دولت جمهوري اسالمي ايران

CBCZ

سازمان حفاظت محیط زيست
معاونت محیط طبیعی و تنوع زيستی
با همکاري
UNDP/GEF

پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زيستی
در سیماي حفاظتی زاگرس مركزي

آبزي پروري سبز
نويسنده  :رضا درخشنده قاضي محله

4931

DOE

پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زيستی در سیماي حفاظتی زاگرس مركزي

-4مقدمه
راهکارهاي مختلفي براي تولید غذا در جهان وجود دارد .اما تامین پروتئین سالم مورد نیاز جامعه ميتواند امنیت غذايي را با اهمیت تر نشان دهد،
که در بین اقالم غذايي مختلف موجود و در دسترس  ،آبزيان داراي اهمیت ويژهاي است .به طوري که در حال حاضر بخش مهمي از امنیت
غذايي جهان به خصوص در سواحل و کشورهاي در حال توسعه به عهده آبزيان است.
توسعه سريع آبزيان پرورشي در کشور نشان دهنده آن است که میزان تولید در يک دهه گذشته با افزايش چشمگیري مواجه بوده است .به
طوري که میزان تولیدات آبزي پروري در سال  ۰۸۳۱حدود  ۳۸هزار و  ۵۴۶تن و در سال ۰۸۳۱اين میزان تولید به  ۵۳۶هزار و  ۸۶۰تن رسیده
است (سال نامه آمار شیالت ايران.)۰۸۳۵ ،
پرورش قزل آالي رنگین کمان به عنوان يکي از موفقترين فعالیت هاي آبزيان کشور بوده  ،به گونه اي که در سال  ۰۸۳۱میزان تولید اين
گونه به میزان  ۰۵۰۳۱تن و در سال  ۰۸۳۵به  ۰۱۵هزار و  ۴۱۳تن رسیده است (آمار اداره کل تولید و بهره برداري شیالت ايران -۰۸۳۸ ،
منتشر نشده)
اين رشد فزاينده نشانگر آن است که تنها طي يک دهه مويد فشار وارده بر منابع آبي به منظور بهره برداري از آب براي آبزي پروري بوده و مي
تواند در سالیان آينده مشکالت فراواني بر سر راه تولید ماهي سالم و تامین غذاي جامعه ايجاد نمايد .از اين رو متولیان امر تولید بايد در
جستجوي دستیابي به راهکارهاي علمي براي غلبه بر چالش هاي آتي باشند و پیش بیني هاي الزم را ارائه نمايند.
چالش هايي که پرورش دهندگان در يک سیستم آبزي پروري با آن مواجه مي شوند؛ معموال در سه سطح قابل بررسي است
).(SustainAquaconsortium, 2009

-4درسطح مزرعه :اين بخش از محدوديت ها شامل فاکتورهايي است که مي توانند مستقیما توسط پرورش دهنده تحت تاثیر قرار گیرند.
مانند کیفیت آب ،مديريت غذا وانرژي وسالمتي ماهیان.
- ۵سطح دوم  :مربوط به فاکتورهايي است که به فعالیت هاي پرورشي وابسته بوده و پرورش دهنده در آنها دخالت مستقیم ندارد .اما در
صورت نیاز قادر به دخالت در اين پارامترها وتغییر آن هاست .براي مثال کیفیت غذاي ماهي ها و اين که مواد تشکیل دهنده ي خوراک آن ها از
چه چیزي تهیه شده است.
-9سطح سوم  :شامل فاکتورهايي است که به طور غیر مستقیم با فرآيند پرورشي در مزرعه در ارتباط هستند ،اما به طور معمول نمي توانند
توسط فرد پرورش دهنده تحت تاثیر قرار بگیرند .مانند نحوه بسته بندي محصوالت براي فروش در بازار يا بازاريابي محصوالت در بازارهاي دور
که نیاز به مسیر حمل و نقل طوالني تري دارند و بازارهاي محلي که نیاز به طي کردن مسافت کوتاهي دارند.
در بحث آبزي پروري سبز معموال بیش ترين میزان تاکید بر سطح اول ) (farm levelاست .فاکتورهاي مهمي مثل تولید خوراک و مسايل
بهداشتي که به سطح دوم مربوط مي شوند نیز داراي اهمیت هستند .البته يک سطح تنظیم کننده (  ) Regulative levelنیز وجود دارد که
سه سطح ذکر شده را تحت تآثیر قرارمي دهد.اين بخش شامل مقررات ملي  /منطقه اي ،يا مالحظات زيست محیطي و اقتصادي –اجتماعي
مي شود .اما در آبزي پروري سبز فقط با معیارهايي که در ارتباط با دو سطح اول هستند را مد نظر قرار مي دهیم.
مي توان گفت که هدف اصلي از ايجاد صنعت آبزي پروري سبز ،رسیدن به تولیدي پايدار و همگام با تامین نیازهاي غذايي سالم براي جامعه
بدون از بین بردن سرمايه هاي طبیعي است .براي دستیابي به اين هدف بايد توجه داشت که آبزي پروري سبز يک فرايند پويا محسوب مي شود
و در مناطق مختلف با توجه به شرايط جغرافیايي ،فرهنگي واقتصادي راه هاي تقريبا يکساني براي رسیدن به تولید سبز وجود دارد.
 -2بیان مسئله
در سال هاي اخیر در بیشتر کشورهاي جهان به ويژه در کشورهاي توسعه يافته به سالمت مواد غذايي مصرفي ،حفظ محیط زيست و استفاده از
فرآورده هاي که در زنجیره تولید به محیط زيست آسیب نرسانده و از مواد غیرآلي و شیمیايي استفاده نکرده باشند توجه زيادي شده است .تدوين
استانداردهاي مختلف براي ورود مواد غذايي در اروپا ،امريکا و حتي بعضي کشورهاي ديگر جهان نشان دهنده اهمیت موضوع مي باشد .قطعا
يکي از فعالیت هايي که اگر مورد توجه قرارگیرد  ،مي تواند جايگاه ويژه اي در توسعه پايدار داشته باشد ،آبزي پروري سبز است.
آقاي مارکوس استرن در مقاله اي که در کنفرانس  Shrimp, 2001ارايه نمودند ،آبزي پروري سبز را به شرح زير تعريف کرد:
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“آبزي پروري سبز فقط تغییر در تولید نیست ،بلکه يک فلسفه فکري است .بنابراين الزم است که در کشورهاي مختلف بستر مناسب براي
تحقق آن فراهم گردد”.
امروزه در خیلي از نقاط دنیا مصرف کنندگان نسبت به سالمت خود و محیط زيست احساس مسولیت بیشتري مي کنند .مصرف کنندگان
عالقمند هستند بدانند مواد غذايي را که خريداري مي کنند در روند تولید ،بر طبیعت اثر منفي نداشته باشد و از سويي ديگر غذاي مصرفي در
برگیرنده مواد مضر براي سالمت انسان نباشد .نگراني هايي همچون بیماري هاي مشترک بین انسان و دام و باقیمانده سموم و مواد شیمايي در
بافت موجودات زنده و ورود فراورده هاي ژنتیکي در بازار مورد توجه است.
 -9ضرورت ها
امروزه رشد وپويايي روند تولید آبزي پروري ارگانیک در جهان مرهون تقاضاي زياد مصرف کنندگان اين محصوالت دراقصي نقاط جهان
است .براساس آمار نرخ رشد آبزي پروري ارگانیک بین سال هاي  ۵۱۱۰تا  ۵۱۰۱معادل  ۸۱درصد ،طي سال هاي ۵۱۰۰تا  ۵۱۵۱معادل ۵۱
درصد و در خالل سال هاي  ۵۱۵۰تا  ۵۱۸۱معادل  ۵۱درصد پیش بیني شده است .اين پیش بیني مويد آن است که میزان تولیدات از  ۶۱۱۱تن
در سال  ۵۱۱۱به  ۰۵۱۱۱۱۱تن در سال  ۵۱۸۱خواهد رسید.
اين تقاضا به دالئل مختلف از جمله نگرانيهاي عامه مردم در حوزه سالمت فردي مي باشد .سوابق نگراني مصرف کنندگان از مصرف
محصوالت آلوده به شیوع بیماري جنون 1گاوي در قاره اروپا و گزارشات علمي درزمینه باقیمانده آنتي بیوتیک و مواد شیمیايي در غذاهاي
دريايي و غذاهاي اصالح شده ژنتیکي و در آبزيان تجمع مواد مواد آالينده ناشي از وجود آالينده هاي زيست محیطي همواره محتمل بوده است.
در صورتي که آفت کش ها ،فلزات سنگین ،حشره کش هاو .....وارد چرخه تولید آبزي شوند به شدت در پیکره آن ها تجمع يافته 2مي توانند به
بدن انسان منتقل ومنشا تولید بسیاري از بیماري ها شوند .در میان کشورهاي مختلف ،کشورهاي آمريکا ،آلمان و انگلستان به ترتیب رتبههاي
اول تا سوم را در بازار محصوالت ارگانیک دارا مي باشند .بدون شک استقبال فزاينده مردم جهان از روند تولیدات آبزي پروري ارگانیک بنابه
افزايش سطح آگاهي مردم جهان از افزايش آگاهي مردم از موضوعات بهداشتي و زيست محیطي -وايمني مواد غذايي است.
 .1چشم انداز كوهستان زاگرس مركزي
با توجه به پتانسیلهاي کوهستان زاگرس مرکزي به لحاظ ارزشهاي بي نظیر منابع زيستي ،چشم انداز  ۸۱ساله کوهستان زاگرس مرکزي
عبارتست از:
چشم انداز  93ساله كوهستان زاگرس مركزي :کوهستان زاگرس مرکزي ،منطقه اي است منحصر به فرد و برخوردار از توسعه پايدار و
متوازن ،به گونه اي که کلیه ذينفعان و دست اندرکاران در مديريت آن مشارکت مي نمايند و همگان با رعايت ظرفیت برد و تحمل طبیعت و
چرخه حیات و آب ،از مواهب کوهستان به طور عادالنه ،پويا و پايدار بهرهمند مي شوند و همچنین ساختار و عملکرد اکوسیستم کوهستان
زاگرس براي نسل هاي آينده نیز حفظ خواهد شد.
 .4-1هدف كالن
هدف کالن برنامه حفاظت و توسعه پايدار کوهستان زاگرس مرکزي با توجه به رويکرد اصلي برنامه مبني بر
يکپارچه سازي حفاظت از تنوع زيستي در فرايند برنامهريزي و سیاستگذاري هاي ملي و منطقه اي ،و همچنین در راستاي به حداقل رساندن اثرات ناشي از
توسعه ناپايدار و بهره برداري هاي غیر اصولي ،در تخريب و تحلیل منابع زيستي و طبیعي کوهستان زاگرس مرکزي ،تدوين شده و به شرح زير است :
هدف كالن :توسعه پايدار و متضمن حفاظت از منابع طبیعي و زيستي در محدوده کوهستان زاگرس مرکزي.

Bovine Spongiform Encephalopathy
Bioaccumulation
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 .2-1اهداف راهبردي
اهداف راهبردي زير به منظور تحقق چشم انداز و هدف کالن برنامه حفاظت و توسعه پايدار کوهستان زاگرس مرکزي ،تعريف شده است که اجراي اين
راهبردها ميتواند متضمن دستیابي به هدف مورد انتظار باشد .در ادامه اهداف راهبردي تشريح و برنامه اقدام هر يک از راهبردها نیز ارائه خواهد شد .براي
پیشبرد راهبرهاي اشاره شده ضروري است کلیه نهادها و سازمانهاي ذيربط در اجراي برنامههاي اقدام زير ،مشارکت نمايند.
شماره و

راهبرد

عنوان هدف

اجرايی
حفاظت از
ويژگیهاي کمي
وکیفي منابع
آب در
اکوسیستمهاي
آبي (رودخانه
ها و تاالبها)

هدف
راهبردي -2
احیا و باز
سازي
اكوسیستمها
در مناطق
تخريب شده

هدف
راهبردي -9
مديريت و
كنترل اثرات
ناشی از

توسعه آبزي
پروري پايدار و
بهره برداري
پايدار از منابع
آبزيان

فعالیتها و
بهره
برداريهاي
ناپايدار

هدف
راهبردي -1

بهبود و تقويت
نظام برنامه
ريزي کالن

اقدامات
 ارزيابي ويژگیهاي کمي وکیفي منابع آب از طريق اجراي منظمبرنامه پايش جامع منابع آبهاي سطحي (تاالبها و رودخانه ها) و
زيرزمیني (چاهها و چشمه ها)،
 شناسايي منابع اصلي آالينده (شامل نوع ،مقدار و مرکزآاليندگي) و حذف و کنترل منابع آالينده موثر بر منابع آبي با
مشارکت ساير سازمانهاي ذيربط،
 تعیین ظرفیت خود پااليي و پهنه بندي کیفي منابع آب جهتساماندهي بهره برداري ها و کاربري ها،
 بازنگري تخصیصها با مشارکت نمايندگان ذينفعان کلیديسطوح استاني و محاسبه و اولويت بخشي به حق آبه شرب و
بهداشت و محیط زيست،
 بازنگري طرح هاي توسعه ،تخصیص ها و ظرفیت بهره برداريمتناسب با توان منابع آب سطحي و زيرزمیني،
 حفاظت از يکپارچگي اکوسیستمهاي آبي و تعیین و حفاظت ازحرايم رودخانه اي و تاالبها،
 افزايش نظارت و وضع جرائم بمنظور جلوگیري از بهره برداريهاي بي رويه و غیر مجاز از منابع آب،

 توسعه آبزي پروري بر اساس توان اکولوژيک منابع آبهايسطحي منطقه،
 توانمند سازي بهره برداران و ارتقاء و بهبود فعالیتهاي آبزيپروري با رعايت مالحظات زيست محیطي،
 توان سنجي رودخانه هاي موجود نسبت به طرحهاي توسعهآبزي پروري (شامل ظرفیت تولید و بهره برداري و توان
خودپااليي رودخانه)،
 تهیه راهنماي توسعه آبزي پروري پايدار و بکارگیري آن درفرايند برنامه ريزي و اجرا،
 نظارت و پايش مستمر بر اجرا و بهره برداري از طرح هايتوسعه آبزي پروري و سالمت محصول،
 ارزیابی ذخایر قابل استحصال آبزیان از تاالبها و رودخانههای منطقه،
 تکثیر مصنوعی گونههای بومی برای رها سازی در تاالبهاو جلوگیری از ورود گونه های غیر بومی به تاالبها ورودخانه
ها،
 تهیه راهنما و ظرفیت سازي نهادي جهت طراحي ،تخصیصبودجه و اجراي ابتکارات توسعه سبز،
 -معرفي و تشريح اهمیت ،کارکردها و فوايد ابتکارات توسعه سبز

اهداف كمی و كیفی
 نظام پايش جامع کمیت و کیفیتمنابع آبهاي سطحي و زيرزمیني بطور
کامل و مستمر اجرا و گزارش هاي
ساالنه ارائه شود.
 افت تراز منابع آبهاي سطحي وزيرزمیني کنترل و متوقف شود و سطح
تراز ،ساالنه افزايش يابد.
 منابع اصلي آالينده شناسايي ،پايش ومطابق با استانداردهاي وزارت نیرو و
سازمان حفاظت محیط زيست کنترل
شوند.
 برنامهها و تخصیص هاي جديدبراي بهره برداري از منابع آب منوط به
تناسب آن با پتانسیل منابع آب و
کاربري هاي معین شده در برنامه
آمايش سرزمین مي باشد و در قالب
منابع تآمین شده از اصالح الگوي
مصرف ،ارتقاء مديريت آب در مزارع و
صرفه جويي مصارف در باال دست
خواهد بود.
 نظام آبزي پروري پايدار مبتني برتوان رودخانه ،حداقل در  ۳۱درصد
مزارع پرورش ماهي منطقه توسعه يابد.
 مصرف نهاده هاي شیمیايي کنترلشده و میزان آالينده ناشي از پساب
مزارع آبزي پروري در حد استاندارد و
توان خود پااليي رودخانه کنترل شود.
 دستیابي به بهره برداري پايدار ازمنابع آبزي در تاالبها و رودخانه ها با
توجه به توان اکولوژيک.

 اجراي طرح اعتبارات خرد تنوعزيستي در تمامي مناطق آبخیز مديريتي
زاگرس مرکزي.

دستگاه
مسئوول
وزارت نیرو و
شرکت هاي
آب منطقه
ايي استانها،

وزارت جهاد
کشاورزي و
مديريت
شیالت
استانها،

وزارت کشور
و استانداري
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دستگاه

همکاران

مسئوول
به مديران ،کارشناسان و برنامه ريزان توسعه،
 تهیه ،تصويب و تامین بودجه کافي ساالنه براي اجراي طرحاعتبارات خرد تنوع زيستي،
 معرفي طرح اعتبارات خرد تنوع زيستي و توانمدسازي و جلبمشارکت جوامع محلي و سازمانهاي مردم نهاد در اجراي آن،
 جلب حمايت نهادهاي دولتي بويژه استانداريها و فرمانداريها درتعمیم دستاوردها و نتايج ابتکارات توسعه سبز و طرح اعتبارات
خرد تنوع زيستي در سراسر زاگرس مرکزي،

اجرايي ذيربط

 مديران ارشد ،برنامه ريزان وکارشناسان توسعه با چارچوب ابتکارات
توسعه سبز بطور کامل آشنايي داشته و
حداقل به میزان  ۶۱درصد از طرح هاي
عمراني و طرح هاي کالن توسعه ،در
چارچوب ابتکارات توسعه سبز ،تهیه،
اجرا و به بهره برداري خواهد رسید.

 -5برنامه تعمیم و استقرار سیستم مديريت
برنامه تعمیم و استقرار سیستم مديريت ،عبارت ا ست از حرکت از برنامه پايلوت به برنامه حفاظت و توسعه پايدار کوهستان زاگرس مرکزي و يا به عبارت
ديگر ،انتقال از ،برنامه کوتاه مدت پايلوت تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زيست ،به برنامه دائمي و بلند مدت در چهار استان در کل منطقه زاگرس
مرکزي توسط دولت جمهوري اسالمي ايران.
گام هاي اجرايي جهت انتقال از فاز پايلوت به برنامه دائمي حفاظت و توسعه پايدار کوهستان زاگرس مرکزي ،بشرح زير است:
گام هاي اجرايي
۰
۵

۸

۴
۶

۵
۳

عنوان اقدام
تعمیم الگوي چهار منطقه پايلوت مديريتي ،به چهار منطقه آبخیز مديريتي ،و تاسیس و فعال سازي
کمیته هاي مديريت استاني /و مناطق آبخیز مديريتي
با مشارکت و همکاري کمیته مديريت مناطق آبخیز مديريتي ،فرآيند برنامه ريزي در چهار منطقه
آبخیز مديريتي گسترش يافته ،و ضمن تهیه برنامه کاري سالیانه مناطق آبخیز مديريتي حمايت الزم
جهت تامین بودجه و اجراي برنامه کاري سالیانه در مناطق آبخیز مديريتي ،بعمل مي آيد.
کل سیستم مديريت کوهستان زاگرس مرکزي ،معرفي شده و آغاز به کار خواهد کرد .برنامه حفاظت
و توسعه پايدار و لوايح قانوني آن ،تهیه و تصويب خواهند شد ،و کمیته هاي استاني چهار استان و
دبیرخانه هاي اجرايي ،مستقر خواهند شد .همزمان نیاز است تا برنامه ظرفیت سازي اجرا شده و
ابزارهاي مديريت کوهستان زاگرس مرکزي نیز ،تدوين و توزيع شود.
چهار منطقه آبخیز مديريتي به اجراي برنامه کاري ساالنه  ۰۸۳۴خواهند پرداخت .همزمان توسعه
ظرفیت نهادي کمیته هاي مديريت چهار منطقه آبخیز مديريتي نیز ،سازمان دهي خواهد شد.
کمیته هاي مديريت براي ساير مناطق آبخیز مديريتي جديد ( ۵منطقه) ،تاسیس و معرفي خواهند شد.
کمیته هاي مديريت مناطق آبخیز مديريتي ( ۵منطقه جديد) ،برنامه کاري ساالنه در مناطق جديد
مديريتي را براي سال  ۰۸۳۶و سالهاي آتي ،تهیه مي نمايند.
برنامه حفاظت و توسعه پايدار کوهستان زاگرس مرکزي در کلیه مناطق آبخیز مديريتي ،گسترش
يافته و اجرا مي گردد و بواسطه آن مديريت يکپارچه کوهستان زاگرس مرکزي ،محقق خواهد شد.
دبیرخانه هاي اجرايي ملي و استاني بطور کامل فعال شده و بودجه مورد نیاز به اين دبیرخانه ها
تخصیص داده مي شود و همزمان دبیرخانه هاي اجرايي به سازمان دهي هرگونه فعالیت مرتبط با
ظرفیت سازي براي عناصر مختلف در مناطق آبخیز مديريتي کوهستان زاگرس مرکزي مي پردازند.

سال اقدام
۰۸۳۴
۰۸۳۴

۰۸۳۴

۰۸۳۴
همزمان با پايان سال ۰۸۳۴
و در آغاز سال ،۰۸۳۶
۰۸۳۶
۰۸۳۶

 -6اصول و مبانی آبزي پروري سبز
پايداري فعالیت هاي آبزي پروري سبز به ترکیب دو گروه از عوامل داخلي و خارجي بستتگي دارد .عوامتل داخلتي شتامل کیفیتت آب ،فنتون
پرورش ،امکانات عملیاتي و مکاني منبع تولید تخم ماهي ،خصوصیات گونه اي و دسترسي به غذاي مصنوعي يا طبیعي است.
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از عوامل خارجي مي توان به سیاست هاي ملي ،خطرات طبیعي  ،تغییرات آب و هوا ،آلودگي ،بازار ،معرفي گونه هاي خارجي ،شرايط فرهنگتي
اجتماعي ،نظارت و کنترل قانوني اشاره کرد .تمام اين عوامل بر روي عملیات پرورش بازاريابي محصوالت و توزيتع منتافع اقتصتادي و اجتمتاعي
تاثیر دارند.
آثار سوء عوامل داخلی بر محیط زيست و پايداري تولید ممکن است از طريق برنامه ريزي و مديريت مناسب در مزرعه پرورش ماهي مرتفع
شود .اما اکثر عوامل خارجی يا بیرون از مزرعه نیاز به سیاست هاي دولتي مناسب و متديريت مداخلته دولتت جهتت برطترف شتدن موانتع و
مشکالت بر حسب منبع يا منطقه ،برنامه ريزي بهره مندي از زمین و آب ،کمک هاي فني ،اطالع رساني نظارت و کنترل هاي قانوني و هماهنگي
با سايرين هستند .تاثیر ترک یب عوامل خارجي و داخلي باعث مي گردند تا احتیاج به مديريت آبزي پروري بر کل منابع سیستتم ضتروري پنداشتته
شود .يک سیستم آبزي پروري پايدار بايد از بیوتکنیک عملي قابل قبول براي محیط زيست برخوردار بوده و از لحاظ اقتصادي و اجتمتاعي قابلیتت
پذيرش را داشته باشد .اين سه جنبه داراي ارتباط داخلي با يکديگر هستند.
روشي يا شیوه اي از پرورش است که در آن از مواد شیمیايي غیر مجاز کمتر استفاده شده و با در نظر گرفتن مسائل
آبزي پروري سبز
اجتماعي و اقتصادي محصولي سازگار با محیط زيست را تولید نمايد.
روشي يا شیوه اي از پرورش است که در آن از مواد شیمیايي غیر مجاز استفاده نشده و با در نظر گرفتن مستائل
آبزي پروري ارگانیک
اجتماعي و اقتصادي محصولي سازگار بامحیط زيست را تولید نمايد .در بنابراين ،طبق تعريف اين طبیعت استت کته
مي تواند مقاومت محصول به انواع بیماري ها را همزمان با بازدهي محصول افزايش دهد.

 4-6عوامل بیوتکنیکی
عوامل بیوتکنیکي متعددي در تاثیر گذاري بر سازگاري محیط زيست و قابلیت عوامل اقتصادي اجتماعي با آبزي پتروري دخالتت دارنتد .از
جمله آن عوامل مي توان به گونه پرورشي ،سیستم پرورش مورد اجرا (گسترده ،نیمه متراکم  ،متراکم  ،تک گونه اي ،چندگونه اي و کشت توأم )
ازعوامل مهم بیوتکنیکي مي باشند .براي اعمال مديريت صحیح رعايت اصول زير ضرورت تام دارند:
-۰تامین آب مناسب به مقدار کافي و با کیفیت مطلوب
 -۵تامین غذاي مناسب و بهداشتي
-۸ضد عفوني استخرها ،تجهیزات و ماهیان
-۴جلوگیري از ورود جانوران به ويژه پرندگان ماهي خوار
-۶استخرهاي قرنطینه
 -۵رقم بندي

 - 2-6عوامل زيست محیطی
عوامل زيست محیطي تاثیر گذار بر توسعه پايدار آبزي پروري مي توانند از دو منظتر متورد نگترش قترار گیرنتد :شترايط پترورش در
مزرعه و جامعه.
در سطح مزرعه فضوالت ماهي و غذاي مصرف نشده در استخرها متالشي مي شوند .اين فضتوالت اغلتب داراي مقتادير بتااليي
نیتروژن و فسفر بوده و همچنین مواد مصرفي در زمان پرورش غني از مواد آلي مي باشند .معموال همراه با افزايش تتراکم کشتت بهتره وري از
مزرعه نیز افزايش مي يابد .اما اين افزايش سرانجام پس از رسیدن به سطح معیني از نقطه اوج خود نزول پیدا کرده و روند معکتوس متي شتود.
اين امر به تراکم پذيري ،شدت تنزل کیفیت آب ،بیماري ها و غیره بستگي دارد .در نتیجه اين تنزل کیفیت رشد آبزيان کاهش مي يابد و میزان
مرگ و میر افزايش مي يابد .تمامي اين اثرات بازده اقتصادي و پايداري آبزي پروري را دچار مخاطره مي کنند.
از نقطه نظر اجتماعی آبزي پروري به لحاظ استفاده از منابع طبیعي بخشي از محیط زيست است .آبزي پروري عوامتل مثبتت و
منفي را به محیط زيست خارجي خود تحمیل مي کند .اين نقاط تالقي معموال از کشمکش بر روي آب و زمین مورد استفاده ،میزان تعويض آب،
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پس مانده هاي شیمیايي و غیره ناشي مي شود .گسترش آبزي پروري و گرايش به سمت تقويت فعالیت ها سبب شده تا ظرفیت تحمل مزرعته
در سطح وسیع تري با محیط زيست در ارتباط باشد .از سويي ديگر آبزي پروري معموال با عوامل خارجی ناشي از ساير فعالیت هاي اقتصتادي
مانند آلودگي آب با فلزات سنگین ،زائدات شیمیايي و آفت کش هاي ناشي از فعالیت هاي صنعتي وکشاورزي و فاضالب هاي خانگي که موجب
افت کیفیت محیط زيست مي شوند ،همراه مي باشد .درصورتي که کنترل هاي اجتماعي در اين زمینه ها صورت نپذيرد اين نقاط تالقي ممکتن
است در مجموع تولید را کاهش داده و رفاه اجتماعي را تهديد کند.
 -9-6عوامل اقتصادي اجتماعی
عوامل اقتصادي اجتماعي که بر توسعه پايدار آبزي پروري تأثیر مي گذارند شامل  :قابلیت پذيرش اجتماعي و اقتصتاد مناستب بتراي
زندگي است .متغیرهاي اقتصادي مي توانند در دو سطح مورد نگرش قرار گیرند :مزرعه ( خرد ) و جامعه (كالن)  .در يک بررسي اجتماعي
صنعت آبزي پروري نمي تواند جدا از ساير بخش هاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار گیرد .آبزي پروري ممکن است در زمینه دوره بهره برداري يتا
قابلیت سوددهي اش پايدار باشد اما اين پايداري ممکن است تنها براي نیل به يک فعالیت اقتصادي و يا جبران آلودگي ناشتي از آبتزي پتروري
باشد .بنابراين مقادير عملي تولید ممکن است کاهش يابد و درآمد بالقوه قابل حصول در دوره هاي بعدي تولید بسته به تهي سازي منابع طبیعي
و يا زوال آنها تنزل يابد .در هر دو سطح خرد و کالن استفاده از منابع ،بايد با ايجاد بهترين درآمد و يا سود خالص پايتدار در دوره زمتاني تعريتف
شده بدون ايجاد تغییر در محیط زيست متناسب باشد .مزرعه اي که داراي سازگاري اکولوژيکي است الزاما نمي تواند ختود را از نظتر اقتصتادي
يعني بر اساس نحوه بهره برداري يا قابلیت سوددهي در کوتاه مدت  ،از نظر اقتصادي پايدار جلوه دهد.
 -7چارچوب اجرايی ؛ الزامات  ،معیارها و دستورالعمل آبزي پروري سبز
آبزي پروري سبز به عنوان بخشي مهم و اثر گذار در تولید و تامین مواد غذايي و همچنین ايجاد ارزش افزوده؛ فرآيندي است که هدف آن تنها
تولید محصوالت سالم براي تغذيه انسان نیست ،بلکه در پي ارتقاي سالمت و بهره وري محیط زيست جوامع وابسته به خاک و آب ،گیاهان،
جانوران و انسان ها است .اين سامانه که تولید ،فرآوري و عرضه محصوالت کشاورزي (شامل محصوالت زراعي  ،باغي  ،دام  ،طیور و آبزيان )
را شامل مي شود در پي تحقق اهداف زير است:
 .۰توجه به محیط زيست و پايداري زيست بوم
 .۵استفاده هر چه کمتر از نهاده هاي خارجي و افزايش بهره وري نهاده هاي طبیعي
 . ۸عدم استفاده از مواد غیر طبیعي
 .۴استفاده از روش هاي تولید با آلودگي کمتر
 . ۶تولید غذاي سالم
 .۵تغذيه بهتر انسان
 . ۳عدالت اجتماعي
 .۳آسايش جانور پرورشي
آبزي پروري سبز همانند ساير بخش هاي کشاورزي بیانگر فرايندي است که ضمن رعايت اصول و مباني آبزي پروري پايدار ،بر افزايش
بهره وري نهاده ها و سالمت تمامي اجزا ،نظارت و تاکید مي کند .گفتني ا ست تاکنون تعدادي از مراجع بین المللي و ملي نسبت به تهیه ي
دستورالعمل هاي اجرايي آبزي پروري زيستي(ارگانیک) اقدام کرده اند که دربرخي از موارد با هم اختالف دارند اما ماهیت اين دستورالعمل ها
۰
يکسان است .مباني آبزي پروري ارگانیک به شرح زير است (برگرفته از استانداردهاي پیشنهادي  NOSBآمريکا و  IFOAM۵اروپا ).
نیازمندي هاي كلی

 )۰جاندار آبزي بايد در شرايطي پرورش يابد که نیازمندي هاي اساسي فیزيولوژيکي و رفتاري آن تامین شود
 )۵شیوه مديريت تولید بايد به شیوه اي باشد که سالمت آبزي را حفظ و آسايش آن را تامین کند
 )۸به منظور پرهیز از فرار آبزيان پرورشي به طبیعت يا ورود آبزيان وحشي به محیط هاي پرورشي بايد چاره انديشي هاي الزم انجام
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شود و از اقدام هاي مخاطره آمیز پرهیز شود.
 )۴پرورش آبزي در قفس و محیط هاي محصور ممنوع است.
 )۶در صورت معرفي آبزيان غیربومي اعمال مراقبت هاي ويژه به منظور جلوگیري از وارد آمدن آسیب هاي دائمي به اکوسیستم الزامي
است.
 )۰مواد غذايي بايد بر اساس استانداردهاي تولید خوراک زيستي دام تولید شود.
غذا
 )۵مواد اولیه ي گیاهي بايد از سیستم هاي زيستي کشاورزي تامین شود.
 )۸در تولید غذا براي مصرف در آبزي پروري حداکثر  ۵۱درصد آرد ماهي بايد به کار رود.
 )۴استفاده از آرد ماهي در جیره ي غذايي آبزياني که ماهي خوار نیستند ،ممنوع است.
 )۶آرد ماهي و روغن ماهي بايد از ضايعات کارخانجات و يا صید ضمني ماهیان دريايي و يا ماهیان پرورشي در سیستم زيستي تولید
شده باشد.
 )۵استفاده از آرد ماهي و روغن ماهي حاصل از صید مستقیم ماهي براي تولید آرد ممنوع است.
 )۳استفاده از رنگ ها ،هم بندها و آستاگزانتین مصنوعي در تولید خوراک ممنوع است.
 )۳استفاده از آنتي بیوتیک ها ،محرک هاي رشد ،ترکیبات اشتها آور و آنتي اکسیدان در تولید خوراک ممنوع است.
 )۳افزودن مواد مکمل در ساخت غذا به جز مواد معدني ،ويتامین ها ،مخمرها و آنزيم هاي با منشا گیاهي غیرمجاز است.
 )۰۱استفاده از مواد اولیه با منشاء حیوانات خشکي زي ممنوع است.
 ) ۰۰غذادهي بايد به نحوي انجام پذيرد که با رفتارهاي طبیعي جانور منطبق باشد و غذاي تهیه شده نیازمندي هاي غذايي جانور براي
رشد را فراهم آورد.
 )۰مزرعه بايد به شیوه اي مديريت شود که حداکثر استفاده از مواد غذايي به عمل آيد و کمترين ضايعات باقي بماند ،اين اصل با
محیط زيست
پرورش توام آبزيان و سیستم هاي گردش آب قابل دسترس است.
 )۵جانوران شکارچي بدون استفاده از روش هاي مرگ آور بايدکنترل شوند.
 )۸تمامي تاسیسات آب رساني و در تماس مستقیم با آب بايد عاري از سرب ،مواد عقیم کننده و مضر براي ماهي ،انسان و محیط
زيست باشد.
تکثیر و منشا  )۰استفاده از مولديني که دست کاري ژنتیکي شده اند و يا تحت تاثیر هورمون قرار گرفته اند ممنوع است.
 )۵نوزاد آبزي بايد از مزارع زيستي که داراي مجوز هستند تهیه شود ،اگر مزارع زيستي وجود نداشته باشد از مزارع در حال گذار ۰بايد
مولدين
تامین شوند به شرط آن که دو سوم از عمر مولدين در شرايط زيستي سپري شده باشد.
 )۸تولید مثل بايد در شرايط طبیعي انجام شود ،القاي تولید مثلي و دستکاري هاي ژنتیکي در تکثیر غیر مجاز است.
هاي  )۰اصل اول در آبزي پروري زيستي پیشگیري است ،رعايت نکات بهداشتي و ايمني زيستي براي جلوگیري از انتقال بیماري به مزرعه
مراقبت
و يا از مزرعه به محیط الزامي است.
بهداشتی
 )۵استفاده از مواد شیمیايي  ،هورمون ها و آنتي بیوتیک ها ممنوع است ،چنان چه در مواقع ضروري استفاده شود ،محصول نمي تواند
به عنوان زيستي به بازار عرضه شود.
 )۸استفاده از محرک هاي طبیعي رشد و واکسن هاي طبیعي مجاز است.
 )۴براي کنترل عوامل انگلي استفاده از پر اکسید هیدروژن ،کلريد سديم ،آهک و پرمنگنات پتاسیم آزاد است.
برداشت محصول )۰شستن آبزي بايد تا حد ممکن بدون وارد آمدن استرس به جانور باشد.
 )۵استفاده از شوک الکتريکي ،دي اکسید کربن و ...در صورت نیاز بدون اشکال است.
 )۸قبل از کشتن جانور دماي آب به  ۴درجه سانتي گراد کاهش يابد.
 )۴مراکز فرآوري آبزيان زيستي بايد داراي استانداردهاي بین المللي باشند.
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 -3ساختار اجرايی در فرايند استقرار آبزي پروري سبز
همان گونه که بیان شد ،هدف اصلي از ايجاد صنعت آبزي پروري سبز ،رسیدن به تولیدي پايدار و همگام با تامین
نیازهاي غذايي سالم جامعه ،بدون تخريب و از بین بردن سرمايه هاي خداداي و طبیعي است .براي دستیابي به اين هدف بايد توجه داشت که در
استقرار آبزي پروري سبز الزم است که برخي رويه هاي مرسوم و معمول با اصالحاتي همراه گردد و در اجراي آن از يکسري معیارها و
دستورالعمل هاي بین المللي و ملي تبعیت گردد.
آيین نامه هاي اجرايي بین المللي آبزيان زيستي:

اگرچه برخي سازمان هاي بین المللي مانند  FAO,WHO,IFOAMمعیارهايي را براي آبزي پروري سبز را منتشر کرده اند اما هنوز اختالف
نظرهاي اساسي در کاربردي بودن اين دستورالعمل ها وجود دارد .کشورهاي گوناگوني همانند آمريکا ،نیوزيلند و نیز کشورهاي حوزه ي اروپا
تهیه ي دستورالعمل هاي ملي را بر اساس آيین نامه هاي بین المللي در دستورکار خود قرارداده اند اما هنوزکمبودهاي محسوسي در اين آيین
نامه ها مشاهده مي شود؛ براي نمونه در آمريکا تا سال ۵۱۱۰میالدي چندين استاندارد ملي پیشنهاد شد که هیچ يک از آنها نهايي و به عنوان
استاندارد ملي پذيرفته نشده است ،در نیوزيلند ضوابط آبزي پروري زيستي از سال  ۵۱۱۰مورد عمل قرار گرفته است.
مراکز بازرسي و صدور گواهینامه ي زيستي:

بیش از  ۳۱درصد آبزيان پرورشي در کشورهاي در حال توسعه تولید مي شود ۰۱ ،درصد باقیمانده نیز در ساير مناطق جغرافیايي (آمريکا ،اروپا و
اقیانوسیه) تولید مي شود ،اين درحالي ا ست که تقريباً تمامي مراکز بازرسي و صدورگواهینامه در کشورهاي توسعه يافته مستقر هستند .انتظار
مي رود با توسعه ي اين مراکز و استقرار آنها درمراکز آبزي پروري روند افزايش مراکز آبزي پروري زيستي سرعت بیشتري پیدا کند.


در ايران سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص تدوين معیارهاي آبزي پروري ارگانیک اقدام به تهیه وتنظیم آيین نامه ۰۰۱۱۱
نموده است.

تولید محصول سبز نیازمند تعیین مدت زمان الزم جهت انتقال به روش تولید زيستي است  .براساس قوانین جامعه ي اروپا براي انتقال تولید
از روش مرسوم به روش زيستي الزم است که مدت زمان خاصي ،از مصرف هر نوع ماده ي شیمیايي اجتناب کرد که آن را دوره ي انتقال (گذار)
مي نامند.
البته مي توان در مناطق و محصوالت خاص اين مدت را کاهش داد که اين موضوع نیازمند تأيید مقامات مسوول است.
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