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بررسی چالش های آبزی پروری در کوهستان زاگرس مرکزی و ارائه راهکار برون رفت از آن
رضا درخشنده ، 1فرناز بزرگ نیا ، 2فرزانه بصیری ، 3پارسا آرامشی نیا  ،4پردیس ولوی 5و پونه رییس دانا
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چکیده
بسیاري از مسائل زيربنايی به تدريج و به صورت مرتبط بايد با برنامهريزي دقیق و کاربردي در کنار هم قرار گیرند تا بتوان با تکمیل
نیازمنديها به توسعه پايدار آبزيپروري رسید .از اين رو نمی توان انتظار داشت که توسعه پايدارآبزيپروري تنها با سرمايه گذاري و
ايجاد مزارع منفرد يا مجتمع هاي تولیدي بزرگ آبزي پروري پديدارگردد .نظر به ارتباط معنايی پرورش ماهی و عوامل زيستی نظیر
عوامل فیزيکی ،شیمیايی و محیط زيست؛ حفاظت از آن بدون تالش هاي عوامل اجرايی و ذيمدخل و اقدامهاي پیشگیرانه ساده نبوده و
با مخاطراتی همراه میباشدکه در صورت عدم اتخاذ اين سیاستها ،عوامل بیماري زا به راحتی وارد مزارع پرورش شده و ضمن آسیب
ج دي بر پیکره آبی منابع مرتبط ،زيان هاي اقتصادي جبران ناپذيري را نیز تحمیل می نمايد.
از اين رو با هدف ساماندهی در شیوههاي ناپايدار در آبزي پروري و يا حذف آن دسته از انواع روشهاي بهره برداري مخرب و ناپايداري
که خود به عنوان عوامل تهديد به شمار میآيند ،تدوين دستور العمل آبزي پروري پايدار در زاگرس مرکزي با اهداف زير به عنوان يکی
از ابزارهاي مديريت در برنامه حفاظت توسعه پايدار زاگرس مرکزي ضرورت پیدا کرد.
 oتلفیق حفاظت و بهره برداري پايدار از تنوع زيستی درمنطقه زاگرس مرکزي
 oحذف عوامل مخرب و آالينده بر روي بوم سازگان آبی با هدف حفاظت از تنوع زيستی
 oبهبود و يا اصالح روشهاي بهره برداري ناپايدار موجود در راستاي کاهش اثرات مخرب

کلیدواژهها :چالش هاي آبزي پروري ناپايدار ،آبزي پروري پايدار ،کوهستان زاگرس مرکزي،

1

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار رد زاگرس مرکزی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ـ  10و  11شهریور 1395

 -1مقدمه

سازمان خواربار جهانی در سال  1988توسعه پايدار را به شرح زير تعريف نمود" :اساس منابع طبیعی بر مديريت ،حفاظت،
تعیین موقعیتهاي تکنولوژيکی و تغییرات پديد آمده و تداوم رضايتمندي انسانها در برابر نیازهايشان در زمان حاضر و
براي نسلهاي آينده است" .چنین توسعه پايداري زمین ،آب و ذخاير ژنتیکی حیوانی را تضمین میکند ،محیط زيست بدون
تغییر باقی میماند و از نظر تکنولوژيکی با شرايط متناسب بوده ،از لحاظ اقتصادي خودکفا و از نظر اجتماعی قابل پذيرش
است .اگر اين عوامل ناديده گرفته شوند کار پرورش موجودات حتی با تعريف بهترين اهداف و دارا بودن باالترين پتانسیل ها
به سختی قابل دسترسی خواهد بود .صنعت آبزي پروري زمانی سالم به نظر میرسد که عوامل اقتصادي ،سیاستهاي قانونی
(قانون ،حقوق و اجرا) ،همکاريهاي بین بخش دولتی و خصوصی ،سیاستهاي صادرات و واردات و حفظ منافع مصرف
کنندگان در جايگاه واقعی خودشان باشند .اگر دولتها نقش فعلی را که محیط زيست در توسعه بازي میکند بپذيرند ،مسلماً
تاثیرات مثبت آن بر آبزي پروري افزايش خواهد يافت.
جمعیت جهان رو به ازدياد است و هر روز نیازمند غذاي بیشتري براي همه اقشار مختلف مردم جهان هستیم .غذاي بیشتر و با
کیفیت تر نیازمند برنامه ريزي دقیقتر و استفاده بهینه از منابع طبیعی موجود است .اين موضوع هم اکنون به عنوان بحث علمی
اکثر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی جهان قرار دارد که چگونه میتوان غذاي کافی براي جمعیت جهانی را در آينده نزديک
تامین کرد .آيا واقعا میتوان اين کار را از منطق تئوري به روش کاربردي تبديل کرد؟ راهکارهاي مختلفی براي تولید غذا در
جهان وجود دارد .اما آنچه که میتواند امنیت غذايی را با اهمیت تر نشان دهد ،پروتئین مورد نیاز يا به عبارت ديگر اسیدهاي
آمینه ضروري براي بدن انسان است که معموال بیشتر در غذاهاي جانوري يافت میشود.
در بین اقالم غذايی ،آبزيان از اهمیت ويژهاي در مقوله امنیت غذايی برخوردار هستند .به طوري که در حال حاضر بخش مهمی
از امنیت غذاي جهان بخصوص در سواحل و کشورهاي در حال توسعه به عهده آبزيان است.
صید و صیادي که به عنوان يک حرفه قديمی تامین کننده آبزيان مورد نیاز بشر بوده ،در سالیان اخیر با رکود زيادي در سطح
جهان روبرو بوده است ،اما آبزيپروري در دو دهه گذشته با رشد مناسبی در سطح جهان روبرو بوده و عمال توانسته است که
اين میزان کاهش را جبران و حتی موجب بهبود شرايط تولید آبزيان در جهان شود .اما در سالیان آينده مشکالت فراوانی بر سر
راه تامین غذا براي انسان وجود دارد که نیازمند پیدا کردن راهکارهاي اساسی است.
سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد( ،)FAOآمارنامه تحلیلی تشريحی خود را در مورد تولید جهانی آبزيان منتشر کرد
(کیهان پور و میگلی نژاد.)1393 ،
بر اساس اين آمارنامه ،تولید آبزيان از دو منبع آبزيپروري و صید در پنج دهه اخیر بهصورت مستمر افزايش يافته و در سال
 2012به رقم  158میلیون تن رسید .نرخ افزايش تولید آبزيان براي مصرف انسانی در پنج دهه گذشته بهطور متوسط معادل 3/2
درصد بوده که نسبت به نرخ افزايش جمعیت جهانی در همین زمان  1/6درصد بوده و اين حاکی از میانگین افزايش مصرف
سرانه آبزيان در جهان بوده است .مصرف سرانه آبزيان از مقدار  9/9کیلوگرم در دهه  1960به بیش از  19/2کیلوگرم در سال
 2012رسیده است که نمايانگر استقبال عمومی جهان از افزايش مصرف آبزيان است.
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در ايران تولید آبزيان درسال  2012میالدي و  1391هجري شمسی معادل  838هزار و  892تن بوده که معادل نیم درصد تولید
جهانی است .از اين مقدار معادل  40/39درصد سهم آبزيپروري و  59/60درصد سهم صید از تولید آبزيان در ايران است .بر
اساس اين آمار ،سهم آبزيپروري در ايران در مقايسه با تولید جهانی کمتر است و اين در حالی است که افزايش تولید آبزيان
از طريق آبزيپروري قابل حصول و با اندک سرمايهگذاري میسر خواهد بود(کیهان پور و میگلی نژاد.)1393 ،
-2

مواد و روش ها

 -1-2محدوده مطالعاتی

زاگرس مرکزي در وسعتی بالغ بر  3میلیون هکتاري در امتداد رشته کوههاي زاگرس شامل استانهاي چهار محال و بختیاري
و بخشهايی از استان کهگیلويه و بويراحمد )محدوده دنا وپیرامون آن( ،اصفهان )شهرستان سمیرم) و بخشی از استان فارس
است .تامین 40درصد از منابع آب ايران در محدوده زاگرس مرکزي و وفور انواع منابع آب ٬محدوده ياد شده را به قطب
پرورش ماهیان سردآبی تبديل نموده است

شکل شماره  – 1نقشه محدوده زاگرس مرکزي و مناطق آبخیز مديريتی
-2-2ضوابط و قوانین مرتبط با آبزی پروری

مقررات و ضوابط قانونی اعم از مفاد قانون اساسی کشور و قوانین خاص مربوط به دستگاه هاي اجرايی و مصوبات هیات
وزيران که مستقیما با تولید و بهره برداري مرتبط هستند به همراه تعهدات بین المللی مربوط به کنوانسیون تنوع زيستی و دستور
کار  21به شرح زير است:قانون اساسی کشور؛ سیاستهاي کلی نظام در بخش آب؛ بند  26امور اقتصادى سیاست هاي کلی برنامه
پنجم توسعه؛ قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی ايران(مصوب )1374/6/14؛ قانون نظام جامع دامپروري کشور
(مصوب  )1388/6/4و دستورالعمل اجرايی ماده ( 15ابالغ در سال )1390؛ قانون توزيع عادالنه آب (مواد مربوط به تعیین حريم و بستر)؛

 1ماده 5ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ،تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی مینمایند ،موظف به اخذ موافقت اصولی،
پروانه تأسیس ،پروانه بهرهبرداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور میباشند.
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قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست؛ مواد  187؛  192؛ماده 194قانون برنامه پنجم توسعه کشور و فصل سوم دستور کار  :21مبارزه با
فقر
 -3-2بررسی آماری وضعیت موجود آبزی پروری در منطقه زاگرس مرکزی

آبزي پروري در دو دهه اخیر بیشترين رشد را بین ساير بخشهاي تولید غذا نشان میدهد .بر اساس گزارش سازمان خواربار
جهانی بین  70سیستم پرورشی ،آبزي پروري تنها منبعی است که بیشترين انگیزش را براي فقرزدايی دارد .بنابراين با توجه به
مشکالت اقتصادي ناشی از بیکاري در منطقه ،فشارهاي ناشی از سوي آبزي پروران و درخواستهاي مکرر آنان براي بهرهمندي
از موهبت الهی ،سبب شده است تا آبزي پروران به صورت تعاونی يا خصوصی اقدام به ايجاد مزرعه پرورش ماهی و در صورت
عدم توفیق در اخذ مجوزهاي قانونی به شیوه غیر مجاز اقدام نمايند .از سويی ديگر وجود گونههاي آبزي بومی انحصاري در
منطقه زاگرس مرکزي سبب شده است تا حساسیت موضوع آبزي پروري بیش از پیش مشخص گردد.
بررسی آمار و ارقام تولید نشان می دهد که میزان تولیدات آبزي پروري در سال  1380حدود  73هزار و  645تن بوده است.
اين میزان تولید در سال  1393به  371هزار  717تن رسیده است (سال نامه آمار شیالت ايران.)1393،
پرورش ماهیان سردآبی (صرفا شامل قزل آالي رنگین کمان) به عنوان يکی از موفقترين فعالیت هاي پرورش آبزيان در کشور
به شمار می رود ،بهطوري که میزان تولید اين گونه در سال  1380شامل  12170تن بوده است .اما اين میزان تولید در سال
 1392به باالترين میزان 143هزار  917تن و در سال  1393به  126هزار  515تن رسیده است(سال نامه آمار شیالت ايران.)1393،
بررسی هاي انجام شده بر روي میزان تولید ماهیان سردآبی در چهار استان واقع در زاگرس مويد آن است که استان چهارمحال
و بختیاري با تولیدي معادل  18974تن در سال 1392بیشترين تولید را در بین استان هاي کشور داشته است( جدول شماره. )1
جدول  :1میزان پرورش ماهیان سردآبی به تفکیک استان در سال های  1381تا 1393

استان

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

اصفهان

530/5

808/5

1072

1325

1572

1867

1790

1999

2350

3452

4073

3055

3089

4065

4385

4647

5337

8460

10043

10868

1256

14188

16135

18387

18974

10743

942

1235/6

1780

2343

3267

3820

5065

4820

8832

9190

11130

13400

11045

1972

2716/5

3417

3716

4112

4600

4093

3201

4952

5247

7897

8226

8238

چهارمحال و
بختیاري
کهگیلويه و
بويراحمد
فارس

منبع :سال نامه آمار شیالت ايران 1393 ،
-4-2

ارقام :تن

درآمد

میزان فروش ماهی براساس قیمت هاي خرده فروشی و عمده فروشی در سال هاي 1392و 1393به ترتیب  91585 ، 103514؛
 128113و  113418ريال بوده است(سال نامه آمار شیالت ايران )1393،که جزيیات آن در جدول شماره ( )2براساس آمار هر
استان ارائه شده است.
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جدول  :2میزان درآمد حاصل از پرورش ماهیان سردآبی به تفکیک استان در سال 1392و ( 1393ارقام به میلیون ریال)

استان

1393

1392
خرده فروشی

عمده فروشی

خرده فروشی

عمده فروشی

اصفهان

316،235،270،000

279،792،175،000

395،741،057،000

350،348،202،000

چهارمحال و بختیاري

1،964،074،636،000

1،737،733،790،000

1،376،317،959،000

1،218،449،574،000

کهگیلويه و بويراحمد

1،387،087،600،000

1،227،239،000،000

1،415،008،085،000

1،252،701،810،000

فارس

851،506،164،000

753،378،210،000

1،055،394،894،000

934،337،484،000

جمع

4،518،903،670،000

3،998،143،175،000

4،242،461،995،000

3،755،837،070،000

 -5-2چالش های موجود در زمینه آبزی پروری

در سند راهبردي توسعه شیالت در بند  1اهداف اصلی آن ،به بهرهبرداري مسئوالنه و توسعه پايدار منابع آبزي کشور اشاره
شده است .راهبردهاي مترتب بر آن؛ جهت حفظ اکوسیستم آبزيان در کلیه فعالیتهاي شیالتی و بازسازي ذخاير با تاکید بر
رعايت ضوابط و مقررات زيست محیطی درفعالیت هاي شیالت ايران و بهنگام نمودن آن است.
هرفعالیتی در طبیعت میتواند تأثیراتی مثبت و منفی بر محیط زيست داشته باشد .جلوگیري از انقراض نسل گونههاي تجاري،
افزايش درآمد و اشتغال ،ايجاد تحول فرهنگی و اجتماعی و ...از جمله مزاياي مثبت پرورش ماهی میباشد .در مقابل خطراتی
نیز وجود دارند که نمیتوان آنها را ناديده گرفت .پیامدهاي منفی ناشی از اين خطرات را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
گروه اول پیامدهاي منفی زيست محیطی ناشی از توسعه پرورش آبزيان را میتوان به توسعه غیرمسئوالنه پرورش ماهی نسبت
داد .يعنی توسعهاي که فقط منافع افراد سودجو را درپی دارد و به هیچ وجه مورد تأئید انسان هاي طرفدار توسعه پايدار نمیباشد
به طور مثال میتوان به احداث مزارع پرورش ماهی در بستر رودخانه و بدون اخذ مجوزهاي الزم اشاره نمود ويا پرورش ماهیان
گوشتخوار در کنار منابع آبهاي طبیعی هم میتواند خطر آفرين باشد .به هر حال حضور گونههاي ناخواسته ماهی در منابع
آبهاي طبیعی ممکن است مشکالتی را براي اکوسیستم به وجود آورد .بديهی است که اين نوع خطرات را نمیتوان به حساب
خطرات زيست محیطی پرورش آبزيان در همه جا منظور نمود.
گروه دوم تضادهاي بالقوه ذاتی توسعه آبزي پروري با حفظ محیط زيست می باشد .از اين رو الزم است تا حد ممکن از
بروز عوامل ناپايداري جلوگیري شود .شايد مهمترين مشکلی که در اين رابطه خودنمايی میکند موضوع پساب مزارع پرورش
ماهی و ورود آن به منابع پذيرنده و حضور ناخواسته برخی گونههاي آبزيان در آب هاي طبیعی به عنوان رقیب غذايی و به
اشغال درآوردن زيستگاه و جايگاه اکولوژيک باشد.
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مشاهده شده است که بخش عمده اي از کارگاههاي پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمان داراي موافقت اصولی تاسیس و
بهره برداري و همچنین برخی مزارع پرورش ماهی غیر مجاز رفا به واسطه ايجاد اشتغال به صورت غیر مجاز در حاشیه رودخانه
مستقرند و بیشترين حجم آلودگی را به آن وارد می نمايند و مهمترين عامل تهديد کننده اکوسیستم رودخانه ها به شمار
میروند .احداث اين کارگاهها باعث بروز مشکالت جدي میشود که به صورت خالصه به مواردي از آنها اشاره میگردد .از
جمله اين اثرات می توان به تخلیه پساب کارگاه ها و منابع آبی ،رها شدن انواع میکروارگانیسم هاي بیماريزا مانند میکروبها،
انگلها و ويروس هاي موجود در ضايعات کشتارگاه ها در منابع آب و انتقال آنها به انسان (شريف روحانیFolk ()1380،
.)and Kautsky,1992,24
باقی ماندن مقاديري از غذاي مصرف نشده در پساب و انباشته شدن آن در نقاط آرام رودخانه سبب می شودکه پروتئین موجود
در مواد غذايی در اثر فساد تدريجی تجزيه و تولید آمونیاک در آب نمايد ،ضمن اينکه ماهی ها نیز آمونیاک دفعی خود را
وارد آب می کنند .بنابراين آمونیاک وارده در اثر اکسیداسیون به ترتیب به نیتريت و نیترات تبديل می شود که هر سه ترکیب
نامطلوب در آب می باشند(شريف روحانی )Folk and Kautsky,1992 ( )1380،
ماهیان همواره مورد هجوم انواع میکروارگانیسم هاي بیماري زا قرار دارند و براي درمان آنها از انواع مواد شیمیايی و آنتی
بیوتیکها مانند اکسی تتراسايکلین ،بنزالکونیوم کلرايد ،ارگانوفسفر ،ماالشیت گرين ،فرمالین و غیره استفاده می شودکه برخی
از اين ترکیبات ممکن است براي چند سال بدون تغییر پايدار بمانند(مصطفوي.)1380،
استفاده از غذاهاي با کیفیت پايین مثل غذاي تهیه شده از غالت کپک زده براي تغذيه ماهیان نیز ممکن است (به دلیل ايجاد
سم آفالتوکسین و تجمع آن در کبد و بروز سرطان) خطرآفرين باشد.
از مسائل ديگر ،می توان به عدم توجه و دقت به ساخت اصولی استخرها و در نتیجه آن فرار ماهیان به رودخانه و تهديد گونه
هاي بومی به دلیل رقابت غذايی و هیبريداسیون اشاره نمود.
-6-2محاسبه بار آلودگی

میزان بار آلودگی ناشی از يک واحد پرورش ماهی را می توان به راحتی محاسبه نمود .
 :BODبه ازاي هرتن تولید ماهی با ضريب تبديل غذايی  315 ، 1/2کیلوگرم  BOD5وارد آب پذيرنده می شود ( Claude
 e.Boyd et al 2007به نقل از وزارت نیرو.)1392 ،
 : TSS+SSبه ازاي هر تن غذاي داده شده با ضريب تبديل يک 300 ،کیلوگرم  TSS+SSوارد آب پذيرنده می شود
( Castledine, 1989به نقل از وزارت نیرو.)1392 ،
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جدول  : 3میزان بارآلودگی ایجاد شده در اثر پررورش ماهیان سردآبی در استان های چهارگانه در سال های  1392و 1393

استان

1393

1392
تولید

 BoDبه تن

 TSS+SSبه تن

تولید

BoD

 TSS+SSبه تن

اصفهان

3055

962،325

916،500

3089

973،035

926،700

چهارمحال

18974

5،976،810

5،692،200

10743

3،384،045

3،222،900

و بختیاري
کهگیلويه و

13400

4،221،000

4،020،000

11045

3،313،500

3،479،175

بويراحمد
فارس

8226

2،591،190

2،467،800

8238

2،594،970

2،471،400

جمع

43655

13،751،325

13،096،500

33115

10،431،225

9،934،500

 -3بررسی منابع علمی

در دستیابی به اهداف پیش بینی شده نسبت به بررسی منابع علمی موجود و نیز آمار و ارقام رسمی ثبت شده در مبادي ذي
مدخل اقدام گرديد .همچنین الزم بود براي دستیابی به هدف قوانین و مقررات موضوعه نیز مورد بررسی قرار گیرد.
دستورالعملهايی که مورد بررسی قرار گرفته شده به شرح جدول شماره( )4است:
جدول  : 4فهرست دستورالعمل های بررسی شده در تدوین راهنمای آبزی پروری پایدار

رديف
1
2

عنوان دستورالعمل
ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور /تمديد پروانه بهداشتی مزارع پرورش
ماهیان سرد آبی
ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور /تمديد پروانه بهداشتی مراکز تکثیر
ماهیان سرد آبی

سال انتشار

موسسه يا نهاد منتشر کننده

1388

سازمان دامپزشکی کشور

1389

سازمان دامپزشکی کشور

سیاستها و ضوابط کلی صدور مجوزهاي آبزي پروري
3

موضوع ماده  6ابالغیه شماره 020/ 318مورخ  1391/1/10وزير محترم

1392

سازمان شیالت ايران

جهاد کشاورزي
4

نقشه راه توسعه آبزي پروري ماهیان سردآبی کشور

1390

موسسه تحقیقات شیالت ايران

5

Best Aquaculture Practices Standards, Guidelines

2011

Guidelines copyright 2011, Global
Aquaculture Alliance.

6

روش شناسی "تعیین فواصل مزارع آبزي پروري در مسیر رودخانه ها"

1392

وزارت نیرو

7

نظام نامه آبزي پروري با استفاده از رودخانه ها

1392

8

نظام نامه اجرايی آبزي پروري در منابع و تاسیسات آبی

1386

9

Aquaculture Stewardship Council (ASC) Freshwater
Trout Standard

2013

سازمان حفاظت محیط زيست ،
وزارت نیرو (معاونت آب و آبفا) ،وزارت جهاد
کشاورزي (سازمان شیالت ايران )

7

شرکت سهامی مديريت منابع آب ايران
First published by the Freshwater
Dialogue Trout Aquaculture
February 2013, Version 1.0.
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نتایج
همان گونه که در جدول شماره  2مالحظه گرديد ؛ میزان درآمد ناشی از خرد و عمده فروشی در سال  1392به ترتیب
 4،518،903،670،000ريال و  3،998،143،175،000ريال و در سال  4،242،461،995،000 ، 1393ريال و
 3،755،837،070،000ريال بوده است .اين در حالی است که میانگین قیمت ماهی در هر دو رده خرده و عمده فروشی در سال
 93نسبت به سال  92بیش از  23درصد رشد را نشان داده است .پرواضح و بديهی است که کاهش در میزان درآمد کلی و
گردش پول در سطح استان هاي چهارگانه صرفا ناشی از کاهش تولید و به دلیل هجوم بیماري ويروسی  VHSو عدم رعايت
مالحظات مربوط به آبزي پروري پايدار بوده است .از سويی ديگر با بررسی ارقام موجود در جدول شماره  3در
می يابیم که به ازاي تولید انجام شده در استان هاي مذکور  BODو کل مواد جامد معلق TSSو موادجامد معلق SSتولید
شده در سال هاي  1392به ترتیب 13،751،325و  13،096،500تن و در سال  1393به ترتیب  10،431،225و  9،934،500تن
بوده که اين مقادير آلودگی ايجاد شده بدون هیچ گونه کاهش اثرات سوي به منابع پذيرنده وارد گرديده است تا محیط زيست
با اتکا بر توان خودپااليی میزان آن را کاهش دهد.
مطالعات گذشته در خصوص نوع زيستی ماهیان موجود در منابع آبی زاگرس مرکزي نشان داده است که میدهد که برخی
گونههاي با ارزش اقتصادي ،ورزشی ،تزئینی ،زيبايی شناسی و برخی گونههاي بومی انحصاري ايران 2در اين منطقه حضور
دارند(جاذبی زاده ،.1374 ،تیموري ،.1376 ،قربانی 1376 ،و  .)Coad 1988, 1989به طوري که بیشتر گونه هاي بومی
انحصاري آب هاي شیرين ايران در اين منطقه قرار دارد (عبدلی.)1389 ،
با عنايت به بررسی هاي انجام شده عمده تهديدات ناشی از آبزي پروري ناپايدار را می توان به شرح بیان نمود:
 تاثیر بر اکوسیستم و شرايط اکولوژيک منطقه؛
-1تخريب بستر رودخانه و زيستگاه موجودات کفزي
 -2آلوده شدن آب ( به علت عدم وجود آمار از تعداد و میزان عملکرد استخرها و همچنین موقتی بودن (فصلی) برخی از آنها،
شدت آلودگی به سختی قابل برآورد است) ؛
 -3آلودگی حاصل از مواد غذايی ( يوتريفیکاسیون و ) ...
 -4آلودگی حاصل از مواد دارويی
 -5آلودگی حاصل از امراض و بیماري هاي ماهی ها و ماهیان مرده
 -6ورودگونه غیر بومی و مهاجم قزل آال به رودخانه
 -7تغییر در جهت و سرعت جريان آب ( تغییرات هیدرولوژي و هیدروبیولوژيک)
 اثرات اجتماعی
 -1رقابت براي بهره مند شدن از موقعیت کنار رودخانه و مشکالت قومی و طايفه اي به جهت اخذ مجوز يا درگیري براي
تملک زمین
Endemic
8
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 -2رغبت زياد به احداث حوضچه حتی با پرداخت جريمه و رشوه  ،زندگی به عنوان «متخلف»
 -3استفاده از محصوالت تولیدي ناسالم و شیوع بیماري هاي مشترک (زئونوز)
 اثرات تجمعی
-1سهولت احداث و در نتیجه افزايش روز افزون تعداد حوضچه ها وعدم امکان خودپااليی و تشديد آلودگی و بیماري و..
 -2غیر قانونی بودن و در نتیجه عدم نظارت کارشناسان شیالت براي پرورش اصولی
براي برون رفت از شرايط ناپايدار و دستیابی به شرايط بهینه و بهره برداري پايدار  ،تدوين دستورالعمل "آبزي پروري پايدار و

بهره برداري پايدار از منابع آبزيان" به عنوان يکی از ابزارهاي مديريت بهینه و اقتصاااادي پرورش آبزيان در زاگرس مرکزي مد
نظر قرار گفت .اين برنامه برا ساس تجربیات حا صله و نیز مواد قانونی ت صريح شده در ماموريت ها و وظايف نهادهاي ذيربط
تهیه و تدوين گرديده است.
 -1مطالعات بررسی و امکان سنجی و تعیین ظرفیت آبزی پروری با استفاده از آب رودخانه ها
مسئول اجرايی  :سازمان شیالت ايران و وزارت نیرو
ذينفعان  :جوامع محلی  ،مديريت شیالت استان  ،اداره کل حفاظت محیط زيست و شرکت آب منطقه اي
ذيربطان  :سازمان جهاد کشاورزي استان ،اداره کل حفاظت محیط زيست ،شرکت آب منطقه اي ،شوراي برنامه ريزي
استانداري
 -1مسئولیت انجام هر نوع مطالعات آبزي پروري (اعم از شناخت استعدادها ،مطالعات مراحل يک ،دو و سه مندرج در
نظام فنی و اجرايی کشور) بر عهده سازمان شیالت ايران میباشد.
 -2نظارت و تائید نتايج مطالعات برعهده سازمان شیالت ايران میباشد و سازمان شیالت موظف است بعد از تصويب
مطالعات مزبور يک نسخه از آن را به سازمان حفاظت محیط زيست و وزارت نیرو ارسال نمايد.
تبصره :مقتضی است سازمان شیالت ايران ترتیبی اتخاذ نمايد تا مالحظات سازمان حفاظت محیط زيست و وزارت نیرو در
فرآيند مطالعات لحاظ گردد.
 -3وزارت نیرو وسازمان حفاظت محیط زيست الزم است در قالب طرح هاي مطالعاتی مصوب خود نسبت به بررسی توان
خودپااليی رودخانه به منظور تعیین سقف ظرفیت پذيرش آبزي پروري رودخانه ها اقدام نمايند.
-4وزارت نیرو حسب مورد میتواند در تعیین میزان آب قابل تخصیص کالن از رودخانه ها در حوضه آبريز مورد نظر براي
مصرف آبزي پروري از نتايج مطالعات فوق استفاده نمايد.
-5وزارت نیرو در فرآيند تعیین میزان آب قابل تخصیص کالن رودخانه ها براي مصرف آبزي پروري و شرکت ها به
هنگام صدور موافقت اصولی تأمین آب ،می بايد اثرات برداشت آب بر حقابه بران آب شرب در پايین دست را مدنظر
قرار دهند.
 -2الزام آبزی پروران و متقاضیان به مقررات موضوعه
مسئول اجرايی  :سازمان شیالت ايران -وزارت نیرو  -سازمان حفاظت محیط زيست
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ذينفعان  :پرورش دهندگان ماهی ،مديريت شیالت استان ،اداره کل حفاظت محیط زيست ،شرکت آب منطقه اي ،اداره کل
دامپزشکی استان ٬سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی
ذيربطان  :اتحاديه پرورش دهندگان ماهیان سردآبی ،سازمان جهاد کشاورزي استان ،اداره کل حفاظت محیط زيست ،شرکت
آب منطقه اي ،اداره کل دامپزشکی استان
 -1بر اساس درخواست ايجاد مزارع آبزي پروري توسط آبزي پرور ،بررسی هاي الزم براساس فرم هاي بازديد کارشناسی
توسط شیالت استان  -سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی انجام و نتايج آن به همراه ساير مستندات به شرکت آب منطقه اي
و محیط زيست استان براي بررسی امکان صدور پروانه تأسیس توسط شیالت استان ارسال می گردد.
 -2سازمان شیالت ايران/مديريت شیالت و آبزيان استان ها به منظور احداث مزارع آبزي پروري در مناطق مدنظر خود ملزم
به استعالم از سازمان حفاظت محیط زيست جهت دريافت الزامات زيست محیطی و ملزم به رعايت آن می باشد.
-3شرکت هاي آب منطقه اي ملزم به ارائه نقشه هاي حد بستر و حريم رودخانه ها در بازه هاي مطالعاتی مدنظر و مورد
استعالم از سازمان شیالت يا مديريت شیالت و آبزيان استان هاي مربوطه می باشند.
در پیوست شماره 1بخش هايی از نظامنامه آبزي پروري با استفاده از رودخانه ها و فرآيند سازمانی پاسخ به درخواست احداث
مزارع پرورش ماهی با استفاده از آب رودخانه به تفکیک وظايف هر دستگاه آمده است.
به استناد قانون سازمان دامپزشکی کشور -مصوب  1350و آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب  1387و
ضرورت صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداري و اعمال کنترل و نظارت بهداشتی بر مزارع پرورش ماهیان سردآبی،
دستورالعمل اجرائی ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور /تمديد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداري مزارع پرورش ماهیان
سرد آبی تدوين و الزم االجرا می باشد که در پیوست شماره  2ارائه شده است .براساس قانون نظام جامع دامپروري کشور
(مصوب  )1388/6/4و دستورالعمل اجرايی ماده ( 5ابالغ در سال  )1390اين وظیفه بر عهده سازمان نظام دامپزشکی واگذار
گرديده است .
 -3نظارت بر آبزی پروری و فرآیند تولید
مسئول اجرايی  :سازمان شیالت ايران و سازمان حفاظت محیط زيست
ذينفعان  :پرورش دهندگان ماهی  ،مديريت شیالت استان  ،اداره کل حفاظت محیط زيست و شرکت آب منطقه اي
ذيربطان  :سازمان جهاد کشاورزي استان ،اداره کل حفاظت محیط زيست ،شرکت آب منطقه اي
 -1محیط زيست استان بر اساس مفاد قانون توزيع عادالنه آب ،آئین نامه اجرايی جلوگیري از آلودگی آب و ماده  42آئین
نامه اجرايی حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي وظايف خود را در زمینه نظارت ،پايش و کنترل هاي الزم انجام می دهد
و برابر مواد  9الی  15قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست نسبت به صدور اخطار و يا تعطیلی واحدهاي متخلف اقدام
می نمايد.
 -2شیالت استان بر اساس آيین نامه اجرايی حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي در خصوص تشخیص صالحیت ،صدور
کارت شناسايی و هويت آبزي پرور و تعیین آالت و ادوات مورد استفاده ،شیوه آبزي پروري ،مواد غذايی و داروهاي
مورد استفاده مسئول است.
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 -3با آبزي پرورانی که موجب ايجاد آلودگی و تغییر کیفیت در منابع آبی رودخانه ها می شوند ،مطابق ماده  39و 40
آيین نامه اجرايی حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي  ،مواد  9الی  15قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست  ،مواد قانونی
11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 2و  19آئین نامه جلوگیري از آلودگی آب ،ماده  688قانون مجازات اسالمی و ساير قوانین موضوعه
برخورد خواهد شد.
 -4با آبزي پرورانی که مفاد قرارداد تأمین آب را رعايت ننمايند ،مطابق مواد  34و  45قانون توزيع عادالنه آب ،ماده 39
آيین نامه اجرايی حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي ؛ مواد  687 ، 660قانون مجازات اسالمی ؛ مواد  3 ، 2 ، 1و  7اليحه
قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و ساير قوانین موضوعه برخورد خواهد شد.
 -5با هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در محدوده بستر و حريم رودخانه ها مطابق تبصره  4ماده  2قانون توزيع عادالنه
آب و ماده  690قانون مجازات اسالمی برخورد خواهد شد.
 -6هرگونه توسعه و تغییر جانمايی مجموعه آبزي پروري منوط به کسب مجوز از شرکت آب منطقه اي  ،محیط زيست و
شیالت استان و تکمیل فرآيند موضوعه خواهد بود.
 -7در صورت ايجاد شرايط خشکسالی و کاهش آب قابل تحويل ،نظارت بر مزارع پرورش ماهی از جنبه کاهش تناژ تولید
و يا مکانیزاسیون ،روش بهره برداري يا برنامه ريزي در راستاي حفظ سطح تولید بر عهده سازمان شیالت  /مديريت شیالت
استان می باشد.
تبصره :حفظ کیفیت خروجی پساب استخر پرورش ماهی در شرايط فوق الذکر با توجه به استانداردهاي تخلیه و آلودگی
مصوب سازمان حفاظت محیط زيست بر اساس خوداظهاري بر عهده آبزي پرور بوده و درصورت بروز تخلف و مشاهده
آلودگی ،محیط زيست استان بر اساس قوانین موضوعه نسبت به صدور اخطار و تعطیلی واحد آالينده اقدام خواهد نمود.
 -8آبزي پرور ملزم به نصب ادوات اندازه گیري مقتضی (ترجیحاً براي آبگیري ثقلی دبی-اشل و براي آبگیري تحت فشار
کنتور حجمی) به منظور کنترل میزان آب تحويلی با نظارت و تأيید شرکت می باشد (در مورد بهره برداران فعلی در زمان
تمديد پروانه بهره برداري اين موضوع اعمال می گردد)
 -9.آبزي پرور متعهد به رعايت سقف تناژ مندرج در پروانه بهره برداري خود می باشد و هرگونه تغییر تناژ منوط به کسب
مجوز از شرکت آب منظقه اي  ،محیط زيست استان و شیالت استان  -سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و اصالح پروانه بهره
برداري می باشد.
 -10مطابق تبصره ذيل ماده  37آيین نامه اجراي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی ايران ،فهرست
داروها و مواد شیمیايی غیر مجاز و همچنین بیماري هاي مسري و خطرناک توسط سازمان شیالت ايران و نیز شیوه عمل
آوري آبزيان در مزرعه با هماهنگی سازمان دامپزشکی /سازمان نظام دامپزشکی در فروردين ماه هرسال به وزارت نیرو و
سازمان حفاظت محیط زيست اعالم می شود.
 -11بر اساس خود اظهاري ،آبزي پرور ملزم به انجام پايش کیفیت پساب طبق دستورالعمل ارائه شده در پیوست ( )3با
هزينه شخصی و موظف به ارسال نتايج بر اساس تواتر اعالم شده به محیط زيست استان و شرکت آب منطقه اي می باشد.
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-12به منظور افزايش آگاهی بهره برداران ،در سرفصل هاي دوره هاي تخصصی آموزشی آبزي پروران محورهاي زير نیز
توسط سازمان شیالت اعمال گردد:
حساسیت منابع آبی به ورود آالينده هاي ناشی از پساب آبزي پروري؛حساسیت منابع آبی به ورود گونه هاي غیرمجاز؛آموزش صحیح میزان مصرف و استفاده از داروهاي شیمیايی و آنتی بیوتیک ها و اثرات مصرف اضافه آن ها بر کیفیتگوشت ماهیان ،منابع آبی و محیط زيست؛
نحوه تصفیه ،کاهش و کنترل پساب و پسماند تولیدي و روش هاي مناسب دفع پساب و پسماند کارگاه هاي پرورشماهی به رودخانه ها؛
ضرورت رعايت حد بستر و حريم رودخانه و حفاظت از تأسیسات آبزي پروري در برابر سیالب؛شرايط و تعهدات الزام آور براي بهره برداران؛ضرورت همکاري با ادارات کل محیط زيست ،شرکت هاي آب منطقه اي و سازمان شیالت ايران /مديريت شیالتاستان؛
تبصره :در برگزاري دوره ها وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زيست همکاري الزم را با سازمان شیالت ايران خواهند
نمود.
 -4رعایت مالحظات فنی توسط آبزی پروران برای دستیابی به آبزی پروری پایدار
مسئول اجرايی  :سازمان شیالت ايران
ذينفعان  :پرورش دهندگان ماهی  ،مديريت شیالت استان ،
ذيربطان  :سازمان جهاد کشاورزي استان ،اداره کل حفاظت محیط زيست ،شرکت آب منطقه اي؛ سازمان نظام مهندسی
کشاورزي و منابع طبیعی استان
بايد دقت کردکه آبزي پروري صاانعتی نوپاساات و بايد به اصاال تداوم و پايداري اين صاانعت در طوالنی مدت توجه کرد .با
توجه به اينکه امروزه انقالب آبی ) (Blue Revolutionدر بخش آبزي پروري در حال وقوع ا ست که هدف آن صنعتی
شدن آبزي پروري براي سوددهی وتولید هرچه بیش تر درکوتاه مدت است ،توجه به برداشت متناسب با ظرفیت حمل طبیعی
منابع ومديريت منابع براي برداشاات در بلند مدت بساایار اهمیت دارد تا شاااهد تکرار اتفاقی شاابیه به آنچه درانقالب ساابزکه
دربخش کشاورزي رخ داد دربخش آبزي پروري نباشیم( . (Wurts,2000
براي دستیابی به آبزي پروري پايدار که يک فرايند پويا محسوب می شود الزم است که اقدامات اولويت دار زير که متضمن
تولید پايدار و بقاي صاانعت آبزي پروري اساات  ،به عنوان ارکان اصاالی و برونداد دسااتورالعمل آبزي پروري پايدار ص اورت
پذيرد.
 -1توسعه آبزي پروري بر اساس توان اکولوژيک منابع آب هاي سطحی منطقه،
 -2توانمند سازي بهره برداران و ارتقاء و بهبود فعالیت هاي آبزي پروري با رعايت مالحظات زيست محیطی،
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 -3توان ساانجی رودخانه هاي موجود نساابت به طرح هاي توسااعه آبزي پروري (شااامل ظرفیت تولید و بهره برداري و توان خودپااليی
رودخانه)،
 -4تهیه راهنماي توسعه آبزي پروري پايدار و به کارگیري آن در فرايند برنامه ريزي و اجرا،
 -5نظارت و پايش مستمر بر اجرا و بهره برداري از طرح هاي توسعه آبزي پروري و سالمت محصول،
 -6ارزيابی ذخاير قابل استحصال آبزيان از تاالب ها و رودخانه هاي منطقه،
 -7تکثیر مصنوعی گونههاي بومی براي رها سازي در تاالب ها و جلوگیري از ورود گونه هاي غیر بومی به تاالب ها ورودخانه ها

با به کار گیري روش هاي ارائه شده می توان انتظار داشت که در منطقه زاگرس مرکزي آبزي پروري سازگار با محیط زيست و با
رعايت مالحظات اصول آبزي پروري را شاهد باشیم  .در اين نوع آبزي پروري :
 -1پ ساب مزارع پرورش ماهی مديريت خواهد شد و از ورود مواد جامد معلق و محلول -دارو ،باقی مانده غذا و  ..به
داخل آب رودخانه جلوگیري خواهد شد.
 -2از فرار ماهیان پرورشی به محیط طبیعی جلوگیري خواهد شد.
 -3با توجه به تنا سب بین ظرفیت محیط و توان و پتان سیل پرورش آبزيان  ،تعداد حو ضچه هاي پرورش ماهی کنترل و
در نتیجه خودپااليی بهینه رودخانه امکان پذيرشده و به حفظ کیفیت آب رودخانه منتهی خواهد شد
 -4مديريت تغذيه ،بیماري ها و ...مزارع پرورش ماهی اصالح و به بازده اقصادي منجر خواهد شد.
 -5سوددهی در مزارع سازگار با محیط زيست به نسبت مزارع عادي ( کاهش تلفات  ،کیفیت و کمیت تولید ،کاهش
هزينه هاي جاري ) افزايش خواهد يافت.
 -6رعايت اصول آبزي پروري پايدار بر اشتغال زايی محلی تاثیر مثبت خواهد داشت.
انتظار می رود که د ستگاه هاي م سئول از جمله سازمان جهاد ک شاورزي – مديريت شیالت ا ستان ها د ستورالعمل حا ضر را
بومی کرده و با جلب مشااارکت ذينفعان کلیدي و بهره برداران  ،ارائه آموزش هاي الزم و طرفیت سااازي مناسااب نساابت به
اجراي مفاد آن اقدام نمايند .همچنین با تصاااويب اين دساااتورالعمل در مبادي ذيمدخل می توانند به عنوان يکی از ابزارهاي
مديريت برنامه حفاظت توسعه پايدار  ،بستر و ضمانت اجرايی آن را فراهم نمايند.
سپاسگزاری:

اينجانبان مراتب ت شکر و قدردانی خود را از حمايتها و زحمات بیدريغ سرکار خانم مهندس شیرين ابوالقا سمی مدير ملی
طرح زاگرس و آقاي مهندس علی ارواحی معاون طرح ؛ جناب آقاي دکتر ملماسااای مشااااور ملی طرح؛ و همکاري هاي
صمیمانه کارشناسان و مديران شیالت استان هاي چهارگانه براي در اختیار گذاردن آمار و اطالعات و نیز مديران کل محیط
زيست استان هاي ياد شده ابراز می دارند.
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