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  پروريدر توسعه آبزي پودر ماهی تولید و بازاربررسی 
 

 1، فهیمه بقایی1افشین عادلی
  386: صندوق پستیگرگان، ایران، ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشکده شیالت و محیط زیست،  گروه شیالت،  -1

  
  1395مرداد  6 :تاریخ پذیرش    1394اسفند  3 :تاریخ دریافت

 
  چکیده 

، عرضه و قیمت تقاضاي پودر ماهی افزایش یافته و وقوع برخی رویدادهاي اقلیمی مانند ال نینو سبب نوسان تولید ،پروريبا توسعه آبزي 
میلیون تن پودر و روغن ماهی درجهان  1و  7میلیون تن ماهی کامل و زوائد ماهیان به ترتیب حدود  33سالیانه از . گرددمحصول در بازار می

 50گان عمده این محصوالت هستند و در مجموعکنندهر ارزشمند آنچوي، از تولیدپرو و شیلی به دلیل سهولت دسترسی به ذخای .شودد میتولی
هزار تن   800شیلی با تولید  ،میلیون تن 4/1سه کشور پرو با تولید حدود  2008در سال . درصد از صادرات غذاي ماهی جهان را بر عهده دارند

میلیون تن و  3/1ترین واردات مربوط به چین با حدود بیش. ترین تولید را به خود اختصاص دادندپودر ماهی بیشهزار تن  470د با تولید و تایلن
هر تن پودر ماهی در بازار جهانی با  2012بطوري که در سال . میلیون تن مربوط به کشور پرو بوده است 6/1ترین صادرات با حدود بیش

. دنباشماده اولیه در روز دایر می تن 1200ولید پودر ماهی با ظرفیت کارخانه ت 47در ایران . دالر آمریکا مبادله شد 7/1461مت میانگین قی
تقاضا و سهم . قیمت این محصول افزایش یافته است ،کاهش واردات و افزایش تقاضاي پودر ماهین ماده اولیه براي تولید و مشکل تامی دلیل به

 .درصد شده است 470حدود  به میزان پرورشی باعث افزایش متوسط قیمت خرده فروشی این ماهیان ماهی در هزینه خوراك ماهیان باالي پودر
 .پروري استپروري ضرورت توسعه آبزيد و آبزيهاي صیپودر ماهی کشور و هماهنگی برنامهریزي هدفمند صنعت رنامهببطوري که 

  
  .بازار، ایران، ماهی، آبزي پروريروغن پودر ماهی،  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
اولین بار کاربرد پودر ماهی بـه عنـوان منبـع اصـلی      

پروتئین در دامپروري پس از جنگ جهانی دوم، موجب 
-آبـزي اما توسـعه  . آغاز صنعت دامپروري مدرن گردید

پروري باعث گردید تا امروزه پـودر و روغـن مـاهی بـه     
مـورد  در حـد وسـیعی   هاي غذاي آبزیان عنوان افزودنی

، بعـد از ایـن کـه رابطـه     1950از دهه . گیرداستفاده قرار 
هاي اشباع و تغذیه و سـالمتی کشـف    بین مصرف چربی

شد انگیزه مصرف گوشت قرمز و مرغ در برابر غذاهاي 
). Edwards, 1992(دریایی و سایر آبزیان کاهش یافت 

هاي  ارزش غذایی بیشتر فرآورده دلیل به این باعث شد تا
بیش از گذشته نسبت به سایر  آندریایی، سطح تقاضاي 

هاي حیـوانی رشـد داشـته باشـد و عـدم کشـش       پروتئین
با رشـد  . پروري گردددریایی موجب رونق آبزي ذخایر

-بخـش بـیش   1970پروري از دهـه  سریع تولیدات آبزي

به سمت تولید غذاي آبزیـان   تري از مصرف پودر ماهی
ن مــاهی نیــز در غــذاي مصــرف روغــ. معطــوف گردیــد

آبزیان افزایش یافته و به یک منبع مهـم تـامین انـرژي و    
 ,Schipp( اسیدهاي چرب ضروري تبـدیل شـده اسـت   

 6/66کـه   میلیون تن آبزیـان  158 امروزه حدود .)2008
ید در سـطح  آمی  دست بهپروري میلیون تن آن از آبزي

 ,FAO yearbook(شـود  هاي جهـان برداشـت مـی   آب

پـروري بـه   سال اخیر تولید جهانی آبـزي  15 طی) 2014
رود سـهم  اسـت و انتظـار مـی    دهبـیش از سـه برابـر رسـی    

ــد آبــزي ــزایش یاب ــروري در تولیــد جهــانی شــیالتی اف  پ
)Kalbassi et al., 2013(،      سـال   10بـه طـوري کـه در

درصـد رشـد    5/6پروري در جهان حـدود  گذشته آبزي
دت در ایـران  و در همین مـ . )1392 عادلی،( داشته است

سالنامه آماري سـازمان  (دهد  درصد رشد نشان می 5/14
   .)1392 شیالت ایران،

 ايرنـگ قهـوه  مایـل بـه    يآرد در واقع پودر ماهی
. آیـد بدسـت مـی  بزیان دریایی آاست که تقریبا از انواع 

هــاي وحشــی صــید شــده،  امــا بــه طــور کلــی  از مــاهی 
طـور  بهاي کوچک و ماهیان استخوانی چرب کـه   ماهی

براي مصرف مستقیم انسانی مناسـب نیسـتند طـی     معمول
کـردن  دن و آسیابکر، فشار دادن، خشکمراحل پختن

ــازه و   ــام ت ــاهی خ ــایعات م ــی   ض ــد م ــاهی تولی ــودم  ش
)Schipp, 2008 .( در منـاطق   پودر مـاهی سابقه مصرف

گذشـته،  در . دمـی رسـ  هـزاران سـال   مختلف جهـان بـه   
ســوخت  نــوانالی از روغــن مــاهی بــه عکشـورهاي شــم 
ها از حـدود  نروژي. دکردنها استفاده میروشنایی چراغ

ــیال   800 ــل از م ــال قب ــد    س ــاهی تولی ــن م ــیح روغ د مس
هاي متفاوتی از هاي مختلف استفادهند و در برههکرد می

در . دشـ کـود و یـا غـذاي حیوانـات مـی     جمله به عنـوان  
هـا بـه عنـوان یـک     پودر و روغن مـاهی تـا مـدت    ،ژاپن

ــلی   ــذاي اص ــان غ ــفره انس ــادر س ــت  ه ــور داش در . حض
قبـل از   در کشـورهاي اسـکاندیناوي  هاي بسیار دور  سال

به عنوان غذاي دام و  پودر ماهیماهیت غذایی  شناسایی
صنعت روغن و پودر مـاهی   .شده استطیور استفاده می

لی و آمریکـاي شـمالی   در قرن نوزدهم در اروپـاي شـما  
روغـن بـراي    ،ز مـازاد صـید مـاهی هرینـگ    ا .آغاز شـد 

 مانـده باقیو . شـد مـی  تولیـد سـازي  سـازي و صـابون  چرم
بعد از قرن . شدبه عنوان کود مصرف میآن نیز  آغازین
راي تهیـه کـود بـه طـور قابـل      استفاده از ماهی ب نوزدهم
تولیـد پـودر مـاهی توجـه      ا اي کاهش یافت زیرمالحظه

پـودر  هاي گذشـته  در سال. زیادي را به خود جلب کرد
مـرغ و بـه صـورت     براي چارپایان اهلی، خـوك،  ماهی

محدودي براي تولید دارو در صنایع داروسـازي و کـود   
نـوان  روغـن مـاهی بـه ع    هامروزاما  .رفته استبه کار می

و  شده استشناخته  و انسان یک ماده با ارزش براي دام
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ــزي ــروزه در آبــ ــتفاده امــ ــروري اســ ــاديپــ  دارد زیــ
)Shephered et al., 2007 .(2008ن اینکه در سال ضم 

تـرین واردات  ترین صادرات و نیجریه بـیش آمریکا بیش
 .را براي مصرف انسانی پودر ماهی داشته است

باعث در جهان  کاهش ذخایر دریاها و صید آبزیان
ه و دتـر شـ  بـیش روز بـه روز  پـروري  سهم آبـزي شده تا 

توســعه در  تــرین مصــرف پــودر مــاهی بابــت ایــن بــیش
رشد علـم   بطوري که در حال حاضر .پروري باشد آبزي

ــد  ــزایش تولی ــاوري باعــث اف  درصــدي 42و ســهم  و فن
میلیـارد دالر شـده    137آبزیان پرورشی به ارزش حدود 

 ی مصرف روغـن مـاه   .)FAO yearbook, 2014( است
در درصــد  58بــه حــدود  پــودر مــاهی ودرصــد  80بــه 

 ,New and Wijkstom(اســت رســیده پــروريآبــزي

ــتفاده آن را در  2 و 1ي هـــاشـــکل )2002 ــزان اسـ میـ
   .هاي مختلف نشان می دهد زمینه

  
   2008استفاده از پودر ماهی در سال  :1شکل 

)Shepherd, 2010(  

 
   2008استفاده از روغن ماهی در سال  :2شکل 

)Shepherd, 2010( 

 در منـابع  تقاضـاي و افـزایش  پـروري  توسعه آبـزي 

 بـازار  بـر  ايهمالحظـ  درخور فشار ،پودر ماهی دسترس

داشـت   خواهـد  غـذا  قیمـت  آن بـر  پیـرو  و جهـانی 
)Panserat, 2009(.  پـودر مـاهی باعـث    یباگر چه نایـا 

ــل ــایعات    تمای ــی حاصــل از ض ــواد پروتئین اســتفاده از م
آبزیـان پرورشـی   بـراي تغذیـه    پروتئین حیوانی و گیاهی

گردد امـا در دهـه هـاي آینـده پـودر مـاهی کـاالیی        می
شد که در سـطح حـداقل و تـا حـد     لوکس تلقی خواهد 

ي ارزشمند در دوره آغـازین  هاغذایی گونه برآورد نیاز
 ,Jackson( گیـرد مـی سازي مورد اسـتفاده قـرار   و مولد

آبـزي  صـنعت  آتـی  توسـعۀ  تحقـق بطـوري کـه    )2007
 تولیـد  بـراي  دریـایی  ذخـایر ماهیـان   بـر  تکیـه  با پروري

 Turchini et(رسـد  نظر مـی  به غیرممکن ،ماهی روغن

al., 2009.( ــر، هــايســال در از طــرف دیگــر  اخی

 جنبـه  از گیـاهی  منابع با روغن ماهی و پودر یجایگزین

 ناپـذیر انکـار  ضـرورتی  ،شـناختی  بـوم  و اقتصادي هاي

 بمحسـو  آبـزي پـروري   صـنعت  پایـدار  توسـعه  بـراي 
بطوري کـه هـر    ).Tidwell and Allan, 2002(شود  می

انی سـبب بوجـود   گونه تغییـر و تـنش در بازارهـاي جهـ    
ــوء در     ــر س ــران و اث ــدن بح ــاهی و   آم ــودر م ــت پ قیم

سید حسنی و ( هاي تولید ماهی در کشور می شود  برنامه
از سوي دیگـر کمبـود آب در سـطح    . )1391همکاران، 

جهان و به تبع آن خشکسالی و از بین رفتن منابع طبیعـی  
باعث کمبود علوفه و غذاي دام است که به همین سبب  

و  پـروري آبـزي روي تقاضاي قاضاي ان براي دام تغییر ت
و پــایش بــازار توزیــع و  تــاثیر خواهــد گذاشــتقیمــت 

   .خواهد نمودحائز اهمیت را  نآمصرف 
فرآینـد تولیــد پــودر مــاهی کـه بــه عنــوان بازیافــت   

آب و  جداسـازي پخـتن مـاهی،   : شود شـامل شناخته می
ز مرحلـه  کردن ماده جامـدي کـه ا  روغن از آن، خشک
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کردن آن به صـورت پـودر   به دست آمده و آسیابقبل 
 دارايروغــن و پــودر مــاهی ). 1372شــیري،( باشــدمــی

ــه، مــواد  یمقــادیر بســیار بــاال ــروتئین، اســیدهاي آمین ی پ
اســیدهاي چــرب (ضــروري  اســیدهاي چــربمعــدنی و 

توانـد  پروتئین کل در پودر مـاهی مـی  . دنباشمی) 3امگا 
مهم استفاده از پـودر   از مزایاي. درصد باشد 70بیشتر از 

رشد ، ءهبود ایمنی در برابر بیماري، بقاتوان به بماهی می
روغـن و  . اشـاره کـرد   هاباالتر و کاهش بروز ناهنجاري

پودر ماهی داراي قابلیت هضم باالیی بوده به طوري که 
تـر از غـذا    کـم تولیـد ضـایعات   منجر به افزایش رشـد و  

ن در  جیـره  یـت آ اهم دلیل به). Schipp, 2008( شود می
غذایی آبزیان و هزینه تغذیه پرورش آبزیان که بـه طـور   

شـود  درصد کل هزینه ها را شامل می 60 معمول بیش از
ترین اجـزاي تشـکیل دهنـده    ماهی یکی از گران پودرو 

متخصصــین علــم تغذیــه بــه دنبــال   اســتجیــره غــذایی 
د نماهی با پروتئین گیاهی می باشـ  پودرجایگزینی نسبی 

)Webster et al., 1997( .    تـوازن  امـا در حـال حاضـر
 مـت جیـره غـذایی بسـیار مـوثر بـوده و      ن در قیکاربرد آ
ــب  ــدودیتموج ــزي مح ــدات آب ــایی در تولی ــروري ه پ

بـازار  بنـابراین آگـاهی و پـایش مسـتمر رونـد       .گردد می
پروري به عنوان د و سهم پودر ماهی در توسعه آبزيتولی

است و این تحقیـق بـا    یک نهاده اثرگذار بسیار ضروري
لید ماهی و نقش آن در توسعه هدف بررسی وضعیت تو

پروري جهـان بـا تعیـین راهبردهـایی بـراي صـنایع       آبزي
  .داخلی صورت گرفته است

  
  ها مواد و روش

ل محتـوایی  این مقاله با بررسی اسنادي منابع و تحلیـ 
هـــاي اطالعـــاتی، منـــابع از طریـــق جســـتجو در بانـــک

حبه با دست اندرکاران عوامل تولید و اي و مصاکتابخانه

مـورد  پروري بر آبزيرا  اثر بازار آن ،عرضه پودر ماهی
مقایسـه تولیـد ایـران و    . اسـت  دادهتجزیه و تحلیل قـرار  

جهان، سـهم و رشـد تولیـد و عوامـل مـوثر بـر تقاضـا و        
ــ. تغییــرات قیمــت بررســی و محاســبه گردیــده اســت  ه ب

کشـورهاي مطـرح،   بررسی تولید و عرضه با طوري که  
ــازار  ــعیت بـ ــر وضـ ــوثر بـ ــاه آجایو  عوامـــل مـ ن در گـ

را راهبردهـایی  تـر گشـته و    ایران مشـخص  پروري آبزي
عرصـه  بهبود و  آن در کشورو حصول  تولیدبراي بهبود 

هــاي گیــريتــا در جهــت مــی دهــدارائــه پــروري آبــزي
هاي توسعه کشور مـورد توجـه قـرار    سازان برنامهتصمیم

  .گیرد
  

 نتایج 
ترین پـودر  بیش  2007سال  اگر چه بر اساس آمار 

میلیـون   4/160به سویا بـا  نی تولیدي جهان مربوط یپروتئ
میلیـون تـن قـرار     7/5تبه هشـتم بـا   رودر ماهی در و پتن 

 27.8روغـن پـالم بـا    ، دارد و همچنین در بین روغـن هـا  
 3/1و در رتبه نهم روغن ماهی با  میلیون تن در رتبه اول

سـاالنه در  اما  )Rust et al., 2011( قرار دارد میلیون تن
در  بـاً غال شـده ها تن پـودر مـاهی فـرآوري    جهان میلیون

 آبزیــان و ، طیــوراهلــیارپایـان  چجیـره غــذایی تجــاري  
پروري بـه  که وابستگی آبزي گیردمورد استفاده قرار می

با کیفیـت مناسـب بـه طـور     پودر ماهی . تر استآن بیش
 14تا بیش از  2درصد پروتئین،  70تا  60متوسط حاوي 

 25تــا  18درصــد رطوبــت و از  12تــا  6درصـد چربــی،  
ــت  ــتر اس ــد خاکس  ,Miles and Jacqueline( درص

کاربرد مواد خام تـازه و دمـاي پـایین در تولیـد     ). 2011
کـردن،  پودر ماهی، زمان نگهداري کم در طـی خشـک  

ــزان      ــامل می ــردي آن ش ــواص عملک ــدازه ذرات و خ ان
و ظرفیــت نگهــداري آب و قابلیــت انحــالل  چســبناکی 
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و   پودر ماهی در بـازار اسـت  کیفیت باعث تفاوت انواع 
پـودر مـاهی    .استن تاثیر گذار طور مسلم بر قیمت آه ب

 ه انواع ماهی تهیه شـود، امـا عمومـاً   تواند تقریبا از هممی
هـاي  گـروه اول مـاهی  . شوداز دو گروه عمده فراهم می

هایی از جملـه کـاد و هـاد    گونهروغنی هستند که شامل 
باشد که در کبـد خـود چربـی ذخیـره کـرده و      داك می

پـودر مـاهی   . باشـد ها حاوي چربی کمی میگوشت آن
کـه در هنگـام   هـا بـه شـرط ایـن     تهیه شده از ایـن گونـه  

ها برداشته شود حاوي چربـی کمـی   آوري کبد آن عمل
  . درصد است 6تا  2بوده که در حدود 

چربـی   آید کـه می دست بههایی اهیوم از مگروه د
کننـد  هاي خاصی از گوشت خود ذخیره میرا در بخش

هستند ... که شامل هرینگ، آنچوي، ساردین، ماکرل و 
درصد از پودر ماهی تولید شـده در جهـان    90که تقریبا 

هـاي مـورد اسـتفاده در    اغلـب گونـه  . هاستاز این گونه
بهی دارند کـه در  تولید پودر ماهی محتواي پروتئینی مشا

ــدود  ــا     16 ± 2- 3ح ــت، ام ــاهی اس ــل م ــد در ک درص
هاي مختلف مـاهی بسـیار متغیـر    محتواي چربی در گونه

ــتقیماً  ــوده و مس ــذف   ب ــارایی ح ــه ک ــان  ب ــی در زم چرب
 ,Miles and Jacquelinem( فــرآوري وابســته اســت

2011(.  
به گونه و فصل صـید بسـتگی   نیز بازده روغن ماهی 

ل حجم روغن ماهی در ماهی آنچـوي  به عنوان مثا دارد
اسـت و   کـم ) بهار(شمالی در زمستان و فصل تولید مثل 

انـدازه ذرات، مقــدار  . شــودمـی در اواخـر تابسـتان زیــاد   
همچنین نوع ماهی و وضـع تغذیـه    ،چربی و رطوبت آن

آن در آب دریاها و تبعیت عمل آوري در طی فرآیند و 
 یفیـت پـودر  شرایط ذخیره کردن محصول در انبـار در ک 

آبزیان پرورش  فرآیند). 1372 شیري،( ماهی موثر است
تري در رغوبپودر ماهی م گردد که آبزیان بهباعث می

هـاي مـاهی   انـواع گونـه   عموماً. ندد باشجیره خود نیازمن
مورد استفاده براي تهیـه پـودر مـاهی چرخـه تولیـدمثلی      
کوتاهی داشته و قـادر بـه بازسـازي سـریع ذخـایر خـود       

  ).Dossier, 2008( دهستن
  

  وضعیت پودر ماهی در جهان
یلیـون تـن پـودر    م 7امروزه در جهان سالیانه حـدود  

-7/5نینو آنرا به  مگر مواقعی که ال شودماهی تولید می
ــب      5 ــب موج ــدین ترتی ــد و ب ــاهش ده ــن ک ــون ت میلی

در سرتاسـر   با توجه به سطح تقاضاي آن نوسانات قیمتی
 تـن  5تا  4تقریبا از هر  .)Hardy, 2006( گرددجهان می

  . شودیک تن پودر ماهی تولید می ماهی
اکثریــت صــید صــنعتی جهــان در اقیــانوس آرام در 

درصد از پودر  40آمریکاي جنوبی است که نزدیک به 
ماهی و روغن ماهی تولیدي جهان را به خود اختصـاص  

ــت ــورهاي در . داده اس ــارك،  کش ــکاندیناوي، دانم اس
کنندگان مهمی وجود دارند کـه  ضهایسلند و نروژ نیز عر

 .درصد از عرضه جهـانی را بـر عهـده دارنـد     5هر کدام 
ه در صـید صـنعتی شـامل آنچـوي،     به دام افتادهاي گونه

 اسـت  2بلووایتینگ ، مار ماهی شنی و1شاه ماهی، کاپلین
)Schipp, 2008(.  گونــه اصــلی بــه منظــور   6در اروپــا

تفاده قــرار هی مــورد اســتولیـد پــودر مــاهی و روغــن مـا  
بنـدي  هـا را در سـه گـروه طبقـه    توان آنگیرد که می می

  :کرد
هاي نامناسب بـراي مصـرف انسـانی یـا     گونه -الف

  .3سندیل هاي غیر قابل خوردن مانندماهی
بـراي مصـرف   هایی که پتانسـیل اسـتفاده   گونه -ب

بـه دلیـل بـازار محـدود بـراي       انسانی را دارند امـا اساسـاً  
                                                             

1 Capelin 
2 Blue whiting 
3 Sandeel 
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. رونـد ولید پودر ماهی بـه کـار مـی   مصرف انسان براي ت
  .بلووایتینگ و کاپلین، Norway pout ،Sprat مانند 

بـراي مصـرف انسـانی اولویـت     هـایی کـه   گونه -ج
هـاي   و یا ماهی (TAC)دارند، ولی مازاد کل صید مجاز 

نامناسب براي مصرف انسانی، ممکن اسـت بـراي تولیـد    
  . پودر ماهی به کار رود مانند هرینگ

 2005در اواخر سـال  پووت نروژي ید ماهی البته ص
به دلیل تهی شدن ذخایر متوقف شد و صید آن در سـال  

ذخایر سهمیه بندي  کافی و بازسازي ءبعد از احیا  2008
تولیـد  گونـه بـراي    3یکاي جنوبی نیز در آمر .شده است

ترین گونـه بـراي   در پرو مهم. رودپودر ماهی به کار می
صـنعت پـودر مـاهی    . باشدمی آنچوي ،تولید پودر ماهی

آنچــوي و ســاردین را مــورد  جــک مــاکرل،شــیلی نیــز 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــد اس ــدول .)Dossier, 2008(ده  1 ج

مقدار و سهم صـادرات و   ،کشورهاي اصلی تولید کننده

د نورآمی دست بهبی که از آنها پودر ماهی هاي غالگونه
درصـد   25طـوري کـه کشـور پـرو     ه ب. را نشان می دهد

  .درصد صادرات جهان را برعهده دارد 41لید و تو
ــراي   2008در ســــال  مصــــرف پــــودر مــــاهی بــ

 28درصد براي مـاهی آزاد و قـزل آال،    29پروري  آبزي
درصــد بــراي ماهیــان  21درصــد بــراي ســخت پوســتان،

 5درصد براي کپور،  5درصد براي مارماهی،  6دریایی، 
ان آب درصد هم براي سایر ماهی 6درصد براي تیالپیا و 

). Nordahal, 2011( شـــیرین پرورشـــی بـــوده اســـت
پـروري بـا   بطورکلی عمده مصرف پودر ماهی در آبـزي 

. شــروع شــد 1961پــروري از ســال رشــد صــنعت آبــزي
سـهم مصـرف پــودر مـاهی را در مقطـع هــاي      2جـدول  

  .دهدتاریخی در جهان نشان می
  

  
  )FAO Fishstat, 2009( گونه هاي اصلی و سهم کل تولید و  صادرات :1جدول 

 2007سهم از کل صادرات   2007سهم از کل تولید  گونه اصلی استفاده شده در تولید برداريناحیه بهره/ کشور 

% 25 آنچوي پرو  41%  
%13 جک ماکرل، آنچوي، ساردین شیلی  16%  
%19 مختلف چین  0%  

%8  مختلف  تایلند   3%  
%5 مانهادن، آالسکا پوالك امریکا  3%  
%2 ، تریمینگبلو وایتینگ، کاپلین ایسلند  4%  

%3 ، تریمینگبلو وایتینگ، کاپلین نروژ  1%  
%3 سندیل، اسپرات، بلو وایتینگ، هرینگ دانمارك  5%  

%4  ساردین، پلیچارد ژاپن  0%  
%81   جمع  73%  

 



 143  پروريدر توسعه آبزي پودر ماهی تولید و بازاربررسی 

  تاریخی در جهان سهم مصرف پودر ماهی در مقاطع  مقایسه :2جدول
 2008 1980 1960 سال

وريپرآبزي  0%  10%  58% 

%50 خوك  36%  32% 

%48 ماکیان  41%  9% 

%2 سایر  13%  1% 

  
در دو سـاله منتهـی    جهـان  تولید پودر ماهیبررسی 

درصـد رشـد    9/6  نشان می دهد که تولید 2008به سال 
 لیون تـن رسـیده، بطـوري کـه واردات    می 2/6داشته و به 

ولـی   داشـته کـاهش  هـزار تـن    36در حدود  2008سال 
 .میلیون تن رسیده است 46/3به  35/3صادرات از ن میزا

مـاهی را در سـنوات گذشـته     وند تولیـد پـودر  ر 3 شکل
 28در دوره بطوري که تولید پودر مـاهی   .دهدنشان می
کـاهش  درصـد   02/0تـن رسـیده و    هزار  4970ساله به 

حـدود  پروري نیـز   داشته و میزان مصرف در آبزيرشد 
. تـن رسـیده اسـت   هزار  2850درصد رشد داشته و به  9

پـروري  نشان داده شده آبـزي  2همانگونه که در جدول 
ترین سهم مصرف پـودر مـاهی را در جهـان داشـته     بیش
 10پـروري  سهم آبـزي  1980در سال که بطوري  . است

درصـد رسـیده و     58 بـه  2008درصد بوده که در سـال  
   .درصد رشد داشته است 5/6

  

  
  ماهی در جهانروند تولید پودر  :3شکل 

  
د در کشـورهاي مطـرح   نتایج بررسی وضـعیت تولیـ  

پرو بـه علـت دارا بـودن ذخـایر      دهد که کشورنشان می
تـرین صــید  هـاي پیرامــون خـود بــزرگ  آنچـوي در آب 

آنچـوي   یجمعیتـ با وجود نوسـانات  . جهانی را داراست

ــه    ــدادهاي طبیعــی و اساســا اقلیمــی کــه ب در نتیجــه روی
رخ فصلی، سالیانه و یا حتی در مقیـاس ده سـاله    صورت

توان بـه پدیـده   ترین این رویدادها میاز مهم و( دهد می
ــو اشــاره کــرد  ــرو  )ال نین ــر پ ــالغ ب درصــد  40حــدود  ب
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برعهـده  پودر مـاهی و روغـن مـاهی جهـان را      صادرات
بــه دلیــل  2003و  1998هــاي در ســالایــن کشــور  .دارد

 ایـن  بـا . د آنچوي مواجه شـد پدیده ال نینو با کاهش صی
 حال نوسانات تولید و نقش این کشور بـه طـوري اسـت   

 10یعنـی معـادل   (هزار تـن تولیـد آن    600که با کاهش 
بــر  دالر 1000توانــد ســالیانه مــی )درصـد تولیــد جهــانی 

  .)Hardy, 2006( فزایدبیا قیمت جهانی پودر ماهی
میلیون تن پودر ماهی  850در مجموع کشور پرو 

حدود  2008که نسبت به سال  تولید کرد 2014ال در س
مقدار کم پودر ماهی در بازار  .کاهش داشتدرصد  40

 .هاي باال براي آن شده استجهانی منجر به ثبت قیمت
بازار پروري اش با توجه به حجم آبزيکشور چین 

در آلمان . شودیمهمی براي پودر ماهی پرو محسوب م
. داشته است% 50و افزایش نیز واردات پودر ماهی از پر

نمایندگی مهمی براي کشور در حال توسعه ویتنام نیز 
باشد چون در ویتنام تقاضاي باالیی براي پودر ماهی می

 وجودماده خام اولیه براي رشد صنعت غذادهی میگو 
   .دارد

 
مقایسه روند تولید سه کشور برتر تولید کننده پودر ماهی  :4شکل 

  )Indexmundi, 2016( جهان
  

هـاي پیرامـون کشـور    وجود ذخایر آنچوي در آب 
موجب صید و صادرات فراوان در ایـن کشـور   نیز شیلی 

صادرات غذاي ماهی از کشور شیلی در دهه . شده است
چشمگیر بوده است به طوري که در سال  1970و  1960

 ،صادرات غذاي ماهی شیلی از پـرو تجـاوز کـرد    1980
هر دو کشـور پـرو و شـیلی     1980به هر حال در دهه اما 
درصد از صـادرات غـذاي مـاهی جهـان را بـر       50تا  40

زمین لـرزه در شـیلی    .)Thomson, 1990( عهده داشتند
خسارات اساسی به صنعت پودر ماهی وارد کردکه ایـن  
موضوع سبب افزایش تقاضا از پـرو و درنتیجـه افـزایش    

تولیـد پـودر مـاهی در     .)Schipp, 2008( هـا شـد   قیمـت 
 هزار 773به  2001تن در سال  هزار 699از ور شیلی کش

نیز تولیـد پـودر    2004رسید و در سال  2007تن در سال 
ه دتـن رسـی   هزار 933اکثر مقدار خود یعنی ماهی به حد

هـزار تـن    500به  2014در سال  .)Dossier, 2008( بود
هزار تن تولیـد   470رسیده است و تایند نیز در رتبه سوم 

 ).Indexmundi, 2016( دارد

ممکـن اسـت   شماري از فاکتورهاي شناسایی شـده  
تــاثیر مهمــی بــر روي عرضــه و تقاضــا و قیمــت پــودر و 

ــده    ــاالت متح ــاهی در ای ــن م ــی از    روغ ــوان یک ــه عن ب
و هــم در کشــورهاي دیگــر داشــته  تولیدکننــدگان مهــم

ــند ــامل . باش ــا ش ــن فاکتوره ــزایش: ای ــ اف ــروري زيآب پ
زار داخلی براي روغـن  درجهان، امکان رشد اقتصادي با

مـــــاهی هیدروژنـــــه، تغییـــــرات جدیـــــد در صـــــید 
آالسکاپوالك، تالش براي توسعه تولید محصـول قابـل   

هـاي کـم   فروش بـراي مصـرف مسـتقیم انسـان از گونـه     
آمریکـاي  مصرف و وضعیت صـید سـاردین در ژاپـن و    

تـن   هـزار  5/223این کشور  2008در سال . است شمالی
، عـالوه بـر ایـن در سـال     تولیـد کـرده اسـت   پودر ماهی 

تن  هزار 38حدود واردات پودر ماهی این کشور  2008
تن بوده اسـت   هزار 89 و میزان صادرات پودر ماهی نیز

)FAO, 2008a.( هـاي ذیـل گـزارش میـانگین     در شکل
قیمت پـودر مـاهی در کشـورهاي مطـرح طـی دو سـال       

  :متوالی آورده شده است
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  )www.iranslal.com( )تن/دالر( 2010سال قیمت در  :5شکل 

 

 
  )www.iranslal.com( )تن/دالر(  2011سالدر قیمت : 6شکل 

  
 1295نیز قیمت جهانی پودر ماهی از  2012در سال 

 جــوالي دالر در مــاه/تــن 1735بــه ،دالر در ژانویــه/تــن
ــید ــترس ــدود  ه اس ــت    5و ح ــته اس ــد داش ــد رش درص

)Indexmundi, 2016(. ه هر حـال در کنـار بزرگتـرین    ب
تـرین واردات  ن بـیش کنندگان پودر ماهی در جهـا تولید

ــا مربــوط بــه کشــور چــ   7ســپس نــروژ  ،درصــد 30ین ب
 4درصد، دانمارك و تـایوان هـر یـک     6درصد، آلمان 

پـودر  درصـد واردات   3درصد و ویتنام و یونان هر یک 
 32انـد و  داشـته بـر عهـده    2007ماهی جهان را در سـال  

 FAO( ستبوده ا درصد مابقی مربوط به سایر کشورها

FishStat, 2009.(  
  وضعیت پودر ماهی در ایران

در سـال  اولین کارخانه تولید پودر مـاهی   ،در ایران
شیري، ( اندازي شداستان هرمزگان راهشیالت در  1327
نـه خصوصـی تولیـد پـودر مـاهی      اولـین کارخا  و )1372

نام پودر ماهی جنوب تاسیس  اب 1367در سال نیز کشور 
در کارخانـه تولیـد پـودر مـاهی      47 حال حاضـر در  .شد

مشـغول  مـاده اولیـه در روز    تـن  1200بـا ظرفیـت   کشور 
ــت ــدفعالی ــدادي  .ان ــدتع ــده تولی ــاهی   کنن ــودر م ــر پ غی

در ایـن  . مشغول به فعالیت هستند نیز در کشوراستاندارد 
جـدا نکـردن   دلیل سو بهواحدهاي غیر استاندارد از یک 
 4تـا   5/3در حـدود   (تر روغن، محصـول تولیـدي زیـاد   

بـوده و در  ) کیلوگرم مـاده اولیـه   5کیلوگرم پودر از هر 
-و بازار بـیش  قیمت محصول تولیدي کاهش یافته نتیجه

ــو    ــر س ــد و از دیگ ــز دارن ــري نی ــر  ت ــدهاي غی ــن واح ای
تـري را خریـداري نمـوده و در    د اولیه بیشاستاندارد موا

نتیجه واحدهاي استاندارد تولیـد پـودر مـاهی بـا کمبـود      
توانند با ظرفیـت مناسـب   مواد اولیه رو به رو شده و نمی

 از در ایــران پــودر مــاهی عمــدتاً . فعالیــت داشــته باشــند
تهیـه   هـاي صـیادي  ضایعات ماهیان و صید ضمنی کشتی

ر شـمال یکـی از منـابع خـام     شود امـا مـاهی کیلکـا د   می
تامین پودر ماهی براي کارخانجات پـودر شـمال کشـور    

 دلیـل  بـه  1378کاهش ذخایر آن از سال  دلیل بهبوده که 
 Mnemiopsisهجــوم شــانه دار مهــاجم دریــاي خــزر  

leidyi ــود آورده   مشــکالتی را ــن صــنعت بوج ــراي ای ب
ذخایر فـانوس ماهیـان در خلـیج فـارس و دریـاي       .است

از آن بهـره   تر کمیز از منابع ارزشمندي است که عمان ن
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مواد اولیـه مـورد اسـتفاده    با این حال  .برداري شده است
درصد از کیلکاي صید  85در صنعت پودر ماهی کشور 

هاي شمال، ضـایعات کارخانجـات کنسـرو    شده در آب
هـاي جنـوب   ماهی و فانوس ماهیـان صـید شـده در آب   

-72(در مـاهی کیلکــا  در پـو  پــروتئین میـزان  .باشـند مـی 
، و %)60-63(ســاردین  ،%)59-60( ، موتــو ماهیــان%)70

 دلیـل  بـه . گـزارش مـی شـود   %) 52-54( ضایعات آبزیان
کیفیـت پـودر   پروري و کمبـود مـواد اولیـه و   رشد آبزي

کارخانجات پودر ماهی این تقاضا روز بـه روز افـزایش   
 هب. دهدوابستگی به واردات را افزایش می داشته و زمینه

 میـزان  1391در دوره دهساله منتهـی بـه سـال    طوري که 
ــاهی خــارجی  ــودر م ــی( قیمــت پ ــران )واردات  7/6 در ای

دهـد امـا رشـد قیمتـی پـودر مـاهی       درصد رشد نشان می
درصـد   5/11محدودیت هاي وارداتی به   دلیل بهداخلی 

اثـر آن در افـزایش    با توجه بـه  کهبطوري  .رسیده است
نـرخ رشـد سـالیانه    متوسـط   سهم هزینه خوراك آبزیان،

 16.7پرورشی در این دوره   ماهیانخرده فروشی  قیمت
درصد افـزایش قیمـت داشـته     470حدود و  بوده  درصد
)1392 ســالنامه آمــاري ســازمان شــیالت ایــران، (اســت 

  

  
  )ریال/ کیلوگرم(در ایران  2012تا  2002میانگین قیمت پودر ماهی تولید داخل و خارج طی  دهه  :7شکل 

  
  بحث 

هـاي کوچـک   جه به اینکه در بلند مدت مـاهی با تو
تقاضـا بـراي    هاي صـید و یل افزایش هزینهدلبه سطحزي

افـزایش قیمـت    داممصرف مسـتقیم انسـانی و یـا تغذیـه     
 ,De Monbrison and Gillaume( خواهنـد داشــت 

افــزایش جهــانی قیمــت انــرژي،  و بــا توجــه بــه ) 2003
له کارخانجات پودر ماهی از جم(آوري هاي عملهزینه

 هـاي کشـتیرانی و حمـل و نقـل    و هزینـه ) و روغن ماهی
)FAO, 2008b(    عرضه ایستا و نزولـی صـادرات پـودر ،

هـاي وحشـی   آمده از ماهی دست بهماهی و روغن ماهی 
افزایش  .)FAO, 2008a( خواهد داشتادامه صید شده 

تـامین مـاده    که سبب فشـار  (هی قیمت پودر و روغن ما
 Tacon and(بـر کارخانجـات تولیـد غـذا اسـت     یـه  اول

Metian, 2008( ،باشد که پودر بیانگر این نکته مهم می
 مصـارف بـراي   وغن ماهی تولید شـده از صـید  ماهی و ر

همانگونه کـه در سـال    پروري در بلند مدتبخش آبزي
خواهـد  جهـانی  کـاهش   هاي اخیـر نیـز مشـخص اسـت    

ذایی آبزیـان  در حال حاضر چالش عمده صنایع غ .یافت
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پیدا کردن منابع غذایی پایدار جایگزینی است کـه تمـام   
مــواد مغــذي الزم پــودر و روغــن مــاهی را دارا بــوده و  

تـر و تغییـر   عوارض جانبی نامطلوب ماننـد رشـد آهسـته   
تـا   محتواي غذایی محصول نهایی را بـه حـداقل برسـاند   

عالوه بر ایـن  . تري حاصل گرددآبزي پرورشی مطلوب
ر مواد جایگزین روي استانداردهاي پرورش مانند باید اث

ــی و    ــر ایمن ــاثیر آن ب ــدیل غــذایی و ت رشــد، ضــریب تب
 ,Schipp( مقاومـت در برابـر بیمـاري نیـز بررسـی شـود      

تولیـد پـودر مـاهی و    میـزان   عوامل متعددي بـر  ). 2008
از عوامـل   .دارنـد ) ده و کاهندهافزاین (روغن ماهی تاثیر 
ن بـه افـزایش قیمـت پـودر مـاهی و      تواافزاینده تولید می
ــاهی د ــه روغــن م ــزایش هزین ــازار، اف ــاء ر ب ــاي امح و  ه

ــت  آوري  جمــع ــه دول ــاهی، یاران ــایعات م ــی ض در برخ
، از محصـوالت جـانبی مـاهی    گیـري بهرهکشورها براي 

 ،محصوالت جـانبی این  برداري ازتعهد دولت براي بهره
فرآوري توان به افزایش و از عوامل کاهنده تولید نیز می

هـاي انـرژي و نیـروي    محصوالت ماهی، افـزایش هزینـه  
براي محصوالت جانبی افزایش کاربردهاي غذایی  ،کار

ا از محصـوالت جــانبی  هـ مـاهی، افـزایش سـایر اســتفاده   
ه بـ  ).Knapp, 2008( و تغییرات اقلیمی اشاره کرد ماهی

هـاي توسـعه   محـدودیت مـوارد بـر   که همـه ایـن   طوري 
یش قیمـت تمـام شـده محصـوالت     پروري یـا افـزا  آبزي

  .خواهد افزود
بینـی شـده   براي دستیابی بـه صـید پـیش   اما در ایران 

ایـن  با توجه به وجود ذخایر فراوان برنامه فانوس ماهیان 
 7در طـول  کـه  (در خلیج فارس و دریـاي عمـان    ماهیان

، )برداشـت شـده اسـت    هزار تـن  53سال گذشته حدود 
خانجـات  اختیـار کار تـري در  تـوان مـواد اولیـه بـیش    می

بینـی  هـاي پـیش  و بـه ظرفیـت   تولید پودر ماهی قـرار داد 
که ایـن مهـم نیازمنـد    شده تولید پودر ماهی دست یافت 

هاي صـید و یـافتن محـل    افزایش شناورها، اصالح روش
باشـد، عـالوه بـر ایـن     ر دریـا مـی  تجمع فانوس ماهیـان د 

تــوان از ماهیــان دور ریــز نیــز در تهیــه پــودر مــاهی   مــی
دلیـل هجـوم   هـاي شـمال بـه   استفاده کـرد، ولـی در آب  

دار امکـان افـزایش صـید کیلکـا وجـود نـدارد و از       شانه
هاي صـیادي  رو سازمان شیالت با مدیریت ناوگانهمین

فرونـد در   73بـه  فرونـد   120از و کاهش تعداد شناورها 
 .داردجهت حفظ شرایط موجود براي کیلکا گـام برمـی  

پروري کشور ر ماهی مورد نیاز آبزيمازاد پود تامین نیاز
تنهـا بـا واردات   با توجه با رقابت ان با بخش دامپـروري  

قیمــت کــافی نبــوده نیازمنــد   در جهــت تــامین و تــوازن
هــاي همــاهنگی برنامــهریــزي در حــوزه صــید و  برنامــه

اقــدامات  بــا ایــن حــال. پــروري اســتصــیادي و آبــزي
ن صـنعت  تواند راهگشاي مشکالت ایمی پیشنهادي ذیل

پــروري باشــد کــه ســهم د آبــزيجهــت پیشــبردر ایــران 
  .تقاضاي بیشتري براي آن وجود دارد

ودر مـاهی  رشد صنعت پـ  کاهش واردات به تناسب
  داخلی داخلی جهت حمایت از صنایع

ــد  ــت و توانمنــ ــن صــــنفی   تقویــ ــازي انجمــ ســ
  کنندگان پودر ماهی کشور تولید

 دقت در مکان یـابی و اسـتقرار کارخانجـات پـودر    
  ماهی آتی

ت تولیــد بــه آالت و امکانــاینمتناســب ســازي ماشــ
گسـترده موجـود در کارخانجـات     نسبت عرصـه و ابنیـه  

  حاضر
رخانجات فعلی  و کیفی سازي اولویت به تجهیز کا

  و ارتقاء استاندارد آالتماشین
و   اســتفاده از ظرفیــت کامــل کارخانجــات موجــود 

  نسازي کارخانجات خوراك دام و آبزیاپشتیبان
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ــاد      ــاب زی ــکل پس ــع مش ــراي رف ــار ب ــدوین راهک ت
یه مناسـب روغـن   و تصـف  کارخانجات با سیسـتم پیوسـته  

  تولیدي آنها
بــوزدایی و تهویــه سیســتم هــاي ســنتی تولیــد پــودر 

  تبخیر باال دلیل به ماهی 
رفع مشکل ساختار اقتصـادي نسـبت بـاالي شـرکاء     

  گذاريسرمایهنسبت به  حجم پایین 
-اي توسعه صـیادي و آبـزي  هرنامهب سازيهماهنگ

  پروري
هم رقبـاي  در سنگري جامعپایش تحوالت بازار  و 

سـازي  بسـتر  پـروري در کشـور و  هاي آبزينیازمند نهاده
   صادرات پودر ماهی 
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