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های صادراتی ه توانمندیمایشگابه گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف از برگزاری ن

نظور فرهنگ سازی، رونق و تولید اشتغال و سوق ایرانی به م_  ها و الگوی اسالمیغیرنفتی منطبق با ارزش ارائه الگوی مناسب صادرات( Iran Expo 2017)جمهوری اسالمی ایران 

 این الملل و توسعه صادرات و افزایش مشارکت عمومی وتقویت میل به پیشرفت ملی است.دولتی در عرصه بینو حضور بخش خصوصی و تعاونی و غیردادن فضای کسب و کار 

 کشاورزی، هاینهاده کشاورزی، یی،غذا صنایع :کاالیی شامل گروه۱۲و  گردیدهای بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار در مرکز نمایشگاه ۱۳۹۶آبان ماه  ۱۲الی  ۹اریخ نمایشگاه از ت

 نمایشگاه این تروشیمیپ و ساختمان و صنعت پزشکی، تجهیزات سلولزی، محصوالت دستی، صنایع خانگی، لوازم پوشاک، و چرم نساجی، فرش، صنعتی، قطعات کشاورزی، آالت ماشین

                                                        د.، تقدیر و تشکر به عمل آمشرکت پروتئین گستر سینا در پاویون جمهوری اسالمی ایران  از حضور فعال  و موثردر پایان نمایشگاه دادند،  پوشش را

 نیواهد شد. اولبهمن ماه، در کرج برگزار خ ۲7تا  ۲4 خیالبرز در تار ییغذا عیصنا یتخصص شگاهینما نیسوم

کنندگان دیبازد رینظ یگسترده و ب اریبرگزار شد، با استقبال بس 8۹البرز که در سال  ییغذا عیصنا شگاهیدوره نما

کنندگان مورد توجه قرار دیبازد نیها و همچنشرکت یاز سو شگاهینما این شودیم ینیب شیپ، مواجه شد

گلشهر ه گلستان موسس س،یپل یپل شهدا ال،یالبرز واقع در مهرو یهاشگاهیدر محل موقت نما دادیرو نی. اردیگ

و قهوه، آرد  یها، چایدنینوش ات،یو شکالت، لبن ینیریش ت،یسکویب از جمله یتخصص یهاگروهو با حضور 

 گردد.یبرگزار مو ... انواع کنسرو  ،ینیو نان، محصوالت پروتئ

 

به  .ودب   IFP Group شرکتبر عهده  ،هنمایشگااین  یبرگزار گردید. برگزار قطر - دوحه نمایشگاهی مرکز در ۱۳۹۶ ماه آبان ۱8 الی ۱۶ تاریخ در غذایی صنایع المللی بین نمایشگاه

حضور های بین المللی تهران که در این نمایشگاه نمایشگاه تجارت خارجی شرکت سهامیمشاور مدیرعامل و مدیرحراست حوزه  گزارش پایگاه خبری گسترش، علی اکبر ترکاشوند،

واحد از  4۰ی افزود: د.وشتنر دایز، تونس، پاکستان و... حضودر گفتگو با خبرنگار گسترش گفت: در این نمایشگاه تعدادی از کشورهای خارجی از جمله ترکیه، لبنان، الجرا داشتند،

 گردید.روز برگزار  ۳نمایشگاه به مدت ن اید. یافتنهای ایران حضور نمایندهر این نمایشگاه به عنوان های تولید کننده مواد غذایی ایرانی که سابقه درخشان صادراتی دارند دبرترین شرکت

خوبی نیز در این رویداد  فضایو  این رویداد دعوت به عمل آمدهای ایرانی برای حضور در و قطر در طول مدت اخیر، از شرکت ترکاشوند در ادامه گفت: با وجود رابطه خوب میان ایران

وی در پایان فراهم شده بود.ند روز نیز چبه مدت های تجاری انجام فعالیت در کشور قطر جهتبه غیر از دوران نمایشگاه  رتجا عالوه بر این امکان اقامت. بود گرفته شدها در نظر هبرای آن

تواند راه صادرات ایران به قطر را هموارتر باال بودن کیفیت محصوالت میهند. از بهترین مواد اولیه تهیه شده و باالترین کیفیت را ارائه می د حاضر در نمایشگاهگفت: محصوالت ایرانی 

 کند.
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 وحهد -بین المللی صنایع غذایی قطر نمایشگاه 

 برای این مواد غذایی فریز ممنوع! -1

شنوید که برخی مواد غذایی هایی میکنید با فریزر رابطه خوبی ندارد. اگر گاهی توصیههمیشه همه خریدهایی که از سوپرمارکت می

 سازی آن است.دهدارید فقط برای جلوگیری از اتالف وقت و یا آسان کردن تهیه غذا و سرعت بخشیدن به پروسه آما را خنک نگه

 ها و حتی گاهی ممکن است خطرناک باشد.د خوراکی باعث از دست رفتن طعم آنکردن برخی غذاها و موافریز

ها ماده لبنی نیست که باید دور اگر شیر را فریزر کنید تنها چیزی که عایدتان خواهد شد، شیر بریده آلوده خواهد بود. البته شیر تنشیر: 

شوند، شکل لیقوان و خامه نیز عالوه بر آن که با فریز شدن خراب می ، پنیرای، پنیر سفیدخامهانواع پنیرهای از فریزر نگهداری شود.

 شود و پنیر نرم متبلور خواهد شد.پنیر سفت در فریزر خرد می دهند.ظاهری خود را نیز از دست می

شود که و وارفته میای شل قرار دادن ماکارونی یا پاستای پخته شده در فریزر منجر به پیدایش ماده  :پاستا یا ماکارونی پخته شده

پز خود را فریز کنید در زمان مصرف کافیست البته اگر پاستای نیم به جای این که اشتهای شما را ترغیب کند آن را کور خواهد کرد.

یزر بگذارید و زمانی حتی اگر در کنار آن سس مخصوص هم دارید می توانید آن را در قالب یخ قرار دهید و در فر آن را داغ کنید.

 .دخواهید بر شک از این غذای فوری لذتبی که به آن نیاز داشتید فقط کافیست آن را روی پاستای خود بریزید و گرم کنید.

دار در یخچال شل و وارفته شوند ویا آب بیاندازند بهتر از جات آبحتی اگر سبزیجات و میوه دار :جات آبسبزیجات و میوه

زمینی، آناناس، هندوانه و سیب از موادی هستند که آب زیادی دارند. قرار دادن این مواد ها را فریز کنید. کاهو، سیبآن است که آن

ماند مقداری مینی که این یخ آب شود همه چیزی که برای شما باقیشود و زماها میزدگی آب درون آندر فریزر موجب یخ

 جات وارفته و بدون ویتامین خواهد بود.سبزیجات یا میوه

 چال نیست!جای قوطی کنسرو در یخ -2

 شود.نجر میمهیچگاه قوطی کنسرو و کمپوت را درون یخچال نگهداری نکنید، زیرا رطوبت این محیط به زنگ زدگی بدنه قوطی 

لزات برای طیف وسیعی از ف شود.بندی میای،پالستیکی، کاغذی و ....بستهبه وسیله مواد فلزی، شیشه ایامروزه بیشتر غذاهای کارخانه

 ها،در برابر آلودگی ناشی از میکروارگانیسم اگر چه از غذا هاشود. این قوطیتهیه قوطی کنسرو، کمپوت و انواع نوشابه استفاده می

آمیز ند برای سالمت مصرف کننده مخاطرهتواارد که میکند، اما معایبی هم دبت، نفوذ گازها و اکسیژن محافظت میرطوحشرات، 

شود از جنس آلومینیوم یا فوالد نرم است که با یک الیه قلع یا کروم، هایی که برای کمپوت یا کنسرو استفاده میمعموال قوطی. باشد

ود نامناسب، غذا با فلز بدنه که متاسفانه گاهی براثر الک اندپوشاند خصوص، روی آن را میالک ماندود شده و در نهایت یک الیه 

های گازدار یا ها یا نوشابهباالی برخی کمپوت وگاهی نیز اسیدیته کندای آن افت میطعم و ارزش تغذیه و رنگ، کندتماس پیدا می

تواند به آزاد شدن پوشش الک و سپس قلع قوطی منجر شده و سروی، میجات کندر برخی از میوه ماندهحتی سموم آفات باقی

هایی کاری قوطیتی سطح لحیمح در محصول شود. زاهای بیماریباخوردگی جدار داخلی قوطی عاملی برای نفوذ و رشد میکروب

کند. سرب به جاد مییامسمومیت شود و که با ماده غذایی تماس دارند، باعث ورود یون سرب و کادمیم به داخل ماده غذایی می

ها اثر سوء بر کلیه همچنین کادمیم شود.کاهش ضریب هوشی، بیش فعالی، خستگی مفرط، افسردگی، فشارخون باال و ... منجر می

 گی الکاگر هنگام باز کردن قوطی متوجه ریخت شود.ها میها موجب نرمی و پوکی آنکلسیم از استخوان گذارد و با آزادسازیمی

  ل بپرهیزید.از مصرف محصو ،یدی آن شدزدگی در جدار داخلزنگ های سیاه رنگ ویا لکه

  غذاهای اسیدی را در فویل نپزید! -3

)مرغ، ماهی، گوشت قرمز( پختن داخل فر است. معموال  های پخت موادغذایی، بخصوص غذاهای گوشتیترین روشیکی از رایج

. این پیچندمی مینیومیدرون یک فویل آلوآن را پیش از قرار دادن در فر، ماده غذایی، خوش طعم و مغز پخت شدن  افراد جهتبیشتر 

امکان مهاجرت ترکیبات در اثر حرارات دیدن و  به عبارتی نیستند های آلومینیومی، دارای ترکیباتی خنثیدر حالی است که فویل

یل و آلوده شدن غذا تر باشد، امکان حل شدن ترکیبات فوماده غذایی اسیدیچقدر  هر د.وجود دار اتبه این ترکیب  آلوده شدن غذا

  مود.دار استفاده نبای یا ظروف دراز ظروف شیشه فویل، به جای  توانمی بیشتر خواهد شد.

 سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی البرز
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  یو تجار یاقتصاد یهاگونه یو معرف یپرورش ماه یهاقفس یو نگهدار سیسرو تیریمد یکارگاه آموزش یبرگزار 

 یبا همکار ،ییایدر انیماه یو تجار یاقتصاد یهاگونه یو معرف یپرورش ماه یهاقفس یو نگهدار سیسرو تیریمد  یکارگاه آموزش رانیا التیسازمان ش یبه گزارش روابط عموم

تئاتر  یسالن آمفدر  ۱/8/۹۶آکواگر و در مورخ  یخارج تشرک یمشاور جاماب و موسسه جهاد نصر و با همکار نیشرکت مهندس ران،یا التیسازمان ش یپرور یمعاونت توسعه آبز

 یه دکتر حسن صالحکارگا نیدر ا حضور داشتند. یو ستاد یدهندگان مرتبط استانو کارشناسان و پرورش رانینفر از مد ۱۳۰ از  شیکارگاه ب نیر ادبرگزار شد.  رانیا التیسازمان ش

 التیتوجه سازمان ش لیالد از یکیکرد.  رادیا یسخنان مهم رانیا التیدر قفس و اهداف سازمان ش یتوسعه پرورش ماه تیدر خصوص اهم رانیا التیسازمان ش سیو رئ ریمعاون وز

در خصوص توسعه پرورش  نینمود. همچن دیتاک انیآبز دیدر کشور اعالم و به ضرورت ارتقاء مصرف و تول یبودن مصرف سرانه ماه نییدرقفس را، پا یبه صنعت پرورش ماه رانیا

کردند. توجه  یاز جمله قفس معرف ییایدر انیو پرورش ماه ریرا تکث انیآبز ریراهکار حفظ ذخا نیبهتر شانیکرد. ا دیتاک ایسواحل و در یطیمح ستیز یمبان تیرعا هیدر قفس برپا یماه

کارگاه سخنرانان  نیا در. ستدان التیسازمان ش یجد یهاها را از بحثاز قفس یو نگهدار تیریو مد یوراز توان بهره یو استفاده حداکثر یورو ارتقاء بهره دیتول تیریبه مد

 انیس و پرورش آبزکارگاه در خصوص احداث قف نیسخنان خود را ارائه و در ب انیماه یو تجار یپرورش اقتصاد یگونه ها یقفس و معرف ینگهدار سیو سرو تیریدرخصوص مد

 د.کر شو تش ریپروران تقد یو امور آبز یفن تیریتوسط مد یو مسائل و مشکالت مربوط به توسعه آن بحث و تبادل نظر شد و از برگزارکنندگان کارگاه آموزش
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 و میر و مرگ کاهش با وانتمی. شودمی داده اختصاص کار نیروی به ایران رد یپرورش ماه هاینهیدرصد هز ۱۰. ضمناً اشدبمیگرانتر  اریبس یبچه ماه دیتول ،ینداشتن هچر لیدل

 حمایت و هچری تولید مدرن هایروش کردن پیاده با. است امکانپذیر خصوصی و دولتی بخش همکاری با تنها مهم این که داد؛ افزایش را ماهی پرورش از ناشی سود بهداشت، رعایت

 هایبیماری که افرادی وجود با. دارد ودوج ماهیان هایبیماری با مبارزه برای نفر  ۶۰ از متشکل تیمی ویتنام و تایلند در. کرد حمایت برنامه این از توانمی دامپزشکی خدمات از دولت

ماهیان مولد را در اختیار بخش  ولت باید بتواندد.  کرد اعمال درستی به را مدیریتی اقدامات و شناسایی را بیماری توانمی ساعت چند مدت ظرف دهند تشخیص موقع به را آبزیان

بتواند بچه ماهی که ماهی مولدی یناشود. برای خصوصی قرار دهد. تولید بچه ماهی باکیفیت، بستگی به ژنتیک ماهی مولد دارد. از ماهی مولد با کیفیت، بچه ماهی باکیفیت تولید می

ه انجام این فرآیند، از حیطه بخش کسال به طول بیانجامد. پر واضح است  ۳۰باکیفیت تولید کند، ممکن است چندین نسل زمان نیاز داشته باشد. به عنوان مثال این پروسه ممکن است 

 طلبد.خصوصی خارج و حمایت همه جانبه بخش دولتی را می

ر آنها تولید تخم ماهی از ماهی مولد و ستند که در زمینه آبزی پروری بسیار موفق می باشند. در ویتنام و اندونزی سه مزرعه تحقیقاتی وجود دارد که کاویتنام و اندونزی دو کشوری ه

های تولید کاهش کمتر بوده و هزینه ت ماهی بسیارها است. کیفیت ماهی مولد و تخم به دست آمده از آن بسیار مهم است. چرا که اگر کیفیت بهتر باشد تلفاسپس توزیع آنها در هچری

ال به طول بیانجامد به عنوان مثال باشد. بازگشت سرمایه برای اینکار ممکن است چندین سیابد. از دیگر فاکتورهای مهم، کیفیت مطلوب مواد غذایی برای پرورش ماهی در قفس میمی

 . این بازگشت برای ماهی هامور سه سال برآورد شده است

 فارس جیمناسب پرورش در قفس در خل هایگونه •

   Grouper fishهامور یماه

 ازیساندن آن به وزن استاندارد، نهامور و ر ماهی پرورشبازارپسند است.  اری( بسدای)فلور کایآمر یو سواحل شرق نیچ ا،یاسترال یاست که در کشورها هاییاز گونه یکیهامور  یماه

 یاز قفس و تورها دیآن، با یشناس ستیهر گونه با توجه به رفتار و ز ی. براماندیدر کف م شهیتنبل بوده و هم یباراموند یبرخالف ماه یماه نیدارد. ا ییباال اریبس یبه تکنولوژ

به گوشه  ازین یماه نیا . چرا کهستیناسب نهامور م یماه یدارند که برا یشتریگرد عمق ب های. قفسپسنددیهامور قفس چهارگوش را م یمثال ماه یاستفاده کرد. برا یمخصوص

چهارگوش با ابعاد  هایسقف ن،ینابراکند. ب هیتغذ تواندیهامور نم یو ماه شودیباشد غذا در عمق جمع م ادیشود اگر عمق ز ریبه داخل قفس سراز یاهم نیا یغذا برا تیپل یدارد. وقت

 هامور مناسب است.    یپرورش ماه یمتر برا 5*5

 
 Red snapper  سرخو یماه

هامور  ینسبت به ماه یکمتر یتکنولوژ به  یماه نی. اباشدیم ۲آن  ییغذا لیتبد بیدرصد و ضر  ۶۰ یماه نیا ی. نرخ بازماندگابدییگرد پرورش م هایدر قفس یبه راحت یماه نیا

 رهیج یمصرف نیپروتئ زانمی. است ترهامور آهسته ینسبت به ماه یهما نیدر پرورش ا هیسرما . بازگشتباشدیمطلوب م یماه نیپرورش ا یبرا نچیا 5/۲چشمه تور دارد. اندازه  ازین

   باشد.یدرصد م۳4سرخو در کل دوره پرورش  یماه یبرا

 
  Sea bass یباراموند یماه

مزارع خود را روانه بازار  داتیتول یکه کشور مالز لیدل نی. به اباشدیهامور و سرخو م یکمتر از ماه یماه نیا ی. نرخ بازماندگرسدیم لوگرمیک کیبه وزن  کسالیبعد از  یماه نیا

 شیبا افزا نیمصرف پروتئ زانیت. ماس ازمندین نیدرصد پروتئ ۳۲پرورش به  ورهد یدر ابتدا یباراموند یدالر است. ماه 4کم و در حدود  اریبس یماه لویتمام شده هر ک متیق کندیم

 .  ابدییدرصد کاهش م ۲8به  یاندازه ماه

 
 

 

 هخاورمیان سپس و محلی بازارهای اول لویتوا آبزی محصوالت فروش و مصرف برای

 شیرینبآ ماهیان کننده مصرف کشورهای بیشتر. باشدمی اروپایی بازارهای نهایت در و

 مکدا در که داشت توجه نکته این به باید همیشه. باشندمی شرقیجنوب آسیای در

 لیک طور به که دهدمی نشان آمارها. است بیشتر دریایی ماهی مصرف سرانه کشورها

 .کنندمی استقبال دریایی هایماهی از دنیا مردم اکثر

 دریایی هایماهی پرورش در توجه قابل فاکتورهای •

منطقه(،  رد ماهی بچه فراوانی )تکثیر لویتواتوان به از فاکتورهای مهم در این امر می

 مکان، یدتول، صادرات بازار، بازار تقاضای، دریا در قفس در بازاری ماهی خرید قیمت

 در ماهی پرورش برای مثال برای اشاره کرد، مالی ازنظر پذیریامکان آنالیزو  محیط و

 آب کیفیت به توجه با منطقه، این در رشد قابل هایماهی نوع به باید فارس خلیج منطقه

 توجه فروش قیمت و بازار تقاضای دسترس، در ماهی بچه میزان ،(دمایی رنج و شوری)

 ریشو در تیالپیا، و باراموندی ماهی باشد ppt۱۰ از کمتر شوری میزان اگر. کرد

 هایماهی ppt ۲۰از بیش شوری در و( باس سی) باراموندی ماهی ۲۰و ppt ۱۰بین

 ودنب دسترس در باشند.می پرورش جهت مناسبی هایگزینه سفید حلوا و سوکال سرخو،

 دریایی هایماهی پرورش جهت مهم فاکتور دیگر (fry availablity) ماهی بچه

 و ریتجا مقیاس در فارس خلیج در هامور ماهی پرورش برای مثال عنوان به. باشدمی

 روپاییا روش به را ماهی این توانمی. شودنمی یافت ماهی بچه کافی اندازه به صنعتی

 قیاسم در نیز سرخو ماهی بچه. داد پرورش استخر در آسیایی روش به یا و سالن در

 در تایوان الزی،م استرالیا، مانند کشورهایی از را آنها باید و ندارد وجود ایران در تجاری

. باشندمی انتقال قابل راحتی هب هواپیما توسط که کرد، وارد اینچ 5/۰ -۱ بین هایاندازه

 قفس به انتقال ایبر دلخواه وزن به تا شوند منتقل نرسری بخش به باید اندازه این با ماهیان

 با ماهی بچه واردات. باشدمی کافی گرم ۶۰-7۰وزن انتقال این برای که گردند آماده

 اموندیبار ماهی. باشدنمی صرفه به اقتصادی نظر از آنها باالی میر و مرگ به توجه

 نیاز زمان یکسال به برسد وزن کیلوگرم یک به گرم 5 از اینکه برای ایران، در( باسسی)

  نیست. پیچیده ماهی این پرورش روش. دارد

 ایونهگ به پرورشی مزرعه اندازه باید باشد محلی بازارهای در ماهی تولید هدف اگر

 بازار زنیا از بیش تولید افزایش صورت در. باشد بازار نیاز پاسخگوی که شود طراحی

  .بود کشورها دیگر به ماهی صادرات درصدد وانتمی داخلی،

 از سپس و هداشت آهسته شیبی ۲۰۱۰ تا ۱۹8۰ سال از ایران در روریپآبزی تولید نمودار

 هایماهی مجموع از ،۲۰۱4 سال در. است کرده پیدا جهشی حرکتی بعد به ۲۰۱۰ سال

 رورشیپ ماهیان و بود شیرین آب پرورشی ماهیان به مربوط تن هزار ۳5۰ شده، تولید

 در را آبزیان دتولی میزان بیشترین که شرکت ۲۰ بین داشتند.  پایینی بسیار تولیدی دریایی

 هایدهر در اسکاندیناوی، اسکاتلند و نروژ، ی از کشورهایشرکت ،باشندمی دارا جهان

 رارق هشتم و هفتم هایرده در ترکیه و قبرس کشورهای از هاییشرکت و سوم تا اول

 که باشدمی حاره مناطق ماهیان پرورش برای مناسب، دمای دارای ایران کشور دارند.

 میزان بیشترین .باشندمی دارا اروپایی کشورهای در را مطلوبی پسندیبازار ماهیان این

. شودمی شامل را هاهزینه درصد ۶۰ که است ماهی غذای به مربوط پرورش هایهزینه

 به ایران در البته. گرددمی شامل را پرورش های هزینه درصد ۱5 ماهی بچه تهیه یا تولید

 هایهزینه درصد ۱۰ ضمناً . اشدبمی گرانتر بسیار ماهی بچه تولید هچری، نداشتن دلیل

 رگم کاهش با توان¬می. شود¬می داده اختصاص کار نیروی به ایران در ماهی پرورش

 با تنها ممه این که داد؛ افزایش را ماهی پرورش از ناشی سود بهداشت، رعایت و میر و

  پروری آبزی جهانی وضعیت •

 در. ستا دالر بیلیون ۱۱۰ جهان در آبزیان تولید میزان از حاصل درآمد حاضر حال در

 در درصد ۳5 شیرین، آبهای در درصد 58 میزان به پروریآبزی پیش سال ۱۰ حدود

 تولید اکثر اینحال با گرفت؛می صورت شور لب آبهای در درصد 7 و شور آبهای

 لهجم از ماهی پرورش. گیردمی انجام( درصد 7۰) شور آبهای در کنونی پروریآبزی

 فتهگ طبق. است داشته تاکنون ۱۹۹۶ سال از را رشد نرخ سریعترین که است صنایعی

 طیور و دام پرورش از حاصل سود از بیشتر شیالتی، فعالیتهای از حاصل سود محققان،

 هامور. گیردمی صورت اروپا و آمریکا به چین کشور از ماهی صادرات بیشترین. باشد می

 میان در ار سودهی میزان بیشترین ترتیب به بریم سی و باس سی ماهیان، سالمون ماهیان،

 57 فرن هر ازای به مالزی کشور در ماهی مصرف سرانه. باشندمی دارا پرورشی ماهیان

 ار داخلی بازار تقاضا درصد ۹۱ مالزی، در ماهی پرورش صنعت. باشدمی کیلوگرم

 اهیانم به مربوط مالزی کشور در پرورشی ماهیان تولید میزان بیشترین. دهدمی پوشش

 درصد ۱۲ ماهیخامه و ماهیگیش. باشدمی هامورماهیان و( باسسی) باراموندی سرخو،

 ذابیتج بیشترین که است ایهامورگونه. دهندمی تشکیل را کشور این تولید کل میزان

 کنگنگه کشور در را پسندیبازار میزان بیشترین و داراست کنندگانمصرف میان در را

 در هم و فسق در هم که داشته ساله ده سابقه مالزی کشور در هامور تولید. اشدبمی دارا

 زیمال کشور در هامور ماهی پرورش قفس هزار یکصد حدود در. یابدمی پرورش دریا

 که مکانی هر در کشور این در. باشندمی چوبی گوش چهار شکل به که است موجود

 .دارد وجود نیز هچری برای تمرکز دارد وجود ماهی پرورش قفس

 آبزیان هایگونه و بازار ارتباط •

 توسط مونودون و سفید میگوی دو فقط که چرا باشدمی محدود میگو ایگونه تنوع

 در مردم. دارد ایپیچیده بسیار بازار ماهی حالاین با. شوندمی تولید هادهنده پرورش

 برای اهیم انتخاب در. دهندمی قرار استفاده مورد را خاصی هایماهی مختلف کشورهای

 یا ستا داخلی مصرف برای ماهی نوع این آیا که داشت توجه نکته این به باید پرورش

 موثر اهیم فروش بازار در نیز قومیتی و نژادی تنوع. باشدمی ماهی صادرات هدف اینکه

 ومیتق یک از مردم همه چون ندارد وجود بازار تنوع ایران در مثال عنوان به است

 دارد جودو هندی و اروپایی چینی، ماالیی، مختلف نژاد 4 مالزی کشور در اما باشندمی

 رارق مصرف مورد مختلف هایاندازه در را ماهیان از خاصی هایگونه کدام هر که

 قرار مصرف مورد را( باس سی) باراموندی ماهی هااروپایی مثال عنوان به. دهندمی

 ریداریخ ماهی یک نفر هر ازای به آنها ،باشد داشته وزن گرم 4۰۰ حد در که دهندمی

 مصرف را بزرگ ماهی یک وعده هر در خانواده، اعضای همه مالزی در. کنندمی

 مکان ختالفا. گیردمی قرار استفاده مورد فیله صورت به بیشتر ماهی آمریکا در. کنندمی

 ماهیان از شبنگالد در. است کننده تعیین فاکتوری مصرفی، ماهی اندازه و نوع در نژاد و

 آمریکا رد و بریم سی و باس سی ماهی از اروپا در هامور، ماهی از چین در شیرین، آب

 ۱۰ ماهی فمصر سرانه گرفتن نظر در با ایران شود. درمی استقبال ماهی گربه از بیشتر

 صنعت هزمین در باالیی پتانسیل جمعیت، نفر میلیون 8۰ با نفر هر ازای به کیلوگرم

 یماه مصرف میزان بیشترین قطر و امارات عمان، کشورهای.دارد وجود پروریآبزی

 انهسر مصرف میزان کمترین ترتیب به عراق سپس و سعودی عربستان ایران، کشورهای

 .باشند می دارا خاورمیانه حوزه در را ماهی

 در ایران و جهان آبزی پروریوضعیت 

 
 

 گردآوری : دکتر فریده چناری

 ماهیران تحقیق و توسعه مدیر 

 


