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 چکیده

تن   52015از  یقابل توجه شیبا افزا یاز انقالب اسالم شینسبت به پ رانیا یاسالم یدر جمهور انیآبز دیتول

 منطقه یکشورها دوم رتبه در یپروریآبز نظراز  ایران . است دهیرس 0995تن در سال  0252455به  0955در سال 

به   0955تن در سال  4995از  یپروریآبز هایدیتولهمچنین  .است گرفته قرار جهانکشورهای  نوزدهم و انهیخاورم

 یگویم دی، تول%44 یپروریآبزهای دیتول کلاست.  دهیرس 0995 لتن در سا 527545و  0990هزار تن در سال  995

ها مواد دیبه تول یتنوع بخشمنظور  دیگر، به سوی از.استداشته شیافزا %505 یاریخاو انیماه پرورشو  %950 یپرورش

 کشور وجود دارد. در یبرا یآورارز و یپروریآبز دیتول شیافزا ،ییغذا تیامن نیمأت هایدر بخش زیادی هایغذایی، قابلیت

و استان  (یساحل یهااستان نیدر ب)را استان هرمزگان  یپروریآبزهای دیتولعملکرد در رشد  نیبهتر ریسال اخ پنج

استان  نیبهتر د،یتول یهاشاخصاز نظر  0995در سال  گر،ید یاز سو اند.داشته (یساحلریغ یهااستان نیدر ب) کرمانشاه

 و یوربهره یهاشاخص نظر از 0995 در سال. ستا بودهو لرستان  خوزستانترتیب  بهکشور ساحلی و غیر یساحل

با توجه به رشد  .است بوده اصفهان یرساحلیغ استان نیبهتر و بلوچستان و ستانیس یساحل استان نیبهتر ،ییزااشتغال

 تواند یمبخش  نیدر ا یگذار هیسرما یدولت برا تیحما، یپروریآبزتوسعه  یبرا رانیا یریگجهتدر جهان و  یپروریآبز

 .ایجاد کند یرشد بهتر

 .وریبهرهزایی، اشتغال ،ساحلیهای غیراستانهای ساحلی، استانپروری، آبزی کلیدی: هایواژه
 

 

 مقدمه

اخیر روند  ههایی است که در دهبخشپروری یکی از آبزیهای کشاورزی و تولید مواد غذایی، فعالیتدر میان  

 ان در جهان از حدودآبزیتولید  مقدار 4سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدآمار  هپایاست. بر  داشتهتوسعه چشمگیری 

 اندک یافزایشصید از دریاها  مقداردر حالی که  ،رسید 2105میلیون تن در سال  202به   2117 میلیون تن در سال 72

  2105در سال  %54میالدی به  2117در سال  %41از  آبزیان تولیدپرورشی از مجموع کل  آبزیاناست، سهم  داشته

کل  %91وارد سفره مردم شده بیش از  طور مستقیم بهپروری آبزی راهخوراکی که از  آبزیان مقدارو  (5) افزایش یافت
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سال تجربه  51حدود  ،نیریآب ش انیماه پرورش هعمد طور به و یپروریآبزنهیزمدر  رانیا یاسالم یجمهور

 انیآبز دیتول کل. (5) است هقرار گرفت انیآبز دیدر تولجهان  نوزدهم و انهیدر رتبه دوم خاورم رانی، ا2105دارد. در سال 

 به 0955در سال  تن 52015 از توجه قابل شیافزا با وتن بوده  4995 حدود  یپروریآبزو هزار تن  52، 0955در سال 

 سهم( و %41) تن 527545 حدود یپرورش انیآبز دیسهم تول مقدار نیاست که از ا دهیرس 0995در سال  تن 0252455

کشور و جاذبه  یهااستان همه رد یپروریآبز فراوان یهاقابلیتوجود است. ده ش( %71) تن 559095برابر با  انیآبز دیص

 هایمزیتو  یدانش عمومرفتن  باال، انیآبزفرهنگ مصرف  یارتقا سو و کیاز  یبخش کشاورز ریز نیدر ا یگذارهیسرما

و  است هآوردرا فراهم  یپروریآبزرشد و توسعه  یهانهی، زمگرید یسواز  ینیپروتئ لیبدیبمنبع  نیشمــار مصرف ایب

شود در یم ینیبشیپوجود دارد که  آن یجنوب ساحل هایدر  ویژه بهحوزه در کشور و  نیدر ا زیادی یاهقابلیتهمچنان 

 .میباش داشته آنرا در  یشتریتوسعه ب ندهیآ یهاسال

این آمارهای  همهاست. شدهپروری کشور پرداخته آبزیآخرین وضعیت  واکاویبه بررسی  ،پژوهشدر این 

 و( 4تا  0) سازماناین پروری آبزیمعاونت  عملکردهای و گزارش( 7) ایران سازمان شیالتآماری  پژوهش از سالنامه

یادآوری  است. شده استخراج (5) خواربار و کشاورزی ملل متحدآخرین اطالعات منتشر شده از سوی سازمان  نیهمچن

تا سال  زاییوری و اشتغالبهره و آمار 0995پروری مورد استفاده در این پژوهش تا سال های آبزیتولیدآمار که  شودمی

ها از سوی سازمان شیالت کشور تا زمان تنظیم شاخصاین  0995آمار سال  زیرا ،مورد استناد قرار گرفته شده است 0995

 .بوداین مقاله منتشر نشده 
 

 گذشتهسال  پنج پرورشی در آبزیانروند تولید 

به ترتیب بیشترین  و برداشت از منابع آبیسردآبی ، ماهیان ای، به طور میانگین ماهیان گرمابیگونهاز دیدگاه 

به  گذشتهسال  5رشد در  مقدار(. بیشترین 0اند )جدول داشته گذشتهسال  5پرورشی کشور در  آبزیانسهم را در تولید 

توسعه برای های سازمان شیالت سیاستماهیان خاویاری بوده است که با و میگو ، مربوط به پرورش ماهیان دریایی ترتیب

 مطابقت دارد. گذشتههای سالها در بخشتولید این 

از کل تولید کشور،  %7/9و  9/05، 4/05و گیالن به ترتیب با  مازندران، خوزستان استانسه از دیدگاه استانی، 

 سال گذشته 5(. در 2اند )جدول بوده 0995رورشی در کشور در سال آبزیان پهای کشور در زمینه تولید ترین استانمهم

گیری شیالت ند و دلیل آن جهتاپروری داشتهآبزیهای رین افزایش را در زمینه تولیدو بوشهر بیشت هرمزگان هایاستان

نیز در و زنجان  کرمانشاه های. استانهای شور برای پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس استایران به استفاده از آب

رشی در این ترین آبزی پرواند. مهمافزایش تولید داشته پروری کشوری،آبزیپروری بیشتر از میانگین رشد آبزی زمینه تولید

از مکانیزاسیون  گیریبهرهوری و راندمان تولید با مقدار تولید و افزایش بهره آال است که دلیل آن،ها، ماهی قزلاستان

های ساحلی شمال کشور )مازندران، گیالن و گلستان( و استان خوزستان کمتر از میانگین رشد استان است. هامزرعه

ترین آبزی ها مهماند. دلیل این موضوع این است که  در این استانپروری داشتههای آبزییش تولیدپروری کشور افزاآبزی

به دلیل  است. از این رو، گیری شدهها پیش از این بهرهنمنابع آبی این استا بیشتراز  آبی هستند و ماهیان گرم ،پرورشی

های دیگر رشد را در بین استان کمترین سه استان، این امانهسساختن های خاکی و نبود زمین برای نیاز به استخر

 اند.داشته
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 .(95تا  94) گذشته پرورشی کشور در پنج سال  آبزیانتولید  مقدار -0جدول 

 تولید کل بخش

مقدار رشد تولید در  سال

نسبت به  95سال 

 94سال 
94 95 97 95 95 

 ماهیان گرمابی
 209291 055999 097115 210195 054174 )تن( مقدار

2/0 
 5/41 9/95 0/40 5/49 5/45 کشور÷درصد از تولید کل 

 ماهیان سردآبی
 5/055492 059954 075591 079925 041244 )تن( مقدار

9/0 
 7/95 4/95 2/95 5/95 9/94 درصد از تولید کل کشور

 ماهیان خاویاری
 77/2514 2599 2705 2047 0150 )تن( مقدار

9/2 
 5/1 7/1 5/1 5/1 9/1 تولید کل کشوردرصد از 

میگو )آب شور و 

 شیرین(

 4/47091 45597 92954 20411 05557 )تن( مقدار
7/2 

 5/5 5/9 5/7 5/4 5/4 درصد از تولید کل کشور

برداشت از منابع 

 آبی

 79414 79555 74952 70990 55491 )تن( مقدار
9/0 

 2/09 09 5/09 4/09 5/09 درصد از تولید کل کشور

 ماهیان دریایی
 5420 04011 04151 01072 2559 )تن( مقدار

7/2 
 4/0 9/2 9/2 2/2 5/1 درصد از تولید کل کشور

 9/0 52/527525 459215 455279 459520 410545 )تن( جمع

 

 .گذشتهسال  پنج های برتر کشور دراستانپروری آبزی هایتولید مقدار -2جدول 

 تولید کل استان
نسبت  95نسبت تولید در سال  سال

 89 95 97 95 94 94به سال 

 خوزستان

 5/51995 1/79595 1/54955 1/55909 1/75127 مقدار )تن(
2/0 

 4/05 1/09 7/05 5/07 9/07 درصد از تولید کل کشور

 مازندران

 5/51529 1/57911 1/55442 1/57519 1/51549 مقدار )تن(
0/0 

 9/05 7/05 5/05 5/07 7/05 کشور درصد از تولید کل

 گیالن
 5/51759 1/50279 1/52929 1/50995 1/45257 مقدار )تن(

0/0 
 7/9 5/01 1/00 9/00 1/02 درصد از تولید کل کشور

 هرمزگان
 1/29179 1/25550 1/20279 1/09045 1/5755 مقدار )تن(

4/9 
 5/5 5/5 5/4 9/2 2/2 درصد از تولید کل کشور

 لرستان
 1/29951 1/27205 1/25990 1/25055 1/21977 مقدار )تن(

2/0 
 7/4 4/5 9/5 9/5 0/5 درصد از تولید کل کشور

 بوشهر
 1/22275 1/29111 1/05494 1/00205 1/5215 مقدار )تن(

5/2 
 2/4 5/4 2/9 4/2 1/2 درصد از تولید کل کشور

چهارمحال 

 و بختیاری

 1/22005 1/20019 1/29599 1/29491 1/05255 مقدار )تن(
9/0 

 2/4 9/4 1/5 0/5 9/4 درصد از تولید کل کشور

 کرمانشاه
 1/20591 1/21011 1/05210 1/07045 1/04951 مقدار )تن(

5/0 
 0/4 0/4 7/9 5/9 7/9 درصد از تولید کل کشور
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       :2ادامه جدول 

 گلستان
 9/09541 1/05097 1/07799 1/21945 1/05951 مقدار )تن(

2/0 
 5/9 5/9 5/9 7/4 1/4 درصد از تولید کل کشور

 زنجان
 1/05205 1/07259 1/01570 1/09799 1/02215 مقدار )تن(

4/0 
 9/9 9/9 2/2 1/9 1/9 درصد از تولید کل کشور

 9/0 5/527525 459215 455279 459520 410545 مقدار )تن( کل کشور

 

 8331پرورشی در سال  آبزیانتولید 

. استان گلستان دارای شودمیمشاهده  9در جدول  بخش هر رتر کشور به تفکیکهای باستان پرورشی آبزیان مقدار     

در  پرورشی آبزیانای در تولید گونهمحال و بختیاری دارای کمترین تنوع چهار و های هرمزگان، بوشهراستانبیشترین و 

آبزی تقریب تنها با تولید یک گونه  بهمحال و بختیاری چهارو های بوشهراستانکه است  اینتوجه  . نکته جالبندکشور

 اند.استان برتر کشور قرار گرفته ده ( در بین2ی رنگین کمانقزل آالو 0سفید غربی ی پا)میگو
 .0995استان برتر کشور در سال  در ده یپرورش انیدآبزیتول مقدار -9 جدول

 استان یپرورش انیآبز دیتول کل از درصد کشور کل دیتول از درصد )تن( دیتول مقدار بخش استان رتبه

 خوزستان 0

10/90 77025 †یگرماب  51/50  

59/1 0111 یسردآب  24/0  

5/7 یاریخاو  27/1  10/1  

45/1 215 (نیریشوروش)آب  گویم  27/1  

27/09 09951 یآب منابع از برداشت  52/07  

15/9 225 ییایدر انیماه  25/1  

55/51995 کل جمع  95/05  011 

 مازندران 2

79/29 79055 †یگرماب  07/55  

05/5 05940 یسردآب  95/05  

20/59 0459 یاریخاو  59/0  

54/7 511 ییایدر انیماه  72/1  

47/1 909 یآب منابع از برداشت  99/1  

79/51529 کل جمع  94/05  011 

النیگ 9  

19/21 42515 †یگرماب  27/54  

55/2 5959 یسردآب  79/01  

15/27 759 یاریخاو  29/0  

12/2 051 ییایدر انیماه  91/1  

55/2 0559 یآب منابع از برداشت  52/9  

55/51759 کل جمع  72/9  011 

      

      

 
1. Litopenaeus  vannamei                                    2. Oncorhynchus mykiss 
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     ادامه جدول 9:

 هرمزگان 4

25/1 715 یگرماب  15/2  

71/1 05 یاریخاو  15/1  

55/45 22154 †(نیریش و شور)آب  گویم  95/55  

55/59 5915 ییایدر انیماه  90/21  

77/1 471 یآب منابع از برداشت  55/0  

52/5 29179 کل جمع  011 

 لرستان 5

92/1 0957 یگرماب  07/5  

94/9 05795 †یسردآب  52/55  

15/1 2 یاریخاو  10/1  

55/4 9955 یآب منابع از برداشت  02/04  

55/4 29951 کل جمع  011 

 بوشهر 7

09/45 20575 †(نیریش و شور)آب  گویم  55/95  

54/7 511 ییایدر انیماه  25/2  

29/4 22275 کل جمع  011 

5 
 و محال چهار

یاریبخت  

50/00 20945 †یسردآب  24/99  

24/1 075 یآب منابع از برداشت  57/1  

21/4 22005 ل جمعک  011 

 کرمانشاه 5

04/2 4571 یگرماب  02/20  

55/5 04551 †یسردآب  59/75  

21/2 55 یاریخاو  25/1  

19/1 09 (نیریش و شور)آب  گویم  17/1  

49/9 2952 یآب منابع از برداشت  19/00  

01/4 20591 کل جمع  011 

 گلستان 9

45/5 05949 †یگرماب  99/51  

50/1 952 یسردآب  51/4  

97/0 94 یاریخاو  05/1  

55/1 415 (نیریش و شور)آب  گویم  14/2  

95/0 011 ییایدر انیماه  51/1  

47/9 2411 یآب منابع از برداشت  01/02  

91/09541 کل جمع  55/9  011 

 زنجان 01

15/1 015 یگرماب  72/1  

95/5 04995 †یسردآب  57/57  

10/1 9 (نیریش و شور)آب  گویم  12/1  

09/9 2051 یآب منابع از برداشت  71/02  

25/9 05205 کل جمع  011 

 .پرورشی استانآبزیترین مهم†
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 لشاغ بخش  درصد کمی در این در حال حاضرپروری، آبزی حوزهدر  هاشاغلتعداد  و زاییاشتغالدیدگاه از 

. در بین ندفعالهای مختلف کشور استانپروری در آبزیطور مستقیم در بخش  هنفر ب 90995در مجموع  .شوددیده می

 (. 4)جدول  دارندپروری آبزیدر بخش را  اشتغال تعدادهرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین  ،های کشوراستان
 

 .0995های مختلف کشور در سال استانپروری در آبزی بخشزایی اشتغال –4جدول

 پروری کشورآبزیبخش  نشاغالدرصد از کل  )نفر( پروریآبزیبخش  نشاغال نام استان رتبه

  0/09 00949 هرمزگان 0

 5/00 01509 بوشهر 2

 5/00 01575 خوزستان 9

 9/5 7759 گیالن 4

 0/5 7452 مازندران 5

 9/7 5570 بلوچستان سیستان و  7

 2/5 4520 اصفهان 5

 5/4  4050 لرستان 5

 5/9  9297 گلستان 9

 2/9 2554 تهران 01

 2/27 29559 هااستانسایر  00

 011 90995 مجموع 

 

نسبت بیشتری  به ترتیب یلویه و بویر احمدهگهای بوشهر، هرمزگان و کاستان درهای مختلف، استانبا نگاهی به جمعیت 

 (.5)جدول  هستندپروری آبزیهای فعالیتجمعیت درگیر از 
 

 .0995ها در سال استانپروری به جمعیت آبزیبخش  نشاغال نسبت –5جدول 

 استان به جمعیت پروریآبزی بخش  نشاغال نسبت نام استان رتبه

 99/1    بوشهر 0

 75/1   هرمزگان 2

 97/1   لویه و بویر احمدیگهک 9

 25/1 ایالم 4

 27/1   گیالن 5

 24/1   لرستان 7

 29/1   خوزستان 5

 29/1   چهارمحال و بختیاری 5

 20/1   سیستان و بلوچستان 9

 21/1   زنجان 01

 

 8331در سال مختلف  هایگروهبه تفکیک  های تولیدشاخصاز نظر  پروری کشورآبزی بخشهای برتر استان

 پرداخته شده است. جداگانه 0995در سال های مختلف کشور استاندر ها بخشتولید این  به بررسی ،در ادامه

 آب شیرین آبزیان

در استخرهای خاکی پرورش  هعمدطور بهاندداشتهکه در کشور  ایبه پیشینهیان گرمابی با توجه ماه: گرمابیماهیان 

در سال ناپذیر است. گریزماهیان  کپورحرکت به سوی توسعه کشت متراکم  ،آبیکمیابند. با توجه به کمبود منابع آبی و می



آخرین وضعیت آبزی پروری جمهوری اسالمی ایران کاویوا  

097 

 

ترین های مازندران، خوزستان و گیالن مهماستاناند. شده دادهاستان کشور پرورش  25ماهیان گرمابی در  0995

تعداد  و تولید، سطح زیر کشت مقداراند و بیشترین بوده 0995در سال دهنده ماهیان گرمابی در کشور های پرورشاستان

را  هامزرعهبیشترین تعداد به ترتیب های گیالن، مازندران و فارس استان(. پ،الف، ب -0)شکل  اندداشتهرا  نشاغال

های مازندران و استان، نسبت به طور کلی در استان خوزستان هاست که ب اینبیانگر  مطلب. این (ت-0)شکل  اندداشته

های سیاستیکی از  در این بخش،است.  شده دادهتولید ماهیان گرمابی اختصاص  برای تری بزرگ هایمزرعه ،گیالن

تک  2ی نیلتیالپیا در خوزستان، 0رفی کپور ماهیان هندیکه مع ه استبوددر ماهیان گرمابی ای گونهتنوع ایجاد شیالت 

 در خوزستان و 4و شیربت 9های بومی شامل بنیگونه، بعضی از های قم، سمنان، یزد و خراسان جنوبیدر استان جنس

در دستور زیست محیطسازمان و  رکشواهنگی موسسه تحقیقات علوم شیالتی مبا ه های شمالی کشوراستانسوف در ماهی 

 . استقرار گرفته سازمان شیالت کار 
 

 
 .0995های تولید ماهیان گرمابی در  سال شاخصهای برتر در استان -0شکل 

 

این تولید  %21حدود  با جهاندر  درسال، ی رنگین کمانآالقزلهزار تن  059ایران با تولید حدود : سردآبی ماهیان

رشد و  دهد.تشکیل میآال قزل  ب شیرین کشور را ماهین آآبزیااز پرورش  %95 بیش از (.5) را داردرتبه اول ماهی، 

 داشته زیادیدهد که توسعه این صنعت رشد جهشی میهای گذشته نشان در سالآبی سرد توسعه تکثیر و پرورش ماهیان

و  هادشواری ،زیاد است. در کنار این رشد ثیرگذار بودهأبسیار ت جهشو خوشبختانه کشش بازار و ذائقه مردم در این 

یکی از این  ،های اخیردر سالاست.  شدهتوسعه این صنعت دچار چالش  براین بناه و شدهای توسعه هم بیشتر پیچیدگی

 ازماهی بچههای تولید از جمله خوراک و نهاده زیادقیمت  های ویروسی بوده است.بیماری ویژه هبو  هابیماری ،هالشاچ

در این  و به همین دلیل ندارندتشکل منسجمی  شوربختانهسردآبی  کنندگان ماهیــانتولید. است بوده هایدشواریدیگر 

 
1. Indian carps                      2. Oreochromis niloticus                         3. Barbus sharpeyi                         4. Barbus grypus 
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تولید و اندیشی و تغییر نگاه از سودهای کوتاه مدت به پایداری دوراند که نیاز است با رو بودههروبهایی سختیها با سال

ماهی با کیفیت در داخل کشور بچهتولید خوراک و در داخل و  الآقزل  0زدهچشمخم ت تولید اصالح نژاد و در ،توسعه پایدار

 . گیری شودپیشین بهرههای گذاریسرمایهاز تا  کنندسرمایه گذاری 

بیشترین پراکندگی را نسبت به  نظراز این  و شدندمی تولیداستان کشور  29در آبی سرد ماهیان ،0995در سال 

بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد،  و های لرستان، چهار محالاستاندر این سال،  .است کشور داشته پرورشی آبزیان دیگر

زایی و استان زنجان تولید و اشتغال مقداردر را بهترین عملکرد  استان لرستان. های برتر دارندرتبهمازندران و زنجان 

ای در گونههای اخیر با هدف ایجاد تنوع سالدر (. 2)شکل  اندداشته هامزرعهدر سطح زیر کشت و تعداد را بهترین عملکرد 

 .کرده است سردآبی معرفی پرورش ماهیان هایمزرعهبه برخی را  2زاد دریای خزرماهی آ ،سازمان شیالت ،این بخش

پرورشی کشور،  پرورشی و بومی کشور، ماهیان خاویاری هستند و دیگرآبزیان حاضر، تنها گونهدر حال : ماهیان خاویاری

های بین المللی بومی هستند. تولید ماهیان قانون هپایاند و هم اکنون بر پروری کشور شدهاز دیگر کشورها وارد صنعت آبزی

شیالت و تفاوت قابل توجه قیمت تولید شده و قیمت  های حمایتی سازمانهای گذشته با توجه به سیاستخاویاری در سال

نظر می رسد  به (.5برابر شده است ) 5سال اخیر مقدار تولید این گروه از ماهیان  5رشد چشمگیر داشته است و در  فروش،

از آبزیان  (%7/1این روند افزایشی همچنان ادامه پیدا کند. در حال حاضر ماهیان خاویاری سهم کمی ) آیندههای در سال

کشور در تولید این گروه از آبزیان، بازار مناسب داخلی و صادراتی و  زیادهای قابلیتدارد و با توجه به  پرورشی  کشور را

را در  زیادتریسهم  یندههای آشود در سالبینی میپیش ،و گرمابی سردآبی نسبت به ماهیان یشتریهمچنین سودآوری ب

نژاد، تولید خوراک مین بچه ماهی با کیفیت، اصالح أت خود اختصاص دهد. در این زمینهبین آبزیان پرورشی کشور به 

گذاران و تولیدکنندگان از اختصاصی ماهیان خاویاری در کشور و افزایش توجه به بازارهای صادراتی از سوی سیاست

، ماهیان خاویاری 0995در سال روند. میموفقیت و افزایش تولید این گروه از آبزیان در کشور به شمار  هایترین عاملمهم

 تن گوشت تولید شده است. 2511کیلوگرم خاویار پرورشی و  5511اند و استان کشور پرورش داده شده 05در 

 مقدارو بیشترین  هستندکننده ماهیان خاویاری در کشور دهای تولیترین استانهای مازندران و گیالن مهماستان

(. بیشترین سطح زیر کشت در 9)شکل  دارندرا  هاو تعداد شاغل هامزرعهتولید گوشت و خاویار، سطح زیر کشت، تعداد 

را تر بودن استخرهای پرورشی استان مازندران که بزرگ استدر استان گیالن  مزرعهاستان مازندران و بیشترین تعداد 

های خوزستان و هرمزگان و رشد بسیار تولید ماهیان خاویاری در استان . تجربه موفقدهدمیگیالن نشان استان نسبت به 

افت چندانی  دما در زمستانکه ایندلیل  ههای شمالی کشور بها نسبت به استانماهیان خاویاری در این استان زیادتر

رسد با افزایش نظر می هب .گذاران در این بخش در کشور فراهم آورده استبرای سرمایه خوبی، فرصت بسیار ندارد

ها این استاناین ماهیان در تولید  مقدارهای جنوبی کشور در آینده نزدیک پرورش ماهیان خاویاری در استان هایمزرعه

 .دشوها های شمالی و حتی بیشتر از آناستاناین ماهیان در تولید  مقدارنزدیک به 
 

 تولید در منابع آبی

وزارت نیرو را پیش از این این منابع ، زیرا های تولید استترین روشدر منابع آبی یکی از اقتصادی آبزیانتولید 

اولیه امکان  هایبررسیبا تنهااند و تاسیس کردهآبی و کشاورزی  های شرب، برقیا وزارت جهاد کشاورزی با کاربری

ن با هماهنگی وزارت نیرو در حال حاضر در منابع آبی که سازمان شیالت ایرا پرورش در این گونه منابع بیشتر خواهد شد.
 
1. Eyed egg                                                                  2. Salmo trutta caspius 
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برداری این منابع در قالب واگذاری مدیریت بهرهبا رود انتظار میو  کندبرداری میمصرف شرب ندارند فعالیت و بهره

ساله این رشد چند آورد. امکان استفاده بهتر از این منابع را فراهمبرداران، پروری در قفس به بهرهآموزش آبزی و هاتعاونی

درآمد بسیار خوب و مطمئنی برای ، روستایی و مرزی هایمنطقهگرفتن منابع آبی در  دهد با توجه به قراربخش نشان می

گذاری ثابت ی به خاطر این که نیازی به سرمایهمنابع آبدر توان گفت که تولید به همراه داشته باشد. می هامنطقه آن مردم

 .است آبزیانهای تولید ترین روشاقتصادیاز  ،ندارند
 

 
 .0995لف کشور در سال های مختاستاندر  سردآبیماهیان های تولید شاخصهای برتر در استان -2شکل 

   
های در بین استاندر این سال و است.  ادامه داشته آبزیاناستان کشور پرورش  27در منابع آبی  0995در سال 

الف و -4اند )شکل سیستان و بلوچستان بیشترین حجم تولید و سطح زیر کشت را در این بخش داشتهخوزستان و  ،کشور

این موضوع نیستند که های برتر کشور تعداد منابع جزو استان نظراز  این دو استانکه این است (. نکته جالب توجه پ

در شکل (. همانطور که ت-4)شکل  استکشور های استان دیگرها نسبت به بودن منابع آبی این استان بزرگبیانگر 

زایی بیشتری در استان ، اشتغالهم است نزدیک بهاستان این دو سطح زیر کشت منابع آبی  که  با اینشود، مشاهده می

چه وزارت کشور بیش از یک میلیون هکتار است و چنانآبی  اکنون منابعب(. هم-4)شکل  دارد سیستان و بلوچستان وجود

در این منابع  ظرفیت بسیار خوبی برای تولید و اشتغال در کشور ،همکاری بیشتری با سازمان شیالت ایران داشته باشد نیرو

 دارد.وجود 

 آبزیان آب شور

های شود. استاندیده میچهار استان ساحلی جنوب کشور در تکثیر میگو تنها ه پروش و در زمینها فعالیت: میگو

از نظر راندمان . کنندمیبچه میگوی کشور را تامین  %95و در مجموع بیش از  ها هستندآنترین هرمزگان و بوشهر مهم
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بچه میگو تولیدی به ازای هر مولد ماده(، استان بوشهر در رتبه اول قرار دارد و نسبت به استان خوزستان و  مقدارتکثیر )

 (.7)جدول  استبرابر  7/0ان هرمزگان برابر و نسبت به است 5استان سیستان و بلوچستان این راندمان 

 
 .0995در سال  ماهیان خاویاری های تولیدهای برتر در شاخصاستان -9شکل 

 
 

 
 .0995در سال های تولید در منابع آبی شاخصهای برتر در استان -4شکل 
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 .0995های مختلف کشور در سال استانتعداد مولد و بچه میگوی تولیدی  -7جدول 

 استان
حاصل از  میزان بچه میگو )قطعه( تعداد مولد پرورشی دریافتی

 ) قطعه( مولدین پرورشی

راندمان تولید ازمولد 

 نر ماده )قطعه( پرورشی

 هرمزگان
 2125929511 07511 24511 مقدار

52509 
 9/54 5/49 0/59 درصد

 بوشهر
 0515111111 00191 00291 مقدار

094259 
 5/41 2/99 0/25 درصد

 سیستان و بلوچستان
 91111111 9211 9211 مقدار

25025 
 4/2 7/9 5/5 درصد

 خوزستان
 75745111 2511 2511 مقدار

27255 
 5/0 5/5 1/7 درصد

 250451 9792554511 99291 40491 کشوردر مجموع 

 

 بهایبودن  زیاد های اولیه،نهادهتأمین  برایمبود نقدینگی از جمله کهایی چند دشواریتولید میگو، در زمینه 

 درچنان وجود دارد. همها ها و بروز بیماری در برخی استانکیفیت پایین آنبه نسبت  (وراکخ ها )به ویژهنهادهبعضی از 

 رو نیا از است. آن درمان از ترموثر اریبس یماریب از یریشگیپ و است یاصل یهاچالش ازه ک ییماریب گو،یم پرورش توسعه

 سطح زین هادانشگاه در و شود گرفته نظر در یخصوص بخش و یدامپزشک سازمان یسو از الزم یکردهایرو است الزم

 .ابدی ارتقا موضوع نیا متخصص آموختگاندانش شیافزا یبرا یآموزش

های استانکمترین پراکندگی را در  نظراستان کشور پرورش داده شده که از این  5میگو در  ،0995در سال 

میگو پیوسته است. در زمینه پرورش ه کنندتولیدهای استانهای اخیر به جمع سالاستان گلستان در  ،داشته استکشور 

تولید  0995میگوی کشور را در سال  %91اند و در مجموع حدود های کشور بودهاستانترین نیز هرمزگان و بوشهر مهم

یشترین سطح زیر کشت در استان بوشهر و بیشترین تعداد مزرعه در استان هرمزگان بوده است و این ب(. 5جدول اند )کرده

عملکرد بهتر  هایدلیلکه شاید یکی از  استرمزگان تر بودن استخرهای پرورشی در بوشهر نسبت به هبزرگموضوع بیانگر 

بخش میگو در دو استان هرمزگان و ن شاغال %91حدود  ،عدر مجمو استان هرمزگان در تولید میگو همین موضوع باشد.

 . اندبوشهر بوده

مین أها در زمینه تاستاندیگر ، استان هرمزگان عملکرد بسیار بهتری نسبت به 0995در سال که است  گفتنی

تر بودن عملکرد تولید میگو در زیادترین دلیل داشته است و این موضوع مهم هامزرعهدر  یو استفاده از هواده هامزرعهبرق 

استان سیستان و  هایمزرعهتمامی  به طور تقریبی کهباوجود این(. 5ها بوده است )جدول استان دیگراین استان نسبت به 

تولید در واحد سطح این استان بسیار بنابراین قابلیت و  ندارد یها هوادهاز آنیک  هیچولی ، اندمندبهره برقازبلوچستان 

استفاده از  ،های حمایتی دولتیسیاستاتخاذ های ترویجی و طرحتهیه شود با پیشنهاد می .باشدمیر از مقدار کنونی بیشت

 هامزرعه، تعداد بسیار کمی از هامزرعه. در زمینه بیمه عملی شودو افزایش تولید در واحد سطح در این استان ترویج هواده 

میگو از سوی وزارت جهاد  هایمزرعهبیمه تمامی  0999اند و در این راستا در سال پوشش بیمه زیرهای مختلف در استان

 کشاورزی اجباری اعالم شد.

و در نتیجه کمبود آب شیرین  های اخیرها در کشور در سالدر نتیجه تغییر اقلیم و کاهش شدید بارش: ماهیان دریایی

راه حلی کلیدی در دستور کار دولت قرار  پرورش ماهیان دریایی در قفس، ویژهدر دسترس، پرورش آبزیان آب شور به 
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صنایع  دیگربرای جایگزینی مین پروتئین حیوانی وتامین غذای سالم و نیز أت برای این راه حل کلیدی .گرفته است

خزر در  است. دریای کرده احاطه ایران را سه پهنه دریایی است. های صیادی(تعاونی به تازگیها و داریها، مرغ)دامداری

کیلومتر در  4911کیلومتر در شمال و  591کیلومتر خط ساحلی ) 5591خلیج فارس و دریایی عمان در جنوب با  شمال،

های ساحلی استان سیستان و بلوچستان تولید ماهی در قفس در آب قابلیتدهند بیشترین ها نشان میبرآورد (.9جنوب( )

عمق و وسعت  همچنین ودارد های ساحلی خلیج فارس و دریای خزرکمتری نسبت به آبنوسان دمایی  زیرا است،

ها از دراین منطقه 0های فراچاهندهتر و جریانهای دیگر و در نتیجه جریان آبی مناسبمناسب، ارتباط با دریاها و اقیانوس

 شودنمیاستفاده  قابلیتل حاضر از این در حاباشد. های این ناحیه نسبت به خلیج فارس و دریای خزر میدیگر برتری

 (. 9جدول )

 .0995در  در سال  گویم دیتول یهابرتر در شاخص یهااستان -5 جدول

 )باب( استخر استان
 رکشتیز سطح

 )هکتار(

 ییزا اشتغال

 )نفر(

 برداشت زانیم

 )تن(

 وزنمیانگین 

 برداشت

 )گرم(

 هرمزگان
 5/22159 00191 5/5490 5495 زانیم

05 
 5/45 9/47 5/49 1/49 درصد

 بوشهر
 20575 01511 5025 4074 زانیم

2/05 
 2/45 9/49 40 5/95 درصد

 بلوچستان و ستانیس
 0751 552 517 749 زانیم

05 
 7/9 9/9 5/5 5/5 درصد

 خوزستان
 4/215 274 7/057 205 زانیم

5/09 
 45/1 0/0 5/0 9/0 درصد

 گلستان
 415 0292 995 707 زانیم

5/07 
 55/1 4/5 7/5 5/5 درصد

 2/07 47004 29925 02959 00155 کشور نیانگیم ای مجموع

 
 

 

 .0995های مختلف در سال استانمند از برق، هواده و بیمه در بهرهمیگوی  هایمزرعهتعداد  -5جدول 

 استان
 مند از برقبهره

 )هکتار(

 مند از هوادهبهره

 )هکتار(

 مند از بیمهبهره

 )هکتار(

 بوشهر
 5/079 0522 2995 مقدار

 4/9 7/90 5/49 درصد

 هرمزگان
 205 2/9597 2/4099 مقدار

 0/5 5/52 5/95 درصد

 سیستان و بلوچستان
 441 1 725 مقدار

 4/79 1/1 7/95 درصد

 خوزستان
 97 5/255 2/979 مقدار

 5/9 0/51 1/011 درصد

 گلستان
 0/055 051 544 مقدار

 9/05 5/20 5/75 درصد

 0104 5495 4/5027 کشوردر میانگین /مجموع 
 

 

 

 
1. Upwelling 
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 .0995زایی ماهیان دریایی  در سال ، تولید و اشتغالمزرعه هایتعداد  -9جدول 

 استان
 زاییاشتغال تولید مقدار مزرعه هاتعداد 

 درصد نفر درصد تن درصد واحد

 4/75 541 5/75 5711 9/09 4 هرمزگان

 4/29 910 4/29 2114 9/09 † 0+9 بوشهر

 9/2 91 9/2 211 9/9 0 سیستان و بلوچستان

 1/5 91 1/5 711 5/47 04 مازندران

 2/0 05 2/0 011 9/09 4 گیالن

 7/1 5 7/1 51 1/01 9 گلستان

 1/011 0254 1/011 5554 1/011 91 مجموع

 است. شدهبهره برداری  0995مزرعه پرورش ماهی در قفس و یک مزرعه پرورش ماهیان دریایی در استخرهای خاکی در سال  واحد 9 از  بوشهردر استان  †

 

 8331زایی در سال وری و اشتغالهای بهرهشاخصپروری کشور از نظر آبزیهای برتر حوزه استان

، های تولیدشاخص افزون برالزم است ، های مختلف کشوراستانپروری در آبزی تر وضعیت دقیقبررسی  برای

های مختلف بخشدر تولید و سطح زیر کشت استفاده شده  مقدارزایی با توجه به های بهره وری و اشتغالشاخص

پروری از آبزیهای مختلف بخشهای برتر کشور در استان ،01جدول در  .تر بررسی شوندنیز به شکلی دقیقی پرورآبزی

 . شده است دادهزایی نشان وری و اشتغالبهرههای شاخصنظر 

کند )زمینی ، سطح زیر کشت معنی پیدا نمیستدر دریاماهیان که پرورش دلیل اینه ب ،در بخش ماهیان دریایی

که در این شاخص نیز تفاوتی  اندزایی قابل مقایسههای مختلف فقط در شاخص اشتغالاستان، شود(. در نتیجهاستفاده نمی

 حجم تولید مقایسهه یاپبر تنها های مختلف در این بخش استان، عملکرد بنابراینهای مختلف وجود ندارد. استانبین 

 به آن پرداخته شد.تر  پیشکه شود می
 

 گیرینتیجه

 است که گرفتهپروری مورد استفاده قرار آبزیدر بخش  هکتار زمین 5/70592 ،0995 به طور کلی در سال

هکتار برای پرورش ماهیان  254هکتار برای پرورش میگو و   01929آبی، هکتار برای پرورش ماهیان گرم 51950شامل 

در این زمینه ماهیان سردآبی که دارای  .تن آبزی در هر هکتار از زمین تولید شده است 7/7، میانگین در سردآبی است. 

تن در هکتار، بیشترین و ماهیان گرم آبی که به دلیل پرورش در  597 ینمیانگ بیشترین تولید در واحد سطح می باشند، با

تن در هکتار، کمترین تولید در واحد سطح را دارند. این مقدار  5/9استخرهای خاکی تراکم کمی در واحد سطح دارند با 

نشان  تولید در واحد سطحهای زراعی، برتری چشمگیری را از نظر اقتصادی و تولیدهای آبزیان، در مقایسه با فراورده

کمتر از  ،استخرهای خاکی وجوددلیل  هب ،میگو و ماهیان گرمابی هایمزرعهتولید در واحد سطح در  ،در این زمینه دهد.می

اند تولید شده یبتندر استخرهای  که بیشترو خاویاری بوده است  آبی سردماهیان  هایمزرعهتولید در واحد سطح در 

 کیلوگرم در هکتار تولید بسیار پایینی دارند. 51هکتار  و  0927709منابع آبی با  (.00)جدول 

متعلق های ساحلی به ترتیب پروری در بین استانرشد تولیدهای آبزیدر  گذشتهسال  5عملکرد در  ترینموفق

و چهارمحال و بختیاری  زنجان، کرمانشاهمتعلق به ساحلی به ترتیب های غیرهرمزگان، بوشهر و گلستان و در بین استانبه 

در و گیالن و  مازندران، های تولید به ترتیب خوزستاناستان ساحلی کشور از نظر شاخص ترین، موفق0995در سال  .است
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آبزی ترین ، مهماز سوی دیگراند. ساحلی به ترتیب لرستان، چهار محال و بختیاری و کرمانشاه بودههای غیراستانبین 

آبزی پرورشی ترین و مهمهای ساحلی جنوبی، میگو است. در استان ماهیان گرمابی شمالی، های برتر ساحلیاستانپرورشی 

زایی بهترین استان وری و اشتغالهای بهرهشاخصاز نظر ، 0995سردآبی است. در سال  ساحلی ماهیانهای برتر غیراستان

ترتیب اصفهان، تهران و فارس ساحلی به و بهترین استان غیران و هرمزگان ساحلی به ترتیب سیستان و بلوچستان، مازندر

 اند.بوده
 

 .0995در سال  پروریآبزیمختلف زایی در بخش وری و اشتغالهای بهرهشاخصهای برتر کشور در استان –01جدول 

 رتبه شاخص

 میگو تولید در منابع آبی ماهیان خاویاری ماهیان سردآبی ماهیان گرمابی

های استان

 برتر
 مقدار

های استان

 برتر
 مقدار

های استان

 برتر
 مقدار

های استان

 برتر
 مقدار

های استان

 برتر
 مقدار

 تولید مقدار

به ازای  )کیلوگرم(

هر متر مربع 

 سطح زیر کشت

 

 52/1 هرمزگان 5/9 اصفهان 27 مازندران 7/72 کردستان 9/9 قزوین 0

 15/2 سمنان 2
آذربایجان 

 غربی
 44/1 بوشهر 7/5 لرستان 9/09 یزد 5/72

 90/1 گلستان 4/2 مازندران 9/09 مرکزی 4/72 کرمانشاه 59/0 اصفهان 9

 7/5 گیالن 7/45 تهران 25/0 قم 4
خراسان 

 جنوبی
9/0 

سیستان و 

 بلوچستان
27/1 

 05/1 خوزستان 5/0 مرکزی 5/5 کرمانشاه 9/45 فارس 24/0 یزد 5

زایی اشتغال مقدار

تن  01به ازای هر 

 تولید

 )نفر به تن(

 7/09 تهران 0
خراسان 

 رضوی
 5/1 هرمزگان 15/1 سیستان 5 اصفهان 7/01

 5/5 فارس 9/5 سیستان 4/5 اصفهان 2
چهارمحال 

 و بختیاری
 5/1 بوشهر 14/1

 7 سیستان 9
خراسان 

 جنوبی
 5/1 گلستان 19/1 اصفهان 5/9 گیالن 5/9

 19/1 فارس 2/9 قزوین 5/9 یزد 7/5 کردستان 4
سیستان و 

 بلوچستان
5/1 

 7/2 کرمان 7/4 همدان 5
آذربایجان 

 شرقی
9 

خراسان 

 جنوبی
 5/1 خوزستان 12/1

 زاییاشتغال مقدار

به ازای هر  )نفر(

متر مربع  0111

 سطح زیر کشت

 

 97/0 تهران 0
خراسان 

 رضوی
 27/1 هرمزگان 90/1 اصفهان 9/4 مازندران 2/21

 22/1 بوشهر 0/1 لرستان 9/9 فارس 5/5 تهران 04/0 اصفهان 2

 5/2 گیالن 5/7 کردستان 40/1 سمنان 9
خراسان 

 جنوبی
 07/1 خوزستان 14/1

 02/1 گلستان 12/1 مرکزی 5/0 خوزستان 5/7 البرز 94/1 قزوین 4

 12/1 مازندران 7/0 اصفهان 2/7 کرمانشاه 92/1 همدان 5
سیستان و 

 بلوچستان
15/1 

 

دریایی در  آبزیانر دیگ. پرورش میگو و است پروری پایدارآبزی مناسب در توسعه هایگامپرورش ساحلی از دیگر  

 توانمیپروری آبزیتوسعه پایدار  برایاست که  رویکردهایی، از سومندترین ناپذیرکشت هایزمینساحلی و در  هایناحیه

، تی صنعتی متصور نیست، پرورش میگوح های کشاورزی وفعالیت پرداختن بهکه امکان  هاییناحیه . در(5) کردتصور 

 ،ش میگوربا پرو هامنطقهدر این  ،های بومی و سازگار با آبگونه. تلفیق پرورش استفعالیتی ارزشمند و بدون جایگزین 
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سازمان شیالت ایران به  .رودمیدر راستای امنیت زیستی به شمار  گامی، ای است که ضمن افزایش تولیدودهارزش افز

به عنوان  خزر خلیج فارس و دریای عمان و دریای های آب دررا توسعه پرورش ماهی در قفس ، موجودهای ظرفیتدلیل 

و از  سته اقرار گرفتهای کشوری مورد حمایت مقاماین موضوع  قرار داده وکی از راهبردهای اصلی خود مورد توجه ی

 0411در سال هزار تن  211ابی به تولید یبرای دست سازمان شیالت ایران  ،. در این زمینهاستهای اقتصاد مقاومتی پروژه

های اجرایی سازمان از دیگر سیاست خزرشور دریای های لبر آبد ماهی قزل آال پرورشاست و توسعه کرده گذاری هدف

 و اقتصادی، یزیستمحیط هایجنبهپروری که شامل آبزیتوسعه پایدار .استبه سرعت در حال گسترش  وشیالت ایران 

تا با  است قرار دادهپژوهشی  مرکزهایهای کشور و دانشگاهه عهدبر ولیت سنگینی ئمس است در این بخش اجتماعی

 .کنندهای پیش رو را حل چالش دیگر ،و تربیت نیروی متخصص و ماهر پژوهش

 .0995پروری کشور در سال آبزی های مختلف تولید در واحد سطح بخش مقدار -00جدول 
 )تن در هکتار( تولید در واحد سطح )هکتار(سطح زیر کشت )تن(تولید کل مقدار بخش

5/9 51950 055027 گرمابی  

 597 254 079454 سردآبی

7/2595 خاویاری  5/25  5/95  

1/01929 45559 میگو  4/4  

7/415255 مجموع  5/70592  7/7  

1/0927709 79597 منابع آبی  15/1  

7/450559 مجموع  0955055 999/1  

جهان و  پروری پایدار در کشور نیازمند کسب دانش و فناوری کاربردی روزآبزیاین است که سخن پایانی  

هر چه در  .است زمینهگذاری بخش دولتی و خصوصی در این سرمایهپژوهشی و  مرکزهایوری در اسازی دانش و فنبومی

، زاییاشتغالامنیت غذایی، های بیشتر در زمینه تولید، آن موفقیت هایسودمندیشود بگذاری بیشتری سرمایهاین بخش 

 صادرات و کسب درآمدهای ارزی برای کشور خواهد بود.
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Analysis of the Latest Status of Aquaculture in the 
Islamic Republic of Iran 

 

H. A. Abdolhay1 and R. Asgari2 

 

Total aquatic production of the Islamic Republic of Iran has increased from 72105 tons 

in 1978 to 1282475 tons in 2019. In 2018, Iran ranked second in aquatic production in the 

Middle East and 19th in the world. Aqua culture production increased from 4935 tons in 

1978 to 338,000 tons in 2012 and 526747 tons in 2019. From 2012 to 2018 total 

aquaculture products increased 44%, shrimp culture 371% and sturgeon culture 515%. 

There are also many potentials in this sector to diversify production, increase foreign 

exchange, provide food security and increase aquaculture production in the country. 

During the last five years, Hormozgan provinc (among the coastal provinces) and 

Chaharmahal and Bakhtiari province (among non-coastal provinces) had the best 

performance in increasing of aquaculture production. On the other hand, in terms of 

production indices in 2018, Mazandaran province was the best coastal province and 

Lorestan province was the best in non-coastal provinces. Also, in terms of productivity and 

employment indices, the best coastal province was Sistan and Baluchestan province and 

the best non-coastal province was Isfahan province. Growth rate of aquaculture is very 

high in world. In Iran, growth rate of aquaculture is similar to the world. Investment of the 

government on aquaculture is necessary for aquaculture growth. 
 

Key words: Aquaculture, Coastal provinces, Employment, Non-coastal provinces, 

Productivity. 
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