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۳۲ 
 

 توسعه پرورش ماهیان خاویاري در ایران

  2و ناصر کرمی راد   *1حسینعلی عبدالحی
 پروري سازمان شیالت ایرانسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، معاون توسعه آبزيؤعضو هیات علمی م 1

 سازمان شیالت ایران، مدیر کل دفتر بازسازي و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان  2

 
 کیدهچ

کنون مبـادرت بـه صـید و    ه بشر تـا کاي هستند ترین موجودات زندهترین ماهیان موجود در کره زمین و در واقع جزء با ارزشماهیان خاویاري با ارزش    
هاي مختلف یمیان آلودگید. دراین رویه نسل آنها را با خطر انقراض مواجهه نماارزش باالي این ماهیان موجب شده که صید بی پرورش آنها نموده است.

یش طبیعی در کشورمان ب زسازي ذخایردر دریا و رودخانه ها نیز مزید برعلت شده است. هر چند تولید بچه ماهیان خاویاري با هدف رهاسازي به دریا و با
ه و همـراه رونـد   ن  آغـاز شـد  ر کشـورما از چهل سال قدمت دارد، اما پرورش ماهیان خاویاري با هدف تولید گوشت و خاویار در حدود دو دهه است که د

ر طبیعـی بـه امـر    ارده بـه ذخـای  وباشد. این امر عالوه بر تولید پروتئین و ارز آوري براي کشور به دلیل کـاهش فشـار   توسعه جهانی در حال گسترش می
انسانی در مقایسه با کشورهاي  يروتاسیساتی و نیهاي بودن هزینهوجود اقلیم مناسب براي پرورش این ماهیان، پایین بازسازي ذخایر کمک خواهد نمود.

ده تـا ایـن فعالیـت ارزش اقتصـادي     شکننده بهترین خاویار جهان موجب اروپایی، وجود دانش فنی و تجربه باال و همچنین آوازه کشورمان به عنوان تولید
ت ایـران ارائـه   ط سازمان شـیال سعه پرورش ماهیان خاویاري توساي داشته و به سرعت توسعه یابد. در این تحقیق تالش شده است وضعیت توالعادهفوق
تـن خاویـار ایجـاد و در حـال      95تن گوشت و بیش از  6332استان کشور با ظرفیت تولید  21مزرعه فعال در بیش از  116بیش از ، در حال حاضر .گردد

صوصـی تولیـد و استحصـال    وگرم خاویار در مزارع پرورشی بخـش خ کیل 3508 تن گوشت و  2514 مجموعاَ 1396باشند. بطوري که، در سال فعالیت می
 گردیده است.   

 
 

 خاویار پرورش ماهیان خاویاري، ایران، کلمات کلیدي:

                                                           
 hossein_abdolhay@yahoo.com: نویسنده مسئول - ۱*
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 مقدمه
ل هایی که دانشمندان براي حفظ نسحل یکی از مهمترین راه

ین ااي اند، پرورش تمام دورهماهیان خاویاري پیشنهاد نموده
چه بعنی که تمامی امور مولدسازي، تولید ماهیان است، بدین م

-نماهی و تکثیر و پرورش در مراکز تکثیر صورت گرفته و بدی
 هاي مولدین اهلی در شرایط کنترلترتیب امکان ایجاد گله

ر آید و اگر چنانچه ذخایر ماهیان خاویاري دشده فراهم می
هاي طبیعی (نظیر دریاي خزر) با خطر انقراض مواجه محیط
ه به ماهیان الزم را از مولدین پرورش یافتتوان بچهمیشود، 

ازي ماهیان خاویاري با هدف رهاسدست آورد. هرچند تولید بچه
به دریا و بازسازي ذخایر طبیعی در کشورمان بیش از چهل 
 سال قدمت دارد، اما پرورش ماهیان خاویاري با هدف تولید

ه شده و همراگوشت و خاویار حدود دو دهه در کشورمان  آغاز 
بر  باشد. این امر عالوهروند توسعه جهانی در حال گسترش می

ه اردوتولید پروتئین و ارزآوري براي کشور به دلیل کاهش فشار 
 به ذخایر طبیعی به امر بازسازي ذخایر کمک خواهد نمود.

-بودن هزینهوجود اقلیم مناسب براي پرورش این ماهیان، پایین
انسانی در مقایسه با کشورهاي اروپایی، هاي تاسیساتی و نیروي 

دانش فنی و تجربه باال و همچنین آوازه کشورمان به عنوان 
کننده بهترین خاویار جهان موجب شده تا این فعالیت تولید

اي داشته باشد. البته بایستی اذعان العادهارزش اقتصادي فوق
 داشت که که کشورهاي چین، روسیه، آمریکا، آلمان و فرانسه

در این زمینه پیشرو بوده و به سرعت در حال توسعه این 
باشند. وجود ارزش باالي خاویار از یک طرف و صنعت می

 نیاز   و  خزر   دریاي در  خاویاري  ماهیان  صید  شدن  ممنوع
 بازارهاي جهانی موجب شده که حتی کشورهایی نظیر عربستان

کشور غاصب سعودي، امارات متحده عربی و ویتنام (و حتی 
 ) که نه اقلیم مناسب را داشته و حتی از رژیم صیهونیستی

یت فعال اند، در این زمینهبهرهذخایر طبیعی این ماهیان نیز بی
 ).1خود را آغاز نموده و به سرعت توسعه دهند (نمودار 

 
 

 

 
 (FAO, 2016)  صید جهانی ماهیان خاویاري -1نمودار 

 
تن ماهیان  104807مجموعاَ  میالدي 2016بطوریکه در سال 

دالر   640489000) به ارزش 2خاویاري پرورشی (نمودار 
) و در این 2016 ،آمریکا  تولید و به فروش رفته است (فائو

  و  اول مقام  تن در  89773 تولید  با  چین میان کشور

متاسفانه کشورمان در رتبه یازدهم قرار دارد. البته با تمهیدات 
مزارع احداث شده در آینده نزدیک شاهد رشد صورت گرفته و 

صعودي تولید خواهیم بود. ولی به هر حال تا کسب جایگاه 
 .)2(نمودار  وجود داردکشور در این خصوص فاصله  واقعی
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 (FAO, 2016)هیان خاویاري پرورشی تولید جهانی ما -2نمودار 

 
مزرعه فعال و داراي مجوز در کشور  116تاکنون بیش از 

  95تن گوشت و   6332داث شده که مجموعاَ ظرفیت تولید  اح
و  تن گوشت 2514مجموعاَ  1396در سال  تن خاویار را دارند.

مزارع پرورشی بخش خصوصی تولید  کیلوگرم خاویار در 3508
ج کشور )  که در بازار داخل و خار1396آمارنامه شیالت ایران، (

 به فروش رفته است. 
هاي آبزیان بشمار ترین گونهاز با ارزشماهیان خاویاري یکی 

روند که از قدمت بسیار طوالنی برخوردارند و بعلت این می
نام گرفتند. در حال حاضر بیش  "فسیل زنده  "سابقه تاریخی 

گونه از انواع تاسماهیان و پارو پوزها در نیمکره شمالی  27از 
آنها  که اکثر) 1389عبدالحی و صالحی، زمین پراکنش دارند ( 

کند هاي مختلف جهان زیست میبه تعداد اندك در اکوسیستم
). شش گونه از تاسماهیان به اسامی تاسماهی ایرانی 1(جدول 

)Acipenser persicus) تاسماهی روسی (A. 
gueldenstadti( ) شیپA. nudiventris( فیل) ماهیHuso 

husoبرون () ازونA. sltelatus تاسماهیدریاي خزر و ) در 
-) در حوضه آبریز شمال آن زیست میA. ruthenusاسترلیاد (

دهند. کنند و بیشترین خاویار تاسماهیان جهان را تشکیل می
درصد خاویار جهان از این دریا تامین  90طبق آمار موجود 

گردد و بیشترین خاویار تولیدي از گونه اوزن برون، می
ر خاویار باشد. مقداتاسماهی روسی و تاسماهی ایرانی می

ماهی و شیپ کمتر از سه گونه دیگر هاي فیلتولیدي از گونه
باشد و گونه استرلیاد فقط در رودخانه هاي آب شیرین و می

). Holcik,1989( کندالخصوص در رودخانه ولگا زیست میعلی
-در ترکیب ایکتیوفون دریاي خزر، ماهیان خاویاري از اقتصادي

ه طبق ضوابط جدید سازمان باشد کترین آبزیان رودکوچ می
 Union of Conservation forجهانی حفاظت از طبیعت (

Nature International (بهمنی،  در لیست قرمز حیوانات)
المللی و براساس کنوانسیون نظارت بر تجارت بین) 1378

هاي طبیعی (گیاهی و جانوري) در حال انقراض گونه
)Convention On International Trade In Endangered 

Species of Wild fauna and floraیا به اختصار ( CITES 
ها در ضمیمه شماره گونه ماهیان خاویاري و پاروپوزه 27تمامی 

دو کنوانسیون قرار دارند و تجارت قانونی گوشت و خاویار در 
هاي جهانی توسط کنوانسیون مزبور نظارت و کنترل بازار
 )1379پورکاظمی، شود (می
ورش ماهیان خاویاري عمدتاَ با هدف تولید گوشت یا خاویار پر

پذیرد. لذا انتخاب نوع و گونه مناسب براي پرورش از صورت می
اهمیت ویژه برخوردار است. زیرا دستیابی به راندمان کمی و 
کیفی تولید با صرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن 

پروري هاي آبزيعالیتاز اهداف اولیه براي اقتصادي نمودن ف
تاسماهیان است که بخش قابل توجهی از آن به نوع گونه 
بستگی دارد. با توجه به باال بودن سن بلوغ در ماهیان خاویاري 
بومی در صورتی که هدف از پرورش ماهیان خاویاري تولید 

هایی استفاد شود که در حداقل خاویار باشد، بهتر است از گونه
رسند، و چنانچه هدف از پرورش تولید یزمان به سن بلوغ م

هایی استفاده شود که در حداقل گوشت باشد، بهتر است از گونه
زمان ممکن بیشترین رشد وزنی را داشته باشند. با توجه به 

هاي اکولوژیک و فیزیولوژیک ماهیان خاویاري مهمترین ویژگی
ها جهت انتخاب گونه مناسب براي پرورش در منطقه شاخص

مطالعه از حیث سازگاري آنها به تحمل شرایط محیطی  مورد
منطقه و همچنین استفاده از غذاهاي دستی و دارا بودن سرعت 
رشد مناسب و میزان تحمل نسبت به پرورش در شرایط 
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بودن به شرایط نامساعد محیطی و عوامل محصور و مقاوم
 زا بشرح ذیل مد نظر قرار گرفت. بیماري

 حصورمهاي بومی یا غیربومی که شرایط ونهامکان استفاده از گ•
پرورش را تحمل نموده و از سرعت رشد مطلوب برخوردار 

 باشند.
 لقبی از پرورشی نامساعد شرایط و تغییرات از وسیعی دامنه•

 تحمل را غیره و تراکم شوري، اکسیژنی، حرارتی، نوسانات
 .نماید

 ماهی¬بچه و الروي دوره در دستی غذاي به داشتن سازگاري•
 تلفات درصد کمترین وقوع با
 تمشکال وجود عدم و بیماریها به ابتال به نسبت بودنمقاوم•

 زمینه این در حاد
 سالیانه نیاز مورد ماهی بچه تعداد به دسترسی سهولت•

، ماهیهاي بومی دریاي خزر (فیلتوان از گونهدر ایران می
ن و ماهی روسی، شیپ، اوزون بروماهی ایرانی، تاستاس

 استرلیاد) و همچنین گونه هاي هیبرید و غیر بومی (بستر،
 فادهمحیطی استماهی سیبري و ...) با رعایت الزامات زیستتاس

رح هاي ماهیان خاویاري به شنمود. خصوصیات تعدادي از گونه
ا هاي بومی یهاي خاویاري ذیل گونهباشد. لذا گونهزیر می

 اویارهاي تولید خنند در طرحتواباشند که میوارداتی کشور می
ه و گوشت که به ترتیب اولویت و نوع گونه هدف مورد استفاد

 ها عبارتند از:  قرار گیرند، این گونه
 ماهی یا بلوگافیل 
 چالباش یا تاسماهی روسی 
 هاي غیر بومی نظیر گونه

 تاسماهی سبیري و استرلیاد
  ماهیان هیبرید با هدف خاص

ستر، (نظیر ماهی بستر، بیگ ب
 سایپر و ...) 

 برونازون 
 برون)تاسماهی ایرانی (قره 
 شیپ 

 
با توجه به مجموعه عوامل در نظر گرفته شده براي انتخاب نوع 
گونه پرورشی، شرایط موجود در مناطق اجراي طرح، سایت و 
هدف مورد نظر در انتخاب گونه موثر است. با توجه باینکه 

-زمان برگشت سرمایه تواندالرشد میانتخاب یک گونه سریع
گذاري انجام شده را کوتاه نماید. طبق تجارب و مستندات 

-ماهی با سایر گونهعلمی و همچنین مقایسه سرعت رشد فیل
ماهی هاي پرورشی، بخوبی به اثبات رسیده است که گونه فیل

باشد و هاي خالص و بومی ایران میسریع الرشدتر از سایر گونه
ماه  30-36شمال کشور در مدت حدود در مناطق معتدله نظیر 

رسد. این در حالی است که کیلوگرم می 6به وزن تجاري باالي 
ماهی به بلوغ تري نسبت به فیلها که در زمان کوتاهسایر گونه

رسند. براي تولید خاویار مناسب باشند، ولی قابلیت رقابت می
گوشتی ماهی را ندارند. لذا براي پرورش در تولید گوشت با فیل

گردند. از طرفی رشد گونه بستر که یک گونه دورگه توصیه نمی
ماهی ماده و ماهی استرلیاد نر است و بعضَا بعنوان بین فیل

گردد ماهی اعالم میتر از فیلالرشد و حتی سریعگونه سریع
، ولی در حال حاضر تجارب عملی آن در )1379پورکاظمی، (

باشد. در این بخش کشور موجود نمی حد تولید تجاري در
-ماهی، سایر گونههاي گونه فیلضمن ارائه اختصاصات و ویژگی

 شوند.هاي خاویاري بومی و وارداتی نیز توضیح داده می
ظ هرچند سابقه تکثیر انبوه تاس ماهیان کشورمان با هدف حف

ست. اساله برخوردار  40 بیش از ايسابقه و بازسازي ذخائر از
هاي در محیط عمر پرورش تاسماهیان دهه از دواما بیش از 

 1369درسال  ،پرورش تاسماهیان گذرد. اولین بارنمی پرورشی
 و پرورش ماهی شهید دکتر بهشتی (سد مجتمع تکثیر در

پور آغاز شد. سپس درسال سنگر) با همت مرحوم دکتر یوسف
ش هاي مشترك با کارشناسان روسی پروربا اجراي پروژه 1374

ت اي شد. تاسیس انستیتو تحقیقامرحله تازه تاسماهیان وارد
و  المللی ماهیان خاویاري موجب تقویت و پشتیبانی علمیبین

 فنی این صنعت گردید و هرساله با همکاري بخش هاي اجرایی
 هاي متعددي درمورد پرورش ماهیانتحقیقات پروژه شیالت و

 .شودخاویاري اجرا می
تانداردهاي فنی تولید اس در همین راستا کلیه نرماتیوها و

هم اکنون شیالت ایران باهدف  ماهیان خاویاري بدست آمده و
اقدام به صدور مجوزهاي الزم براي حمایت بخش خصوصی 

نموده است و با احداث مزارع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري 
هاي علمی و فنی سعی براین داردکه بخش خصوصی پشتیبانی

ن گرمابی، سردآبی و میگو سکان همانند ماهیابخش نیز دراین 
 دست گیرد. را در
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ل در کشور فعا 1391تعداد مزارع خاویاري که تا پایان سال 
مزرعه بوده که اکثرا در اشل کوچک و  20بودند در حدود 

کنون تا 92تن بودند که از سال  50تا  30تعداد اندکی حداکثر 
که  مزرعه در نقاط مختلف کشور رسیده 116تعداد مزارع به 

ت برون ساري می باشد که ظرفیبزرگترین آن مزرعه شرکت قره
تن خاویار را درسال داراست که  30تن گوشت و 2000تولید 

ه ارائ انیدر ادامه تعداد مزارع فعال و میزان تولید به تفکیک است
از  ). لذا با امعان نظر به اینکه کشورمان5خواهد شد (جدول 

ي اویارخزیادي براي پرورش ماهیان ها و امکانات بالقوه پتانسیل
ه د کتوان برشمربرخوردار است که از آن میان موارد ذیل را می

 نماید :توسعه این صنعت را در کشور تضمین می
هاي متعلق به خانوادهاي ماهیان وجود ارزشمندترین گونه -1

 بومی کشور

سابقه درخشان در ( هاي ارزشمند ازگذشتهوجود زیرساخت -2
 ...)ي، مراکز تکثیر دولتی و فرآور

 سهولت نسبی دسترسی به مولدین مورد نیاز تکثیر -3
ی ضریب ماهی و باالبودن نسبعدم نیاز قطعی به واردات بچه -4

 امنیت زیستی
ر دوجود اراضی مستعد پهناور جهت کاربري این زیر بخش  -5

 سرتاسر نوار ساحلی شمال
ه هاي زیربنایی نینهمکان احداث مزارع انفرادي بدلیل هزا-6

یا چندان زیاد و امکان استخرسازي حتی درفواصل نزدیک به در
 بدون توجه به بافت خاك.

 
 
 

 ها و تمهیدات سازمان شیالت ایران براي توسعه پرورش ماهیان خاویاريبرنامه

  1404اهداف کمی تا افق  - 1 جدول 

 

 )1396(آمارنامه شیالت،  96تا  89عملکرد تولید گوشت و خاویار از سال  –2ل جدو

) 1397هاي گذشته (قبل از با نگاهی به تولید سال
بینی شده شود که دستیابی به تولید پیشمی مشخص

باشد. زیرا با احداث و راه اندازي مزارع کامالَ میسر می
 جدید تولید رشد سیر صعودي خواهد داشت. زیرا بچه

 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 10000 9000 8000 7000 6000 5300 3800 3600 3290 3363 3058 1220 تولید گوشت

 100 90 75 60 45 30 10 4 3 3 2 2 تولید خاویار

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 عملکرد سالهاي برنامه

 3290 3363 3058 1220 555 395 210 251 هدف برنامه تولید گوشت (تن)

 2618 2146 1100 900 600 456 312 251 (تن) تولید گوشت عملکرد

 3500 3150 2200 1200 950 530 3/6 - )عملکرد تولید خاویار (کیلوگرم

 (ارقام به تن)

 (ارقام به تن)
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هیان معرفی شده در طی دو سال آینده به وزن بازاري ما
بینی شده باالتر خواهد بود. رسیده و تولید از مقدار پیش

ید خاویار نیز همین امر با شدت بیشتري در مورد تول
هاي مولدینی که هر ساله توسط گردد. زیرا گلهآشکار می

بخش خصوصی براي تولید خاویار از بقیه گله پرواري جدا 
شوند. نیز با رشد صعودي در هرسال، شده و انتخاب می

پس از سال هفتم بطور قابل توجهی تولید خاویار افزایش 
 خواهند داشت. 

ت تشویق بخش خصوصی براي ورود به این عرصه در جه
ینا ساي با بنیاد مستضعفان و بانک تفاهم نامه 1395سال 

جهت اعطاي وام کم بهره به متقاضیان، مزارع پرورش 
مقیاس کوچک منعقد گردید. برهمین  ماهیان خاویاري با

هاي به عمل آمده در مورد حداقل اساس طی بررسی
رورش ماهیان خاویاري طرح تیپ مقیاس تولیدي مزارع پ

اي کیلوگرم خاویار تهیه و به استانه 500تن گوشت و  20
اي موارد ساحلی شمالی ابالغ گردید. البته در پاره

الی  200تن گوشت و  10مجوزهاي با سقف تولید باالي 
 کیلوگرم خاویار نیز پس از بررسی توجیه اقتصادي 500

فقره  53یر حدود آن صادر شد. بطوریکه طی سه سال اخ
 19 فقره از آنها به بانک معرفی و 39درخواست ارائه که 

کل  فقره به اتمام رسید که 9نفر تاکنون تسهیالت اخذ و 
 7000تن گوشت و  800ظرفیت تولید درخواستی بیش از 

داد باشند. همجنین مقرر گردید تا تعکیلوگرم خاویار می
اد مزرعه در مقیاس ذکر شده به کمک بنی 100

-هادهاندازي و حتی در تامین نمستضعفان و بانک سینا راه
 د.  ها و بازاریابی براي فروش محصول نهایی همکاري نمای

 اندازي مزارع بزرگراه
متقاضیانی کـه   همزمان با احداث مزارع کوچک و متوسط،

اي بودنـد،  از لحاظ اقتصادي داراي توانمندي قابل مالحظه
با هدایت و حمایت سازمان شیالت ایران وارد ایـن عرصـه   

تـن  20تـن گوشـت و   100اند و مزارعی با تناز بـاالي  شده
باشد که ذیالَ بـراي  خاویار در دست احداث و یا تکمیل می

 گـردد : نمونه به مزرعه شرکت قره برون ساري اشاره مـی 
ن واحـد  با احداث اولی 1381این شرکت تعاونی که از سال 

تولیدي خود در روستاي حسین آباد ساري بـه امـر تولیـد    

اولین مرکز تولید گوشت  1386آال همت نمود در سال قزل
تن  60ماهیان خاویاري را در روستاي سمندك به ظرفیت 

هـاي اخیـر   در سال شروع به ساخت نمود، تا اینکه در سال
تـن در سـال افـزایش داد. در سـال      200ظرفیت آن را به 

با اخذ مجوز تکثیر واحـد تکثیـر ماهیـان خاویـاري      1390
بخش خصوصی را در شهرستان ساري شروع به راه اندازي 

 و با بازسازي تغییر کاربري نمود.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رگ پرورش ماهیان خاویارياي از مزارع بزنمونه - 6 شکل

 
 1394آباد ساري واحد تکثیر خود را در سال واحد حسین

هزارقطعه بچه  500توسعه داد که توان تولید ارتقاء و 
). لذا با توجه 7 شکلماهی خاویاري در سال را داراست (

به توان باالي این شرکت و با نظر مساعد شیالت ایران 
قطعه زمینی در ساحل چپکرود دریاي مازندران به 

متر مربع جهت تولید خاویار و گوشت  000/50مساحت 
این شرکت تعاونی قرار گرفت  ماهیان خاویاري در اختیار

تن  30ماه پروژه بزرگ تولید  17که در ظرف کمتر از 
تن گوشت ماهیان خاویاري با استفاده از  2000خاویار و 

 1394لیتر در ثانیه آب دریاي مازندران را در سال  5000
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انداز شرکت تعاونی قره برون براي به اتمام رساند. چشم
تن گوشت  5000ار و تن خاوی 100تولید  1404سال 

 باشد. ماهیان خاویاري می

 

 

 

 

 باد ساريآواحد تکثیر حسن - 7 شکل

تنی مصرف غذاي  11000جهت تأمین  1395در سال 
ماهیان خاویاري مجموعه هاي فوق  قطعه زمینی در 
مجاورت واحد چیکرود در اختیار این شرکت قرار گرفت 

 رکت اکنونبه بهره برداري رسید.این ش 1396که در سال 
 آوري، عرضه و صادراتدر حال راه اندازي سامانه عمل

 نطقهمآبزیان می باشد که قادر خواهد بود تولیدات آبزیان 
 را تحت پوشش قرار دهد.

 مجتمع پرورش ماهیان خاویاري دزفول  
زنی اولین مجتمع پرورش ماهیان کلنگ 1396در سال 

ري شهرستان خاویاري در حاشیه رودخانه دز در سه کیلومت
تن گوشت 2000تنی با مجموع تولید  50مزرعه  40دزفول با 

نجام و ) که واگذاري آن به افراد ذیصالح ا8شکل انجام گردید ( 
 اقدامات تسطیع و برق رسانی آن انجام شده است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمع پرورش ماهی خاویاري دزفولنمایی از مج - 8شکل 

 
نفس در  ع پرورش ماهیان خاویاري خواجهتممج

 استان گلستان
-یماین سایت دومین مجتمع پرورش ماهیان خاویاري کشور 

طقه هکتار در من 220باشد که در فاز اولدر زمینی حدود 
ي جواجه نفس بخش گمیشان استان گلستان در حاشیه دریا

دید گر خزر شناسایی و در حال مطالعات اولیه بوده که مقرر
 10تن گوشت با 200 هکتاري با ظرفیت هریک 4مزرعه  40

 تن 400تن گوشت با  8000تن خاویار در مجموع تولید 
ال گذشته س 5خاویار واگذار گردد. با انجام این اقدامات طی 

 اردوتوسعه پرورش ماهیان خاویاري شتاب بیشتري یافته و 
ز ی اعرصه جدیدي شده است. با فعال نمودن و پشتیبانی فن

ه نزدیک شاهد مراکز تکثیر بخش خصوصی  در آیند
ن خودکفایی این بخش در جهت تولید بچه ماهی (به عنوا

 پروري) خواهیم بود.ماده اولیه و اصلی آبزي

 مبانی تقاضاي خاویار و ماهیان خاویاري
بر اسـاس آمـار اعـالم شـده از      1990جمعیت جهان در سال 

میلیـون نفـر بـوده اسـت و      5282سوي سازمان ملـل متحـد   
ـ   تـا   1989هـاي  ت در طـی سـال  متوسط ضریب رشـد جمعی

بینـی  توانـد مـالك پـیش   باشـد و مـی  درصد می 1/3، 2008
بیعـی  طمیزان خاویار  .)1387(یونایتدفود،  جمعیت جهان باشد

تن بـوده اسـت و    1800حدود  1990استحصال شده در سال 
 80ون باشد. ایران نیز هـم اکنـ  گرم می334/0به ازاي هر نفر 

ال گرم در س 10درصد جمعیت  10میلیون جمعیت دارد و اگر 
واهـد  ختن خاویار ایجاد  80خاویار مصرف کنند، بازاري معدل 

 شد. 
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 اویارخ پیش بینی عرضه و نقاضاي جهانی  -3جدول 

 منبع : گزارش یونایتد فود آلمان   
 
 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 سال

 253 250 249 250 235 228 206 210 210 پیش بینی عرضه خاویار

 2591 2557 2524 2492 2460 2428 2397 2366 2335 ضاي خاویار پیش بینی تقا
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 1393-96هاي اهیان خاویاري کشور به تفکیک استان طی سالتولید مزارع پروش م -4جدول 

 

ف
دی

ر
 

 نام استان

 95تولید سال  94تولید سال  93تولید سال
 

 96تولید سال 

 خاویار گوشت خاویار گوشت خاویار گوشت خاویار گوشت

 311/1 461 0300/1 6/304 3520/0 85/196 3/0 163 گیالن 1
 07/0 7 1350/0 25/1 1500/0 1/2 1060/0 8/13 قم 2
 - 72 - 5/68 - 55 - 5/46 مرکزي 3
 - 8/1 - 7 - 08/3 - - آذربایجان شرقی 4
 - 40 - 20 - 10 - 9/3 کرمانشاه 5
 - 4/9 - 5/8 - 15/0 - - لرستان 6
 48/1 1838 5000/1 1500 1900/1 580 4560/0 250 مازندران 7
 275/0 5/42 1350/0 54/33 2950/0 65 1/0 50 فارس 8
 - - - 5/4 - 02/0 - - اصفهان 9
 004/0 8/5 0025/0 7/0 0250/1 018/1 - 0 یزد 10
 - - 0 0 0 0 - - کرمان 11
 - - - - - - - - ن رضويخراسا 12
 166/0 14/27 0035/0 66 0150/0 58 - 68 خوزستان 13
 2/0 7 2000/0 7 2/0 7 - 8 گلستان 14
 - 16/2 - 6/20 0 3/21 0076/0 22 قزوین 15

16 
کهکیلویه و بویر 

 احمد
- - 15 01/0 - 0050/0 1/0 0015/0 

 - - - - - - - 15/6 آذربایجان غربی 17
 - - - - - - - 5 اردبیل 18
 0 0 0 0 0 2 - - تهران 19

 5075/3 2514 0110/3 2042 2370/2 1017 9696/0 636 جمع کل

 (ارقام به تن)
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 توصیه ترویجی
ا بـ متناسب  پرورش يمناسب برا یماهبچه دیتول -1

 توسعه مراکز تکثیر بخش خصوصی افزایش یابد.

 با، پرورش کیوتکنیاستانداردها و ب يارتقابا  -2
 يموجود در کشور برا یجه به امکانات و دانش فنتو

 يپروريمدرن آبز ياهستمیس يساخت و راه انداز
-هپرورش را به مقدار قابل مالحظ کیوتکنیب توانیم
 .دیبهبود بخش يا

مام دهنده هزینه تیکی از عوامل مهم تشکیل -3
 یهزینه غذاي ماه ،شده که سهم باالیی هم دارد

ت و وري غذا از نظر کیفیبهره لذا افزایش .باشدمی
 یرد. کمیت باید مورد توجه قرار گ

ر ایران د یمورد پرورش یبوم يهابا توجه به گونه -4
اي تحقیقات مورد نیاز در خصوص و شرایط منطقه

در  یپرورش يهاپرورش گونه کیوتکنیب نییتع
 .مختلف پرورش انجام گیرد يهاطیمح

و  ياریارع خاوو عرضه محصوالت مز يآورعمل -5
است که با  یهیبدمدنظر قرار گیرد.  تنوع جادیا

مزارع ارزش افزوده  يدیمحصوالت تول ،يآورعمل
 اریاز گوشت و خاو ریبه غ یاز طرف. خواهند داشت

شنا) و سهی(از ک چرم، چسب رینظ يگریمحصوالت د
 و یشیمواد آرا دیتول نی(از غضروف) و همچن نیژالت
 .باشندیو عرضه به بازار م دیقابل تول زین ییدارو

-نیمو ز هادگاهیدر ص ياریخاو انیپرورش ماه -6
 یابد. توسعهي ادیص يهایمتعلق به تعاون يها

از نکات دیگري که در مورد مصرف غذا وجود  -7
یا  FCRباشد، مدیریت تغذیه در مزرعه می ،دارد

متفاوت در مزارع و مناطق،   ضریب تبدیل غذایی
در هر دوره  ییزینه غذا، وزن نهاسهم متفاوت ه

پرورش حکایت از تفاوت اساسی در مدیریت تغذیه 
هاي الزم، استفاده از آموزشارائه لذا  .در مزارع دارد

آموزش دیده و با تجربه  ارشناسانها و کتکنسین
 .باشدبسیار ضروري می

مزارع توسط  هیبهداشت و تغذ تیریمد -8
 يریجلوگ يبه براو با تجر دهیکارشناسان آموزش د

غذا براي بستر سازي  نهیو کاهش هز هایماریاز ب
براي رشد بهتر، کاهش مصرف غذا و جلوگیري از 

 .ردیانجام گ بیماریها

ایر وري نیروي انسانی در مقایسه با سبهره -9
سهم هزینه نیروي  نیزباشد و کشورها پایین می

د لذا براي کاهش هزینه تولی .باشدانسانی باال می
ها و کارشناسان و کارگران استفاده از تکنسین

 تواند ضمن کاهش هزینه،آموزش دیده و باتجربه می
 .وري را نیز افزایش دهدبهره

 اریوبراي تثبیت و گسترش جایگاه برتر خا -10
ي خزر و ایران در بازار جهانی و مشتري مدار يایدر
از  صاحب تجربه و ياز کارشناسان کشورها دیبا

و  یهدف صادرات يذاران کشورهاگهیسرما
و از  يبازارمحور کردیبا رو یابیکارشناسان بازار

 دیراندمان تول شیافزا يپرورش برا نینو يهاستمیس
 .استفاده نمود

 ،هاورانمصرف غذا در رست شیبا توجه به افزا -11
 يبازارها افتهیتوسعه  يدر کشورها رهیها و غهتل
باشد یم شیه افزاکشورها رو ب نیدر ا یمصرف دیجد

 انیو ماه اریصادرات خاو يبرا هايگذاردر هدف و
 .ردیدر دستور کار قرار گ ياریخاو

 ، بودباال رانیا اریخاو دیدر گذشته که تول -12
در دستور  )کی(مسافران درجه  ییمایمصرف هواپ

-یم یصادرات يهااز هدف یکی زین ندهیلذا در آ .بود
 .باشد تواند

خاور ، ایدر حال توسعه در آس يدر کشورها -13
از  یو بعض یجنوب ، آمریکاينیالت يکایمرآ ،انهیم

 هايمدآاز جامعه با در ياقشار یی،اروپا يکشورها
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 ي لوکسهاها و رستورانهتل یدارند و حت دباال وجو
باشند که در یها مستیتور يرایکشورها پذ نیا

در  دیبایم ياریخاو انیو ماه اریهدف صادرات خاو
 .ردیکار قرار گ ستورد

و  یابیبازار يهااز روش ییگرانبها اتیتجرب -14
مانند  هااز گونه یبعض يگذارمتیفروش و ق
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Abstract 

Sturgeon is one of the most valuable fish in the word and is in fact one of the most valuable living things human 
beings have ever hunted. The high value of these fish has caused the endless fishing of their generations with 
endangered species in addition, various contaminations in the sea and rivers have been exacerbated. Although 
sturgeon production is aimed at dumping and restoration of natural resources in our country more than forty 
years old, but the sturgeon production has been started in our country for about two decades, producing meat 
and caviar, and along with the expanding global development This will contribute to the rebuilding of reserves, 
in addition to generating protein and value for the country, because of the reduction in the pressure on natural 
resources. The existence of a suitable climate for the rearing of these fish, low installation costs and human 
resources compared to European countries, the high technical knowledge and experience, as well as the 
reputation of our country as the producer of the best caviar in the world, has had a tremendous economic value 
and quickly develop. In this research, the status of development of sturgeon breeding has been attempted by the 
Iranian Fisheries Organization .Currently, more than 116 active farms in more than 21 provinces of the country 
with a production capacity of 6332 tons of meat and more than 95 tons of caviar are in operation, so that in 
2017, a total of 2514 tons of meat and 3508 kg of caviar on farms produced and extracted. 
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