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  چكيده
آالي رنگين كمان از آمريكاي شمالي به عنوان يك گونه پرورشي مناسب به سال از اولين انتقال موفق قزل 130بيش از 

ميليوني آزاد ماهيان پرورشي در جهان را به خود  2.3درصداز توليد حدود  25اماامروزه حدود .سراسر جهان مي گذرد
اگر چه از پر مصرف. سهم قابل توجهي را در امنيت غذايي و سرانه آبزيان در جهان بر عهده دارد اختصاص داده است و

به عنوان موطن با وجود اينكه اياالت متحده . شودكشور در جهان پرورش داده مي 69هاي جهان نيست اما توسط ترين گونه
دهد اما ايران يران به توسعه و پرورش اين ماهي ادامه ميآال در كنار ساير كشورهاي مطرحي چون شيلي، نروژ و اقزلماهي 

از جايگاه ويژه اي در اين عرصه برخوردار 1390هزار تن در سال  100و توليدي بالغ بر با در اختيار داشتن رتبه سوم جهان 
 ، بطوري كهاين مقاله مروري است بر وضعيت پرورش اين گونه در ايران در مقايسه با مهمترين كشورهاي جهان.است

سطح زير درصدافزايش توليد بر واحد سطح مواجه بوده و 9درصد رشد در توليد و  32سال گذشته با حدود  18كشور در 
هزار تن   158و در جهت دستيابي به هدف حدود  .هكتار رسانده است 230تاكنون به حدود  1339كشتاين گونه را از سال 

 .گام بر مي دارد 1394سال نجم توسعه در پنجساله پدر افق برنامه 

  .پروري، ايرانقزل آالي رنگين كمان، پرورش ماهي، آبزي: كلمات كليدي
  

  مقدمه
بومي آمريكاي شمالي بوده و در سرتاسر و  1آزادماهيان يكي از مهمترين گونه هاي خانواده كمانآالي رنگينماهي قزل

اين گونه به بسياري از  (Fornshell,2002)پنسيلوانيا پراكنش داردشرقي منطقه اقيانوس آرام از مكزيك تا كامچاتكاي شمال
-قزل (Ford,1984).تآفريقا، آسياي جنوب شرقي، استراليا و نيوزيلند معرفي شده اس ،كشورهاي جهان از جمله ژاپن، اروپا

جهاني دست يافته است آالي رنگين كمان به دليل قابليت زياد سازگاري با شرايط محيط اطراف خود به اين گسترش وسيع 
نيز در آفريقاي جنوبي و در  1896و  1859ماهي قزل آال بين سالهاي .شودو در بسياري از كشورهاي جهان پرورش داده مي

 580آن بالغ بر توليد و امروزه).Subasinghe etal,.2000(در زيمباوه معرفي شد 1930به كنيا و در دهه  1920اواخر دهه 
  . )FAO,2011(دسرهزار تن در سال مي

آالي رنگين كمان تن آن را قزل 5166گردد كه تنها هزار تن از ماهيان خانواده آزاد ماهيان در جهان صيد مي 822بالغ بر  
درصد رشد داشته و بيشترين صيد نيز مربوط به كشورهاي  –1.2تاكنون 1999دهد بطوري كه از سال تشكيل مي
آال سهم بااليي از اما در عوض امروزه پرورش قزل. بوده است) تن 554(و فنالند) تن1461(، انگلستان)تن 2180(مكزيك

  ).FAO,2011(آزاد ماهيان پرورشي را به خود اختصاص مي دهد
  
  

                                                            
1- Salmonidae 
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  آال در جهانپرورش ماهي قزل
تنها  واستحصال شد  1872هاي آن از سال پرورشي است كه تخم انترين ماهيكمان يكي از قديميآالي رنگينقزل احتماالً

-قزل هاياولين انتقال موفق تخم. (Okumus,2002)زده به سراسر جهان منتقل شد هاي چشمانتقال تخم باماهي است كه 

دومين محموله خارجي به انگلستان  1885در سال و  .به توكيو ژاپن بود 1877آالي رنگين كمان به خارج از آمريكا در سال 
س پس. كمان در اروپا در كشور دانمارك آغاز شدآالي رنگينپرورش تجاري قزل 1980در دهه . و اسكاتلند فرستاده شد

 ورشپرميزان صيد و  2و  1نمودار هاي . ندانگلستان، اسكاتلند و دانمارك به ساير كشورهاي اروپايي فرستاده شد ازها تخم
  .قزل آال  را در جهان نشان مي دهند

  )تن(آال مقدار صيد جهاني قزل -2نمودار                    )تن(آالي پرورشي مقدار توليد جهاني قزل - 1نمودار

                 
داده مي كشور پرورش 69ميليارد دالر در دنيا توسط  2.4هزار تن قزل آالي رنگين كمان به ارزش حدود  576.2حدود 
 1كشورهاي شيلي، نروژ، ايتاليا و ايران جزء عمده ترين كشورهاي توليد كننده قزل آال در جهان هستند كه در جدول .شود

موقعيت ايران را در بين  3براي تاكيد بر جايگاه ايران نمودار . ميزان توليد آنها در كنار كشورهاي مطرح مشخص شده است
  . دكشورهاي رتبه اول نشان مي ده

  )تن(در برخي كشورهاي مطرح ي پرورشيآالتوليد قزلروند  - 1جدول 

1981سال 2008سال   كشور 
 دانمارك 19000 31449
 فنالند 7000 12639
 فرانسه 21000 32270
 آلمان 12000 22005
 ايتاليا 21000 37800
 ژاپن 20000 6793
 نروژ 4000 75316
 انگلستان 5200 13090
 اياالت متحده 20000 16213
 ايران   62630

149411     شيلي
 اسپانيا   21472
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  آاليپرورش قزل جايگاه - 3نمودار 

   

  شيلي
در قفس شروع شد و تا اواسط دهه  Cohoكمان و ماهي آزاد آالي رنگينبا پرورش قزل 1978اين صنعت نوپا در سال 

در جايگاه دومين توليد كننده بزرگ ماهي 1984تن در سال  500و از توليد متوسط . با سرعت زيادي توسعه يافت 1980
آال به سرعت افزايش يافت توليد قزل 1990در دهه .  (FAO, 2006)قرار گرفت  1992هزار تن در سال 662.2آزاد جهان با 

عالوه بر آن شيلي در نيمكره جنوبي واقع  .(Bjorndal, 2002)پيشي گرفت  Cohoاز توليد 1997اي كه در سال به گونه
توانند محصول تازه را در طول دهندگان شيليايي ميبوده و فصول آن بر خالف نيمكره شمالي است به همين دليل پرورش

هزار تن از رتبه اول پرورش قزل آال  150ا توليد حدود در حال حاضر نيز ب .فصل ركود نيمكره شمالي فراهم نمايند
  (FAOstatistic annual,2011).استبرخوردار 

  
  نروژ

كمان كمتر بوده و در بازار داخلي نيز آالي رنگينصادرات قزل. ترين گونه پرورشي در نروژ استماهي آزاد آتالنتيك مهم
 2008هزار تن در سال  75بالغ بر به  1971تن در سال  400از  آنتوليد  بطوري كه. داردمحدود  مصرف نبه علت بومي نبود

آال، قبل از اشتغال به پرورش پرسود ماهي آزاد، ماهي بدليل سهولت پرورش قزل مبتدي دهندگانورشپر و. رسيده است
  .دهندآال پرورش ميقزل

  
  آال در ايرانپرورش ماهي قزل

زماني اين كارگاه با ظرفيت . سراي كرج آغاز شددر كارگاه ماهي 1339سال  كمان ازپرورش قزل آالي رنگين  ،در ايران
تن كه در  300تن و كارگاه يگاندشت فارس با  180با ظرفيت  1345آالي جاجرود در سال تن به همراه كارگاه قزل 120
اما امروزه به دليل ) 1363ري تاكامي،آذ( هاي پرورش ماهي قزل آال در ايران بودند تاسيس شد مهمترين كارگاه 1356سال 
هاي وسيع دولت تعداد و سطح زير كشت اين گونه رشد فراواني داشته است و توسعه سايتها و سرمايه گذاريريزيبرنامه
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در كنار رشد و احداث مزارع منفرد در اقصاء نقاط .. هاي مهمي چون پالنگان و سيروان كردستان، گاماسياب همدان و 
  .خص در استان فارس و حاشيه رودخانه هراز در استان مازندران از آن جمله استكشور باال

آال در مزارع از آغاز پرورش قزل آال در ايران اين فعاليت رشد بااليي داشته است بطوري كه عالوه بر پرورش ماهي قزل
هاي گيرد امروزه پرورش اين ماهي در سيستمگذاري افراد صورت ميبا سرمايه 2منفرد كه معموالً در استخرهاي بتوني دراز

ها، استخرهاي دو منظوره ذخيره آب كشاورزي،  شاليزار، سيستم مدار بسته، استخرهاي ديگري چون پرورش در سايت
توليد آن به  1372تن در سال  835گيرد بطوري كه از صورت مي) قفس، حصار، كانال(هاي محصور خاكي، محيط

 230درصد رشد به  21در همين دوره سطح زير كشت با)4نمودار (درصد رشد داشته است  31.8تن رسيده و  91519
 9كيلوگرم در مترمربع رسيده و با حدود  39.8كيلوگرم در متر مربع به  9.3هكتار رسيده و توليد در واحد سطح نيز از 

  .درصد رشد،وضعيت مطلوبي داشته است
  در ايرانآالي پرورشي توليد قزل روند - 4نمودار 

  

  

  

  

  

  

اند كه بيشترين توليد به ترتيب مربوط به استان در توليد ماهيان سرد آبي فعاليت داشته 28در ايران  1389بر اساس آمار سال 
است و بيشترين رشد نيز در ده ) تن 11885(و لرستان) تن12456(، مازندران)تن 14188(هاي چهارمحال و بختيارياستان

بوده ) درصد 36(و زنجان) درصد 50.1(، كرمانشاه)درصد 113(هاي خوزستان مربوط به استانسال گذشته به ترتيب 
سازمان  توليد آمار(درصد توليد كشور را برعهده داشته اند 70هفت استان  1389در سال  5بطوري كه طبق نمودار .است

 .)1390، شيالت ايران
  

                                                            
2- race way 
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  )1389سال  (استان هاي برتر پرورش قزل آال سهم  - 5نمودار

  
  گيريبحث و نتيجه

تن بوده كه ازاين مقدار كشورهاي مكزيك، انگلستان و فنالند به ترتيب با  5166آالي صيد شده كل قزل 2008در سال 
اما امروزه با توسعه و گسترش ).FAO,2011(آال را به خود اختصاص دادندتن بيشترين ميزان صيد قزل 554و  1461، 2180
هزار تن در جهان رسيده است  576از اياالت متحده امريكا پرورش آن كامال از صيد پيشي گرفته و به  1877آال از سال قزل

 8ميالدي  2008ساله منتهي به سال  9آالي پرورشي در يك دوره ارزش قزل. ميليارد دالر داشته است 2.4و ارزشي معادل 
به . رسيده است 2008دالر در سال  4.1دالر به  2.9از  1999 در سال درصد بوده است يعني ارزش هر كيلوگرم قزل آال

  149.1(ترتيب كشورهاي شيلي 
هزار تن بيشترين توليد قزل آالي پرورشي جهان را داشته اند و ايتاليا نيز به ) 62.6( وايران) هزار تن 75.3(،نروژ)هزارتن

درصد رشد در دوره مورد اشاره  27.6ايران با  .آنها قرار داردهاي مهم پرورش اين گونه در پشت سر عنوان يكي از قطب
درصد و براي ايتاليا نيز  5درصد، براي نروژ  12.8باالترين رشد توليد را داشته است در صورتي كه اين رشد براي شيلي 

  .درصدي مشاهده مي شود 1.7رشد منفي 
د و اين ترس وجود داشت كه براي افزايش توليد بازار وجود آالي اروپا بودوره رشد ثابتي در توليد صنعت قزل 1980دهه 

نداشته باشد اما بدليل تغيير روش زندگي و افزايش آگاهي مصرف كنندگان و گرايش آنان به ارزش غذايي آبزيان نسبت 
. آن عنوان شده است آال در اروپا نيز فيله كردندليل رشد تقاضاي قزل. ها باعث بازار خوبي در اروپا گرديدبه ساير پروتئين

  (Show & Gabbott,1992)..هاي با درآمد باال تمايل نداردآال به سمت گروهدهد قزلها نشان ميبطوري كه بررسي
در ايران نيز با توجه به رشد فزاينده مصرف ماهي و آگاهي عموم از ارزش غذايي ماهي و نقش آن در سالمتي، تقاضا براي 

گذاري درست و با به بدليل دسترسي و زنده فروشي رو به افزايش است بنابراين با سرمايهآال مصرف ماهي باالخص قزل
هاي مختلف توليد هاي جديد به منظور توليد محصول بيشتر در واحد سطح و با به كار گيري سيستمكارگيري تكنولوژي

سيستم مدار بسته، استخرهاي خاكي، ها، استخرهاي دو منظوره ذخيره آب كشاورزي،  شاليزار، مانند پرورش در سايت
توان از يك سو نياز بازار را فراهم كرده و از ديگر سو با توجه و مزارع منفرد مي) قفس، حصار، كانال(هاي محصور محيط

كمان پرورشي در كشور، با ارتقاي كيفيت در سطح استانداردهاي جهاني به صادرات اين آالي رنگينبه پتانسيل توليد قزل
  .ل نيز انديشيدمحصو
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