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پروري از ماهي تا  بخش دوم(: تاريخچه آبزي)پروري در توسعه پايدار كشاورزي  نقش آبزي عنوان

 تنان جلبك و نرم

، پور بخش، متخصص اقتصاد و مديريت شيالت و آبزيان و عليرضا كيهان رضا فيض نویسنده

 كارشناس شيالت

  مترجم

 

كارشناس شيالت در راستاي  پور، بخش، متخصص اقتصاد و مديريت شيالت و آبزيان و عليرضا كيهان رضا فيض

اند كه  آبزي پروري در جهان را مورد بررسي قرار داده پروري در توسعه پايدار كشاورزي، تاريخچه نقش آبزي

 :است آن به شرح زيرنتيجه 

 

اين حرفه با شتاب زيادي  تاريخچه آبزي پروري در جهان براي اغلب ما روشن نيست و تنها دو دهه اخير كه

هاي باستان شناسي انجام  در حاليست كه بسياري از كاوش توانست در بسياري از كشورهاي جهان توسعه يابد. اين

جمع آوري  غذا تالش زيادي كرده است. در ابتدا غذا از طريق روشاز ديرباز براي توليد  دهد بشر شده نشان مي

هايي كه در آن آب جمع  رودخانه و برخي گودال هاي كوچك يا در حاشيه بچه ماهيان ريز و قرار دادن آنها در بركه

 .گرفته است سپس مورد مصرف انساني قرار مي شده بود، نگهداري و بزرگ شده و

 

اند پخته شده، خشك شده يا  آوري شده جمع هاي اوليه صيد يا دهد آبزياني كه توسط انسان حتي برخي شواهد نشان مي

 .هاي طوالني حمل شده و سپس مورد مصرف قرار گرفته است مسافت دودي و نمك سود شده است و در

 

ش كرده است. رسيدن به غذا تال دهد بشر اوليه براي ادامه زندگي نيازمند غذا بوده و براي اين موضوع نشان مي

شناسي كشورهاي مختلف كشف شده و در حال حاضر به  باستان گران آثار باستاني اين موضوعات توسط كاوش

 .شود نگهداري مي عنوان مدارك مستند

 

منبع پروتئيني از ساليان گذشته تاكنون  آبزيان به عنوان يكي از منابع غذايي بشر هميشه مورد توجه بوده است. اين

 است. اين منبع غذايي از پروتئين كه شامل بسياري از اسيدهاي آمينه ضروري عنوان غذا مطرح بوده براي بشر به

نشده است كه براي سالمتي مهم  مورد نياز بدن انسان بوده تشكيل شده و عالوه بر آن داراي اسيدهاي چرب اشباع

اي  تواند با مصرف آبزيان بخش عمده مي عناصر را دارد لذا بشر هاي مختلف، مواد معدني، و ساير است و ويتامين

 .هاي غذايي خود را تامين كند نيازمندي از

 

بندي است؛ بر اساس  تقسيم هاي مختلف قابل پروري در طول دوران تكامل بشريت در دوران در اين زمينه آبزي

هاي مختلفي تقسيم  رهدر طول دوران تاريخ تكامل خود به دو پروري ميالدي آبزي 1002بندي تاريخي در سال  طبقه

 .شود مي

 

 سال قبل از ميالد مسيح 1000پروري از  آغاز آبزي

 

مسيح است. در اين دوران  سال قبل از ميالد 000سال تا  1000دوران اول تاريخ آبزي پروري مربوط به  -

از ميالد  دهد تا هزار سال قبل بدست آمده كه نشان مي اطالعاتي باستان شناسي از مناطق مختلف كشور چين

 .شده است زمينه پرورش ماهيان گرمابي در كشور چين انجام مي هاي زيادي در فعاليت
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ميالدي بر مي گردد.  2500سال  سال قبل از ميالد تا 000دوران بعدي تاريخ تكامل آبزي پروري توسط بشر به  -

كردند. كشور چين در سال  ذا استفاده مياروپا از ماهي تازه به عنوان غ در طي اين سالهاي برخي مناطق قاره آسيا و

كشور ديگر انجام  20به  ميالد عمليات صادرات ماهي كپور كه به صورت دودي شده يا نمك سود شده بود را 2511

 .داده است مي

 

عالوه بر كشور چين مي توان به كشور هند نيز اشاره كرد كه سوابق تجاري آبزيان در طي اين دوران تاريخي بوده 

 .است

 

ها علم با سرعت بسيار كمي حركت كرده است. اين دوران طي  دوران بعدي دوراني است كه طي اين سال -

 .ميالدي است 2000الي  2500هاي  سال

 

هايي در  توان به فعاليت شود كه مي مي هايي در زمينه آبزي پروري ديده در اين مدت البته برخي موارد و موفقيت

ماهي اشاره كرد. عالوه بر آن به موضوعات و شرايط مربوط به  خرهاي پرورشزمينه نحوه ساخت اوليه است

اوليه خود را  ها شكل ماهي نيز اشاراتي شده و در واقع مديريت مزارع پرورش ماهي طي اين سال مديريت پرورش

 .پيدا كرده است

 

 سال پيش 000تنان از  آغاز پرورش نرم

 

هايي را كسب  نرم تنان موفقيت جمله كشور ژاپن در تكثير و پرورش ها كشورهاي مختلف آسيايي از در اين سال

جلوگيري از آلودگي آب بتدريج در پرورش ماهي مورد توجه قرار گرفته  اند. تامين آب، استفاده از آب سالم و كرده

 .است

 

د آبزي پروري عنوان دوران تولي ميالدي است. اين دوران به 2880الي  2500هاي  دوران ديگر مربوط به سال -

ها پديدار شده است.  معتقد هستند آبزي پروري مدرن در اين سال شود. به عبارت ديگر مورخان مدرن شناخته مي

ها  در اين سال مزارع بزرگ پرورش جلبك در ساحل دريا بتدريج شكل گرفته است لذا پرورش جلبك ها طي اين سال

 .هاي طبيعي شود دريا و محيطبه تدريج توانسته است جايگزين برداشت طبيعي از 

 

شده و توانسته است اين تجربه  كشور فرانسه در زمينه تكثير تخم ماهي چشم زده قزل آال به روش مصنوعي موفق

هاي علمي و تعريف شده در آمده  ها به تدريج به صورت روش روش را به ساير كشورهاي اروپايي منتقل كند لذا اين

 .شده است ي تكثير و پرورش ماهي به صورت علمي آموزش داده ميها انگليس روش است و در كشور

 

 دهندگان ماهي در ساحل ها اولين پرورش اروپايي

 

نام روش پرورش ماهي در ساحل  هايي كه امروزه به اروپا به عنوان مكاني بوده كه در كنار ساحل دريا به روش

يا به ساحل منتقل شده و سپس خروجي مجدد به دريا مزارع آب در شود مزارعي احداث شده است. در اين ناميده مي

آموزشي، آموزش داده  شده است. سپس اين روش به كشور آمريكا منتقل شده و به صورت دوره هاي مي بازگردانده

 .شد مي

 

كاليفرنيا در آمريكا انتقال داده  ميالدي به منطقه 2851در اين خصوص ماهي كپور معمولي جهت پرورش در سال 
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 .شده است انجام مي شده است. انتقال تخم چشم زده نيز با كشتي

 

پرورش آبزيان در دريا يا ايجاد  ميالدي است. اين دوران به دوران 2010الي  2880هاي  دوران بعدي يعني سال -

ميالدي در شهر لندن با  2881ر سال نمايشگاه آبزي پروري د مزارع پرورش ماهيان دريايي معروف است. اولين

هاي اوليه جهت  آزمايشگاه فناوري جديد پرورش مزارع ماهيان دريايي برگزار شد. در اين زمينه هدف انتقال دانش

 .فرانسه احداث شد پرورش ماهي و نرم تنان و ساير آبزيان در موناكو

 

اين خصوص كشورهاي  غاز كردند. درميالدي كار خود را آ 2885شناسي دريايي در سال  متخصصان زيست

دريايي انجام دادند. در اين راستا اولين كنفرانس  اروپايي تالش زيادي را رسيدن به موفقيت علم زيست شناسي

 ميالدي در كشور نروژ جهت فراهم ساختن مباحث 2002ميالدي و سپس در سال  1899 جهاني در استكهلم در سال

 .آبزي پروري بتدريج فراهم شد

 

حرفه آبزي پروري باز كرد و در  به تدريج علم مهندسي راه خود را در جهت احداث كارگاههاي تكثير آبزيان در

انكوباتورها به دست آمد. در اين خصوص با استفاده از آب شور اين  هايي در تكثير تخم ماهي در اين راستا موفقيت

 .يافتند ميالدي دست 2025ر سال هاي فني آبزيان د موفق شد. مراكز تكثير به هچري ها تالش

 

 پروري طي سالهاي جنگ جهاني اول و دوم هاي آبزي متوقف شدن پيشرفت

 

معروف به كاهش پيشرفت علمي  ميالدي است كه اين دوران 2000الي  2010هاي  دوران بعدي مربوط به سال -

پروري بدست نيامد.  حرفه آبزي و دوم موفقيت زيادي در هاي جهاني اول معروف است زيرا عمال به داليل جنگ

ها  طي اين سال هاي آبزيان ابتدا در آفريقا و سپس در اروپا نيز در مربوط به برخي از بيماري عالوه بر آن مشكالتي

 .دهندگان آبزيان مطرح بوده است به عنوان موانعي براي پرورش

 

انتقال آن به به ساير مناطق  ها و بيماريدر اين راستا متخصصان تالش زيادي را براي جلوگيري از فراگير شدن 

هايي را نيز بدست آوردند. كشور ژاپن توانست دانش عملي  موفقيت شد اما برخي كشورها در طي اين ساليان

ميجي تالش زيادي  نرم تنان آبزي را در طي اين سالها توسعه دهد. دولت ژاپن در زمان امپراطور پرورش جلبك و

 .ثير آبزيان به عمل آوردرا براي توسعه مراكز تك

 

علمي نيز در زمينه توسعه  در اين زمينه ژاپن به تكثير و پرورش گونه آبزي مارماهي موفق شد و پيشرفتهاي

هاي نگهداري از رودخانه و  قوانين جديدي در زمينه روش ميالدي 2015پرورش صدف اويستر انجام شد. در سال 

 .پا نوشته و تصويب شدماهي سالمون در ارو پرورش و نگهداري از

 

عالوه بر آن دانش غذادهي  هايي در زمينه حفاظت آبزيان به مرحله اجرا درآمد و در اين خصوص در اروپا طرح

هاي جنگ جهاني به دليل نياز به غذا در  آبزي پروري در سال .ها آزمايش شد آبزيان به روش پليت طي اين سال

 .ريكاي شمالي و اروپاي شرقي توسعه يافتآفريقا، خاورميانه، آم مناطق اسكاتلند،

 

مورد توجه بسياري از مزارع  هاي جنگ جهاني دوم كود دهي در مزارع و افزايش توليد در واحد سطح در سال

دوم با پرورش آبزيان غذا توليد كرده و سپس غذا را به كشور  هاي جنگ جهاني قرار گرفت. آفريقاي جنوبي در سال

 .كرد مي انگليس صادر
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ماهي تيالپيا در جهان با  ميالدي عمال توسعه 2080پرورش ماهي تيالپيا در اين دوره آغاز شد اما در سال 

ماهيان خانواده كپور نيز در طي اين سالها تكميل شد. همچنين  هاي زيادي روبرو شد. سيستم پرورش توام موفقيت

 .توليد بيشتر شد نه كلمبيا انجام و منجر بهجديد آبزيان جهت پرورش ماهي سالمون در رودخا انتخاب نژادهاي

 

نشان داد اما از سوي ديگر در  هاي جنگ جهاني دوم خود را در اغلب كشورهاي اروپايي مشكالت اقتصادي در سال

بود كه به تدريج كنترل بيشتري روي صيد ماهيان خاوياري در  ها راستاي حفاظت از آبزيان دريايي در اين سال

 .يافت ها در درياي خزر توسعه بيشتري گرفت لذا روش رها سازي بچه ماهيان طي اين سال درياي خزر انجام

 

شود  ميالدي مي 2080الي  1950 هاي شود كه شامل سال دوران بعدي دوران پس از جنگ جهاني دوم ناميده مي -

رد توجه قرار گرفت. و كشاورزي سازمان ملل متحد فائو مو ها آبزي پروري توسط سازمان خواربار در اين سال

جنگ  آبزي پروري پس از هاي زيادي در زمينه هاي جنگ منجر به پيشرفت ژاپن در سال تحقيقات گسترده كشور

 .جهاني دوم در ژاپن و سپس در جهان شد

 

مراكز متعدد تكثير اين گونه در  تكثير و پرورش صدف اويستر در آسيا و در كشور فرانسه در اروپا منجر به احداث

توسعه تكثير و پرورش آبزيان در اسپانيا، دانمارك موجب شد تا  هاي زيادي در زمينه ان شد. همچنين فعاليتجه

 .در زمينه تكثير و پرورش اويستر احداث شود مزارع زيادي

 

صدف اويستر نقش اساسي داشته  ها توانست در توسعه هاي كشور انگليس در زمينه پرورش فيتوپالنكتون موفقيت

اندازي شد. به دنبال آن كشورهاي روسيه،  ماهيان پهن در اروپا راه مچنين تكثير و پرورش مزارع گونه هايباشد. ه

 .هاي زيادي را در توسعه آبزي پروري بدست آوردند ايتاليا، يونان پيشرفت فرانسه،

 

 احداث مزارع پرورش گربه ماهي و شاه ميگو

 

مزارع زيادي احداث شد.  گربه ماهي و شاه ميگو آب شيرين در شمال آمريكا توسعه يافت و در اين خصوص

در پن )محيط هاي محصور پرورش آبزيان( در زمينه  كشورهاي آمريكا و نروژ در آبهاي شور به پرورش ماهي

 .اين سالها احداث شد مراكز متعددي نيز در زمينه تحقيقات آبزيان در .ماهي گونه سالمون پرداختند

 

گرفت. اين توسعه به صورت  ميالدي در جهان شكل 2050الي  2090هاي  توسعه سريع آبزيان پرورشي طي سال

توسعه سريع در اروپا و آمريكاي شمالي شكل گرفت كه امروزه  غير كنترل شده و در برخي موارد ناپايدار بود. اين

 .انجام شد ه زيادي در زمينه صدف اويستر اروپايي و صدفدانند اما توسع ناپايدار مي آن را توسعه

 

ژاپن و جزاير هونولولو پرورش  هاي آبزيان رشد سريعي يافتند. در كشور در منطقه اسكاتلند برخي ديگر از گونه

 .انجام شد جلبك، ميگوي دريايي و ماهي تن گونه زرد باله

 

هاي فايبر گالس و  حوضچه .انال روباز توسعه يافتدر كشور تايوان نيز پرورش به صورت پرورش ماهي در ك

 .ارتباط پرورش ماهي با خاك بتدريج كاهش يافت استخرهاي پالستيكي نيز به تدريج رونق يافته و

 

روبرو شد كه منجر به توسعه  در منطقه فلوريدا و تگزاس ميگوي دريايي در مراكز توسعه با تحوالت جديدي
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هاي جديد آموزشي، پژوهشي موجب بهبود مديريت  فناوري .گو در سطح جهان شدهاي تكثير و پرورش مي فعاليت

 .مزارع آبزي پروري شد

 

هاي دولتي و  برگزار كرد و گروه ميالدي فائو كنفرانس بين المللي آبزي پروري در كيوتو ژاپن را 2059در سال 

 .دالمللي شركت كردن كنفرانس بين خصوصي در جهت توسعه آبزي پروري در اين

 

پروري جهاني ماهيان دريايي در  ارتباطات بين المللي در زمينه توسعه آبزي پروري منجر به تاسيس انجمن آبزي

كتب و نتايج تحقيقات زيادي در جهان منتشر شد. در اين خصوص  ها مقاالت و ميالدي شد. در اين سال 2090سال 

 .كيفيت استاندارد مناسب تري احداث شدند مزارع با شرايط و

 

مي گردد. اين دوران به عنوان  ميالدي بر 1000تا  2080دوران بعدي تاريخچه توسعه آبزي پروري به سالهاي  -

يعني نيمه نخست اين دوران  2000الي  2080هاي  در سال .دوران استفاده از ظرفيت جهاني آبزي پروري است

 .توسعه سريع آبزي پروري در سطح جهان است دهنده شواهد نشان

 

توليد مزارع آبزيان با شيوه  اين خصوص توسعه پايدار مزارع آبزيان بيشتر مشخص شده و مديريت و كنترل در

هاي اقتصادي تر انجام شده است. در  تري براي پرورش گونه گسترده بهتري انجام مي شود. در اين راستا تالش

هاي تكثير و  مزرعه هاي رعه، هزينهموضوع درآمد بيشتري نيز حاصل شده است. توجه به مقياس مز مقابل اين

هزاران مزرعه پرورش ماهي در قفس شده كه اين  تامين الرو بچه ماهي، بازاريابي و صادرات منجر به احداث

 .گيرد مورد استفاده قرار مي ها براي پرورش ماهي سالمون قفس

 

تامين غذا انجام داده است. كشور  بانك جهاني تالش زيادي را براي تشويق كشورها به توسعه آبزي پروري بمنظور

حدود يك ميليارد دالر را تصويب كرده كه نيمي از آن توسط دولت و  اي در ميالدي بودجه 2000ژاپن نيز در سال 

ميالدي آبزي  2081دهد پس از سال  توسط بخش خصوصي ژاپن تامين شده است. آمارها نشان مي نيم ديگر آن

 .سعه يافته استپروري در جهان با سرعت زيادي تو

 

 .هاي قبلي پرورشي اضافه شده است هاي جديدي نيز براي پرورش آبزيان به گونه همچنين گونه

 

تصوير آبزي پروري و توسعه آن در  .شود دوران بعدي كه به عنوان دوران پيشرفته قرن بيست و يكم شناخته مي -

 .اخير از چند صد سال گذشته است پروري در ساليان جهان بسيار گسترده بوده و سرعت توسعه آبزي

 

دهد.  اي را نشان نمي توسعه ميالدي در لندن هيچگاه تصور چنين 2881در اولين نمايشگاه آبزي پروري در سال 

 .براي هميشه در زندگي بشر و جهان باقي خواهد ماند آبزي پروري بشدت توسعه يافته و چهره آن براي

 

تواند به  پرورشي سالم بوده و مي كند. غذاي آبزيان ي جهان را تامين ميامروزه آبزي پروري بخش مهمي از غذا

 توليدات آبزي پروري نياز شديدي دارد سالمت بشر كمك كند. در حال حاضر جهان به


