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  چکیده
اشـاعه مـصرف آن     رونق اقتـصادي و      در جهان موجب     کمان ي رنگین آال پرورش قزل راکنش و گستردگی    پامروزه  

  چـه  اگر . اسـت ایجـاد نمـوده   میلیارد دالر 4/2شی معادل  هزار تن در جهان ارز 576 ا تولید بکه   طوري هب .گردیده است 
  حـدود   ،رورش آن نسبت بـه صـید  پ برابر شدن 110با حدود  نیست اما  بازار جهان ماهیانترین   پرمصرفاین ماهی از    

ـ    7/59که   طوري هب .دارد میلیون دالر را بر عهده       944 میزان درصد ارزش تجارت جهانی آبزیان به      1 صـورت   ه درصـد ب
هـاي هنگفـت بـا      گـذاري  ایران نیز با سرمایه   . گردد  درصد زنده مبادله می    9/7 درصد تازه و سرد شده و        4/32مد،  منج

 1/0و ارزش  درصدي در 07/0 نموده و سهم تولیدن را اآالي جه  درصد قزل8/10 ،پرورشکسب رتبه سوم جهانی در 
بـر تقاضـاي بـاالي      عـالوه ایـران  ، در این مقالـه   هاي صورت گرفته   در تحلیل  .صادرات جهانی دارد  درصدي در مقدار    

 درصـد  7/72میـزان    بـه 1387 ساله منتهـی بـه سـال       8 میلیون دالر درآمد ارزي خود در        8/2مصرف داخلی از حدود     
  . داشته استصورت منجمد هآال ب درصد صادرات قزل 3/27صادرات تازه و سرد شده و 

 
  مبادالت تجاري، بازار ماهی،  ماهیعرضه ،کمان  رنگینيآال قزل : کلیديهاي واژه

  
 *مقدمه

سازمان خواروبار کـشاورزي    منتشره  آمار  اساس  بر
آالي صـید شـده       کـل قـزل    ،2008 سال   درملل متحد   

 کـشورهاي مکزیـک،     ،این مقدار   تن بوده که از    5166
 تن 554 و 1461، 2180ترتیب با    انگلستان و فنالند به   

ود اختـصاص   آال را بـه خـ      ترین میزان صید قـزل     بیش
آال از سـال    اما امروزه با توسعه و گسترش قزل .ندا هداد

 از   از ایاالت متحده امریکـا پـرورش آن کـامالً          1877
 هزار تن در جهان رسـیده      576صید پیشی گرفته و به      
.  میلیـارد دالر داشـته اسـت   4/2است و ارزشی معادل   

 سـاله منتهـی   9آالي پرورشی در یک دوره       ارزش قزل 
 درصد بوده است یعنی ارزش 8 میالدي   2008به سال   

 1/4 دالر به  9/2  از 1999آال در سال     هر کیلوگرم قزل  
ترتیب کـشورهاي    به.  رسیده است  2008دالر در سال    

                                                
  afshinadeli@gau.ac.ir: مسئول مکاتبه* 

 و ایران )  هزار تن  3/75 (نروژ ،) هزارتن 1/149 (شیلی
آالي پرورشـی    ترین تولیـد قـزل     هزار تن بیش  ) 6/62(

ود رتبـه سـوم پـرورش      البته با وجـ   . اند جهان را داشته  
 درصـد رشـد در      6/27 آالي ایران، این کـشور بـا       قزل

 دوره مورد اشاره باالترین رشد تولیـد را داشـته اسـت       
)FAO statistic annual ،2011(. دههنج پ نزدیک به 

 در روستاي حصار کـرج    آال رورش ماهی قزل  پاز آغاز   
 توسط آقاي دکتر معتمد با همکاري آقاي هس کارشناس        

گذرد و در این مدت تولید این ماهی رشد  میرکی دانما
  یکی از دالیل استقبال مناسب     گیري داشته و امروزه    چشم

. سـت  در کـشور ا فروشـی آن   رواج زنـده   این ماهی از  
 داتیتول تر شیبیی ایآسي کشورها  درکه اصوالً طوري هب

 و  Bostock( شـوند  یمـ  فروختـه  تازه صورت بهی  ماه
 کـه  اسـت ی  محـصوالت  جمله زای  ماه). 2010همکاران،  

 فاسـد  زودي  ریگرمـس ي  هـوا  و آب بای  مناطق در ژهیو هب
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اي براي  بنابراین شیوه عرضه و مالحظات ویژه. شود یم
 دوره رشد ثابتی در     1980دهه  . بازاریابی آن نیاز است   

آالي اروپا بود و ایـن تـرس وجـود           تولید صنعت قزل  
شته باشد  داشت که براي افزایش تولید بازار وجود ندا       

 آگــاهی ر روش زنــدگی و افــزایشدلیــل تغییــ هامــا بــ
کنندگان و گرایش آنان به ارزش غذایی آبزیان         مصرف

 بازار خـوبی در اروپـا       باعثها   نسبت به سایر پروتئین   
هـاي   تـرین گونـه     مـصرف از پر آال   چه قـزل  اگر. گردید

 کـشور در جهـان پـرورش     69جهان نیست اما توسط     
ــی ــود داده م  .)FAO statistic annual ،2011( ش

آالي   هـزار تـن از تولیـد قـزل     16تخمین زده شده که     
صورت منجمد فـروش     ه ب 1989 اروپا در سال     اتحادیه

دلیل رشد .  درصد تولید اتحادیه بوده است     10رفته که   
 نیز فیله کردن آن عنوان شـده       آال در اروپا   تقاضاي قزل 

آگـاهی از انــواع  . )Gabbott ،1992 و Show( اسـت 
توانـد در    ها و عرضه ماهی در یک کشور مـی         هدرآورف

 .ثر باشـد ؤریـزي بازاریـابی مـ    شناسایی بازار و برنامـه   
یافته نبـوده و     سفانه نظام بازار ماهی در ایران توسعه      أمت

 آمـار در ایـن زمینـه    از نبودبر خالف بهبود آمار تولید    
هـاي توسـعه    يگیـر   اما براي نمونه جهـت   .برد رنج می 

تک  براي تک رو  رخی کشورها همچون پ   صادرات در ب  
مـشخص اسـت و اطالعـات       آال   ها از جمله قزل    ماهی

عنـوان   فنالنـد نیـز بـه     .خوبی در این زمینه وجود دارد     
 آالي وحشی کننده از قزل برداري یکی از کشورهاي بهره

صورت  ه بي خود راآال هاي قزل فرآورده 2009سال در  
 دودي ،)رصـد  د 8/13( منجمـد ،  ) درصد 46( فیله تازه 

 9/2( ، آماده خوردن  )درصد 9/2( شور،  )درصد 7/27(
)  درصد02/0(شده  حفاظت شده یا نیمه  حفاظت،)درصد

ــوده اســت ) درصــد5/2( و ســایر ــصرف . عرضــه نم م
 1999- 2009هاي    در دوره سال   فنالندرورشی  پآالي   قزل
 قیمت  یلوگرم کاهش داشته ول   ی ک 2/1 کیلوگرم به    6/1از  

 4 کیلـویی  نسبت به سال قبل به قیمت    2011آن در سال    
 Finnish Game and( یورو تغییـري نداشـته اسـت   

Fisheries Research Institute (FGFRI)، 2011( ،

در  اجتماعی ایـران  -که در شرایط اقتصادي در صورتی 
نیـز  قیمت مـاهی    هاي تولید،    نهادهقیمت  کنار افزایش   

 اسـت امـا قیمـت آن نـسبت بـه     بـوده   رو به افـزایش     
 بـه   ریـال  ارزش    نـسبت  هاي جهانی با توجه به     قیمت
هزینـه  ، 1390که در سـال      طوري هب. تر است  ایینپدالر  

   ریـال   31326آال در ایـران      تمام شده هر کیلوگرم قزل    
کننـده  بـراي تولید   درصـد    30  حـداقل  حاشیه سـود  با  

 95/6  بـه   در ایران   تولید سرانه آن   برآورد شده است و   
اري سـازمان شـیالت ایـران       سـالنامه آمـ   ( درس تن می 
1390-1380، 1391.( 

سـاله   دهدر دوره فنالند  مصرف سرانه فیله وارداتی     
 رورشی بـا رشـد  پآالي   براي قزل  2009منتهی به سال    

 کیلوگرم و بـراي     7/0ه   کیلوگرم ب  2/0 درصد از    3/13
کیلوگرم  1 درصد از  6/13رورشی با رشد    ماهی آزاد پ  

 Finnish Game and(  کیلوگرم رسیده اسـت 6/3به 

Fisheries Research Institute (FGFRI)، 2011(. 
وزن بازاري ماهی نیز از موارد مهمـی اسـت کـه هـم              
روي قیمت تمـام شـده و هـم بـا توجـه بـه گـرایش             

عنوان  انیا نیز بهدر اسپ .گردد عرضه میکنندگان  مصرف
بزیان جهان بـر روي  ترین واردکنندگان آ یکی از بزرگ  

 شـده  در اماکن مختلف پـژوهش  آال مصرف ماهی قزل 
 مصرف سرانه 1987دهد در سال  نتایج نشان می. است
 کیلوگرم 59/0 کیلوگرم به 6/0آال در این کشور از   قزل

که سهم مـصرف     طوري ه ب ، رسیده است  1998در سال   
ـ  ــ 68/89ن دوره از ای  بــه هـا  زل درصــد مـصرف در من
 رسیده و بـراي مـصرف       1998 درصد در سال     64/78
 و 24/7ترتیـب از سـهم     بـه هـا   هـا و اداره     رستوراندر  
دهنـده    رسیده اسـت و نـشان      69/5 و   67/15 به   08/3

آال در محـیط    لتـر مـردم در مـصرف قـز         استقبال بیش 
توجه بـه وزن    . )Millan  ،2000( خارج از خانه است   

 .اهمیـت دارد بـسیار  کنندگان،  دلخواه مصرفو بازاري  
 280-400 هـاي   نوزآال در     طورکلی قـزل   ه ب ،در جهان 

 450-600در ایـاالت متحـده      . شـود  گرم برداشت می  
، نـروژ  در کانادا، شیلی،    کیلوگرم و  1-2ا  پگرم، در ارو  
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رورش پهاي دریایی  تر در قفس سوئد و فنالند که بیش
در امریکـا   .  کیلـوگرم اسـت    3-5یابد وزن بازاري     می

ـ دهند امـا در ارو     رنگ گوشت سفید را ترجیح می      ا و  پ
ــســایر ن ــزلاط گوشــت صــورتیق آال و اســتفاده از   ق
در ایران . )FAO ،2013( دهند ها را ترجیح می  رنگدانه

 250-300 ، بـازاري  هاي  نهاي اولیه وز    نیز که در سال   
هـا   کننـدگان، وزن   گرمی بود بـا تغییـر ذائقـه مـصرف         

آالي تغذیـه    افزایش یافته و براي نفوذ در بـازار، قـزل         
 هـاي   نوز با   وشت رنگی گدر نتیجه   شده با رنگدانه و     

هـاي متفـاوت عرضـه        کیلـوگرمی بـا قیمـت      2باال و   
 متوسـط  ،1390دهـد در سـال    آمار نشان مـی  .شود می

  گرم و حـداکثر    268الي پرواري تولیدي    آ حداقل قزل 
ي تولیدي عرضـه    آال  گرم بوده و متوسط کل قزل      662

  گرم بـوده اسـت کـه قیمـت         427 شده به بازار کشور   
یال و حداکثر نیز  ر44250ر متوسط طو ه آن بسرمزرعه

 سـال   10در دوره    . اسـت   ریال مشاهده شـده    60000
آال   فروشـی قـزل    ده خـر  فروشی و   قیمت عمده  ،گذشته

رشـد داشـته   در ایـران   درصـد  7/12  و 1/13 ترتیب به
 ساله افزایش روند    10 نمودار ذیل در یک دوره       .است

ري سـالنامه آمـا  (دهـد   آال در ایران نشان می  قیمت قزل 
  .)1391 ،1380-1390سازمان شیالت ایران 

  

  
  

  )1380-1390( آال در ایران فروشی ماهی قزل فروشی و خرده  مقایسه قیمت عمده-1 شکل
  .)1391 ،1380-1390سالنامه آماري سازمان شیالت ایران (

  
  ها و روشمواد 

براي انجام این بررسی از طریق جستجو در منـابع      
آال و تحلیـل   بازار عرضـه قـزل  اي از تحوالت     کتابخانه

 بـار و  ومان خوار  ساز ازجهانی عرضه   آمارهاي موجود   
آمارهـاي   ایـران و      خارجی کشاورزي و آمار بازرگانی   

اي تحلیلـی محتـوایی از بـازار         مقایسهشیالت  سازمان  
بـود   بهپژوهش بـراي و  صورت گرفته استاین ماهی  

ان در کمـ  آالي رنگـین  فضاي آتی روند رشد تولید قزل     
اي عرضـه آن بـراي افـزایش مـصرف        ه کشور و شیوه  

 تن صید   5166از کل    که طوري هب. دهد ه می یحل ارا  راه

آالي پرورشـی تولیـدي       هزارتن قـزل   2/576 و حدود 
تـرین صــادرات و واردات    عمــده، جهـان 2008سـال  

عد تـازه و سـرد   صورت منجمد و ب    هآال در جهان ب    قزل
 مبادلـه   1اسـاس ارقـام جـدول       شده و سپس زنـده بر     

 2006- 2008 ايه براي ماهی زنده ما بین ساله. گردد می
صــادرات کــاهش و واردات افــزایش داشــته اســت و 

آالي  حجم مبادالت در این مدت دو سـاله بـراي قـزل       
آالي  تازه و سرد شده دو برابر شده است و براي قـزل           

 درصد وجود   16طور متوسط رشدي بالغ بر       همنجمد ب 
  .)FAO statistic annual ،2011( داشته است
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  .)FAO statistic annual ،2011 (2008 و 2006آال   صادرات و واردات جهانی انواع محصول قزل-1جدول 
 )تن(صادرات جهانی  )تن(واردات جهانی 

2008 2006 2008  2006  
 ارزش

 )هزار دالر(

  مقدار
 )تن(

  ارزش
 )هزار دالر(

  مقدار
 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

  مقدار
 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

  مقدار
 )تن(

 انواع محصول

 آالي زنده قزل  15337 60350 14929 74923 15873 101626 15998 121119

 شده آالي تازه و سرد قزل 32721 150296 67488 305687 31728 141807 65243 297703

 آالي منجمد قزل 105044 461214 143197 563021 98663 426037 132015 554427

  
دهـد   آال نـشان مـی     صادرات انواع محصوالت قزل   

آالي تازه و سـرد شـده کـه در سـال        ارزش وزنی قزل  
ــصوالت   2006 ــایر مح ــابین س ــاالترین ارزش را م  ب

 در  . تغییر فاحشی نداشـته اسـت      2008ال  داشته در س  
ــزل  ــی ق ــوض، ارزش وزن ــاهش و   ع ــد ک آالي منجم

واردات  .اي داشـته اسـت     آالي زنده رشد فزاینـده     قزل
دهـد ارزش وزنـی    آال نـشان مـی   انواع محصوالت قزل 

آالي زنده با دو دسته دیگر قابل نبـوده و همـواره             قزل
ـ  ،پیشتاز بوده اسـت    آالي  کـه در مـورد قـزل       طـوري  ه ب

 شـود  منجمد حتی کاهش ارزش وزنی نیز مشاهده می       
)FAO statistic annual ،2011( . در ایران پـژوهش 

ام نـشده اسـت امـا    آال انجـ    قـزل  بـازار مستقیمی روي   
ضـه   درصد آبزیان پرورشی تولیدي و عر       5/36 حدود

سـالنامه آمـاري    ( دهد آال تشکیل می   شده کشور را قزل   
 در ایـران    )1391 ،1380-1390سازمان شیالت ایران    

ره شـده در    اشا آالي  قزل هاي عرضه  شیوههمه انواع    زا
فروشـی   دلیـل رواج زنـده     هاما ب . شود  می استفادهجهان  
آالي زنـده در      تـاکنون، قـزل    1376هی از سـال     این ما 

استقبال خرید مواجه اسـت و      ترین   ها با بیش   فروشگاه
 درصـد اولویـت اول      60دهـد     نـشان مـی    هـا   پژوهش

یتخت ایران را این مـاهی تـشکیل        خرید شهروندان پا  
هـاي افـزایش تولیـد بـا توجـه بـه             دهـد و برنامـه     می

  و عـادلی ( هاي کشور در دستور کار قرار دارد       پتانسیل
 هـا نگرانـی از   بعـد از سـال   .) الـف  1386،  پـور  شعبان

رورشـی   بـه تغذیـه از ماهیـان پ         مـردم   نکردن استقبال
ــ توســعه آبــزي روري و تحــوالت اقتــصادي کــشور، پ

ن و اولویـت دادن  کننـدگا  موجب تغییر رفتـار مـصرف   
آال در مقابـل     خصوص قـزل   هرورشی ب آنان به ماهیان پ   

 .)1380خانقـاه،     الحیصـ ( ماهیان دریایی شـده اسـت     
آال و   دهـد افـزایش عرضـه قـزل         نشان مـی   ها  پژوهش

کاهش نسبی قیمت آن نسبت به کاالهـاي جانـشین و           
فروشـی   هـاي زنـده    همچنین تبلیغات و ترویج جایگاه    

 تاکنون توانسته در انگیـزه و تـصمیم   1376آن از سال    
  وعــادلی( ثر باشــدؤکننــدگان مــ  خریــد مــصرف 

گــرایش مــصرفی خانوارهــا  .) ب1386، پــور شــعبان
علت افزایش جمعیت آنان و قیمت آبزیان در نتیجـه    به

سـمت   ها بـه   برداري از آن   کاهش ذخایر دریایی و بهره    
. آال سوق یافتـه اسـت     خصوص قزل  هرورشی ب پآبزیان  

دهـد اولویـت اول خانوارهـاي     هـا نـشان مـی    بررسـی 
ــی مــصرف     وعــادلی(آال بــوده اســت   قــزلتهران

 مقــدار و ارزش 2جــدول  .) الــف1386، پــور شــعبان
آالي جهان را بر حسب انواع عرضـه در          صادرات قزل 

  .دهد کشورهاي مطرح نشان می
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 .)FAO statistic annual ،2011 (2008آال  ترین مقادیر صادرات و واردات انواع محصول قزل بیش -2جدول 

 2008بیشترین صادرات در سال  2008بیشترین واردات در سال 

 کشور )تن( مقدار )هزاردالر( ارزش کشور )تن( مقدار )هزاردالر( ارزش
  لمحصو

 دانمارك 4287 23002 آلمان 4070 15647

 فرانسه 3321 14762 هنگ کنگ 3328 68566

 ایتالیا 3016 10159 بلژیک 2180 7066

 آالي زنده قزل

 نروژ 42800 190804 روسیه فدرال 31532 145317

 سوئد 5644 19687 وتالند 6313 21808

 دانمارك 4680 24058 اکراین 2943 12728

  رد شدهآالي تازه و س قزل

 شیلی 85780 311168 ژاپن 53730 222044

 نروژ 30983 131938 روسیه فدرال 27987 123435

 دانمارك 7946 44543 تایلند 12930 56618

  ي منجمدآال لقز

  
ــال بر ــود در دوره س ــاي موج ــاس آماره ــ اس    ايه

آال در   صادرات و واردات قـزل    در مجموع   ،  87-1380
 منجمـد بـه دو صـورت تـازه یـا سـرد شـده و                ایران

بنـدي   هـر چنـد طبقـه     . صادرات صورت گرفته اسـت    
منتـشره بازرگـانی ایـران بـا     آبزیان در اسناد و مدارك      

هاي علمی و نظـام آمارنامـه شـیالت ایـران         چارچوب
آال قابـل     مـاهی قـزل    طابق ندارد امـا اسـتخراج آمـار       ت

که حجم واردات در کل دوره       طوري ه ب .استخراج است 
هـاي دیگـر خـانواده       جز گونـه   هبسیار ناچیز بوده که ب    

 ماهی آزاد اقیـانوس     ،1آزادماهیان مانند ماهی آزاد قرمز    
 82259 بـه ارزش     1382اطلس و دانوب تنها در سال       

دالر از کشور فرانسه واردات صورت گرفته که میـزان          
 و 1384هاي   هم تنها در سال    منجمدآالي   واردات قزل 

ي کانــادا و امــارات متحــده عربــی  از کــشورها1387
ــه ــزان  ب ــه ارزش  28662می ــوگرم ب  دالر 23961 کیل

هـا   در ایـن سـال    مـا صـادرات     ا. صورت گرفته اسـت   
عربستان سـعودي، عـراق، امـارات         کشور 7به   مربوط

 بـوده   بنـان  کویت، آذربایجان، آلمـان و ل      متحده عربی، 
 تـن   897است که براي ماهی تازه یا سرد شده حدود          

 منجمـد آالي   میلیـون دالر و بـراي قـزل   8/1به ارزش   
میلیـون دالر در ایـن       1  هزار تن به ارزش حدود     327

                                                
1- Sock Eye 

ـ   طوري هب.  ساله صورت گرفته است    8دوره   طـور   هکه ب
آالي تازه یا سـرد شـده بـه     متوسط هر کیلو ماهی قزل    

 06/3 به ارزش کیلویی منجمدر و  دال2ارزش کیلویی 
ترین ارزش  ه است که بیشدالر در این دوره صادر شد   

، عراق و ترتیب مربوط به عربستان سعودي     صادرات به 
 درصـد   96س امارات متحده عربی بوده است کـه         سپ

ترین  دهد بیش  ارزش صادراتی این دوره را تشکیل می      
ر  هـزار دال 607 بـه ارزش  1387محموله نیز در سـال   

 به عربستان سعودي به قیمت کیلویی       منجمدآالي   قزل
هاي آمار بازرگانی خـارجی      سالنامه(  دالر بوده است   3

  .)1381-88جمهوري اسالمی ایران، 
  

  گیري بحث و نتیجه
دهـد در    آال نشان می   وضعیت جهانی مبادالت قزل   

ــه ســال   ــی ب ــیالدي صــادرات 2008دو ســاله منته  م
ي آال عرضـه وارداتـی قـزل     آالي زنده کم شده اما       قزل

کـه   طوري ه ب ،اي داشته  توجه تازه و سرد شده رشد قابل     
دالر  1/4-5/7آال بـین      ارزش مبادالتی هـر کیلـو قـزل       

در  و )FAO statistic annual ،2011 (متغیـر اسـت  
و  تـن صـادرات    235ایران نیز بـا حـدود        1387سال  

 1/0سهمی معادل  هزار دالر 674ارزشی معادل حدود   
 ،عهـده دارد   بازار صادراتی جهـان را بـر      میزان   درصد

آالي   قـزل  درصد درآمد ارزش 5/97که حدود    طوري هب
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هاي آمـار   سالنامه( آالي منجمد است    سهم قزل  هقی و ب  تازه
 .)1381- 88بازرگانی خارجی جمهوري اسـالمی ایـران،        

هاي با درآمد  سمت گروه آال به   قزل ها نشان داده   بررسی
هنوز قیمت عامل اصـلی تـصمیم       اما  . باال تمایل ندارد  

طـور مجـزا در    هخرید است اما قیمت و کیفیت نباید ب      
 مطـرح اسـت   نیـز    خرید   آسانیبلکه    گرفته شود،  نظر

)Show و Gabbott ،1992.(ــتی ق ــا م ــوالً ه  در معم
 نوســاناتي دارا تقاضــا و عرضــه در راتییــتغ جـه ینت

  ).Ceyhan ،2009 و Bozoglu( هستندی فصل
نیز با توجه به تمایل رو به افزایش مـردم       در ایران   

رزش غـذایی و  در مصرف ماهی و آگـاهی عمـوم از ا      
 وصخـص   مـصرف مـاهی بـه    سالمتی ماهی، تقاضـاي   

گـذاري   بنابراین با سـرمایه . آال رو به افزایش است     قزل
منظور تولیـد    هاي جدید به   ست و کاربرد تکنولوژي   در

ي کـارگیر  تـر در واحـد سـطح و بـا بـه            محصول بیش 
هـا،    هاي مختلف تولید مانند پرورش در سایت       سیستم

منظوره ذخیره آب کـشاورزي، شـالیزار،       استخرهاي دو 
هـاي   سیستم مـدار بـسته، اسـتخرهاي خـاکی، محـیط       

کـه  (و مـزارع منفـرد    ) کانال و   قفس، حصار (محصور  
) گیـرد  هاي بتونی دراز صـورت مـی      معموالً در استخر  

ـ        توان پتانـسیل   می ه در کـشور را   هـاي تولیـد ایـن گون
تا نیاز بازار داخلـی و سـپس بـا ارتقـاي          . بالفعل نمود 

کیفیت در سطح استانداردهاي جهانی زمینه صـادرات        
ماهی همراه  و ماهی عرضه نییپا تیفی ک.آن فراهم آید

دهـد   یمـ  کـاهش  رای  ماه متیق نیانگیم ،عاتیضابا  
)Shang  ،1981.( ـ فیک در بهبود ،حال هر به  قابـل  تی

 حملی ط در مناسبي نگهدار قیطر از زاربا به عرضه
ي هـا  رنگدانـه  از اسـتفاده  مناسب،ي  ساز رهیذخ نقل، و

 اسـت  ریپـذ  امکـان  پـرورش،  دوره طـول  دری  خوراک
)Engle ،2010.( ــک ــرورش ی ــده پ ــا دهن ــان ت  ازی زم

 نــهیهز کــه کــرد خواهــد ســود داتشیــتولي نگهــدار
 فروش از دست آمده   به درآمد از تر کمی  ماهي  نگهدار

ـ  ).2010 و همکـاران،     Lee(باشد   نآ  بهبـود  نیهمچن
 دریی  جا هجاب در دقت قیطر ازی  ماه محصول تیفیک

 عاتیضـا  رساندن حداقل به و محصول برداشت زمان
   Webster(باشـد    یمـ  ریپـذ  امکان نقل و حملی  ط در

ـ کـه امـروزه ارا     طوري هب ).2008و همکاران،    ه انـواع   ی
سرو، دودي، فیلـه،  نصورت ک  هبندي ب  هاي بسته  فرآورده

همراه دسترس آسان به  ، تازه و منجمد و وکیوم بهزنده
 منـدان  این گونه در اکثریت مراکز خرید به خیل عالقه        

افـزایش وزن   راهبـرد    و   آال در ایران افزوده اسـت      قزل
هاي اصالح نژاد شده و تغییـر        بازاري، استفاده از گونه   

 کشش مضاعفی در فروش این گونه       ،در رنگ گوشت  
منظـور   زنی به  در نهایت برچسب  . وجود آورده است   هب

کننـده از بـاب شـیوه و مکـان      رسانی به مصرف   آگاهی
توانـد رویکـرد      بر سایر اطالعات الزم مـی      تولید عالوه 

منـابع آمـاري    البته  .  افزایش تقاضا باشد   جدیدي براي 
تر از   رورشی بیش پدهد استقبال از ماهی آزاد       نشان می 

ـ ات ماهی آزاد نـروژ      صادر. آال است   قزل ه بازارهـاي   ب
اروپاي غربی تثبیت شده و در حال گسترش صادرات         

 باشـد  میانه می هاي جهان از جمله خاور      سایر بخش  به
)Ford  ،1984(. شناسایی بازار کشورهاي مقـصد      سپ 

ــاي آنــ  ــایانی  انو نیازه ــک ش ــروش و   کم ــراي ف ب
 که در آمریکا   از این   اطالع  مثالً .بازاررسانی خواهد بود  

ماهی بدون استخوان در اولویت است و در انگلـستان          
به رنگ گوشت، در ژاپن به رنگ پوست و در فرانـسه      

توانـد    می ودهند تري می و ژاپن به تازگی اهمیت بیش     
 ).1387عادلی، (را افزایش دهد ماهی  بازاریابی موفقیت

 ماهی آزاد اقیانوس آرام     ،که ایاالت متحده   با وجود این  
در حـدود    (تري  بسیار بیش  Oncorhynchusاز گونه   

در مقایسه با ماهی آزاد آتالنتیک نـروژ        ) تنهزار   135
کند ولی محـصوالت     صادر می ) تنهزار   9در حدود   (

صـورت منجمـد و    هایاالت متحده در زمان محدود و ب   
 این در حالی است کـه       .کنسرو شده در دسترس است    

کیفیـت  صورت تـازه و بـا    ماهی آزاد آتالنتیک نروژ به    
 .)Ford  ،1984(باشد   باال در تمام سال در دسترس می      

 شـیلی   1کوهـو  محصول   تر  هاي اخیر بیش    در طی سال  
                                                
1- Coho 
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صورت منجمد به ژاپن و بخـش عمـده مـاهی آزاد             به
) فیله بدون استخوان(صورت محصول تازه   آتالنتیک به 

هایی از منـاطق     بخش. شود به ایاالت متحده عرضه می    
یـل شـرایط طبیعـی و اقلـیم        دل جنوبی کشور شیلی بـه    

 بـراي پـرورش مـاهی آزاد      )Abbors  ،2000(مناسب  
بسیار مناسب بوده و شرایط مساعدي را بـراي تولیـد            

بر آن شـیلی   عالوه. کند اسمولت در کل سال فراهم می  
 آن بر خـالف  هاي لکره جنوبی واقع بوده و فص  در نیم 

دهنـدگان   همین دلیـل پـرورش    کره شمالی است به    نیم
توانند محصول تازه را در طول فصل رکود        ایی می شیلی
 نیز بـا تولیـد      حال  در این .  شمالی فراهم نمایند   کره نیم

آال   پــرورش قــزلاز رتبــه اول هــزار تــن 150حــدود 
. )FAO statistic annual ،2011( برخـوردار اسـت  

 میلیـون نفـر اسـت    15بازار ماهی در شیلی محدود به  
ــ  ــد م ــان اول تولی ــابراین از هم ــاي آی اهبن ــر مبن زاد ب

 و  Bjorndal؛  Bjorndal  ،2002( صادرات بوده است  
Aarland  ،1999.(    گیري از تجـارب     ایران نیاز با بهره

گذشته صادراتی و خیل عظیم تولید داخلی بـا وجـود         
گیـري از    تقاضاي باالي این ماهی در کـشور بـا بهـره          

المللی خواهد توانست جایگاه بـاالتري    راهبردهاي بین 
ــ ــد در ای ــسب نمای ــه ک ــارت . ن زمین ــابراین در تج بن

الملـل توجـه بـه قـوانین و اسـتانداردهاي کـشور              بین
  کننـده، وزن بـازاري مطلــوب،    مقـصد، رفتـار مــصرف  

طور مـسلم   ه ب  بافت، شیوه عرضه، نوع فرآورده و      رنگ
تجربـه  و  هـاي اساسـی اسـت    قیمت رقبـا از اولویـت     

 در ایـران  بینی تولید پیشها و  برنامههاي گذشته و    سال
ایی را بـراي بـازار داخلـی و      ضرورت تدوین راهبرده  

تر رقابت در عرصه مبـادالت تجـاري         سازي بیش  زمینه
  .سازد را ضروري می
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Abstract1 

Nowadays, popularity of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss farming in the world has 
resulted in economic development and higher consumption rate so that it has made 2.4 billion 
dollars with 576000 tons production. Although this species is not among the most consumed 
fish in the world, but it has 1% of overall world seafood trade with 944 million dollars with its 
farming being 110 times its fishing; of this, 59.7% were frozen, 32.4% fresh and chilled and 
7.9% were live. Iran has got the third place in production of this species with 10.8% of global 
production and 0.07% share in value and 0.1% share in global export. Analyses performed in 
the present paper showed that Iran had 72.7% fresh and chilled export and 27.3% frozen 
rainbow trout export from around 2.8 million dollars currency income from 2000-2008 in 
addition to high domestic demand.  
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