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ارزیابی کارایی زیستمحیطی نظام پرورش ماهی در
قفسهای دریایی؛ مطالعه موردی استان مازندران
سعید یزدانی ،محمدرضا رمضانی ،حامد رفیعی
تاریخ دریافت7901 /90/42:
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تاریخ پذیرش7901/94/99 :

چکیده
این بررسی به منظور ارزیابی کارایی زیستمحیطی نظام پرورش ماهی در قفسهای دریایی و ارائه پیشنهادهایی بررای
کاهش انتشار آالیندهها به بوم نظام دریایی در سطح استان مازندران انجام شرده اسرتد در ل رر پرورشری 1395-96
تعداد  9مزرعه لعال پرورش ماهی در قفس در این استان وجود داشته است که میزان انتشار آالیندهها به محیط آبی در
هر یک از آنها با روشی نا مستقیم ارزیابی شدد بر پایه نتایج ،به ازای هر تن ماهی قزلآالی تولید شده در قفسهرای
پرورش ماهی به طور میانگین  73.979کیلوگرم نیتروژن 13.893 ،کیلروگرم لسرفر و  488.353کیلروگرم کرربن بره
محیط آزاد شده استد نرخ تبدیر غذایی (نسبت غذای داده شده به ماهیان به میزان ماهی تولید شده) نیز بین 0.897-
 4با میانگین  1.249بود که گویای تغییر پذیریهای شدید کارایی تغذیه استد در ادامه با اسرتفاده از رهیالرت SBM-
 DEAبه ارزیابی کارایی زیستمحیطی هر یک از مزارع پرداخته شدد میانگین کارایی زیستمحیطی مزارع  0.599بود
که نشان از وجود ظرلیت بالقوه باال برای کاهش میزان انتشار آالیندهها و بهبود عملکرد زیسرتمحیطری داردد بنرا برر
یالتهها ضعف دانش لنی قفسداران به ویژه در انتخرا زمران مناسر آغراز و پایران دوره و مردیریت تغذیره ،میرزان
آالیندههای آزاد شده به محیط را الزایش خواهد دادد لذا تاکید میشود که با اعمال سیاستهای تشویقی ،مزارع مولر
تجربههای خود را به دیگر مزارع منتقر کنندد این امر میتواند با برگزاری دورههای آموزشی با بره کرارگیری مدرسران
کارآزموده و قفسداران مول عملی شودد
طبقهبندی C14, Q12, Q10 :JEL
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مقدمه
به رغم تالشهای به عمل آمده برای ریشهکن کردن گرسنگی در کشورهای جهان ،جمعیت گرسنه
جهان در سال  2016به  815میلیون نفر (معادل  11درصد از جمعیت کل جهان) افزایش یافته
است (سازمان خوار بار کشاورزی 2017 ،1الف) .این در حالی است که بنا بر برآوردهای به عمل آمده
جمعیت جهان تا سال  2050به حدود  10میلیارد نفر خواهد رسید و از سویی ،افزایش درآمد در
کشورهای با سطح درآمدی پایین و متوسط منجر به افزایش تقاضا برای گوشت و دیگر مواد غذایی
خواهد شد که در صورت نبود زمینه مدیریت صحیح ،تشدید گرسنگی و فقر در جهان را در پی
خواهد داشت (سازمان خوار بار کشاورزی 2017 ،ب) .در حالی که تولید گوشت قرمز و دیگر
محصوالت کشاورزی با محدودیتهایی رو به رو است ،در عوض دریاها که نزدیک به  75درصد
سطح کره زمین را اشغال کردهاند یکی از ظرفیتهای بالقوه برای تامین مواد غذایی بشر به شمار
میروند (ایزدی و همکاران  .) 2016 ،پرورش آبزیان ضمن کمک به تامین غذا برای جمعیت رو به
افزایش جهان ،نقش مهمی در تامین پروتئین ،مواد ریزمغذی و امگا  3مورد نیاز انسانها دارد (کریم
و همکاران2012 ،2؛ سازمان خوار و بار جهانی .)2018 ،اهمیت باالی آبزیان و به ویژه ماهیان باعث
شده است تا توجه جهانی به این بخش معطوف شود به گونهای که تجارت جهانی ماهیان و
فرآوردههای آن در سال  2016در مقایسه با سال  1976حدود  500درصد رشد داشته (سازمان خوار
بار کشاورزی .)2018 ،در کشورمان ایران نیز روند افزایش تقاضا برای آبزیان محسوس بوده به گونه-
ای که مصرف سرانه آبزیان از حدود  5کیلوگرم در دهه  70به بالغ بر  10کیلوگرم در سال 1395
رسیده است (سازمان شیالت ایران )2017 ،که بیانگر ارتقای فرهنگ استفاده از آبزیان در سبد
کاالیی خانوارهای ایرانی است.
روند افزایشی تقاضا برای ماهیان و فرآورده های آن باعث شده تا پاسخ به تقاضای جهانی تنها با اتکا
به ذخایر طبیعی ماهی امکانپذیر نباشد به گونهای که سهم ماهیان پرورشی از کل ماهیان مصرفی
در جهان از  28درصد در سال  1995به بیش از  50درصد در سال  2016افزایش یافته و به رقم 80
میلیون تن در سال رسیده است (سازمان خوار بار کشاورزی .)2018 ،رشد تقاضا برای آبزیان موجب
)Food and Agriculture Organization (FAO
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شده تا نظامهای مختلف پرورشی به منظور پرورش آبزیان به کار گرفته شوند؛ لیکن کمیابی و
افزایش قیمت زمین به دلیل استفادههای صنعتی باعث شده تا انسانها به نظامهای پرورش در
قفس روی بیاورند (ایلیاسو و همکاران .)2016 ،1پرورش ماهی در قفس یک نظام پرورشی است که
طی آن کشاورزان با استقرار قفسهای به نسبت بزرگ در محیطهای آبی مانند دریاها ،دریاچهها و
پشت سدها اقدام به پرورش ماهی میکنند .برتریهایی همچون استفاده از منابع آبی موجود و
حذف هزینه آب مصرفی ،نیاز به سرمایه کمتر در مقایسه با دیگر نظامهای پرورشی ،برداشت آسان
ماهی و ایجاد ظرفیتهای شغلی موجب شده تا نظام پرورش ماهی در قفس به یکی از پر
طرفدارترین نظامهای پرورشی در دنیا تبدیل شود (چن و همکاران2007 ،2؛ امبووا و همکاران،3
.)2017
صنعت پرورش ماهی در قفس نیز با وجود جذابیت های زیاد آن ،به این دلیل که یک نظام باز تلقیی
میشود در صورت نبود زمینه استفاده بهینه از نهادهها به ویژه غیذای ماهییان ،مییتوانید منجیر بیه
انتشار حجم زیادی از آالیندهها مانند نیتروژن ،فسفر و کربن به محیطهای درییایی شیود (پیرایس و
همکاران2015 ،4؛ بالستر-مولتو و همکاران2017 ،5؛ امسیایور و همکیاران .)2018 ،6انتشیار بییش از
حد نیتروژن به بوم نظام دریایی موجب پدیده یوتریفیکاسیون 7در بوم نظام شده کیه طیی آن رشید
بیش از حد جلبکها و گیاهان آبزی رخ میدهد و در پی آن ،اکسییژن محلیول موجیود در آبهیای
پذیرنده کاهش یافته و اکسیژن کافی برای گونههای مطلوب مانند ماهیان وجیود نخواهید داشیت و
نرخ مرگ و میر آبزیان به صورت معنییداری افیزایش خواهید یافیت (کرومیی و همکیاران2000 ،8؛
پیرسون و بلک2001 ،9؛ پرایس و موریس2013 ،10؛ لو و همکاران .)2018 ،11افزایش میزان فسفر در
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آب موجب تشیدید پدییده یوتریفیکاسییون خواهید شید (کلیورن2001 ،1؛ اسیالم و تانیاکو،2004 ،2
وردگم .)2013 ،3انتشار کربن نیز با فرسایش میکروبی موجب کاهش اکسیژن در آب و برخی تغیییر
پذیریهای شیمیایی دیگر میشود (اسالم2005 ،4؛ پرایس و موریس .)2013 ،بنابراین ضیرورت دارد
تا در کنار برتریهای نظام پرورش ماهی در قفسهای دریایی ،به عملکرد و کیارایی زیسیتمحیطیی
آن نیز توجه ویژهای شود.
بنییا بییر تعریییف گردهمییایی شییورای جهییانی کسییب و کییار بییرای توسییعه پایییدار ،)1996( 5کییارایی
زیستمحیطی افزون بر ارائه کاال و خدمات در راستای تیممین نییاز انسیانهیا و بیاال بیردن کیفییت
زندگی افراد جامعه ،تالش در کاهش اثرگذاریهای زیستمحیطی داشته و از شدت استفاده از منابع
میکاهد .به بیان دیگر ،نظامی به لحاظ زیستمحیطی کاراتر خواهد بود که به منظیور تولیید سیطح
مشخصی از محصول ،آلودگی کمتری ایجاد کند و یا از منظیر دیگیر ،بیا ایجیاد سیطح مشخصیی از
آلودگی ،میزان محصول بیشتری را نسبت به نظامهای دیگر ایجاد کند (پیکیازو-تیادئو .)2011 ،6لیذا
بدیهی است که ارزیابی کارایی زیستمحیطی فعالیتهای اقتصادی از جمله نظام پیرورش میاهی در
قفسهای دریایی به همراه ارائه راهکارهایی برای بهبود آن ،میتواند بیه عنیوان ابیزاری میوثر بیرای
کاهش پیامدهای جانبی و در عین حال ،افزایش عملکرد اقتصادی این نظام به کار گرفته شود.
اهمیت توجه به پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهای اقتصادی باعث شده تا پیش از این بررسیهای
مختلفی به ارزیابی کارایی زیستمحیطی این فعالیتها بپردازند .برخی از این بررسیها برای بیرآورد
کارایی زیستمحیطی از رهیافت اقتصاد سنجی تابع تولید مرزی تصادفی 7اسیتفاده کیردهانید کیه از
جمله آنان میتوان به رینهارد و همکاران )2000( 8در برآورد کارایی زیسیتمحیطیی گیاوداریهیای
هلند ،ژانگ و ژو )2005( 9در بررسی کارایی زیستمحیطی کشت سبزی در چین ،کوثر و همکیاران1
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همکاران )2010( 1در برآورد کارایی زیستمحیطی تولید برنج باسیماتی در پنجیاب پاکسیتان و ژو و
همکاران )2015( 2در برآورد کارایی زیستمحیطی پرورش خوک در چین اشاره کرد .برخی دیگیر از
بررسیهای انجام شده پیرامون این موضوع نییز بیا اسیتفاده رهیافیت برنامیهرییزی ریاضیی تحلییل
پوششی دادهها 3به محاسبه کارایی زیستمحیطی تولید محصوالت مختلف پرداختهاند کیه از جملیه
آنان میتوان به کوئلی )2006( 4در اندازهگیری کارایی زیستمحیطی دامداریهای بلژیک ،محمیدی
و همکاران )2014( 5در ارزیابی کارایی زیست محیطی کشیت بیرنج در گرگیان ،ماسیودا )2016( 6در
ارزیابی کارایی زیستمحیطی تولید گندم در ژاپن ،کوهن و همکیاران )2018( 7در محاسیبه کیارایی
زیسییتمحیطییی پییرورش خییوک در چییین ،سییچینی و همکییاران )2018( 8در ارزیییابی کییارایی
زیستمحیطی گلههای گاو شیری در ایتالیا اشاره کیرد .در زمینیه ارزییابی کیارایی زیسیتمحیطیی
پرورش آبزیان نیز بررسیهای پرشماری انجام شده است .به عنوان مثال ترنگ و همکیاران)2018( 9
با استفاده از رهیافت مرزی تصادفی و بر مبنای فرم تابعی ترنسلوگ به برآورد کارایی زیستمحیطی
مزارع پرورش میگو در دلتای مکونگ 10واقع در کشور ویتنام پرداختنید .بررسییهیای دادههیای 90
مزرعه در منطقه مورد بررسی نشان داد که میانگین کارایی زیستمحیطی این مزارع  0.65است .بیه
عبارت دیگر مزارع مورد بررسی باید نهادههای زیانآور زیستمحیطی را  35درصید کیاهش دهنید و
در عین حال میزان استفاده از نهادههای عادی و میزان تولید ثابیت باشید تیا از ایین راه بیه کیارایی
زیستمحیطی دست یابند .از بررسیهای داخلی نیز میتوان به بررسی ناظرانی ( )2016اشیاره کیرد
که به بررسی کارایی زیستمحیطی مزارع پرورش ماهیان گرمابی در استان خوزستان پرداخت .او بیا
اندازه گیری غلظت سه آالینده نیترات ،آمونیوم و فسفات در پساب خروجی از استخرهای  90مزرعیه
پرورش ماهی و استفاده از رهیافت مرزی تصادفی بیان کرد که میانگین کارایی زیستمحیطی مزارع
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پرورش ماهی  0.30بوده است که بیانگر این واقعیت است که مزارع پرورش ماهی اسیتان خوزسیتان
دارای کارایی به نسبت پایینی هستند.
با وجود انجام بررسیهای گسترده خارجی در زمینه ارزییابی کیارایی زیسیتمحیطیی فعالییتهیای
اقتصادی از جمله پرورش آبزیان ،تا کنون هیچ بررسی خارجی بیه ارزییابی کیارایی زیسیتمحیطیی
نظام پرورش ماهی در قفس هیای درییایی نپرداختیه اسیت و بررسییهیای موجیود ماننید (بورئیو و
همکاران2003 ،1؛ اسالم2005 ،؛ اسیر و پوالتسو2008 ،2؛ گوندوی و همکیاران )2011 ،3بیه محاسیبه
میزان انتشار آالیندهها ناشی از این نظام بسنده کردهاند .در داخل کشور نیز نه تنها هییچ بررسییای
به ارزیابی کارایی زیستمحیطی نظام پرورش ماهی در قفس نپرداخته اسیت ،بلکیه هییچ کیدام بیه
محاسبه حجم آالیندههای ناشی از این نظام نیز نپرداختهاند .از اینرو ،این بررسی با هیدف محاسیبه
میزانهای نیتروژن ،فسفر و کربن به عنوان مهمترین آالیندههای آزاد شده به محیط ناشیی از نظیام
پرورش ماهی در قفس ،ارزیابی کارایی زیستمحیطی ایین نظیام و ارائیه راهکارهیایی بیرای کیاهش
پیامدهای مخرب آن بر بوم نظام دریایی در سطح استان مازندران انجام شده است .استان مازنیدران
با دارا بودن  350کیلومتر نوار ساحلی و تولید بالقوه  3600تن در سال یکی از استانهایی اسیت کیه
به دلیل وجود شرایط مناسب پرورش ماهی در قفسهای دریایی به ویژه برای میاهی قیزلآال توجیه
زیادی را به خود جلب کرده است (ایزدی و همکاران .)2016 ،پرورش ماهی در قفسهای درییایی در
استان مازندران در فصل پرورشی  1395-96توسط  9مزرعه فعال و با استفاده از  57قفیس در حیال
انجام بوده است که همگی آنان به پیرورش میاهی قیزلآال مشیغول بیودهانید (اداره شییالت اسیتان
مازندران .)2017 ،مشخصات هیر ییک از میزارع در جیدول ( )1ارائیه شیده اسیت .4در ضیمن همیه
قفسهای مورد استفاده از نوع پلیاتیلنی گرد بوده و به طور عموم با قطیر  20متیر و عمی  10متیر
طراحی شدهاند.
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جدول ( )3ویژگیهای مزارع پرورش ماهی در قفس واقع در استان مازندران
Table 1- Specifications of fish cage farms located in Mazandaran province
شهرستان
شماره مزرعه
Township
Farm number
نوشهر ()Nowshahr
مزرعه شماره )Farm number 1( 1
بابلسر ()Babolsar
مزرعه شماره )Farm number 2( 2
نوشهر ()Nowshahr
مزرعه شماره )Farm number 3( 3
نوشهر ()Nowshahr
مزرعه شماره )Farm number 4( 4
جویبار ()Juybar
مزرعه شماره )Farm number 5( 5
عباس آباد ()Abbasabad
مزرعه شماره )Farm number 6( 6
عباس آباد ()Abbasabad
مزرعه شماره )Farm number 7( 7
تنکابن ()Tonekabon
مزرعه شماره )Farm number 8( 8
تنکابن ()Tonekabon
مزرعه شماره )Farm number 9( 9
منبع :اداره شیالت استان مازندران

Reference: Mazandaran fisheries organization

روش تحقیق
محاسبه کارایی زیستمحیطی
رهیافت تحلیل پوششی دادههای مرسوم ( )CDEA1که به طور عمده با نامهای  CCR2وBCC3

شناخته میشود تغییر پذیریهای الزم در نهادهها و یا محصوالت برای دستیابی به کارایی
زیستمحیطی کامل را به صورت نسبتی از کل نهادهها یا محصوالت در نظر میگیرد .حال آنکه
ممکن است در واقعیت ،واحدهای تصمیمگیر 4یا همان بنگاهها بتوانند با تغییر مقادیر هر یک
نهادهها و یا محصوالت به نسبتهای نابرابر به کارایی زیستمحیطی کامل دست یابند (ماسودا،
 .)2016با این وجود میتوان ضعف روش  CDEAرا با استفاده از رهیافت تحلیل فراگیر دادهها با
تاکید بر متغیر  ،)SBM-DEA5( Slackرفع کرد .این رهیافت با لحاظ کردن متغیر  ،Slackبر خالف
مدلهای  CCRو  ،BCCمقدار تغییر پذیریهای الزم در هر یک از نهادهها یا محصوالت به منظور
1

)Conventional Data Envelopment Analysis Approach (CDEA
)Charnes-Cooper-Rhodes (CCR
3
)Banker-Charnes-Cooper (BCC
4
)Decision Making Units (DMUs
5
)Slack-Based Measure- Data Envelopment Analysis Approach (SBM-DEA
2
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دستیابی به کارایی زیستمحیطی کامل را به صورت اختصاصی محاسبه میکند (تن 2001 ،1و
 .)2011به منظور درک بهتر رهیافت  SBM-DEAدر ادامه بنا بر نتایج بررسی تن ( )2001به
بررسی ساختار این مدل پرداخته شده است .فرض کنید  nواحد تصمیمگیر ( )DMUsوجود دارد
که ماتریس نهادهها و ستادههای آنها به ترتیب به صورت X  (x ij )  R m n
و  Y  ( y ij )  R s nباشد .فرض شود که مجموعه دادهها مثبت باشد و یا به عبارت دیگر X  0

و  Y  0باشند .در این صورت مجموعه تولید ممکن 2که آن را  Pمینامیم به صورت زیر تعریف
میشود:
()1
P   x , y  x  X  , y Y  ,   0
که  λیک بردار نا منفی در  R nاست (توجه شود که میتوان برخی محدودیتها را نیز بر  λاعمال
کرد .به عنوان مثال میتوان قید  j  1

n
j 1



را در نظر گرفت که در این صورت مقادیر کارایی

در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس محاسبه خواهد شد) .فرض شود عبارتهای زیر برای تشریح
یک واحد تصمیمگیر که به صورت ) DMU(xo,yoنشان داده میشود ،استفاده شوند:

()2
xo  X  s ,

()3
y o Y   s ,
که در آنها  s- ،λو  s+مقادیر بزرگتر یا برابر صفر را اختیار میکنند .بردارهای  s   Rو s   R

در عبارتهای باال به ترتیب نشاندهندهی مازاد نهاده 3و کمبود ستاده 4هستند و  Slackنامیده
میشوند .بنا بر شرایط  X  0و    0میتوان گفت که بنا به ضرورت:
()4
xo  s
با استفاده از  s-و  s+میتوان شاخص  ρرا به صورت زیر تعریف کرد:
()5

x io
y ro

s i

r

m
i 1

s

 m 
1  1  
s

1 1



s
r 1

1

Tone
Production Possibility Set
3
Input Excess
4
Output Shortfall
2

ارزیابی کارایی زیست محیطی331...

که بنا بر عبارت ( ،)4مقدار  ρبین صفر و یک خواهد بود .به منظور ارزیابی کارایی ) ،(xo,yoبرنامه
ریاضی کسری زیر بر مبنای  s- ،λو  ،s+در نظر گرفته میشود:
x io

()6

y ro

s i

r

m
i 1

s

 m 
1  1  
s

1 1



min

s
r 1

xo  X   s ,

s .t

y o Y   s  ,

  0, s   0, s   0.
چنانچه یک متغیر اسکالر بزرگتر از صفر مانند  tدر صورت و مخرج معادله ( )6ضرب شود آشکار

است که تغییری در  ρایجاد نمیشود .اگر این مقدار  tرا به گونهای اختیار کنیم که مخرج کسر
برابر یک شود ،این فرض به قسمت محدودیتهای مدل اضافه شده و هدف مسئله برنامهریزی به
کمینه کردن صورت کسر یاد شده تبدیل خواهد شد .بنابراین خواهیم داشت:
x io

()7

ts i

m
i 1


r



1
m

min   t 

1 s ts
,

y ro
s r 1
xo  X   s ,
1t 

s .t

y o Y   s  ,

  0, s   0, s   0, t  0.
مشکل مدل برنامهریزی باال این است که غیر خطی است چرا که این مدل عبارت غیر

خطی )  ts r (r  1,..., sرا در بر دارد .البته میتوان با انجام تغییرهایی آن را به یک مدل خطی
تبدیل کرد .بدین منظور فرض کنید S   ts  ، S   ts  :و .   t 
در این صورت مسئله برنامهریزی ( )7به صورت مسئله برنامهریزی خطی شماره ( )8در میآید:
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x io

()8

S i

m
i 1



1
m

min   t 

1 s S r
,

s r 1 y ro
tx o  X   S  ,
1t 

s .t

ty o Y   S  ,
  0, S   0, S   0, t  0.





فرض کنید حل بهینه مسئله برنامهریزی خطی باال بدین صورت باشد.  *, t *, *, S  *, S  * :

در این صورت حل بهینه مسئله برنامهریزی ( )6به صورت زیر تعریف خواهد شد:


()9
* *   *, *   *t *, s  *  S *t *, s  *  S *t
بر مبنای این مقادیر بهینه ،یک واحد تصمیمگیر کارا 1به صورت زیر تعریف میشود:
یک واحد تصمیمگیر ،کارا خواهد بود ،اگر  . *  1این وضیعیت ،معیادل بیا  s  *  0و s  *  0

خواهد بود و یا به بیان دیگر ،هیچ مازاد نهاده و یا کمبود محصولی وجود نخواهد داشت.2
تا به اینجا چگونگی محاسبه کارایی زیستمحیطی بر مبنای رهیافت  SBM-DEAدر هر دو حالت
بازده ثابت نسبت به مقیاس و بازده متغیر نسبت به مقیاس شرح داده شد .محاسبه کارایی
زیستمحیطی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس و بازده متغیر نسبت مقیاس ،به ترتیب مقادیر
کارایی زیستمحیطی خالص 3و کارایی زیستمحیطی کلی 4را به دست میدهد (لی و همکاران،5
 )2013و پژوهشگران بنا بر هدفهای خود میتوانند هر یک از این دو را محاسبه کنند .البته عمده
بررسیهای انجام شده پیرامون ارزیابی کارایی زیستمحیطی پرورش آبزیان از جمله (لوزانو و

SBM-efficient unit

1

2برای اطالعات بیشتر به تن ( )2001مراجعه شود.
3کارایی زیستمحیطی خالص ( )Pure Environmental Efficiencyنوعی کارایی زیستمحیطی است کیه اثرگیذاریهیای ناکیارایی
مقیاس از آن برداشته شده است.
Overall Environmental Efficiency
Lie et al.

4
5
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همکاران2009 ،1؛ لوزانو و همکاران2010 ،؛ وزکوئز-رو و همکاران )2010 ،2از رهیافت تحلیل فراگیر
داده ها با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس استفاده کرده و آن را در مقایسه با فرض بازده متغیر
نسبت به مقیاس ،مناسبتر دانستهاند.
در این بررسی نیز با توجه به محدود بودن شمار واحدهای پرورش ماهی در قفسهای درییایی واقیع
در استان مازندران ،برای محاسبه کارایی زیسیتمحیطیی از رهیافیت  SBM-DEAدر حالیت بیازده
ثابت نسبت به مقیاس استفاده شد که در آن میزان ماهی تولید شده به عنوان ستاده در نظر گرفتیه
شده است .الزم به بیان است که در محاسبه کارایی زیستمحیطی ،سیتاده را مییتیوان بیه صیورت
ارزش ماهی تولید شده نیز در نظر گرفت اما این امر میتواند نتایج گمراه کنندهای به دنبیال داشیته
باشد چرا که افزایش قیمت بازاری بیه دلییل بازاییابی محصیول و غییره مییتوانید نتیجیه عملکیرد
زیستمحیطی تولید محصول را بهتر از آنچه که هست ،نشان دهد (جن و همکاران .)2012 ،3مقادیر
انتشار سه آالینده نیتروژن ،فسفر و کربن نیز به عنوان نهادههای زیانآور (ییا همیان اثرگیذاریهیای
زیستمحیطی) وارد مدل شدند .4چنانکیه پییشتیر بییان شید ،آالینیدههیای ییاد شیده مهیمتیرین
آالیندههای آزاد شده به بوم نظام دریایی ناشی از پرورش ماهی در قفسهای دریایی هستند کیه در
ادامه چگونگی محاسبه میزان انتشار هر یک از آنها شرح داده شده است.
محاسبه میزان انتشار آالیندهها به بوم نظام دریایی
برای سنجش میزان انتشار نیتروژن ،فسفر و کربن آزاد شده به بوم نظیام ،دو روش وجیود دارد .اول،
روش مستقیم که بر مبنای انجام آزمایشهای گسترده استوار اسیت و دوم ،روش نیا مسیتقیم .روش
اول بسیار پر هزینه و دشوار است و افزون بر این ،میتواند بیا خطیای بیاالیی همیراه باشید (کلیی و
همکاران1996 ،5؛ بورئو و همکاران2003 ،؛ گوندوی و همکاران .)2011 ،لیکن با به کار بیردن روشیی
نا مستقیم و به نسبت ساده ،می توان میزان نیتروژن ،فسفر و کربن آزاد شده به محیطهیای درییایی
را با دقت به نسبت باالیی محاسبه کرد .در روش نا مستقیم ،اختالف بین مییزان نیتیروژن ،فسیفر و
1

Lozano et al.
Vázquez-Rowe et al.
3
Jan et al.
2

4در این رهیافت نیازی به وارد کردن نهادههای معمول تولید در مدل نیست و تنها نهیادههیای زییانآور ییا همیان اثرگیذاریهیای
زیستمحیطی در نظر گرفته میشوند .برای اطالعات بیشتر به ماسودا ( )2016رجوع شود.
Kelly et al.

5
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کربن موجود در نهادههای ورودی و محصول خروجی از قفس ،به عنوان حجم عنصیرهای آزاد شیده
به محیط در نظر گرفته میشود.
1
در ادامه با استفاده از روش نا مستقیم به کار گرفته شده در مجموعه بررسیهای هیال و همکیاران
که طی سه سال پیاپی به چاپ رسیده است ،به توضیح روش محاسبه آالیندهها پرداخته شیده و بیر
همین مبنا ،میزان انتشار آالیندههای یاد شده برای مزرعه شماره یک (که در فصل پرورشیی 1395-
 96تنها دو قفس فعال داشته که در شهرستان نوشهر واقع است) ارزیابی شیده اسیت .الزم بیه بییان
است که محاسبه میزان انتشار آالیندهها برای دیگر مزارع نیز به روش مشابه انجام شده است .لذا به
منظور کاهش حجم مقاله ،جزئیات محاسبهها تنها برای مزرعه شماره یک ارائه شده و در مورد دیگر
مزارع تنها به بیان نتایج اکتفا شده است.
هال و همکاران با استفاده از روشی که در ادامه به تفصییل بییان شیده اسیت ،بیه محاسیبه مییزان
نیتروژن ،فسفر و کربن آزاد شده به محیط در یک مزرعه پیرورش میاهی قیزلآال در قفیس واقیع در
غرب سوئد پرداخته اند .نخستین بررسی آنان (هال و همکیاران )1990 ،بیه محاسیبه مییزان انتشیار
کربن اختصاص یافته است .دومین بررسی (هالبی و هال )1991 ،2مربوط به محاسبه مییزان انتشیار
فسفر بوده و در نهایت ،سومین بررسی آنان (هال و همکیاران )1992 ،در رابطیه بیا محاسیبه مییزان
نیتروژن آزاد شده به محیط آبی بوده است .داده های مورد نیاز برای انجام محاسبه عبیارت اسیت از:
 )1وزن و شمار بچهماهی ریخته شده به قفس ها به عالوه میزان نیتروژن ،فسفر و کیربن موجیود در
هر بچهماهی  )2وزن و شمار ماهی برداشت شده از قفسها به عالوه میزان نیتروژن ،فسیفر و کیربن
موجود در ماهی برداشت شده  )3وزن و شمار ماهی هدر رفته (مجموع ماهی تلف شده و فرار کرده)
به عالوه میزان نیتروژن ،فسفر و کربن موجود در ماهی هدر رفته  )4وزن کل غذای ریخته شیده بیه
قفسها به عالوه میزان نیتروژن ،فسفر و کیربن موجیود در غیذا .در زییر چگیونگی محاسیبه مییزان
نیتروژن ،فسفر و کربن موجود در بچهماهی ،ماهی برداشت شده و ماهی هدر رفته به صورت مفصیل
مورد بحث قرار گرفته است.

Hall et al.
Holby & Hall

1
2
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 نیتروژن موجود در بچهماهی ،ماهی برداشت شده و ماهی هدر رفتهبرای برآورد میزان نیتروژن موجود در بچهماهی ،ماهی برداشت شیده و میاهی هیدر رفتیه (مجمیوع
ماهیانی که تلف شده و یا فرار کردهاند) از رابطهای که توسط پرسون )1986( 1توسیعه یافتیه اسیت،
استفاده شد .پرسون میزان نیتروژن موجود در ماهی را به صورت تیابعی از وزن میاهی و بیر مبنیای
رابطه زیر ارائه کرد که در آن W ،وزن ماهی تازه بر حسب گرم است.
()10
%N  0.096 17.4 W 0.099
الزم به بیان است که وزن کل ماهی هدر رفته (که مجموع ماهیان تلیف شیده و ماهییانی کیه فیرار
کردهاند ،میباشد) بر مبنای محاسبههای ساده به دست میآید .به این ترتیب که وزن هر بچهمیاهی
و شمار بچهماهی ریخته شده به قفس در آغاز دوره مشخص است .وزن هر عدد ماهی برداشت شیده
و وزن کل ماهیان برداشت شده در پایان دوره نیز مشخص است .لذا شمار ماهی در پاییان دوره نییز
به دست میآید و میتوان شمار ماهیان هدر رفته را محاسبه کرد .وزن هر ماهی هدر رفته نیز بنا بر
بررسیهای هال و همکاران ( ،)1992برابر با وزن یک بچهماهی به عالوه نصیف مییانگین وزن اضیافه
شده به هر یک از ماهیان در طی دوره در نظر گرفته شده است .سپس با ضیرب شیمار میاهی هیدر
رفته در میانگین وزن ماهی هدر رفته ،وزن کل ماهیان هدر رفته به دست خواهد آمد.
 فسفر موجود در بچهماهی ،ماهی برداشت شده و ماهی هدر رفتهبرای برآورد میزان فسفر موجود در بچه ماهی ،میاهی برداشیت شیده و میاهی هیدر رفتیه (مجمیوع
ماهیانی که تلف شده و یا فرار کردهاند) از رابطهای که توسط پرسیون ( )1986توسیعه یافتیه اسیت،
استفاده شد .پرسون میزان فسفر موجود در ماهی را به صورت تابعی از وزن میاهی و معیادل 0.406
درصد از وزن ماهی تازه میداند .بر همین مبنا و با انجام محاسبههای ساده ،میزان فسفر موجیود در
بچهماهی ،ماهی برداشت شده و ماهی هدر رفته به دست خواهد آمد.
 کربن موجود در بچهماهی ،ماهی برداشت شده و ماهی هدر رفتهپرسون ( )1986میزان کربن موجود در ماهی را به صورت تابعی از وزن ماهی و بر مبنای رابطیه زییر
ارائه کرد که در آن W ،وزن ماهی تازه بر حسب گرم است.
()11
%C  0.55 17.4 W 0.099

Persson

1
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روشن است که در صورت مشخص بودن وزن هر عدد بچه ماهی ،ماهی برداشت شده و ماهی هدر
رفته ،میزان کربن موجود در آنها به آسانی قابل محاسبه خواهد بود.
داده های الزم برای محاسبه میزان نیتروژن ،فسفر و کربن آزاد شده به محیط آبی ناشی از پرورش
ماهی در مزرعه شماره یک در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( )2میزان نیتروژن ،فسفر و کربن موجود در بچهماهی ،ماهی برداشت شده و ماهی هدر رفته برای
مزرعه شماره یک
Table 2- Nitrogen, phosphorus and carbon contents of juveniles, harvested fish, and fish
loss in the farm number one
کربن
فسفر
نیتروژن
اندازه
وزن کل
وزن
(کیلوگرم
(درصد از وزن تازه) (درصد از وزن تازه) (درصد از وزن تازه)
(گرم وزن
تازه)
Carbon
Phosphorus
Nitrogen
تازه)
concentration
concentration
concentration
Weight
(kg
Size (g
)%(fresh w/w
)%(fresh w/w
)%(fresh w/w
fresh
)wt
)fresh wt
بچهماهی
b
b
b
8000a
16.170
0.406
2.822
200a
Juveniles
ماهی برداشت شده
30000a
18.963b
0.406b
3.310b
1000c
Harvest
رفته
ماهی هدر
18.028b
0.406b
3. 147b
600e
6000d
Fish loss
 :aدادهها توسط مدیر مزرعه ارائه شده است.
a: Data given by fish farmer
 :bبر مبنای رابطههای ارائه شده توسط پرسون ( )1986محاسبه شده است.
)b: Calculated for whole rainbow trout according to Persson (1986
 :cمعادل میانگین وزن هر ماهی برداشت شده در پایان دوره در نظر گرفته شده است.
c: Estimated as the average weight of fish harvested at the end of production cycle
 :dدر آغاز شمار ماهیان هدر رفته (که معادل با اختالف بین شمار بچهماهی در آغاز دوره و شمار ماهی برداشت شده از قفسها
است) محاسبه شده است .سپس با ضرب آن در میانگین وزن هر ماهی هدر رفته ،کل وزن ماهیان هدر رفته محاسبه شده است.
d: First, the number of lost fish (which is equal to the difference between the number of
juveniles at the beginning of the season and the number of fish harvested from the cages) has
been calculated. Then, by multiplying it by the average weight of each lost fish, the total
weight of the lost fish is calculated
 :eمعادل وزن یک بچهماهی به عالوه نصف میانگین وزن اضافه شده به هر ماهی در طی دوره در نظر گرفته شده است.
e: Estimated as the weight of a juvenile plus the half of average weight gained by a fish during
the season
Reference: Study findings
منبع :یافتههای تحقی
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تا به اینجا میزان نیتروژن ،فسفر و کربن موجود در بچهماهی ،ماهی هدر رفته و ماهی برداشت شده
از قفسها ،مشخص شد .کارکنان مزرعه شماره یک ،طی دوره پرورشی  1395-96در کل  26تن
غذای ماهی به قفسها ریختهاند که میزان نیتروژن ،فسفر و کربن موجود در غذا بر مبنای اظهار
مدیر مزرعه به ترتیب برابر با  1.35 ،8و  51درصد از وزن خشک غذا در نظر گرفته شده است .با
وجود آمار و رقمهای باال ،محاسبه میزان انتشار آالیندههای یاد شده به بوم نظام دریایی برای مزرعه
شماره یک ،به آسانی و بر مبنای رابطه ( )12انجام میشود .در مورد میزان نیتروژن (فسفر/کربن)
موجود در ماهی هدر رفته که در رابطه زیر لحاظ شده است ،الزم به ذکر است که از  600گرم وزن
منظور شده برای هر یک از این ماهیان 200 ،گرم آن مربوط به همان بچهماهی اولیه بوده است که
یک بار در میزان نیتروژن (فسفر/کربن) موجود در بچهماهی به شمار آمده است .لذا برای جلوگیری
از احتساب مضاعف نیاز است تا شمار ماهی هدر رفته (که به آسانی از تقسیم وزن کل ماهی هدر
رفته بر وزن هر ماهی هدر رفته به دست میآید) در وزن هر بچه ماهی ضرب شده و میزان نیتروژن
(فسفر/کربن) موجود در آن از کل نیتروژن (فسفر/کربن) وارد شده به مجموعه کسر شود.
T .A .Pi  Juv  Pi ContentOfJuv  FishLose  Pi ContentOfLostFish

()12

 Feed  Pi ContentOfFeed  HarvestedFish  Pi ContentOfHarverstedFish
NumberOfLostFish WeightOfEachJuv  Pi ContentOfJuv

در این رابطه  T .A .Piنشانگر کل آالینده iام آزاده شده به محیط آبی بر حسب کیلوگرمJuv ،

نشانگر وزن کل بچهماهیهای ریخته شده به قفسها بر حسب کیلوگرمPi ContentOfJuv ،

نشانگر درصد آالینده iام از وزن هر بچهماهی FishLose ،نشانگر وزن کل ماهیان هدر رفته بر
حسب کیلوگرم Pi ContentOfLostFish ،نشانگر درصد آالینده iام از وزن هر ماهی هدر رفته،
 Feedنشانگر وزن کل غذای ریخته شده به قفسها بر حسب کیلوگرمPi ContentOfFeed ،
نشانگر درصد آالینده iام از وزن غذا HarvestedFish ،نشانگر وزن کل ماهیان برداشتشده از
قفسها Pi ContentOfHarverstedFish ،نشانگر درصد آالینده iام از وزن هر ماهی برداشت
شده NumberOfLostFish ،نشانگر شمار کل ماهیان هدر رفته و  WeightOfEachJuvنشانگر
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وزن هر عدد بچهماهی است .در ضمن در رابطه باال  iمعرف آالیندهها است که با توجه به اینکه سه
آالینده نیتروژن ،فسفر و کربن وجود داشته است i  1, 2,3 ،خواهد بود.
پس از انجام محاسبهها بر مبنای رابطه باال مشخص شد که کل نیتروژن ،فسفر و کربن آزاد شده به
محیط آبی طی دوره پرورشی  1395-96در مزرعه شماره یک ،به ترتیب برابر 277.920 ،1445.166
و  9622.928کیلوگرم بوده است .ضمن اینکه میزان ماهی تولید شده (که برابر با اختالف بین میزان
ماهی برداشت شده از قفسها و میزان بچهماهی ریخته شده به قفسها است) برابر  22تن بوده
است و این بدان معناست که مزرعه یاد شده به ازای تولید هر تن ماهی 65.689 ،کیلوگرم نیتروژن،
 12.633کیلوگرم فسفر و  437.406کیلوگرم کربن به محیط آزاد کرده است .نرخ تبدیل غذایی
( )FCR1نیز برابر  1.182بوده است.

نتایج و بحث
با انجام محاسبههای مشابه برای دیگر مزارع ،میزان کربن ،نیتروژن و فسفر آزاد شده به محیط آبی
به ازای هر تن ماهی تولید شده و همچنین نرخ تبدیل غذایی در مزارع مختلف ،محاسبه شد که
نتایج آن در جدول ( )3ارائه شده است .بر پایه نتایج و با محاسبه یک میانگین وزنی که وزنها در
آن میزان تولید ماهی در هر مجموعه هستند مشخص شد که به ازای هر تن قزلآالی تولید شده
در قفسهای پرورش ماهی به طور میانگین  73.979کیلوگرم نیتروژن 13.893 ،کیلوگرم فسفر و
 488.353کیلوگرم کربن به محیط آزاد شده و میانگین نرخ تبدیل غذایی نیز  1.249بوده است که
این مقادیر برای مزرعه شماره سه ،بیشینه و برای مزرعه شماره هشت ،کمینه است .مقادیر میانگین
انتشار آالیندههای یاد شده به ازای هر تن ماهی ،کمتر از مقادیر محاسبه شده توسط هال و
همکاران ( )1992است که برای نیتروژن ،فسفر و کربن به ترتیب برابر  95-102کیلوگرم19.6-22.4 ،
کیلوگرم و  878-952کیلوگرم به ازای یک تن ماهی قزلآالی تولیدی ،ارزیابی شده بود .البته در
بررسیهای آنان مقادیر نرخ تبدیل غذایی در دامنه  2.09-2.33بود که به نسبت باالتر از مقادیر
محاسبه شده برای مزارع منطقه مورد بررسی این تحقی است .در بررسیهای بورئو و همکاران
( )2003نیز نرخ تبدیل غذایی برای مزارع پرورش ماهی قزلآال در قفس ،کمتر و بین  1.29تا 1.14
1نرخ تبدیل غذایی ( )Feed Conversion Ratioیا به اختصار ،FCR ،شاخصی از کیارایی تغذییه اسیت کیه عبیارت اسیت از نسیبت
کیلوگرم غذای مصرف شده برای تولید یک کیلوگرم ماهی.
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بود و میزان نیتروژن و فسفر آزاد شده به محیط به ازای یک تن قزلآالی تولید شده به ترتیب در
دامنههای  47-71کیلوگرم و  7.5-15.2کیلوگرم قرار داشت که در مجموع وضعیت بهتری را نسبت
به مزارع مورد بررسی این تحقی نشان میدهد .همچنین با بررسی انجام شده مشخص شد که
نزدیک به همه نیتروژن ( 84.721-93.819درصد) ،فسفر ( 86.521-94.326درصد) و کربن
( 86.053-94.410درصد) ورودی به قفسها از طری غذای ماهی بوده و درصد اندک باقیمانده،
مربوط به بچهماهی بوده است .یافته اخیر همسو و هماهنگ با نتایج هال و همکاران ( )1992است
که بیان کردند نزدیک به همهی نیتروژن ( 93-95درصد) ،فسفر ( 94-97درصد) و کربن (94-96
درصد) ورودی به قفس از طری غذای ماهی بوده است.
جدول ( )3نیتروژن ،فسفر و کربن آزاد شده به محیط به ازای هر
تن ماهی تولید شده و نرخ تبدیل غذایی برای هر یک از مزارع پرورش قزلآال در قفس
Table 3- Nitrogen, phosphorus and carbon loadings per ton of produced fish and feed
conversion ratio (FCR) for rainbow trout cage farms
کربن
فسفر
نیتروژن
نرخ تبدیل
(کیلوگرم بر تن
(کیلوگرم بر تن
(کیلوگرم بر تن
غذایی
شماره مزرعه
Feed
ماهی تولیدی)
ماهی تولیدی)
ماهی تولیدی)
Farm
number
conversion
Carbon
Phosphorus
Nitrogen
(kg per ton of
(kg per ton of
)(kg per ton of ratio (FCR
)produced fish) produced fish) produced fish
437.406
12.633
65.689
1.182
مزرعه شماره )Farm number 1( 1
609.985
16.794
94.938
1.279
مزرعه شماره )Farm number 2( 2
2160.747
57.553
341.076
4
مزرعه شماره )Farm number 3( 3
385.107
11.213
57.299
1.100
مزرعه شماره )Farm number 4( 4
412.695
11.995
61.629
1.154
مزرعه شماره )Farm number 5( 5
624.771
17.199
97.027
1.333
مزرعه شماره )Farm number 6( 6
377.439
10.994
56.297
1.063
مزرعه شماره )Farm number 7( 7
274.836
8.189
39.878
0.897
مزرعه شماره )Farm number 8( 8
611.859
17.099
93.560
1.463
مزرعه شماره )Farm number 9( 9
میانگین وزنی
Weighted average
منبع :یافتههای تحقی

1.249

73.979

13.893

488.353

Reference: Study findings
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نتایج محاسبه کارایی زیستمحیطی با استفاده از رهیافت  SBM-DEAدر حالت بازده ثابت نسبت
به مقیاس در جدول ( )4ارائه شده است .چنانکه مشخص است میانگین کارایی زیستمحیطی
محاسبه شده برای مزارع برابر  0.599و اختالف بین کمترین و بیشترین مقدار کارایی
زیستمحیطی محاسبه شده  0.858است که نشان از اختالف زیاد کارایی زیستمحیطی بین مزارع
مختلف دارد .بنا بر انتظار ،مزرعه شماره سه که به ازای تولید یک تن ماهی بیشترین میزان
آالینده ها را به محیط منتشر کرده و باالترین نرخ تبدیل غذایی را دارا بود ،به لحاظ کارایی
زیستمحیطی ،ناکاراترین مزرعه در منطقه مورد بررسی بوده است .در مقابل ،مزرعه شماره هشت
که نرخ تبدیل غذایی آن از همه مزارع منطقه مورد بررسی کمتر بوده و میزان کمتری آالینده به
محیط منتشر کرده بود ،به کارایی زیستمحیطی کامل دست یافته است.
جدول ( )4نتایج کارایی زیستمحیطی برای مزارع در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس
Table 4- Environmental efficiency of farms under constant returns to scale
کارایی زیستمحیطی
شماره مزرعه
Environmental efficiency
Farm number
0.648
مزرعه شماره )Farm number 1( 1
0.488
مزرعه شماره )Farm number 2( 2
0.142
مزرعه شماره )Farm number 3( 3
0.730
مزرعه شماره )Farm number 4( 4
0.683
مزرعه شماره )Farm number 5( 5
0.476
مزرعه شماره )Farm number 6( 6
0.745
مزرعه شماره )Farm number 7( 7
1
مزرعه شماره )Farm number 8( 8
0.479
مزرعه شماره )Farm number 9( 9
میانگین
Average
منبع :یافتههای تحقی

0.599
Reference: Study findings

نکته قابل توجه این است که دو حالت حدی در جدولهای ( )3و ( )4مشهود است .اول ،نرخ تبدیل
غذایی ،مقادیر آالیندههای انتشار یافته و کارایی زیستمحیطی محاسبه شده برای مزرعه شماره
هشت و دوم ،نرخ تبدیل غذایی ،مقادیر آالیندههای انتشار یافته و کارایی زیستمحیطی محاسبه
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شده برای مزرعه شماره سه .بنا بر یافتهها ،مزرعه شماره سه نرخ تبدیل غذایی باالیی داشته و به
عبارت دیگر ،برای تولید یک تن ماهی ،غذای بیشتری استفاده کرده است .در مقابل ،مزرعه شماره
هشت توانسته است یک تن ماهی را با غذای بسیار کمتری نسبت به دیگر مزارع تولید کند و از این
راه نه تنها میزان آالیندههای منتشر شده به بوم نظام را کاهش داده است ،بلکه سود بیشتری نیز
کسب کرده است چرا که تامین غذای ماهی یکی از هزینههای اصلی پرورش ماهی در قفس است.
به دنبال بررسی علل موفقیت مزرعه شماره هشت مشخص شد که مدیریت مزرعه یاد شده به
واسطه تجربه باال در زمینه پرورش ماهی در قفس در کشوری دیگر و شرکت در دورههای آموزشی
خارجی اطالعات بسیار خوبی در مورد چگونگی مدیریت تغذیه ،لنگربندی و چیدمان مناسب
قفسها دارد که متاسفانه بقیه قفسداران از آن بیاطالع بوده و یا توجه اندکی به آن داشتهاند .به
عنوان مثال استفاده از غذای متناسب با شرایط جوی بسیار مهم است .مدیریت مزرعه شماره هشت
بیان داشت که باید در شرایطی که دریا کمی مواج است از غذای سنگین استفاده شود تا از هدر
رفت آن جلوگیری شود .بدیهی است که توجه به این نکته افزون بر کاهش هزینه غذای ماهیان
باعث خواهد شد تا نرخ تبدیل غذایی کاهش یافته و به دنبال آن ،انتشار آالیندهها نیز کاهش و
کارایی زیستمحیطی آن مجموعه بهبود یابد  .عامل دیگر موفقیت مزرعه شماره هشت را میتوان
وجود استخر مجهز دانست که افزون بر پرورش توده اولیه ،از آن برای نجات ماهیان از گرما در
اواخر دوره برداشت و در نتیجه جلوگیری از هدر رفت زیاد استفاده شده است .از آنجا که ماهی
قزلآال یک ماهی سردابی است ،حساسیت باالیی نسبت به تغییر پذیریهای دما دارد به گونهای که
به گفته قفسداران دمای  20درجه سلسیوس آستانه خطر تلقی شده و دمای باالتر منجر به هدر
رفت باال میشود .اهمیت موضوع اخیر تا حدی است که یکی از قفسداران بیان داشته است که
گرمای زیاد میتواند روزانه منجر به مرگ  4000قطعه ماهی در هر قفس شود .کارکنان مزرعه
شماره هشت در صورت بروز گرما در اواخر دوره پرورشی ،اقدام به انتقال ماهیان از قفسها به
استخر کرده که این امر افزون بر جلوگیری از هدر رفت زیاد ،منجر شده تا مدیریت مزرعه بتواند در
زمان مناسب اقدام به فروش ماهیان تولیدی خود کند و از معامله با دالالن که با آگاهی از شرایط به
وجود آمده سعی در خرید ماهی با قیمتهای اندک را دارند بی نیاز باشد.
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حالت حدی دوم در میزان نرخ تبدیل غذایی و کارایی زیستمحیطی ،مربوط به مزرعه شماره سه
بوده است که به طور مشخص دو عامل عمده منجر به ناکارایی تغذیه ،افزایش نرخ تبدیل غذایی و
ایجاد ناکارایی زیستمحیطی در این مزرعه شده است .اول اینکه مدیریت مزرعه یاد شده بسیار دیر
و در بهمن ماه اقدام به آغاز دوره کرده است در حالی که بیشتر قفسداران به محض رسیدن دمای
آب به شرایط مطلوب (حدود  13-16درجه سلسیوس) که به طور معمول در اواخر آبان رخ میدهد
اقدام به آغاز دوره کرده اند .عامل دوم ،برداشت دیر هنگام ماهی بوده است به گونهای که کارکنان
مزرعه در پایان خرداد ماه و پس از گرم شدن آب اقدام به برداشت ماهی کردهاند که در نتیجه آن
حدود نصف ماهیان تلف شده و از هر قفس تنها  6تن ماهی برداشت شده است که این میزان برابر
با نصف میانگین ماهی برداشت شده و حدود  25درصد از بیشترین ماهی برداشت شده توسط مزارع
پرورش ماهی در قفس در استان مازندران است.
البته در کنار توجه به مدیریت تغذیه و استفاده از غذای مناسب ،نباید به کیفیت توده اولیه بی
توجه بود .اگر چه بیان شد نیتروژن ،فسفر و کربن به طور عمده از طری غذای ماهی به محیط آبی
وارد میشود ،اما استفاده از بچهماهی کم کیفیت میتواند پیامدهای زیستمحیطی زیادی به همراه
داشته باشد .اهمیت موضوع اخیر به حدی بود که یکی از مزارع مورد بررسی به دلیل تهیه بچهماهی
از مرکزی نامعتبر در یکی از فصلهای پرورشی قبلی ،متحمل زیان مالی زیادی شده بود و ماهیان
تولیدی مزرعه یاد شده افزایش وزن بسیار کمی در طول دوره داشتند .بدیهی است که با کاهش
میزان تولید ماهی نرخ تبدیل غذایی افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن ،میزان انتشار آالیندههای
یاد شده نیز زیاد شده و سبب ایجاد ناکارایی زیستمحیطی خواهد شد.
در مواردی نیز ضعف مدیریتی و ناکافی بودن دانش قفسداران منجر به محدود شدن دستیابی آنان
به عملکرد زیستمحیطی مناسبتر شده است .به عنوان مثال به رغم وجود فناوریهای مناسب
برای جلوگیری از رشد جلبکها و صدفها در اطراف و روی توری قفس ،هیچ فناوری خاصی توسط
قفسداران به کار گرفته نشده است که این امر موجب ایجاد پدیده یوتریفیکاسیون و افزایش نرخ
مرگ و میر ماهیان خواهد شد.
نظر به اهمیت توجه به پیامدهای زیستمحیطی ناشی از انتشار بیش از حد آالیندهها ،در ادامه با
بررسی مقادیر مازاد نهادهها که از مدل  SBM-DEAبه دست آمده است ،به تعیین ظرفیت بالقوه
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کاهش آالیندهها در هر یک از مزارع پرداخته شد .بنا بر یافتهها این امکان وجود دارد که مزارع
مورد بررسی مقادیر انتشار نیتروژن ،فسفر و کربن را به طور میانگین و به ترتیب به اندازه 49.594
درصد 45.110 ،درصد و  47.463درصد کاهش دهند و در عین حال ،به سطوح تولید کنونی خود
دست یابند.
جدول ( )5ظرفیت بالقوه کاهش در میزان انتشار آالیندهها (با فرض ثابت بودن سطح تولید و فناوری)
Table 5- Possible reduction in effluent loadings (assuming a constant level of production
)and technology
کربن (درصد)
فسفر (درصد)
نیتروژن (درصد)
شماره مزرعه
% Carbon
% Phosphorus
% Nitrogen
Farm number
37.167
35.175
39.293
مزرعه شماره )Farm number 1( 1
54.944
51.239
57.996
مزرعه شماره )Farm number 2( 2
87.281
85.771
88.308
مزرعه شماره )Farm number 3( 3
28.634
26.966
30.403
مزرعه شماره )Farm number 4( 4
33.405
31.726
35.298
مزرعه شماره )Farm number 5( 5
56.010
52.385
58.900
مزرعه شماره )Farm number 6( 6
27.184
25.512
29.165
مزرعه شماره )Farm number 7( 7
مزرعه شماره )Farm number 8( 8
55.081
52.107
57.395
مزرعه شماره )Farm number 9( 9
میانگین
Average
منبع :یافتههای تحقی

49.594

45.110

47.463

Reference: Study findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
با وجود برتریهای فراوان نظام پرورش ماهی در قفسهای دریایی ،این نظام میتواند تناقض باالیی
با بوم نظام دریایی داشته و پیامدهای زیستمحیطی قابل توجهی به همراه داشته باشد .بنابراین
توسعه این فعالیت همواره محل بحث بوده و نگرانیهایی را ایجاد کرده است .با این وجود،
اندازهگیری اثرات جانبی و کارایی زیستمحیطی پرورش ماهی در قفس به همراه ارائه راهکارهایی
برای استفاده بهینه از نهادهها و به ویژه غذای ماهیان ،میتواند به عنوان ابزاری موثر برای کاهش
پیامدهای جانبی این نظام به کار گرفته شود .از این رو این بررسی با هدف اندازهگیری کارایی
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زیستمحیطی نظام پرورش ماهی در قفس و ارائه پیشنهادهایی برای کاهش انتشار آالیندهها ناشی
از این نظام در سطح استان مازندران انجام شده است .به منظور دستیابی به هدفهای تحقی  ،پس
از گردآوری دادههای مورد نیاز ،بر مبنای روشی نا مستقیم به محاسبه میزان انتشار نیتروژن ،فسفر
و کربن به عنوان مهمترین آالیندههای ناشی از نظام پرورش ماهی در قفسهای دریایی پرداخته شد
و آنگاه بر مبنای رهیافت  SBM-DEAمقادیر کارایی زیستمحیطی هر یک از مزارع ،مورد ارزیابی
قرار گرفت.
یافتههای تحقی گویای وجود ناکارایی زیستمحیطی قابل توجه در برخی مزارع است به گونهای
که با بررسی مقادیر مازاد نهادههای زیانآور زیستمحیطی مشخص شد که مزارع منطقه مورد
بررسی قادر به کاهش قابل مالحظه در میزان انتشار آالیندهها و در عین حال ،دستیابی به سطوح
تولید کنونی خود هستند .در مجموع ،شواهد در منطقه گویای آن است که موانعی همچون عدم
توجه به انتخاب زمان مناسب آغاز و پایان دوره ،در اختیار نداشتن استخر پشتیبان ،عدم مدیریت
صحیح تغذیه ،استفاده از غذای کم کیفیت ،استفاده از بچهماهی کم کیفیت ،لنگربندی و چیدمان
نامناسب قفسها ،ضعف دانش فنی قفسداران و عدم استقبال آنان از شیوههای نوین پرورش ماهی
در قفسهای دریایی نرخ تبدیل غذایی را افزایش داده و موجب انتشار بیش از حد آالیندهها به بوم
نظام دریایی و کاهش کارایی زیستمحیطی میشود که افزون بر افزایش هزینه عملیاتی تولید
ماهی ،بروز نارساییها و زیانهای زیستمحیطی را در پی خواهد داشت .بر این مبنا و با توجه به نو
ظهور بودن پرورش ماهی در قفس در ایران ،تاکید بر این است که با اعمال سیاستهای تشویقی،
مزارع موف تجربیات خود را به دیگر مزارع منتقل کنند .این امر میتواند با برگزاری دورههای
آموزشی با به کارگیری مدرسان کارآزموده و قفسداران موف عملی شود .در نهایت میتوان بیان
داشت که عاملهای موفقیت و عدم موفقیت مزارع در دو دسته کلی زیرساخت و مدیریت قرار دارد.
لذا ضرورت دارد سرمایهگذاریهای الزم توسط دستگاههای ذیربط و مزرعه داران در هر دو زمینه
یاد شده به منظور دستیابی به کارایی زیستمحیطی باالتر همگام با هم صورت گیرد.
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Abstract
The present study was conducted to assess the environmental efficiency of cage
culture fish farming system and to make suggestions for reducing the pollutants
emissions into the aquatic ecosystem in Mazandaran province. In the production
cycle of 2017-18, there were 9 active fish cage farms which the pollutants loadings
from each farm were calculated based on an indirect method. According to the
results, per ton of produced fish, an average of 73.979 kg of nitrogen, 13.893 kg of
phosphorus and 488.353 kg of carbon were released into the environment.
Furthermore, feed conversion ratio (FCR = feed supplied/ body weight gained)
varied between 0.897-4 with an average of 1.249 which indicates severe
inefficiencies of feeding. Subsequently, the environmental efficiency scores of
farms were evaluated based on an SBM-DEA model. The average environmental
efficiency of farms was 0.599, indicating that there is a high potential for reducing
pollutants emissions and improving environmental efficiency. Based on study
findings, weak technical knowledge of farmers, especially in choosing the right
time for start and the end of production cycles, and feeding mismanagements will
lead to an increase in the amount of pollutants released into the aquatic
environment. Thus, it is suggested that successful farms be encouraged by
incentive policies to transfer their experiences to other farms in order to improve
the environmental efficiency of cage culture system. This can be done through
training courses using well trained instructors and successful farmers.
JEL Classification: Q10, Q12, C14
Keywords: Fish Cage Culture, North of Iran, Pollution, Environmental
Efficiency, SBM-DEA
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