
  

  

  

  

  

  هاي توليد آبزيان در استان لرستان ها و توان ظرفيت

  

 دكتر حسين عمادي

  استاد دانشگاه

  
  

اگرچه پرورش آبزيان در سطح جهان قدمتي حدود پنج هزار سال دارد با وجود اين در ايران با 
نوپا هاي داخلي، اين كار بسيار   كيلومتر مرز آبي دريائي و منابع چشمگير آب٢٥٠٠داشتن بالغ بر 

هاي پس از انقالب   شروع شده و بيشترين پيشرفت را در سال١٣٤٠است و عمالً از آغاز دهة 
  .اسالمي داشته است، با وجود اين اطالعات و آمار موجود عمري كمتر از يك قرن دارند

اين منابع . گردد نياز غذايي انسان از سه منبع اصلي كشاورزي، دامپروري و صيد تأمين مي  
محدوديت توليدات كشاورزي و دامپروري از ديرباز براي مسئولين و . ديت دارندهمه محدو

اندركاران جهاني مشخص بوده و وقتي در اوايل قرن نوزدهم مالتوس زنگ خطر عدم  دست
اي هشدار وي را با اين بيان  ترازي توليدات غذايي با افزايش جمعيت را به صدا درآورد، عده هم

انتهايي وجود دارد، ناديده گرفتند و تا اواسط قرن بيستم جهانيان بر اين  كه در درياها ذخاير بي
افزون جهان را توليدات اليتناهي درياها تأمين خواهند  باور بودند كه نياز غذايي جمعيت روز

  .نمود
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 نشان دادند كه توليدات دريايي نيز مانند ١٩٥٠هاي اول دهة  هاي همه جانبة سال بررسي  
تواند ساالنه حدود هشتاد ميليون  زي و دامي محدود هستند و حداكثر انسان ميتوليدات كشاور

ها را صيد و برداشت نمايد كه تنها شصت  تن از انواع آبزيان جانوري تمامي درياها و اقيانوس
  .طور مستقيم مورد استفادة وي قرار گيرد تواند به ميليون تن آن مي

سازي   متفكران و مسئولين جهاني كه در فكر چارهبا اين ترتيب اميدها نقش برآب شدند و  
بودند، در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه تنها روزنة اميد انسان اقدام به پرورش انواع آبزيان با 

نظران به   ميالدي در چين، صاحب١٩٩٤هاي ويژه است و سرانجام در سال  آوري ها و فن روش
مختلف رعايت گردد، انسان قادر خواهد بود كه تا كه جوانب  اين نتيجه رسيدند كه در صورتي

.  ميالدي، ميزان توليد آبزيان جانوري را در سطح جهاني به پنجاه ميليون تن برساند٢٠٥٠سال 
ها و درياها  توليدي كه در حد رقابت با كل توليدات قابل مصرف مستقيم انسان در اقيانوس

  .باشد مي
ها و درياها و توليدات آبزيان جانوري  ز اقيانوسدر حال حاضر ميزان صيد قابل مصرف ا  

طور عادالنه بين مردم جهان توزيع گردند، به هر نفر حدود  پرورشي در حدي هستند كه اگر به
  .گويند  سرانه مي رسد كه آن را مصرف شانزده كيلوگرم در سال مي

كند ولي براي  وز ميگرم در سال تجا  كيلو٥٦اين رقم در برخي از كشورها مانند مالديو، از   
مصرف سرانه در ايران حدود چهار . كشورهايي مثل افغانستان از يك كيلوگرم هم كمتر است

  . است  درصد مصرف سرانة جهاني٢٥كيلوگرم است كه حدود 
توانيم به  نمايند كه ما در يكي از دو دهة اخير مي اگرچه مسئولين مملكتي گاه اعالم مي  

نظر اينجانب امكان رسيدن به مصرف سرانة جهاني وجود   ولي بهمصرف سرانة جهاني برسيم،
در . هاي آبي و خاكي الزم براي اين امر وجود ندارند ها و ظرفيت ندارد، زيرا امكانات، توانمندي

  .  هزار تن است٣٥٠حال حاضر كل توليد و صيد آبزيان كشور حدود 
رويه و بيش از  اي موارد هم صيد بي ها به حداكثر خود رسيده و در پاره صيد در تمامي آب  

 هزار تن ٨٠ميزان توليد آبزيان پرورشي حدود . حد، اثرات سوئي بر روي ذخاير گذاشته است
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ها، امكان دارد ميزان آن  برداري از تمامي پتانسيل است كه در صورت اعمال مديريت خوب و بهره
  .د هزار تن در سال برسدبه چهار تا پنج برابر هم افزايش يابد و به سيصد تا چهارص

بديهي است براي رسيدن به ميانگين مصرف سرانة جهاني كه در حال حاضر شانزده   
كيلوگرم است و امكان افزايش آن هم وجود دارد، و با توجه به افزايش جمعيت كشور كه احتماالً 

هاني را در تا پانزده سال ديگر از مرز صد ميليون نفر خواهد گذشت، حتي اگر ميانگين فعلي ج
اگر حداكثر سيصد هزار .  ميليون تن باشد٦/١نظر بگيريم، بايستي مجموع صيد و توليد حداقل 

 ميليون تن، ٣/١ها در نظر گيريم، بايستي ميزان پرورش به  تن آن را صيد از توليدات طبيعي آب
 امكانات موجود در يعني بالغ بر شانزده برابر توليد فعلي برسد كه رسيدن به اين ميزان با توجه به

  .سطح كشور عملي نخواهد بود
با توجه به محدود بودن صيد، و بدون توجه به رسيدن به مصرف سرانة جهاني، عالوه بر   

اعمال استانداردهاي صيد به منظور جلوگيري از كاهش ذخاير و بازسازي ذخاير كاسته شده، 
عمل آيد و از  ورشي تا حد ممكن بهبايستي اقدامات همه جانبه براي افزايش توليد آبزيان پر

ها براي اين منظور استفاده گردد كه استان لرستان از اين  هاي بالقوة همة استان ها و ظرفيت توان
  .نظر واجد كمال اهميت است

  
  ييهوا و  ي آبها ويژگي

ها، حتي   و هواي استان لرستان كه در بيشتر مناطق چهارفصل است، با بسياري از استان آب
اي از استان، كوهستاني و برخي ارتفاعات آن در  قسمت عمده. كند هاي همجوار فرق مي اناست

اي و  هواي استان عمدتاً تحت تأثير دو جبهه هواي مديترانه. سراسر سال از برف پوشيده است
و هوايي گوناگون و عمدتاً معتدل  هاي آب  اقيانوس اطلس قرار دارد و بنابراين داراي ويژگي

 تا ٧/١٠ميانگين دماي ساالنه در بيشتر مناطق بين . باشد اي با باران بهاره مي ي يا مديترانهكوهستان
گرمسيري، معتدل و نسبتاً سرد  و هوائي به سه ناحية نيمه  درجة سانتيگراد است و از نظر آب ٥/١٥

  .شود تقسيم مي



 

  

  اقتصاد ايران302

اهيان گرم آبي و سرد ها، در مناطق مختلفي از استان امكان پرورش م با توجه به اين ويژگي  
حد نوسانات قابل قبول درجه حرارت براي پرورش ماهيان سرد آبي يك تا . آبي وجود دارد

  .آبي صفر تا سي درجة سانتيگراد است بيست درجة سانتيگراد و براي ماهيان گرم
 ٥٥٠مهم اينكه ميانگين بارندگي آن كه . از نظر بارندگي وضعيت استان بسيار جالب است  
هاي گيالن و مازندران در جايگاه سوم قرار داده  متر در سال است، اين استان را بعد از استان ميلي
  .متر در بروجرد است  ميلي٥٧٤باالترين ميزان بارندگي . است

  
  منابع آبي

صورت  اي است كه آن را به گونه شناسي و توپوگرافيك استان لرستان به  هاي زمين ويژگي
 ٣٠٦٧در اين استان تاكنون حداقل . وجود و جريان منابع آبي درآورده استاي نمونه از نظر  منطقه

رشته چشمه شناسايي شده است كه آبدهي حداقل چهل دهنه از آنها بين شش هزار تا حداقل 
  ).١جدول شمارة (پانصد ليتر در ثانيه است 

  
انصد ليتر در ثانيه هاي استان لرستان كه آبدهي آنها بالغ بر پ  تعدادي از چشمه-١جدول شمارة 

  .است
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 نام چشمه موقعيت آبدهي به ليتر در ثانيه

١٠٠٠  
٧٥٠  
٣٥٠٠  
١٢٠٠  
١٠٠٠  
١٥٠٠  
١٣٠٠  
٥٠٠  
٨٠٠  
٥٠٠  
٥٠٠  
١٥٠٠  
٢٥٠٠  
٢٥٠٠  
٢٠٠٠  
٧٠٠  
١٥٠٠  
١٠٠٠  
١٢٠٠  
١٥٠٠  
٧٠٠  
٧٠٠  
٨٠٠  
٧٠٠  
٢٥٠٠  
٢٥٠٠  
٧٠٠  
٣٠٠  
٢٠٠٠  
١٠٠٠  

  آباد خرم -چغلوندي
  اليگودرز
  اليگودرز
  اشتر

   ويسبان-آباد خرم
  آباد  خرم-چغلوندي

  دورود
  دورود

   چگني-آباد خرم
  چغلوندي
  اليگودرز
  دورود
  دورود
  ازنا

  اليگودرز
   چغلوندي-آباد خرم

  آباد خرم
  آباد خرم

  زاغه
  الشتر
  بروجرد

  دختر پل
  دورود
  بروجرد
  ازنا
  الشتر
  آباد خرم

  نورآباد
  بروجرد

  آباد خرم

  آب سرده
  آب غاز
  آب سفيد

  امير
  انگز
  بيدهل
  بيشه

  ترشاب
  چنگالي

  چوالن آبي
  خرسيان
  دارياب
  دره اسپر
  دره تخت
  دره باقي
  دره ساكي
  رباط
  رفتخان
  زاغه
  زز

  سراب سفيد
  سراب طاليي

  تنگ عزيزآباد سراب
  كرتول
  كمندان
  كهمان
  كيو

  گاماسياب
  گلرود
  گلستان
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٥٠٠  
٥٠٠  
١٥٠٠  
٦٠٠٠  
١٣٠٠  
٥٠٠  
٨٠٠  
٢٠٠٠  
٢٢٠٠  
٦٥٠ 

  نورآباد
  بروجرد
  دورود
  دورود
  اليگودرز
  بروجرد
  چگني

  چغلوندي
  بروجرد
 الشتر

  گلم بحري
  گلم سوز
  گهر
  گهرود

  جال ماهي
  مرار
  كش ناوه

  نرم
  )سراب مسجد(ونائي

 هنام

  
 رودخانة هميشگي و فصلي   رشته٥٠ها و ديگر منابع آبي سبب تشكيل حداقل  اين چشمه  

 بارندگي و  ميليارد مترمكعب آب حاصل از٣/٦گردند كه ساالنه بيش از  در سطح استان مي
اين رقم . (نمايند هاي ِدز و كرخه وارد كرده و از استان خارج مي جريانات سطحي را به رودخانه

 رشته قنات ١٥٦٠در استان حداقل .) در برخي گزارشات يازده ميليارد مترمكعب داده شده است
ا در اختيار  ميليون مترمكعب آب ر٣/١٥١ رشته از آنها ساالنه ٦٧٨فعال شناسائي شده كه تنها 

  . ليتر در ثانيه است٧ميانگين دبي هر قنات حدود . دهد كشاورزان قرار مي
 حلقه از آنها ٧٣٤ حلقه چاه شناسائي گرديده كه بازده آبي ٤٧٠٧در سطح استان حداقل   
. ست  ميليون مترمكعب در سال و دبي بسياري از آنها افزون بر بيست ليتر در ثانيه ا١٠٤حدود 

هاي شناخته شده  ها، قنوات و چاه ، تعداد چشمه١٣٧٤در بررسي سال ). ٢ جدول شمارة(
 حلقه بود كه در گفتگوي اخير با مسئول محترم روابط عمومي ٢٧٨٨ و ٦٧٨، ٨٩١ترتيب  به

  .اند شيالت استان، ارقام باال ارائه گرديده
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   منابع آبي استان لرستان-٢جدول شمارة 
 نوع منبع آبي تعداد آبدهي برحسب ليتر درثانيه

-  
  ٦٠٠٠ تا ٥٠٠

  
  ١٠ميانگين 
٧  
-  

 ٢٠ميانگين 

٢٠٦٧  
٤٠  

٢٠٢٧  
١٥٠٠  
١٥٦٠  
٤٧٠٧  
٢٥٠٠ 

   چشمه-١
  :كه از آن
  :بقيه

  :كه از آن حداقل
   قنات-٢
   چاه-٣

  :كه از آن
 حداقل

  
   پرورش آبزيان در استانةتاريخچ

گردد   باز مي١٣٦١رماه سال اولين بررسي دربارة تكثير و پرورش آبزيان در استان لرستان به شهريو
آال، عمدتاً به منظور تهية بچه  كه در اين سال امكان تأسيس يك واحد تكثير و پرورش ماهي قزل

هاي طبيعي مناسب و توليد مقداري ماهي براي تأمين قسمتي از  ماهي براي رهاسازي به آب
 اين طرح در سال .آغاز گرديد هاي جاري كارگاه، براي سازمان حفاظت محيط زيست  هزينه
 آماده گرديد و قرار شد كارگاه مذكور در روستاي ونائي، غرب بروجرد در جوار قسمت ١٣٦٢

با اينكه اين كارگاه توسط سازمان حفظ محيط زيست ساخته . علياي رودخانة گلرود ساخته شود
  .نشد ولي چند سال بعد با كمي تغييرات توسط بخش خصوصي احداث گرديد

 در شانزده كيلومتري شرق بروجرد به ١٣٦٤ پرورش ماهي استان در سال اولين كارگاه  
آبي و دومين كارگاه، با  وسعت بيست هكتار با دوازده هكتار استخر براي پرورش ماهيان گرم

تأسيس اولين . برداري رسيد  در غرب بروجرد به بهره١٣٦٧بيست هكتار استخر پرورشي در سال 
 در نزديكي دو رود و در فاصلة بيست ١٣٦٤ استان نيز در سال كارگاه پرورش ماهيان سرد آبي

  .برداري رسيد  به بهره١٣٦٧آباد آغاز گرديد كه در سال   خرم-كيلومتري جادة بروجرد
هاي تكثير و   مورد موافقت اصولي براي احداث كارگاه١٢٠اگرچه در سطح استان بالغ بر   

در حال حاضر تعدادي از اين واحدها در حال آبي صادر شده و  پرورش ماهيان سرد آبي و گرم
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هاي بالقوه براي اين  ها و ظرفيت برداري است ولي آنطور كه در شأن استان است از توان بهره
تواند قطبي براي پرورش ماهيان  بدون شك لرستان در سطح كشور مي. منظور استفاده نشده است

  .سرد آبي باشد
  

  ي در استاني سرد آبها هاي توليد ماهي پتانسيل

آال در استان احداث گرديده كه كار و توليد  هاي پرورش ماهي قزل اگرچه تاكنون تعدادي كارگاه
هاي استان در اين  برخي از آنها نيز چشمگير است، با وجود اين هنوز تنها از بخشي از توانمندي

  .برداري شده است زمينه بهره
سطح كشور حدود ده هزار تن است، حال آالي پرورشي در  در حال حاضر توليد ماهي قزل  

توان بالغ بر سيزده هزار  هاي استان، مي ها و چاه سارها، قنات آنكه تنها در صورت استفاده از چشمه
برداري از آب  بديهي است توليدات مربوط به بهره). ٣جدول شمارة (آال توليد نمود  تن ماهي قزل

  . ايستي به اين ميزان افزودها را نيز كه خود رقم باالئي است ب رودخانه
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برداي اوليه از  آال در بهره و امكان توليد ماهي قزل) ها غير از رودخانه( منابع آبي -٣جدول شمارة 
  .آنها

حداقل ظرفيت توليد ماهي در 

 )تن(سال 

آبدهي برحسب ليتر در 

 ثانيه

 نوع منبع آبي

٥٧٠٠  
  
  

١٥٠٠  
  
  

١٠٨٠  
  
  

٥٠٠٠  
  
  

١٣٢٠٠ 

٠٠٠/٥٧  
  
  
٠٠٠/١٥  
  
  
٨٠٠/١٠  
  
  
٠٠٠/٥٠  
  
  
٠٠٠/١٣٢ 

  :سارها  چشمه-١
   دهنة بزرگ٤٠: الف

  نصف بقيه با درنظرگرفتن: ب
   ليتردرثانيه١٠آبدهي متوسط 

  ) دهنه١٥٠٠(
  :ها  قنات-٢

   رشته با دبي متوسط١٥٦٠
   ليتر در ثانيه٧

  :ها  چاه-٣
 ٢٠حقله با آبدهي ٢٥٠٠حداقل 

 ليتر در ثانيه

  . كيلومتر است١٥٤٠تان هاي جاري در اس طول كل رودخانه
  

آال در شمال بروجرد و در شمال  ها واحد كوچك پرورش قزل عنوان شاهد، يكي از نمونه به  
جادة كمربندي مربوط به مزرعة آقاي مطيعي است كه با دبي حدود بيست ليتر در ثانيه، ساالنه بالغ 

د مترمربع در جوار چاه آب  به وسعت سيص اين كارگاه. نمايد آال توليد مي بر پنج تن ماهي قزل
گونه هزينة خاصي حداقل در طول  بيست هكتار زمين كشاورزي احداث گرديده و عمالً هيچ

آال،  هاي پرورش قزل جالب اينكه آب خروجي از كانال. دورة كشاورزي از نظر تأمين آب ندارد
ها و مواد غذايي  هيدليل داشتن مواد دفعي ما براي كشاورزي از ارزش بااليي برخوردار است و به

  .برد اضافه شده به آب، ارزش توليدي محصوالت كشاورزي را باال مي
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  وضعيت كنوني پرورش ماهي در استان

گفتگو با آقاي شفيعيان، ( بوده است ٣٥١٧، كل توليد آبزيان استان در لرستان ١٣٨١در سال 
آبي   تن، ماهيان گرم٢١١٦ي ، كه از آن ماهيان سرد آب)١٣٨٢مسئول روابط عمومي شيالت استان، 

جالب اينكه استان در .  تن بوده است٨٤٠هاي داخلي   تن و توليد و برداشت در منابع آب٥٦١
هاي داخلي  آال و مقام ششم توليد در منابع آب آال، مقام دوم توليد قزل اين سال مقام اول تكثير قزل

  .را از آِن خود كرده است
  

  آال يد قزل وضع آينده براي تول بيني پيش

هاي  برداري از توان  را كه منحصراً مربوط به بهره٣اگر حداقل توليد ارائه شده در جدول شمارة 
 تن ١٣٢٠٠باشد، حدود  آال مي سارها و آن هم تنها براي ماهي قزل ها، قنوات، چشمه برخي از چاه

)  گرفته نشده استها در نظر جالب توجه اينكه ظرفيت توليد مربوط به رودخانه(در نظر گيريم 
با مفروضات فوق و با . گردد كه توليد فعلي تنها شانزده درصد از ظرفيت بالقوه است مالحظه مي

آال  توان حداقل ساالنه بيست هزار تن ماهي قزل ها در مناطق مناسب، مي استفاده از آب رودخانه
  .در اين استان توليد نمود

  
  نيازهاي آبي و پرورش ماهي

   سرد آبييها ماهي: الف

هاي  در پرورش ماهيان سرد آبي، مصرف آب تقريباً در حد صفر است و آبي كه وارد كانال
تواند براي كشاورزي مورد  گردد و آب خروجي مي شود، عيناً از انتهاي آنها خارج مي پرورشي مي

ظهر ها، قنوات و نزديكي م آال در مجاورت چاه برداري قرار گيرد، يعني پرورش ماهي قزل بهره
گونه كه  از نظر كيفي نيز همان. گونه مغايرتي از نظر كمي با كشاورزي ندارد سارها هيچ چشمه

. هاي پرورش ماهي ارزش بااليي براي كشاورزي دارد اشاره گرديده است، آب خروجي كانال
. باشند هاي پرورش براي مصارف انساني مناسب نمي بديهي است اين آبها پس از خروج از كانال
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آال، نياز به ده ليتر در آب مناسب با حرارت حداكثر بيست درجة  ي توليد يك تن ماهي قزلبرا
  .سانتيگراد است

  ي گرم آبيها ماهي: ب

آبي  هاي زيادي نيز براي پرورش ماهيان گرم هاي محدود، در استان پتانسيل ريزي رغم برنامه علي
 تا حداكثر سي درجة ٢٤م و بين وجود دارد و هرجا كه درجه حرارت آب در فصل تابستان گر

آبي  ، براي پرورش ماهيان گرم) درجة سانتيگراد است٢٧ تا ٢٥بهترين گرما (سانتيگراد باشد 
  .مناسب باشد

طور ميانگين به ازاي هر  آبي، با توجه به وضعيت اكولوژيك استان، به در پرورش ماهيان گرم  
سه ليتر در ثانيه آب در طول دورة پرورش ) پس از پركردن استخرها(هكتار استخر پرورش ماهي 

باشد، آب مصرفي در  كه در استان معموالً از ارديبهشت تا اواخر آبان ماه است مورد نياز مي
مانده و تنها ممكن است بخش اندكي از آن از  آبي در استخرهاي بزرگ باقي پرورش ماهيان گرم

 گيرد؛ بقية آب عمالً صرف جبران خروجي استخر سرريز شده و مورد استفادة كشاورزي قرار
تواند مورد استفادة كشاورزي قرار گيرد، حتي هنگام تخلية  گردد و نمي پذيري مي تبخير و نفوذ

تواند مورد  هاي كشاورزي به آب در اواخر پائيز نمي دليل عدم نياز زمين استخرها نيز اين آب به
  .استفاده قرار گيرد
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