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بررسي راهكارهاي افزايش  -پروري در توسعه پايدار كشاورزي )بخش نخست( نقش آبزي عنوان

 توليد آبزيان در كشور

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

 كارشناس شيالت

  مترجم

 

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

و به راهكارهاي افزايش توليد آبزيان در كشور   داده پروري در توسعه پايدار كشاورزي را مورد بررسي قرار آبزي

 :اين بررسي به شرح زير است اند كه نتايج پرداخته

 

يشترين پروري داراي ب آبزي سال گذشته 02بر اساس آمار و اطالعات مستند منتشر شده در سطح جهان طي  "

اي از توليدات آبزيان جهان از  ساليان اخير بخش عمده ميزان سرعت رشد در بخش كشاورزي جهان بوده و طي

 .شده است پروري تامين حرفه آبزي

 

هاي جديد در  البته پيشرفت اين موفقيت حاصل تالش متخصصان و توليدكنندگان در مزارع مختلف در جهان بوده و

هاي علوم  جديد زيستي، الكترونيك و بسياري ديگر از شاخه هاي ح نااد و فناوريزمينه مهندسي ژنتيك، اصال

افزايش كمي و كيفي  پروري مورد استفاده قرار گيرد و به مديريت مزارع آبزيان در جهان در آبزي توانسته است در

 .توليد كمك كند

 

 تر از ساير مناطق پروري در آسيا موفق آبزي

 

ها و  در كشور ما نيز پتانسيل .تر از ساير مناطق ديگر بوده است ي در قاره آسيا موفقپرور در اين ميان آبزي

توليد و تنوع غذايي، بهبود امنيت غذايي در كشور، صادرات  پروري با هدف هاي زيادي براي توسعه آبزي فرصت

مستقيم كمك كند كه البيته  رارزآوري و از همه مهمتر ايجاد اشتغال از نوع مولد به صورت مستقيم و غي غير نفتي و

است زيرا اگر از ديدگاه كالن اقتصادي به اين موضوع  پروري اين موضوعات تنها بخشي از دستاوردهاي آبزي

بهبود  زدايي و تواند بسياري از مناطق محروم كشور را توسعه دهد و در راه محروميت مي پروري توجه شود آبزي

 .دور و نزديك كشور مثمر ثمر باشد هاي درآمد اقشار مختلف مردم در بخش

 

اوليه توليد شامل غذا، الرو ماهي و  هاي استفاده و بكارگيري صحيح منابع طبيعي كشور همانند زمين، آب و نهاده

 .تواند منجر به توليد غذا براي كشور شود جانبي مي انواع آبزيان و كود دهي يا ساير موارد

 

هاي  دست آمده است البته پتانسيل پروري در كشور ما طي ساليان گذشته به بزيهاي زيادي در زمينه توسعه آ موفقيت

پروري را تداوم بخشيده و  صحيح و استفاده از امكانات توسعه آبزي ريزي تواند در صورت برنامه فراوان كشور مي

 .پروري در ساليان آينده همچنان ادامه يابد آبزي منافع

 

ريزي دقيق و  صورتي كه برنامه گذاري اندك و ناچيز اتفاق افتاده و در مايهپروري در كشور با سر خدمات آبزي

پروري در ساليان آينده  پروري در كشور انجام شود توسعه آبزي آبزي صحيح براي ايجاد زير ساختار مناسب توسعه

 .به صورت توسعه پايدار باشد تواند مي
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پروري  وابسته به صنعت آبزي يشين و پسين و ساير مشاغلايجاد هزاران واحد توليدي در قالب مزرعه و صنايع پ

 .فراهم كند هاي با ارزشي را براي كشور توانسته است موفقيت

 

هاي  هاي فعاليت از موفقيت اي ديگر صادرات محصوالت آبزيان از ايران به ساير كشورهاي ديگر جهان نمونه

اي  شود. در نمونه پروتئين كمتر به اين شيوه ديده ميتوليد  هاي پروري است كه در ساير زير بخش شيالت و آبزي

كه با وجود اين  هاي امور دام و به خصوص طيور كشور اشاره كرد گذاري سنگين در فعاليت سرمايه توان به مي

پروري در اقتصاد كالن كشور از اهميت  آبزي هاي شيالت و آبزيان و به خصوص گذاري سنگين، موفقيت سرمايه

 .ردارستاي برخو وياه

 

هاي دولتي، تعاوني خصوصي  بخش پروري در ساليان آينده نيازمند پشتيباني كليه براي تدوام توسعه صحيح آبزي

پروري را افزايش داد و  مختلف بوده تا بتوان سرعت توسعه آبزي هاي ها و جذب سرمايه گذاري، بانك مراكز سرمايه

 .كرد هاي توليدي اقدام موثري ن حرفه به فعاليتدانش آموختگان شيالت و متخصصين اي در جذب بيشتر

 

 پروري به كشور ضرورت انتقال دانش جديد آبزي

 

پروري  هاي آبزي داراي فرصت پروري نه تنها در كشورما بلكه در اغلب كشورهاي سرمايه گذاري در فعاليت آبزي

هاي كشاورزي كمتر مشاهده  برخوردارست كه در ساير بخش به وياه در آسيا از نرخ سود اقتصادي مناسبي

 .شود مي

 

موثر باشد؛ به طوري كه بتوان ميزان  وري تواند در افزايش ميزان بهره پروري به كشور مي انتقال دانش جديد آبزي

 هاي توليد را كاهش داد لذا در اين صورت مناسب افزايش و ميزان هزينه توليد در واحد سطح را با حفظ كيفيت

 .د يافتوري افزايش خواه بهره

 

 .شود پروري و ساير رقباي ديگر همانند صنعت طيور كشور فراهم مي با افزايش بهره وري امكان رقابت بين آبزي

 

درحفظ سالمت ارزش بااليي  3امگا  شود و به دليل داشتن تركيبات توليدات آبزيان به عنوان غذاي سالم شمرده مي

اي و حتي عروق و قلب در كشور افزايش يافته كه  هاي تغذيه بيماري دارد. در حال حاضر مشكالت افزايش وزن و

افزايش استفاده از  اي است. اين در حاليست كه در صورت تغيير عادات غذايي و آن نوع شرايط تغذيه دليل اصلي

 .اي بهبود خواهد يافت زيادي بهداشت تغذيه غذاهاي با كيفيت همانند آبزيان، بهداشت تغذيه و تا حدود

 

اجرايي به منظور  امنيت غذايي موضوع مهمي است كه اغلب متخصصان در حال بررسي راهكارهايتامين 

كننده آبزيان مورد نياز بشر بوده در ساليان  تامين افزايش آن هستند. صيد و صيادي كه به عنوان يك حرفه قديمي

سطح  پروري طي دو دهه گذشته با رشد مناسبي در سطح جهان روبرو بوده است اما آبزي اخير با ركود زيادي در

 .بهبود شرايط توليد آبزيان در جهان شود جهان همراه شده وعمال توانسته اين ميزان كاهش را جبران و حتي موجب

 

 كيلوگرم 71سرانه مصرف آبزيان در جهان 

 

كه نيازمند پيدا كردن راهكارهاي  اه تامين غذا براي انسان وجود دارداما در ساليان آينده مشكالت فراواني سر ر

ميالدي بود كه از  0222ميليون تن در سال  740در جهان حدود  اساسي است. مجموع ميزان صيد و آبزي پروري
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به  هر انسان ميليون تن به وسيله انسان به عنوان غذا مصرف شد و ميانگين ميزان مصرف غذايي 771اين ميزان 

 .كيلوگرم در سطح جهان بوده است 71طور متوسط 

 

دار بوده است در حالي كه در  ميالدي عهده 0222درصد از مجموع توليدات آبزيان را در سال  44آبزي پروري 

 .درصد بوده است 43ميالدي اين ميزان  0224سال 

 

 10.1ها حدود  و انواع صدف م تنانپروري شامل ماهي، سخت پوستان، نر مجموع توليدات غذايي آبزيان از آبزي

 .ميالدي بوده است 0222ميليون تن در سال 

 

درصد از  30.3پروري  آبزي كند. همچنين درصد از آبزيان آب شيرين را توليد مي 15.5همچنين آبزي پروري 

اني را درصد از مجموع توليدات جه 13.3سخت پوستان  مجموع آبزيان دريايي را نيز توليد كرده كه در خصوص

 خود اختصاص داده است. در اين خصوص ميگوي گونه وانامي بيشترين ميزان توليد ميالدي به 0222در سال 

 .ميگو در مزارع كشورهاي چين، تايلند، اندونزي و ويتنام را داشته است

 

هاي  كليه فعاليتموجب تأثيراتي روي  تواند پديده گرم شده كره زمين و به دنبال آن تغييرات شرايط آب و هوايي مي

هاي انساني بوده و موجب تأثير  پذير بر كليه فعاليت تأثيرگذار و حساسيت بشري شود؛ بطوري كه شامل متغيرهاي

ديگر موجب مشكالتي براي آنان  هاي اقتصادي هستند، شده است. از سوي افراد كم درآمد كه وابسته به فعاليت روي

 .شود مي

 

 گرم شدن زمينكشور به دليل  33كاهش صيد در 

 

كشور بيشترين تأثيرات حاصل  33 كنند كشور كه در زمينه شيالت فعاليت مي 730بر اساس محاسبات انجام شده از 

درصد از مجموع صادرات جهاني آبزيان را بر  02اين كشورها  .اند از گرم شدن زمين روي ماهيگيري را داشته

 .مينه توليدات آبزيان روبرو خواهد بودپذيري زيادي در ز آينده با ريسك عهده دارند لذا

 

توان به  در اين خصوص مي .در واقع كشورهاي مذكور وابستگي زيادي به ماهي و پروتئين براي تغذيه دارند

هزار نفر در  712ويتنام اشاره كرد كه جمعيتي به ميزان  "پرورش مزارع گونه گربه ماهي در دلتاي "ميكونگ

ارزش يك  تواند يك ميليون تن ماهي به هزار نفري مي 712بوده و اين اشتغال پروري  آبزي حال فعاليت روي

 .ميليارد دالر آمريكا در آنجا توليد كرد

 

گذشته افزايش چشمگيري داشته  دهد كه توليد آبزيان در يك دهه توسعه سريع آبزيان پرورشي در كشور نشان مي

تن بوده است و در سال  441هزار و  13حدود  7322سال  است؛ به طوري كه ميزان توليدات آبزي پروري در

 .تن رسيده است 317هزار و  285 اين ميزان توليد به 7352

 

اين  7352اند كه در سال  داشته تن توليد 42هزار و  02در كشور  7322در اين خصوص ماهيان گرمابي در سال 

صفر بود با  7322ياري كه توليد آن در سال پرورش ماهيان خاو .تن رسيده است 711هزار و  730ميزان توليد به 

گذاري انجام شده در  سرمايه تن توليد گوشت رسيد كه با 370به  7352تعدادي مزارع پرورش در سال  راه اندازي

 .يافت ساليان آينده با نرخ رشد بااليي ادامه خواهد
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بود كه توليد اين گونه  شش تن طبق آمار رسمي شيالت ايران 7322پرورش ميگوي آب شيرين در كشور در سال 

ترين  سردابي در كشور به عنوان يكي از موفق تن رسيد. پرورش ماهيان 332به  7352پرورشي در سال 

 تن 425هزار و  724به  52رود؛ به طوري كه ميزان توليد اين گونه در سال  مي هاي آبزيان كشور به شمار فعاليت

 .رسيده است

 

ميليون قطعه رسيد. اين  132 به 52ميليون قطعه بود در سال  37 24تي كه در سال توليد و پرورش ماهيان زين

سالم در پر كردن اوقات فراغت ار ارزش بااليي برخوردارست.  فعاليت در ايجاد اشتغال و به عنوان يك فعاليت

 .تن رسيد هزاربه بيش از هشت  7352شور كه با موانع و مشكالت زيادي روبرو بوده در سال  پرورش ميگوي آب

 

 پروري كشور هزار نفر شاغل در آبزي 48

 

منظور بهبود شرايط صيد و صيادي در  هاي توليدي و رهاسازي در دريا به همچنين تكثير ماهيان به منظور فعاليت

ميليون  441ميزان تكثير بچه ماهي در كشور به منظور رها سازي به  .كشور با روند مناسبي روبرو بوده است

بوده كه نيازمند  كه با رشد مناسبي روبرو بوده است. تنها گونه ماهيان خاوياري با كاهش روبرو سيدهقطعه ر

ميليون قطعه در سال  312آالي رنگين كمان نيز به  ريزي دقيق تري در اين خصوص است. تكثير ماهي قزل برنامه

 .زيادي روبرو بوده است رسيده است كه با رشد 52

 

آمارنامه رسمي سازمان شيالت  بزيان در كشور نيز با افزايش همراه بوده است. بر اساسميزان مصرف سرانه آ

به  7352اساس هر نفر پنج كيلوگرم در سال بود كه در سال  بر 7322ايران ميزان مصرف سرانه آبزيان در سال 

 .است كيلوگرم رسيده 5.7

 

زايي است به  افزايش اشتغال آبزي پروري و هاي آبزي پروري در كشور افزايش تعداد مزارع يكي از موفقيت

 22هزار و  74به  52مزارع آبزيان در كشور در سال  طوريكه طبق آمار رسمي سازمان شيالت ايران تعداد

 .نفر در اين بخش شاغل هستند هزار 42مزرعه رسيده است و 

 

ابتداي راه قرار دارد و در  درهاي صورت گرفته، آبزي پروري در ايران  ها و ظرفيت سنجي بيني بر اساس پيش

رساني اطالعات توليدي و تامين منابع مالي مورد نياز،  هاي جديد جهاني، بروز صورت كسب اطالعات و فناوري

 .پنج برابر ميزان توليد موجود امكانپذيرست امكان رسيدن توليد به

 

وري در مزارع پرورشي،  بهره بهبوداين موضوع نيازمند افزايش توليد در واحد سطح توليد يا به عبارت ديگر 

امكان افزايش اشتغال و جذب كليه دانش آموختگان اين رشته در  هاي جديد است لذا يابي كسب دانش جديد و مكان

شامل صنايع پيشين و  هاي پشتيباني از فرآيند توسعه آبزي پروري از قبيل صنايع جانبي توليدي و بخش هاي فعاليت

 ."پسين وجود دارد


