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مدیریت شیالت وامور آبزیان استان

با توجه به پتانسيل هاي منابع آبي شيرین ولب شور خدادادي در استان ( اعم از رودخانه  ،چشمه  ،چاه و قنوات ،
دریاچه ها ي طبيعي ونيمه طبيعي وانواع استخرهاي ذخيره آب کشاورزي ) شيالت اصفهان با دو رویکرد مهم :
توسعه و بهبود عملکرد آبزي پروري و توسعه و ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان بنا گردیده است که در تحقق این هدف
و بهره برداري بهينه از منابع و پتانسيل هاي آبي وبه خصوص ارتقاء بهره وري با استفاده از مکانيزاسيون در توليد انواع
آبزیان خوراکي ( کپور ماهيان یا ماهيان گرم آبي استان با رویکرد بهره برداري از استخرهاي دومنظوره و ذخيره آب
کشاورزي و در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي ( بهره برداري از وضعيت موجود)  ،ماهي قزل آال یا ماهيان
سردآبي با وجود مناطق مستعد در استان  ،ماهيان خاویاري و انواع ماهيان زینتي  ،زالوي طبي وتوليد انواع بچه
ماهي قزل آال وبه خصوص توليد تخم چشم زده ماهي قزل آال وهمچنين اشتغال  ،کسب در آمد و تامين بخشي از
نيازهاي غذایي و پروتئيني با ارزش در استان را دنبال مي نماید.
ميزان کل توليد ماهيان پرورشي استان 3939تن بوده است که به ترتيب شهرستانهاي  :اصفهان  ،سميرم  ،فریدونشهر
 ،چادگان وگلپایگان رتبه هاي اول تا پنجم

را در سطح استان به خود اختصاص داده اند .ميزان کل اشتغال در

موضوع آبزي پروري در سطح استان  1624نفر بوده و همچنين ارزش توليدات ابزیان  6/399/933ميليون ریال ( 639/9
ميليارد تومان) بوده است .
توليد ماهيان خاویاري ( عمدتا فيل ماهي) از سنوات قبل در استان آغاز گردیده که براي اولين بار بعد از حدود هشت
( )8سال خاویار پرورشي  ،حدود (  )43کيلوگرم خاویارعالوه بر توليد گوشت  ،استحصال گردید.
برای اولین بار تخم تمام ماده ماهی قزل آال در استان توليد گردید که این فعاليت نقش بسزایي در روند توليد و
کنترل ورود تخم هاي چشم زده خارجي خواهد داشت.
رتبه های شیالت اصفهان
 رتبه اول تولید ماهیان زینتی در کشور
 رتبه اول تولید ماهیان گرمآبی در استخرهای ذخیره کشاورزی در کشور
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میزان تولیدات آبزیان ورتبه های شهرستان

ردیف

نوع توليد آبزیان

تعداد

توليد تن

رتبه شهرستانهاي استان

1

پرورش ماهیان گرمابی

940

888

 )1اصفهان  )2فالورجان  )3شاهین شهر

2

پرورش ماهیان سردآبی

390

9880

 )1اصفهان  )2فریدونشهر  )3سمیرم

3

تولید ماهی در منابع آبی

13

900

 )1چادگان

4

جمع کل

1133

8383

)1اصفهان  )2سمیرم  )3فریدونشهر )4چادگان )8گلپایگان

951

59

 )1کاشان  )2نجف آباد  )3اصفهان )4نطنز  )8آران وبیدگل

29

83

 )1فریدونشهر  )2سمیرم  )3فالورجان

8

ماهیان زینتی( میلیون عدد )

5

بچه ماهی قزل آال

(میلیون عدد )

 )2لنجان  )3تیران وکرون

سرانه مصرف آبزیان استان :
جهت دستيابي وارتقاء سرانه مصرف آبزیان در راستاي افزایش سالمت جامعه با اقدام انواع فعاليت هاي فرهنگ
سازي از جمله برگزاري نمایشگاهها  ،جشنواره ها  ،همایش ها وکارگاه هاي آموزشي در استان  ،ميزان مصرف
سرانه آبزیان در استان اصفهان ازحدود  9کيلو گرم به بيش از سه برار افزایش یافته است  .بر اساس برآوردهاي انجام
گرفته به حدود  43/2کيلوگرم رسيده است که این ميزان  ،حدود یک دوم ميزان جهاني مي باشد ،
واحدهای صنایع شیالتی وصادرات آبزیان استان
تعداد  48واحد فرآوري و کنسرو آبزیان در سطح استان در فرآوري انواع ماهيان دریایي و پرورشي نقش اساسي را
در استان دنبال مي نمایند  .همچنين بيش از  8واحد عرضه تخصصي در قالب بازارچه هاي آبزیان در استان فعال مي
باشند .و همچنين در طی سال گذشته حدود  809تن انواع آبزیان دریایي و پرورشي با ارزش دالري حدود 3/58
میلیون دالر از طریق گمرگ استان صادر گردیده است.
تهیه و تنظیم :مدیریت شیالت وامور آبزیان

3

