ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺻﺎدرات آﺑﺰﯾﺎن در ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺎری و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن دﺧﯿﺮﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ آب
ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰درﺻﺪی ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻫﺰار و ۴۵۰و اﺣﺪ
ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ،ﻗﻄﺐ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از
ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ۲۷۶ ،واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ و  ۱۴واﺣﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار
واﺣﺪ دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺳﻔﯿﺪ ،ﮐﭙﻮر ،آزاد )ﻓﯿﺘﯿﺒﺎک( اﻧﻮاع ﻗﺰل آﻻ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮم
آﺑﯽ و ﺳﺮد آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ.
ﺣﺪود  ۸۰۰ﻗﻄﻌﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۷ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود ۳۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزی ،اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ،آزاد ،ﺳﻔﯿﺪ و ﻓﯿﺘﻮﻓﺎک در
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﻣﺎزﻧﺪران روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل  ۱۰۵ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،رﻫﺎ ﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از ۱۱۰
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری  ۶۰ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﻧﻮاع
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ ،ﺳﺮد آﺑﯽ و ﺧﺎوﯾﺎری ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺴﺎل
ﺑﻪ  ۱۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ زاده اﻓﺰود :ﻣﺎزﻧﺪران  ۱۷درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر را در
اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺻﺎﺣﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ در آﺑﺒﻨﺪان ﻫﺎ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﯿﻼﺗﯽ
اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی درآﻣﺪ ﺻﯿﺎدان و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﯾﮑﻬﺰارو  ۷۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎر ﭘﺮورﺷﯽ و وﺟﻮد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ آﺑﺰﯾﺎن در
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در اراﺿﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ
آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﯾﺎی ﺧﺰر ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن از ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻦ ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺎ  ۳۵ﺗﻦ ﺧﺎوﯾﺎر در  ۲۵ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭼﻬﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﺧﺎوﯾﺎری ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰درﺻﺪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯿﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ
دارد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۸۰ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ زاده از آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺎﻟﯿﺰاری و ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰی در ﻣﺎزﻧﺪران
ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن  ۱۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از  ۱۷ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آﺑﺒﻨﺪان
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ در ﻻﯾﺮوﺑﯽ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺻﺎدرات ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ّآﺑﺰی

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺻﺎدرات ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰی
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺎرﺳﺎل ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻣﺪ ارزی
آن ﺣﺪو  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد.
وی از ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﮔﺮم آﺑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،روﺳﯿﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﺳﺮدآﺑﯽ ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻫﻢ از ﻣﺎ واردات ﮐﯿﻠﮑﺎ دارد.
ﻣﺤﻤﺪزاده ﺗﺤﻘﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات  ۲۰درﺻﺪی آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺧﺎرج
را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﯿﻼت در درﯾﺎی ﺧﺰر ﺻﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی از ﮐﯿﻠﮑﺎ ،ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ،ﮐﻔﺎل و ﮐﭙﻮر و
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎورﯾﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﯿﺎدی درﯾﺎی ﺧﺰر ﯾﺎد
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۴۴ :ﺷﻨﺎور ﺻﯿﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎ و  ۷۰ﺷﻨﺎور ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ زاده ﺑﺎز ﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
دﺑﯽ آب و آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ  ۲ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎری و ﮐﻼردﺷﺖ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در درﯾﺎی ﺧﺰر
رﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ روش ﺷﯿﻠﮕﺬاری ﻧﯿﺰ در رودﺧﺎﻧﻬﻬﺎی
ﺷﯿﻼﺗﯽ و در ﮐﻨﺎر ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰درﺻﺪی ﺻﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

