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 خالصه مدیریتی

ماهی تیالپیا در کشور  بررسی، تحلیل، جریان سازی رسانه ای و پیگیری تولیدفعالیت های مختلف اعم از این گزارش حاصل 

ری شده در آن گردآو ،زمینهدر این بع داخلی و خارجی من 170با تکیه بر  آنماحصل مباحث مهم است که طی یک سال اخیر 

 است.

گونه مهم پرورشی این ماهی تشریح گردیده است.  6شده و خصوصیات به معرفی ماهی تیالپیا پرداخته فصل اول گزارشدر 

دهد شده است. نتایج این فصل نشان میسپس به خصوصیات غذایی و درمانی تیالپیا و استفاده از آن در صنایع دیگر اشاره

توان آن را در صنایع دیگر نیز استفاده کرد؛ همچنین گونه پیا ارزش غذایی و درمانی بسیار باالیی دارد و میکه ماهی تیال

 باشد.یترین گونه برای پرورش در کشور متیالپیای نیل، مناسب

کننده اصلی مصرف 5ها اشاره خواهد شد، سپس ترین تولیدکنندگان ماهی تیالپیا و وضعیت تولید آنبزرگ دوم بهدر فصل 

ترین دهد چین، اندونزی و مصر بزرگشان مینتایج این فصل نشود. ها بررسی میدیده و وضعیت آناین ماهی معرفی گر

 .تندکنندگان ماهی تیالپیا در جهان هسترین مصرفتولیدکنندگان و آمریکا و کانادا بزرگ

نتایج این  .د شدخواهالح داخلی و خارجی پرداخته سالمت ماهی تیالپیا توسط سازمانهای ذی ص بررسی به فصل سومدر 

المت تیالپیا، مصرف آن های غذایی و دارویی ایران و جهان عالوه بر تایید س تمامی سازمان تقریبا فصل نشان می دهد که

 نیز توصیه کرده اند.را 

و خصوصی  بخش دولتی نظرات اساتید محیط زیست و شیالت، متخصصان تغذیه و دامپزشکی، مسئولین فصل چهارمدر 

 بررسی می شود.در خصوص ماهی تیالپیا  رشیالت و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی استانهای کشو

پرداخته شده است؛ سپس وضعیت  زایی آنتولید ماهی تیالپیا در کشور و حجم اشتغال در فصل پنجم نیز به بررسی مزایای

سال  10ن کشور پس از استا 4تولید ماهی تیالپیا در کشور و موانع پیش روی آن و عواملی که منجر شد تا این ماهی در 

 اجازه تولید پیدا کند، پرداخته شده است. 
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 فصل اول: تیالپیا چیست؟

گونه مهم پرورشی این ماهی تشریح گردیده است.  6شده و خصوصیات در این فصل ابتدا به معرفی ماهی تیالپیا پرداخته

شده و در پایان نیز به خصوصیات برای تکثیر و پرورش به ایران بیانسپس تاریخچه تولید این ماهی در جهان و ورود آن 

دهد که ماهی تیالپیا ارزش شده است. نتایج این فصل نشان میغذایی و درمانی تیالپیا و استفاده از آن در صنایع دیگر اشاره

ترین همچنین گونه تیالپیای نیل، مناسب ؛توان آن را در صنایع دیگر نیز استفاده کردغذایی و درمانی بسیار باالیی دارد و می

 باشد.گونه برای پرورش در کشور می
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 آشنایی با ماهی تیالپیا: بخش اول
 

های ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت جهاد کشاورزی مین امنیت غذایی در برنامه ششم توسعه و پروژهتا

منیت غذایی به شکلی که ابه همین منظور کارشناسان راهکارهای مختلفی را برای ایجاد موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. 

 اند.بهترین استفاده از منابع حیاتی کشور ازجمله آب شود، پیشنهاد داده

هان شور و با کمترین میزان استفاده از آب، کشت گیاهای شور و لبپرورش دام در مناطق بیابانی و خشک، تولید آبزیان در آب

امنیت غذایی در  و محصوالت کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی و کشت دیم ازجمله پیشنهادهایی است که برای تأمین

 شده است.کشور ارائه

و منابع آبی شیرین دارد،  شور پرورش داده شود و نیاز کمی به آبهای شور و لبراحتی در آبتواند بهیکی از آبزیانی که می

 ست.ماهی تیالپیا ا

تیالپیا ماهی بومی شمال آفریقا و خاورمیانه خصوصاً کشور مصر و رودخانه نیل است که عالوه بر مزایایی خوراکی و درمانی 

 بینی فائواساس پیش در صنایع دیگر نیز کاربرد دارد، به همین دلیل امروزه تیالپیا دومین ماهی پرورشی جهان است و بر

 .1به اولین ماهی پرورشی جهان تبدیل خواهد شد 2030سازمان خواربار جهانی( تا سال )

 معرفی اجمالی تیالپیا

 bechuana شود و برگرفته از زبانتلفظ می thiape ( یک لغت آفریقایی است که در بین بومیان این قارهtilapia) تیالپیا

های معروف است که البته عرب زبانان خصوصاً مصریان نیز به سمک البلطی. این ماهی در بین عرب2به معنی ماهی است

 .3گویندهای جنوبی کشور مانند خوزستان به آن شانک هور میبومی استان

است که داری بدنی مستطیلی شکل با  ماهیانسوف  و از راسته سیچالیدها ایگونه 1606ماهی تیالپیا از اعضای خانواده 

 .خار و شعاع دارند 31تا  23باله پشتی بلندی با  های ریز هستند و فلس

این ماهی نخستین گونه پرورشی در مناطق گرمسیری و دومین ماهی پرورشی جهان پس از خانواده کپور ماهیان است که 

اکنون در بیش از تبدیل به اولین ماهی پرورشی جهان خواهد شد. همچنین ماهی تیالپیا هم 2030تا سال  طبق اعالم فائو

 .4شودکشور نیز گوشت آن مصرف می 180یابد و در کشور دنیا پرورش می 135

                                                           
1  www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/tilapia/en/ 
2  www.fishbase.org/summary/Tilapia-busumana.html 
3  www.gafrd.org/posts/115479 
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کنند که تیالپیا میدرجه سانتی گراد رشد و نمو  35-14های با دمای ماهیان گرمابی ماهیانی هستند که ازنظر زیستی در آب

 ر پرورش داد.توان آن را در برخی از مناطق شمالی کشولیل نمیهاست به همین دگونهیکی ازاین

کنندگان العاده و تولید زیاد در حجم کم برای تولیدکنندگان و مصرفاین ماهی به دلیل خصوصیاتی ازجمله سرعت رشد فوق

شود و حجم کیلوگرم تیالپیا تولید و به بازار عرضه می 190تا  159بین ه در جهانشود به همین دلیل در هر ثانیارزان تمام می

میلیون تن است که  4.2رسد، حجم تولید آکواریومی این ماهی میلیارد دالر می 6به بیش از  2016کل صادرات آن در سال 

 .5شده استمیلیارد دالر تخمین زده .53تا  3ارزش آن بین 

کیلوگرم  6/10و  10، 2/9، 5/8، 1/8به ترتیب  95تا  91ن شیالت، مصرف سرانه آبزیان در کشور از سال اساس آمار سازما بر

 .6بوده است

ن معروف است، به این در گوشت تیالپیا استخوان کمی وجود دارد، طعمش شبیه به طعم مرغ است و اصطالحاً به مرغ آبزیا

جود استخوان در ماهی واین ماهی ارزشمند بتواند کسانی که به دلیل  دالیل سازمان شیالت امیدوار است با تولید داخلی

ورزند به سمت مصرف ماهی سوق داده شوند و از این طریق تیالپیا و طعم و بوی خاص ماهی، از مصرف آن امتناع می

ومیر ناشی از ابتال مرگزان کیلوگرم برای هر فرد نزدیک شود و از می 5/20مصرف سرانه آبزیان به استاندارد جهانی آن یعنی 

 های قلبی و عروقی کاسته شود.بیماری

صورت ساالنه را دارد، هرچند این میزان تولید هزار تن ماهی تیالپیا به 200الی  50به گفته کارشناسان، ایران توانایی تولید 

 .7پروری در کشور استهای آبزینیازمند حمایت جدی دولت و توسعه زیرساخت

رای مردم مناطق مرکزی و کویری کشور بزایی و ایجاد درآمد خصوصاً ماهی تیالپیا در کشور باهدف اشتغالهمچنین تولید 

ای طح منطقهتواند ضامن دستیابی به اهداف خودکفایی در بخش کشاورزی، نسبت به تأمین مواد پروتئینی و غذایی در سمی

 و ملی افق روشنی را بگشاید.

شور ملی شور و لبشور و شور رشد کرده و تولید آن باعث استفاده بهینه از منابع آبی شیرین، لبهاتواند در آباین ماهی می

رین مقایسه با سایر ماهیان بوده و از نظر طعم نیز با ماهیان دریایی و آب شیگردد. همچنین ارزش غذایی ماهی تیالپیا نیز قابل

 رقابت است.قابل

                                                           
5 www.asiafarming.com/tilapia-fish-farming/ 

 ، ناشر سازمان شیالت، نوبت چاپ: اول1396ان شیالت ایران، سالنامه آماری سازم  6
 24786پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر:    7
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طور عمده در شور بهشور و لبپیاست که تولید آن را اقتصادی کرده و چون منابع آبتوقع کم غذایی از محاسن دیگر تیال

تواند گامی مهم و مؤثر در جهت فقرزدایی و تأمین نواحی محروم کشور واقع هستند، پرورش ماهی تیالپیا در این نواحی می

 گوشت و پروتئین مصرفی مردم محروم باشد.

رگرفته است، به همین و پرورش ساده و ارزان موردتوجه بسیاری از کشورهای جهان قراتیالپیا همچنین به علت رشد سریع 

طور گسترده پرورش به دلیل در بسیاری از کشورهای منطقه کویت، امارات، عمان، عربستان، فلسطین، چین، مصر و فیلیپین

 شود.داده می

لیل درخشش پوست بیشتر موردپسند رد یا قرمز آن به دخصوص گونه این ماهی بازارپسندی خوبی در سطح جهانی داشته و به

 های شور باعث شده از طعم بهتری برخوردار شود.مردم قرارگرفته است، همچنین قابلیت پرورش این ماهی در آب

. گونه استپروری باالی اینهای آبزیکاررفته است که حاکی از قابلیتهای متنوعی برای پرورش تیالپیا در جهان بهشیوه

ها و پشتپوستان، همراه با الکهای پلی کالچر همراه با کپور ماهیان یا سایر ماهیان، همراه با سختاین ماهی در سیستم

 شود.ای و مداربسته پرورش داده میای در استخرهای گلخانهگونهصورت تکبه

شوند که عالوه بر تولید ک نیز پرورش داده میهای آکواپونیفرنگی در سیستماین ماهیان همراه با گیاهانی مثل کاهو و گوجه

های فوق پرورشی از های متنوع پرورشی از سیستمگونه قابلیتگیرد. اینگیاه تصفیه طبیعی پساب مزرعه نیز صورت می

 .8های گسترده تا فوق متراکم را داردسیستم

 خصوصیات کلی تیالپیا

ها خارهای تیزی دارند، یر است: باله پشتی بلندی داشته که بالهزهای بوده و دارای مشخصه cichlidaeتیالپیا عضو خانواده 

نقاط مختلف  رها اصوالً از طریق معرفی برای پرورش مصنوعی دها نزدیک به سرشان است. آنای و لگن آنباله سینه

 شوند.های گرمسیری یافت میاند و اخیراً در همه قارهشدهپراکنده

شده و در آفریقا، اروپا، سراسر اقیانوس آرام، زه تیالپیا به یکی از مشهورترین ماهیان برای پرورش در سراسر دنیا تبدیلامرو

 یابد.چین، اسرائیل، آمریکا و دریای کارائیب پرورش می

ا اخیراً بیشتر زیست ام شدند؛بندی میطبقه tilapiaدسته( به نام ) تمامی تیالپیاها فقط در یک جنس 1970تا اواخر سال 

 اند.بندی کردهطبقه tilapia ،saratherodom، oreochromis ها را در سه جنسریزی آنشناسان بر طبق رفتار تخم

ها دارای خارهای کنند. آنها مواظبت میهایشان در النهسازی کرده و از تخم و بچههای تیالپیا در کف بستر استخر النهگونه

، tilapia zilli tilapia rendalli و اصوالً علفخوار و میکرو فیتو پالنکتون خوار هستند. ازجملهششی کمی بوده آب

                                                           
8 wang M. and lu M.(2016). Tilapia polyculture: a global review. Aquaculture research 
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 هایها دندانکنند، آنها و الروهای خود را دردهان تیالپیاهای نر گذاشته و نگهداری میتخم sarotherodomهای گونه

 ریز و خارهای زیادی دارند.

ها شوند. آنپروری شامل میها را برای آبزیبهترین گونه oreochromisجنس  sarotherodom galilaeusازجمله 

ها و بچه ماهیان انگشت قد این جنس در داخل دهان دارند. تخم sarotherodomهای عادات غذایی مشابه به گونه

معموالً نرها یک  orechromis mossambicus و oreochromis niloticus کنند. ازجملههایشان رشد میماده

ها را دردهان قرار داده تا عمل انکوباسیون و گیری جنس ماده تخمیابی و جفتالنه در کف استخر حفر کرده و پس از جفت

 .9مانندتفریخ انجام گردد. الروها تا زمان جذب کامل کیسه زرده دردهان مادر باقی می

ت آبی( مقاوم) خصوص تیالپیای بلوبه تحمل به سرمای خوبی داشتهشود ولی دامنه ماهیان گرمابی محسوب می وتیالپیا جز

ل و از رشد خوبی برخوردار است، ولی گونه موزامبیکوس کمتر درجه تحم 32 -16بیشتری نسبت به سرما داشته و در دمای 

 کند.گرما را تحمل می

 کند.راحتی رشد میبه ppt 15الی  10 تیالپیا جزو ماهیان آب شیرین است ولی تحمل شوری را دارد و در شوریهمچنین 

توان به نیل، رد، بلو، زیلی، ها میترین آنشود که از مهمی تیالپیا در سطح جهان پرورش داده میگونه 1606گونه از  10تنها 

 موزامبیک و هیبریدی اشاره کرد.

 ایرفتار تغذیه

ذایی موجود در محیط، مواد غفیلتر فیدر بوده که با پاالیش مواد ماهی تیالپیا از سطوح مختلف غذایی استفاده کرده، بیشتر 

که در منابع طوریکند، همچنین این ماهی قادر به تصفیه و تمیز کردن آب محیط خود است بهغذایی خود را تأمین می

 تواند مورداستفاده قرار گیرد.ها میکننده آب فاضالبعنوان تصفیهشده بهگفته

ماهیان و  مهرگان آبزی و کفزی، الروها، زئوپالنکتون ها، ماکروفیت ها، بیهای استفاده از فیتو پالنکتوناین ماهی قابلیت

شش تیالپیا برای  شود، همچنین از مخاط آبدیتریت ها را دارد. به همین دلیل برای کنترل شکوفایی جلبکی نیز استفاده می

 شود.استفاده از غذای اطراف ماهی استفاده فراوانی می

درصد است به همین دلیل قیمت  30تا  15جیره غذایی مورداستفاده در پرورش تجاری ماهی تیالپیا، انرژی باال و پروتئین 

وسیله پلت های شناور در ستون آب که پروتئین کمی دارد مورد تغذیه قرار غذای مصرفی تیالپیا پایین است. تیالپیا به

                        .                        10گیردمی

                                                           
9  wang M. and lu M.(2016). Tilapia polyculture: a global review. Aquaculture research 
1 0 ag.arizona.edu/azaqua/ista/ISTA9/FullPapers/Ramotar. The effects of plankton on Tilapia growth using organic 

and inorganic fertilizers and what causes phytoplankton bloom to “crash” 
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 تیالپیا گونه نیل: بخش دوم
 

های تجاری دیگر مانند شود که با نامهای ماهی تیالپیا و از خانواده سیچالیدها محسوب مینیل( تیالپیا یکی از گونه) نایل

ز اسرائیل گرفته تا شده است و در سراسر جهان ا( شناختهMango fish) ( و مانگاNilotica) (، نایلوتیکاBoulti) بولتی

 شود.آفریقا و مصر و گامبیا پرورش داده می

گردد ن باز میهزار سال قبل و به مصریا 4است و قدمت پرورش آن به  orechromis niloticusنام علمی این ماهی 

ر بین و احتماالً د کنددادند. تیالپیای نیل، گونه ماهی است بسیار سریع رشد میکه این ماهی را در رودخانه نیل پرورش می

 ارند.دها رشد بیشتری این خانواده تیالپیای نیل و گونه موزامبیک از دیگرگونه

یابد. شود و در بسیاری از کشورها جهان تولید و پرورش داده میگونه ماهی بسیار مهم محسوب میازلحاظ اقتصادی یک

 گراد را زنده بمانند.درجه سانتی 42تا  8ین سال زندگی کنند و در دمای ب 9توانند تا گونه عموماً میاین

. همچنین 11تیالپیای نیل یک ماهی بسیار خوشمزه است و تقاضای زیادی در بازار جهانی برای مصرف و خرید آن وجود دارد

 درصد مربوط به گونه تیالپیای نیل است. 80بیشترین تولید ماهی تیالپیا در جهان با بیش از 

 تیالپیای نیل مشخصات

د، سکیلوگرم بر 4تا  3تواند به سالی میمتر طول بدن و وزنی که در بزرگسانتی 60تیالپیای نیل بدن فشرده دارد و دارای 

 شود.گرم پرورش داده می 500تا  400هرچند به خاطر تولید تجاری معموالً این ماهی در وزنی بین 

 جنس خانواده گروه شاخه دسته نام

 Oreochromis سیچالیدها ماهیان دارانمهره جانوران تیالپیای نیل

 تغذیه

جنس نر و خورد، همو معموالً در تمامی طول روز غذا می خوار(گوشت) خوار است و هم پالنکتون خوارتیالپیای نیل هم گیاه

معموالً نیز مردان به تر رشد کنند. جنس ماده معموالً غذاهای تقریباً یکسان غذا مصرف کرده، اما مردان تمایل دارند سریعهم

 دلیل راندمان باالی تبدیل غذا به انرژی، رشد بیشتری دارند.

 تولیدمثل

                                                           
1 1   en.wikipedia.org/wiki/Nile_tilapia 
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 گیرد. ای از یک تخمک صورت میریزی تودهتولیدمثل تیالپیای نیل از طریق تخم

افتد که دما اتفاق میرسند البته تولیدمثل تنها زمانی ماهگی به بلوغ می 6تا  3ها در سن با توجه به درجه حرارت، این ماهی

داشته و در داخل دهانشان های خود را در داخل دهان خود نگهگراد باشد. معموالً نیز جنس ماده تخمدرجه سانتی 20بیش از 

 .12دارندمرغ داخل دهان خود نگهتخم 200توانند تا ها میشده، همچنین آنالرو بسته

 های زیستی و اکولوژیکویژگی

ها را ها تا تفریخ و جذب کیسه زرده تخمکند، مادهخوبی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد میتیالپیای نیل به

گونه ایی تا چندگونه ایی را تحمل ها از گسترده تا فوق متراکم و از پرورش تکدارند. دامنه متنوعی از سیستمدردهان نگه می

های پرورشی حداقل تحمل نسبت به کنندگان دارد. در بین گونهفکرده و مقبولیت زیادی ازلحاظ طعم و مزه در بین مصر

 دمای پایین و سرد را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 2  www.roysfarm.com/nile-tilapia-fish/ 
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 تیالپیا گونه قرمز: بخش سوم

 

بیت رنگش فروش بیشتری را قرمز( نسبت به تیالپیای نیل از سرعت تولید بیشتری برخوردار بوده، به دلیل جذا) تیالپیای رد

ماهی توانسته بازارهای  هم قیمتش و هم مقاومتش در برابر شوری آب باالتر است. به این دالیل اینبه خود اختصاص داده، 

 ای در بین آبزی پروران و تولیدکنندگان داشته باشد.بیشتری را در سطح جهان به خود اختصاص دهد و محبوبیت ویژه

کنندگان رنگ قرمز را کنندگان است. مصرفرش مصرفدیگر مزیت اصلی تیالپیای قرمز بیش از تیالپیای نیل، پذیعبارتبه

ها اغلب پول بیشتری دانند. به همین دلیل آنهای مشابه و ارزش بازار باال مرتبط میهای دریایی بارنگبه تعدادی از ماهی

 پردازند.برای خرید تیالپیای قرمز نسبت به تیالپیای نیل می

زعم بسیاری از تولیدکنندگان دارای طعم گونه بهافتد ولی اینقرمز زیاد اتفاق میومیر در بچه ماهی تیالپیا گفتنی است مرگ

 .13بهتری نسبت به طعم تیالپیای نیل است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 3 Leonard L. Lovshin.(2015). Criteria for Selecting Nile Tilapia and Red Tilapia for Culture 
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 تیالپیا گونه موزامبیکس: بخش چهارم
 

تواند تا یک ماه میکه اغلب  تیالپیای موزامبیکوس از خانواده سیچالیدها، دارای رنگی مالیم و اصالتاً بومی جنوب آفریقاست

گونه مهاجم آمده  100شود در آسانی با شرایط محیطی سازگار مینام این ماهی که به های بومی خود زندگی کند.در زیستگاه

های موجود در آن و گونه در مقابل کیفیت آب و آلودگیشود. همچنین اینوجه توصیه نمیهیچاست و پرورش آن در ایران به

 لف مقاوم باالیی دارد.های مختبیماری

رسد و متری( به بلوغ میسانتی 9الی  8در اندازه ) گرم در لیتر را داشته، زود 20موزامبیکوس قدرت تحمل شوری باال تا حد 

درصد از  4شود، همچنین هیبریدی( استفاده می) پروری پایینی دارد و بیشتر برای تولید دورگههماوری باالیی و قابلیت آبزی

 .14شودهای مختلف ماهی تیالپیا به تیالپیای موزامبیکوس مربوط میگونهتولید 

وجود بازهم ای نیست اما بااینکند دارای رنگ زیبا و چشم زنندهداری میتیالپیای موزامبیکوس که از تخم و نوزادان خود نگه

تری و نوعی دیگر به رنگ نارنجی است کوس دارای رنگ خاکسدهند. موزامبیطرفدارانی دارد که این نوع ماهی را پرورش می

است ولی جنس نر  اما خاکستری بودن این ماهی بر دو نوع است به صورتی که ماهی ماده دارای رنگی خاکستری و روشن

باشد سر و دهانی بزرگ نسبت به بدنش می  باشد. این ماهی دارایهایش میبه رنگ سیاه و دارای رنگی قرمز بر نوک باله

 دهد.ی را خشن و زشت نشان میکه کمی ماه

ی دهانی اریزی نماید به همین دلیل دارتیالپیای موزامبیکوس برای تولیدمثل مجبور به کندن گودالی است تا داخلش تخم

طور غریزی تخم و نوزادان را برای یک دوره تقریباً ریزی بهبزرگ بوده که دلیل مهم آن این است که ماهی بعد از تخم

 دهد.دهانش پرورش میطوالنی داخل 

ها هیچ غذایی نخواهند خورد بنابراین برای تولید این موزامبیکوس باید دقت شود که ماهی ماده طی مدت مراقبت از تخم

شود که توده بزرگی ه مینباید به ماهی غذا داده و آب آکواریوم کثیف شود. بعد از گذشت مدتی با دمای ثابت روزی مشاهد

 کنند.هایشان بیرون آمده و کنار ماهی ماده شنا میرفته و که همان نوزادانی بوده که از تخمدور ماهی ماده را گ

ها به مخفی کنند تا ماهی مادر دهانش را بازنماید و آنسرعت شنا میطرف دهان ماده بهنوزادان به هنگام احساس خطر به

کند، حتی اگر تعدادی از ی نوزادان را داخل دهانش پنهان میگاه خود پناه ببرند، ماهی مادر نیز دهانش را بازنموده و تمام

های کف آکواریوم ها را از روی سنگاند با صبر و حوصله آنبه دنیا آمده (فلج)طور مادر زادی غیرعادی نوزادان را هم که به

 .15کندکند و داخل دهانش پنهان میجمع می

                                                           
1 4 en.wikipedia.org/wiki/Mozambique_tilapia 
1 5 abass66.blogfa.com/post-32.aspx 
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 زیلی و هیبریدی  تیالپیا گونه: پنجمبخش 
 

یک شود. اینای یافت میطور گستردهای ماهی از خانواده سیچالیدها است که در آفریقا و خاورمیانه بهتیالپیای زیلی گونه

شود، همچنین زیستگاه طبیعی آن در کنار گیاهان ها نیز دیده میآکواریوم ماهی یک منبع مهم غذایی است و گاهی اوقات در

 .16ها استها و حوضچهدریاچه ای سیالبی فصلی،هحاشیه رودخانه و تاالب و جریان

ها نیز ها و حوضچههای هرز موجود در رودخانهخاطر کنترل علف عالوه بر پرورش تجاری و آکواریومی آن این ماهی به

 تواند عمر کند.سال می 6شود و درمجموع حدود پرورش داده می

ها، قدرت زیست داشته و عالوه بر خوار است که در تمام زیستگاهچیزماهی تیالپیا از نوع زیلی یک نوع ماهی مهاجم همه

چیزخوار بودن، سرعت رشد بسیار جثه کوچک، همه .شودتأثیر مخرب بر پوشش گیاهی موجب از بین رفتن سایر آبزیان نیز می

تر اینکه رقیب قدرتمند مهمگونه است و از همه های اینزیاد، مقاومت بسیار نسبت به شرایط محیطی و کنترل دشوار از ویژگی

 .17کندها تنگ میرود و عرصه را بر آنهای بومی و محلی به شمار میغذایی برای گونه

« تاالب شادگان»های استان خوزستان خصوصاً در ای است که در دو سال گذشته با ورود به آبگونههمان ماهی تیالپیا زیلی

 .18ورود کرده است

آید، مثالً وجود می طوری که از اسمش مشخص است از ترکیب پرورش دو ماهی بهترکیبی نیز، همانتیالپیای هیبریدی یا 

 شود.در ایران از ترکیب ژن دو ماهی تیالپیا نیل و تیالپیای رد، تیالپیای هیبریدی تولید می

 های زیستی و اکولوژیکویژگی

های دیگر ازجمله تیالپیای نیل، آبی و زنزیبار وزامبیکوس با انواع گونهتیالپیای هیبریدی از تالقی تیالپیای آلبینو یا تیالپیای م

شور و دریایی مناسب بوده و معموالً در های لباما نسل اول آن عقیم نیست. به دلیل تحمل شوری برای آب شودتولید می .و

یافته و به دلیل رنگ قرمزی که پرورش غذا نیزهای گسترده و کمخوبی در سیستمشود اما بههای متراکم استفاده میسیستم

 عمدتاً دارد بازارپسندی خیلی زیادی دارد.

 

 

                                                           
1 6  en.wikipedia.org/wiki/Redbelly_tilapia 
1 7  issg.org/database/species/ecology.asp?si=1364&fr=1&sts=&lang=EN 

 1436751خبرگزاری تسنیم، کد خبر:    18
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 تیالپیا گونه بلو: ششمبخش 
 

طور عام و کشورهای نه به( است بومی آفریقا و خاورمیاo. aureus) آبی( که نام علمی آن اورئوس اورچرومیش) تیالپیای بلو

تواند شود که میگونه مهاجم محسوب میعنوان یکدر ایالت متحده این ماهی بهطور خاص است. اسرائیل، سنگال و نیجر به

 آفرین باشد.زیست مشکلبرای محیط

دهند. این ماهی عمدتاً گیاهخوار های شور از خود نشان میهای شیرین است ولی تحمل زیادی نیز در آبتیالپیا بلو، ماهی آب

 .19کندها نیز تغذیه میاست هرچند از پالنکتون

 های زیستی و اکولوژیکویژگی

صلی دارند ترین تحمل دمای پایین و سرد را در بین تیالپیاهای پرورشی دارد. برای پرورش در کشورهای که متغیر فبیش

ها را دردهان نگه مرغرسند، تیالپیای بلوی ماده تا تفریخ و جذب کیسه زرده تخمماهگی به بلوغ می 6الی  5مناسب است. در 

 رود.جنس با استفاده از دورگه گیری با استفاده از سایر تیالپیاهای به کار میهای تکدارند و معموالً برای تولید گونهمی

های تیالپیا مناسب است، بیشترین بازدهی را دارد توان استنباط کرد که برای هر اقلیمی یکی از گونهاز توضیحات فوق، می

های که برخالف اکثر ماهیان که دورگهاشته باشند. دوم اینددر همه شرایط بهترین بازدهی را  هاگونه نیست که همه گونهو این

توان برای کنترل ها عقیم هستند و از این فن چندان نمیها معموالً عقیم است در تیالپیا تعداد معدودی از دورگهحاصل از آن

که با ها در منابع آبی استفاده کرد و سوم اینار آنی از استقرگونه ایی آنان برای جلوگیرجنسیت این ماهیان و پرورش تک

های باشد گونه نیل یا گونههای نامتعارف مرکزی میتوجه به هدف شیالت ایران از واردات تیالپیا که پرورش آن در آب

 تر است.شور دارند مناسبهیبرید که رشد بهتری در آب

 

 

 

 

 

                                                           
1 9  en.wikipedia.org/wiki/Oreochromis_aureus 
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  جهان در تولید ماهی تیالپیا قدمتهفتم: بخش 
 

گردد، سال قبل از میالد مسیح برمی 1500های کتاب انجیل قدمت تولید ماهی تیالپیا در جهان به اساس یکی از داستان بر

 کردند.اده میبه همین دلیل بیشتر مردم شهرهای تحت لوای امپراتوری روم از این ماهی در سبد غذایی خود استف

شده و معجزات زیادی از عیسی مسیح و شاگردش پیتر به مصرف ماهی تیالپیا اشاره درواقع محققان معتقدند در کتاب مقدس

ها صورت گرفته، به همین دلیل مصرف آن در بین رومیان و مردم پس از میالد مسیح وسیله این ماهی در درمان بیماریبه

 رواج پیداکرده است.

اسرائیل( ) های اشغالیآب شیرین است که در میان سرزمیندریاچه طبریه که به دریاچه جلیل هم شهرت یافته یک دریاچه 

های مقدس مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در اطراف آن قرار شده است و برخی از مکانسوریه( واقع) های جوالنو بلندی

 شد.محسوب می های تازه مکانی ایده آل برای تولید و پرورش ماهی تیالپیادلیل وجود آب گرم و آب دارد، این دریاچه به

شده و سپس توسط عیسی مسیح به شهر شده است که تیالپیا ماهی است که توسط سنت پیتر در دریاچه طبریه گرفتهگفته

 فلسطین که در شمال غربی دریاچه طبریه واقع بود( آورده شده است. شهری باستانی در) طابغ

روزه خود از شود چون وی در زمان روزه گرفتن چهلاطالق می پیا، ماهی سنت پیتریکی از دالیلی است که به ماهی تیالاین

 کرد.کرد و تنها تیالپیا مصرف میگوشت استفاده نمی

کنند و بسیاری از مردم در یمامروزه نیز همچنان ماهی تیالپیا در این دریاچه وجود دارند و ماهیگیران اسرائیلی آن را صید 

 کنند.ف میماهی سنت پیتر خریداری و مصرعنوان ها آن را بهبازارها و رستوران

رفته شده عیسی مسیح در این دریاچه راه میشده است چون گفتهدر کتاب مقدس انجیل نیز به اهمیت دریاچه طبریه اشاره

 کرد.ماهی تیالپیا امنیت غذایی مردمان روزگار خود را تأمین می 2قرص نان و  5است و همچنین با 

اکنون بوده، اعتقاد بر این های اشتغالی در قدیم و همطبریه( یکی از منابع آب شیرین سرزمین) چه جلیلکه دریاعالوه بر این

 ده باشد.بخشی از کتاب انجیل مقدس( نیز در اطراف این دریاچه به وی الهام ش) است که حتی موعظه سر کوه

دارد به همین دلیل در زمان عیسی مسیح به  رتریزی و تکثیر فراوان شهماهی تیالپیا یکی از ماهیانی است که به تخم

شد. عکس باال نیز مربوط به سنگفرش یکی از کلیساهای شهر باستانی طابغ است پرورش و تولید آن اهمیت زیادی داده می

 شده است.که در آن به تولید ماهی تیالپیا اشاره
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ماند و این ماهیان در کنار هم شنا آب باقی می در کتاب مقدس انجیل آمده است که چون ماهی تیالپیا در نزدیکی سطح

لف امپراتوری کردند و تجهیزات صیادی آن زمان بسیار ابتدایی بوده است، ماهی تیالپیا امنیت غذایی مردم مناطق مختمی

 کرده است.روم را تأمین می

سترسی بود چون بر ع غذایی در دفراتر از بحث گرفتن ماهی توسط عیسی مسیح و سنت پیتر، این است که تیالپیا یک منب

ل مصرف تیالپیا در بین طبق گفته کتاب مقدس انجیل در آن زمان مواد غذایی تازه بسیار اندک و کمیاب بود، به همین دلی

 مردم گسترش پیداکرده بود.

باالی رشد و سرعتآوری، از دوران زندگانی عیسی مسیح به بعد تولید ماهی تیالپیا در اطراف دریاچه جلیل به دلیل اشتها

 داشتن پروتئین سالم در گوشت این ماهی رواج پیدا کرد.

ای مغذی که کند، ماهیشده و نقش مهمی دوران زندگانی عیسی مسیح ایفا میهای متمادی حفظاین ماهی در طول قرن

زایمان زنان نیز بسیار مفید  که این ماهی برایعالوه اینکنند، بههنوز هم پیروان مسیحیت از گوشت این ماهی استفاده می

 .20است

گردد اما اولین پرورش سال قبل و کشور مصر برمی 4000شود که سابقه پرورش ماهی تیالپیا در جهان به اگرچه گفته می

 .21در کشور کنیا است 1924شده مربوط به سال علمی ثبت

ولیعهد ژاپن  1956در سال  کی تیالپیا را از مالزی به کشور خود بردند، سپس عنوان ماهی خوراها بهنیز ژاپنی 1950در سال 

منظور گسترش و توزیع مصرف ماهی تیالپیا در گونه تیالپیا به پادشاه تایلند اهدا کرد که پادشاه این کشور نیز بعدها به 50

 یالپیا به بخش شیالت این کشور اهدا کرد.هزار ماهی ت 10سراسر تایلند 

بومیپول آدولیاده پادشاه پیشین تایلند با امید به ارائه مواد مغذی و سرشار از پروتئین به روستائیان،  1966بعدازآن در سال 

 .22کم رونق یافتها معرفی و عرضه کرد، به همین دلیل تولید این ماهی در شرق آسیا کمماهی تیالپیا را به آن

تدریج افزایش پیدا کرد به 1990میزان پرورش ماهی تیالپیا در دنیا محدود بود اما از آن زمان تا سال  1970تا قبل از سال  

ماهیان دومین ماهی پرورشی  میلیون تن بعد از کپور 4و بعدازآن با چنان سرعتی رشد کرده که امروزه با تولید نزدیک به 

 .23آبزیان پرورشی دنیا استدرصد از کل  7جهان با سهم حدود 

 

                                                           
2 0   thehealthyfish.com/the-biblical-origins-of-tilapia/ 
2 1   tilapia culture(2005). Abbdel Fattah- m. El sayed 
2 2   www.huahintoday.com/food-wine/tilapia-fish-thrive-thailand-thanks-initiative-king-rama-ix/      
2 3   arya vazirzadeh(2017).Tilapia Farming in Iran: Savior of Aquaculture or Destroyer of Environment 
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 بررسی خصوصیات غذایی ماهی تیالپیا: هشتمبخش 
 

گونه با شرایط محیطی گذاری رشد سریع، تطابق زیاد اینعنوان مرغ آبزی معروف است، علت این نامماهی تیالپیا در دنیا به

 .24پروری استتوقع بودن و امکان تولید متراکم این ماهی در شرایط آبزیو کم

شده ست که تیالپیا امید اصلی تأمین پروتئین جامعه رو به رشد جهانی است. رشد جهانی همه های فائو مکرر اشارهگزارش در

درصد  6پروری بیش از که رشد آبزیدرصد است درصورتی 2منابع پروتئین حیوانی جهان مثل گاو، گوسفند و ماکیان حدود 

 .25درصد سالیانه دارد 12ین رشد را با رشد بیش از بوده و در بین آبزیان نیز تیالپیا باالتر

باشد. نقش و نسبت مطلوب اسیدهای چرب غیراشباع می گوشت ماهی تیالپیا دارای مقدار مناسب پروتئین، کاروتنوئیدها

 .26شده استاسیدهای چرب غیراشباع و مصرف آن در سالمت بدن انسان کامالً شناخته

آالی سالمون، مکرول و کپور این است که چربی کمتر و پروتئین بیشتری دیگری مانند قزلهای مزیت تیالپیا نسبت به ماهی

دارد. کسانی که بیشتر به دنبال به دست آوردن انرژی حاصل از مصرف پروتئین هستند، مانند ورزشکاران و یا افرادی که 

حقیقات علمی حاکی از آن است که مصرف این دوست ندارند چاق شوند، بهتر است از ماهی تیالپیا استفاده نمایند، حتی ت

 .27باشدماهی برای زنان باردار نیز مفید می

شود که توجه کارتنوئید در کبد یافت میشود بخش قابلدر تیالپیای نیل که در مرکز تحقیقات بافق یزد نیز پرورش داده می

اکسیدان داشته و نقش حفاظت در برابر سرطان و افزایش شود. این ترکیب اثر آنتیتبدیل می Aبراثر اکسیداسیون به ویتامین 

 های قلبی و عروقی بسیار مؤثر است.پاسخ ایمنی را دارد. همچنین برای پیشگیری از بیماری

صفت مقاومت در برابر عفونت اند که اساساً آنچه به این ماهی وی در پایان گفت: تیالپیا ماهی مقاومی است و محققین دریافته

ها، برابر بیماری توجه به مقاومت تیالپیا در حقیقت وجود کارتنوئید سرشار در پیکره این ماهی است. با بخشد، درو امراض را می

وره زیرا در د توجه است؛های دارویی و شیمیایی برای مصرف انسانی بسیار قابلسالمت فیله تیالپیای پرورشی ازنظر باقیمانده

 .28ها بسیار محدود استبیوتیکپرورش این ماهی مصرف مواد شیمیایی و آنتی

                                                           
2 4 wang M. and lu M.(2016). Tilapia polyculture: a global review. Aquaculture research 
2 5 Fao i.(2016). WFP(2015), The state of food insecurity in the world 2015. Meeting the 2015 international hunger 

targets: taking stock of uneven progress. Food and agriculture organization publication, rome 
 408394، کد خبر: 1395الف،  پایگاه خبری تحلیلی 26
 4582پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر:  27
 37611پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر:  28
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ماهی، ترین و ارزشمندترین مواد غذایی که سرشار از ویتامین دی هستند شامل غذاهای دریایی ازجمله ماهی تیالپیا، شاهغنی

تامین دی در آبزیان است و بعدازآن ها، بنابراین منبع اصلی مصرف وی هستند؛ …آال، ماهی ساردین و سالمون وماهی قزل

 .29منبع اصلی ویتامین دی هستند 2مرغ و پنیرها تخم

شود که در آن عنوان معدن مواد غذایی شناخته میهای مفید زیادی دارد و بهعنوان یک منبع غذای دریایی ویژگیتیالپیا به

، 12، سلنیوم، فسفر، پتاسیم، ویتامین ب 3سیدهای چرب امگا توجه پروتئین، اها و مواد معدنی ازجمله مقادیر قابلویتامین

 .30و پانوتنیک اسید موجود است 1نیاسین، ویتامین ب 

 گرم( از ماهی تیالپیا حاوی مواد زیر است: 100اونس ) 35هر 

 128 کالری 

 کربوهیدرات ندارد 

 26 گرم پروتئین 

 3 گرم چربی 

 24  غذاییدرصد نیاسین برحسب درصد ارزش روزانه مصرف مواد 

 31 درصد ویتامین برحسب درصد ارزش روزانه مصرف مواد غذایی 

 20 درصد فسفر برحسب درصد ارزش روزانه مصرف مواد غذایی 

 78 درصد سلنیوم برحسب درصد ارزش روزانه مصرف مواد غذایی 

 20  مواد غذاییدرصد پتاسیم برحسب درصد ارزش روزانه مصرف 

ترین فواید مصرف . برخی از مهم31گرم چربی در خود دارد 3چرب است که تنها تیالپیا همچنین یک منبع پروتئینی بسیار کم

 طور خالصه به شرح زیر است:ماهی تیالپیا به

بخشیده و از بدن در های سفید را بهبود است. این ماهی فعالیت گلبول تقویت سیستم ایمنی بدن از خواص ماهی تیالپیا،

 .کندزا مراقبت میمقابل مواد مضر و عوامل بیماری

 .دارد غده تیروئید ماهی تیالپیا حاوی عنصر سلنیوم بوده که نقش مؤثری در بهبود و عملکرد مناسب

ست و روند اید مف سالمت پوست اکسیدان بوده برایها و مواد آنتیماهی تیالپیا نیز همانند سایر ماهی حاوی انواع ویتامین

 .اندازدپیری را به تأخیر می

                                                           
2 9 www.anses.fr/en/node/40406    
3 0 www.organicfacts.net/health-benefits/animal-product/tilapia.html 
3 1 www.healthline.com/nutrition/tilapia-fish#section5 
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 .ی و سکته استمصرف ماهی تیالپیا به دلیل مقدار باالی اسیدهای چرب در آن سبب کاهش خطر ابتال به حمالت قلب

 .کننداندازه کافی دریافت نمیها، حاوی مواد مغذی مهمی است که اکثر مردم بهماهی تیالپیا نیز همانند سایر ماهی

تواند باعث افزایش ماده خاکستری مغز شده و نقش محافظتی در برابر زوال مغز ناشی از کهولت اهی تیالپیا، میمصرف م

بخشد و برای درمان افسردگی سن و پیشگیری از آلزایمر دارد، همچنین مصرف این ماهی عملکرد سیستم عصبی را بهبود می

 .32مفید است

 مواد معدنی با نسبت باال در تیالپیا

که با مصرف آن بخش مهمی از نیازهای حیاتی بدن رفع طوریشت ماهی تیالپیا سرشار از مواد معدنی مفید است بهگو

 ها پرداخته است:به شرح این مواد معدنی و تأثیرات مفید مصرف آن 33شود، در همین رابطه دکتر مقدممی

 یارم فیله تیالپگ 100گرم در میلی گرم ماهی تیالپیا 100گرم در میلی ماده معدنی

 60 52 سدیم

 350 302 پتاسیم

 ( میزان سدیم و پتاسیم موجود در ماهی تیالپیا1جدول 

کنند. حفظ نسبت میان این سدیم و پتاسیم دو عنصر مهم هستند که نقش حیاتی در فرآیندهای متابولیک بدن انسان ایفا می

 سالمتی است.دو عنصر، کلیدی برای دستیابی به

 تواند به حفاظت از بدن در برابر فشارخون باال، سکته و درنهایت مرگ کمک کند. می K مصرف مواد غذایی مطابق فاکتور 

 شود. سدیم و پتاسیم تأثیر متضادی بر روی قلب دارند.تعریف می 4به  1صورت نسبت سدیم به پتاسیم حداقل به K فاکتور

که افزایش میزان دریافت پتاسیم باعث کاهش فشارخون شود درحالیفشارخون میافزایش میزان دریافت سدیم باعث افزایش  

ترتیب خطر ابتال به فشارخون باال را اینها را کاهش دهد و بهکند تا فشار رگگردد. پتاسیم نیتریک اسید را فعال میمی

 شود.آب باعث وارد شدن فشار به قلب میزند و افزایش میزان ها را بر هم میل مایعات در سلولدهد. سدیم تعادکاهش می

شود زیرا با افزایش میزان پتاسیم در بدن، سدیم بیشتری دفع برای غلبه بر این، افزایش میزان مصرف پتاسیم توصیه می 

راکی رصد کاهش دهد. تیالپیا خود 40تواند خطر سکته را تا گرم میمیلی 390شود. افزایش دریافت پتاسیم روزانه به میزان می

های دهنده بیماریکننده مطمئن جهت برطرف کردن نیاز پتاسیم بدن و کاهشمناسب ازنظر نسبت سدیم به پتاسیم و تأمین

 .کلیه و قلب و عروق است

                                                           
3 2 setare.com/fa/news/13415 
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 د. گوشت ماهیانی چون تیالپیا وتواند برجسته باشتوجه آن در ماهی تیالپیا میواسطه مقدار قابلعنصر سلنیوم بههمچنین 

کنند، دارای میزان بیشتری از این شده در خاک سرشار از سلنیوم تغذیه میهای کامل و یا از گیاهان کشتز دانهکپور که ا

 باشند.ماده معدنی می

 گرم فیله ماهی تیالپیا 100گرم در میلی گرم ماهی تیالپیا 100گرم در میلی ماده معدنی

 48.5 41.8 سلنیوم

 ماهی تیالپیا( میزان سلنیوم موجود در 2جدول 

شود. اکسیدانی در بدن محسوب میسیستم دفاعی عمده آنتی GPX باشد وسلنیوم یک بخش مهم از پر اکسید گلوتاتیون می

کند و تعداد رسپتورهای های اکسیداتیو محافظت میدر برابر آسیب RNA سلنیوم موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده از

 برند.مهاجم را از بین می پاتوژن های T هایکند و سلولزیاد می T هایرا در سطح سلول 2اینترلوکین 

کند. برخالف ادعای برخی از سلنیوم در ساخت نوروترانسمیترهای مغز نقش داشته و از جنون و ضعف بدن جلوگیری می

االً روند این االی سلنیوم، احتمتنها از عوامل ایجادکننده بیماری آلزایمر نیست بلکه به علت مقادیر بمحققین، ماهی تیالپیا نه

 کند.بیماری را کند می

اساس دانسته، را بی در مجله بیوشیمی تأثیر تیالپیا در بروز بیماری آلزایمر 2016در سال  Melanieدر همین راستا،  

 2015زایمر همین موضوع را گزارش نموده است. از طرف دیگر در ژورنال بیماری آل 2009در سال  Harris همچنین

 مطالعه ای دقیق نیست. 2017شده که طبق نظر اولیویر استداللی مبنی بر تأثیر تیالپیا بر آلزایمر ارائه

آورند و هر یک دست می ای از مواد بهاین واقعیت را نیز بایستی تأکید نمود که انسان نیازهای غذایی خود را از مجموعه 

 مکمل دیگری خواهد بود.

کند. وجود سلنیوم در د مینیوم مرتبط بوده و مصرف روزانه سلنیوم پیشرفت بیماری پارکینسون را کنپارکینسون با کمبود سل

کند، این موضوع را محققین فنالندی در دانشگاه کیوپیو ثابت خون مادران باردار از ورود سم به بدن جنین جلوگیری می

 اند.کرده

م میکروگرم در روز است. تیالپیا با داشتن میزان مناسبی از سلنیو 40ساالن رگمیکروگرم و در بز 60نیاز روزانه در زنان باردار  

 .هم در سالمت انسان باشدکننده نیاز به این عنصر متواند برطرفدر سبد غذایی خانوار می

 4اشد که بمی B های گروههای محلول در آب و متعلق به ویتامیناز ویتامین B12 کوبال آمین یابه عنوان عنصری دیگر، 

ساز و سیستم عصبی اثرگذار است، کمبود کوبال آمین موجب سازد. این ویتامین در عملکرد سیستم خوندرصد آن را کبالت می

 شود.های قرمز میآنمی و بدشکلی گلبول
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به این ویتامین در بوده و تیالپیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. میزان نیاز روزانه  B12 ماهی یکی از منابع غنی از ویتامین

 .34کندتوان گفت تیالپیا تا حدی این نیاز را برطرف میمیکروگرم است که می 2.4افراد بالغ 

 گرم فیله ماهی تیالپیا 100میکروگرم در  گرم ماهی تیالپیا 100میکروگرم در  ماده معدنی

 B12 1.58 1.83ویتامین 

 موجود در ماهی تیالپیا B12( میزان ویتامین 3جدول 

 خصوصیات درمانی ماهی تیالپیا

توان به کاهش وزن، افزایش متابولیسم بدن، سرعت بخشیدن به ترین خصوصیاتی درمانی موجود در ماهی تیالپیا میاز مهم

یسرید، جلوگیری از پایین تری گیلهای مزمن، سرعتهای قوی، کاهش خطر بیماریترمیم و رشد بدن، ساختن استخوان

های مختلف، کاهش عالئم پیری، اصل(، محافظت در برابر کاهش شناخت، جلوگیری از انواع سرطانآرتریت )التهاب مف

 .تقویت سالمتی موی سر و تقویت سیستم بدنی اشاره کرد

 مزیت مهم و مفید دارد که در ادامه موردبررسی قرار گفته است: 8دهد که ماهی تیالپیا ها کارشناسان تغذیه نشان میبررسی

توجهی است و مصرف های ماهی تیالپیا این است که دارای میزان پروتئین قابلترین جنبهیکی از مهم توجه:پروتئین قابل -1

 ه بدن ما به پروتئین را تأمین کند.درصد نیاز روزان 15تواند آن می

صورت آنزیمی به آمینواسیدهای تواند بهدهد؛ زیرا میپروتئین حیوانی سهم مهمی از رژیم غذایی ما را به خود اختصاص می

 گردد. استفاده در بدن انسان تبدیلهای قابلترکیبی شکسته شده وصل شود و دوباره به پروتئین

ها و عضالت ارتباط دارد؛ همچنین در رشد کودک ها، غشاها، سلولطور مستقیم با رشد و توسعه مناسب ارگاناین پروتئین به

 های حیوانی برای رشد عضالت، ترمیم سلولی و فعالیت متابولیک بدن ضروری هستند.. پروتئینتواند بسیار مؤثر باشدنیز می

روتئین باالتری است و میزان کالری و چربی کمی برخالف بسیاری از آبزیان دیگر، ماهی تیالپیا دارای پ کاهش وزن: -2

تواند برای افرادی که سعی دارند د؛ لذا تیالپیا میراه خوب برای کاهش جذب کالری شما باشتواند یکدارد که این مسئله می

 وزنشان را بدون تحمل گرسنگی کاهش دهند، مؤثر باشد.

ترین مواد معدنی موجود در تیالپیا، فسفر است که یک ماده معدنی ضروری برای یکی از برجسته  سالمتی استخوان: -3

ها ها و ناخنری ضروری برای نگهداری دنداننین فسفر عنصشود. همچها میسالمتی انسان است، زیرا سبب رشد استخوان

 شود، کمک کند.تواند به جلوگیری از پوکی استخوان که سبب نابودی مواد معدنی استخوانی میاست و می

                                                           
 مصاحبه اختصاصی با دکتر کیانوش مقدم 34
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اکسیدان است. پیا مثل بسیاری از آبزیان دیگر دارای مقادیر زیادی سلنیوم و آنتیتیال جلوگیری از سرطان پروستات: -4

ها ازجمله سرطان پروستات و همچنین حمالت قلبی طالعات نشان داده که سلنیوم در کاهش ابتال به بسیاری از سرطانم

 کمک شایانی کند.

طور مستقیم با کاهش سطح کلسترول و تری ای از اسیدهای چرب است که بهماهی تیالپیا دارای منبع غنی سالمت قلب: -5

را خنثی کرده  6رب امگا چتأثیر عصاره اسیدهای  3انسان ارتباط دارد. اسیدهای چرب امگا گلیسیرید در سیستم قلبی عروقی 

دهد و سبب کنند. پتاسیم موجود در تیالپیا فشارخون را کاهش میو برای جلوگیری از حمالت قلبی و سکته مغزی کمک می

 شود.سالمت قلبی می

اند. پتاسیم ویت قدرت مغز و افزایش عملکرد عصبی مرتبطتیالپیا به تقو پتاسیم موجود در  3اسید چرب امگا  سالمت مغز: -6

های دهد و برای تعادل بدن ضروری است و واکنش عصبی و رسوب مواد مغذی را در بخشورود اکسیژن را به مغز افزایش می

 کند.مناسب بدن ازجمله مغز، تسهیل می

را  Cو  Eتواند ویتامین شود و درواقع میاکسیدان شناخته مییعنوان یک آنتسلنیوم به جلوگیری از پیری زودرس: -7

درصد از سلنیوم  20بنابراین، بیش از  شوند؛که هر دو باعث بهبود کیفیت و سالمت پوست می سازی یا تحریک کندجوان

است که منجر به کند، یک منبع غذایی بسیار خوب برای بهبود سالمت و ظاهر پوست روزانه که تیالپیا آن را فراهم می

 شود.وچروک و سایر عالئم پیری میکاهش چین

نی بدن است. کاربرد نهایی مفید سلنیوم موجود در ماهی تیالپیا برای سیستم ایم ایمنی و عملکرد تیروئید: بهبود سیستم -8

ی خارجی محافظت های سفید خون کمک کند که بدن را در مقابل سموم و فشارهاتواند به تقویت فعالیت گلبولاین می

 کند.ا را کنترل میکند. عالوه بر این، سلنیوم نقش مهمی در تنظیم غده تیروئید دارد که بسیاری از عملکردهای هورمونی ممی

های شیمیایی بدن را تضمین مصرف ماهی تیالپیا عملکرد مناسب غده تیروئید، متابولیسم خوب و عملکرد بدن و واکنش

ته نسرین مشایی، رئیس مرکز تحقیقات شیالت بافق یزد، سازمان غذا و داروی امریکا و آژانس . همچنین طبق گف35کندمی

ماهی، کد( برای زنان زیست آمریکا، مصرف گوشت تیالپیا را در کنار چهار آبزی دیگر )سالمون، میگو، گربهحفاظت محیط

 .36باردار، زنان شیرده و اطفال توصیه کرده است

 

 

                                                           
3 5 www.organicfacts.net/health-benefits/animal-product/tilapia.html 

 46896پایگاه خبری تحلیلی فردا نیوز، کد خبر:  36
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 مختلف ماهی تیالپیا در جهان برای درآمدزایی ز مزایایاستفاده ا: نهمبخش 
 

های واستخوان آن استفادهکشورهای تولیدکننده ماهی تیالپیا تنها به استفاده خوراکی از این ماهی اکتفا نکرده و از پوست

پزشکان برزیلی موفق شدند  مثالًکنند، برند و از این طریق درآمد تولیدشان را محدود به فروش فیله آن نمیفراوانی را می

دهد این کار تأثیر چشمگیری در بهبود بیماران برای درمان سوختگی استفاده کنند که نتایج اولیه نشان می پوست این ماهی از

 داشته است.

 هایماریبدر برابر  تواندیمی شیرین است که هاآبیده آل در بین تمام ماهیان ااین محققین معتقدند تیالپیا یک نمونه 

این ماهی حاوی  دهدیمیا نشان پوست ماهی تیالپ لیوتحلهیتجز ندیگویماالیی داشته باشد، عالوه بر این پزشکان مقاومت ب

ی بر زخم بیماران خشک تا پوست این ماه کشدیمو رطوبت باالست، بنابراین زمان زیادی طول  1مقادیر زیادی کالژن نوع 

 شود.

های شدید ناشی از سوختگی مؤثر است. توجهی در فرایند بهبود و درمان زخمطور قابلبهماهی تیالپیا  این پزشکان اعتقاددارند

شود کاربرد پوست ماهی تیالپیا در حال حاضر تقریباً به همان اندازه که یک کرم موضعی سبب بهبود سوختگی بیماران می

 .37وختگی داردکاهش آسیب و درد بیماران مبتالبه س دارد البته مزایای دیگری نیز ازجمله

کنند ولی در کشور ما معموالً از پوست و های این ماهی استفاده میاغلب کشورهای تولیدکننده ماهی تیالپیا از تمام قسمت

 شود.پولک ماهی استفاده نمی

ی هادهاستفاین ماهی نیز از صنایع تبدیلی ا توانیمبلکه  ستینتولید تیالپیا در تایوان تنها برای مصرف کردن )خوردن( 

 .دیآیم ستبه دزیادی به عمل آورد. یکی از این صنایع تبدیلی کالژن است که از پوست و پولک ماهی تیالپیا 

شده است، ز آن تشکیلادرصد از بدن ما  40الی  30یک کارشناس تیالپیا در تایوان گفت: کالژن یک نوع پروتئین است که 

 شود.سالمتی ما محسوب میدرنتیجه کالژن عنصر اساسی برای حفظ تعادل و 

های شود. دولت تایوان این نوشیدنی را در بطریصورت نوشیدنی مصرف میشده از پوست ماهی تیالپیا بهکالژن استخراج

ا معده خالی در این کشور مصرف بکند که معموالً روزانه قبل از غذا و بندی به مردم عرضه میصورت بستهلیتری و بهمیلی 15

 شود.می

 صورتبهقبل از مالیدن  معموالًبرای استفاده در مراقبت از پوست صورت استفاده شود، در این روش  تواندیمژن همچنین کال

 شودیمزده  صورتبهکمی آب رقیق 

                                                           
3 7 www.seafoodsource.com/news/food-safety-health/tilapia-skin-used-to-heal-brazilian-burn-victims 

http://moqavemati.net/24968/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3/
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ها همچنین از پوست ماهی تیالپیا لنز کند؛ آناز پوست و پولک ماهی این ماهی پروتئین کالژن استخراج می دولت تایوان

، همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای شرق قاره آسیا از کالژن موجود در ماهی تیالپیا سازندقرنیه چشم می

 کنند.نوشیدنی درست می

های رود همچنین این محصول برای پارچهکننده پوست بکار میعنوان مرطوبیکی دیگر از کاربردهای کالژن این است که به

گیرد بنابراین ماهی تیالپیا عالوه بر مصارف نیز مورداستفاده قرار می …کن و های ضد الکتریسیته سامحافظتی، پارچه

 .38تواند درآمدزایی داشته باشدها نیز کاربرد داشته و میخوراکی، در دیگر حوزه

زیادی برای صادرات صنایع تبدیلی حاصل از این ماهی به کشورهای اتحادیه های نیز برنامه ویتنام و تایلند مسئولین شیالت

 .40و39متحده دارنداروپا و آمریکای شمالی ازجمله ایاالت

سازی در دنیا قرارگرفته و با آن است که مورد استقبال صنعت چرم یکی از نقاط قوت تیالپیا پوست بسیار ضخیم این ماهی

 .41دستی و لوازم تزیینی، کفش، لباس، کیف پول و ژالتین ساختهای دستی، صنایعکیف های چرمی، کفش،توان دستکشمی

یف پول و بسیاری از چرمی کیف، کمربند، ک جانبی زنانه و مردانه نیز مانند لوازمپوست تیالپیاهای بزرگ نیز برای ساخت  

 .ردیگیمقرار  مورداستفادهجات دیگر 

ر خصوص دکارشناس بخش خصوصی شیالت و امراهلل قاجاری، کارشناس دامپزشکی همچنین محمدابراهیم اسماعیلی 

گونه جایگزین برای میگو در مناطقی که بیماری فراگیر شده عنوان یکهای دیگر از ماهی تیالپیا معتقدند تیالپیا بهاستفاده

ز اثرات مثبتی روی یکدیگر دارند تیالپیا نی زمان میگو و ماهیتواند مورداستفاده قرار گیرد، چون تولید همشده است میمطرح

تواند در کنترل های آبزیان در سازمان دامپزشکی، تیالپیا میو بنا به فرموده مدیرکل محترم بهداشت و مبارزه و با بیماری

 .25رودین میکه سفید از بلاست که سالیانه صدها تن میگوی کشور در اثر بیماری  بیماری میگو مؤثر واقع شود. این در حالی

 
 

 

 

 

                                                           
3 8  newsbits.mb.com.ph/2017/07/05/up-in-taiwan-tilapia-is-not-only-for-eating 
3 9  www.huahintoday.com/food-wine/tilapia-fish-thrive-thailand-thanks-initiative-king-rama-ix 
4 0  www.seafoodsource.com/commentary/tilapia-could-take-off-in-vietnam-as-pangasius-problems-persist 
4 1  fao(2016) 

http://moqavemati.net/24161/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AF/
http://moqavemati.net/35433/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-220-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7/
http://moqavemati.net/37469/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF/
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 بررسی شایعات مختلف در خصوص تولید و مصرف ماهی تیالپیادهم: بخش 
 

وشت این ماهی از گوشه و گاز زمان ورود ماهی تیالپیا به کشور برای تکثیر تاکنون شایعات و شبهات زیادی در مورد کیفیت 

اساس نظرات  شایعات و شبهات پرداخته و پاسخی علمی بربررسی تمامی این  شود، به همین منظور در زیر بهکنار شنیده می

 ها داده خواهد شد.کارشناسان مجرب به هرکدام از آن

 موجود در تیالپیا ۳امگا  کم بودن مقدار کمبود ارزش غذایی و

همچنین مصرف این  ،شود)چربی خون( می گلیسیرید تری آمدن پایینچربی مفیدی است که سبب کاهش التهابات و  3امگا 

 دهد.های قلبی را کاهش مینوع چربی، خطر ابتال به بیماری

موجود در تیالپیا بیشتر از میزان  6ی مصرفی است. میزان امگا در هر وعده 3گرم چربی امگا میلی 240ماهی تیالپیا حاوی 

 .42دارد تناسب باهمماهی تیالپیا  6و امگا  3آن است به همین دلیل میزان امگا  3امگا 

یاز دارد. اسیدهای چرب از ازجمله اسیدهای چرب و پروتئین ن ایتغذیهبدن انسان برای برطرف کردن نیازهای خود به مواد 

گردد.  تأمینطریق ماده غذایی  است که بدن قادر به تولید انواع ضروری آن نیست و باید از هاچربی دهندهتشکیلاجزای 

هی از اسیدهای چرب غیراشباع ضروری نام گرو 3امگا  شوند،می بندیتقسیمو غیراشباع  شدهاشباع گروه دواسیدهای چرب به 

 است.

روری هستند و ثانیاً چون توسط ض کامالًکه اوالً برای ادامه حیات بدن  اندنامیدهاین اسیدهای چرب را به این دلیل ضروری  

شوند. به عبارتی لزوم حضور اسیدهای  تأمین هامکملنیستند، حتماً باید از طریق رژیم غذایی با  تولیدقابلخود بدن انسان 

از اسیدهای چرب تشکیل  دتاًعمتوضیح داد که: ساختمان غشاء سلولی در بدن  گونهاین توانمیدر بدن را  3چرب امگا 

 .اندیافته

 هاسلولاز داخل  سرعتبهائد زو مواد  واردشده هاسلولذی به درون تا میزان معینی از مواد مغ دهدمیغشاء سلولی اجازه 

و احسن به انجام رسانند بایستی غشاء قادر باشند این وظیفه تبادل مواد مغذی و زائد را به نح هاسلول کهآنخارج گردند. برای 

 سلولی سیالیت، پایداری و یکپارچگی خود را حفظ نماید.

و همچنین قابلیت برقراری  دادهازدستلولی سالم باشند، توانایی نگهداری آب و مواد مغذی را که فاقد غشاء س هاییسلول

 پذیریانعطافکیل یافته است، سیالیت و غشاء سلولی از چربی تش کهازآنجایی. دهندمیرا نیز از دست  هاسلولارتباط با سایر 

 د.ها به نوع چربی مصرفی ما بستگی دارآن

                                                           
4 2  www.healthline.com/nutrition/tilapia-fish 
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ها را غیراشباع، سالمتی آن هاینروغو در مقابل، مصرف  کندمی وسختسفتغشاء سلولی را  شدهاشباع هایروغنمصرف  

 حیاتی در ساختار غشاء سلولی دارد. نقش، 3و لذا اسیدهای چرب امگا  کندمیتضمین 

ر روی خون اسکیموها ببا تحقیق بر روی شیوه غذایی اسکیموها کشف شد. مطالعه  1979برای نخستین بار در سال  3امگا  

ولی اسیدهای چرب  کردندمیاسکیموها غذای اصلی خود را از گوشت حیوانات پرچرب شکاری تهیه  باوجودآنکهنشان داد 

در  3. این تحقیق حضور امگا شودمی هارگگرفتگی  ومانع از رسوبات  درنتیجهها مانع از تجمع پالکت و موجود در خون آن

نیز  آال، تن، هالیبوت )نوعی ماهی پهن بزرگ( و دیگر جانداران دریایی ازجمله خزه و جلبک ولجانداران آبزی همچون قز

 روغنی را اثبات کرد. هایدانهگیاهانی نظیر خرفه و همچنین 

 ،قلب دارند هایفعالیتیز تقویت حافظه و ن خصوصبهمغذی و  هایفعالیتنقش مهمی در کارکرد  ،3اسیدهای چرب امگا 

 .اندکردهدر هفته توصیه  را حداقل دو بار 3مواد حاوی امگا  خودمصرف هاییافتهموسسه قلب آمریکا بنا بر  کارشناسان

مکمل  هایقرصبدن خود از  موردنیاز 3امگا  تأمینتحقیقات نشان داده است زنان باردار، مادران شیرده و کودکان باید برای 

 .استفاده نمایند 3امگا 

ذرت، آفتابگردان، سویا و  هایروغندر  6. امگا شوندمیشناخته  6به نام امگا  غیراشباعاسیدهای چرب  ازگونه دیگری 

 بدن ضروری است. هر دو برای 6و امگا  3. مصرف امگاگرددمی، مارگارین، گوشت قرمز و غالت یافت مرغتخم

. لزوم مصرف آوردمیدن پدید را نیز در ب ایدیدهعمفید نیست بلکه مشکالت  تنهانهمصرف فقط یکی از این دو اسید چرب 

 کنند، یعنیمیرقابت  هاآنزیممتعادل این دو اسید چرب ضروری به این خاطر است که این دو اسید چرب با یکدیگر بر سر 

از اسید  نیست قادرده و بدن متابولیزه ش 6باشد، فقط اسید چرب امگا  ازحدبیش 3به امگا  6هرگاه نسبت اسید چرب امگا 

 استفاده کند. 3چرب امگا 

د و نیز کاهش کلسترول قلبی در افرا هایبیماریسبب کاهش خطر ابتال به سرطان و  3مصرف مواد حاوی اسید چرب امگا 

رمان پوکی استخوان، و تری گلیسیریدهای خون، کاهش فشارخون، کاهش دردهای مفاصل، روماتوئید و آرتروز، کاهش وزن، د

ونی و همچنین خعروق  گشادشدنی، کاهش التهاب در سرتاسر بدن، جلوگیری از تصلب شرایین، شل شدن و درمان افسردگ

 3مصرف امگا گردد به همین دلیل میدیواره عروق، افزایش سطح هورمون رشد و افزایش رشد عضالت  پذیریانعطافحفظ 

 هر دو برای بدن ضروری است. 6و امگا 

عادل خارج است. نسبت ایده آل تکه نسبت این دو اسید چرب در رژیم غذایی ما از  دهدان مینشپژوهشگران  هاییافتهاما  

 1:30تا  1:11فراد جامعه به این نسبت در ا متأسفانهاما  ؛باشد 1:5 حداکثر و 1:1در رژیم غذایی بایستی  3به امگا  6امگا 

 است. 3برابر امگا  30در اغلب افراد  6یعنی مصرف امگا باشد، می
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. بر اساس تحقیقات را در رژیم غذایی در حد متعادل حفظ کرد 3به امگا  6برای داشتن سالمت بیشتر باید نسبت امگا 

درصدی  70باعث کاهش  تواندمیباشد  1به  4چنانچه  3به امگا  6نسبت امگا  توسط آرتمیس و سیمپلوس شدهانجام

سرطانی  هایسلولتکثیر  تواندمی 3به یک قسمت امگا  6قسمت امگا  و نیم 2قلبی شده، نسبت  هایبیماریدر  ومیرمرگ

باعث کاهش احتمال خطر  تواندمی ترپاییننیز این نسبت  هاخانمسرطان روده بزرگ را کاهش داده و در  مبتالبهدر بیماران 

 د.سرطان سینه گرد

 5م مفاصل گردیده و نسبت تور مبتال بهدر بیماران  باعث جلوگیری از التهاب 3به امگا  6به یک امگا  3به یک تا  2نسبت  

 اثرات مفیدی بر بیماران مبتال به آسم داشته است. 3به امگا  6به یک امگا 

سبی خواهد اثرات نامنا برابر باشد، 10بیش از  3به امگا  6بعضی تحقیقات پزشکی مشخص نموده است که چنانچه نسبت امگا 

پیدا  هابیماریو ایجاد  6قدار امگا م بودن زیادارتباط منطقی بین  اندنتوانسته، شدهانجام که در مطالعات دیگر هرچندداشت 

 .اندیافتهباال را هم برای بدن مفید  6نموده و حتی در مواردی میزان امگا 

 در ماهی تیالپیا ۳به امگا  6نسبت امگا 

و چنانچه  باشدمی 1:1هی تیالپیا حدود در ما 3به امگا  6در چندین کشور دنیا، نسبت امگا  آمدهعملبهتحقیقات  اساس بر

و عالوه بر  قرارگرفتهمنه بسیار مفید در باال مقایسه نماییم، متوجه خواهیم شد که در دا شدهگفته هاینسبتاین میزان را با 

نیز  هابیماریاز بروز بسیاری از  3به امگا  6 با این نسبت امگا تواندمیندارد  کنندهمصرفبرای  ایمخاطره گونههیچآنکه 

 .جلوگیری نماید

برای بیماران قلبی و کسانی که به سفارش دکتر  .شودنمیموجب بیماری  عنوانهیچبهدر تیالپیا  3به امگا  6نسبت امگا 

 تواندمیتیالپیا  کرد، ر کنار ماهی تیالپیا استفادهآال و... ددیگری مثل سالمون، قزل هایگزینه، باید از کنندمیماهی مصرف 

 .43جایگزین پروتئینی بسیار مناسبی بجای گوشت قرمز و گوشت طیور باشد

تیالپیای  6و امگای  3دانشگاه ویک فارست روی میزان امگا دانشمند  6گوید: باره میهمچنین محمدابراهیم اسماعیلی دراین

در حالی است که برخی کارشناسان  آنان است این 3ماهی تیالپیا بسیار بیشتر از امگا  6گا ها امکارکردند که طبق بررسی آن

برای  6و هم امگا  3مفید است، چون هم امگا  3یک اسید چرب مضر و امگا  6گونه تعبیر کردند که امگا اشتباه اینداخلی به

 بود. 3امگا  سه برابر 6امگا  میزان بدن ضروری و مفید است، همچنین طبق تحقیقات این دانشمندان

                                                           
 اکبریان محمود رضامصاحبه اختصاصی با دکتر   43
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های باشد( جزو نسبت 3پنج برابر امگا  6)امگا  1برابر به  5شده که تا نسبت در سازمان بهداشت و محیط زیست فرانسه اعالم

دهم هست یعنی به یک 1اند، در دپارتمان کشاورزی آمریکا این نسبت برابر را مفید دانسته 10مفید است، در آمریکا نسبت 

 .44ماهی وابسته به رژیم غذایی آن است 3و امگا  6شده است چون میزان امگا مساوی تقریباً در جای دیگر اعداد مختلفی گفته

 ماهی تیالپیا یک ماهی مهاجم است

در صورت  الو نرخ زادآوری با با ویژگی تهاجمی ایماهی عنوانبهپیا هی تیالمتخصصان محیط زیست بر این باورند که ما

بین رفتن اکوسیستم  داخلی کشور تبدیل شوند و موجب از هایآبل نشدن جمعیت به رقیب جدی برای ماهیان بومی کنتر

 .شودمیبرای محیط زیست کشور محسوب  آفرینفاجعهکه این موضوع  شودمی

ودن یک موجود می بدر پاسخ به این شبهه فرهاد رجبی پور، معاون مرکز تحقیقات شیالت بافق یزد گفت: طبق تعریف بو

های شود( تمام گونهکه اگر فسیل یک موجود زنده در یک منطقه پیدا شود آن موجود بومی آن منطقه حساب می) زنده

توانند مشکالت محیط زیستی برای آن منطقه ایجاد کنند مثالً ورود ماهی شوند میغیربومی که وارد یک منطقه جدید می

توان جلوی اند که با این تفاسیر نمییط زیستی را ایجاد کردهمی به ایران نیز مشکالت محآال به ایران و ورود میگوی وانقزل

 شود. ای پرورش دادهکه این ماهی قرار است در استخرها گلخانهپرورش ماهی تیالپیا در ایران را گرفت کما این

آن کشور اکتفا کرد و تمام کشورها به سمت های بومی توان تنها به گونههمچنین به دلیل نیاز غذایی مردم هر کشور نمی

 .45اندهای غیربومی بسیار مفید برای تأمین امنیت غذایی خودشان رفتهواردات گونه

 آال شده استواردات ماهی تیالپیا سبب نابودی صنعت قزل

و قاچاق  رویهبیمی واردات رسآال و برخی از تولیدکنندگان این ماهی معتقدند که واردکنندگان تخم چشم زده ماهی قزل

آالی کشور را داشته است و موجب تعطیلی و حکم تیر خالص به واحدهای پرورش قزلعمالً به کشور  «ماهی تیالپیا»

 .46ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرده است

جدی و  حمایتعدماد، ی مختلف مانند اعطای مجوزهای خرد پرتعدالیلد واحدهای تولیدی طی این سالها بهها معتقدند آن

مطلق در توسعه کیفی و  تحرکیبیت به تکنولوژیهای روز دنیا در این صنعت و الت، عدم توجه شیالواقعی از سوی شی

وارداتی، آلودگی  هایتخمدلیل آلودگی  ی واحدهای تولیدی بهالآال، تلفات بسیار باواحدهای تولید قزل وریبهرهافزایش 

 کارگیریبهآال از خرید تجهیزات روز دنیا و قزل دهندگانپرورشخارجی، ناتوانی مالی  هایویروسمزارع پرورش ماهی به 

                                                           
 یم اسماعیلی، فعال بخش خصوصی شیالتمحمدابراهمصاحبه اختصاصی با   44
 رئیس مرکز تحقیقات شیالت بافق یزدیبنامصاحبه اختصاصی با مهندس فرهاد رجبی پور،   45
 5707067باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر:    46
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و  40تولید به سبک دهه  هایشیوهدلیل وابستگی به  بسیار پایین این واحدها به وریبهرهنوین این صنعت،  هایتکنولوژی

 .47این حوزه شده است الن... باعث بحرانی شدن وضعیت فعا

ا دو بازار جداگانه است و طبیعتاً افرادی که از مصرف ماهی به دلیل طعم و بوی یآال و تیالپدر حالی است که بازار قزلاین 

روند و بدین ترتیب شاهد افزایش مصرف کنند به سمت مصرف ماهی تیالپیا میماهی و همچنین استخوان آن دوری می

 سرانه آبزیان در کشور خواهیم بود.

پروری در کشور یکی از الزامات آال معتقد است تنوع آبزی، پنجمین تولیدکننده ماهی قزل48ن محمدهادی حسینیعالوه بر ای

 آال نیز مفید باشد.پروری است و تولید ماهی تیالپیا در کشور برای صنعت قزلشکوفایی صنعت آبزی

شود چراکه پروری میدر محصوالت آبزیشده باال یجاد قیمت تمامپروری در کشور باعث اوی افزود: محدودیت آبزی

 های که برای تولید آبزیان وجود دارد را منحصر به پرورش و تولید چندگونه کنیم.خواهیم شرایط مختلف آبی و زمینهمی

آال خواهند با دمای باال، کیفیت پایین و دبی کم به هر نحوی که شده قزلآال میحسینی گفت: برخی از تولیدکنندگان قزل

 یابد.شده آن افزایش میآال پرداخته و درنتیجه قیمت تمامهای زیاد به تولید قزلرورش بدهند به همین دلیل با صرف هزینهپ

که اگر تنوع تولیدی را شود درصورتیآال ورشکست میشده و فروش ارزان تولیدکننده قزلوی افزود: با افزایش قیمت تمام

 تری را داشته باشیم.توانیم تولید اقتصادیمی بکار ببریم و تیالپیا پرورش بدهیم

پروری در کشور پروری افزایش مصرف سرانه آبزیان را در پی دارد، گفت: ایجاد تنوع آبزیکه تنوع آبزیحسینی بابیان این

ینند در کدام آال پرورش بدهیم بلکه آبزی پروران باید ببکند، چون حتماً نباید قزلکمک زیادی به اقتصاد آبزی پروران می

 د، سپس به سمت تولید آن بروند.توانند سود بیشتری کسب کننگونه می

رسد و حتی در تری به فروش میوی در پایان گفت: طبیعی است با افزایش مصرف سرانه محصول ما بهتر باقیمت مناسب

 رکت کرد.حتوان به سمت صادرات آن صورت داشتن تراکم و بازار اشباع می

 گونه غیربومی استا یکماهی تیالپی

همواره تبعات خاص خود را دارد  بومزیست گونه غیربومی به یکورود یک اصوالًمتخصصان محیط زیست بر این باورند که 

 عنوانبهپیا هی تیالبر این باورند که ماها ، آنبوده است مدتشکوتاهو در بیشتر موارد در بلندمدت ضررهایش بیشتر از سود 

 هایآباهیان بومی مدر صورت کنترل نشدن جمعیت به رقیب جدی برای  البا ویژگی تهاجمی و نرخ زادآوری با ایماهی

 فاجعه است.ست کشور که این موضوع برای محیط زی شودمیو موجب از بین رفتن اکوسیستم  شدهتبدیلداخلی کشور 
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شود گونه بومی آن منطقه  لش در یک منطقه پیداای که فسیاین در حالی است که طبق تعاریف جهانی هر موجود زنده

درصد از دیگر تولیدات شیالتی غیربومی  99آال، ماهی کپور، میگوی وانومی و شود، با این اوصاف ماهی قزلمحسوب می

شود بومی رش داده میهستند و نباید در کشور پرورش داده شود و یا ماهی خاویار که در حال حاضر در یزد و دزفول پرو

 گیرد.راد غیربومی بودن میشمال کشور است اما سازمان محیط زیست تنها به ماهی تیالپیا به بهانه تأثیرگذاری در طبیعت ای

که از غارنشینی به ، رئیس مرکز تحقیقات شیالت بافق یزد گفت: انسان وقتی49در همین خصوص مهندس نسرین مشایی

طور بوده است اما آن چیزی که مهم است این است که تاکنون نیز همین سمت تمدن حرکت کرد در طبیعت تأثیرگذار بوده و

 ای خود ارائه بدهند.ها باید متناسب با قواعد محیط زیستی راهکارهای را برای نیاز تغذیهانسان

 2012نیز در سال  تواند تغییراتی را در طبیعت ایجاد کند اما برای این تغییراتها میپرورش تیالپیا هم مثل دیگر آبزیان و دام

ی محیط زیست هستند، دستورالعملی را برای تولید متخصص بین المللی درزمینه 200وحش جهانی که شامل انجمن حیات

 کنیم.یت میاند که ما نیز از آن تبعماهی تیالپیا به نگارش درآورده

 از دست رفتن منابع آبی به دلیل تولید تیالپیا در کشور 

شود این است که چرا نمایند و سؤالی که اغلب پرسیده میکه مخالفان ماهی تیالپیا در کشور ذکر مییکی دیگر از نکاتی 

های مرکزی ایران مثل یزد که ازنظر بارش و تبخیر نیز وضعیت نامناسبی باوجود کمبود و بحران آب در کشور باید در استان

 دارند منابع آبی را به پرورش این ماهی اختصاص داد.

گونه و اهداف سازمان شناسی و شرایط پرورشی اینرسد مطرح کنندگان این موضوع اطالع چند این از زیستر میبه نظ

های نامتعارف که قابلیت مصرف در شرب را ندارد شیالت ایران از ورود آن ندارند چراکه این ماهی باهدف پرورش در آب

 کار استفاده نمود.أمین پروتئین و اشتغال انبوه جوانان بیواردشده است و الزم است از این منابع خدادادی برای ت

 چیزخوار استماهی تیالپیا، یک ماهی همه

چیزخوار معلوم ، رئیس مرکز تحقیقات شیالت بافق یزد در پاسخ به این شبهه گفت: ازلحاظ علمی تعریف همه50نسرین مشایی

تا رده  3اساس نیازهای پروتئینی تعریف بکنیم  نوع تغذیه را برفقط ماهی تیالپیا، وقتی است و در تمام موجودات زنده و نه

 چیزخواری.خواری و همهدهیم: گیاهخواری، گوشتقرار می
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خوار از گیرد، موجود گوشتاش را  عمدتاً از منابع پروتئینی گیاهی میموجود گیاهخوار موجودی است که نیازهای پروتئینی

اش را تأمین کند پس هرگونه توان از هر دوتا منبع نیازهای پروتئینیچیزخوار مید و همهکنمنابع پروتئینی حیوانی تأمین می

 خورد.غذایی نمی

 رود و پالنکتون خواری میماهی تیالپیا در مراحل اولیه زندگی خود تا نوزادی بیشتر تمایل به استفاده از پروتئین حیوان

آید به اش پیش میرود رژیم غذایش به دلیل تغییراتی که در رودهیخوار( است ولی هر چه به سمت رشد و بلوغ مگوشت)

 شود.سمت گیاهخواری هدایت می

توانیم های تولید متراکم میماند یعنی ما در سیستماش باقی میدر این مراحل نیز ویژگی پالنکتون خواری و دیتریت خواری

 وجود بیاوریم. ای این ماهی را بهبا ایجاد دیتریت و کلوید نیاز تغذیه

 شده استهای بومیورود ماهی تیالپیا به تاالب شادگان عالوه بر اختالل در صیادی سبب حذف گونه

هاست که تاالب شادگان در فصل ، کارشناس سازمان شیالت استان خوزستان گفت: مدت51در پاسخ به این شبهه توسلی

ترین آن احداث سد مارون بر رودخانه تاالب هست که مهم شود دلیلش هم ساختن چهار سد باالدست اینتابستان خشک می

 جراحی است.

م البته ماهی تیالپیا وی افزود: طبیعی است باوجود ساخت این سد دیگر شاهد کاهش جمعیت ماهیان در تاالب شادگان باشی

د و مقاومت باالیی دارد کنها مخفی میهای آبی و زیر پلچولهیا همان شانک هور در گویش محلی چون خودش را در چاله

 یافته است.روز افزایشتاکنون در این تاالب از بین نرفته و جمعیتش روزبه

پروری از رودخانه های آبزیکنند تیالپیا و یا کپور هستند که از فعالیتها صید میتوسلی گفت: تنها ماهیانی که شادگانی

 ها شده است.اوانی و قیمت پایین محبوب شادگانیمرزی بین ایران و عراق به خوزستان آمده و به دلیل فر

، صیاد نمونه شادگانی نیز گفت: دلیل اصلی نابودی بیشتر ماهیان در تاالب شادگان 52در همین خصوص ابراهیم شاوردی

 های نیشکر هفته تپه به این تاالب بوده است.آبی و ورود زهابکم

هزار تومان است به همین  7تا  3شود و قیمتش نیز برای مردم کیلویی یوی گفت: تیالپیا در تاالب شادگان به سهولت صید م

روتئینی را عالوه بر پدلیل بنده و بسیاری از همکارانم از بابت حضور این ماهی در تاالب شادمان هستیم چون یک منبع 

 کنیم.بار مصرف می 3الی  2فروش هر هفته 

                                                           
 سلی، کارشناس شیالت استان خوزستانمصاحبه اختصاصی با مهندس تو 51
 مصاحبه اختصاصی با ابراهیم شاوردی، صیاد نمونه شهر شادگان در استان خوزستان 52



33 

 

ی از صید ماهی تیالپیا هرساله ان تیالپیا از تاالب شادگان، گفت: درآمد زیادتنی صیاد 9این صیاد نمونه با اشاره به برداشت 

 20کیلویی ) العاده آن و همچنین گرانی ماهی بنیشود و مردم هم به دلیل بیکاری و ارزانی ماهی و طعم فوقنصیبمان می

 اند.تومان( به سمت صید و مصرف آن روی آورده

 شودابودی محیط زیست میتولید ماهی تیالپیا در کشور سبب ن

 ستا حالی در؛ این بردمیگونه مهاجم است و اکوسیستم سایر آبزیان را از بین سئولین این سازمان معتقدند که تیالپیا یکم

 هایاستانیران ازجمله که کارشناسان شیالت معتقدند پرورش و تولید ماهی تیالپیا در مناطق سرپوشیده کویری و مرکزی ا

، مداربسته سیستم در آن دتولی همچنین و ماهی این سازی جنستک با همراه به …خراسان جنوبی، سمنان، قم و یزد، کرمان،

 .است شدهمدیریتین ماهی . مخاطراتی که در کشورهای تولیدکننده ابردمیمخاطرات احتمالی پرورش این ماهی را از بین 

 تیالپیادرصدی در فرایند تولید ماهی  100جنسی کردن تک

ها گرفتند این بود که آنیکی از ایراداتی که مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست به مرکز تحقیقات شیالت بافق یزد می

 جنس کنند.کدرصدی ت 100صورت اند فرایند تولید ماهی تیالپیا را در این مرکز بهنتوانسته

هایی شیالت قول داده بود که ماهی ازاینپیشگوید: بهشتی می دانشگاه شهید علمیهیئتاصغر عبدلی، عضو در همین رابطه 

ندارد اما در بازدیدی که از این مرکز داشتیم  تولیدمثلجنسی است و قدرت دهند تککه در مرکز تحقیقات بافق پرورش می

 هرحالبهها موفق نبوده و مسئوالن شیالت مدعی شدند که جنسی شدن آنمتوجه شدیم هورمون درمانی ماهیان برای تک

بچه ماهی شده بود که اگر این  1500ها منجر به تولید درصد خطای آن دهمیکاند ولی همین درصد خطا داشته دهمیک

داشت و همین خطرات را ما بارها گوشزد ها برابر شدن جمعیت وجود میاد در محیط طبیعی بود تا پایان سال امکان دهرخد

 .53ایمکرده

، معاون مرکز تحقیقات شیالت بافق یزد گفت: در ریاضیات وقتی با جمعیت و آمار 54در همین خصوص فرهاد رجبی پور 

دهند بنابراین شود یعنی جمعیت را با این سطح احتمال مورد ارزیابی قرار میمیسروکار دارید معموالً سطح احتمال مطرح 

 در صد وجود ندارد. 100وقت احتمال هیچ

ر آن قیدشده است که وی افزود: سازمان محیط زیست جهانی برای تولید ماهی تیالپیا یک اساسنامه تدوین کرده است و د

تواند بچه جنسی انجام داد آن واحد تولیدی میدرصد تک 95ماهی تیالپیا حدود  زمانی که یک واحد تولیدی در فرایند تولید

 های آزاد و... رهاسازی کند.ماهیان را به آب
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جنسی را شامل ژنتیک، فنوتیپ، هیبرید را در موسسه تحقیقات بافق یزد امتحان های تککه انواع روشرجبی پور بابیان این

درصد  95شوند استاندارد تیالپیا هم گفته باالی جنسی میدرصد تک 100ر بچه ماهی زیر هزا 100کردیم افزود: طبیعی که 

درصد هستیم و بدین لحاظ از استاندارد  95جنسی باالی جنسی صورت بگیرد خوب است که در حال حاضر ما قادر به تکتک

 ایم.جهانی نیز فراتر رفته

 تیالپیا، ماهی فقراست

شود با عنوان ماهی فقرا از آن یاد میاست و ترین ماهی جهان تیالپیا ارزان مخالفین تولید ماهی تیالپیا در کشور معتقدند که 

، این در حالی است که مشتریان اصلی ماهی تیالپیا کشورهای آمریکا، کانادا و اتحادیه شودیک دالر به کشور وارد می باقیمت

 .55اروپا هستند

این درست نیست این ماهی هم برای فقرا و باره گفت: ر پولین، پرفسور و کارشناس بین المللی تیالپیا نیز دراینهمچنین راج

ما  کنندصرف میدهند و مکه روستائیان در غنا و گینه و بنگالدش تیالپیا پرورش می طوریهمانهم برای اغنیا هست. 

 .56شودمی داده مسافران به اروپایی کشورهای از دیگر برخی و هلند کالس فرست هواپیماهای تیالپیا در که بینیممی

 کیفیت بودن فیله وارداتی و مضر بودن مصرف آنبی

وارداتی از کشور چین  هایهفیلاین است که  گرددمیکی از مواردی که گاه و بی گاه در مورد کیفیت ماهی تیالپیا مطرح ی

کارآمدی  عمالًداخلی  کنندگانمصرفاستقبال  رغمعلیر است. این موضوع فاقد کیفیت بوده و مصرف آن برای انسان مض

را مورد  کنندمیو عرضه ماهی تیالپیا  بندیبستهنظارتی را نشانه رفته و واحدهای فرآوری که اقدام به تولید و  هایدستگاه

 دهند.میقرار  اساسبیاتهام 

شاید الزم باشد که فرایند  کیفی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان گفت:کنترل  ، مدیر57در همین خصوص مهندس امیر بابایی

را  گیردمیف برای حصول اطمینان از سالمت آن انجام تلکه در مراحل مخ هایینظارتصدور مجوز واردات این ماهی و نیز 

 ازپیشبیش، انددادهه نشان بودن این توهمات برای مردم عزیز کشورمان که به مصرف این ماهی عالق اساسبیتا  کنیممرور 

 .آشکار شود

 گردد:یمکنترل و نظارت بر واردات ماهی تیالپیا شامل چندین فرایند اساسی و مهم است که به ترتیب ذکر 

بنا به  :بازدید کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور از مزارع و کارخانجات تولید غذا و واحدهای فراوری آبزیان کشور چین (1

قانون دامپزشکی کشور مصوب  9و  7،8و مواد  3اجرایی بند ز ماده  نامهآئین اساس برازمان دامپزشکی کشور درخواست س
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و  تولیدکنندهخام دامی را منوط به انجام مطالعات میدانی و بازدید از واحدهای  هایفراوردهکه صدور مجوز واردات  1391

نجام بازدید از مزارع و واحدهای تولید غذا و کارخانجات فراوری کشور صادرکننده کشور خارجی نموده است، الزام و ضرورت ا

 چین به اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ابالغ گردید.

 درنجام رساند و سفر کارشناسان ابا استقبال از این پیشنهاد هماهنگی کامل در این زمینه را به  تولید و تجارت آبزیان اتحادیه

زمان دامپزشکی چندین مزرعه انجام شد. در این بازدیدها سه تن از کارشناسان خبره سا 1394و  1393 هایسالدو مرحله در 

 هایکارخانه ورد ارزیابی قرار گرفت و ازم Guangxiو  Guandong و Hainan هایاستانپرورش ماهی تیالپیا در 

واقع شد. در این  موردتوجه دقتبهین ماهی کامل بازدید به عمل آمد و نحوه پرورش ا صورتبهتولید غذای این ماهی 

پرورش تا مرحله  تولید وه، فرایند بچه ماهی و مواد اولیه مصرفی، نوع تغذی تأمین ازنظرسیستم پرورش ماهی تیالپیا  هاارزیابی

 د.مورد بازدید و نظارت قرار گرفتن آوریجمعصید و 

وسسینگ و انجماد و یه و کشتار و فیله کردن ماهی و شیوه پرپس چندین واحد فراوری و نیز سیستم صید تا حمل و تخل 

رایج  هایبررسیبر اساس مدل ) کارشناساناین  موردتوجهاصول  ترینمهمیکی از ، مورد بازدید قرار گرفتند بندیبسته

 .داشتکارخانجات وجود  بود که در مزارع و هاییمستندسازیکنترل و دقت در فرایند مدارک و  (OIE) المللبین

ندهای تکثیر، پرورش، صید، حمل نمودند که کلیه فرای تأییدنهایتاً این کارشناسان با ارائه گزارشی به سازمان دامپزشکی کشور 

ضوابط سازمان دامپزشکی  تأییدورد ماهی تیالپیا در کشور چین مطابق استانداردهای بین المللی و م بندیبستهنقل و فراوری و 

 است.کشور 

م صادرات آن به که اهمیت این صنعت برای اقتصاد چین و حجم باالی تولید آن و هدف مه هشد تأکیدزارش در این گ 

یمنی باال و شرایط مطلوب کشورهای اروپایی و آمریکا، موجب شده است که نظام تولید و فراوری ماهی تیالپیا از کیفیت و ا

 .برخوردار باشد

مزرعه و قبل از آغاز فراوری  دریافت محموله از محضبهکارخانه فراوری کننده ماهی تیالپیا  عموماًالزم به ذکر است که  

زمان ممکن  ترینکوتاهیله سازی در . سپس عملیات فنمایندمیارگانولپتیکی اقدام  ازلحاظ خصوصاً هاماهیآن نسبت به تست 

 پذیرد.میانجام  گرادسانتیدرجه  40نهای در دمای م IQF هایدستگاهصورت پذیرفته و انجماد آن نیز توسط 

بسیار  واردکننده هایشرکتدقت نظر سازمان دامپزشکی در مرحله بررسی تقاضای واردات توسط  :کنترل اسناد و مدارک( 2 

 :وارد شامل امور ذیل استمتضمین سالمت و بهداشت محصول وارداتی بسیار کامل و دقیق است. این  ازنظرو  گیرانهسخت

بوده و سابقه صادرات به اتحادیه اروپا را داشته باشد. برای این منظور شرکت  EC شرکت فروشنده باید حتماً دارای کد ف(ال

شرکت فروشنده را در پروفورما و لیبل مربوطه به همراه تصویر حداقل یک گواهی بهداشتی  EC کد بایستمی واردکننده
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اروپایی یا به آمریکا را ارائه نماید. کارشناسان سازمان اصالت مدارک  صادره کاالی صادراتی آن شرکت برای کشورهای

 نمایند.میرا از طریق ردیابی نام شرکت صادرکننده در فهرست اتحادیه اروپا بررسی و تأیید  شدهارائه

را که ( نن دامپزشکی ایراسازما موردنظرشرایط و ضوابط بهداشتی ) IHR رسمی فرم صورتبه بایستمیشرکت چینی ب( 

زمان ارائه نماید. در این ضوابط انجام یک سند به سا عنوانبهو مهر و امضا نموده و  تأییداست  گیرانهسختبسیار کامل و 

دارویی  هایماندهباقیجود وکیفی و رعایت حد مجاز فاکتورهای بهداشتی، عدم آلودگی فلزات سنگین، عدم  هایآزمایشکلیه 

 است. ذکرشدهو بسیاری از شرایط بهداشتی دیگر 

 هایآزمایشت مغایرت نتایج و در صور کرد خواهدکه تمام این ضوابط را رعایت  گرددمیفروشنده با امضای این فرم متعهد 

خل کشور را نخواهد ه واردات به داخودکار آن محموله اجاز طوربهوارداتی در مبادی گمرکی کشور با این ضوابط،  هایمحموله

 .داشت

یران، تاریخ تولید، رعایت مشخصات کاال بر روی لیبل و ثبت کلیه اطالعات از قبیل کد رهگیری سازمان دامپزشکی اج( 

 .واحدهای فراوری کننده، وزن خالص، کد نظارت شرعی و سایر مشخصات محموله EC تاریخ انقضا، کد

ا قید شماره کانتینر در بالح بهداشتی کشور چین برای هر محموله ماهی ارسالی ارائه برگه گواهی بهداشتی از مرجع ذیصد( 

 .برگه گواهی بهداشتی

گمرکات )عمدتاً شهید رجایی  رسیدن ماهی به محضبهکه کلیه مراحل قبل انجام شد،  ازآنپسکنترل مدارک در گمرک.  ر(

طابق و صحت مدارک با به بازدید از کانتینر و بررسی تو بوشهر( نماینده سازمان دامپزشکی پس از بررسی مدارک اقدام 

جهت ترخیص، مدارک شامل لیبل، گواهی بهداشت  بردارینمونه هرگونهقبل از  دیگرعبارتبه نماید،میمحموله واصله 

حاوی  بایستمی Report Test. این گیردمیدقیق قرار  موردبررسیفروشنده  Report Test و( 42)مطابق فرم 

بسیار  مبدأدر  هایآزمایش فلزات سنگین، ماالشیت گرین و بقایای دارویی و هورمونی باشد. این گزارش نتایج هایشآزمای

 شود.میمدارک در فرایند کنترل و نظارت این چرخه تلقی  ترینمبناییمهم است و یکی از 

 یکبهیک کانتینرهااز  هرکداممستندات  که تمام این مراحل طی شد وازآن پس  ک:از محصول وارداتی در گمر برداری( نمونه3

 بردارینمونه. در این مرحله گیردمیقرار  مورداجرابخش نظارتی  تریناصلیها احراز گردید، مرحله نهایی و بررسی و صحت آن

 .شودمیجداگانه انجام  صورتبهاز هر محموله 

سازمان دامپزشکی  هایدستورالعمل میکروبی، شیمیایی و ماالشیت گرین مطابق هایشآزمایتمام  ازنظر شدهتهیه هاینمونه

 گیرد.میقرار  موردبررسیاست  OIE که مبتنی بر قواعد بین المللی

 هامحمولهبدون استثنا برای همه  هایآزمایشدر مبدأ تمام  قبالً نموده  تأییدکه فروشنده آن را  IHR مطابق دیگرعبارتبه 

میکروبی، شیمیایی و خصوصاً  هایتستمبدأ نیز شامل تمام  هایآزمایش. استتست ریپورت همراه بار  صورتبهو  گرفتهانجام
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 هایمحمولهدر مورد تمام  مجدداً در مقصد  هایآزمایشکه بیان شد این  طورهمانماالشیت گرین و فلزات سنگین می باشد و 

 شود.میا تکرار وارداتی تیالپیا بدون حتی یک مورد استثن

 هایسردخانهو محموله به  گرددمیپس از طی این مراحل، مجوز خروج از گمرک توسط سازمان دامپزشکی صادر  نهایتاً 

از سازمان دامپزشکی و  برداریبهرهماهی که دارای مجوز  بندیبستهفراوری و  هایکارخانهتحت نظارت آن سازمان و یا 

 .گرددمیوزارت جهاد کشاورزی هستند منتقل 

ن تمام این مراحل و اطمینان علیرغم سپری شد :توسط اتحادیه فروشیعمدهو  فروشیخردهو نظارت در سطح  کنترل( 4 

. این گرددمیم نجاکامل از سالمت محصول وارداتی، رصد و پایش بازار داخلی توسط واحد کنترل کیفیت اتحادیه نیز ا

در  کنندهتوزیعو  فروشیعمده سطح در) واردکننده هایشرکتماهیانه در مورد محصوالت تمام  صورتبه هابررسی

 .شودمیانجام  پرمصرف هایاستان( در تهران و سایر ایزنجیره هایفروشگاهو  هافروشیخرده

دفتر بهبود "و  "ورغذایی سازمان دامپزشکی کش ی و مواددفتر نظارت بر بهداشت عموم"این برنامه با هماهنگی کامل  

و  کنندگانمصرفمان حمایت از اتحادیه با ساز نامهتفاهمو در قالب  "کیفیت، فراوری و توسعه بازار سازمان شیالت ایران

 .گیردمیانجام  تولیدکنندگان

است که نتواند از فیلتر  حتی یک محموله ماهی وارداتی تیالپیا در مبادی ورودی و گمرکات کشور نبوده تاکنونخوشبختانه  

و نیز مستندات ده هزار تن ماهی  هایآزمایشزشکی کشور عبور کند و گزارشات انجام پسازمان دام گیرانهسختبسیار 

 باشد.میصحت و سالمت این محصول  کنندهتأییدتیالپیای وارداتی در مبادی ورودی که تماماً موجود است، 

 کهآنزارش ننموده و با توجه به هم حتی یک مورد مشکل بهداشتی را گ فروشیعمدهو  فروشیخردهدر سطح  هایبازرسی

، در خصوص ماهی تیالپیا هیچ باشدمیآبزیان  شدهبندیبستهاتحادیه مرجع رسیدگی به شکایات مردمی در مورد محصوالت 

 .است نشدهثبتشکایت از کیفیت و مشکالت بهداشتی  یهنارضایتی در زمین

ماهی  علیهتبلیغات گسترده منفی  رغمعلییقیناً اطمینان کامل از کیفیت بهداشتی این ماهی یکی از دالیل اصلی است که 

ند تولید و ارسال این ماهی و فرای و اطمینان کامل سازمان دامپزشکی کشور از استبه گسترش  روازآنتیالپیا، استقبال مردم 

ه این ماهی بوده و نقش بسازمان شیالت و اتحادیه، عوامل بسیار مهمی در جلب اعتماد مردم  ایدوره هایکنترلنیز 

 .در ایجاد اعتماد عمومی به مصرف این ماهی داشته است ایکنندهتعیین

رف آبزیان در کشور یا، این ماهی نقش مهمی در افزایش مصالزم به ذکر است که با استقبال مردم از مصرف ماهی تیالپ

آبزیان روی  سویبهگوشت  وداشته و موجب آشتی بسیاری از اقشار با آبزیان شده است و افرادی که با مصرف تیالپیا از مرغ 

 .کم تعداد نیستند اندآورده
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ورده است که برای نخستین آفرصتی استثنایی فراهم  شاید بتوان ادعا کرد که واردات ماهی تیالپیا و استقبال مردمی از آن،

مزارع پرورش تیالپیا در کشور )پس از  اندازیراهتولید شود و با  شدهفراهمبار در کشور، محصولی که تقاضای آن از قبل 

ابی دغدغه روران سردابی و گرماین ماهی همانند سایر آبزی پ دهندگانپرورشارزیابی کامل مطالعات اقتصادی بودن آن(، 

 .است ایجادشدهفروش نداشته باشند و محصولی را تولید نمایند که قبالً بازار آن 

وضوع نظارت شرعی کامل منظارتی که دارای اهمیت فراوان است و یادآوری آن خالی از لطف نیست  هایجنبهیکی دیگر از 

بهداشتی تحت  هایکنترلالوه بر کلیه ماهیان تیالپیای وارداتی به کشور ع کهآنوارداتی است. توضیح  هایمحمولهبر تمام 

بر اساس  کنندمیری را نظارت شرایط شرعی صید و فراو کهآنو این ناظرین عالوه بر  گرددمینظارت ناظرین شرعی تولید 

 عنوانبه شدهارائه هایموزشآجه به در سازمان دامپزشکی و با تو فقیهولیتوافق داخلی اتحادیه با دفتر نمایندگی محترم 

 دهندمیالزم را نشان  هایحساسیتوزن خالص و میزان گلیز  خصوصاً نماینده رسمی اتحادیه نسبت به موضوعات بهداشتی و 

ولید ممانعت و موضوع را تو چنان چه با مشکلی از این جهات در حین کار مواجه شوند بالفاصله از ادامه کار تا اصالح خط 

و حتی در تولیدات  گرددمیاهده این اندازه دقت و توجه در سالمت محصول در کمتر کاالی وارداتی مش یقیناً . کنندمیارش گز

 .داخلی نیز سابقه ندارد

دات داخلی نیز بشود تا حق مردم عزیز شامل تولی گیرانهسخت هاینظارتبخشی از این  کهآنبا ابراز امیدواری به  درهرحال

، نظر شبههحسن ختام این  عنوانبهداخلی محفوظ بماند،  مزارعحصول اطمینان از سالمت کامل ماهی پرورشی  کشورمان در

جناب  توسط 18/12/1393در مورخ  4393688/93مکتوب سازمان دامپزشکی کشور در مورد ماهی تیالپیا که طی نامه شماره 

 موردتوجهم گردیده را اد غذایی سازمان دامپزشکی کشور اعالدفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مو مدیرکلآقای دکتر عباسی 

 دهیم:میقرار 

رسیده و واحد دارای  تأییدی به کلیه ماهیان وارداتی به کشور تنها از مزارعی بوده که قبالً توسط کارشناسان دامپزشکی اعزام»

میکروبی  هایآزمایشانجام  تولید و پس از( IHR) ایرانو تحت ضوابط ابالغی سازمان دامپزشکی  بوده( EC) اروپاکد اتحادیه 

ین ماهی در محیط . لذا شایعات پرورش اشودمیو شیمیایی و حصول اطمینان از سالمتی محصول، مجوز ترخیص صادر 

 «صحت ندارد غیربهداشتیو  غیراستاندارد
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 کنندگان تیالپیا در جهانترین تولیدکنندگان و مصرفبزرگفصل دوم: 

کننده مصرف 5ها اشاره خواهد شد، سپس ترین تولیدکنندگان ماهی تیالپیا و وضعیت تولید آناین فصل ابتدا به بزرگدر 

شود و در پایان نکات جالب تولید و مصرف ماهی تیالپیا در ها بررسی میاصلی این ماهی معرفی گردیده و وضعیت آن

ترین تولیدکنندگان و آمریکا و دهد چین، اندونزی و مصر بزرگنشان مینتایج این فصل  کشورهای مختلف آورده خواهد شد.

عنوان ماهی کنندگان ماهی تیالپیا در جهان هستند، همچنین ماهی تیالپیا در بسیاری از کشورها بهترین مصرفکانادا بزرگ

 شده است.ملی و مردمی شناخته
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 کنندتولید میماهی تیالپیا را  کشور دنیا 140: بخش اول
 

ترین ترین تولیدکننده و آمریکا بزرگشود، چین بزرگکشور دنیا مصرف می 180کشور دنیا تولید و در  140ماهی تیالپیا در 

 شود.در جهان محسوب می کننده و واردکننده ماهی تیالپیامصرف

 شدهارائهبر اساس آمار  ماهی تیالپیالید مقدار کل توگفت: شیالت  مدیرکل دفتر توسعه بازار گلشاهیعیسی در همین خصوص 

جهان به ترتیب میزان تولید  این ماهی در دهندهپرورشمیلیون تن بوده و کشورهای اصلی  4از سوی فائو به میزان تقریبی 

دش البنگدرصد،  5.3، تایلند با درصد 3.6درصد، برزیل با  15درصد، اندونزی با  3.15درصد، مصر با  36از چین با  اندعبارت

درصد  84.3 درمجموعهانی که جدرصد از سهم تولید  6.1درصد و ویتنام با  7.1درصد، تایوان با  3.2درصد، فیلیپین با  6.2با 

 .انددادهاز سهم تولید را به خود اختصاص 

و افزایش تولید پروتئین  پروریآبزیبرای جهش در  حلیراه عنوانبهمیزان تولید این ماهی  2030م فائو تا سال الاع اساس بر

میلیون تن در سایر مناطق  7.3میلیون تن در چین و  7.4 میلیون تن خواهد رسد که از این مقدار 14.7حیوانی به بیش از 

 .58دجهان تولید خواهد ش

 

 ترینبزرگبر اساس تحقیقات و گزارش سازمان خواروبار جهانی یکی از  ماهی تیالپیااستعداد تولید  رغمعلیایران 

آمده است: ایران بازار  فائو 2014سال است. در گزارش  %171این محصول با رشد واردات سالیانه بیش از  هایواردکننده

 .59خوبی برای فیله تیالپیا چینی است

هزار تن ماهی کامل در  40تن فیله آماده معادل با  400و  هزار 16میزان  2016گزارش فائو در سال یکی دیگر از بنا بر 

 .60تی ایران شده اسالمقانونی وارد جمهوری اس طوربهاین ماهی  تولیدشده ومرز برای ایران  سویآن

                                                           
 13930603001182خبرگزاری فارس، کد خبر:   58
 379617خبرگزاری ایلنا، کد خبر:    59

6 0  www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/989532/ 
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 ترین تولیدکننده و صادرکننده ماهی تیالپیا در جهان چین بزرگ: بخش دوم
 

درصد  90از  بیش ترین تولیدکننده این ماهی در جهان است.درصد کل تولیدات جهانی بزرگ 50کشور چین با تولید بیش از 

 گیرد.گونه غیربومی صورت میعنوان یکگونه و درواقع بهتولید این ماهی خارج از دامنه گسترش طبیعی این

، برزیل، تایلند، فیلیپین و بنگالدش هشتمین تولیدکننده تیالپیا در جهان فیلیپینویتنام پس از چین، اندونزی، مصر،  اکنونهم

 .61هزار تن ماهی تیالپیا تولید کرده است 118بیش از  2016شور در سال این ک کهطوریبه شودمیمحسوب 

بیش  2016این کشور در سال  کهطوریبه شودمیماهی تیالپیا در جهان محسوب  تولیدکنندهو  صادرکننده ترینبزرگچین 

 ترینبزرگ 2016بزی در سال میلیون تن آ 69با تولید  این کشور .هزار تن ماهی تیالپیا تولید کرده است 400میلیون و  1از 

ترین میزان صادرات آن همچنین بیشترین میزان مصرف آبزیان و بیشچین ؛ شودمیاین صنعت در جهان محسوب  تولیدکننده

 ریکا در تصاحب این کشور است.بازارهای اروپا و آم اکنونهم کهطوریبهرا در جهان به خود اختصاص داده است 

گونه تیالپیای  ،رسمی برای تولید طوربه 1978ماهی تیالپیا از تایلند به چین آورده شد ولی از سال  1956اولین بار در سال 

سال  20شرایط مناسب برای پرورش تیالپیا در این کشور سبب شد که طی سپس  .62نیل به آبزی پروران چینی معرفی شد

 .63هزار تن برسد 700میلیون و  1به  2014و در سال  یافتهافزایشبرابر چهار  این کشوراخیر تولیدات این ماهی در 

 7.35تولیدات این کشور با نرخ رشد  2014تا  2000از سال  کهطوریبه یافتمیتولید ماهی تیالپیا در چین افزایش  هرساله

درصد از  90حدود  که شدمیداده  استان این کشور پرورش 30درصد روبرو شد؛ چون در همین سال تیالپیا در مزارع بیش از 

 .64درصد است 10پکن، تیانجین و شاندونگ  ازجملهسهم مناطق شمالی و کل تولیدات این ماهی در جنوب این کشور 

 کندمیهزار تن بچه ماهی تیالپیا تولید  300تکثیر ماهی تیالپیا، این کشور ساالنه  المللیبینبه گفته پیترز ادوارد کارشناس 

 30نیز بیش از  تربزرگ؛ همچنین از مزارع شودمیتن ماهی برداشت  15و از هر مزرعه تولید ماهی تیالپیا در چین بیش از 

 .65شودمیتن برداشت 

ماهی تیالپیا در جهان و کاهش تقاضا از چین برای صادرات این ماهی به  تولیدکنندگاناما با توجه به افزایش رقابت بین 

از  کهطوری، بهاست پیداکردهتاکنون حجم تولید و صادرات ماهی تیالپیا در چین کاهش  2015از سال کشورهای مختلف، 

                                                           
6 1 www.undercurrentnews.com/2016/09/19/goal-2016-blog-from-guangzhou/ 

 96پروری سازمان شیالت، آبان ارائه پیتر ادواردز در همایش آبزی  62
6 3 seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/china/tilapia/   
6 4 link.springer.com/article/10.1007/s10499-017-0111-8?no-access=true 

 96پروری سازمان شیالت، آبان ارائه پیتر ادواردز در همایش آبزی  65

https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/china/tilapia/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10499-017-0111-8?no-access=true
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میلیون و  1هزار تن از حجم تولیدات خود را کاهش داده و در آخرین آمار این کشور تنها  230تاکنون بیش از  2015سال 

ر همچنان با همین حجم تولید دو برابر کشور رقیب خود یعنی هزار تن ماهی تیالپیا را تولید کرده است، البته این کشو 473

 اندونزی تولید دارد.

درصد از  64 تقریباً 2016در سال ، بازار برای واردات ماهی تیالپیا از چین هستند ترینبزرگآمریکا و مکزیک  متحدهایاالت

 .66ن به کشورهای آفریقایی صادر شددرصد از صادرات تیالپیای سوخاری شده چی 17کل صادرات تیالپیای منجمد و 

فیله منجمد  واردکنندهایران سومین  کهطوریبه شودمی بردهنامواردات تیالپیای چینی  یبازار اصلی دیگر عنوانبهاز ایران 

که تن فیله منجمد تیالپیا از چین وارد کرده است  400هزار و  16این کشور  2016. در سال شودمیتیالپیا از چین محسوب 

 .67درصد رشد داشته است 53در مقایسه با سال قبل 

حیوانی در جهان شده است به همین دلیل و با توجه به صادرات زیاد چین  هایپروتئینمصرف تیالپیا سبب افزایش استفاده از 

وبرو شده است، گوناگونی صورت گرفته و اقتصاد روستایی این کشور نیز با رشد محسوسی ر زاییاشتغالبه کشورهای دیگر در 

 .68هزار هکتار از اراضی خود را به تولید ماهی تیالپیا اختصاص داد 133این کشور  2014به همین منظور در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 6 link.springer.com/article/10.1007/s10499-017-0111-8?no-access=true 
6 7 www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/989532/ 
6 8 link.springer.com/article/10.1007/s10499-017-0111-8?no-access=true 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10499-017-0111-8?no-access=true
https://link.springer.com/article/10.1007/s10499-017-0111-8?no-access=true
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 اندونزی دومین تولیدکننده ماهی تیالپیا در جهان است: بخش سوم
 

توانند میست چون تولیدکنندگان این ماهی اتیالپیا در اندونزی محبوبیت فراوانی یافته  هایگونهیکی از  عنوانبهتیالپیای نیل 

در این  سرعتبهد تیالپیای نیل این قابلیت سبب شده تا تولی بسیار شور نیز به تولید این ماهی بپردازند. هایآبدر  آن را

 بیابد.گیری رشد چشمدر اندونزی نسبت به سال قبل  یافته و تولیدش هرسالهتوسعهکشور 

برو بوده است؛ همچنین درصدی رو 18 حدوداً نسبت به سال قبل با افزایش  2017متوسط تولید این ماهی در سال  طوربه

 است. یافتهافزایشدرصد  25ارزش تولید آن نیز نسبت به سال قبل نزدیک به 

کشورهای ، به همین دلیل آورده است دست بهانی جهزیادی را در بازارهای  هایموفقیت اندونزیاکنون فروش تیالپیای هم

سترالیا، سنگاپور، تایوان، مالزی و هستند؛ به این کشورها باید آلمان، هلند، فرانسه، بلژیک، اآن آمریکا و کانادا مشتریان ثابت 

 ویتنام را نیز اضافه کرد.

، به 2016میلیون دالر و در سال  90و به ارزش  هزار تن 14، به بیش از 2015حجم صادرات تیالپیا توسط اندونزی در سال 

 ترینمهمهمچنان تیالپیا  2016کاهش صادرات در سال  ، باوجودمیلیون دالر رسید 72هزار تن و به ارزش  11بیش از 

که به همین دلیل تولید این ماهی در اندونزی به یک مسئله  شودمیمحصول صادراتی اندونزی در حوزه آبزیان تلقی 

 .69است شدهتبدیلتژیک استرا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 9 www.jitunews.com/read/61579/tilapia-salah-satu-komoditas-unggulan-perikanan-budidaya 

http://www.jitunews.com/read/61579/tilapia-salah-satu-komoditas-unggulan-perikanan-budidaya
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 میلیارد دالر رسیده است 1.۳ارزش صنعت تیالپیا در مصر به : بخش چهارم
 

 عنوانبهاده از آب در مصر است؛ به همین دلیل استف پروریآبزیآب شیرین مصر محدودیت بزرگی برای توسعه  اندکمنابع 

قرار بی این کشور اولویت آ در آشامیدنی و آبیاری محصوالت کشاورزی شده و تأمین آبیک مسئله امنیتی و ملی محسوب 

 دارد.

 ترینبزرگ به تیالپیا ماهی تولید با توسعه پرورش واند، توانستند افتادهبه فکر تولید آبزیان در مزارع کشاورزی که اخیراً مصریان 

 .70ل شوندجهان تبدی در تولیدکننده کشور دهمین و آفریقا قاره در آبزیان تولیدکننده کشور

 1و ارزش صنعت تیالپیا در این کشور به بیش از  گیردمیتولید آبزیان در این قاره در مصر صورت  چهارمیک کهطوریبه

اختصاص داشت  آالقزله در مصر بیشتر مزارع پرورش ماهی ب 1998تا قبل از سال  میلیون دالر رسیده است. 300میلیارد و 

به نام  الرشدیهی سریع صنعت شیالت این کشور با رشد انفجاری روبرو شده و با پرورش ما 2014اما از آن به بعد تا سال 

 ت.درصدی را تجربه کرده اس 500تیالپیا، این صنعت رشدی 

مختلف پرورش داد،  هایستمسیآن را در  توانمیزیرا  شودمیمصر محسوب  پروریآبزیمهم برای  گونهیکماهی تیالپیا 

شیرین و هم  هایآبدر  آن را هم کهطوریبهو مقاومت باالیی در برابر کیفیت آب دارد  شتهنیاز به غذای اندکی برای رشد دا

 .71دهندمی شور پرورش هایآبدر 

این کشور در  کهطوریبه شودمیکشور تولیدکننده ماهی تیالپیا در جهان محسوب  ترینبزرگمصر پس از چین و اندونزی 

 ازلحاظاین در حالی است که تا چند سال پیش این کشور ، 72هزار تن ماهی تیالپیا تولید کرده است 621بیش از  2016سال 

تولید و پرورش ماهی تیالپیا در رتبه دوم جهان قرار داشت ولی به دلیل کاهش قیمت آبزیان در این کشور و از سوی دیگر 

 افزایش قیمت خوراک و غذای ماهی به رتبه سوم نزول پیدا کرد.

دوری از فقر، ارتقای  م این کشور،ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مرد منظوربه 2017دولت مصر از ابتدای سال  وجودبااین

 ورش ماهی تیالپیا انجام داده استدر صنعت تولید و پر ایگسترده گذاریسرمایهسالمتی و بهبود امنیت غذایی در این کشور 

میلیون و  1درصدی به بیش از  35خود را با افزایشی  پروریآبزیتولید  2018بتواند در سال که امیدوار است و با این کار 

اقیمانده را به سایر کشورهای درصد ب 21و  تأمیندرصد از این میزان بتواند مصرف داخلی خود را  79برساند که با  هزار تن 800

 جهان صادر کند.

                                                           
7 0 thefishsite.com/articles/egypts-aquaculture-sector-forges-ahead 

7 1 www.tilapia-farming.com/2015/03/21/tilapia-farming-in-egypt/ 
7 2 www.undercurrentnews.com/2016/09/19/goal-2016-blog-from-guangzhou/ 

http://moqavemati.net/37013/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AD%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84/
http://www.tilapia-farming.com/2015/03/21/tilapia-farming-in-egypt/
http://www.undercurrentnews.com/2016/09/19/goal-2016-blog-from-guangzhou/
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ونه تیالپیای نیل استقبال زیادی متعدد تیالپیا در مصر، آبزی پروران این کشور در سالهای اخیر از پرورش گ هایگونهاز بین 

پروتئین  قیمتارزانمنابع  تأمینلیل درورش ماهی تیالپیا در مزارع و استخرهای پرورشی این کشور به پ طورکلیبه. اندکرده

ا در قفس گوی سبقت را از در مصر پرورش ماهی تیالپی وجودبااینولی ، است قرارگرفتهحیوانی مورد استقبال مردم مصر 

 ست.در حال رشد ا سرعتبهمزارع و استخرهای پرورشی ربوده است و 

کرده است  ایویژهشور توجه  هایآباین کشور و  هایبیابانهمچنین در سالیان اخیر دولت مصر به پرورش ماهی تیالپیا در 

. 73شودمیهزار ماهی تیالپیا تولید  10تا  8این کشور چیزی حدود  هایبیاباناز هر استخر پرورش ماهی تیالپیا در  اکنونهمو 

هزار نفره شده است که  100 زاییاشتغالمستقیم باعث  طوربهو تولید ماهی تیالپیا در مصر  پرورش خصوصاً و  پروریآبزی

 .74دهندمیدرصد از این افراد را جوانان تشکیل  50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 3gain.fas.usda.gov 

7 4  www.tilapia-farming.com/2015/03/21/tilapia-farming-in-egypt/ 

http://www.tilapia-farming.com/2015/03/21/tilapia-farming-in-egypt/
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 افزایش تولید ماهی تیالپیا در فیلیپین برای تأمین امنیت غذایی: بخش پنجم
 

گیاهان  تولیدکننده ترینبزرگ وبزرگ جهان و دهمین کشور جهان به لحاظ صنعت ماهیگیری  الجزایرمجمعفیلیپین، دومین 

 .75تآبی جهان )جلبک دریایی( و غذای آبزیان اس

ماهی  کهطوریبه، اندبودههی شیر و میگو مشغول ، ماتیالپیا ماهی چون هاییگونهآبزی پروران فیلیپینی همواره به تولید 

شیرین فیلیپین را به خود اختصاص داده و دومین غذای دریایی محبوب بین  هایآبتیالپیا بیشترین حجم تولید آبزیان در 

 مردم این کشور است.

، کشور ممتازی برای تولید و گرمسیری و بنادر بسیار کارآمد وهوایآبفیلیپین به دالیلی چون منابع آب شیرین فراوان، 

 ماندهعقبز همسایگان آسیایی خود ابه علت تولید ناپایدار در این زمینه  حالبااینولی  شودمیپرورش ماهی تیالپیا محسوب 

، اما با ورود گونه تیالپیای یافتمیاین کشور پرورش  هایآبدر  1950ماهی تیالپیا از سال  سگونه موزامبیکو، البته است

 ه است.صورت گرفت گونهازاینمیالدی تاکنون استقبال فراوانی  70آن از دهه  سازیتجاریو  نیل

، البته بیشتر شدمیمیالدی فیلیپین یکی از برترین تولیدکنندگان تیالپیا در جهان محسوب  90تا اوایل دهه  دلیلبه همین 

پاسخ به افزایش تقاضا  منظوربهری از کشورهای جهان از آن به بعد بسیا تولیدات برای مصرف داخلی مردم این کشور بود.

از این قافله بازماند و همچنان  فیلیپینصادرات توسعه دادند ولی  منظوربهبرای استفاده از فیله ماهی تیالپیا صنعت خود را 

 .76گرفتصورت میتولیدات این کشور برای پاسخ به تقاضا برای مصرف داخلی 

 در تن از این مقدار به صادرات اختصاص پیدا کرد. 900اهی تیالپیا تولید کرد که تنها م تن هزار 261 فیلیپین 2015در سال 

 تولیدکننده بزرگ کشور چهارمین مصر و اندونزی چین، از بعد تیالپیا تن هزار 287 از بیش تولید با کشور این نیز 2016 سال

 .77شد شناخته جهان در ماهی این

شیرین و  هایآبرصد آن در د 54در فیلیپین،  تولیدشده)فائو( از این میزان تیالپیا  جهانیگزارش سازمان خواربار  اساس بر

 هایشرکتتوسط  اکثراًر فیلیپین تولید ماهی تیالپیا د .شودمیشور پرورش داده  هایآبدرصد آن در قفس و بقیه آن در  28

در صنعت تولید  ایزنجیره صورتبهرکت بزرگ در این کشور وجود دارد که و فقط چند ش گیردمیکوچک خانوادگی صورت 

برای مردم محلی فیلیپین، صنعت دارند، هرچند عهده برماهی تیالپیا فعال هستند و کار صادرات تیالپیا به کشور مالزی را 

 شود.میمواد پروتئینی سالم محسوب  تأمینمنبع اشتغال و درآمد و  ترینمهمتیالپیا 

                                                           
7 5 seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/philippines/tilapia/ 

7 6 www.tilapia-farming.com/newsletters/tilapia-farming-news-v11/ 
7 7 www.undercurrentnews.com/2016/09/19/goal-2016-blog-from-guangzhou/ 

http://moqavemati.net/36900/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84/
https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/philippines/tilapia/
http://www.tilapia-farming.com/newsletters/tilapia-farming-news-v11/
http://www.undercurrentnews.com/2016/09/19/goal-2016-blog-from-guangzhou/
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. این ماهی بیشتر شودمیمحسوب  درآمدکم هایخانوادهپروتئین حیوانی  تأمینتیالپیا در فیلیپین یک منبع مهم و ارزان برای 

و توانسته نقشی اساسی در بهبود امنیت غذایی فیلیپین  تولیدشدهاطراف شهر مانیل و مناطق نزدیک به این شهر  هایتاالبدر 

اورزی این کشور برای مبارزه با قحطی و افزایش جمعیت در این کشور، خواستار افزایش حجم وزیر کش کهطوریبه ایفا کند.

 .78برای تولید تیالپیا شده است گذاریسرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 8  www.tilapia-farming.com/newsletters/tilapia-farming-news-v11/ 

http://www.tilapia-farming.com/newsletters/tilapia-farming-news-v11/
http://www.tilapia-farming.com/newsletters/tilapia-farming-news-v11/
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برزیل به پرورش ماهی تیالپیا درصد از صنعت شیالت  ۵0: بخش ششم

 اختصاص دارد
 

 123و افزایش تکنولوژی پرورش ماهی سبب رشد  پروریآبزیصنعت  در جدید هایشرکت ورود سریع، و ایحرفه تولید 

 سال در تن هزار 257 از کشور این آبزیان تولید کهطوریبه است، شده تاکنون 2005 سال از برزیل درصدی تولید آبزیان در

 .است رسیده 2015 سال در تن هزار 574 از بیش به 2005

درصد کل تولید آبزیان در برزیل به تولید و پرورش ماهی تیالپیا اختصاص داشته است.  38 حالتابهمیالدی  2005از سال 

درصد تولیدات این کشور  50و اکنون تولید این ماهی نزدیک به  یافتهافزایشسهم ماهی تیالپیا  اخیراً که  است حالی دراین 

 .79شودمیرا شامل 

 و این کشور بتواند یافتهافزایش الس در درصد 10 میزان به ناخالص برزیل تولید تیالپیا، ماهی تولید با که شودمی بینیپیش

 در تیالپیا لیانهسا ها حاکی از آن است که تولیدبینیهمچنین پیش. کند تولید تیالپیا ماهی تن هزار 490 ،2020 سال تا

 ر سال برسد.د تن هزار 300 به مشابه مدت طول در شیرین هایآب

جهان  پروریآبزیبه ابرقدرت  شدنتبدیلرابوبانک در گزارشی عنوان کرد که برزیل تمام ابزار الزم را برای  چندملیتیشرکت 

حتی در  ،دالیلی هنوز تا رسیدن به میزان تولید کشورهای مثل چین، نروژ، هند و اندونزی فاصله دارد بر بنااما  باشدا میرا دار

 .80تاس روروبه اکوادورمنطقه آمریکا جنوبی نیز این کشور با رقبای سرسختی چون شیلی و 

اهی تیالپیا، کشاورزان کوچک و متوسط درصدی تولید م 20حاشیه سود پیشرفته و  هایآوریفنبه دلیل نیاز کم به سرمایه و 

 در را خود سهم برزیل، تیالپیا پروریآبزی در صنعتدر حال حاضر  این ماهی دارند. پرورش و تولید به فراوانی اشتیاق برزیل

 .است داده نشان کشور ینا مردم بین در غذایی مواد تقاضای به پاسخگویی برای باال غذایی باارزش هاییپروتئین تولید

تحکیم بازار داخلی  منظوربهتیالپیا در کشور برزیل گفت: کشورمان  تولیدکننده ترینبزرگدر همین خصوص برونو دیویس، 

 .و همچنین افزایش صادرات به دنبال افزایش تولید ماهی تیالپیا در سال جاری است

به همین دلیل است  کندمیدرصد در بین مردم افزایش پیدا  10تا  8ماهی تیالپیا در برزیل ساالنه بین  ویژهبهمصرف آبزیان 

یکی از عوامل مهمی که در افزایش مصرف . 81دارد اختصاص تیالپیا ماهی به کشور این در آبزیان تولید  که نزدیک به نیمی از

 .این کشور است تولیدشدهاالی تیالپیای بوده، کیفیت ب مؤثربرزیل مردم ماهی تیالپیا در بین 

                                                           
7 9 www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/18797150/aquicultura-brasileira-cresce-123-em-dez-anos 
8 0  www.seafoodsource.com/news/aquaculture/rabobank-brazil-s-tilapia-industry-set-for-huge-growth 
8 1  www.undercurrentnews.com/2017/05/26/brazilian-currency-depreciation-supports-fish-exports/ 

http://moqavemati.net/36900/50-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87/
http://moqavemati.net/36900/50-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87/
http://moqavemati.net/24968/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3/
http://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/18797150/aquicultura-brasileira-cresce-123-em-dez-anos
http://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/rabobank-brazil-s-tilapia-industry-set-for-huge-growth
http://www.undercurrentnews.com/2017/05/26/brazilian-currency-depreciation-supports-fish-exports/
http://www.undercurrentnews.com/2017/05/26/brazilian-currency-depreciation-supports-fish-exports/
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ز اشتغال کشاورزان برزیلی به ادرصد  17و  شودمیتجاری پرورش داده  صورتبهماهی تیالپیا تنها ماهی است که در برزیل 

این  کهطوریبه کنندمیده آبزی پروران این کشور بیشتر از گونه تیالپیای نیل استفا، تولید و پرورش این ماهی مرتبط است

 .شودمیگونه تیالپیا نیل در جهان محسوب  تولیدکننده ترینبزرگکشور 

آب  باکیفیتشناور و همراه  هایقفسسیستم محبوب در بین آبزی پروران این ماهی در برزیل، سیستم پرورش در  همچنین

بازارهای عمده این محصول پایتخت  ،حالبااین شودمیدر کل مناطق برزیل تیالپیا مصرف  باشد، تقریباًمیباال و عمق مناسب 

میدویست و  ازجمله ترگرممناطق  ،این کشور و مراکز بزرگ شهری در شمال شرق، جنوب شرقی و جنوب کشور هستند

 ت.، زیرا دمای آب در اکثر زمان سال مناسب اسکنندمیمناطق شمال شرقی بیشتر تیالپیا تولید 

در این مناطق  تولیدکنندگان، حالبااین یابدمیافزایش  تیالپیا ن رشد ماهیدر مناطق جنوب و جنوب شرقی، در طول زمستا

 .82رسانندمی فروش به را تیالپیا شرق شمال در تولیدکنندگان از ترارزان ٪20-10هستند و حدود  ترنزدیکبه بازارهای بزرگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 2 www.matsuda.com.br/Matsuda/Web/Entrevistas/detalhe.aspx?idnot=H12101114130328&lang=pt-BR 

http://www.matsuda.com.br/Matsuda/Web/Entrevistas/detalhe.aspx?idnot=H12101114130328&lang=pt-BR
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 تن ماهی تیالپیا با فناوری جدید در تایلندهزار  ۲۲0تولید ساالنه م: بخش هفت
 

مصرف تولیدشده و اخلی دبرای مصرف  ماهی تیالپیا در این کشورهزار تن  220گزارش وزارت شیالت تایلند، ساالنه  اساس بر

 .است شدهدهگنجانهای تایلندی منظم در برنامه غذایی خانوارها و رستوران طوربهماهی این 

، امروزه نیز به کشاورزان رهایی یابند سوءتغذیهقبل به روستائیان تایلندی کمک کرد تا از گرسنگی و  دهه 7این ماهی حدود 

اه پیشین تایلند با امید به ارائه بومیپول آدولیاده پادش 1966در سال ، تا زندگی خود را بگذرانند کندمیو آبزی پروران کمک 

مسئولین تایلندی از  حالااینب، معرفی و عرضه کرد هاآنهی تیالپیا را به مواد مغذی و سرشار از پروتئین به روستائیان، ما

)تایلندی(  تاهیو  امبیکوسموزپرورشی دو گونه تیالپیای  هایعادتو  شناسیزیستتحقیق و آزمایش بر روی  1951سال 

 را شروع کرده بودند.

چون کپور محلی  ایمحلیماهیان  ازآنجاکهفت: سوپاوات کامولمرل، رئیس بخش سلطنتی شیالت تایلند گدر همین خصوص 

 د.ش، تصمیم به تولید ماهی تیالپیا گرفته یابدمیپرورش  باریکو پالن تیپین در سال فقط 

یار آسان است چون زمانی که تخم زاده شود و تولید آن بس باریکوی افزود: ماهی تیالپیا این قابلیت را دارد که هر سه ماه 

آن را مصرف و  شودمیجازه داده این ماهی ا تولیدکنندگانبه  رسدمیو به شش ماه  شدهتبدیلماهی تیالپیا به ماهی جوانی 

 یا برای بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانند.

ج نیز پرورش داده شود به همین خاطر و مزارع برن پروریآبزیدر استخرهای  تواندمیسوپاوات در ادامه گفت: ماهی تیالپیا 

ایده تولید و پرورش ماهی تیالپیا را در فصل  هایشانخانوادهکامل مواد مغذی کشاورزان و  تأمین منظوربهپادشاه وقت تایلند 

 برداشت برنج در این مزارع به روستائیان بدهد.

کرد، به همین میریافت ت تایلند از ماهیگیران محلی نیز مقداری مالیات برای ماهیگیری دوی افزود: همچنین اداره شیال

ری حرکت نکنند بنابراین غیرقانونی نیز به سمت ماهیگی طوربهمردم محلی  شدمیاین نوع از محافظت شدید سبب دلیل 

 امنیت غذایی روستائیان ماهی تیالپیا بود. تأمینراه برای  ترینسریع

گسترش و توزیع  منظوربهیز بعدها گونه تیالپیا به پادشاه تایلند اهدا کرد که پادشاه ن 50ولیعهد ژاپن  1956فزود: در سال وی ا

 هزار ماهی تیالپیا به بخش شیالت این کشور اهدا کرد. 10مصرف ماهی تیالپیا در سراسر تایلند 

یا توسعه پیدا کرد و گونه تولید ماهی تیالپ هایفناوریور سوپاوات گفت: با فشار فراوان پادشاه بر بخش شیالت این کش

 تیالپیای نیل برای تولید انبوه به آبزی پروران این کشور معرفی شد.

http://moqavemati.net/35433/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-220-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7/
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 آورنددرمیهی را از دهان ماهی تیالپیا پیشرفته، تخم ما هایفناوریگفتنی است آبزی پروران تایلندی برای تولید انبوه تیالپیا با 

هزار آبزی پرور  300اوری امروزه به همین دلیل و به لطف این فن، که خود ماهی این فرآیند را انجام بدهد ندماننمیو منتظر 

 .کنندمیهزار تن ماهی تیالپیا تولید و به بازار عرضه  220تایلندی در سراسر این کشور چیزی حدود 

نیز به پرورش میگو روی  زمانهمالپیا در استخرها در همین خصوص یکی از آبزی پروران تایلندی گفت: ما در کنار تولید تی

و صنعت  دهندمیآبزی پروران زیادی مثل من این کار را انجام و  که این کار سبب شده سود زیادی نصیب ما شود ایمآورده

، برخی به تولید غذا و فروشندمی، بعضی آن را کنندمیآن را تولید  هاخیلی کهطوریبهاست  یافتهگسترش شدتبهتیالپیا 

 .83کنندمیو برخی نیز از صنایع تبدیلی آن فعالیت  پردازندمیخوراک تیالپیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 3 www.huahintoday.com/food-wine/tilapia-fish-thrive-thailand-thanks-initiative-king-rama-ix/ 

http://www.huahintoday.com/food-wine/tilapia-fish-thrive-thailand-thanks-initiative-king-rama-ix/
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هزار تن ماهی  ۳00ر کارخانه در ویتنام با تولید هزا ۵اشتغال : بخش هشتم

 تیالپیا
 

تا  2011میلیون دالر برای آبزی پروران ویتنامی درآمد داشت اما از سال  2صادرات تیالپیا ساالنه کمتر از  2010تا سال 

ات تیالپیا در ویتنام با نیز صادر 2014در سال ، میلیون دالر رسیده 8به  2013میلیون دالر و در سال  4این میزان به  2012

این روند همچنان ادامه یابد،  شودمی بینیمواجه شده است، پیشمیلیون دالر  35.7میلیون دالر به  8از  ایالعادهفوقجهش 

 .84صادراتی بیشتر به تولید ماهی تیالپیا خواهند پرداخت هایشرکت ترتیباینبه

ه تولید و پرورش ماهی کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام برنامه جامعی را برای توسع وزارت 2016در همین خصوص از سال 

ه غذایی مردم ویتنام، رنجیزبه تنوع سازی در  توانمیاز اهداف این برنامه ه که تیالپیا در این کشور به تصویب رساند

ایجاد اشتغال پایدار و  زیان اشاره کرد. ازپاسخگویی به تقاضای فراوان مصرف تیالپیا در این کشور و افزایش صادرات آب

 .شودمیدیگر اهداف این طرح یاد  عنوانبهافزایش درآمد آبزی پروران 

 هارودخانهماهی در  هایقفسز ا مترمکعبمیلیون  1.5هزار هکتار از اراضی ویتنام و  33بیش از  2020تا سال  رودمیانتظار 

، فیلیپینز چین، اندونزی، مصر، ویتنام پس ا اکنون، همتیالپیا اختصاص پیدا کند و سدهای ویتنام به پرورش و تولید ماهی

 2016این کشور در سال  کهطوریبه شودمیبرزیل، تایلند، فیلیپین و بنگالدش هشتمین تولیدکننده تیالپیا در جهان محسوب 

 هزار تن ماهی تیالپیا تولید کرده است. 118بیش از 

هزار تن در سال برساند و  300 تولید ماهی تیالپیا را به 2020کشاورزی ویتنام امیدوار است تا سال  ارتوزاما با این برنامه 

نه حاکی از آن است که با تولید این این وزارتخا هایبینی، پیشدرصد آن را به کشورهای دیگر جهان صادر کند 60بتواند 

غیرمستقیم در این کشور  طوربههزار کارخانه  5مستقیم و برای  طوربههزار نفر  54میزان ماهی تیالپیا، برای بیش از 

 صورت گیرد. زاییاشتغال

هزار هکتار از  40ماهی و  هایقفساز  مترمکعبمیلیون  1.8نیز  2030کشاورزی ویتنام امیدوارند تا سال  وزارتمسئولین 

 50ر تن تیالپیا تولید و حدود هزا 400ند از این طریق اراضی این کشور به پرورش و تولید ماهی تیالپیا اختصاص یابد تا بتوان

 درصد آن را صادر کنند.

و تمرکز آبزی پروران ویتنامی بیشتر بر فیله  شوندمی)قرمز( تیالپیا در این کشور پرورش داده  ردنیل، هیبریدی و  هایگونه

 .85باشدمیجهت صادرات به آمریکا و خاورمیانه  هاآنکردن ماهی تیالپیا و استفاده از صنایع تبدیلی 

                                                           
8 4 seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/vietnam/tilapia/ 
8 5 www.worldfishing.net/news101/fish-farming/vietnam-tilapia-farming-plan-approved 

http://moqavemati.net/37469/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af/
http://moqavemati.net/37469/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af/
https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/vietnam/tilapia/
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که  کردمیکشور دنیا ماهی تیالپیا را صادر  60به بیش از  2014اعالم مقامات مسئول ویتنامی این کشور در سال  اساس بر

کزیک، انگلستان، ، اسپانیا، کلمبیا، هلند، بلژیک، آلمان، ممتحدهایاالتاین ماهی از ویتنام به ترتیب  واردکنندهکشور اول  10

 .86جمهوری چک و ایتالیا بودند

 22آمریکا حدود  متحدهایاالت کهطوریبه انددادهدرصد از واردات تیالپیا از ویتنام را به خود اختصاص  80این ده کشور حدود 

رداتی به ارزش نزدیک به اسپانیا با وا، دارد عهده برمیلیون دالر  6درصد کل صادرات تیالپیا از ویتنام را به ارزش نزدیک به 

به گفته اداره هرچند  87انددادهبعدی را به خود اختصاص  هایرتبهمیلیون دالر  3میلیون دالر و کلمبیا با وارداتی به ارزش  4

 .88کم است نسبتاً شیالت ویتنام، صادرات تیالپیا در این کشور نسبت به پتانسیل تولیدش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 6 www.seafoodsource.com/commentary/tilapia-could-take-off-in-vietnam-as-pangasius-problems-persist 
8 7  seafood.vasep.com.vn/seafood/51_10450/prospects-for-vietnam-tilapia-exports.htm 
8 8 www.seafoodsource.com/commentary/tilapia-could-take-off-in-vietnam-as-pangasius-problems-persist 

http://seafood.vasep.com.vn/seafood/51_10450/prospects-for-vietnam-tilapia-exports.htm


54 

 

 کزیک با گسترش تولید ماهی تیالپیاهزار شغل در م 6۳ایجاد : بخش نهم
 

 فراوانی رشد با کشور این در تیالپیا ماهی تولید دولت و تالش فراوان آبزی پروران مکزیکی، ایتوسعه هایسیاستبا توجه به 

درصد از تولید کل ماهی تیالپیا در آمریکای التین  25این امر سبب شده است که مکزیک که اخیر مواجه بوده  هایسالدر 

 کند. تأمینرا 

ده است که تنها تا چند سال ش تأکید، بر این نکته منتشرشدهو شیالت  پروریآبزیکه توسط کمیسیون ملی  ایاعالمیهدر 

سهم این کشور با رشد  هاسالو طی این  کردمی تأمیندرصد از تولید ماهی تیالپیا در آمریکای التین را  15پیش مکزیک 

 درصدی مواجه بوده است. 10

 بر پروژه این از بازدید طی لوپز، سد در مکزیک در تیالپیا ماهی ویالر سانچز مسئول پروژه استراتژیک تولید تجاریماریو آگ

که  شودمیو آبزی پروران این امکان فراهم  تولیدکنندگانگفت: با تالش کرد و  تأکید کار این آموزش توسعه و فناوری ارتقا

 در چند سال آینده مکزیک عالوه بر خودکفایی در تولید این ماهی به صادرات این ماهی به کشورهای اطراف نیز بپردازد.

بوده است، افزود: فعالیت  درصدی روبرو 6در چین با افزایش  خصوصاًدر جهان و  پروریآبزیسانچز با اشاره به اینکه 

ایم، بوده یافتهتوسعهکشورهای  و طبق نظر فائو از این نظر یکی ازمواجه بوده ی درصد 15در مکزیک با افزایش  پروریآبزی

تولید ماهی تیالپیا در کشور  رودمیبا این میزان انتظار  که در حال ساخت است کشورمانهزار استخر جدید در  300همچنین 

 هزار تن برسد. 32مکزیک تنها از این سد به 

ایجاد خواهد شد.  زاییاشتغالغیرمستقیم  طوربههزار نفر  3مستقیم و  صورتبهنفر  1500طبق برآوردها این پروژه برای 

 .89بوده است 2017واردکننده ماهی تیالپیا در جهان در سال  ترینبزرگگفتنی است مکزیک پس از آمریکا، 

اخیر  هایسالت: خوشبختانه در تیالپیا گف هایفراوردهآنتونیو کامپوس، رئیس کمیته ویژه وابسته به تولید محصوالت و 

صنعت آبزی پروی در تولید ماهی تیالپیا مکزیک رشد زیادی کرده است و حتی انجمنی برای تشویق مردم به مصرف بیشتر 

؛ به پردازندمیبه تولید ماهی تیالپیا در مکزیک  پروریآبزیمزرعه  200هزار و  9گفت:  وی است. شدهتشکیلاین ماهی 

 .90است ایجادشدههزار شغل وابسته به تولید و پرورش ماهی تیالپیا در کشور  63همین خاطر 

 

                                                           
8 9 www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp 

9 0 elexpres.com/2015/nota.php?story_id=151019 

http://moqavemati.net/33699/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-63-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c/
http://moqavemati.net/45996/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AD/
http://moqavemati.net/46061/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=151019
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هزار تنی ماهی تیالپیا هدف سازمان شیالت مالزی تا  1۳0تولید : بخش دهم

۲0۲0 
 

ژنتیک رشد و عملکرد  هایآزمایشدانشمندان دانشگاه ساینس و مرکز تحقیقات شیالت مالزی به همراه سازمان ورلد فیش با 

 بسیار مالزی پروریآبزی صنعت برای تیالپیا بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند سالهدهماهی تیالپیا را طی یک دوره 

 .است باارزش

رشد کرده است. طبق  سرعتبهدر مالزی آغاز شد و در پنج سال گذشته  1920پرورش و تولید ماهی تیالپیا در اوایل دهه 

پرورش ماهی تیالپیا اختصاص  وشیرین به تولید  هایآبمالزی در  پروریآبزیدرصد از صنعت  44گزارش فائو، نزدیک به 

 و ماهی کپور در رتبه بعدی قرار دارند. ماهیگربهتولید  کهایندارد، ضمن 

هزار تنی این ماهی  130ولید تیالپیا در این کشور، تپاسخگویی به تقاضاهای فراون مصرف  منظوربهسازمان شیالت مالزی 

 هدف اصلی خود قرار داده است. عنوانبه 2020را تا سال 

 61پیا به ارزش هزار ماهی تیال 35طبق گزارش سازمان شیالت مالزی، آبزی پروران این کشور در سال گذشته بیش از 

ک موسسه تحقیقاتی برای ی تأسیسموافقت اصولی خود را برای در همین خصوص این سازمان اند، کردهمیلیون دالر تولید 

 و ماهیگیری در مالزی اعالم کرده است. پروریآبزیترویج 

به قطب تولید ماهی تیالپیا در  شدنتبدیلاسماعیل ابو حسن، رئیس سازمان شیالت مالزی گفت: مالزی ظرفیت الزم برای 

 ما از این فرصت استفاده کنیم. هابیماریدر برابر  تیالپیای و مقاومت کیفیت آب مالزو به دلیل  منطقه آسیا را دارد

را برای پرورش ماهی تیالپیا و عرضه آن به بازار  ایویژه ایبرنامهبدین منظور سازمان شیالت مالزی با همکاری ورلد فیش 

الت این کشور باید مزارع ماهی که سازمان شی کنندمیگفتنی است دانشمندان مالزیایی توصیه ، محلی تدوین کرده است

 .91آبیاری باال ببرند هایکانالو  هارودخانهتیالپیا را در استخرهایی با نرخ متوسط جریان آب مانند قسمت باالدستی 

 

 

 

 

                                                           
9 1  www.fareasternagriculture.com/live-stock/aquaculture/malaysia-set-to-boost-tilapia-production 

http://moqavemati.net/36113/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-130-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/
http://moqavemati.net/36113/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-130-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/
http://moqavemati.net/35651/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF/
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 ماهی تیالپیا کنندگانمصرف نیرتبزرگآمریکا و کانادا : بخش یازدهم
 

افزایش یافت  شدتبهیا در آمریکا بسیار ناشناخته بود اما طی زمان محبوبیت مصرف ماهی تیالپیا یک دهه قبل ماهی تیالپ

 .92در دسترس عموم مردم آمریکا قرار دارد هاسوپرمارکتدر بازارها و  ایگسترده طوربهدر حال حاضر این ماهی  کهطوریبه

ولید ساالنه این کشور توسط تدرصد  75و بیش از  گیردمی جنوبی آمریکا صورت هایایالتتولید تیالپیا نیز بیشتر در 

رفی شد؛ در حال حاضر پس از به آبزی پروران آمریکایی مع 1960از سال این ماهی  .شودمیتجدید پذیر عرضه  هایسیستم

 چهارمین غذای دریایی محبوب بین مردم این کشور است. آالقزلمیگو، ماهی تن و ماهی 

مصرف این ماهی  2010در سال  بارهیک کهطوریبهاست،  یافتهافزایش 2002پیوسته از سال  طوربهریکا مصرف تیالپیا در آم

الپیا در آمریکا توسط آبزی درصد از میزان مصرف ماهی تی 5کمتر از ، درصدی روبرو شد 20با افزایشی  هاآمریکاییدر بین 

 شدید واردات است. تأثیرن کشور تحت ؛ به همین خاطر بازار ایشودمیپروران این کشور تولید 

درصد  86درصد از کل واردات ماهی زنده و  68 کهطوریبهزنده و فیله شده است؛  صورتبهواردات ماهی تیالپیا به آمریکا 

 74 کهطوریبهاصلی تیالپیای زنده آمریکا هستند  کنندگانتأمینو هندوراس نیز  ، اکوادوراز واردات فیله ماهی از چین است

 .93شودمیدرصد از ماهی زنده تولیدی توسط این کشورها به آمریکا صادر 

دالر در هر کیلوگرم بوده که این میزان در مقایسه با بازار اتحادیه  2.3در ایالت متحده آمریکا، قیمت فیله شده ماهی تیالپیا 

، کا را به خود اختصاص دادهیازار تیالپیا در آمرتن( از کل ب 700هزار و  143درصد ) 73چین حدود ، 94پایین است نسبتاً اروپا 

 تیالپیای منجمد در آمریکا هستند. کنندهتأمینتایوان دو کشور اصلی  این کشور به همراه

نیز نسبت به سال قبل  2017نخست سال  ماههسهبه دلیل تقاضای فراوان مشتریان، واردات ماهی تیالپیا در آمریکا در 

در این کشور نیز در افزایش واردات آمریکا  وهواآبد تولید ماهی تیالپیا در چین به دلیل وضعیت مالیم است. بهبو یافتهافزایش

 .کندمییالپیا وارد و مصرف هزار تن ماهی ت 200آمریکا ساالنه حدود که طوریبه داشته است تأثیراز این کشور 

درصدی و از  2.6قابل دالر طی یک سال اخیر با کاهشی قیمت واردات فیله این محصول از چین به دلیل تضعیف یوان در م

 .95درصدی روبرو شده است 20تاکنون با کاهشی  2014سال 

                                                           
9 2  www.tilapia-farming.com/2012/12/30/tilapia-a-healthy-food-choice/ 
9 3  www.seafoodwatch.org/-/m/sfw/pdf/reports/t/mba_seafoodwatch_tilapiausreport.pdf 
9 4 www.openpr.com/news/727399/Tilapia-Market-Report-for-Period-2011-till-2023-Philippines-Thailand-Brazil-

Viet-Nam-Colombia-and-Others.html 
9 5  www.seafoodwatch.org/-/m/sfw/pdf/reports/t/mba_seafoodwatch_tilapiausreport.pdf 

http://www.tilapia-farming.com/2012/12/30/tilapia-a-healthy-food-choice/
http://www.tilapia-farming.com/2012/12/30/tilapia-a-healthy-food-choice/
http://www.seafoodwatch.org/-/m/sfw/pdf/reports/t/mba_seafoodwatch_tilapiausreport.pdf
http://www.seafoodwatch.org/-/m/sfw/pdf/reports/t/mba_seafoodwatch_tilapiausreport.pdf
http://www.openpr.com/news/727399/Tilapia-Market-Report-for-Period-2011-till-2023-Philippines-Thailand-Brazil-Viet-Nam-Colombia-and-Others.html
http://www.openpr.com/news/727399/Tilapia-Market-Report-for-Period-2011-till-2023-Philippines-Thailand-Brazil-Viet-Nam-Colombia-and-Others.html
http://www.seafoodwatch.org/-/m/sfw/pdf/reports/t/mba_seafoodwatch_tilapiausreport.pdf
http://www.seafoodwatch.org/-/m/sfw/pdf/reports/t/mba_seafoodwatch_tilapiausreport.pdf
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ورش انواع آبزیان در این کشور دارد اما برای تولید و پر ایگیرانهسختقوانین نیز به عنوان نمونه ای دیگر، دولت کانادا 

زنده و  صورتبهتیالپیا  اکنونهم شیالت این کشور اجازه تولید ماهی تیالپیا را به آبزی پروران خود داده است و وجودبااین

 .رسدمیفیله شده در بسیاری از بازارهای این کشور به فروش 

کشور در چند  ران اینسردسیر بودن و سخت بودن امکان تولید و پرورش ماهی تیالپیا در کشور کانادا، آبزی پرو باوجود

گونه از این ماهی در سراسر جهان یافت  هاده باوجوداینکهولی  پردازندمیقسمت از این کشور به تولید این ماهی ارزشمند 

 یابد.می، تنها در این کشور تیالپیای نیل پرورش شودمی

ماهی تیالپیای زنده بیشتر در تورنتو به  ،است یافتهافزایش توجهیقابل طوربهدر کانادا مصرف ماهی تیالپیا در چند سال اخیر 

. طبق آمار چین، واردات کانادا از شودمی تأمینو تولید آبزی پروران داخلی  متحدهایاالتکه این بازار توسط  رسدمیفروش 

 است. یافتهافزایشدرصد  365تاکنون  1996این کشور از سال 

تولید تیالپیا در بین تمامی ماهیان بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است به همین جهت جزو ده ماهی مصرفی 

در  عمدتاً تیالپیا سومین ماهی محبوب پرورشی در کاناداست که همچنین  .96آیدمی حساببهکشورهای آمریکای شمالی 

 کهطوری، به97رسدمی، تمام تولیدات تیالپیا در کانادا در بازارهای محلی به فروش شودمیبریتیش کلمبیا، آلبرتا و آنتاریو تولید 

، این در حالی است که در کانادا بازارهای بزرگ دادهجایماهی تیالپیا را در خود  خریدوفروشبازار مربوط به  ترینبزرگتورنتو 

 .98هی تیالپیا اختصاص دارددیگری نیز در شهرهای کالگری، ونکوور و ادمونتون نیز به فروش ما

، با توافقنامه تجارت آزاد بین شودمیماهی تیالپیا در جهان محسوب  واردکنندگان ترینبزرگکانادا پس از آمریکا یکی از 

 اکوادورنیز کاستاریکا و  بعدازآنماهی تیالپیا به کانادا شد  صادرکننده ترینبزرگاین کشور  2014کانادا و هندوراس در اکتبر 

نیز حجم زیادی از انواع ماهی تیالپیا چون ماهی منجمد  همچنین تایوان و اندونزی .99اندداشتهیشترین صادرات را به کانادا ب

 .100کنندمیو فیله شده تیالپیا، ماهی سوخاری تیالپیا را به کانادا صادر 

 

 

 

 

                                                           
9 6 www.infopesca.org/sites/default/files/complemento/proyectos/194/World%20Market%20of%20Tilapia2.pdf 
9 7 wiki.usask.ca/display/sandbox/Fish+Farming+in+Canada+BPBE272 
9 8 www.aquaculture.ca/canadian-farmed-tilapia/ 
9 9  www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/336942/ 
1 0 0 www.jitunews.com/read/61579/tilapia-salah-satu-komoditas-unggulan-perikanan-budidaya 

http://www.infopesca.org/sites/default/files/complemento/proyectos/194/World%20Market%20of%20Tilapia2.pdf
http://www.aquaculture.ca/canadian-farmed-tilapia/
http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/336942/
http://www.jitunews.com/read/61579/tilapia-salah-satu-komoditas-unggulan-perikanan-budidaya
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 مصرف کننده ماهی تیالپیا در اروپاآلمان بزرگترین : بخش دوازدهم
 

 صورتبهز این میزان ادرصد  91که  واردشدههزار تن تیالپیا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا  45نزدیک به  2013در سال 

ا لهستان، اسپانی کشورهای ،مد استتیالپیای منج واردکننده ترینبزرگدر بین اعضای اتحادیه اروپا، فرانسه  منجمد بوده است.

 .انددادهبیشترین حجم از واردات فیله ماهی تیالپیا را به خود اختصاص  نیز و آلمان

 65 مجموعاً تن  300هزار و  2آلمان با  وتن  600هزار و  2هزار تن، هلند با  4هزار تن، لهستان با  6اسپانیا با  کهطوریبه

 46به بیش از  هاآنو ارزش واردات  انددادهدرصد واردات فیله تیالپیا را در بین کشورهای اتحادیه اروپا به خود اختصاص 

 .رسدمیمیلیون دالر 

پیا به اتحادیه اروپا صادر میلیون یورو ماهی تیال 10میلیون یورو و ویتنام  11میلیون یورو، اندونزی  33چین  2014در سال 

ازار صادرات ماهی تیالپیا به مکزیک و کاستاریکا نیز سهمی هرچند اندک از ب ویژهبهکشورهای آمریکای التین، اند، کرده

الپیا کشورهای آمریکا، کانادا و کلمبیا البته بازار اصلی کشورهای آمریکای التین برای صادرات تی حالباایناتحادیه اروپا دارند. 

 هستند.

تنها از یک مزرعه  هتولیدشددرصد میزان تیالپیای  5هزار تن تیالپیا در اروپا تولید شد که  2 درمجموع 2013در سال 

ن اتحادیه به تولید و پرورش این واردات ماهی تیالپیا به اتحادیه اروپا بسیاری از کشورهای عضو ای ، باوجوداست شدهبرداشت

و بیشترین صادرات را به خود میلیون یور 3.1و  5.7به ترتیب با بلژیک و هلند  2014در سال  کهطوریبه اندآوردهماهی روی 

 اختصاص دادند.

بیشتر صادرات تیالپیای منجمد از  کهدرحالی بوده استبیشتر صادرات تیالپیا منجمد از بلژیک به کشورهای هلند و فرانسه 

یون یورو و بریتانیا با میل 3.3هلند با  2014همچنین در سال اختصاص داشته است، کشور هلند به کشورهای آلمان و اتریش 

 .اندبودهصادرکنندگان فیله تازه تیالپیا  ترینبزرگمیلیون یورو  1.5

عمده  طوربهانگلیس  کهدرحالیعمده به کشورهای ایتالیا، آلمان و رومانی فیله تیالپیا صادر کرده است،  طوربههلند 

 .101محصوالتش را به سوئیس صادر نموده است

 آلمان

 چند صد تن ماهی کهطوریبه، اندخودکرده هایگلخانهاز پرورش ماهی تیالپیا در  ایگستردهکشاورزان آلمانی استقبال  اخیراً

 .شودمیاین کشور پرورش داده  فرنگیگوجهسبزیجات و  هایگلخانهتیالپیا در 

                                                           
1 0 1 www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/tilapia/en/ 

http://moqavemati.net/43648/%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%be%db%8c/
http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/tilapia/en/
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 برای شدهگرفته کار به آب فرنگی،گوجه و سبزیجات با تیالپیا ماهی زمانهم پرورش با موسسه کشاورزی برلین معتقد است

 .کندمی غنی را هاآن و روانه سبزیجات سمت به ماهی این پرورش

ادی است و چون دمای موجود ماهی تیالپیا با سبزیجات بسیار اقتص زمانهمبه گفته ورنر کالوس مدیر این موسسه، پرورش 

 .آوردمی ارمغان به سبزیجات و انماهی برای را زیستی محیط شرایط بهترین باشد،می گرادسانتی درجه 27 هاگلخانهدر 

 هافرنگیگوجهجات و یک کود آلی مناسب به سمت سبزی شودمیوی گفت: مواد مغذی و معدنی موجود در آب ماهیان سبب 

 .شودمیرا چند برابر کند، همچنین این آب سبب دفع مواد شیمیایی  هاآنروانه شده و کیفیت 

شور تغذیه  هایآبر آن از درصد دیگ 90و  شودمیدرصد آب از منابع آب شیرین تامین  10کالوس افزود: در این روش تنها 

 .قرار گیرد مورداستفاده تواندمی استبرای مناطقی که آب کاالی حیاتی  درنتیجه، شودمی

به آن کشت  اصطالحاًنیست و  فرنگیگوجهنیازی به خاک برای تولید سبزیجات و  گونههیچوی گفت: در این پروژه 

 .102شودمیهیدروپونیک گفته 

 این لحاظ بدین و دهندمی اختصاص تیالپیا ماهی مصرف به را خود غذایی گفتنی است بیشتر مردم آلمان در هفته یک وعده

 .103است اروپا اتحادیه در تیالپیا ماهی کنندهمصرف ترینبزرگ کشور

 روسیه

روسیه  خان آستاراشده است، در منطقه  گذاریسرمایهمیلیارد روبل در آن  1مرکز تولید ماهی تیالپیا که  تریناخیراً بزرگ

 شده است.افتتاح

کفایی در تولید و پایان دادن کرد که این مرکز جهت خود تأکیداین خبر  بابیان خان آستاراالکساندر ژیلکین، فرماندار منطقه 

است، به همین  یافتهافزایشتقاضای مصرف ماهی تیالپیا در سراسر روسیه و چون  است شدهساختهبه واردات ماهی تیالپیا 

از بیشتر کشورها این ماهی را وارد  سالیان قبل کهدرحالیروی تولید داخلی این ماهی افتادیم  گذاریسرمایهدلیل ما به فکر 

 .کردیممی

 350ست که از این میزان میلیون روبل برآورد شده ا 79میلیارد و خان گفت: هزینه این پروژه یک ا فرماندار منطقه آستار

یه به بخش شیالت بخش خصوص تامین و مابقی آن از اعتبارات بخش دولتی روس گذارسرمایهمیلیون روبل توسط یک 

 .باشدمی

                                                           
1 0 2 www.hortidaily.com/article/2869/rss.xml 

1 0 3 vinhhoan.com/2017/04/03/industry-news-the-european-markets-trends-for-white-fish/ 

http://www.hortidaily.com/article/2869/rss.xml
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مهندسی را  هایزیرساختاخذ مالیات و توسعه  ازجملهژیلکین افزود: احداث مرکز تولید ماهی تیالپیا در این منطقه مزایایی 

دولت روسیه این پروژه را برای حمایت از بخشی کشاورزی و توسعه صنعت شیالت و مقابله با به همین دلیل  به همراه دارد

 .قراردادبه این کشور در دستور کار ماهی تیالپیا واردات

خان ا در روستای استپه آستار تنی 100هزار و  1این مجتمع پرورش ماهی تیالپیا با ظرفیت  کهاین بابیانژیلیکین در ادامه 

 شدهطراحیو تیالپیای قرمز  ایقرهنقرار دارد، افزود: این مرکز برای تولید سالیانه تیالپیای زنده و منجمد در دو نوع تیالپیای 

 .باشدمی نیز فوم بندیبسته و غذایی مواد تولید هایکارگاه شامل است و 

و تنها تولیدی کوچک  شودمیاز ویتنام و چین وارد  عمده طوربهماهی محبوب در روسیه است که فیله آن  گونهیکتیالپیا 

 .104ماهی تیالپیا روسیه در منطقه تای مون قرار دارد

نخست  ماههششدر که این کشور طوریشود بهمیفیله ماهی تیالپیا در جهان محسوب  واردکنندهپنجمین  گفتنی است روسیه

 .105است چین وارد کرده تن فیله منجمد ماهی تیالپیا از 200هزار و  3، 2017سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 0 4 tass.ru/ekonomika/1796742 
1 0 5 www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1070069/ 

http://moqavemati.net/?s=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7
http://moqavemati.net/?s=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7
http://tass.ru/ekonomika/1796742
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 جهانیتائید سالمت ماهی تیالپیا توسط مراجع بهداشتی  سوم: فصل

نتایج این  .د شدخواهسالمت ماهی تیالپیا توسط سازمانهای ذی صالح داخلی و خارجی پرداخته  بررسی در این فصل به

المت تیالپیا، مصرف آن های غذایی و دارویی ایران و جهان عالوه بر تایید س تمامی سازمان تقریبا فصل نشان می دهد که

 نیز توصیه کرده اند.را 
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توسط فائو و سازمان غذا و داروی  تیالپیا ماهی سالمتتائید  : بخش اول

  آمریکا
 

در  که فعالیت دارد کشاورزی توسعه یدرزمینهالمللی است که بین هایسازمان از (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)فائو

 بربالغاین سازمان از مرکز فائو و از طریق شبکه جهانی  تأسیس شد. مان ملل متحدساز عضو کشور44توسط  1945 سال

کشورهای  ان، بهو تأمین غذای مناسب برای همگ شیالت اداره برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، 90حدود 

 کند. کمک می در حال توسعه

مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و  تغذیه بهبود هدف این سازمان، باال بردن سطح زندگی و

با ارائه اطالعات الزم به کشورهای مختلف؛ از دیگر اهداف فائو است که بازدهی  سوءتغذیه است. مبارزه با امنیت غذایی ایجاد

 باشد.می ایتالیا کشور در رم است. مقر این سازمان در شهر کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را افزایش داده

 

http://moqavemati.net/36687/%d9%81%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85/
http://moqavemati.net/36687/%d9%81%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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دهد و در این راه با هزاران همراه در سرتاسر جهان، کشور خدماتی ارائه می 183و  اتحادیه اروپا فائو به اعضایش شامل

های ملل متحد، بانک مؤسساتتا دیگر  بشردوستانههای های کشاورزان و سازمانمانند گروه های جامعه مدنیسازمان از

 .106دکنتوسعه و بخش خصوصی، همکاری می

کرده و آن را دومین ماهی کشور دنیا اشاره 140تیالپیا به توسعه آن در بیش از این سازمان بارها عالوه بر تائید سالمت ماهی 

ای در مورد ماهی ارزشمند تیالپیا آورده خواهد های توسعههای از این بحثپرورشی جهان اعالم کرده است در زیر نمونه

 .107شد

 (FDA) آمریکاسازمان غذا و داروی 

 دی ای اف مشهور به (Food and Drug Administration) آمریکا ایاالت متحده و دارویی مواد غذایی اداره

(FDA )که سالمت ماهی تیالپیا  شدبامی وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده آمریکا یکی از نهادهای وابسته به

 را تایید کرده است.

 FDA الت تنباکویی، مسئول حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه از طریق تنظیم و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، محصو

، (ERED) های ساطع اشعه الکترومغناطیسهای پزشکی، دستگاههای غذایی، واکسن، تزریق خون، دستگاهمکمل

 است. آرایشیلوازمو  محصوالت دامپزشکی

ی، المللی است که از طریق سازمان دارو و غذای آمریکا جهت تولیدکنندگان محصوالت غذاییک گواهینامه بین FDA مدرک

، در FDA اختن شرکت تولیدکننده توسطبه رسمیت شن منزلهبهشود. این مدرک جهان صادر می سرتاسردارویی و پزشکی 

به آمریکا  عمومی محصوالت آن شرکت بوده و حکم مجوز ورود محصوالت آن شرکت راخصوص بهداشتی بودن و سالمت 

 .دارا است

آمریکا برای کلیه کشورهای جهان و جایگاه این سازمان در  FDA بودن نام شدهشناختههمچنین این گواهینامه با توجه به 

در جلب نظر مشتریان خارجی و داخلی  بسزاییند نقش تواتبیین و ارائه استانداردهای مربوط به محصوالت غذایی و دارویی می

سازمان اف دی طبق گواهی زیر سالمت ماهی تیالپیا را برای مصرف در آمریکا تائید  .108جهت صادرات و فروش داشته باشد

 .109کرده و مجوز واردات آن را از سایر کشورها به مقصد آمریکا داده است

 

                                                           
1 0 6 en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization 
1 0 7 www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/tilapia/en 
1 0 8 www.ce-iso.ir/27-fda-mark.html 
1 0 9 www.epa.gov/sites/production/files/2017-01/documents/draft-fish-advice-june-2014.pdf 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 و مفید برای قلبگوشت ماهی تیالپیا سرشار از ویتامین دی : بخش دوم
 

 باکیفیت تیالپیا اهیم گوشت فرانسه زیست محیط و بهداشت و غذا سازمان ازجمله جهانی هایسازمان تحقیقات اساس بر

 .است مفید بسیار کودکان و نسالمندا ازجمله مختلف سنی هایگروه برای دی ویتامین از زیادی مقادیر داشتن دلیل به و است

 

 انجمن قلب آمریکا

به کاهش  تواندمیبه مدت حداقل دو بار در هفته  تناننرماونس ماهی و  3و  2.5انجمن قلب آمریکا معتقد است مصرف 

یکی از ماهیانی که این انجمن برای  های قلبی کمک کند.مغزی و بیماری هایسکتهکلسترول خون و کاهش خطر ابتال به 

 .110های قلبی توصیه به مصرف آن کرده است، ماهی تیالپیاستکاهش خطر ابتال به بیماری

 (IUCN) اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست

 باهدف المللیسازمانی بین شود،شناخته می« IUCN» اختصاریکه بیشتر با نام  المللی حفاظت از محیط زیستاتحادیه بین

های درست، پروژه ، بررسی،وتحلیلتجزیهها و آوری دادهشامل جمع که است کره زمین در سراسر منابع طبیعی حفاظت از

ان تأثیرگذاری، تشویق و کمک به جوامع سراسر جهان برای حفظ یوسیاست. مأموریت آی وپرورشآموزشحمایت، البی و 

 .گیری عادالنه و پایدار استاستفاده از منابع طبیعی و محیط زیست یک بهره هرگونه کهاینطبیعت و حصول اطمینان به 

                                                           
1 1 0 www.livestrong.com/article/512554-tilapia-bad-cholesterol/ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


65 

 

مؤسسه  766نهاد دولتی،  108کشور،  83است.  سوئیس در کشور ژنو شد و مقر آن در شهر بنانهاده 1948 این سازمان در

 .111کارشناس و دانشمند با این سازمان همکاری دارند 000٬10و در حدود  المللیسازمان بین 81غیردولتی، 

و قرمز که در ایران  گونه مهاجم را به کشورهای مختلف معرفی کرده است که نامی از تیالپیای نیل 100این موسسه نیز 

 اند.عنوان مهاجم ذکرشدهآال و تیالپیای موزامبیک بهکند در آن ذکر نشده است اما در بین آن ماهی کپور و قزلدا میپرورش پی

 (EPA) آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا

است. این آژانس  محیطیزیست هایارزیابیپژوهشی و آموزشی و  هایبرنامهمجری  آمریکا،آژانس حفاظت از محیط زیست 

موجب محکومیت به پرداخت  هاآنقض نملی پرداخته که  استانداردهای، به تعیین محیطیزیستقوانین  رشتهیکبا استفاده از 

 .گرددمیکیفری  مجازات یمالی، مجازات و حت جرائم

محیطی، پرداختن به یستزیابی شرایط زهای پژوهشی برای ارترین اهداف این آژانس، ترتیب دادن فعالیتیکی از مهم

 ها است.های شرکای علمی و پیشبرد علم و فناوری مدیریت بحرانمشکالت آینده محیط زیست، ادغام فعالیت

این سازمان گزارشی را در با کمک سازمان غذا و داروی آمریکا منتشر کرده است که در آن ذکرشده تیالپیا یکی از بهترین 

 .112تها برای مصرف خوراکی اسانتخاب

 آژانش تغذیه، بهداشت و محیط زیست فرانسه

 .113سرشار ویتامین دی معرفی کرده است این سازمان نیز طی گزارشی عالوه بر تائید کیفیت ماهی تیالپیا آن را یکی از منابع

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 1 1 www.iucn.org/about/ 
1 1 2 www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm393070.htm 
1 1 3 www.anses.fr/en/node/40406 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C


66 

 

 تأکید وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی بر کیفیت ماهی تیالپیا: بخش سوم
 

 غیربه نظرات غیرعلمی و  نوعیبهرا تائید کرد و  تیالپیا دامپزشکی کشور با ارائه سندی سالمت ماهیسازمان  1393در سال  

 .114فرمایید، متن این ابالغیه در خصوص تائید ماهی تیالپیا را در زیر مشاهده میدر این زمینه پاسخ داد کارشناسانه

ها سالمت مصرف های مختلف خود با رسانهره با مصاحبههمچنین ریاست سازمان دامپزشکی و کارشناسان این سازمان هموا

 .115انداین ماهی را تائید کرده

مصرف این نوع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نیز سالمت این ماهی را تائید کرده است و اعالم کرده که 

 .116باشد درخطرهای تواند منبع پروتئین مناسبی برای گروهماهی مشکل خاصی ندارد و می

ی سالیان اخیر به واردکنندگان کارشناسان این سازمان همواره با تائید کیفیت گوشت ماهی تیالپیا اجازه واردات این ماهی را ط

 اند.آن داده

 

 

 

                                                           
 40306پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر:   114
 سایت سازمان دامپزشکی کشور، قسمت اخبار  115
 150451پایگاه خبری اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کد خبر:   116
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 حمایت از تولید ماهی تیالپیا در کشورچهارم:   فصل

تی و خصوصی دامپزشکی، مسئولین بخش دولدر این فصل به نظرات اساتید محیط زیست و شیالت، متخصصان تغذیه و 

تایج این فصل نشان در خصوص ماهی تیالپیا پرداخته می شود، ن رشیالت و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی استانهای کشو

ی هاواستار پرورش آن در استانخت ماهی تیالپیا و برشمردن مزایای تولید این ماهی، می دهد که این افراد عالوه بر تایید کیفی

 ند.ه اشد کشور به ویژه استان های مرکزی
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 انشگاهی از تولید ماهی تیالپیااساتید د حمایت: بخش اول
 

ایی ماهی تیالپیا خواستار تولید بر مزای دیتأکبا  ستیزطیمحاساتید شیالت، منابع طبیعی و  ازجملهی کشور هادانشگاهاساتید 

مربوط  یهارساختیزسریعتر العاده مناسبی است که باید هر چه فوق یماهی تیالپیا گونه داخلی این ماهی شدند، آنها معتقدند

 ایجاد شود.علمی  یهابه تولید آن بر اساس اصول و روش

 :بخش شیالت فرهنگستان علوم رئیس و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران قباد آذری تاکامی دکتر

دارد، فلس دار است و در تغذیه آن نیاز به پروتئین باالیی نیست و خواص خوبی برای پرورش  یتیفیماهی تیالپیا گوشت باک»

ازنظر تحمل  چون خاصی را در نظر گرفت یهاها و مکانروش توانیطرف در مقابل ویژگی تکثیر زیاد آن نیز مدارد و از آن

، روش تک جنسیتی و پرورش مداربسته یهاستمیدر سا آن ر توانیم، کنندیرا نیز تحمل م 1000واحد در  15شوری نیز تا 

 .«117دآزاد راه ندارند، بدون هیچ مشکلی پرورش دا یهاکه به آب ییهاو استان در مناطق سردسیر

 :گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمیهیئت، عضو سید حسین حسینی فر

ما خیلی محدود است و این ضرورت وجود دارد که به  یپروریزیرا آبز شودیمحسوب م یایبحث ملبحث تولید این ماهی »

کشور به سمت  یهابرای توسعه آبزیان کشور برویم زیرا خیلی از چاه شور(نامتعارف )و  بالاستفاده یهاسمت استفاده از آب

دارد و تقاضای باالی مشتریان برای تهیه ماهی تیالپیا به ؛ پس باید با توجه به نیازی که در کشور وجود روندیشور شدن م

 .«118تولید این ماهی روی بیاوریم

 ن، استاد گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهراغالمرضا رفیعیدکتر 

در را  و شیالت معتقدم که باید تیالپیا را در سیستم مداربسته پرورش داد، همچنین آن ستیزطیمحیک متخصص  عنوانبه»

 در کشور صورت گیرد. تیالپیا به دلیل ییزااشتغال تولید کرد تا از این طریق یاکم آب در سیستم گلخانه و مناطق خشک

با  و با مجوزهای در مناطق خاصو شده صورت کنترلبه تواندیبسیار ناچیزی که دارد قاعدتاً م یطیمحستیمخاطرات ز

 .«119تولید شودمدیریت بهینه 

 ، استاد گروه شیالت دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگاننوریاحمد 

                                                           
 6206پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر:   117
 26001پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر:   118
 28443پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر:   119

http://moqavemati.net/45578/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1/
http://moqavemati.net/45578/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1/
http://moqavemati.net/6206/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8/
http://moqavemati.net/6206/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8/
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مربوط به تولید آن بر اساس اصول و  یهارساختیز سریعترالعاده مناسبی است که باید هر چه فوق یماهی تیالپیا گونه »

 .«120صورت نگیردمختلف  یهابه بهانه تولید آن شود و نباید ایجادعلمی  یهاروش

 دانشگاه علوم پزشکی فسا علمیهیئتمتخصص تغذیه و عضو ، رضا همایونفر دکتر

ها به نام ماهی شده است که تحت عنوان ماهی تیالپیا و یا در برخی فروشگاهنوعی ماهی به بازار مصرف عرضه یتازگبه»

تواند مصرف این نوع ماهی مشکل خاصی ندارد و می، ای دارد، بدون خار و خوشمزهکدستیشود که گوشت زبیدی فروخته می

 .«121های درخطر باشدمنبع پروتئین مناسبی برای گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 25751پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر:    120
 150451وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کد خبر:    121

http://cv.fums.ac.ir/Reza%20Homayounfar
http://cv.fums.ac.ir/Reza%20Homayounfar
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 حمایت کارشناسان تغذیه و دامپزشکی: بخش دوم
 

ن ماهی شدند، آنها معتقدند بر مزایایی ماهی تیالپیا خواستار تولید داخلی ای دیتأککارشناسان تغذیه و دامپزشکی کشور با 

 تیالپیا می تواند جایگزین مناسبی برای گوشت مرغ و گوشت قرمز باشد.

رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام متخصص بهداشت مواد غذایی، نایب، مقدمدکتر آراسب دباغ

 دامپزشکی

تیالپیا از برخی انواع آبزیان مانند میگو بیشتر، اما از ماهی تون و سالمون کمتر است و ادعای بروز ناباروری در  3مقدار امگا »

 .«122است نادرستدیگر با مصرف این ماهی  یهایماریمردان و ابتال به ب

 ، کارشناس دامپزشکی و متخصص تغذیه:رضا اکبریان محمود

مطلوب است، گفت: مصرف تیالپیا  بوده و بسیار 1به  1در ماهی تیالپیا حدود  6به امگا  3نسبت امگا  کهنیا انیباباکبریان »

 .جایگزین خوبی برای گوشت مرغ و گوشت قرمز باشد تواندیم

و گوشت و  کندینقش مهمی در تغذیه جوامع انسانی ایفا م متیقعنوان یک منبع غنی از پروتئین و ارزانهب ماهی تیالپیا

 .«123است 6و امگا  3پوست آن سرشار از نیاسین، پروتئین، ویتامین دی و اسیدهای چرب مانند امگا 

 ، کارشناس دامپزشکی:امراهلل قاجاری

ضمن اینکه کارشناسان، پرورش تیالپیا همراه  ،های دیگر باشدبه گونه انتقالقابلبیماری خاصی وجود ندارد که در تیالپیا »

 .«124بهبود شرایط زیستی میگو خواهد شد تیدرنهاهای میگو و کنند زیرا این عمل باعث کنترل بیماریبا میگو را پیشنهاد می

 ، رئیس سازمان دامپزشکی:علیرضا رفیعی پور

را تولید کرده و  موردنظریدکنندگان است تا بتوانند بدون مشکل، بیماری و خطرات، محصول سازمان دامپزشکی در کنار تول»

سازمان دامپزشکی هیچ مشکل و نگرانی بابت سالمت و بهداشت برای واردات،  ازنظرکنندگان قرار دهند. در اختیار مصرف

 .«125ردندا مسئلهتولید و مصرف تیالپیا نیست و ممنوعیت آن نیز ارتباطی با این 

                                                           
 14499سایت سالمت آنالین، کد خبر:    122
 رضا اکبریان اختصاصی با دکتر محمودمصاحبه    123
 42865خبرگزاری ایانا، کد خبر:    124
 پورتال و آرشیو اخبار سازمان دامپزشکی ایران   125
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 حمایت مسئولین سازمان شیالت از تولید ماهی تیالپیا: بخش سوم
 

جوز تولید این ماهی توسط بر تولید ماهی تیالپیا در کشور خواستار اعطای م دیتأککارشناسان و مسئولین سازمان شیالت با 

 شدند. ستیزطیمحسازمان حفاظت 

 ، رئیس سازمان شیالت:حسن صالحی

 میار داخلی، واردات ماهی تیالپیا را ممنوع کردهبازا نیتولید داخلی ماهی تیالپیا و با توجه به امکان تأممنظور حمایت از به»

 فروش برای را داخلی زاربا داریم نظر در یزد، استان در ستیزطیمح حفاظت سازمان با گرفته صورت توافقات به توجه و با

 .بکنیم فراهم داخل تولید تیالپیای

مرکز تحقیقات بافق یزد، نیاز داخلی ماهی تیالپیا را  یپروریمزرعه آبز 10 در مستقر خصوصی بخش است قرار همچنین

 .«126تأمین کنند

 الت ایران:سازمان شی پروریآبزی، معاون توسعه عبدالحی علیحسین

تیالپیا  2015فائو در سال اساس آمار  میلیون تن بر 5عه است و بیش از شدت رو به توستولید ماهی تیالپیا در جهان به»

 شود، برهای مهاجم محسوب نمیهای متعددی از تیالپیا در دنیاداریم که تیالپیای نیل جزو گونهتولیدشده است. ما گونه

سوب گونه غیربومی محعنوان یکگونه بهدهند حتی در کشورهای که اینکشور پرورش می 140گونه را در اساس آمار فائو این

 یابد.پرورش می شود نیزمی

ازلحاظ مصرفی نیز تیالپیا بعد از کپور ماهیان دومین رشد را در بین آبزیان به خود اختصاص داده است، به دلیل تنوع 

ها محاسن ها نسبت به دیگرگونهگونهشود ممکن است هرکدام ازاینگونه آبزی پرورش داده می 560پروری در شیالت آبزی

 .127یالپیا هم از این امر مستثنی نیستو معایبی داشته باشد که ت

بایستی نسبت به یک مسئله علمی و فنی، تصمیم درستی را بگیرد و از افراد مطلع استفاده کند و برای  زیستمحیطسازمان 

هم در مورد این مناطق با سازمان توافق شده است، مساعدت کند که این  قبالً نقاطی که امکان تولید تیالپیا وجود دارد و 

 .«128دتفاق بیفتا

 :تالبازار آبزیان سازمان شی توسعه، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و عیسی گلشاهی

                                                           
 3179693052163256791روزنامه جام جم، کد خبر:  126
 پروری سازمان شیالتمصاحبه اختصاصی با دکتر عبدالحی، معاون توسعه آبزی 127
 5901پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر:  128
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م نباشد از اتا دیگر الز کندمیت با جدیت آن را دنبال الکه سازمان شی است موضوعیدر ایران،  تیالپیا بحث پرورش ماهی»

، باید بگویم که شودمیچین یا هر کشور دیگری این ماهی را وارد کنیم در حال حاضر که این ماهی از چین و ویتنام وارد 

 .«129گیردمیو خاص آن صورت  گیرانهسختگوشت ماهی با توجه به استانداردهای بسیار  ازجملهورود آبزیان خوراکی و 

پیا بر لزوم توسعه پرورش گونه وارداتی الو مجری طرح تیبافق یزد  شیالتقات ، معاون مرکز تحقیپور فرهاد رجبی

 پیای نیلالتی

صوص اهلی سازی و پیا در جهان وجود دارد که محققان مختلفی در خالگونه پرورشی مختلف تی 600در حال حاضر حدود »

 است صرفهبهمقرونبه لحاظ اقتصادی  هاآن. از این تعداد فقط چندگونه هستند که پرورش اندکردهفنون پرورش آن مطالعه 

 .کندمیروی پرورش آن تشویق  گذاریسرمایهرا به  گذارانو سرمایه

انی و ارزآوری فراو زاییاشتغالدر کشور رایج شده و  کامالً که این روزها پرورش آن  ماهیان کپورو  کمانرنگین آالیقزلاگر 

کشور و ترویج فن پرورش آن  به ، اما پس از وروداندنبودهنیز گونه بومی ایران  هاماهیاین  بینیدمیداشته را در نظر بگیرید 

نیست  طوراین. اندبوده گونهاینهم  فرنگیتوتو  زمینیسیب، فرنگیگوجه. اندکردهموفق اقتصادی عمل  هایگونه عنوانبه

که مخرب نباشند و برای پرورش ماهی مناسب  رویممیپیا الاز تی هاییگونهغ آنباشد. ما به سرا زاکلمشوارداتی  هرگونهکه 

 .130باشند

، چرا نباید این ماهی داریممشکلوقتی کشور ما با بحران آب مواجهه است و در بحث نهادهای خوراکی، واردات و بیکاری  

 .«131کشورهای دیگر اشتغال ایجاد کنیمدر کشور تولید شود و از طریق واردات آن در 

 ، رئیس موسسه تحقیقات شیالت:کاظمی محمد پور

شود و بعد از ماهی کپور دومین جایگاه های سریع الرشد مطلوب آبزیان مطرح میعنوان یکی از گونهماهی تیالپیای نیل به»

ورش آن و سرعت رشد بیت گوشت و شرایط پردلیل مرغو را به خودش اختصاص داده است، تولیدکنندگان آبزیان در جهان به

 آن اشتیاق زیادی به پرورش تیالپیا دارند.

میلیون تن برسد.  10تا  8های آینده به شود که در سالبینی میمیلیون تن رسیده و پیش 5.6به  2015تولید تیالپیا در سال 

 فارس و همسایگان ایران از ترکیه و عراق و کویتدهند تمامی کشورهای حاشیه خلیجگونه را پرورش میکشور دنیا این 140

 دهند.عربستان گرفته تا امارات و عمان و پاکستان و افغانستان و روسیه هم دارند پرورش می

                                                           
 1396مهر  10خبرگزاری ایرنا،   129
 94آبان  7روزنامه جام جم،   130
 25271پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر:   131
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تواند در برابر استرس و سختی مقاومت کند سبب شده است مرغوبیت محصول، سود اقتصادی و سرعت رشد شرایطی که می

 گونه بروند.به سمت تولید اینکه بسیاری از این کشورها 

زیست و سازمان دامپزشکی کشور بر همین اساس موسسه تحقیقاتی علوم شیالت کشور با هماهنگی سازمان حفاظت محیط

پروژه مختلف شامل تکثیر،  30ها برد که طی این سال 87این ماهی را وارد کرد و در مرکز تحقیقات بافق یزد در سال 

ایم و هدفمان این بوده شتهنر دا فیزیولوژی، ژنتیک و چگونگی تغییر جنسیت و نرسازی، تولید ماهی ابرپرورش، تغذیه، مسائل 

 عنوان یک دستاورد مهم آماده واگذاری به بخش خصوصی باشیم.سازی کرده و بهاست که کل فرایند تولید را بومی

تن تیالپیا  10شده تولید اساس نتایج حاصل داریم بر بنیانیک شرکت دانش وای که ما با دو شرکت خصوصی اساس برنامه بر

 پذیر است.ای امکانتن در هکتار در شرایط گلخانه 100در هزار مترمربع و 

شود که اگر با کل گوشت بدون فیله حساب کنیم هزار تن فیله از خارج وارد کشور می 16اساس آمار حدود  در حال حاضر بر

تواند آن را با رعایت رسد این در شرایطی که ایران میمیلیون دالر می 50واردات آن بیش از  هزار تن خواهد بود که ارزش 45

زایی جوانان و تر از همه اشتغالمحیطی تولید کند که هم خودکفایی، هم جلوگیری از خروج ارز و مهمالزامات زیست

 التحصیالن را در پی داشته باشد.فارغ

شده با غذای دستی و در ای و کنترلی تیالپیا است، همچنین تیالپیای که در شرایط گلخانهسیاست ما حمایت از تولید داخل

های تیالپیای است که هم ارزش صادراتی دارد و ترین ماهیترین و باکیفیتکنیم یکی از سالماستخرهای پرورشی تولید می

مند های مقابله با فشارخون و چربی خون عالقهبحث هم برای طیف وسیعی از مردم از کودکان و زنان باردار و مردمی که به

 .«132ایمکنیم و این کار را عملی کردههستند توصیه می

 ، رئیس مرکز تحقیقات آبزیان بافق یزدنسرین مشایی

میلیون تن رسیده است. وقتی  5.6ماهی تیالپیا دومین ماهی پرورشی دنیا هست و در سال گذشته میالدی تولیدش به »

ترین دالیلش ماهی تیالپیا دومین ماهی پرورشی جهان است به دالیلی این ماهی بدین جایگاه رسیده است شاید مهممیگوییم 

دسترسی بوده، چه در مرحله تکثیر چه در های پرهزینه و پیچیده نیست و قابلهای تولیدش سیستماین باشد که سیستم

شود، های آبزیان پرورشی میبا تفاوت خیلی زیاد نسبت به گونهپذیری است یعنی های مختلف پرورشی ماهی تراکمسیستم

شدت پایین های تولیدش بهشود هزینهنیازهای پروتئینی غذایش نسبت به آبزیان پرورشی دیگر پایین است همین سبب می

های که واردشده سالکه ماهی بازارپسندی است یعنی چه در دنیا و چه در کشورمان طی این تر اینبیاید و نکته بسیار مهم

 .133است امتحانش رو پس داده بسیار اقبال عمومی نسبت به آن زیاد است

                                                           
 کاظمی، رئیس موسسه تحقیقات شیالت کشور پور مصاحبه اختصاصی با دکتر   132
 مصاحبه اختصاصی با نسرین مشایی، رئیس مرکز تحقیقات شیالت بافق یزد   133
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وسیع کشور برای پرورش این ماهی،  هایاقلیمکشور و  پروریآبزی هایسیستمبا توجه به سازگار بودن ماهی تیالپیا با 

تولید غیرمجاز  همچنین  .134یافتدستهزار تنی ماهی تیالپیا در کشور  200تا  50با تعیین بازارهای هدف به پرورش  توانمی

 .«135با توسعه تولید این ماهی است زیستمحیطو متوقف شدن مسیر توسعه اصولی ماهی تیالپیا حاصل مخالفت سازمان 

 ، کارشناس سازمان شیالتمهندس بیگی

 آالقزل ازجمله هاماهیکمتری نسبت به دیگر  6این ماهی میزان امگا  ،غذایی ماهی تیالپیا صحت ندارد پایین بودن ارزش»

 .«136در این ماهی متناسب است 3به امگا  6امگا دارد؛ نسبت 

 کارشناس اداره کل شیالت استان کرمانشاه، سعید بابایی

هستیم، گفت: در این خصوص با سازمان حفاظت  کرمانشاه بر اینکه به دنبال پرورش ماهی تیالپیا در استان وی با تأکید»

 .«137ایمدادهرایزنی انجام  زیستمحیط
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 حمایت بخش خصوصی شیالت از تولید ماهی تیالپیا: بخش چهارم
 

 این ماهی به کشور شدند.  تولیدکنندگان ماهی قزل آال با حمایت از تولید ماهی تیالپیا در کشور خواستار ممنوعیت واردات

 دهنده ماهیان گرمابی و زینتی:، پرورشایمان حیاتی

 مشکلی آن تولید و پرورش و شدهمعرفی زیستی تمیزکننده یک عنوانبه مکونگ رودخانه در نیل تیالپیای اینکه بابیان وی»

 .«138است منتشرنشده مهاجم ماهی یک و محیطیزیست خطر یک عنوانبه نیل تیالپیای از گزارشی: گفت کند،نمی ایجاد

  بازرسین محصوالت شیالتی جهان المللیبینکارشناس فرآوری محصوالت شیالتی و عضو انجمن ، حمیدرضا مرادی

ارزشمند  گونهاینبسیاری از مردم ایران به دلیل کمی تیغ و استخوان موجود در ماهی تیالپیا و بدون بو بودن آن از مصرف » 

 .«139حدس و گمان خودشان است پایه بر؛ ادله مخالفین تولید ماهی تیالپیا در کشور اندکردهاستقبال 

 آال، پنجمین تولیدکننده ماهی قزلمحمدهادی حسینی

 داریم وفوربه کشور در را ماهی این تولید توان ما زیرا مخالف واردات ماهی تیالپیا به کشور هستم نه مخالف تولید آن،من »

تیالپیا در کشور است.  تولید شروع مانع کارشناسی غیر کامالً ادله و نظریتنگ با زیستمحیط سازمان اکنون متأسفانه ولی

 .140رسدمی نظر بهبه نظر من این ممانعت مبنای علمی ندارد و کمی مشکوک 

ن ممنوعیت واردات آن را ندارد؛ در بازار برای مصرف ماهی تیالپیا دارد، هیچ دولتی توا کنندهمصرفبه دلیل تقاضایی که  

متی مغایرت دارد که منع قانونی به دلیل عدم تولید آن در داخل با اقتصاد مقاو کهاینزیرا مصرف آن نه منع شرعی دارد و نه 

 .داشته باشد

در مناطق کویری و کم آب کشور آن را تولید  توانمی راحتیبهبنابراین  طلبدمیتولید ماهی تیالپیا آب بسیار کم و ناچیزی را  

 .زد فعال هستندیبسیار کوچک و محدود در بافق و استان کرد؛ همچنان که اکنون مزارع پایلوت تولید آن در مقیاس 

                                                           
 41279 پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر:   138
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را داشته  آالقزلاز  تر پائینبسیار  باقیمتاین ماهی بسیار پائین است، بنابراین قابلیت عرضه در بازار داخلی  شدهتمامقیمت  

ست زیرا مانند خیلی از ا خوراکخوشاز گوشت آبزیان استفاده کنند. این ماهی خیلی  توانندمیبیشتری  کنندگانمصرفو 

 .«141آن، همین مصرف آسان باشد کنندگانمصرفاستخوان ریز نداشته و شاید یکی از دالیل مقبولیت تیالپیا بین  هاماهی

 ، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان آبزیاناکبر خداییعلی

ها اول به تولید آن پرداختیم، سپس بازارش را فراهم کردیم به همین دلیل با مشکالت ما در پرورش و تولید تمام ماهی »

زیادی مواجه بودیم اما در بحث تیالپیا ما ابتدا بازارش را از طریق واردات آن فراهم کردیم و االن بهترین موقعیت برای تولید 

 .«142تاس ایجادشدهو پرورش آن در کشور 

 رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان آبزیان، نایبهادی سنگانیان

 هایخانوادهاست که خیلی از  قیمتارزانگوشت دار، با طعمی عالی و خوشمزه، دارای تیغ کم و بسیار  ایماهیتیالپیا » 

 .«143انددادهایرانی مصرف آن را در وعده غذایی خود قرار 

 آبزیان آسیا دوملیتیشرکت  مدیرعامل ، محمدابراهیم اسماعیلی

ایران همچنان معتقد است این ماهی برای  زیستمحیطاما سازمان  شودمیقانونی تولید  صورتبهکشور دنیا  140تیالپیا در »

کشور مضر است. مخالفان این ماهی هم در هیچ نشست کارشناسی برای بیان نظرات خود شرکت نکرده و تنها به مصاحبه 

 .144کنندمیاکتفا 

میلیارد انسان  7ل جئوگرافیک از اساس رفرنسی از نشنا ها دارد، بروی گفت: مصرف آبزیان نقش مهمی در سالمتی انسان

ماهی  بار ازکنند. ایران در کجای این آمار قرار دارد بعضی از ما هم ماهی یکمیلیارد نفر هرروز آبزی مصرف می 1جهان 

 اده غذایی دیگری وجود ندارد.اد که در گوشت آبزیان وجود دارد در هیچ جای مکنیم، برخی از مواستفاده نمی

های قلبی در کشور کاهش پیدا درصد از ریسک ابتال به بیماری 50ای دو بار آبزیان مصرف کنیم اسماعیلی افزود: ما اگر هفته

کیلوگرم  10.6ای هر نفر یک کیلوگرم بوده االن در ایران روند خوبی نداشته است در اوایل انقالب به از کند. مصرف آبزیانمی

میلیون تن  1اید نیم کیلوگرم است ما ب 20.5است که خیلی ارزشمند است ولی نسبت به جهان نصف هستیم مصرف جهانی 

 آبزی تولید بکنیم تا به مصرف فعلی جهان برسیم.
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های های رو باید اضافه کنیم قاعدتاً گونهچه گونهنیم خواهیم آبزیان را اضافه کاین فعال بخش خصوصی گفت: وقتی ما می

 ها تیالپیاست.گونهتر است که یکی ازاینکه بازارپسندی دارند رشد سریعی دارند قیمتشان ارزان

ترین آبزی پرورشی جهان است و بیشترین رشد وی افزود: فائو یک رفرنس دارد که در آن ذکرشده تیالپیا بعد از کپور مهم

های جهانی مغایرت دارد. ما شود با رفرنسیان مربوط به تیالپیاست. شایعات مختلفی که در مورد تیالپیا گفته میساالنه آبز

 باید به فائو رجوع کنیم ما باید مطابق با اسناد آن صحبت کنیم.

ای تیالپیای جهان هدرصد ماهی 80ترین آن تیالپیای نیل است که های مختلفی دارد که مهماسماعیلی گفت: تیالپیا گونه

 .«145شودسال است در مرکز تحقیقات شیالت بافق یزد این ماهی تولید می 9دهد در ایران نیز حدود را پوشش می

 رضوی خراسان استان آبزیان تولیدکننده ترین، بزرگوحید منصوریان

 درست مدیرت با و مناسب مکان و شرایط در ماهی این تولید زیرا نه تیالپیا تولید با ولی مخالفم تیالپیا ماهی واردات با من»

 .«146ندارد خاصی مشکل

 ، تولیدکننده ماهیان گرمابیمحمدحسین نجفی

کسانی که ماهی مصرف  تواندمیطعمش با دیگر ماهیان تفاوت دارد و استخوان ندارد  کهاینتولید ماهی تیالپیا با توجه به  »

ماهی ترغیب کند و سبب افزایش سرانه مصرف ماهیان در کشور را به سمت مصرف  کنندمی مصرفکمو یا  کنندنمی

 .«147دشو

 ایگونهتیالپیا  کهاینبرای موافق بودنم هم چند دلیل دارم، اول ، در ایران هستم تیالپیا ماهی تولید و پرورش موافق بنده 

 تیغ که است این آبزیان سایر با قیاس در آن عمده هایمزیت از یکی مناسب تولید کرد، دوما باقیمتآن را  توانمیاست که 

 توانیممیتیالپیا تراکم پذیر است. به همین دلیل مصرف آب در تولید و پرورش این ماهی کم است و  کهاین سوم و ندارد خار و

 .«148را برای مصارف دیگر ذخیره کنیم شودمی کاربردهبهآب شربی که در پرورش ماهی 

 آبی ماهیان سرد، رئیس اتحادیه آرش نبی زاده
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اگر بیایم ماهی تیالپیا را در کشور  هازیرساختبا تولید اصولی و منطقی و با رعایت  آالقزل تولیدکنندهیک  عنوانبهمن »

کامل واردات فیله ماهی تیالپیا در کشور ممنوع  طوربه کهاین شرطبهپرورش دهم با ایجاد فرهنگ و بازار آن در کشور موافقم 

 .«149شود

 آال، تولیدکننده ماهی قزلداریوش کشاورزی

آزاد دسترسی ندارند، پرورش  هایآبدر مناطق کویری و مرکزی ایران مانند یزد، سمنان و قم که به  توانمیماهی تیالپیا را »

واردات محصوالتی تولید داخلی و مقابله با  برتکیهداد. وقتی در سال اقتصاد مقاومتی هستیم و یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی 

 .«150است که مشابه داخلی دارند، پس ما باید از تولید داخلی آبزیانی مثل تیالپیا در کشور حمایت کنیم

 آالقزل تولیدکننده، عمار صالحی فارسانی

با تولید این ماهی چون ، خواهم رفتاگر تولید ماهی تیالپیا در کشور مجوز بگیرد با توجه به کشش بازار به سمت تولید آن  »

 .«151کیفیت آن را در کشور باال ببریم توانیممیدر کشور باشیم و  پروریآبزیتنوع در  و زاییاشتغالشاهد  توانیممی

  میگو تولیدکنندهمدیرعامل اتحادیه آبزیان استان خوزستان و  محمد معلم

شرایط مختلف  برابر در است، در زمان کمتر، سرعت رشد بهتری دارد،  ترراحتنسبت به سایر آبزیان  تیالپیا ماهی رتکثی»

با توجه به تراکم تولیدش از آن  تولیدکننده؛ پس هم باشدمی قیمتارزانآب و هوایی مقاوم است و تولیدش نیز آسان است و 

 .«152برای قیمت کم مشتاق آن خواهد بود کنندهمصرفو هم  کندمیاستقبال 

 دهنده ماهیان گرمابیپرورش، حسین بردبار

سیاست  10برای هموار کردن شرایط تولید قانونی ماهی تیالپیا در کشور و جلوگیری پرورش غیرقانونی و واردات آن، بردبار »

مرکزی، اعطای مجوز به استخرهای  هایاستان، اعطای مجوز به جنسیتکپیشنهاد داد. پرورش  زیستمحیطبه سازمان 

با این  کهدرصورتیاین پیشنهادها است. به گفته وی،  ازجملهفیله شده از کارگاه تولیدی  صورتبه بسته و خروج ماهی

مالحظات قانونی به پرورش ماهی تیالپیا مجوز داده شود، سال آینده باید در فکر تسهیل صادرات آن باشیم چون بازار این 

 .«153ماهی پتانسیل باالیی دارد

 آالو تولیدکننده قزل بزی اکسیر کوثرشرکت آ مدیرعامل، میثم صالحی
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ولی با تولید این ماهی در کشور موافق هستیم، زیرا  کندمیرا نابود  چیزهمهمخالفیم زیرا  شدتبهما با واردات ماهی تیالپیا » 

 .سبب صادرات به کشورهای دیگر شود تواندمیتولیدش 

بودن، تنوع محصول و در اختیار قرار دادن  صرفهبه، ایجاد بازار رقابتی، تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، کنندهمصرفاحترام به  

جلوگیری از واردات، تمام دالیلی است که در کشور برای تولید ماهی تیالپیا وجود  ترمهمیک سبد متنوع کاال و از همه 

 .«154دارد

 دهنده ماهی کپور، پرورشرائین عبادیان

خیلی بهتر  کنندهمصرفیغ ندارد برای تماهی تیالپیا از کپور خیلی بهتر است چون  گویممیکپور  تولیدکننده عنوانبهن م » 

 ا دارد.رماهی کپور مشکالت خاص خود  کهدرحالیفیله استفاده شود،  صورتبه تواندمیاست و 

سبب تولید غیرقانونی این ماهی شده و فرصت  یستزمحیطایجاد محدودیت در تولید ماهی تیالپیا توسط سازمان همچنین 

 .«155در کشور را گرفته است زاییاشتغال

 پروری جنوب کشورپژوهشکده آبزی رئیس مرمضیجاسم 

بنده معتقدم  باشد،میمشکلی ندارد و برای پرورش مناسب ” نیل“تیالپیای  ولی، نوع بد ماهی تیالپیا است، ”زیلی“تیالپیای »

 .«156تاس ایصرفهبهدر مناطق مرکزی و شمالی کشور، پرورش آن ضروری بوده و ماهی 
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 های جهاد کشاورزی کشور خواستار تولید تیالپیاسازمان مسئولین: بخش پنجم
 

ود دارد، های جهاد کشاورزی کشور با بیان این که ظرفیت تولید ماهی تیالپیا در بیشتر استانهای کشور وجسازمان یروسا

 شدند. تیالپیا در استانهای خود خواستار تولید

 :رئیس جهاد کشاورزی استان تهران ،منصوری اشرفعلی

درآمد ( برداشته شود زیستمحیطید آن توسط سازمان منع تول)پیا در کشور حل شود المشکل تولید ماهی تی کهدرصورتی »

ماهی  گونهاینت ایران به دنبال رفع این مشکل است تا امکان تولید ال. سازمان شییابدمیافزایش  مؤثریکشاورزان به شکل 

 .«157ایجاد شود (دارای بازدهی مناسب)

 ، رئیس جهاد کشاورزی استان یزدجمال سجادی پور سید

کاهش واردات، دارای توجیه اقتصادی است  ازنظرایجاد اشتغال و هم  ازنظراقتصادی و هم  ازنظرپرورش ماهی تیالپیا هم »

 .«158نیز در این زمینه در استان یزد وجود ندارد محیطیزیستضمن اینکه هیچ منع 

 کشاورزی استان مرکزی ، مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادحسن اکبری

ماهی تیالپیا را در این استان جایگزین مناسبی برای آبزیانی که نیاز به آب دائم دارند، دانست و عنوان کرد: با پرورش  وی»

محیطی پرورش این نوع ماهی در سال جاری به اتمام رسیده است، در صورت موافقت عنایت به اینکه مطالعه ارزیابی زیست

گونه غیربومی بوده در نقاط مطالعه شده استان اهی تیالپیا که یکزیست کشور با انجام پرورش مسازمان حفاظت محیط

 .«159تواند جایگزین مناسبی برای آبزیانی که نیاز به آب دائم دارند باشدگونه میمرکزی، این

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمدرضا طالیی

این ماهی دارد، با  ٔ  درزمینهرمان واردات زیادی را های شور دارای ظرفیت خوبی است و کشوتولید ماهی تیالپیا در آب»

 .«160های شور به دنبال پرورش ماهی تیالپیا در استان قم هستیماستفاده از آب
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 در کشور تولید و پرورش ماهی تیالپیافصل پنجم: مزایا و وضعیت 

پرداخته شده است؛ سپس وضعیت  زایی آنتولید ماهی تیالپیا در کشور و حجم اشتغال در این فصل ابتدا به بررسی مزایای

سال  10ن کشور پس از استا 4تولید ماهی تیالپیا در کشور و موانع پیش روی آن و عواملی که منجر شد تا این ماهی در 

 اجازه تولید پیدا کند، پرداخته شده است. 
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 در کشور تولید و پرورش ماهی تیالپیا : مزایایبخش اول 
 

محیطی، ها، سازگاری و آداپته شدن با شرایط متنوع زیستپرورش ماهی تیالپیا در ایران به دلیل مقاومت باال در برابر بیماری

بودن و ه پروتئین باکیفیت باال، میزان رشد باال، دارای قابلیت در دسترس بدامی و آلی  -قابلیت تبدیل ضایعات کشاورزی

 اقتصادی بودن و رشد سریع و آسان در پرورش متراکم از اهمیت باالیی برخوردار است.

کنند، گوشت استوار و سفیدی دارند به همین راحتی تولیدمثل میهای مختلف تیالپیا از غذاهای آبی استفاده و بههمچنین گونه

 باشد.صرفه میبهای مقرونحاره ای و زیرها را در مناطق حارهدلیل پرورش آن

قرن شوند. در طول نیمصورت عمومی در جهان شناخته میعنوان ماهیان پرورشی بهتیالپیا ازجمله ماهیانی است که امروزه به

 اند.هدهندگان ماهی در سرتاسر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پرورش ماهی تیالپیا را شروع کردگذشته پرورش

های اند. در سالها دارای قدرت تحمل متعادل تا خیلی باال نسبت به شوریطور هیبرید آنتیالپیا و همینهای بعضی از گونه

 .هایی دریایی بسیار زیاد شده استهای ساحلی و یا قفسهایی باتحمل شوری باال در آباخیر عالقه به پرورش گونه

های شیرین تحمل بیشتری نسبت به نیتریت دارد و تیالپیا آبیافته در همچنین تیالپیا نسبت به بسیاری از ماهیان پرورش

گان آبزی پالنکتون، رمهها، بعضی ماکروفیتهای آبزی، بیهای طبیعی شامل پالنکتوندامنه وسیعی از انواع مختلف ارگانیسم

ای از رژیم خواری یا از آمیزهاهخورند ولی ممکن است نهایتاً از رژیم گیالرو ماهیان، دیتریتها و مواد آلی در حال تجزیه را می

 گیاهی و حیوانی استفاده کند.

ند انواع ماهیان تیالپیا مان زی است. ویژه موادی که بیشتر فیبرهای گیاهی دارد، بهتیالپیا کارایی باالتری در هضم پروتئین

یدآمینه شبیه دیگر ماهیان به هر اس اسیدآمینه ضروری نیاز دارد و این موضوع موردبررسی قرارگرفته که نیازمندی 10گرمابی 

 50شده که بیش از ش دادهاست. احتیاجات پروتئینی برای حداکثر رشد وابسته به کیفیت پروتئین و اندازه ماهی است و گزار

دهد. اگرچه در استخرهای ماهیان خوراکی تجاری پروتئین خام درصد رژیم غذایی ماهیان انگشت قدر کوچک را تشکیل می

دهم آن یا کمتر منشأ حیوانی دارد و محتوی پروتئین و نسبت درصد است که یک 30تا  20طورمعمول در غذا بهموجود 

 پروتئین حیوانی ممکن است در سیستم های با آب در جریان، کمی بیشتر باشد.

هضم لوکالری انرژِی قابلکی 4/9تا  2/8دود ماهی است و در حهضم برای رشد بهینه اقتصادی شبیه گربهاحتیاجات انرژی قابل

ها داده صورت پودر به آنای تیالپیا غذا بهطبق رفتار تغذیه شود بردر هر گرم از پروتئین خوراکی تخمین زده می

شود دارد. اما بیشتر غذاهای آال داده میماهی و قزلشود.)غذاهای پلت شده(، که کارایی بیشتری نسبت به آنچه به گربهمی

 صورت پلت شده است.رفتن غذا به برای کاهش هدر تجاری تیالپیا
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تواند با رژیمی که محتوی های را هضم کرده بنابراین تیالپیا میهای شامل نشاستهتیالپیا این توانایی را دارد که کربوهیدرات

شده تواند غذای آمادهیه میشده و سریع رشد کند. تیالپیا از مراحل اولیه تغذمقدار کمی پروتئین حیوانی، یا حتی فاقد آن تغذیه

ای حاوی مقدار پروتئین شدهشوند تیالپیا غالباً با غذا آمادهرا قبول کند در مناطقی که مواد اولیه کافی و اقتصادی تهیه می

 د.گرددانه، کنجاله جو، کنجاله ذرت، ویتامین و مواد معدنی نیز ممکن است اضافه حیوانی)غذای ماهی و...( سویا و کنجاله پنبه

خوار مانند شده نسبت به غذای ویژه ماهیان گوشتواسطه توانایی تیالپیا برای استفاده مؤثر از پروتئین گیاهی، غذای آمادهبه

طورمعمول تیالپیا از بیشتر ماهیان پرورشی آب شیرین نسبت به شوری توجهی خواهند داشت، بهآزادماهیان کاهش هزینه قابل

 های باالی آمونیاک، دارای قدرت تحمل بیشتری است.آب، اکسیژن محلول پایین و غلظت باال، درجه حرارت باالی

های مهم شور هستند. تیالپیای نیل دارای کمترین قدرت تحمل شوری در بین گونههمه تیالپیاها قادر به تحمل آب لب

خوبی رشد به 20pptآب با شوری باالی  کند، تیالپیای آبی درخوبی رشد میبه ppt 15شور باالی تجاری است، اما در آب

کند. بنابراین خوبی رشد میکند و تیالپیای موزامبیک در آب با شوری نزدیک به آب دریا یا در آب با شوری آب دریا بهمی

ه شور ترجیح دادش در آباین تیالپیای موزامبیک و بعضی از تیالپیاهای موزامبیک مشتق شده از تیالپیای قرمز برای پرور

 شوند.می

باشند. تیالپیا مقاومت پذیری زیادی داشته و دارای خصوصیات کامالً مشخصی نمیها انعطافای آنطورکلی عادات تغذیهبه

ویژه در درجه یافته معمولی بههای ویروسی، باکتریایی و انگلی نسبت به  دیگر ماهیان پرورشزیادی در برابر بیماری

 .161های بهینه رشد دارندحرارت

ای گونهترین خواص ماهی تیالپیا ازلحاظ تولید اقتصادی و گسترش صنعت پروش این ماهی، که آن را بهطورکلی مهمبه

 اند از:ارزشمند در شیالت تبدیل کرده، عبارت

 رشد سریع ماهی تیالپیا 

  هابیماریو  محیطیزیستشرایط  برابر درمقاومت 

  کم و ارزان ایتغذیهنیاز 

 های پرورشیدر سیستمپذیری تراکم 

 بازارپسندی 

  کشاورزی هایفعالیتقابلیت تلفیق پروش ماهی تیالپیا در دیگر 

 اولیه گذاریسرمایهکم تولید و نیازهای محدود  هایهزینه 

  بیوتیک(آنتی)نیاز کم به دارو و  زیستمحیطماهی سبز سازگار با 

                                                           
 شیالت بافق یزدمصاحبه اختصاصی با نسرین مشایی، رئیس مرکز تحقیقات   161
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 داشتن طعم و مزه خوب 

 استخوان بودن ماهی تیالپیاکم 

 ه پذیری آسانفیل 

 قیمت بودنارزان 

 های شیرین در تولید این ماهیعدم استفاده از آب 

  آبزیان پرورشی هایگونه سایر به نسبت ترپایینهزینه تولید 

 پرورش دوره طول در کم آب تعویض به نیاز 

 تکثیر سرعتبه ندارد، نیاز زیادی مراقبت به آن پرورش و تولید زیرا است پرورش برای آبزیان از آل ایده نمونه یک تیالپیا

سبب شده است  هاویژگی؛ به همین دلیل، این شودمی تأمین قیمتارزانسیار ب هایسبزی از عمدتاً نیز آن خوراک و شودمی

 باشد. ترقیمتارزانکه تیالپیا نسبت به سایر آبزیان دیگر 

 تومان هزار 4 هزینه پرورش یک کیلو ماهی تیالپیاکاظمی، رئیس مرکز تحقیقات شیالت گفت:  در همین خصوص محمد پور

 2 ثانیه، در آب لیتر 6 ورود با هکتاری 2 مزرعه در توانمی  چراکه است صرفهبهمقرون بسیار نیز اقتصادی لحاظ است و به

 .162کرد دتولی ماهی تن هزار

 ارزشکماز منابع غذایی  تواندمی. تیالپیا شودمیکشاورزی تلفیق  هایفعالیتبا دیگر  خوبیبهماهی  گونهاینپرورش همچنین 

خوراک ماهی در کشور  تأمینرکن اساسی  عنوانبهتولیدات طبیعی استخر تغذیه کند و باعث کاهش ورود پودر ماهی  اساساً یا 

 .163دشو

 

 

 

 

 

                                                           
 5721پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر:  162
 4766پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر:   163

 

http://moqavemati.net/?s=%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7
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 : ذخیره ارزی و اشتغالزایی حاصل تولید ماهی تیالپیا در کشوربخش دوم
 

تواند ضامن زایی و ایجاد درآمد برای مردم ایران خصوصاً مناطق مرکزی و کویری کشور میتولید ماهی تیالپیا باهدف اشتغال

ای و ملی افق طقهبخش کشاورزی، نسبت به تأمین مواد پروتئینی و غذایی در سطح مندستیابی به اهداف خودکفایی در 

 روشنی را بگشاید.

هزار میلیارد تومان برای کشور  4تا  1ساالنه حدود  تواندمیاعطای مجوز برای تولید و پرورش ماهی تیالپیا در کشور  درنتیجه

، همچنین به گفته اکثر سیر صادرات و با ارزآوری همراه خواهد بوددرآمدزایی داشته باشد. درآمدی که بخش عمده آن از م

زایی صورت طور غیرمستقیم اشتغالنفر به 40نفر و  10صورت مستقیم تولیدکنندگان ماهی تیالپیا در کشور برای هر هکتار به

 .164گیردمی

تن فیله منجمد وارد کرده است که این  400ار و هز 16 بربالغ 2016بر اساس آمار سازمان خواربار جهانی)فائو(، ایران در سال 

بخشی از  تواندمیدرصد رشد داشته است. به همین دلیل تولید این ماهی در کشور  53میزان واردات در مقایسه با سال قبل 

 .165کند تأمینرا  موردنیازغذای 

اهی فیله تیالپیا وارد کرده است که تن م 200هزار و  6، 2017اساس آمار فائو ایران در شش ماه نخست سال  همچنین بر

 ،مهندس اسماعیلی،  به گفته 166شودبرحسب این میزان این کشور چهارمین واردکننده ماهی تیالپیا در جهان محسوب می

صرف واردات فیله ماهی تیالپیا به کشور میلیون دالر  50و ساالنه  میلیون تومان  480رئیس شرکت آبزیان آسیا روزانه 

 . 167شودمی

 تولید فقط و نکرده ایجاد آن واردات افزایشی درروند تغییری هیچ اخیر، هایسال طی کشور در تیالپیا ماهی تولید از ممانعت

 کشور 140 در کیفیتی و محیطیزیست مالحظات گرفتن نظر در با ماهی این. است انداخته تعویق به را کشور در ماهی این

 .168است ممنوع آن تولید محیطی،زیست مخاطرات دلیل به ایران در اما شود؛می تولید جهان

                                                           
 مصاحبه اختصاصی با برخی تولیدکنندگان تیالپیا در کشور  164

1 6 5  www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/989532 
1 6 6  www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1070069 

 37498 پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر:   167
 38047پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی ، کد خبر:    168

http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/989532
http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/989532
http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1070069
http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1070069
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ن ماهی تیالپیا از ت 689هزار و  9نخست سال جاری، بیش از  ماههنهآمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی  اساس بر

هزار و  586یلیون و م 33واردات این حجم ماهی تیالپیا به کشور،  اساس برکشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است. 

 .است شدهخارجارز از کشور دالر  646

 میلیارد تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است، همچنین 111الزم به ذکر است که ارزش ریالی واردات ماهی تیالپیا بیش از 

 صادرکننده ترینبزرگچین  بیندراینوارد ایران شده است که  و ایتالیا ماهی تیالپیا از کشورهای چین و امارات متحده عربی

 . 169به کشور بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 359069خبرگزاری میزان، کد خبر:   169
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 سوم: تاریخچه تولید ماهی تیالپیا در کشوربخش 
 

با حضور ناظر  62/3/87 در تاریخ 17494به شماره  ستیزطیمح ازبا مجوز سازمان حفاظت  زدیبافق  التیش قاتیمرکز تحق

 پروژه 20 انجام باو  دکروارد کشور  یاندونز التیش قاتیو پرورش از مؤسسه تحق ریرا جهت تکث ایالپیت یماه ،آن سازمان

 .داد انجامآن  یرو یمطالعه جامع ی،پژوهش

بافق وارد  التیش اتقیتحق مرکزبه  یکشور اندونز قاتیاز موسسه تحق انیماه نیاز ا یالزم تعداد فاتیق مجوز و تشرطب

ادره از جانب سازمان صمجوز  7مطالعات طبق بند  نیاز ا یکیکه  دیمعمول گرد ازین گوناگون مورد یشد و مطالعات پژوهش

و  شددفاع  5/2/90 خیدر تار ستیزطیبود که در سازمان مح یماه نیا یطیمحستیز یابیارز یبررس ست،یزطیحفاظت مح

 . دیمصوب گرد 18/2/90ص مورخ  5641نامه ابالغ یط

 به ازین قیطر نیا از اترا آغاز کرده  ایالپیت یماه ریو تکث دیتول یده مزرعه متعلق به بخش خصوص دیبا این مصوبه طبق

 .شود قطع ایالپیت یماه لهیف واردات

ر آن استان اعالم کرد را د یماه نیا دیبالمانع بودن تول 30/3/91 خیسمنان در تار ستیزطیاداره کل حفاظت مح نیهمچن

و  10/8/94 خیدر تار جمهوراستیدر جلسه دفتر معاون اول ر نکهیتا ا ؛نشد یاتیامر عمل نیا هایکارشکن یبرخ لیکه به دل

 به زدی بافق التیش قاتیتحق مرکز اطرافمزرعه  10در  ایالپیت دیمصلحت نظام تول صیدر مجمع تشخ 21/10/94مجدد در 

 .دیرس بیتصو

 دیآال تولقزل یه ماهو واردکنندگان تخم چشم زد ستیزطیاز کارشناسان سازمان حفاظت مح یمصوبه برخ نیا از بعد اما

گوناگون  یو با فشارها لیدل نیبه هم ؛کردند نهیزم نیگوناگون در ا یهایدر کشور را برنتافته و شروع به کارشکن ایالپیت یماه

 دیدر خصوص مصرف و تول دهیفایب یهارفته و مشغول بحث هیصنعت به حاش نیا ریدر شش سال اخ رانیگ میتصم یبه برخ

اهی در کشور نداده مدر واقع طی این مدت، سازمان محیط زیست هنوز مجوزی به تولید این  در کشور شده است. یماه نیا

 و به طرق مختلف با تولید آن به دالیلی از جمله مهاجم بودن مخالفت کرده است.

 ایالپیند که تبود ها معتقداند؛ آندر کشور عنوان کرده ایالپیت یماه دیتول مجوز ارائهعدم  یرا برا یمختلف لیدال این افراد

معتقدند پرورش و  التیسان شکه کارشنا است یحال در نیا برد،یم نیرا از ب انیآبز ریسا ستمیمهاجم است و اکوس گونهکی

سمنان، قم  ،یراسان جنوبخکرمان،  زد،ی یهااستانازجمله  رانیا یو مرکز یریکو دهیدر مناطق سرپوش ایالپیت یماه دیتول

 یماه نیا پرورش یالاحتم مخاطرات مداربسته، ستمیس در آن دیتول نیهمچن و یماه نیا یساز جنستک با همراه به …و

 .است شدهتیریمد یماه نیا دکنندهیتول یکشورها در که یمخاطرات برد،یم نیب از را
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 با چرا که است نیا شودیم دهیپرس اغلب که یسؤال و ندینمایم ذکر کشور در ایالپیت یماه مخالفان که ینکات از گرید یکی

 ینامناسب تیوضع زین ریبخت و بارش نظر از که زدی مثل رانیا یمرکز یهااستان در دیبا کشور در آب بحران و کمبود وجود

 موضوع نیا کنندگان مطرح رسدیم نظر به که است یحال در نیا .داد اختصاص یماه نیا پرورش به را یآب منابع ،دارند

 که چرا ندارند؛ آن ورود زا رانیا التیش سازمان اهداف و یماه گونه نیا یپرورش طیشرا و یشناسستیز از یدرست اطالع

 .است دهش وارد ندارد را شرب به عنوان آب مصرف تیقابل که نامتعارف یهاآب در پرورش باهدف یماه نیا

 نیا گرفتندیم زدی افقب التیش قاتیتحق مرکز به ستیزطیمح از حفاظت سازمان برخی کارشناسان که یراداتیا از ی دیگرکی

این درحالیست که  .کنند جنستک یدرصد 100 صورتبه مرکز نیا در را ایالپیت یماه دیتول ندیفرا اندنتوانسته هاآن که بود

 امتحان زدی بافق قاتیتحق هموسس در دیبریهو  پیفنوت ک،یژنت شامل یجنستک یهاروش انواعبه گفته مسئولین این مرکز، 

 فراتر زین یجهان ندارداستا از لحاظ نیبد و است درصد 95 یباال ی سازیجنستک به قادر حاضر حال دراین مرکز  شده و

 .ستارفته

 ا این موضوع،بموافقت دکتر کالنتری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل پیشینه  1396سرانجام در سال 

تحول و پیشرفت ریاست  همچنین با پیگیری های مرکز همکاری های .کرد صادر را زدی استان در ایالپیت یماه دیدستور تول

 ادر نمود.استان یزد، قم، سمنان و خراسان رضوی را ص 4جمهوری، این سازمان مجوز پرورش ماهی تیالپیا در 

که طورید، بهپرداختنچه ماهی و ماهی تیالپیا میاستان کشور به تولید ب 25پروران بیش از ، آبزی تا پیش از اعطای مجوز

روزه در ها دولتی فروخته و تبلیغ فروش ماهی و بچه ماهی همهاکنون بسیاری از این واحدها محصول خود را به ارگانهم

 کند.های مجازی خودنمایی میها و شبکهبسیاری از سایت

با  زیستمحیطموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: مخالفت سازمان  کاظمی، رئیس وص محمد پوردر همین خص

جنوبی،  هایاستانتولید ماهی تیالپیا در کشور از هشت سال گذشته تاکنون، پرورش زیرزمینی این نوع ماهی را در برخی 

 .مرکزی و حتی شمالی کشور در پی داشته است

برخی واحدهای پرورشی به دلیل نبود مجوز تولید و ضعف نظارت، به تولید غیرقانونی  دهدمینشان  هاگزارشبرخی وی افزود: 

 .را به مخاطره اندازد زیستمحیطتنوع زیستی و  آزادهای با ورود تیالپیا به آب تواندمیکه  اندزدهدستماهی تیالپیا 

بسته موافقت کند این واحدها  هایمحیطماهیان در  گونهاینا پرورش ب زیستمحیطاگر سازمان حفاظت این در حالی است که 

 .170شودها در کشور کاسته میگیرند و از خطرات احتمالی پرورش و تولید آنمیتحت نظارت قرار 
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