهی در استخرهای چاه های کشاورزی ،تولید همراه با کشت
برنج ،تولید چند گونه از آبزیان با هم ،تولید آبزیان و دامهای بزرگ ،پرورش ماهی و میگو با هم ،و سایر روشهای
دیگر را مد نظر قرار داد.
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مديريت درون بخشي با لحاظ نمودن مقدار آب مصرفي
عالوه بر نوع و روش و گونه پرورشی ،برخی موارد دیگر هست که در درون هر واحد تولیدی قابلیت اجرایی داشته و
میتواند در بهبود وضعیت آب مصرفی موثر واقع شوند ،از جمله:

 -0-.شیوههای پرورش از نظر تولید بر واحد سطح در چهار دسته تعریف میشوند :گسترده ،نیمه متراکم ،متراکم و فوق
متراکم .تولید در واحد سطح در این چهار شیوه به ترتیب زیاد میشود و مصرف آب به ازای هر کیلوگرم تولید آبزی،
متناسباً کاهش مییابد .با این وصف تولید در استخرهای خاکی بزرگ با روش گسترده یا نیمه متراکم ،بیشترین آب را
مصرف میکند و تولید در استخرهای کوچکتر با تراکم باالتر ،آب کمتری را به خود اختصاص میدهد.
 -0-.راهکارهایی است که مصرف آب در استخرهای بزرگ را تعدیل می بخشد مثالً تعبیه پوشش کف یا دیواره از میزان
نشتی آب میکاهد و استخر را نیز تمیز نگه میدارد که خود موجب کاهش نیاز به تعویض آب خواهد شد .مصرف
پروبایوتیکها ،موجب عملآوری بهینه آب میشود و این موضوع نیز درصد تعویض آب را کاهش میدهد .در مجموع،
نوع مدیریت استخر میتواند مصارف آب را کم یا زیاد کند.
 -2-.مدیریت پسماند ،نقش بزرگی در کاهش تاثیرات منفی در محیط طبیعی ناشی از ورود پساب مزارع خواهد شد .در مزارع
مختلف ،روشهای مختلفی برای مدیریت پساب تعریف شده است .جداسازی فضوالت و باقی ماندههای غذایی از آب
خروجی زهکشها ،یکی از شیوههای تاثیر گذار در حفظ منابع آبی میشود .این موضوع وقتی اهمییت بیشتری پیدا
میکند که آب خروجی مزارع به مکانهایی وارد شود که استفادههای دیگری نیز در پایین دست صورت پذیرد.
 -.-.استفاده از دارو ها یا مواد شیمیایی غیر متعارف در مزارع پرورشی بایستی قویاً کنترل گردد و اگر بقایای این مواد در آب
خروجی مشاهده گردد ،تاثیرات نامطلوب آن بر پایین دست محتمل خواهد بود.
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جمع بندی و نتيجه گيری:

 -0-9تامین نیاز پروتئینی انسان از آبزیان نتنها از نظر سالمتی بدن بلکه از نظر محیط زیست ،مدیریت منابع آبی ،انتشار گازهای
گلخانهای و سایر موارد زیست محیطی از ارزش بسیار باالیی برخوردار است.
 -0-9توصیه به آبزیان و آبزی پروری و حمایت از این صنعت ،یک راهکار در جهت مدیریت منابع آبی کشور است.
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 -2-9از آنجا که سامانههای مختلف آبزی پروری از ویژگیهای خاص خود برخوردارند لذا در هر منطقه و با توجه به نحوه و
مقدار تامین آب ،نوع آب ،سامانه پرورشی ،مدیریت تولید و سایر موارد مربوطه ،شیوههای پرورشی اولویت دار معرفی
شده و پرورش دهندگان به سمت آن شیوهها ترغیب گردند .در این راستا مزارعی که مصرف آب نسبت به تولید آنها
زیاد است ،خود بخود به سمت بهرهوری باالتر از آب هدایت خواهند شد.
 -.-9آبزی پروری در آب شور یا لب شور و آبزی پروری در قفسهای دریایی در اولویت قطعی قرار گیرند چراکه هیچ
مصرفی از آب شیرین نخواهند داشت.
 -9-9گونههای پرورشی نیز از نظر نیاز آبی متفاوت ظاهر میشوند .گونههایی مثل تیالپیای نیل که بسیار تراکم پذیر است ،با
آب کمتر و تولیدی بیشتر همراهند .همچنین زود به سایز رسیدن گونههای پرورشی نیز مهم است چراکه طول مدت
پرورش را میکاهد و قاعدتاً آب کمتری نیز به خود اختصاص میدهد .در مجموع شرایط گونه پرورشی نیز در مقادیر
آب تخصیصی مهم است.
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