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 وضعيت توليد ماهيان قزل آال در ايران عنوان

 كارشناس ارشد تكثيرو پرورش آبزيان مجتبي فوقي نويسنده

  مترجم

 

با توجه به توليد روزافزون اين ماهي در كشور  طي دهه اخير در سطح جهاني از جايگاه خوبي در مقايسه با 

 كشورهاي آسيايي برخوردار بوده است 

تعداد واحدهاي  8331بر مي گردد اما تا حدود سال  8331هرچند سابقه توليد ماهي قزل آال در ايران به حدود سال 

پرورش ماهي قزل آال در ايران از تعداد انگشتان دو دست كمتر بوده اما با فعاليتهاي چشمگيري كه در سه دهه اخير 

مزرعه پرورش ماهي قزل   8311تعداد  8331در اين زمينه انجام گرفته است ، بر اساس آمار ارايه شده در سال 

 ه فعاليت نموده و در پايان سال نود بيش ازاستان كشور در اين زمين 93ْآال در 

 تن ماهي قزل آال در كشور توليد گرديده است.  813111) يكصد و شش هزار(     

نشان مي دهد كه در اين مقطع زماني تعداد مزارع پرورش ماهي قزل آال  8331تا  8311بررسي آماري بين سال  

برابر افزايش داشته است ،كه در  11ل آال در كشور بيش از برابر و ميزان توليد ماهي قز 93در كشور بيش از 

 شايان توجهي برخوردار بوده است. مقايسه با ساير فعاليتهاي زير بخش كشاورزي از افزايش
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 8311-8331جدول مربوط به توليد ماهي قزل آال در كشور از سال 

تعداد مزارع پرورش  سال

 ماهي

 قزل آال در كشور

 زان توليدمي

 ) تن(

8311 33 8011 

8310 11 8311 

8313 883 9081 

8311 830 1331 

8311 901 1111 

8313 313 3111 

8311 311 89811 

8318 138 83193 

8319 039 93831 

8313 339 31111 

8311 331 31131 

8310 101 13910 

8313 8911 01138 

8311 8110 39331 

8311 8811 13319 

8313 8311 38083 

8331 8311 813133 

 منبع : سالنامه آماري شيالت ايران

 

 

 

 

با توجه به شرايط اقليمي و گسترش اين فعاليت و همچنين اقدامات علمي كه در زمينه پرورش اين ماهي در سنوات 

است ، اما بدون شك  اخير در كشور انجام گرديده است اين فعاليت تقريبا در تمامي استانهاي كشور انجام گرديده

 وفور منابع آبي به عنوان اصلي ترين عامل در كسب رتبه توليد ماهيان سردآبي در كشور نقش داشته است .
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 8331وليد ماهي قزل آال در استانهاي كشور در سال ت

 ) به ترتيب رتبه توليد(

ميزان  استان رديف

 توليد

 تن

ميزان  استان رديف

توليد ) 

 تن(

 8331 قزوين 83 83830 چهار محال و بختياري 8

 8119 مركزي 81 83931 مازندران 9

 8001 البرز 81 89310 لرستان 3

 8311 ايالم 83 3831 كهكيلويه و بوير احمد 1

 8801 خوزستان 91 1381 آذر بايجان غربي 0

 8133 اردبيل 98 3331 كرمانشاه 3

 100 خراسان شمالي 99 0911 فارس 1

 301 كرمان 93 1133 انزنج 1

 191 قم 91 3109 اصفهان 3

 183 سمنان 90 3389 تهران 81

 391 يزد 93 9138 خراسان رضوي 88

 388 گلستان 91 9191 همدان 89

 911 خراسان جنوبي 91 9313 گيالن 83

 899 سيستان و بلوچستان 93 9311 آذر بايجان شرقي 81

 813133 جمع كل  9198 كردستان 80

 

 بع : سالنامه آماري شيالت ايرانمن
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 معرفي ماهيان سردآبي

 

 و    Cold water     fishبه طور كلي ماهيان پرورشي به دو گروه ماهيان سردآبي

 تقسيم مي گردند. Warm water    fishماهيان گرمابي  

 

بيست  91رايط دماي آب كمتر از ماهيان سردآبي در يك تعريف كلي اما نه كامل ، ماهياني هستند كه قادرند در ش

 درجه سانتيگراد رشد و فعاليت نمايند .

بوده كه معروفترين گونه پرورشي آن كه در     Salmonidaeاين گروه از ماهيان متعلق به خانواده آزاد ماهيان 

 اكثر نقاط دنيا پرورش داده مي شود ماهي قزل آالي رنگين كمان مي باشد.

 

 مي باشد.Rainbow   trout و نام انگليسي آن     mykiss  Onchorhynchusنام علمي اين ماهي   

زير اشاره داشت  از عاليم ظاهري اين ماهي كه آن را با ساير ماهيان پرورشي متمايز مي نمايد ، مي توان به موارد

: 

داراي باله  ،نگين كمانبدن پوشيده از خال هاي سياه يا زيتوني ستاره اي شكل ـ در بالغين در دو طرف بدن هاله ر 

كه بين باله پشتي و باله دمي قرار دارد و از اختصاصات منحصر به فرد خانواده آزاد  ( (Adipose finچربي

 .فلس هاي بسيار ريز  و وجود فرورفتگي ناچيز در انتهاي باله دمي. ماهيان مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


