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  ها ترین یافته مهم
میزان  تجارت جهانی آبزیان به برابر صید آن است و حدود یک درصد ارزش 110آالي پرورشی جهان حدود   تولید قزل◄

 9/7 درصد به شکل تازه و سرد شده و 4/32صورت منجمد،   درصد به7/59از این میزان . شود شامل می میلیون دالر را 944
  .گردد صورت زنده مبادله می درصد به

آالي  اي پرورش قزل درصد افزایش تولید بر واحد سطح بر9 درصد رشد تولید و 32 سال گذشته با حدود 18ایران در  ◄
  . هکتار، سطح زیر کشت این گونه است230بالغ بر  کمان مواجه بوده است و رنگین
 درصد رشد باالترین رشد تولید را در جهان داشته است در صورتی که 6/27 با 2008 ساله منتهی به 9ایران در دوره  ◄

  . درصد بوده است5) نروژ(ه دوم،  درصد و براي کشور رتب8/12) شیلی(این رشد براي کشور اول جهان 
هاي غذا،  هزینه.  تن است5/3میزان   تن باالتر از تولید سرانه کل شیالت براي هر شخص به9/6آال در ایران با   تولید سرانه قزل◄
  .اند  به خود اختصاص داده90ها را در سال   درصد باالترین سهم هزینه1/10 و 3/14، 5/49ترتیب با  ماهی و پرسنل به بچه
 1/0 درصدي در ارزش و 07/0زایی تولید نموده و سهم   نفر اشتغال15300آالي جهان را با   درصد قزل8/10ایران ◄

  .درصدي در مقدار صادرات جهانی دارد

 پروري آال، آبزي آال، پرورش ماهی، بازار قزل قزل : کلیديهاي هواژ

  91- 306- 24 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

  افشین عادلی، فهیمه بقایی):گان(نویسنده

  و جهان در ایرانکمان ي رنگینآال  تولید و عرضه ماهی قزل بررسی:عنوان

  91- 306-24 :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
 ،) هزار تن3/75( نروژ و ) هزارتن1/149(شیلی بیشتر درکشورهاي  میالدي با وجود تولید 2008نتایج نشان داد که در سال 

 تن در 835که تولید ایران با  طوري به). 1شکل ( باالترین رشد را در کسب رتبه سوم جهان را داشته است )هزار تن 6/62(ایران 
 درصد 9/19طح زیر کشت با درصد رشد داشته است در همین دوره، س9/30 رسیده و 1390 تن در سال 106409 به 1372سال 

 1/9 کیلوگرم در مترمربع رسیده و با 45 کیلوگرم در مترمربع به 3/9 هکتار رسیده و تولید در واحد سطح نیز از 5/236رشد به 
  . درصد رشد، وضعیت مطلوبی داشته است

  
  .)2011 فائو،(آالي پرورشی ایران با کشورهاي مطرح   مقایسه میزان تولید قزل- 1شکل 

  

  اهمیت موضوع
 درصد اولویت اول خرید شهروندان پایتخت 60 اما ترین ماهیان بازار جهان نیست کمان از پرمصرف آالي رنگین اگرچه ماهی قزل
 درصد آبزیان پرورشی تولیدي و عرضه شده کشور را 5/36 استان، پرورش آن رایج است و حدود 28در . دهد ایران را تشکیل می

 هزار تن تولید در سال افق 158هاي توسعه دولت در جهت دستیابی به هدف حدود  با توجه به برنامه. دهد ونه تشکیل میاین گ
افزایش تولید با کاهش قیمت تمام ): 1 (:شود  و جایگاه تولید ایران در جهان پیشنهاد می1394ساله پنجم توسعه در سال  برنامه پنج

گذاري مناسب  سیاست): 3( ثبت آمار بازار عرضه و تحقیقات بازاریابی جدي گرفته شود) 2(رد وري صورت گی شده و افزایش بهره
 .براي دستیابی به بازارها و استانداردها و کیفیت جهانی انجام گیرد

  )شرح مساله(مقدمه 
 کشور 69ایران در بین . کمان در ایران و جهان انجام شد آالي رنگین این مطالعه با هدف تعیین جایگاه تولید و عرضه قزل

 هزار تن از این 576با توجه به پرورش . گذاري زیادي براي آن صورت گرفته است دهنده این ماهی جایگاه سوم را دارد و سرمایه پرورش
  .وسعه آن باشدگذاري و ت تواند تضمینی بر سرمایه میزان عرضه و بازار آن می گونه در جهان بررسی روند گذشته و آتی این ماهی با نگاهی به


