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 2دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
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(تاریخ دریافت1393/04/10 :؛ تاریخ تصویب)1393/11/04 :

چکیده
با افزایش تقاضای جهانی برای محصوالت و غذاهای دریایی ،آبزیپروری بیشترین رشد و پیشررفت را در میران دیگرر ب رشهرا برخ درود
ادتصاص داده است .چنین رشدی سبب شده است کخ «پایداری توسعخ آبزیپروری» و «آثار محیطزیستی ناشی از آن» ،بخ موضوعی چالش
برانگیز برای تمام ذینفعان این ب ش بدل شود .در پاسخ بخ چنین چالشی ،از رهیافت ارزیابی چردخحیات برای ارزیابی آثرار محریطزیسرتی
آبزیپروری استفاده میشود کخ در این مقالخ با استفاده از روش فراتحلیل و واکاوی روشها و نتایج بیش از  14مطالعخ انجام شده سعی شده
است ،ضمن معرفی رهیافت ،ابعاد و فرایندهای آن تبیین شود .واحد تحلیل در این تحقیق ،مطالعات انجام شرده در برازه زمرانی سرالهرای
 2000تا  2012بود کخ بخ ارزیابی آثار پایداری با استفاده از روش چردخ حیات پردادتخ بودند .در این زمینخ ،بر مبنای شش معیار شامل واحرد
عملیاتی یا کارکردی ،حد و مرزهای سیستم ،نوع داده ،شیوه تحلیل ،روشهای ارزیابی اثر و نوع اثر و روشهای تفسیر ،این مطالعات تحلیل
شدند و در پایان ،بر اساس تحلیلهای صورت گرفتخ مدلی برای ارزیابی چردخحیات بخ همراه چالشهای پیش رو ارایخ و تبیین شد.

کلید واژهها :ارزیابی چردخحیات ،آبزیپروری ،آثار محیطزیستی ،ایران

 نویسنده مسئول:

Email: Dekamin@uma.ac.ir
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سرآغاز
آبزیپروری با تأمین حدود نیمی از تولید ماهی دنیا ،نقش
بخسزایی در تامین غذاهای دریایی ،کاهش سوء تغذیخ ،گرسنگی
و فقر دارد ) .(DE, 2007با این حال ،پایداری توسعخ
آبزییپروری و آثار محیطزیستی ناشی از آن بخ موضوعی چالش
برانگیز برای تمام ذینفعان این ب ش بدل شده است .زیرا،
تولیدات این ب ش با بردی آثار محیطزیستی همراه بوده است.
برای مثال ،پرورش ماهی قزل آال کخ در ایران نیز از رشد قابل
توجهی بردودار بوده ،سبب افزایش بالقوه و گسترش بیماریها و
انگلها بخ جوامع ماهیان وحشی ،آثار بالقوه اکولوژیک و ژنتیکی
ماهیانی کخ از مزارع پرورش ماهی بخ آبهای آزاد میگریزند
(این اثر بخویژه در ماهیان هم نوع وحشی نمود بیشتری دارد)،
آزادسازی مواد شیمیایی م تلف بخ آبهای ساحلی و روددانخها
و کاهش استفاده از غذاهای طبیعی و ارگانیک و در مقابل
استفاده از غذاهای مصنوعی و غیرارگانیک در سطح وسیع شده
است .تشدید این آثار بخ علت توسعخ فزاینده صنعت آبزیپروری
در ایران و جهان سبب شده است کخ محققان در جهت یافتن
رهیافتهایی تالش نمایند کخ ردپای اکولوژیک این نوع نظام
تولیدی را کاهش دهد ( .)d’Orbcastel et al., 2009ارزیابی
چردخحیات ،یکی از روشهای استاندارد جهانی است ) ISO,
 (2006کخ برای ارزیابی آثار یک فرایند و یا یک نظام تولیدی بر
محیطزیست ابداع شده و در ارزیابی نظامهای تولیدی
آبزیپروری توسط محققان م تلف مورد استفاده قرار گرفتخ است
) .(Cao et al., 2011در این روش کخ یکی از روشهای
ارزیابی آثار پایداری است و بر مبنای فرایند تولید توسعخ یافتخ
است ) ، (Ness et al., 2007آثار تحمیلی ناشی از تولید یک
محصول و یا یک فرایند و یا یک فعالیت بخ وسیلخ تش یص و
کمیسازی انرژی و مواد استفاده شده و ضایعات و پسماندهای
تولیدی وارده بخ محیطزیست ارزیابی میشود .همچنین ،آثار
ناشی از مصرف این مواد و انرژیها بخ محیط و فرصتهای
موجود برای اصالح این آثار طی چهار مرحلخ ،تعیین هدف و
حوزه مطالعخ ،صورت برداری ،ارزیابی اثر و تفسیر مش ص
میشود ) .(Pelletier & Teydmers, 2010همانطور کخ در
شکل ( )1مشاهده میشود ،در مرحلخ تعیین هدف و حوزه
مطالعخ ،محصول نهایی مورد انتظار ،مرزهای سیستم مورد
مطالعخ ،واحد عملیاتی و در نهایت ،پیش فرضهای مطالعخ

مش ص میشود .در مرحلخ صورتبرداری کخ فرایندی زمانبر
است ،بستخ بخ فرضیخ تحقیق (شرایط ایستا یا فعال) دو نوع روش
باال بخ پایین و پایین بخ باال(مشارکتی) برای جمعآوری اطالعات
بخکار گرفتخ میشود .در مرحلخ ارزیابی اثر نیز در سیستمهای
اکولوژیک مانند آبزیپروری حداکثر شش اثر شامل آثار گرمایش
جهانی ،کاربری زمین ،پتانسیل سرشارسازی ،پتانسیل اکسیداسیون
فتوشیمیایی ،اسیدی شدن ،کاهش الیخ اوزون قابل سنجش
میباشد کخ با توجخ بخ محدودیتهای اطالعاتی و زیربنایی
بردی از آنها در ارزیابیهای م تلف بیشتر مورد توجخ قرار
میگیرند .و در نهایت ،در مرحلخ تفسیر با توجخ بخ آثار آنالیز بخ
طور معمول حساسیت صورت میگیرد و انحرافات شناسایی
میشود و متناسب با آن پیشنهادات ارایخ میشود .با توجخ بخ روند
افزایشی تقاضا و توسعخ آبزیپروری برای پاس گویی بخ این
تقاضا ،و در نتیجخ آثار بالقوه محیطزیستی آنها ،نیاز بخ سازگاری
و توسعخ مدل و چارچوبی بومی برای ارزیابی محیطزیستی این
نظام تولیدی بیش از پیش احساس میشود .در این راستا ،تحقیق
حاضر با مرور مطالعات م تلف در سطح جهانی سعی در ارایخ
مدلی برای ارزیابی آثار محیطزیستی این نوع نظام تولید با توجخ
بخ شرایط کشور دارد .در این زمینخ ،ابتدا روش و فرایندی
تحقیقی کخ در این پژوهش طی شده است و سپس مدل ارزیابی
چردخحیات در آبزیپروری معرفی میشود .در پایان نیز شادصها
و نتایج مطالعات م تلف بخمنظور ارایخ چارچوب مناسبی برای
تبیین آثار نظام تولیدی آبزیپروری پیشنهاد میشود.

شکل( :)1تعامالت بین مراحل انجام ارزیابی چرخهحیات
)(Azapagic & Clift, 1999

روش پژوهش
با توجخ بخ این کخ هدف تحقیق حاضر ،ارایرخ چرارچوب و مردلی
برای ارزیابی آثار پایداری واحردهای تولیردی شریالت از طریرق
تحلیل اولیخ (تحلیل مقدماتی دادهها و یافتخهای سایر تحقیقرات)
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مطالعات قبلی و تحلیل ثانویخ (تحلیل مجدد یافتخها) آنهاست ،از
روش تحقیق فراتحلیل استفاده شد .واحد تحلیل در این تحقیرق،
مطالعات انجام شده در بازه زمانی سالهای  2000ترا  2012برود
کخ بخ ارزیرابی آثرار پایرداری برا اسرتفاده از روش چردرخ حیرات
پردادتخ بودند و بیشتر در حین اجررا و یرا پرس از اجررا صرورت
پذیرفتخاند .این مطالعات در جدول ( ،)1نشان داده شده اسرت .در
این مطالعخ ،فرایند جمعآوری دادهها با هدف فراهم آوردن لیستی
از مطالعات انجام شده در زمینخ ارزیابی چردخ حیات در دو مرحلخ
انجام شد .1 :ن ست جستجوی الکترونیک در منابع علمی معتبرر
نظیر شبکخ جهانی  ISIبخ منظرور یرافتن مقراالت و پرروژههرای
انجام شده صورت گرفت ،سپس  .2مطالعات موردی انت اب شده
بر اساس مدل تحقیرق تجزیرخ و تحلیرل شردند .در مرحلرخ اول،
بررسی منابع علمی جستجوی فراگیر و جرامعی در منرابع علمری
الکترونیررک و پایگرراههررای م تلررف (شررامل ،sciencedirect
 )Willy ،Scopus ،springerبرررا اسرررتفاده از کلیرررد واژههرررا
(شامل fisher, fishery, aquaculture, assessment, LCA,
life cycle, ecological, economic, social, impact,
 )sustainable, coastانجام شد .در نتیجرخ ،لیسرتی شرامل 11

مقالخ از مطالعخهای صورت پذیرفتخ در حوزه ارزیابی آبزیپرروری
و شیالت با استفاده از مدل چردخحیات فراهم شد .ایرن مقراالت
عالوه بر اطالعات الزم در مورد کلید واژههای جستجو اطالعات
دیگری را نیز در ادتیار قرار داد .در این فرایند اطالعاتی همچون
محققان امر ،مدیران پرروژه و پررورش دهنردگان و مکرانهرای
م تلف در رابطخ با این حوزه بخ دست آمد .در این رابطخ ،ابتدا 22
مقالخ از بین مقالخهای موجود بخ علت این کخ اطالعرات کمری و
کیفی مرتبط با ارزیابی آثار بخ روش چردخحیات را در ادتیار قررار
نمیدادند ،از چردخ بررسی کنار گذاشتخ شدند .سرپس 43 ،مقالرخ
باقیمانده بخ منظور انجام مطالعخای فرا تحلیل بررسری شردند .در
پایان و پس از بررسی و مرور چکیرده ،مرواد و روشهرا و نترایج
مرتبط با هدف 14 ،مقالخ کخ آثار آبزیپروری را در ابعاد م تلرف
بررسیکرده بودند و دواستخ محقق را برای انجام فراینرد مطالعرخ
فراتحلیررل برررآورده سررادتند ،انت رراب شرردند .در مرحلررخ دوم،
مقالخهای انت اب شده در رابطخ با مراحل چردخحیات برر مبنرای
شش معیار شامل واحد عملیراتی یرا کرارکردی ،حرد و مرزهرای
سیستم ،نوع داده ،شیوه تحلیل و ت صیص ،روشهای ارزیابی اثر
و نوع اثر و روشهای تفسیر تحلیل شدند .در پایران ،برر اسراس
تحلیلهای صورت گرفتخ مدلی برای ارزیابی چردخحیات پیشنهاد
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شد.
ارزیابی چرخهحیات( )1در آبزیپروری
همانگونخ کخ ذکر شد ،این مرحلخ از ارزیابی چردخحیات اساس و
زیربنای سایر مراحل اسرت و در آن نروع هردف ،حروزه مطالعرخ
شامل دامنخ زمانی ،مکانی ،نوع سیستم (فناوری) ،واحرد عملیرات
مش ص میشود .نتایج مطالعات بررسی شده بیانگر این است کخ
در ارزیابی چردخحیات در آبزیپروری ،بخ طور معمول اهرداف در
سخ دستخ بخ شرح زیر تعریف میشوند:
 .1آثررار محرریطزیسررتی و دالیررل وقرروع آنهررا در سیسررتمهررای
آبزیپروری
 .2منشا این آثار یا بخ عبارتی تش یص نقاط عطرف برخ منظرور
بهبود کارکرد محیطزیستی سیستمهای آبزیپرروری و ایرن
کخ ات اذ تصمیمات تا چخ اندازه بر دروجی آنها موثر است.
 .3هدف سوم کخ بخ طور معمول در مطالعات ذکر نشده است اما
در بررسرریهررا نمررود پیرردا مرریکنررد شررنادت آثررار ناشرری از
سیستمهای دارجی بر سیستمهای آبزیپرروری و بررعکس
است .در بیان حروزه مطالعرخ یکری از ب رشهرای اساسری
محدوده زمانی انجام ارزیابی است .محدوده زمانی در شیالت
در مدلسازی انتشار آلودگی یک سیستم (مزرعخ پرورشی) و
ارزیابی آثار آن نقش بخسزایی را ایفا مینمایرد )& Potting
.(Hauschild, 1997
برای مثال ،ممکن است در زمان ت لیخ اسرت رها ،آثرار ناشری از
آلودگی فلزات سنگین ،سرشارسازی و انتشار بیماریها نمایانترر
شرود ) .(Avnimelech & Ritvo, 2003براینرد انتشرار ایرن
آلودگیها بیشتر بخ تغییرات فصلی بستگی دارد .برخ طروری کرخ،
دشکی و بادهای موسمی میتوانند برر روی ررفیرت محیطری و
داصیت بافری یک اکوسیستم محلی تاثیرگذار باشرند .بنرابراین،
محدوده زمانی بستخ برخ هردف تحقیرق مریتوانرد از یرک دوره
تولیدی تا یک دوره زمانی چند سالخ متغیر باشد .محدوده مکرانی
نیز در ارزیابی چردرخحیرات در شریالت و آبرزیپرروری اهمیرت
بخسزایی دارد .در این زمینخ سخ محدوده مکرانی شرامل سیسرتم
تولید ،زنجیره غذایی و شبکخ غذایی تعریف ،و آثار مسرتقیم را در
سطح سیستم تولید و آثار غیرمستقیم را در سطح زنجیره و شبکخ
غذایی بررسی میکنند .موضوع مهم دیگر در ایرن مرحلرخ ،نروع
سیستم مورد مطالعخ است کخ بخ فنراوریهرای مرورد اسرتفاده از
فرایند تولید اشاره دارد .در این راستا ،هر چند در مطالعات بررسی
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شده بیان واضحی از فناوریهرا و نروع سیسرتم تولیردی از نظرر
فناوری وجود ندارد ،اما در سیستمهای تولیدی شریالت برخ طرور
معمول بخ سخ نوع سیستمهای فشرده ،نیمرخفشررده و فرافشررده
تقسیمبندی میشوند کخ ارزیابی و مقایسخ بین سیستمها از نظرر
آثار را برای محققران دیگرر آسران مرینمایرد ) .(DE, 2007در
مطالعرات بررسرری شررده تنهررا ) (Phong et al., 2011aنرروع
سیستمهای تولیدی را مش ص نموده است کخ در این میران برخ

بیان دو سیستم رایج فشرده و نیمخ فشرده در آسیا پردادتخ است.
جدای از این ،میتوان سیستمها را بر اساس تکگونرخای برودن،
چندگونرخای برودن و مرولتیتروفیرک (چنردین گونرخ از سرطوح
م تلف غذایی) بودن نیز تقسیمبندی کرد .موضوع مهم دیگر در
این مرحلخ تعیین واحد عملیات است کخ بیانگر مقداری از کارکرد
سیستم تولیدی است کخ در مطالعخ لحاظ شده است.

جدول ( :)1مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی آثار محیطزیستی آبزیپروری
نویسنده

هدف و حوزه مطالعه

واحد عملیاتی

تفسیرها و نتایج

نرم افزار

(Aubin et 1
)al., 2009

ارزیابی آثار محیطزیستی سخ سیستم تولیدی در سطح
محلی و جهانی از منظر استفاده از غذا و انرژی

یک تن ماهی زنده

SimaPro v.6.0
Ecoinvent

(Ziegler et .2
)al., 2011

کمیسازی آثار محیطزیستی مرتبط با تولید میگو در
سنگال از زمان صید تا بازاررسانی محصول و مقایسخ
روشهای م تلف صید(بومی و صنعتی) از نقطخ نظر
محیطزیستی و بررسی چند شادص اجتماعی–
اقتصادی است

یک کیلوگرم میگو یخزده و
بستخبندی شده آماده برای
صادرات

دبرگان محلی و
اطالعات تیم دانمارکی-
اسپانیایی دانشگاه SIK

(Phong et .3
)al., 2011

ارزیابی آثار محیطزیستی مرتبط با سیستمهای
همزمان کشاورزی -آبزیپروری در دلتای مکونگ
برای یازده محصول در طی دو سال

کیلوگرم محصول تولیدی

بیان نشده است.

(d'Orbcastel .4
)et al., 2009

مطالعخ و ارزیابی آثار محیطزیستی دو سناریوی
پرورش ماهی آزاد در سطح جهانی

یک تن ماهی ماهی آزاد

SimaPro v.6.0

(Vázquez- .3
Rowe et al.,
)2010

هدف از این مطالعخ ارزیابی و مقایسخ آثار
محیطزیستی مرتبط با عملیاتهای انجام شده برای
ماهى توناى است.

تولید یک تن ماهى تن

بیان نشده است.

(Bosma et .2
)al., 2011

ارزیابی سیستمهای پرورشی فشرده این نوع ماهی بخ
منظور تعیین آثار محیطزیستی و همچنین استفاده از
آب در دلتای مکونگ

تولید یک تن گربخ ماهی

SimaPro

Cao et al., ( .1
)2011

محاسبخ کارایی سیستمهای فشرده و نیمخ فشرده
تولید میگو در چین و آثار محیطزیستی حاصل از آن

تولید یک تن میگوی زنده

SimaPro

Gronroos ( .8
)et al., 2006

بررسی مصرف و انتشار آثار محیطزیستی مرتبط
پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان در منطقخ مورد
مطالعخ.

یک تن ماهی زنده

KCL-ECO 2003

و

سیستم مورد نظر برای ارزیابی از نظر آثار اسیدی شدن و تغییر اقلیم
بخ علت مصرف نادرست انرژی در رتبخ اول قرار دارد.
سیستمهای مورد مطالعخ نیاز زیادی بخ انرژی داشتخ و استفاده از
الکتریسیتخ با کمترین آلودگی میتواند جایگزین انرژیهایی با
آلودگی بیشتر شود .استفاده از سیستمهای تصفیخ باید در دستورکار
قرار گیرد.
بخ علت استفاده از سودتهای سنگین و هزینخ باالی منجمد
نمودن بیشترین اثر از منظر چردخحیات ،گرمایش جهانی و کاهش
ازون از معنیدارترین آثار بودند.
در صورت اصالح این نواقص و دستیابی بخ پایداری زیستی ،تجارت
میگو بخ نقاط دور ،پایدار دواهد بود.
کاربرد نامتعادل و بیش از حد کودهای شیمیایی و انتشار متان از
مزارع برنج موجب آثار محیطزیستی شده است.
شناسایی نقاط عطف در این سیستمها و بهبود تکنیکهای تولید
محصوالت زراعی و آبزیپروری از راهکارهای این مطالعخ برای
کاهش آثار است.
در مطالعخ آثار محیطزیستی میتوان از طریق کاربرد بیوفیلترها و
کاهش مصرف انرژی آثار زیان آور و منفی را تا حد قابل قبولی
کاهش داد.
با مدیریت مصرف آب ،انرژی و افزایش بهره وری از آنها میتوان
بخ پایداری محیطزیستی دست یافت.
ضایعات و آلودگیهای ناشی از کشتیهای ماهیگیری دارای
بیشترین مقادیر برای تمامی آثار است.
کاهش سهمیخ صید ماهى توناى و بازبینی راهبردهای ماهیگیری و
کاهش مصرف سودت از طریق معرفی سودتهای جایگزین و یا
کاربرد فناوریهای جدید در رابطخ با کاهش آثار این ب ش موثر
دواهد بود.
آثار ناشی از تولید و حمل و نقل غذا و فرآوری باالترین مقادیر را
درمیان آثار ،بخ جز برای سرشارسازی ،بخ دود ادتصاص میدهند.
با استفاده از فناوریهای جدید در تولید غذا و تولید غذاهایی با
ضریب تبدیل کمتر و همچنین در حمل و نقل میتوان این آثار را
کاهش داد.
در این مطلعخ آثار تولید غذا ،استفاده از انرژی الکتریسیتخ و تولید
آلودگیها در سطح مزرعخ پرورشی شناسایی شدند.
تدوین سیاستهایی در تغییر ترکیب غذا ،مدیریت مزارع پرورشی و
تصفیخ آب قبل از ت لیخ آن برای رسیدن بخ پایداری در این ب ش
ضروری است.
آثار حمل و نقل و فرآوری و مواد دام در انتشار آلودگی در منطقخ
اثر چندانی نداشتخاند در حالی کخ انتشار ترکیبات نیتروژن و فسفر از
جملخ مهمترین آثار در پرورش این نوع ماهی است.
استفاده کارآمد از انرژی و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر
راهکاری برای رسیدن بخ آبزیپروری پایدار در فنالند باشد.

407

ارزیابی آثار محیطزیستی آبزیپروری :فرا تحلیل ارزیابی چرخهحیات

ادامه جدول ( :)1مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی آثار محیطزیستی آبزیپروری
هدف و حوزه مطالعه

نویسنده

نرم افزار

واحد عملیاتی

ارزیابی آثار محیطزیستی و کمیسازی آن برای
تعیین آثار بالقوه پرورش ماهی قزل آال در
سیستمهای محلی با سخ سیستم پیشنهادی برای
جایگزینی کخ دوستدار محیط هستند.

یک تن ماهی زنده

SimaPro v.7.0

Hospido & ( .10
Tyedmers,
)2005

کمیسازی اندازه و اهمیت انتشار آلودگی ناشی از
فعالیتهای مرتبط با صید و تولید ماهی تن

صید یک تن ماهی تن

SimaPro v.5.1

(Mungkung .11
)et al., 2006

ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی و محیطزیستی
تولید میگو در تایلند

1.8
منجمد

Ziegler & ( .12
)Hansson, 2003

هدف از این بررسی دستیابی کل آثار چردخحیات
تولید غذاهای دریایی است

بستخهای
منجمد ماهی

Thrane, ( .13
)2004

ارزیابی آثار محیطزیستی شیالت در دانمارک

یک کیلو گرم ماهی

بیان نشده است.

.14
( Papatryphon et
)al., 2004

ارزیابی کاربرد رویکرد ارزیابی چردخحیات در برآورد
آثار مرتبط با پرورش این ماهی و همچنین ارزیابی
آثار مدیریتی در سطح مزرعخ

یک تن ماهی قزل آالی
تولیدی

بیان نشده است.

Ayer & ( .9
Tyedmers,
)2009

کیلوگرم
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میگوی

گرمی

بیان نشده است.

مرور منابع ،ماهیگیران،
و
شیالت
آمار
شرکتهای مرتبط

تفسیرها و نتایج
هر چند سیستمهای بستخ ممکن است آثار اکولوژیک محلی را
کاهش دهند اما افزایش تقاضای مواد مصرفی و انرژی در
حین استفاده از آنها منجر بخ افزایش دیگر آثار مانند
اسیدیشدن ،گرمایش جهانی و کاهش منابع تجدیدناپذیر
میشود.
بین اقیانوسهای هند ،اطلس و آرام ،ماهیگیری در اقیانوس
آرام دارای آثار محیطزیستی معنی داری است کخ بیشتر
مربوط بخ فاصلخ تا محل فرآوری و هزینخ سودت آن میشود.
آثاری مانند ذدیرههای وحشی ،کاهش جمعیت ماهیهای
دریایی ،کاهش تنوعزیستی ،کاربری زمین و آثار مرتبط با
استفاده از مواد شیمیایی از مهمترین آثار محیطزیستی
آبزیپروری هستند.
پسماندهای صنعتی بیشترین تاثیر را در سرشارسازی دارند.
بهینخسازی سرعت ،افزایش استفاده از انرژیهای پاک و
بهبود موتورها و فناوریهای سودت از مهمترین اصالحاتی
است کخ میتواند سبب کاهش استفاده از منابع و آثار
محیطزیستی ناشی از این ب ش شود.
مصرف سودت در شیالت دانمارک دارای مهمترین اثر بالقوه
است و اصالح الگوی مصرف و افزایش کارایی مصرف
میباید در دستور کار قرار گیرد.
دو پارامتر کارایی استفاده از غذا و شدت تولید در طی فصول
دشک بخ ازای آب مصرفی میتواند برای بررسی کارایی
محیطزیستی بخ کار برده شود.

معمولترین واحد عملیاتی کخ در مطالعات م تلف بررسری شرده
است ،یک تن ماهی زنده در مزرعخ پرورشی یا منطقخ صید است
و دود را محدود بخ کمیتی نمودهاند کخ در محل پرورش و یا صید برخ
صورت پیشفررآوری شرده برخدسرت مریآیرد )Aubin et al.,

ت صیص و حروزه تحقیرق نیرز ماهیرت دادههرای مرورد نیراز را
مش ص میکند .بخ طوری کخ ،بستخ بخ روش ت صیص شرامل:
روشهای ت صیص محتوای نادالص انرژی ،زیستتوده ،توسرعخ
سیستم ،و ارزش اقتصادی نوع اطالعات مورد نیاز متفاوت اسرت.
برای مثال ،در روش توسعخ سیستم عالوه بر اطالعات محصرول
اصلی بخ اطالعات محصوالت جانبی و آثار سایر سیستمهرا و یرا
در روشهررای ت صرریص انرررژی و ارزش اقتصررادی و همچنررین
زیستتوده بخ اطالعات بانکهای اطالعاتی م تلف نیاز است .در
این راستا ،بردی از از پایگاههای اطالعاتی مانندecoinvent, ( :

سوپرمارکت میتواند بخ عنوان واحد عملیاتی انت اب شود کرخ در
این حالت مجبور دواهیم بود فرایند تولید ،فرآوری ،حمل و نقل و
توزیع را در مرزهای سیستم لحاظ نماییم .الزم بخ ذکر است کرخ
در مطالعات مقایسخای ،واحد عملیاتی مرجعی برای مقایسخ است.
انت اب واحد عملیاتی تعیین کننده مرز سیستم نیز میباشد.

US LCI database, US IO dbase, Danish IO dbase,
Dutch IO dbase, LCA food dbase, Industry data,
 )Japanese IO dbase, IVAM dbaseدر فراینررررد

;2009; Cao et al., 2011a; d’Orbcastel et al., 2009
Papatryphon et al., 2004; Vázquez-Rowe et al.,
 .(2010مطالعات دیگری محصول آمراده مصررف را برخ عنروان
واحردعملیاتی درود انت راب نمرودهانرد )Mungkung et al.,
2006; Phong et al., 2011; Thrane, 2004; Ziegler et
 .(al., 2011برای مثال یک بستخ میگوی یخ زده  300گرمی در

() 2

صورتبرداری
فرایند صورتبرداری کخ فرایندی زمرانبرر اسرت ،در شریالت و
آبزی پروری بستخ برخ نروع هردف و حروزه تحقیرق برا ابزارهرا و
روشهای م تلفی انجام میشود .در این زمینخ نوع هردف ،روش

صورتبرداری استفاده میشود کخ تحت نرمافزار  SimaProاست
و تحلیلهای بعدی بر روی آنها صورت مریگیررد .شرایان ذکرر
است کخ در بسیاری از موارد استفاده از این بانکهای اطالعراتی
سبب توسعخ دامنرخ زمرانی و در نتیجرخ ارتقرای کیفیرت تحقیرق
میشود ) ;Aubin et al., 2009; Ayer & Tyedmers, 2009
Bosma et al., 2011; Cao et al., 2011; d’Orbcastel et
 .(al., 2009فارغ از روش ت صیص ،دو نروع رهیافرت کرخ هرر

کدام شرامل چنرد روش اسرت بررای صرورتبررداری در زمینرخ
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آبزیپروری وجود دارد .رهیافت تجویزی یا باال بخ پایین یکری از
ایرن رهیافررتهاسرت کررخ برا روشهررایی ماننرد :ارزیررابی سررریع
آبزیپروری ،آییننامخ مطلوبیت فعالیت فائو و روش برین المللری
مطلوبیت ابزار در پی سنجش وضعیت پایداری و یا یکری از ابعراد
پایداری در وضرعیت ایسرتا اسرت .در ایرن روشهرا ،برخ پویرایی
سیستمهای شیالتی و آبزیپروری نظیر نگرانریهرای انسرانی و
افق بلندمدت آثرار توجرخ چنردانی نمریشرود .رهیافرت شرنادتی
رهیافتی دیگر است کخ با استفاده از روشهای مشارکتی سعی در
توجررخ بررخ ابعرراد م تلررف پایررداری و لحرراظ کررردن نظرررات
دستاندکاران محلی در رویکردی پویا دارد بخ طوری کخ اهمیت،
روابط و پیوند و افق بلندمردت ابعراد پایرداری در فراینرد ارزیرابی
لحاظ شود .برر ایرن اسراس ،در ارزیرابی نظرامهرای شریالتی و
آبزیپروری بستخ بخ دامنخ زمانی و مکانی و نوع سیستم میتوان
از یکی از روشهای فوق استفاده کرد.
هر چند در مطالعات بررسی شده طی فرایند ت صیص ،روشها و
رهیافتهای متنوعی بخ دلیل تنوع زیاد ب شهای درگیر در تولید
و تعدد روشهای فرآوری و مشکالت تعیین مسریر محصرول ترا
بازار در این ب رش برخ کرار رفترخ اسرت ،امرا دو روش محتروای
نادالص انرژی ) Aubin et al., 2009; Ayer & Tyedmers,

وضعیتی سبب شده است کخ در این مطالعات یا برخ طرور واضرح
فرایند صورتبرداری بیان نشود و یا این کخ تنها برخ بیران نترایج
صورتبرداری بسنده شود .بخ طوریکخ ،منشا و منبرع دادههرا در
این نوع مطالعات مش ص نیست و اعتبارسرنجی برر مبنرای براز
تولید نترایج آنهرا مشرکل اسرت ) ;Mungkung et al., 2006

;2009; Bosma et al., 2011; Cao et al., 2011
 (d’Orbcastel et al., 2009و ارزش اقتصرادی )Aubin et

 (al., 2009a; Phong et al., 2011aبریش از بقیرخ روشهرا
استفاده شدهاند .با وجود این ،بردی محققان مانندIribarren ) :
 (et al., 2010; Pelletier & Tyedmers, 2010از روش
توسعخ سیستم برای لحاظ کردن تولیردات جرانبی سیسرتمهرای
آبزیپروری استفاده کردهاند .بردی دیگر مانندEllingsen &) :
 (Aanondsen, 2006از دو روش زیستتوده و ارزش اقتصادی
بهره بردهاند .تجزیخ و تحلیل مطالعات بررسی شده نشان میدهد
کخ بخ طور معمول ،زیر سادتها بخ علت زمانبرر برودن بررسری
برای محاسبخ تمامی نهادههای آن در رابطخ با آثار جزیی کرخ برر
سیستم میگذارند تا حد زیادی در نظر گرفتخ نمیشروند )Ayer
 .(& Tyedmers, 2009در حالی کخ فرایند فرآوری ،آمادهسازی
برای مصرف و مصرف بخ عنوان اجزایی تاثیرگذار در ارزیابی آثرار
مربوط بخ یک محصول شیالتی نیز بررسی میشوند ) Thrane,
 .(2004باالدره کیفیت و دسترسی بخ دادههرا برخویرژه گرزارش
دادهها و نتایج حاصل از صورتبرداری یکی از مشرکالتی اسرت
کخ در مطالعات ارزیابی چردخحیات برخ چشرم مریدرورد .چنرین

Papatryphon et al., 2004; Vázquez-Rowe et al.,
.(2010; Ziegler & Hansson, 2003

اثر
از میان هفت طبقرخ اثرر در ارزیرابی چردرخحیرات سیسرتمهرای
اکولوژیک ،در سیستمهای شیالتی و آبزیپرروری تنهرا برخ آثرار
گرمایش جهانی ،اسیدی شردن ،سرشرارسرازی و ادیرراک کراربری
زمین ،میرزان مصررف منرابع زیسرتی و وابسرتگی برخ آب اکتفرا
میشود ) .(Henriksson et al., 2012همانطور کخ در جردول
( )2مشاهده میشود ،تمامی مطالعات انجام شده در این حوزه برخ
اندازهگیری گرمایش جهرانی (  )GW = Global Warmingو
اسیدیشردن ( )Ac = Acidificationو سرشارسرازی ( = Eu
 )Eutrophicationاقدام نمودهانرد .در دیگرر مطالعرات صرورت
پذیرفتررخ بردرری ماننررد )& Aubin et al., 2009a; Ayer
Tyedmers, 2009; Bosma et al., 2011a; Cao et al.,
& 2011a; d’Orbcastel et al., 2009; Hospido
;Tyedmers, 2005; Mungkung et al., 2006a
;Papatryphon et al., 2004a; Phong et al., 2011a
Thrane, 2004; Vázquez-Rowe et al., 2010; Ziegler
 (et al., 2011; Ziegler & Hansson, 2003آثراری ماننرد:
اکس ریدانهررای فتوش ریمیایی و سررمیت برررای آبهررا ( = AE
 )Aquatic Ecotoxicityو سرمیت بررای دشرکیهرا ( = TE
 )Terrestrial Ecotoxicityو سمیت برای انسرانهرا ( = HT
 )Human Toxicityو اسرتفاده از انررژی ( EU = Energy
 )Useو استفاده از منرابع زیسرتی ( BR = Biotic Resource

 )Useو کرراهش اوزون ( )OD = Ozone Depletionمررورد
بررسی قرار گرفترخانرد .در ایرن راسرتا ،بررای انردازهگیرری آثرار
شادصهایی بخ کار رفتخ است کرخ عبارتنرد از  :دی اکسریدکربن
( )CO2 = Carbon Dioxideو متررررران ( )CH4و
دیاکسرریدگوگرد ( )SO2 = Sulphur Dioxideو آمونیرروم
( )NH3و اکسریدهای نیترروژن ( )NOXو فسرفات ( = PO4
 )Phosphateو نیترات ( )NO3 = Nitrateو اکسیژن ( = O2
DCB
=
1,4
 )Oxygenو دیکلروبنررررررزن (1،4
 )Dichlorobenzeneو آب ( )H2O = Waterو واحرردهای

ارزیابی آثار محیطزیستی آبزیپروری :فرا تحلیل ارزیابی چرخهحیات

انرررژی ()GJ, MJ, KJ = Giga,Mega, Kilo Joules
وآنتیموان ( )Sb = Antimonyو تولید درالص اولیرخ ( = NPP
 )Net Primary Productivityو کلروفلروروکربن ( = NPP

 .)Net Primary Productivityایرن آثرار بسرتخ برخ امکانرات
موجود و شرایط انجرام و اهرداف مطالعرخ در بردری از مطالعرات
اندازهگیری شده است .بخ طورکلی ،میتوان گفت در صورتی کرخ
هدف از مطالعخ برآورد آثار ناشی از فعالیتهای صنعتی انسران در
محیط باشد این آثار بیان شده تمامی جوانب این امرر را پوشرش
میدهد .اما ،اگر هدف از مطالعخ رسیدن برخ ارزیرابی کامرلترر و
یافتن فرصتهای بیشتر بخ منظور بهبرود سیسرتمهرای تولیردی
است گنجاندن آثار دیگری بخ آثار اشاره شرده الزم دواهرد برود.
برای مثال ،آثار کاربری زمرین و وابسرتگی برخ آب و اسرتفاده از
منابع زیستی را نیز برآورد کردهاند.
تفسیر
هدف از یک پروژه ارزیابی با روش  LCAبیان مباحثی است کرخ
بررخ تصررمیمگیررری و اعمررال سیاسررتهررای درسررت از جانررب
دستاندرکاران این ب ش کمک نموده و مزیت آن این است کرخ
بخ سرعت نتایج قابل قبرولی بررای چنرین تصرمیمهرایی فرراهم
میآورد ) .(Roy et al., 2009در این مرحلخ ،برخ طرور معمرول
مسایل مهم و نقاط عطف نتایج طی مراحل زیر مش ص میشود:
.1بررسی کامل بودن :پارامترهایی کخ سیستم را شرح میدهنرد،
دادهها و روششناسی مورد استفاده در مراحل م تلف ارزیابی
چردخحیات  ،نتایج و بحثهای مربوط بخ تجزیخ وتحلیل باید
با هدف و حوزه مطالعخ همدوانی الزم را داشتخ باشند .یکی از
راههای پرهیز از اشتباه در اجرای ارزیابی چردخحیات بررسری
کامل بودن اطالعات در رابطخ با نقاط فراموش شده در رونرد
تولید محصول ،آلودگیهای در نظر نگرفتخ شرده و یرا نراقص
برآورد شده ،ورودیها و دروجیهای مالی و یرا ویژگریهرای
محصول تولیدی باشد .بخ منظور اجتناب از این اشتباه ،باید برا
دبرگان ارزیابی چردخحیات مشورت شود و یا این کخ مطالعرخ
دود را با دیگر مطالعات مشابخ مقایسخ نمود .در زمان مقایسرخ
دو مطالعخ میبایرد دقرت الزم را در تمرامی مراحرل مقایسرخ
مبذول داشت کخ هردف و حروزه مطالعرخ برا تمرامی مراحرل
همدوانی الزم را دارا باشند.
 .2بررسی سازگاری :تمامی پیش فررضهرا و مردلهرای مرورد
استفاده در ارزیابی چردخحیات میباید با هدف و حوزه مطالعخ
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و همچنین با سیستمهای تولید مورد مقایسخ هرمدروانی الزم
را داشتخ باشند .برای مثال ،ممکن اسرت در مطالعرخ ارزیرابی
چردخحیات مقایسخ دو محصول الف و ب صورت پرذیرد ،امرا
این مقایسخها بر مبنای اطالعاتی نادرسرت بنرا نهراده شرود.
یعنی گزینخ الف بر مبنای اطالعرات برخدسرت آمرده از مررور
منابع باشد ،درحالی کخ گزینرخ ب برر مبنرای دادههرای درام
حاصل از جمعآوری دادهها باشد .چنین اشتباهی مریتوانرد در
مورد بازه زمانی جمعآوری دادهها بخ وقوع بپیوندد .برای مثال،
دادههای گزینخ الف متعلق بخ  3سال پیش است .درحالی کرخ،
دادههای گزینخ ب بخ ترازگی جمرعآوری شرده اسرت .چنرین
اشتباهاتی در این مرحلخ مورد بررسی قررار مریگیررد و قابرل
اعتماد بودن نتایج را تضمین مینماید.
 .3تجزیررخ و تحلیررل انحررراف :در ایررن مرحلررخ مطابقررت پرریش
فرضها ،روشها ،مدلها و دادههای مورد استفاده با هردف و
حوزه مورد مطالعخ مورد تجزیخ و تحلیل قرار میگیرد .در ایرن
مرحلخ ،زنجیره تولید یک محصول و همچنین زنجیرره تولیرد
محصوالتی کخ محصول مورد مطالعخ با آنها مقایسخ میشود و
تمامی پارامترها و عناصری کخ در کل چردخ حیات یک آبزی
شناسایی میشوند و دارای اثر هستند مرورد تجزیرخ و تحلیرل
قرار گرفتخ و آثار آنها محاسبخ میشود.
.4تجزیخ و تحلیل حساسیت و عردم قطعیرت :تمرامی اطالعرات
بخدست آمده در رابطخ با زمان و مکان و فناوری و غیره ،مدل
مورد استفاده ،انت ابهای جرایگزین و نحروه انت راب پریش
فرضها در ارتباط برا هردف و حروزه مرورد مطالعرخ بررسری
میشود ) (Guinée, 2002و میزان همدوانی آنها مشر ص
میشود.
 .3بحث و نتیجخگیری :در این ب ش در مرورد علرت مشرکالت
بحث میشود و نتایجی بررای ارایرخ پیشرنهادهای علمری برخ
تصمیمگیرندگان و مدیران ارایخ میشود.
در مطالعخای اقدام بخ تجزیخ و تحلیل حساسیت نمودهاند )Ayer
 .(& Tyedmers, 2009در این مطالعخ عوامل ت صیصی را برخ
کار برده شده است کخ تاثیر زیادی بر آثار مرواد غرذایی م تلرف
دارد .در مطالعخ دیگری با انجام آنالیز حساسیت بر روی دادههای
پیش فرض دود در رابطخ با عملیات مراهیگیرری روش ارزیرابی
آثار متفاوتی را ارایخ داده است ) (Mungkung, 2006و باالدره
نیز در مطالعخی دیگری عملیرات م تلرف پررورش مراهی را برا
استفراده از تجزیخ و تحلیل واریانس ) (ANOVAمقایسخ شده
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است ).(Phong, 2011
با عنایت بخ نتایج ذکر شده میتوان استداالل کرد کرخ مهمتررین
مرحلخ در بیان نتایج حاصل از ارزیابی چردخحیرات ،تبیرین نقراط
ضعف مطالعخ و آزمایش دقیق نتایج بخدسرت آمرده اسرت .زیررا،
ابهام در مقیاس زمانی و مکانی در مرحلخ صورتبرداری مطالعات
انجام شده منجر بخ افرزایش کرجترابی در ارزیرابی چردرخحیرات

محصوالت آبزیپروری میشود .عالوه بر مدلهای پایخ ،تکیخ بر
پیش فرضها و انت ابهای جایگزین ،نترایج برخدسرت آمرده از
مطالعات را تحت تاثیردود قرار میدهد .برهمین اساس ،ابزارهای
آماری و انجام تجزیخ و تحلیل حساسیت در قردرت و اعتبرار و بیران
دوب بحث در مطالعات آبزیپروری امری ضروری بخ نظر میرسد.

جدول ( :)2آثار اندازهگیری شده در مطالعات مختلف و شرح آنها
نوع اثر
گرمایش جهانی
اسیدیشدن
سرشارسازی
تشکیل اکسیدانهای فتوشیمیایی
سمیت دشکی/آبها
سمیت برای انسان
استفاده از انرژی
استفاده از منابع زنده و غیرزنده
کاهش ازون
کاربری زمین
استفاده از تولید دالص اولیخ
وابستگی بخ آب

شرح اثر
شرکت در جذب اتمسفری تابش قرمز دور
شرکت در سادتار ترکیبات اسیدی
ترکیبات مغذی کخ در تقاضای اکسیژن نقش دارند
شرکت در مخ دود فتوشیمیایی
شرکت در ایجاد شرایط سمی برای فلور و فون
شرکت در ایجاد شرایط سمی برای انسان
شرکت در ت لیخ منابع انرژی تجدیدپذیر
شرکت در ت لیخ منابع انرژی تجدیدناپذیر
شرکت در کاهش ازون استراتوسفری
سطح زمین اشغال شده توسط سیستم تولیدی
استفاده از تولید دالص اولیخ در فرایند تولید
نوع آب مورد استفاده در سیستم تولیدی

بحث و نتیجهگیری
چارچوب پیشنهادی برای تدوین ارزیابی چرخهحیات
در ایران
افزایش تقاضا برای محصوالت شیالتی بخ ویژه ماهی از یک سو
و محدودیت منابع دریایی کشور در تامین تقاضا سبب شده اسرت
کخ با توجخ بخ پتانسیلهای آبزیپروری در آبهای دادلی ،توسعخ
آبزیپروری رشد فزایندهای داشتخ باشرد .برخ طروری کرخ تعرداد
زیادی از نظامهای آبزیپروری در کنار مزارع کشراورزی توسرعخ
یافتخاند .بدیهی است کخ پایداری این روند توسعخ ،نیازمند آگاهی
از آثار این نظامهای جدید بخ ویژه در ابعاد محریطزیسرتی اسرت.
چنین نیاز و الزامی سبب شده است کخ تالشهای زیرادی بررای
ارزیرابی ایررن نظرامهررا در سراسرر جهرران صرورت گیرررد کررخ در
قسمتهای قبلی بخ آنها اشاره شد .تجزیخ و تحلیل این مطالعات
بخ منظور استفاده از نتایج آنها در شررایط کشرور نیازمنرد بردری
مالحظات است کخ در ادامخ بخ آنها اشاره میشود:
 .1از آن جا کخ بیشتر سیسرتمهرای آبرزیپرروری در منراطق و
مزارعی قرار دارند کخ در کنار آنها سایر فعالیتهای کشاورزی

شماره مطالعه در جدول
14-13-12-11-10-9-8-1-2-3-4-3-2-1
14-13-12-11-10-9-8-1-2-3-4-3-2-1
14-13-12-11-10-9-8-1-2-3-4-3-2-1
13-12-11-10-1-2-3
13-12-11-10-9-2-3-2
10-9-2-3-2
14-13-12-9-8-1-2-4-3-2
14-8-1-4
14-13-11-10-3-2
4
4
4

نظیر دامرداری و زراعرت صرورت مریگیررد ،الزم اسرت ،در
ارزیابی آنها عالوه بر تجزیخ و تحلیل دقیق فرایندهای دادلی،
بخ تعامالت با سایر زیرنظامهرا نیرز مرورد توجرخ قررار گیررد.
بخطوری کرخ حروزه و هردف مطالعرخ زیرر نظرامهرای دیگرر
(واحدهای عملیاتی دیگر) را نیز شرامل شرود .در ایرن راسرتا،
استفاده از نظریخ هولون کخ در آن هرر دو نظریرخ کرلنگرری
برای توجخ سایر زیر نظامها و جزنگری بررای تحلیرل دقیرق
زیر نظام آبزیپروری میتواند راهگشا باشد .بررای مثرال ،اگرر
محصررول سیسررتم تولیررد مرراهی اسررت ،و دارای فراینرردهای
دیگری از جملخ فرآوری ،بستخبندی ،حمرل و نقرل و مصررف
باشد ،این دروجیهرا نیرز مریبایرد لحراظ شرود .زیررا ،ایرن
دروجیها از سیستم یا بخ چردخ طبیعی درود در طبیعرت براز
میشود و یا در آن ایجاد ادتالل مینماید .هر چنرد ،بردری از
دروجی هرای سیسرتم برا لحراظ اقردامات مردیریتی قابلیرت
بازگشت بخ چردخ تولید را دواهد داشت .بررای مثرال ،فراینرد
تولید یک تن مراهی قرزل آال را در نظرر بگیرریم ،ب شری از
فرایندهایی کخ در دارج و دادل سیسرتم قررار مریگیرنرد برخ
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شرح زیر میباشند :فرایند است راج از معادن و یا پاالیشگاه ها
و یا منابع طبیعی کخ دارج از مرزهای تعریف شده از سیسرتم
قرار میگیرند (اطالعات مربوط بخ آثار یک نهاده ترا ورود برخ
یک سیستم در مجموعخ اطالعات تردوین شرده برخ صرورت
جهانی و یا منطقخای قابل دسترس مریباشرد) .ایرن مرواد برا
صرف هزینخ حمل و نقل وارد مرزهرای سیسرتم تولیردی مرا
میگردند .فرایند فرآوری و آمادهسازی این مواد (مانند چروب،
سیمان ،آهن) در دادل مرزهرای سیسرتم انجرام مریپرذیرد.
هزینخ حمل و نقل این مواد بخ محل سیستم تولیدی پررورش
ماهی ،قرارگیری این مواد در بدنرخ سیسرتم تولیردی و تولیرد
ماهی ،حمل و نقل و بستخبندی و سرانجام مصرف و بازگشت
بخ محیط تنها ب شی از فرایندهایی است کخ میباید در تعیین
مرزهای سیستم لحاظ شود .این فراینرد ،بررای تمرامی مرواد
درگیر در تولید ماهی از جملخ فرآوردهرای کشراورزی ،دامری،
صنعتی و غیره میباید انجام شود .تمامی این فرایندها در هرر
مرحلخ هزینخ حمل و نقل ،صرف انررژی و تولیرد ضرایعات و
انتشارآلودگی دارند .تمامی این فرایندها و تعیرین نهرادههرای
ورودی و دروجی از سیستم و تعیین مرزهای آن بعد از پایش
کامل سیستم تولید صورت میپذیرد .الزم بخ ذکر است تعیین
هدف و حوزه مطالعخ نقش زیرادی در محردوده سیسرتم دارد
شکل ( )2مواردی کخ میباید در تعیرین مررز سیسرتم لحراظ
شوند عبارتند از:
تولید ماهی :یعنی آلودگیهایی کخ در مرحلخ پرورش ماهی از
طریق غذادهی بخ محیط وارد میشود
غذاها :شامل عناصر تشکیل دهنده غرذا ،فررآوری و حمرل و
نقل آن
ابزارها :شامل تمامی وسایل و ابرزار آالت مرورد اسرتفاده در
سیستم پرورشی و وسایل حمل و نقل
زیرسادتها :شامل تمامی نهرهرا ،اسرت رها ،حوضرچخهرا و
سادتمانهای مرتبط با سیستم پرورشی
مواد شیمیایی :هر نوع ماده شیمیایی مرورد اسرتفاده شرامل:
اکسیژن مایع ،داروها ،مواد ضدعفونی کننده و حمرل و نقرل
آنها.
حاملهای انرژی :هرگونرخ حامرل انررژی مرورد اسرتفاده در
سیستم پرورشی شامل گاز ،گازوئیل ،نفت ،اورانیم و برق
نتایج مطالعات بررسی شده نشان داد کخ توجخ بخ ابعاد زمرانی
و مکانری آثار ،نیررازمند بخکارگیرری تررکیبری از روشهرای
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ت صیص و همچنین دادههای کمی و کیفی میباشد .تحقرق
چنین ترکیبی بخ ت صصهرای م تلرف نیراز دارد ترا بتوانرد
اطالعات اقتصادی ،تغذیخای و زیستی و همچنین انرژی را در
چارچوبی مناسب برای تصمیمگیرندگان و مدیران ارایخ دهرد.
از ایررنرو ،پیگیررری رویکررردی میرران رشررتخای و ایجرراد ترریم
تحقیقاتی چندرشرتخای بررای تضرمین موفقیرت و کارآمردی
یافتخها الزامی میباشد.
 .3تعامالت درونی و بیرونی سیستمهای آبزیپروری با نظامهای
پیرامون سبب شده است کخ آثار آنها در بیرون از دود نظرام و
در مقیاس محلی و جهانی نیز نمرود یابرد .بررای مثرال ،آثرار
کاربری زمین یا آثار آن در گرمرایش جهرانی و وابسرتگی برخ
منرابع آبرری سرربب شررده اسررت کرخ ایررن آثررار در نظررامهررای
آبزیپروری با زیر نظامهای دیگرر نظیرر دامرداری و زراعرت
مقایسخ شود .همچنین ،از آن جا کخ در کشور ما فعالیرتهرای
آبزیپروری بخ وسیلخ کشراورزان در منراطق روسرتایی انجرام
میشود ،الزم است آثار آنها در ابعاد اجتمراعی ماننرد :اثرر برر
سرمایخ اجتماعی ،کیفیت زندگی و یرا دسترسری برخ دردمات
اجتماعی نیز بررسی شود.
 .4از آن جا کخ در ارزیابی پایداری سیستمهای آبرزیپرروری ،از
طریق آنالیز حساسیت نقاط ضعف سیستم مش ص میشود و
برای رفع آنها برنامخریزی صورت میگیرد ،میتوان گفت کرخ
طی فرایند ارزیابی چردخحیات ،هدف توسرعخ یرک سرناریوی
هنجاری تحولی برای نظامهای آبرزیپرروری مرورد مطالعرخ
میباشد .بخ طوری کخ ،با تبیین سناریوی مورد نظر برای ایرن
کخ چگونخ باید بخ پایداری و بهبود وضعیت رسید ،اقردامهرای
اصالحی پیشنهاد میشود.
پایداری رشد فعلی توسعخ صنعت آبزیپروری نیازمند راهی بررای
افزایش مقبولیت محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی آن است.
با توجخ بخ موارد مذکور ،هر چند تمامی مطالعات انجام شرده برخ
طور تقریبی تجزیخ و تحلیل مشارکتی آثار را انجام دادهاند ،اما بخ
طور کامل آنالیز حساسیت را صورت ندادهاند .این در حالی اسرت
کخ آنالیز حساسیت جزء الزامات استانداردهای کنونی ایزو است .با
این حال ،آبزیپروری با تمام فوایردی کرخ بررای جامعرخ بشرری
داشتخ است ،سبب بردی آثار منفی محیطزیستی شده است .نکتخ
کلیدی کخ در این جرا برخ آن پردادترخ مریشرود ،فرراهم آوردن
اطالعرراتی جررامعتررر در رابطررخ بررا آثررار محرریطزیسررتی عملی رات
آبزیپروری است .زیرا ،چنین اطالعاتی برای مردیریت و تعردیل
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آثار ناشی از آبزیپروری هرم در سرطح مزرعرخ و هرم در سرطح
منطقخای از اهمیت بخسزایی بردوردار دواهد بود .در ایرن راسرتا،
الزم است بخ موارد زیر توجخ شود:
 .1در شیالت ادتالف بین روشهرای م تلرف صرید و صریادی
میباید بر اساس انرژی مصرفی بخ ازای هرر کیلرو و یرا ترن
ماهی صید شده محاسبخ و بهترین روش از لحاظ اقتصرادی،
اجتماعی و اکولوژیک برای این ب ش معرفی شود.
 .2پویایی جمعیت منابع آبی باید برای ارزیابی تجدیدپذیری آنها
انجام شود و پایداری ررفیت تولید آنها مش ص شود کخ این
کار توسط ارزیابی چردخحیات محقق میشود.
 .3مهمترین محدودیت کاربرد ارزیابی چردخ حیات برای کراربرد
در ب ش شیالت و آبزیپروری انواع آثرار داصری اسرت کرخ
ارتباط مستقیمی با شیالت و آبزیپروری دارند .این آثرار کرخ
م تص شیالت و آبزیپروری هستند ،هنوز در روششناسری
ارزیابی چردخحیات گنجانده نشده است .باید تدابیری اندیشید
کخ آثار این ب شها مش ص و تمامی آثار مرتبط (اجتمراعی،
اقتصادی و محیطزیستی) در ارزیابی چردخحیات لحراظ شرود
تا بتوان بخ ارزیابی واقعی و جرامعی از آثرار تولیرد مراهی برخ
صورت پایدار در این ب شها دست یافت.
 .4پایداری ب شهای کشاورزی ،شیالت و آبزیپروری باید برخ
صورت یکپارچخ محقق و مدیریت شود ،بخ این علت کخ ایرن
ب شها بخ نیازهای یکسانی از نظر منابع داشرتخ و تعرامالت
بین ب شهای درگیر ،در تولید این ب شها زیاد است.
اطالع از آثار محیطزیسرتی مررتبط برا تولیرد یرک محصرول در
آبزیپروری و شیالت بر روی تقاضای مصرف آن محصرول اثرر
مستقیم دارد .بخ منظور تغییرر نگررش مصررفکننرده و افرزایش
تقاضا در این ب شها باید تصمیمهایی ات اذ شرود کرخ تولیرد و
مصرف پایدار را بخ همراه داشتخ باشد .از جملرخ ایرن تصرمیمهرا
میتوان بخ ارزیابی توامان سیستمهای تولید (کشاورزی ،شریالت
و آبزیپروری) از جنبخهای اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی در
سررطح محلرری اقرردام کرررد و نتررایج ایررن تحقیقررات را در ادتیررار
مصرفکنندگان قرار داد تا بهترین تصمیم را در جهرت پایرداری
تولید ات اذ نمایند.

چالشهای فراروی بررسی آثار سیستمهای تولیددی
در آبزیپروری
مهمترین چرالش پریشروی محققران بررای اسرتفاده از ارزیرابی
چردخحیات در آبزیپروری ،تردوین آثرار مناسرب و جدیرد بررای
کمیسازی این آثار برای ارزیابی آثار محریطزیسرتی و همچنرین
آثاری است کخ بتوان بخ وسیلخ آن ویژگیها و تعامالت اجتمراعی
فناوریهای موجود در ب ش تولیرد غرذاهای دریرایی را ارزیرابی
نمود .آثاری کخ بخ طور معمول در فرایند ارزیابی چردخحیات مورد
بررسی قرار میگیرند ،آثار محیطزیستی و اقتصادی است و کمترر
بخ آثار اجتماعی در آن پردادتخ میشود.
این در حالی است کخ سخ بعد پایرداری یعنری اجتمراع ،اقتصراد و
محیطزیست مریبایرد در ارزیرابی لحراظ شرود و مریتروان بعرد
اجتماعی را حلقخ مفقروده ایرن زنجیرره دانسرت .یکری دیگرر از
چالشهای استفاده از ارزیابی چردخحیات این است کرخ تنهرا برخ
آثاری مانند :گرمایش جهانی و کاهش الیخ ازون میپردازد کخ در
سطح جهانی مورد توجخ قرار گرفتخ است .همچنین ،در دیگر آثار
مورد بررسری در ارزیرابی چردرخحیرات از جملرخ :سرشارسرازی،
اسیدیشدن و سمیت دشکیها رابطخ بین آثار محلری و جهرانی
بخ طور واضح مش ص نیست .این آثار باید در ب ش شیالت برخ
دوبی بیان شود .عالوه بر آثار لحاظ شده در ارزیابی چردخحیرات
نباید فراموش کرد کخ در سطح محلی نگرانیهایی در این زمینرخ
وجود دارد کخ در تدوین آثرار مرورد ارزیرابی م رتص شریالت و
آبزیپرروری بایرد در نظرر گرفترخ شرود .آثراری ماننرد :کراهش
تنوعزیستی منطقخ و فرسایش سادتار بومنظام منطقرخ و کرارکرد
آن بر اثر تغییرات حاصلخ الزم است در تدوین آثار لحراظ شروند.
هرچند تدوین و نحوه اندازهگیری این آثار مشکل است ،امرا بایرد
برای دستیابی بخ یک ارزیرابی جرامع ایرن آثرار را برخ نحروی در
دستورکار قرار داد .تدوین این آثار باید با دقت انجرام گیررد و دو
نکتخ در آن لحاظ شود .یکی این کخ کیفیت اطالعات موجرود در
زمینخ برآورد اثر باال باشد و دیگر این کخ بتوان بین واحدعملیاتی
و اثر مورد محاسبخ رابطخ واقعی برقرار کرد (شکل .)2
یادداشتها
1. Life Cycle Assessment
2. Inventory
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