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سیرتحول و پیشرفت علوم و فنون در عصر حاضر شتابی روزافزون یافته است. 
امروزه فناوری های نوین بیشتر از گذشته زندگی انسان ها را تغییر داده و آنها را وابسته 
به خود می سازند. اوج پیشرفت این فناوری ها در زمینه انفورماتیک و فناوری های 
ارتباطی و اطالعاتی قابل مشاهده است. تکنولوژی های اطالعاتی هرروزه با ابداعی 
نوین اطالعات بیشتر و بیشتری را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. لذا بی جهت 
نیست که از دوران حاضر با نام »عصراطالعات« یاد می کنند. توانمندی فناوری های 
اطالعاتی در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات، به قدری گسترش یافته 

که حتی صحبت از »انفجار اطالعات« یا »سرریزی اطالعات« می کنند.  
 

هر نهاد و سازمانی برای نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود، به 
برنامه ریزی و آمارگیری نیاز دارد تا موفق عمل کند. از آنجا که تصمیم گیران و سیاست 
گذاران، زمان بسیار اندکی برای تجدید نظر در تصمیم های خود یا اصالح و متوقف 
ساختن جریان آنها در اختیار دارند، نظام آماری می تواند در زمان مناسب، اطالعات و 
آمار درست و بهنگام را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. لذا انسان امروز، با شناخت 
شرایط خود اولویت ها را پیش بینی می کند تا مطمئن شود در راه دست یابی به مقاصد 
گوناگون، به بی راهه نمی رود. برنامه ریزان با توجه به آنچه در اختیار دارند، بهترین و 
کوتاه ترین مسیر دست یابی به هدف را مشخص می کنند تا هر چه بیشتر از اتالف 
انرژی، وقت و سرمایه جلوگیری شود. در این میان آمار و اطالعات، یکی از مهم ترین 
عوامل اثرگذار بر برنامه ریزی برای آینده است. به گفته کارشناسان، آمار، زیربنای همه 
حرکت ها در جامعه به شمار می آید و چنانچه آمار قابل اطمینانی در کشور وجود نداشته 
باشد، برنامه ریزی با مشکل روبه رو می شود و امکانات کشور در مسیر درست به 
کارگرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، آمار، همواره مهم ترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته 
و حال، و برنامه ریزی برای آینده، از عوامل اصلی سیاست گذاری و مدیریت در نظام 
اجتماعی و اقتصادی کشور است. در واقع، آنچه در تعریف برنامه ریزی بر آن تأکید می 
شود، قطعی نبودن، آگاهانه بودن و تعیین هدفی است که در آینده به دست خواهد آمد. 

برنامه ریزی برای آینده و آینده نگری، به مفهوم مطالعه، دقت و حدس زدن شرایط و 
رویدادهای آینده است و پیش بینی، یکی از عوامل مهم در موفقیت یا ناکامی برنامه به 
شمار می آید. به همین دلیل، استفاده از روش های علمی برای پیش بینی صد در صد 
دقیق، به دلیل کامل نبودن اطالعات و در دسترس نبودن آمار درست، ممکن نیست، 
ولی هرچه آمار دقیق در دست داشته باشیم، به همان میزان برنامه ریزی برای آینده و 

پیش بینی آن دقیق تر خواهد بود.

در خاتمه اول خدا را سپاس مي گو ییم که توفیق تدوین سالنامه آماري سازمان 
از تجارب مدیران و  با بهره مندي  تا  ایران 1393 - 1392 را میسر نمود  شیالت 
کارشناسان ستادي و استاني این مجموعه به دقت تدوین و تقدیم برنامه ریزان و 
کارشناسان شیالتي شود. سپس از کلیه مدیران و کارشناساني که براي فراهم آوردن 
آمار و اطالعات ما را در تهیه و ارائه این سالنامه یاري نموده اند بویژه جناب آقاي دکتر 
صالحي، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران، جناب آقای دکتر حقیقی، 
قایم مقام محترم سازمان شیالت ایران ، جناب آقاي مهندس رستم پور، جناب آقاي 
مهندس مجاهدي، جناب آقاي دکتر عبدالحي و جناب آقاي دکتر گلشاهي ، مدیران 
و کارشناسان محترم شیالت استانها و مدیران و کارشناسان محترم معاونت ها و دفاتر 
مستقل سازمان بویژه جناب آقاي مهندس آخوندي، جناب آقاي مهندس خورشیدي، 
جناب آقاي جناب آقاي مهندس افراسیابي، جناب آقاي مهندس یوسفیان، سرکار خانم 
مهندس نفري و همچنین جناب آقاي مهندس گودرزي معاون محترم دفتر برنامه و 
بودجه، سرکار خانم ها نظري، رشاد و صدق پور کارشناسان محترم واحد آمار که با ارائه 
راهکارهاي خود کمک شایاني در تهیه و انتشار این سالنامه نموده اند صمیمانه تقدیر 

و تشکر مي گردد.

رجبعلی قربانزاده
مديرکل دفتر برنامه ريزی و بودجه

پیشگفتار
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آمار صید انواع آبزيان در آب های جنوب کشور )خلیج فارس و دریای 
عمان(  به روش نمونه گیری و ثبتی انجام می شود. بخش اندکی از آمار صید 
در آب های جنوب به ویژه برای صید تون ماهیان و صید از آب های دور به 

روش تمام شماری و ثبتی تولید می شود.

آمار صید انواع آبزيان در آب های شمال کشور به روش تمام شماری 
و ثبتی تولید می شود. 

آمار میزان تخلیه صید انواع آبزيان :  از کسر مقدار آبزیان دورریز شده 
در دریا از کل صید محاسبه مي گردد.

انجام  شماری  تمام  و  ثبتی  روش  به  کشور  در  پروری  آبزی  تولید  آمار 
می شود.

آمار مصرف سرانه آبزيان بر اساس فرمول استاندارد شده سازمان خوار و 
بار جهانی )F.A.O( محاسبه می شود. بر ا ین مبنا مصرف سرانه آبزیان در 
هر سال از تقسیم سهم مصرف انسانی آبزیان ، بر جمعیت آن سال محاسبه 

می شود. 

توضیحات ضروری

مصرف انسانی آبزيان کل تولید آبزیان که از آن آبزیان مورد استفاده براي 
تولید آرد ماهي و مصارف غیرغذایي و صادرات کسر شده و مقادیر واردات 

خوراکي آبزیان  مورد استفاده انسان به آن افزوده مي شود. 

تولید  ثبتی  و  شماری  تمام  روش  به  ماهیگیری  شناورهای  تعداد  آمار 
می شود.

آمار تعداد صیادان به روش تمام شماری و ثبتی انجام می شود.

میزان سرمايه گذاری انجام شده در زیر بخش از سه محل بودجه عمومی 
دولت ) تملک دارایی های سرمایه ای ( و تسهیالت اعطایی بانک ها ) معرفی 

از طریق سازمان( و آورده بخش خصوصی محاسبه و جمع آوری می گردد.

اسالمی  جمهوری  گمرگ  از  آبزیان  انواع  ارزش صادرات  و  مقدار  آمار 
ایران اخذ می شود.

آمار قیمت انواع آبزيان از طریق پردازش آمار گیری هفتگی استان ها در 
سیستم آمارگیری قیمت دفتر برنامه و بودجه تولید می شود.
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شیالت
به فعالیت هایی گفته می شود که در بخش های صید و صیادی، تکثیر، 

پرورش و فرآوری آبزیان انجام می شود.

آبزیان ) موجودات آبزی(
از جانوری و  گیاهی اب های  از کلیه موجودات زنده اعم  آبزیان عبارتند 
شیرین ، شور و لب شور دریا و یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی )شامل 
کلیه مراحل رشد نمو  تخم ، الرو ،نوزادی و...( ویا مدت زیادی از عمر خود را در 

آب طی می کنند.

پرورش آبزیان
به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که شامل کشت، نگهداری و برداشت 
انواع آبزیان است. این فعالیت ها می تواند شامل آماده سازی،ذخیره سازی، آب و 
هوادهی ، غذادهی، اقدامات بهداشتی و حتی اعمال روش های نگهداری و فرآوری 

مقدماتی در محدوده استخرها یا مزارع پرورش آبزیان باشد.
 

آبزیان پرورشی
به موجودات گیاهی و جانوری گفته می شود که در تمامی منابع آبی داخلی 

اعم از طبیعی و مصنوعی، ساحلی و دریا پرورش داده می شوند.

استاندارد شده   تعاریف 
واژه های بخش شیالت

ماهیان گرمابی
ماهیانی هستند که از نظر زیستی در آب های با دمای 14-35 درجه سانتی 
گراد رشد و نمو می کنند. گونه هایی از این ماهیان در محیط های مصنوعی نظیر 
آب بندان، آب پشت سدها و استخرها پرورش داده می شوند. مانند خانواده کپور 

ماهیان پرورشی) آمور، فیتوفاك، کپورپرورشی و ...(

 ماهیان سردآبی 
ماهیانی هستند که از نظر زیستی در آب های با دمای -19 6 درجه سانتی 
گرداد رشد و نمو می کنند. گونه هایی از این ماهیان در محیط های مصنوعی نظیر 

استخر و سدهای ساخته شده پرورش داده می شوند. مانندماهي قزل آال

بچه ماهی تولید شده
بچه ماهی است که پس از گذراندن مرحله ی الرو به وزن حداقل یک گرم 

رسیده و در مراکز تکثیر آبزیان برای استفاده های مختلف تولید شده باشد.

 بچه ماهی رهاسازی شده
به بچه ماهی حاصل از تکثیر ماهیان اعم از استخوانی، غضروفی و غیره گفته 
می شودکه به منظور حفظ نسل و بازسازی ذخایر و یا پرورش آنها در اکوسیستم 
های آبی طبیعی، نیمه طبیعی و مصنوعی) دریاها، دریاچه ها، آب پشت سدها، آب 

بندان ها و ...( رها سازی می شوند.

بچه میگو تولید شده
به آخرین مرحله ی الرو تولید شده در مراکز تکثیر میگو گفته می شود که 

آماده ی ذخیره سازی در مزارع پرورش میگو یا رهااسزی در دریا می باشد. 

بچه میگو رهاسازی شده
به میگوی حاصل از تکثیر با وزن حداقل یک تا سه گرم گفته می شود که 
به منظور حفظ نسل و بازسازس ذخایر این آبزی در اکوسیستم های آبی طبیعی ) 

دریا،دریاچه و ...( رهاسازی می شود.
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مزارع پرورش آبزیان

به مجموعهای از استخرها،کانال های آب، خروجی زهکشی و تاسیسات 
مرتبط نظیر انبار، نگهبانی، سرایداریو مدیریت گفته می شود که با هدف آبزی 

پروری به وجود آمده است.

مساحت مفید مزارع پرورش ابزیان
سطح قابل آبگیری در مزارع پرورش آبزیان است که در آن فعالیت آبزی 

پروری انجام می شود.

مراكز تكثیر آبزیان
مراکز تکثیر آبزیان مکانی است که در آن تمام یا بخششی از فعالیت های 
مربوط به نگهداری ماهیان مولد، تولید مثل و یا اصالح نژاد آبزیان با رعایت مواردی 
مانند تغذیه و مسائل بهداشتی انجام می شود. مکان هایی که در آن تمام یا بخشی 
از فعالیت نگهداری تخم های لقاح یافته تا تولید الرو و بچه ماهی انجام می شود 

نیز مراکز تکثیر محسوب می شوند.

آب بندان
محیطی شبیه به استخر مصنوعی است که با ایجاد یک مانع معموال خاکی به 
منظور ذخیره سازی آب بوجود می آید وعمدتاً در شمال کشور مرسوم بوده و از آب 

برای ابیاری اراضی کشاورزی به خصوص کشت برنج استفاده می شود.

صیادی ) صید آبزیان(
فعالیتی است که منجر به برداشت آبزیان به روش های مختلف از صیدگاه یا 

زیستگاه های طبیعی آن می شود.

صید ) آبزیان صید شده(
به آبزیانی گفته می شود که با استفاده از روش های مختلف صیادی برداشت 

می شوند.

تخلیه صید
آن مقدار از آبزیان صید شده است که در ساحل ) مراکز تخلیه و صیدگاه( 

توزین و ثبت مي گردد. 

صیدگاه
محدوده جغرافیایی معینی برای صید آبزیان است که طی فصول صید  به 

منظور فعالیت شناورهای صیادی از طرف سازمان شیالت ایران تعیین می شود.

ماهی استخوانی
به رده ای از ماهیان گفته می شود که دارای اسکلت از جنس استخوان بوده 
و خانواده های مختلفی از آن در شمال و جنوب کشور وجود داشته و دارای ارزش 

تجاری می باشد.

ماهی خاویاری
گونه هایی از ماهیان با ارزش از رده ماهیان غضروفی - استخوانی با دو جنس 
تاس ماهی و فیل ماهی هستند. گونه های بومی جنس تاس ماهی در آب های 
شمال شامل ازن برون) دراکول(، قره برون، چالباش) تاس ماهی روس( وشیپ بوده 

و تنها گونه ی جنس فیل ماهی ، گونه ی فیل ماهی است.

شركت تعاونی صیادی
نوعی شرکت تعاونی است که به منظور انجام فعالیت های صیادی ایجاد 

می شود.

مصرف انساني آبزیان
سهمي از میزان تولید آبزیان است که  بر اساس سهم درصد هر نوع از انواع 
آبزیان براي مصرف انسان مورد استفاده قرار مي گیرد.). درصدي از میزان تولید هر 

نوع از انواع آبزي که به مصرف انسان مي رسد.( 



فصل اول
تولید

 و مصرف
آبزیان

17
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

16
مصرف سرانه آبزیان

سهمي از میزان تولید و عرضه  آبزیان است که توسط هر فرد در طي یک 
سال مورد استفاده قرار مي گیرد.

پودر ماهی :
محصولی است که از پختن ، خشک کردن و آسیاب کردن ماهی کامل و یا 
ضایعات ماهی به دست می آید و با درصدهای مختلف در ترکیب خوراك دام، طیور 

و آبزیان قرار می گیرد.

سردخانه 
مجموعه ساختمان و تاسیساتی است که در آن،شرایط الزم برای نگهداری 
محصوالت کشاورزی، مواد غذایی و دیگر مواد یا کاالهای فاسدشدنی از نظر 
دما،رطوبت نسبی و ... به طور مصنوعی تامین می شود. سردخانه می تواند داراری 
سالن های یک مداره ) از دو حالت باالی صفر یا زیر صفر( و دو مداره ) هر دو حالت 

باالی صفر و زیر صفر( باشد.

فرآوری
به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که در آن ماهی پس از شستشو و 
آماده شدن به صورت تازه ، منجمد یا پخته شده ، به شکل کامل یا سرزده و شکم 

خالی ، پوست کنده ، فیله ، استیک و غیره بسته بندی شود.

انجماد 
فرآیندی است که در آن پس از اعمال برودت بر ماهی، محصول از حالت 
تازه یا اشکال مختلف پخت شده به حالت منجمد در می آید. در این فرآیند آب 
برون بافتی میان بافتی و بخشی از آب درون بافتی به حالت منجمد درخواهد آمد.

كنسرو سازی:
به فعالیتهایی که در آن فرآورده ای از گوشت آبزیان پس از پخت اولیه ، قرار گرفتن 

در قوطی و افزودن نمک و روغن درجه بندی و... انجام می شود. اطالق می شود.



میزان صید و آبزی پروری 
در سال های 1392-93     

                                                               ارقام: تن

13921393شرح
473658535865صید در آبهای جنوب
4042339647صید در آبهای شمال

514081575512كل صید آبزيان

370876371840آبزی پروری

884957947352جمع

میزان صید در آبهای جنوب 
در سال های 1392-93                                                            
ارقام: تن

13921393شرح
239593279301سطح زيان درشت

5026665632سطح زيان ريز
170885176787كفزيان

87898567میگو

41255578میکتوفیده

473658535865جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

19
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

18



میزان صید در استان خوزستان 
در سال های 1392-93                                               
ارقام: تن

13921393شرح
1141210338سطح زيان درشت

28053985سطح زيان ريز
2504129049كفزيان

43574007میگو
4361547379جمع

میزان صید در استان بوشهر 
در سالهای 1392-93 

                                                      ارقام: تن

13921393شرح
2587325299سطح زيان درشت

1881420سطح زيان ريز
2983929347كفزيان
28501668میگو

5875057734جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

21
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

20



میزان صید در استان سیستان و بلوچستان 
در سالهای1392-93 

  ارقام: تن

13921393شرح
125469151659سطح زيان درشت

291822سطح زيان ريز
5676960696كفزيان
57518میگو
182586213695جمع

میزان صید در استان 
هرمزگان در سالهای 1392-93    

 ارقام: تن

13921393شرح
7683992005سطح زيان درشت

سطح زيان ريز و 
میکتوفیده

5110764983

5923657695كفزيان
15252374میگو

188707217057جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

23
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

22



میزان صید در آبهای شمال 
در سالهای 1392-93     

                                                    ارقام: تن

13921393شرح
1714616733ماهیان استخوانی
5641ماهیان خاوياری

2322122873كیلکا
4042339647جمع

میزان صید در استان گیالن 
در سالهای 1392-93  

                                                  ارقام: تن

13921393شرح
91048418ماهیان استخوانی
166/082ماهیان خاوياری

58606828كیلکا
1498015252جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

25
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

24



میزان صید در استان مازندران 
در سالهای 1392-93

 ارقام: تن

13921393شرح
67997320ماهیان استخوانی
1717/057ماهیان خاوياری

1736116045كیلکا
2417723382جمع

میزان صید در استان گلستان در 
سالهای1392-93  

ارقام: تن

13921393شرح
1242995ماهیان استخوانی

2317/979ماهیان خاوياری

12651013جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

27
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

26



 میزان تولید آبزی پروری 
به تفکیک گروه گونه ای  در سالهای 1392-93        
             ارقام: تن

13921393شرح
167883170341پرورش ماهیان گرمابی

143917126515پرورش ماهیان سردآبی

564650پرورش ماهیان خاوياری

پرورش میگو
) آب شور(

1269822475

پرورش میگو) آب شیرين و 
شاه میگو(

26370

برداشت از منابع آبی طبیعی و 
نیمه طبیعی

4555151666

123-تولید ماهیان دريايی در قفس 

370876371840جمع
ماهیان زينتی

) میلیون قطعه(
186204

میزان تولید میگوی پرورشی) آب شور( 
به تفکیک استان  در سالهای 1392-93  

             ارقام: تن

13921394استان
848814500بوشهر

7711362خوزستان

0210سیستان و بلوچستان
304481گلستان
31355922هرمزگان

1269822475جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

29
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

28



میزان تولید میگوی پرورشی) آب شیرين و شاه میگو (
به تفکیک استان در سال های1392-93     

ارقام: تن

13921393استان
20052آذربايجان غربی

4012زنجان
1قم

235كرمانشاه
26370جمع

میزان تولید ماهیان دريايی در قفس
به تفکیک استان در سال های1392-93     

ارقام: تن

13921393استان
03گیالن

0120مازندران
0123جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

31
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

30



13921393استان 
16451161آذربايجان شرقی
56155645آذربايجان غربی

23173900اردبیل
847831اصفهان

130130البرز
40004363ايالم
89405تهران

127114چهارمحال بختیاری
519413خراسان رضوی
00خراسان شمالی
22100خراسان جنوبی

950010450خوزستان
20122098زنجان

78978970سیستان  و بلوچستان

13921393استان 
396304فارس
324371قزوين

34155100كردستان

143245كرمان
400430جیرفت و كهنوج

12161196كرمانشاه

35085كهکیلويه و بويراحمد

1580435گلستان

192715گیالن

19022793لرستان
304246مازندران

87202مركزی

0330هرمزگان

522634همدان

4555151666جمع

میزان برداشت از منابع آبی  
به تفکیک استان  در سالهای 1392-93          
                       ارقام: تن

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

33
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

32



13921393استان
27213008آذربايجان شرقی
83328930آذربايجان غربی

22152559اردبیل
30553089اصفهان

18271827البرز
15561676ايالم
38984335تهران

1897410743چهارمحال بختیاری
39624606خراسان رضوی
10801103خراسان شمالی
352341خراسان جنوبی

1060620خوزستان
73178065زنجان
581549سمنان

311سیستان و بلوچستان

13921393استان میزان پرورش ماهیان سردآبی 
به تفکیک استان  در سالهای 1392-93     

                         ارقام: تن
82268238فارس

29562660قزوين
679720قم

30131620كردستان
669504كرمان

241266جیرفت و كهنوج
106808075كرمانشاه

1340011045كهکیويه و بويراحمد

523635گلستان

30723236گیالن

1883312456لرستان
1825519737مازندران

21592022مركزی
37593414همدان

519425يزد
143917126515جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

35
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

34



13921393استان
355160آذربايجان شرقی
18801900آذربايجان غربی

469545اردبیل
9841091اصفهان

7278البرز
455525ايالم
152258تهران

853851خراسان رضوی
130250خراسان شمالی
531522خراسان جنوبی

4568247740خوزستان
8356زنجان
246281سمنان

503681سیستان
614700فارس

13921393استان
134207قزوين

572723قم

2721كردستان

158420كرمان

10041130جیرفت و كهنوج

24932518كرمانشاه

1602713216گلستان

4345342848گیالن

11861186لرستان

4915851681مازندران

187272مركزی

605710همدان

434421يزد

168447170991جمع

میزان پرورش ماهیان گرمابی)كپور ماهيان و خاوياري( 
به تفکیک استان  در سالهای 1392-93   

 ارقام: تن

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

37
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

36



میزان تولید آبزي پروري
به تفکیک استان  در 1392-93        

 ارقام: تن  
13921393استان

47214329آذربايجان شرقی
1602716527آذربايجان غربی

50017004اردبیل
48865011اصفهان

20292035البرز
60116564ايالم

848814500بوشهر
41394998تهران

1910110857چهارمحال بختیاری
53345870خراسان رضوی
12101353خراسان شمالی
905963خراسان جنوبی

5701360172خوزستان
945210231زنجان
827830سمنان

13921393استان
84039872سیستان  و بلوچستان

92369242فارس
34143238قزوين

12511444قم
64556741كردستان

9701169كرمان
16451826جیرفت و كهنوج

1441211794كرمانشاه
1375011130كهکیلويه و بويراحمد

1843414767گلستان
4671746802گیالن

2192116435لرستان
6771771784مازندران
24332496مركزی

31356252هرمزگان
48864758همدان

953846يزد
370876371840جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

39
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

38



میزان تولید ماهیان زينتی  
به تفکیک استان در سالهای 1392-93       

                         ارقام: هزار قطعه
13921393استان

50655230آذربايجان شرقی
23503119آذربايجان غربی

10501100اردبیل
5400056891اصفهان

90509390البرز

500870ايالم
200220بوشهر
2400025329تهران

217251چهارمحال بختیاری
24983227خراسان رضوی

615615خراسان شمالی
830830خراسان جنوبی

19211903خوزستان

318241زنجان
230250سمنان

13921393استان
5380سیستان

70008000فارس
2250026000قزوين

34213483قم
690700كردستان

4251270كرمان
150180جیرفت و كهنوج

11852300كرمانشاه
310160كهکیويه و بويراحمد

28732703گلستان
2422226450گیالن

11501600لرستان
25552403مازندران

1066413000مركزی
105600هرمزگان

30023575همدان
32001400يزد

186301203670جمع

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

41
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

40



13921393شرح
200957176315سفید

23132870خاوياری
187564237434كپور ماهیان

850910آزاد
396805264769قزل آال

844915683سیم
59814033سوف
1455425379كلمه

1896شیربت و بنی
گطان
20هامور

150شانک و صبیتي
18322043ساير

813922741502جمع بچه ماهی 
12390001916000بچه میگو

  میزان تولید بچه ماهی و میگو در كشور به 
تفکیک گروه گونه ای  در سالهای1392-93

     ارقام: هزارقطعه

  میزان رها سازی بچه ماهی و میگو  به منظور بازسازی 
ذخاير به تفکیک گروه گونه ای  در سالهای 1392-93 
 ارقام: هزارقطعه

13921393شرح
200957176315سفید

21982870خاوياری
850910آزاد
844915683سیم
59814033سوف
1455425379كلمه

5401152كپور تاالبي
1747848612كپوردريايي
3176542872كپور ماهیان
01896شیربت وبني

0150شانک و صبیتي
قزل آال خال قرمز

020هامور
19472043ساير

279336331935جمع بچه ماهی
030000بچه میگو

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

43
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

42



میزان مصرف سرانه انواع آبزيان
 در سالهای1392-93                

                            ارقام: كيلوگرم

13921393شرح
8/59/2مصرف سرانه

گرم پروتئین روزانه  انواع آبزيان 
در سالهاي  1392-93  

                                    ارقام: گرم در روز

13921393شرح
4/464/61گرم پروتئین مصرفی

45
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

44

فصل دوم
امکانات

تولید



تعداد مزارع پرورش ماهی ومیگو  
در سالهای 1392-93   

                                                     ارقام: باب

13921393شرح
1461516254پرورش ماهیان گرمابی
پرورش ماهیان سردآبی

) منفرد(
19231595

برداشت از منابع آبی طبیعی 
و نیمه طبیعی

412428

335518پرورش میگو

1728518795جمع كل

مساحت مزارع پرورش ماهی ومیگو 
 در سالهای 1392-93                        
                       ارقام:هکتار

13921393شرح
4869750853پرورش ماهیان گرمابی

پرورش ماهیان سردآبی
) منفرد(

230225

برداشت از منابع آبی 
طبیعی و نیمه طبیعی

562227746096

47797053پرورش میگو

615933804227جمع كل

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

47
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار

46



تعداد شاغلین زير بخش شیالت  
در سالهای1392-93

                                                        ارقام:نفر

13921393شرح
تعداد صیادان 

در محدوده آبهای شمال
1178811284

تعداد صیادان 
در محدوده آبهای جنوب

131155128901

142943140185تعداد جامعه صیادي

تعداد پرورش دهندگان و 
صیادان شاغل در منابع آبی

6517368287

208116208472جمع كل

  تعداد شناورهای ناوگان ماهیگیری 
جمهوری اسالمی در سالهای 1392-93  

                     ارقام:فروند

13921393شرح
938898تعداد شناورها در شمال

1062510600تعداد شناورها در جنوب
1156311498جمع كل

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

49
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار
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تعداد شناورهای ناوگان ماهیگیری 
جمهوری اسالمی  در آب های جنوب كشور

در سالهای  1392-93       
ارقام:فروند

13921393شرح
74237385قايق
31513165لنج

5150كشتی
1062510600جمع كل

تعداد شناورها به تفکیک نوع شناور در محدوده 
آبهای شمال كشور در سالهای1392-93   
    ارقام:فروند

13921393شرح
865825قايق
7373لنج

938898جمع كل

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

51
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار
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تعداد تعاونی های ماهیگیری 
در سالهاي1392-93              

                                               ارقام:شركت

13921393شرح
209198تعاونی های آبهای شمال

158168تعاونی های آبهای جنوب
367366جمع كل

تعداد تعاونی های ماهیگیری 
در محدوده آبهای جنوب در سالهای 1392-93 
                 ارقام:شركت

13921393شرح
1919خوزستان

3940بوشهر
6574هرمزگان

3535سیستان و بلوچستان
158168جمع كل

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

53
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار
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فصل سوم
سرمایه گذاری

صنایع شیالتی
و قیمت آبزیان

صادرات

تعداد تعاونی های ماهیگیری 
در محدوده آبهای شمال در سالهای 1392-93  
          ارقام:شركت

13921393شرح
141141پره

6656كیلکا

21خاوياری

209198جمع كل

55
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار
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سرمايه گذاری انجام شده در زيربخش 
شیالت به تفکیک منابع تامین اعتبار 

در سالهای  1392-93    
 ارقام: ميليارد ريال

13921393شرح
2303484از محل اعتبارات بانکی

46696/8از محل پس انداز خصوصی

556809از محل بودجه عمومی
8324989/8جمع كل

ارزش صادرات محصوالت شیالتی 
به تفکیک نوع محصول در سالهای  1392-93        
ارقام: هزاردالر

13921393شرح
816705خاويار
5069450590میگو

252916248797انواع ماهی و ساير آبزيان
304426300092جمع كل

مقدار صادرات محصوالت شیالتی 
به تفکیک نوع محصول در سالهای 1392-93      
       ارقام: تن

13921393شرح
1/20/8خاويار
1158511610میگو

60218/860182/2انواع ماهی و ساير آبزيان
7180571793جمع كل

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

57
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار
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تعداد واحدهای صنايع شیالتی 
در سالهای 1392-93

13921393واحدها
134134كارخانه كنسرو ماهی
4646كارخانه پودر ماهی

120122سردخانه نوار ساحلی
142143واحد فرآوری

ظرفیت واحدهای صنايع شیالتی 
در سالهای 1392-93

13921393واحدواحدها
569569میلیون قوطی در سالكارخانه كنسرو ماهی
921921تن مواداولیه در روزكارخانه پودر ماهی

151159هزار تنسردخانه نوار ساحلی
22552266تن در روزواحد فرآوری

میانگین قیمت عمده فروشی برخی ماهیان 
شمال در سالهای 1392-93

                            ارقام: ريال

13921393نام ماهی
145586173180سفید
130399118481كفال

96459150692كپور دريايی
5312043045سیم
171443123918سوف
145464112754كلمه

3333836424شک ماهی
1196212098كیلکا

149706136824اردک ماهی

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

59
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار
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  میانگین قیمت عمده فروشی 
برخی ماهیان پرورشی در سالهای 1392-93   
                 ارقام: ريال

13921393نام ماهی
7432190056كپور پرورشی

5320257349فیتوفاگ
5588455949بیگ هد

8316194909آمور
91585113418قزل آال

میانگین قیمت عمده فروشی 
برخی ماهیان جنوب در سالهای1392-93  

                 ارقام: ريال

13921393نام ماهی
341638273831راشگو

231716240759شوريده
445516456110حلوا سفید

190638198354شیر
155102164054قباد

125905139262سنگسر
134229108067سرخو
291710212821میش
206488238659هامور

100588118522كفشک
131222149567حلوا سیاه

49267107381هوور
5173951858زرده

-26000ساردين
6641866826گالیت

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار

61
ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار
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میانگین قیمت خرده فروشی 
برخی ماهیان شمال در سالهای 1392-93   

                     ارقام: ريال

13921393نام ماهی
173522220773سفید
133884135863كفال

125524167951كپور دريايی
6524152942سیم
190725140290سوف
146905121785كلمه

3904945152شک ماهی
2103127482كیلکا

147038169626اردک ماهی

میانگین قیمت خرده فروشی 
برخی ماهیان پرورشی در سالهای 1392-93   
              ارقام: ريال

13921393نام ماهی
88614101993كپور پرورشی

6069466154فیتوفاگ
5852065820بیگ هد

92269106539آمور
103514128113قزل آال

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار
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ت ایران

ی سازمان شیال
سالنامه آمار
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 میانگین قیمت خرده فروشی برخی ماهیان 
جنوب در سالهای 1392-93

ارقام: ريال

13921393نام ماهی
268805300286راشگو

237959260569شوريده
466327505257حلوا سفید

202133234238شیر
158746184021قباد

136359160689سنگسر
138141148361سرخو
315424240668میش
25404264794هامور

130545153001كفشک
152457194324حلوا سیاه

83580123174هوور
5220065728زرده

-32142ساردين
7958292204گالیت

ت ایران
ی سازمان شیال

سالنامه آمار
64


