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 چكیده
کارشناسان مسائل تغذیه همواره در جستجوی یافتن گزاران و سیاستگردد تا موجب میجهان رشد روز افزون جمعیت 

های کشاورزی کاهش یافته است و با به دالیل زیادی سطح زیر کشت زمینهم اکنون  ای از مواد غذایی باشند.منابع تازه

 پروتئین حیوانی مواد تأمین ۀآیند است، فراگرفته آب را زمیندرصد سطح کره  ۰۷زمین و اینکه حدود  توجه به کمبود

مصرف آبزیان هم به دلیل افزایش جمعیت و کمبود مواد  است. امروزه وابسته آبی هایمحیط و دریاها به بشر، نیاز مورد

که میانگین طول عمر در هر تا جایی ؛شودته و توصیه نیز میای آن افزایش یافغذایی پروتئینی و هم به دلیل اثرات تغذیه

های کشوری متناسب و مرتبط با میزان مصرف غذاهای دریایی در آن کشور است. جدای از این، یکی از زیر بخش

 زدایی کشور مؤثر باشد، صنعت شیالتتواند در اقتصاد و توسعه کشورها و همچنین اشتغال و محرومیتکشاورزی که می

ر تأمین دپروری آبزیبخصوص  وشیالت  جایگاه صنعت لزوم توجه بهباشد. بنابراین، پروری آن میبخصوص بخش آبزی

امری ضروری  برای کشور یارزآور و صادرات و زداییمحرومیت و همچنین امنیت غذایی و سالمت جسمی و روانی جامعه

 .و انکارناپذیر است

  ارزآوریزدایی، محرومیتنیت غذایی، پروری، امپایدار، شیالت، آبزیتوسعه کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
کارشناسان مسائل تغذیه هموواره در جسوتجوی یوافتن    ران و گزاسیاستگردد تا موجب میجهان رشد روز افزون جمعیت 

رشد سریع جمعیت در کشورهای مختلف جهان همواره توجه زیوادی را بوه برقوراری امنیوت      .ای از مواد غذایی باشندمنابع تازه

طوری که به دلیل عدم دسترسی متوازن مواد غذایی هر ساله یزی تولید و عرضه مواد غذایی جلب نموده است، بهرغذایی، برنامه

هوا صودها   . کمبوود ریزمغوذی  [1]شووند  میلیون نفر از جمعیت کره زمین به علت گرسنگی و سوء تغذیه با مرگ مواجه می 0۷

میلیوون کوودد در    25۷دهود. بویش از   ال توسعه تحت تاثیر قرار موی ویژه زنان و کودکان را در کشورهای درحمیلیون مردم به

میلیارد نفر )بیش از یک سوم جمعیوت جهواند دروار     2میلیون نفر گواتر دارند،  2۷۷هستند،  Aمعرض خطر کمبود ویتامین 

بسیاری از کشورها  باشد. رژیم غذایی درهزار مرگ و میر کودد هر ساله مربوط به کمبود روی می  0۷۷کمبود آهن هستند و 

توانند تمامی مواد ضروری را فراهم آورند در رژیم رو ضروری است تا منابع غذایی خوبی که میممکن است متنوع نباشد، از این

-غذایی افراد وجود داشته باشد. شواهد معتبر و زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه آبزیان عالوه بر اینکه مواد مغذی را تامین موی 

عوالوه بور   . [2]کننود  های مختلف در امنیت غذایی خانوارهای ضعیف در کشورهای در حال توسعه کموک موی  ، به شکلنمایند

ای باالی ماهی در تأمین سالمت جسمی و روانی جامعه، به دلیل رشد روزافزون جمعیت جهوانی، آبزیوان یکوی از    هیکیفیت تغذ

درصود از پوروتئین حیووانی     1۰، حودود  2۷1۷کوه در سوال    یطوراشد، بهمنابع قابل اتکای بشر برای تأمین پروتئین نیز می ب

های ارزش غذایی آبزیان نسبت . برتری[3]اند درصد از کل پروتئین مصرفی جهان را تأمین نموده 5/6مصرفی جمعیت جهان و 

یش مصرفی به ایون موجوودات   ای مردم در سطح جهان، باعث افزایش گرابه سایر منابع پروتئین حیوانی و افزایش آگاهی تغذیه
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زایوی و  های کشاورزی در تامین امنیت غذایی، تجارت، اشتغاامروزه شیالت به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش .[0]شده است 

درصد آن را از  7۰کند، میلیارد تن غذایی که استفاده می 0ای برخوردار است. انسان از زدایی در جهان از جایگاه ویژهمحرومیت

درصود غوذای    3درصد زمین که دریاست تنهوا   ۰1آورد و که قابل کشت و زرع است، اما از دست میدرصد کرۀ زمین به 5تا  3

-هوای بهوره  شود. بنابراین جلب توجه جهانیان به مصرف آبزیان به دلیل غذای سالمتی از یک طرف و ظرفیوت انسان تامین می

. اما امروزه صید و صیادی [5]سازد ا در سایۀ توسعۀ پایدار بسیار نوید بخش میبرداری نشده از  طرف دیگر، آینده این صنعت ر

ها و افزایش هزینه انورژی از رشود رنودانی برخووردار     برداری بی رویه، آلودگی آبدر جهان به دلیل کاهش ذخایر دریایی، بهره

پروری توانسته است جایگاه رو بوه رشودی را در   کند و صنعت آبزیتا کنون روند تقریبا ثابتی را طی می 1706نیست و از سال 

. [2]درصد رشد داشوته اسوت    6/0پروری ساالنه آبزی 170۷-2۷12طوری که در دهۀ ، به[6]عرصۀ تولید و اشتغال ایجاد کند 

ارد و بوا  پروری اختصاص دمیلیارد دالر به آبزی ۰/13۰میلیون تن آن به ارزش  66میلیون تن تولیدات شیالتی بیش از  150از 

پوروری نسوبتا شودید    توجه به افزایش تقاضا برای ماهیان پرورشی در بسیاری از کشورهای تولیدکننده رشد کلی در تولید آبزی

بوه   رشود درصد  0/5با  2۷13پروری جهان در سال آبزی دیزند که تولیم نیتخم فائواطالعات،  نیبر اساس آخرماند و باقی می

هوای توسوعه شویالت،    در برناموه  پوروری آبزی صنعت جایگاهلزوم توجه به بنابراین، . [2] افتاهد یخو شیتن افزامیلیون  5/۰۷

 امری ضروری و انکارناپذیر است. 

 

 تعیین جایگاه آبزیان -2
گوشت، منبع اصلی تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز بدن انسان است. اهمیت پروتئین به عنوان یکی از رهار مادۀ ضروری 

. پروتئین برای رشد، حفاظت و [۰] ذایی آدمی، ناشی از وجود درصد قابل توجهی اسیدهای آمینه در ترکیب آن استرژیم غ

هم . [0] کنندۀ انرژی باشدتواند تأمینها، ضروری است و همچنین میهای بدن از جمله عضالت و استخوانبازسازی بافت

 ۰۷های کشاورزی کاهش یافته است و با توجه به کمبود زمین و اینکه حدود به دالیل زیادی سطح زیر کشت زمیناکنون 

 آبی هایمحیط و دریاها به بشر، نیاز مورد حیوانی پروتئین مواد تأمین ۀآیند است، فراگرفته آب را زمیندرصد سطح کره 

گرم آن برای تأمین  3۷۷رود که حدود ن در رژیم غذایی انسان بشمار مییگوشت ماهی، یک منبع غنی پروتئاست.  وابسته

بنابران، . [7] مورد نیاز، در رژیم غذایی روزانه یک فرد بالغ کافی است نیمی از پروتئین و رربی الزم و یک پنجم از کالری

اش، بلکه به ماهی به عنوان بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم، نه تنها به خاطر محتویات پروتئین و اسیدهای ررب ضروری

 . [1۷]خاطر بسیاری از مواد مغذی دیگر شناخته شده است 

 

 جایگاه شیالت در تأمین سالمت جامعه   -2-1

-وبی از پوروتئین بوا کیفیوت بواال و مقودار رربوی اشوباع کوم موی         های سوفید بووده و منبوع خو    گوشت ماهی جزء گوشت

، اموا از نرور   [12] باشود .گوشت ماهی در مقایسه با گوشت قرمز و گوشت سفید مرغ دارای مقدار مشابه پروتئین موی [11]باشد

. غوذاهای  [10]باشد مید 70، با قابلیت هضم باال )%[13] کیفی، برخالف گوشت قرمز، دارای بافت پیوندی کمتر و فاقد االستین

دهنود و در  دریایی در مقایسه با گوشت جوجه، گوشت گاو، مرغ و پنیر، تمام اسویدهای آمینوه الزم را در اختیوار موا قورار موی      

. به عالوه، اسیدآمینه تریپتوفان موجود در گوشت آبزیوان، بوه میوزان    [15] ها و بازسازی آنها نقش بسزایی دارندساختمان بافت

-که این اسیدآمینه قابلیت تبدیل به نیاسین را داشته و مانند یک ویتامین در بافوت بودن، نقوش تنرویم    طوریوده، بهباالتری ب

. همچنین آبزیان در مقایسه با گوشت قرمز و مرغ، اساساً کلسترول و رربی اشوباع کمتوری دارنود    [13] کندکنندگی را ایفا می

 .[13]دهندسیدهای ررب غیراشباع تشکیل میو بیشترین میزان رربی آنها را ا [16]

و دکووزا   (EPA)به خصوص ایکوزاپنتانوئیک اسوید   3آبزیان منبع خوبی از اسیدهای ررب رند غیراشباع بلند زنجیر امگا

 ها، نقش، که امروزه به عنوان یک دارو، در بهبود و پیشگیری بسیاری از بیماری[10و  1۰]باشند می (DHA)هگزانوئیک اسید 

. مصرف مکرر مواد غوذایی  [13]گذارند و در هر دوره از مراحل زندگی، به صورت خاصی بر سالمت ما اثر می[ 17]مهمی دارند 
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شووند، بوا کواهش خطور ابوتال بوه       افوت موی  ی، به عنوان مثال، آنهایی که عمدتاً در ماهیان دریایی 3غنی از اسیدهای ررب امگا

طوری کوه، سوازمان   به[ 2۷] های التهابی مثل آرتریت روماتوئید همراه استها و بیماریعروقی، برخی سرطانهای قلبیبیماری

مغزی و مورگ ناگهوانی ناشوی از     یعروقی، سکتههای قلبییکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از بیمارید 2۷۷5) جهانی بهداشت

ه است که ایون پیشوگیری بوه رربوی موجوود در      عروقی را، مصرف ماهی به میزان حداقل دو بار در هفته ذکر کردحمالت قلبی

های شهودی، یک اثور حفواظتی مصورف مواهی بور      . در همین راستا، مدارد بررسی[16] شودنسبت داده می 3ماهی یعنی امگا

دهند. مصرف حداقل دو بار ماهی در هفته در مقایسوه افورادی   عروقی )از جمله سکته قلبید را نشان میروی خطر بیماری قلبی

درصد کاهش خطر مورگ ناشوی از بیمواری کرونوری قلبوی       25تا  23کنند، با مصرف ماهی کمی دارند یا ماهی مصرف نمیکه 

بر . عالوه[0] درصد کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری کرونری قلبی همراه است 15همراه است؛ مصرف یکبار ماهی در هفته با 

 3از اسویدهای رورب بلنودزنجیر امگوا      یفردی را به عنوان منبعو صربهنقش منح یاین، مواد غذایی حاصل از محیط زیست آبز

دارند که برای عملکرد بهینۀ مغز و توسعۀ سیستم عصوبی در   (DHA)و دکوزا هگزانوئیک اسید  (EPA)ایکوزاپنتانوئیک اسید 

در  .[2]باشود زندگی مهم میخصوص در دوران بارداری و در دو سال اول رو، مصرف ماهی بهکودکان حائز اهمیت هستند. از این

بیان کردند که مصرف ماهی برای زنوان در سونین بواروری، زنوان شویرده و زنوان       [ 21]د 2۷۷6پی و همکاران )رهمین راستا تو

بسیار مهم است؛ ررا که عالوه بر تامین نیازهای غذایی خودشان، بر سوالمت   3و اسید ررب امگا DHAحامله، به علت داشتن 

[ 22] د2۷۷۰و همکواران )  برای رشد مغز نوزادان نیز حیاتی است. همچنین اسوکارمی   3اثرگذار است و امگاشیرخوارگان نیز 

کردند و که در منطقه مدیترانه زندگی می یداری در افرادطور معنیدر نیویورد مشاهده کردند که خطر بروز بیماری آلزایمر به

 ر بود.تکردند، پایینطور منرم ماهی دریایی مصرف میبه

باشند. همچنین ماهیان از لحاظ مواد معدنی نیز غنی بوده و دارای آهن، ید، فسفر، کلسیم، سلنیوم به مقدار کافی می

ها، کمبود ریزمغذی [0و  17، 13] باشدبه میزان فراوان در ماهیان موجود می  D ،E ،A ،2B ،3B ،6B ،12Bهایی نریرویتامین

میلیون کودد  25۷و کودکان را در کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار داده است. بیش از  ویژه زنانصدها میلیون نفر به

میلیون نفر پی بردند که  2۷باشند )که میلیون نفر مبتال به بیماری گواتر می 2۷۷هستند،  Aدر معرض خطر کمبود ویتامین 

میلیارد نفرد درار کمبود آهن هستند و ساالنه  2) سوم جمعیت جهانباشدد، بیش از یکمشکلشان در نتیجۀ کمبود ید می

دهد که مصرف برخی از . تحقیقات در کشور ما نیز نشان می[2]باشدمی یهزار مرگ و میر کودکان مربوط به کمبود رو  0۷۷

ی که ایران از طور. به[23] باشدهای جمعیتی کشور پایین میدر برخی از گروه Dاین مواد مغذی از جمله آهن، ید و ویتامین 

 یای از شیوع باالکشوری است که در مناطق معینی، میزان هشدار دهنده 1۷کشور منطقه مدیترانه شرقی، جزء  22میان 

خونی و کمبود آهن ، حاکی از آن است که کم130۷. به عالوه، آخرین بررسی کشوری انجام شده در سال [20] گواتر را دارد

درصدد  0۷سال کشور ) 2خونی در کودکان زیر سنی مختلف وجود دارد و شیوع کم یهاروهدر درصد باالیی از جمعیت در گ

. مدارد معتبر و زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه ماهیان نقش ارزشمندی برای تامین این مواد مغذی [23] قابل مالحره است

عروقی، خودایمنی و های قلبیا خطر بیماریب D. همچنین، اخیراً مشخص شده است که کمبود ویتامین [2و  0، 25] دارند

های شود و در طول ماهسرطان همراه است. این ویتامین عمدتاً با قرار گرفتن در معرض نور خورشید در پوست ساخته می

خایر باشد و بدن برای تامین این ویتامین به ذزمستان، تابش اشعۀ ماورای بنفش برای تولید این ویتامین به مقدار کافی نمی

ترین تنها در رند منبع غذایی وجود دارد که ماهیان ررب، غنی Dطور معمول، ویتامین بدن و منابع غذایی متکی است. به

زایی و جلوگیری از های رندگانه از حیث سالمتآبزیان دارای قابلیتطورکلی، . به[0] باشندکنندۀ این ویتامین میمنبع تامین

بنابراین . [62]شوندمیضرر محسوب غذایی کامل و بی ینی دیگر، یک مادهیپروتئموواد بوا وقایسه باشند و در مها میبیماری

 .[2۰]ای باالی ماهی و محصوالت دریایی، آنها را از اجزای ضروری رژیم غذایی سالم ساخته استکیفیت تغذیه

 

 جایگاه شیالت در تأمین پروتئین حیوانی جامعه -2-2

ای باالی ماهی در تأمین سالمت جسمی و روانی جامعه، به دلیل رشود روزافوزون جمعیوت جهوانی،     هیغذعالوه بر کیفیت ت
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درصد از پوروتئین   1۰، حدود 2۷1۷که در سال  یطورباشد، بهآبزیان یکی از منابع قابل اتکای بشر برای تأمین پروتئین نیز می

. به عالوه آبزیان برای بویش از  [3]اند ی جهان را تأمین نمودهدرصد از کل پروتئین مصرف 5/6حیوانی مصرفی جمعیت جهان و 

درصد از پروتئین یواد شوده را    15میلیارد انسان، حدود  3/0شان و برای درصد از پروتئین مصرفی 2۷میلیارد انسان، حدود 7/2

ی پرجمعیوت، کوه ممکون اسوت     تواند مواد مغذی حیاتی را در برخوی از کشوورها  پروتئین آبزیان می اند. همچنین،تامین کرده

اشباع و تغذیوه و   یها، بعد از اینکه رابطه بین مصرف رربی175۷. از دهه [2]شان پایین باشد، فراهم آورد پروتئین مصرفی کل

سالمتی کشف شد، انگیزه مصرف غذاهای با گوشت قرمز و مرغ در برابر غوذاهای دریوایی کواهش یافوت و اسوتفاده از غوذاهای       

طووری کوه سورانه    . بوه [20] عروقی افزایش یافتهای قلبیو کاهش دادن بیماری 3یل وجود اسیدهای ررب امگا دریایی به دل

رسویده   2۷12کیلوگرم )تخموین اولیوهد در سوال     2/17به  176۷کیلوگرم در سال  7/7مصرف جهانی آبزیان از متوسط میزان 

مویالدید   176۷کیلوگرم )در سال  2/5رهای در حال توسعه از مصرفِ آبزیان در کشو ۀاست. همچنین با وجود رشد سریعِ سران

د کماکان روند مصرف انسانی آبزیان در کشور، کمتر از نصوف متوسوط جهوانی اسوت و رونود      2۷12کیلوگرم )در سال  5/10به 

ن درحوالی  . ایو [27]رسیده است 1372کیلوگرم در سال  5/0که به طوری. به[2]افزایش مصرف به کندی در حال افزایش است

بورای   یهای سازمان خوار و بار و کشاورزی ، گرایش جوامع انسانی جهان را به استفاده بیشوتر از منوابع دریوای   است که گزارش

میلیون تن و تقاضای سرانه مصورف،   10۰میالدی را  2۷3۷که تقاضای سال طوریکند، بهبینی میتغذیه در آینده نزدیک پیش

 .  [2] رد شده استکیلوگرم آبزیان، برآو 5/22

 

 جایگاه شیالت در صادرات و ارزآوری -2-3

زایوی و  هوای اقتصوادی در توأمین امنیوت غوذایی، تجوارت، اشوتغال       امروزه، شیالت به عنوان یکوی از مهمتورین زیوربخش   

های راستا با سایر بخش. طبق بررسی انجام شده، صنعت شیالت هم[5]ای برخوردار استزدایی جهان، از جایگاه ویژهمحرومیت

بورداری از  که میزان بهرهطوریای در تولید و صادرات برخوردار بوده است، بههای اخیر از رشد قابل مالحرهکشاورزی، طی سال

درصود را نشوان    2/1۷۷معادل  رسیده که رشدی 1372هزار تن در سال   005به  1302هزار تن در سال  002منابع آبزیان از 

درصود بووده    06/۷و  1/۰0دهد. این درحالی است که میزان رشد تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز در این مدت بوه ترتیوب   می

درصد از کولِ  ایون    13، تنها 1307. با این وجود، سهم تولید آبزیان در کشور از نرر تولید مشابه دام و طیور در سال [3۷]است

از لحاظ تجارت، آبزیوان   .[31] درصد از کل تولیدات کشاورزی است 2باشد، و از نرر ارزش افزوده نیز، تنها لیدات میگروه از تو

درصود از کول    1۷، تجوارت آبزیوان حودود    2۷12که در سوال  طوریباشند، بهترین محصوالت غذایی جهان میدر زمرۀ تجارتی

را از نرر ارزش، به خود اختصاص داده است. محصوالت آبزیان صادر شوده  درصد از تجارت کاالی جهان  1صادرات کشاورزی و 

رسیده اسوت. در سوال    2۷12میلیون تند در سال  50درصد ) 3۰به  17۰6درصد در سال  25) مصرف انسانی و غیرانسانید از 

در الگوی تجوارت آبزیوان    اند. تغییر مهمی کهخود را گزارش نموده یکشور صادرات آبزیان و محصوالت آبز 2۷۷، حدود 2۷12

افزایش سوهم ایون کشوورها بوه      ۀدهندتوسعه در این تجارت است. آمارها نشانشود، افزایش سهم کشورهای درحالمشاهده می

بوده است. تجارت آبزیان بخصوص برای کشورهای  2۷12درصد از مقدار تجارت آبزیان در سال  6۷درصد از ارزش و  50میزان 

آنهوا   ۀکه در بعضی موارد حتی بیش از نیمی از ارزش کل محصوالت تجارت شدنحویحائز اهمیت است، بهتوسعه بسیار درحال

-طوریدهد، بهگذشته، ارزش صادرات آبزیان رشد بسیار باالیی را نشان می ۀک دهی. در کشور ما نیز، در [2]دهدرا تشکیل می

میلیوون   12/2۷هزار دالر به صوادرات خاویوار،    610دالر بوده که  میلیون 211بالغ بر  137۷که ارزش صادرات آبزیان در سال 

میلیون دالر به صادرات انواع ماهی و سایر آبزیان اختصاص داشته است که در مقایسوه بوا سوال     7/17۷دالر به صادرات میگو و 

اختصواص   هی و سایر آبزیوان صادرات انواع مادرصد رشد داشته است. در طول این دوره، بیشترین رشد به  2۷۷، بالغ بر 130۷

داشته است و صادرات خاویار هم به دلیل کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری با کاهش ارزشی شدیدی مواجه شده اسوت ) از  

 .[32و  27]رسیده استد  137۷هزار دالر در سال  610به  130۷میلیون دالر در سال  00
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 زایی جامعهجایگاه شیالت در اشتغال -2-4

آخورین  کننود.  پروری تأمین موی ها نفر در سراسر جهان منبع درآمد و معیشت خودشان را از بخش صیادی و آبزیمیلیون

 3۰پروری اشوتغال دارنود کوه از ایون تعوداد      در بخش صیادی و آبزیمیلیون نفر  3/50دهد که نشان می 2۷12برآورد در سال 

غول هستند و مابقی نیز یا هر از گاهی فعالیت صیادی دارند یوا از  پاره وقت مش صورتبهدرصد  23تمام وقت و صورت بهدرصد 

شواغل در بخوش کشواورزی     یفور نمیلیوارد   3/1جمعیت  از درصد 0/0 ،میلیون نفر 3/50این  وضعیت نامشخصی برخوردارند. 

با ایون حوال،   ست. درصد بوده ا 0/3و  ۰/2به ترتیب  2۷۷۷و  177۷در سال  سهماین در صورتی که  ؛دهندتشکیل میرا  جهان

-که آبوزی کاهش یافته، در حالی 2۷12درصد در سال  60به  177۷درصد در سال  03سهم نسبی اشتغال در بخش صیادی از 

اشوتغال در بخوش   سوالیانه  رشود   2۷1۷توا   177۷هوای  سوال  دردرصد افزایش یافته است.  32به  1۰پروری در همین دوره از 

در تور بووده اسوت.    سریعدرصدد  6/۷)و رشد اشتغال در بخش کشاورزی درصدد  3/1)از رشد جمعیت جهان  درصدد 3) شیالت

درصودد   1۷پروری در آسیا، به دنبال آن در آفریقا )بیشتر از درصد از تمام افراد شاغل در بخش صیادی و آبزی 00، 2۷12سال 

 2/5۰و بوا  اند پروران جهان در کشور رین مقیمالبته یک رهارم صیادان و آبزی درصدد بودند. 7/3و آمریکای التین و کارائیب )

بور  پروری جهوان را  درصد از کل تولیدات آبزی ۰/61درصد از کل تولیدات شیالتی جهان و  2/36میلیون تن تولیدات شیالتی، 

 [2] د.2۷10فائو، )عهده دارند 

 

 [2۷10و، ]فائدر جهان بر حسب تن/سالدهنده : تولیدات شیالتی هر صیاد یا پرورش1جدول  

پروریصید + آبزی  2۷۷۷ 2۷۷5 2۷1۷ 2۷11 2۷12 

۰/1 آفریقا  7/1  0/1  ۰/1  ۰/1  

0/1 آسیا  7/1 2 1/2  2/2  

0/23 اروپا  ۰/22 0/20  5/20  ۰/20  

بآمریکای التین و کارائی  ۰/11  6/1۷  0/6  0/0  6/6  

۰/10 آمریکای شمالی  21 2/17  21 0/2۷  

6/7 اقیانوسیه  5/13  3/11  ۰/1۷  0/11  

پروریدان )صید+ آبزیجه  ۰/2  ۰/2  6/2  ۰/2  ۰/2  

۰/2 جهان )صیدد  5/2  3/2  0/2  3/2  

6/2 پروریدجهان )آبزی  7/2  2/3  3/3  5/3  

 

کنود. میوانگین   پروری در سطح جهانی و برای هر منطقه مقایسوه موی  وری ساالنه را در بخش صیادی و آبزیبهره 1جدول 

د که تا حدودی بوه علوت   2۷12برابر در سال  5/1باشد )بیش از ره باالتر از صیادی میپروری همواتولید ساالنه هر فرد در آبزی

که تولید ساالنه هر فورد در بخوش   در حالیباشد. به عنوان یک روند جهانی، های پالژیک در مقیاس بزرگ میصید صنعتی گونه

تون بوه ازای هور     5/3بوه   6/2وری خودش را از پروری بهرهکاهش یافته، آبزی 2۷۷۷-2۷12تن در دورۀ  3/2به  ۰/2صیادی از 

درصود   70پوروران ) ترین مناطق، آفریقا و آسیا، که با یکدیگر بیشترین سهم صیادان و آبزیپرجمعیتفرد بهبود بخشیده است. 

ه ترتیوب نشوان   تن برای هر نفر، بو  2و  0/1ترین بازدهی را با متوسط سرانۀ حدود اند، پایینیا بیشترد را به خود اختصاص داده

در تن به ازای هر نفر در اروپا و آمریکای شمالی در تضاد است.  1/2۷و  20دهند. این اعداد و ارقام با متوسط بازدهی ساالنه می

دهنوده بوه خودشوان    تن به ازای هر پرورش 55و  175پروی را به ترتیب با نروژ و شیلی باالترین تولید ساالنه آبزی 2۷11سال 

 .[2]اند اختصاص داده

کیلومتر خط سواحلی توسوعه پایودار     32۷۷های موجود از جمله منابع آبی متنوع و حدود در ایران نیز با توجه به پتانسیل

بورداری از سووی   هزار شغل وجود دارد که بوا بهوره   171این زیربخش، بالغ بر ساله کشور مدنرر است. در های پنجآن در برنامه
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 50۷درصودد از طریوق    ۰۷پروران )و آبزی ،، لنج و قایق از دریافروند شناور شامل کشتی 11۰1۰ریق درصدد از ط 3۷صیادان )

ران نیز نسبت به یپروری اهمچنین، رشد اشتغال آبزی .[5]گیردآبی فعال پرورش آبزیان صورت می هزار هکتار از مزارع و منابع

 .[32و  27]درصد بوده است ۰/2در مجموع برای شیالت درصد و  1/2درصد و در حوزۀ صید،  3/5تا کنون،  ۰7سال پایه 

 

 نتایج -3

ای آن افزایش امروزه مصرف آبزیان هم به دلیل افزایش جمعیت و کمبود مواد غذایی پروتئینی و هم به دلیل اثرات تغذیه

مصرف غذاهای دریایی در که میانگین طول عمر در هر کشوری متناسب و مرتبط با میزان شود تا جایییافته و توصیه نیز می

های قرن اخیر بشر است تا های مختلف اجتماعی یکی از دغدغهآن کشور است. امنیت غذایی برای همۀ افراد جامعه و گروه

المللی در آمده است. جدای از این، محصوالت شیالتی از دیرباز کاالهایی با قدرت ارزآوری باال صورت یک هدف بینکه بهجایی

قرار دارند. در این میان کشورهای در حال توسعه به ترین محصوالت غذایی جهان در زمرۀ تجارتیاند و امروزه شناخته شده

اند های اصلی صادراتی خود ساختهاند که آن را یکی از بخشپروی را تقویت کردهقدری نقش این صنعت بخصوص بخش آبزی

-رند. این امر باعث رشد فزایندۀ اشتغال در بخش شیالت و محرومیتداو هر روز بیش از پیش در مسیر توسعه آن گام بر می

به طور خالصه، صنعت شیالت عالوه بر تأمین امنیت غذایی و سالمت جسمی و روانی زدایی در این کشورها نیز شده است. 

 اشد.ببرای کشور بسیار حائز اهمیت می یزایی، تجارت و ارزآورجامعه، از لحاظ محرومیت زدایی، اشتغال
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برداری و بهداشت و [ دستورالعمل عرضه بهداشتی مواد غذایی، سازمان مدیریت و میادین میوه و تره بار شهرداری تهران. معاونت بهره13]

 ص. 32. 1307تضمین کیفیت، 
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