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کات ربجسته  ن
 

 
 
 

 مقدمه
در  1ماهی تیالپیاو قاچاق بی رویه رسمی واردات  ،در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است

از سوی دیگر واردات  و است کردهتهدید مواجه با  ،در کشوررا  بومیماهی تولید و اشتغال پرورش  ،از یک سوداخل کشور 

های چراکه واحد ،آالی کشور را داشته استهای پرورش قزلبه کشور عمالً حکم تیر خالص به واحداین نوع ماهی و قاچاق 

های خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی و واقعی از سوی شیالت، دالیلی مختلف مانند اعطای مجوزها بهتولیدی طی این سال

های وری واحدتحرکی مطلق در توسعه کیفی و افزایش بهرههای روز دنیا در این صنعت و بیعدم توجه شیالت به تکنولوژی

ید قزل یتول فات بسییی حدآال، تل باالی وا بهار  یدی  یل آلودگی تخمهای تول به دل ماهی  های وارداتی، آلودگی مزارع پرورش 

های نوین این کارگیری تکنولوژیآال از خرید تجهیزات روز دنیا و بهدهندگان قزلهای خارجی، ناتوانی مالی پرورشویروس

سیار پایین این واحدصنعت، بهره شیها بهوری ب ستگی به  شدن  ۴۰سبک دهه های تولید بهوهدلیل واب و ... باعث بحرانی 

 وضعیت فعاالن این حوزه شده است.

شیالت  در این میان ست محققان  سالی ا شور مااین نوع سازی به دنبال بومیهم که چند  صنعت پرورش ماهی ک هی در 

تخصصان شیالت و محیط زیست بر مای که به گونه مواجه شوند.در این خصوص کارشناسان زیاد اما و اگرهای با  ؛دهستن

  دهند.هر کدام افق متفاوتی را از توسعه این صنعت پیش روی جامعه قرار می سر موضوعاتی مثل تیالپیا

ای است که در تیالپیا ماهی معتقدندمتخصصان شیالت که حامی ایده توسعه پرورش تیالپیا در کشور هستند از یک سو، 

ها شیالتی. دومین ماهی پرورشی جهان و نخستین گونه پرورشی در مناطق گرمسیری است و شودکشور جهان تولید می 135

کنند که در آن به تولید این محصول در دنیا تأکید و ( استناد میFAOسازمان خوار بار جهانی ) 2۰1۴به گزارش سال 

متخصصان از سوی دیگر اما  واهد داد، تصریح شده است که این ماهی به زودی رتبه اول تولید ماهیان را به خود اختصاص خ

اصوال ورود یک گونه غیربومی به یک زیست بوم همواره تبعات خاص خود را دارد و در بیشتر  بر این باورند کهمحیط زیست 

نی ماهیان تیالپیا به عنوان ماهیا بر این اعتقادند کهمدتش بوده است. آنها موارد در بلندمدت ضررهایش بیشتر از سود کوتاه

های داخلی می آبماهیان بوبه رقیب جدی برای  با ویژگی تهاجمی و نرخ زادآوری باال در صورت کنترل نشدن جمعیت

                                                           
 .  ستا یھما معنی ھب Bechuana نباز از ھبر گرفت Thiape فریقاییآیک لغت  Tilapia پیاتیال-1

ستند م  شور ه سعه پرورش تیالپیا در ک شیالت که حامي ایده تو صان  ص ست که در تیالپیا ماهي عتقدندمتخ  135ای ا

 .دومین ماهي پرورشي جهان و نخستین گونه پرورشي در مناطق گرمسیری است و شودکشور جهان تولید مي

صان محم  ص ر دباال  یآوردو نرخ زا يتهاجم يگژیبا و ينایبه عنوان ماه ایپالیت نایاهمه کباورند  نیبر ا تسیز طیتخ

شدن جمع شور تبد يداخل یهاآب يبوم انیماه یبرا یجد بیبه رق تیصورت کنترل ن  نیشوند و موجب از ب لیک

 .شوديکشور محسوب م ستیز طیمح یبرا نیآفرموضوع فاجعه نیکه ا شوديم ستمیرفتن اکوس

سمو  شور عمالً حکم ت «ایپالیت يماه»و قاچاق  هیوريب ياردات ر شور  یآالپرورش قزل یخالص به واحدها ریبه ک ک

 و موجب تعطیلي و ورشکستگي تولیدکنندگان داخلي را فراهم کرده است. را داشته است
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آفرین برای محیط زیست کشور محسوب فاجعهشود که این موضوع و موجب از بین رفتن اکوسیستم می کشور تبدیل شوند

 شود.می

چگونگی واردات با هدف واکاوی در کشور « تیال پیال»های ماهیو واردات وضعیت پرورش بیشتر  برای بررسیبه همین سبب، 

 هردوای با کارشناسان و فعاالن تالش کردیم مصاحبه، واحدها تولیدکنندگان داخلیچرایی وضعیت بحرانی  واین نوع ماهی 

. به همین سبب، با جمع بندی مطالب اسنادی در 1حوزه داشته باشیم، ولی متاسفانه پاسخی در این خصوص پیدا نکردیم

در پاسخی مناسب حداقل باشیم تا بتوانیم  اشاره داشته  هااین حوزهنظرات موافقان و مخالفان به این راستا تالش کردیم تا 

  بدست آوریم.برای رفع ابهامات موجود بر سر راه این مسئله این راستا 

 چه زمانی شکل گرفتدر کشور  ماهی تیال پیال درخواست 

 ستیز طیدر سازمان مح 85از سال  التیو مورد درخواست سازمان ش یربومیغ یماه کیبه عنوان  ایالپیت یموضوع ماه

 یهگونه ما نیبا ورود و پرورش ا ستیز طیسازمان حفاظت مح 87فراوان در سال  یهاپس از کش و قوس. مطرح شده است

  2موافقت کرد. التیش قاتیمؤسسه تحق نظر ریو ز زدیبافق استان  قاتیدر مرکز تحق لوتیبه صورت پا

از سال  ماهی تیال پیال در کشورتالش در جهت توافق بین سازمان شیالت با سازمان محیط زیست برای تکثیر 

87 

در  کهنیبر ا دیبا تأک ستیز طیوحش سازمان حفاظت مح اتیو ح یستیزتنوع رکلیمقدم، مد انیمحمد خراز دیدکتر س

 یاقدامات مطالعات توافق شد تا التیبا سازمان ش بافق موافقت شد، گفت: قاتیبه مرکز تحق یگونه ماه نیبا ورود ا 87سال 

 منجر نشود. و پرورش دیشد به تول یداخل یهاوارد آب یگونه انجام شود تا اگر سهوا بچه ماه نیا یسازجنسدر حوزه تک

نر  یت ماهاس یکیروش ژنت کیکه  GMTبود که با استفاده از روش  نیاز ابتدا ا ستیز طینظر سازمان حفاظت محچراکه 

 یهاالاقدام در س نیشود و طبق گفته خودشان ا دیتول التیبافت سازمان ش قاتی)مونوسکس( در مرکز تحق یتک جنس

روش  نیترمنیا ستیز طیاز نظر سازمان حفاظت مح GMTروش  نشده است. لیاما هنوز مراحل آن تکم ،آغاز شد ریاخ

 شودیاده ماستف انیماه یسازتک جنس یبرا زین یموسسه روش هورمون نیاست. در ا یگونه ماه نیو پرورش ا ریتکث یبرا

 .شودیمحسوب نم یمنیاز نظر سازمان روش ا ستیدرصد ن 1۰۰آن  نانیاما چون درصد اطم

 ستیکه خطوط قرمز که همان مالحظات ز نیها است مشروط به اسازمان هیتعامل با کل ستیز طیسازمان مح استیس

به همراه معاونت  ستیز طیمعاونت سازمان مح ندهیمتشکل از کارشناسان به عنوان نما یاتهیحفظ شود. کم یطیمح

ر تک ن یورود و پرورش ماه یبرا قیدستورالعمل دق نیشده است که هدف آن تدو لیتشک التیسازمان ش یپروریآبز

دستورالعمل واردات  سینوشیراستا پ نیدر ا است. یطیمحستیمالحظات ز تیو رعا ستیز طیبا نظارت سازمان مح یجنس

                                                           
رخی از این کارشناسان بر این ای بمتاسفانه در مصاحبه تلفنی با این کارشناسان موفق نشدیم جوابی برای پاسخ به سواالت خود درخصوص ماهی تیال پیال پیدا کنیم، به گونه -2

هرا سمائی، معاون دفتر ز-2عباس دانش، معاون ارزیابی اثرات زیست محیطی محیط زیست، -1موضوع اذعان داشتند که ما اجازه پاسخ به سواالت شما را در این خصوص نداریم. 

نم پوراکبری، خا-5یس تحقیقات علوم شیییالتی، سیییدمحمد خرازیان مقدم، رئ-۴آقای حیات غیب، معاون دفتر پژوهش و فناوری محیط زیسییت، -3پایش فراگیر محیط زیسییت، 

شیالت.  شاورزی، -6روابط عمومی دفتر تحقیقات علوم  سیج مهندسین ک شگاه و رئیس ب ستاد دان سوز، ا صار نایش -7دکتر جهان  طیسازمان مح ریراگف شیکل دفتر پا ریمد ،یان

                                              دفتر حیات وحش محیط زیست  -8، ستیز

 ستی و حیاتوحش سازمان محیط زیستخرازیان مقدم، مدیر کل تنوع زیدکتر سیدمحمد تسنیم، خبرگزاری  -2
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شده  هیارا التیو و اظهارنظر به سازمان ش یبررس یبرا ستیز طیسازمان حفاظت مح یتک جنس )ابرنر( از سو یبچه ماه

اقدامات  GMTبا روش  نکهیمشروط بر ا یماه نیا ریمقرر شد مجوز تکث تهیکم نیا 93سال جلسه  نیآخر درکه  است

 . وجود نداشته باشد، صادر شود ستیز طیمح یبرا یدیتهد چیآن انجام شود تا ه یمربوط به تک جنس ساز

 

 

 

 

 

 

 

 نیکه ب یادر جلسه( 96)آبان  راًیاخ که کرد حیتصر ستیز طیسازمان مح یعیطب طیمعاونت مح سرپرست ی،ظهراب دیحم

نامه و مشکالت و تفاهم نیا یبرگزار شد، درباره نحوه اجرا التیو سازمان ش ستیز طیمقامات دو سازمان حفاظت مح

درباره  یدیجد میجلسه تصم نیدر ا شد. یبحث و بررس زد،یدر بافق  ایالپیو پرورش ت ریمربوط به تکث یهاموانع طرح

 نیو آخر میدر سازمان ندار یدیبحث جد ایپالیت یدر کشور اتخاذ نشد و در مورد ماه ایالپیت یو پرورش ماه ریتکث

در  اً صرف لوت،یصورت پاجهت انجام به ایپالیو پرورش ت ریاکنون مجوز تکثاست و هم یهمچنان به قوت خود باق ماتیتصم

 یماه دیدر مورد پرورش و تول دیجد یصدور مجوزها داده شده است. التیبه سازمان ش زدیمحدوده شهرستان بافق 

 تیانجام شود، در نها هایابیارز نیکه ا یاست و در صورت یگونه ماه نیا سکیاثرات ر یابیمنوط بر انجام ارز الیالپیت

 .میریبگرا  یینها ماتیراجع به صدور مجوز تصم میتوانیم

 است. یعیطب یهاستمیبه اکوس ایالپیو ورود ت ریاز تکث یریالسابق جلوگ یکماف ستیز طیمح استیسلذا 

 به بعد 92واردات انبوه تیالپیا از سال 

از  ایالپیت یتن ماه 287هزار و  5از  شیب ،یپنج ماهه نخست سال جار یگمرک از تجارت خارج یبراساس آمار مقدمات

هزار و  982و  ونیلیم 17به کشور،  ایالپیت یحجم ماه نیواردات ا براساس شده است. رانیمختلف جهان وارد ا یکشورها

  دالر ارز از کشور خارج شده است. 5۴6

تومان در آمار  516هزار و  825و  ونیلیم ۴83و  اردیلیم 58بالغ بر  ایالپیت یواردات ماه یالیبه ذکر است که ارزش ر الزم

شده است که در  رانیوارد ا یو امارات متحده عرب نیچ یاز کشورها ایالپیت یاست ماه یگفتن است. دهیگمرک به ثبت رس

هزار و  ۴از  شیب یماهه نخست سال جار 5در  نیچ انیم نیا در صادر کننده به کشور بوده است. نیبزرگتر نیچ نیب نیا

دالر ارز از کشور خارج شده  2۰5هزار و  3۴6و  ونیلیم 16صادر کرده که براساس آن  رانیبه ا ایالپیت یتن ماه 787

 نیصادر کرده است که از ا رانیبه ا ایالپیت یتن ماه ۴99در مدت ذکر شده  یکشور امارات متحده عرب نیهمچن است.

 کسب کرده است. یدالر 3۴1هزار و  636و  ونیلیم کیدرآمد  قیطر

 

 یبرموافق  کل یمبنبا رد برخی اخبار  96در آباح  سررر ین طیسرررانماح مح یعیطب طیمعاون  مح سررررترسررر  ی،ظهراب دیحم

 نیب 1394ک  سررا   یانام بر اسررات تفاه بیاح داشرر  ک  در کشررور ایالتیت یماه ریبا ترورش و تکث سرر ین طیحفاظ  محسررانمان

مرکز  محدودهدر  لوتیب  صورت تا ایالتیت یصورت گرف  مقرر شد ترورش ماه راحیا التینماح شاو س س ین طیسانماح حفاظ  مح

 نک یبا توج  ب  ا شود. یریگ یدر خصوص ترورش آح در تمام کشور تصم جیآغان شود و تس ان مشخص شدح نتا زدیبافق  قاتیتحق

س کی چیب  ه زدیبافق  قاتیمرکز تحق س یعیطب یها ست یان اکو ستر شور د سات تفاه  یک  طینام  مذکور با موافق  محندارد بر ا

 . ردیبگ ندارند، صورت یو بارور ریتکث  یک  قابل ییهایه  ماهآح ایالتیو ترورش ت ریتکث دهیبست  و سرتوش وهیقرار شده ب  ش س ین
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 میزان( خبرگزاری) سازمان گمرک 96ماهه نخست سال  5 ماهي تیال پیال درواردات 

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن )کیلوگرم( شرح تعرفه کشور  ماه و سال

 939294 30462206186 281910 تیالپیال فیله منجمد چین 96فروردین 

 1886533 61195709362 573240 تیالپیال فیله منجمد چین 96اردیبهشت 

 263328 8544730272 80040 تیالپیال فیله منجمد امارات متحده عربی 96اردیبهشت 

 4309289 139834121930 1230540 تیالپیال فیله منجمد چین 96خرداد 

 263328 8544730272 80040 تیالپیال فیله منجمد امارات متحده عربی 96خرداد 

 5416239 176021982835 1574822 تیالپیال فیله منجمد چین 96تیر

 803375 26091724206 239850 تیالپیال فیله منجمد امارات متحده عربی 96تیر

 3794850 124089352599 1126971 تیالپیال فیله منجمد چین 96مرداد 

 306310 10053697500 99900 تیالپیال فیله منجمد امارات متحده عربی 96مرداد 

   5287313   E11   5.84838    17982546 

 

 سایت تیالپیال(وب سازمان گمرک ) 95ماه منتهي به بهمن سال  11واردات ماهي تیالپیال در 

 ارزش دالری ارزش ریالی میزان واردات سال و کشور

 28054572 860438232362 تن 227هزار و  7 95ماه منتهی به بهمن  11

 24722181 7584396128 هزار تن 347هزار و 6 چین

 3332391 101998619489 تن 879 امارات

 

 ماهي تیالپیا به کشورو قاچاق چرایي اجازه واردات علل و 

ها در مورد تعرفه معتقد است که 1کشور برجسته دارانمزرعه از و آالقزل ماهی تولید داریمزرعه کسوتپیش فرهی روح اهلل

شده باالی اما تعرفه تیالپیای فرآوری ،است %7نشده مثاًل از نظر اقتصادی تعرفه ماهی تیالپیای فرآوری ؛تغییرات را شاهدیم

علت این مسئله آن است  شود.شود، باید بررسی ، وارد نمی%7شده با تعرفه  است؛ اینکه چرا ماهی تیالپیای فرآوری ۴۰%

سمت نوعی مجوزها کار را بهشود؛ بهندارد و سایر مشکالت نظیر ضایعات نیز ایجاد میآالت فرآوری در کشور وجود که ماشین

گوید، هزار تُن که شیالت می 1۰قاچاق این محصول هم هدایت کرده است ضمن اینکه معتقدیم تیالپیای موجود در باراز 

 مقداری قزل یا تیالپیا در آنها وجود دارد.های فروش ماهی را رصد کنید ببینید چهآن سند داریم؛ شما مغازه نیست و برای

-دهنده وجود آن در همه فروشگاهفروش وجود دارد!! که نشان یبرا ایالپیت یماه ،یبستن خچالیمتأسفانه در روستاها هم در 

 .میدار اریحوزه وجود دارد و مدارک آن را هم در اخت نیدر ا ینیکشور  است؛ قاچاق سنگ یها

 شیبرابر افزا 3۰حدود  یعنیشده  دیهزار تن تول 9۰تخم وارد شده که حدود  ونیلیم ۴۰۰حدود  95سال متاسفانه در 

واردات تخم و قبال نوع عملکرد در  التیش انجام گرفت. دیتول شیاما فقط حدود سه برابر افزا ،میاداشته یواردات تخم ماه

 نیها اکه قبل از واردات تخم میا!! ما هم پاسخ دادهستیآلوده ن یاما تخم ماه ،مزارع آلوده استکه  دیگویم تولید ماهی

 داریاز خواب ب خواهدینم التیانجام گرفته و ش دیتول شیتخم با سه برابر افزا ونیلیم ۴۰۰ها وجود نداشته است؛ چرا نسبت

و حمل و  یگمرک یهانهیو هز شودیم یداریتومان خر 5۰ یامحصول در مبدا دانه نیهم ا یواردات تخم ماه درباره شود.

اند دادهانجام  التینفره واردکنندگان که با ش 5توافق  یدر کشور بر مبنا یگذارمتیاما ق ،رسدیتومان نم 25نقل هم به 
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چرا که ابتدا پول تخم  ،حوزه هم ندارند نیدر ا یگذارهیسرما واردکنندگان نیتومان در نظر گرفته شده است که البته ا 125

 .کنندیم افتیرا از شما در یواردات یماه

تخم  یرسییم کنندهخودشییان وارد ه،یاتحاد رهیمد ئتیه یاز اعضییادو نفر  شییود؛یآلوده م نجایدر ا قایدق هیاتحاد متاسییفانه

کل صنعت  ندهیماناست و البته  یشرکت فرانسو کیها با عنوان از آنها وارد کننده تخم یکی یاند و حتقزل آال شده یماه

شک سوب م یدر دامپز سفانشودیهم مح ستراتژ انیمتول ه!!! متا مهم توجه  نیبه ا دیندارند که با نیسرزم شیو آما یامر ا

که در هر حال با  میبه خانه ملت کشاند زیو آنها را ن میمجلس ارجاع داد ندگانیسال گذشته اعتراضات خود را به نما شود.

 رفت.انجام گ یقانون رینشد و واردات به صورت غ یاتیمهم عمل نیماه موافقت شد اما ا کیعدم واردات در طول 
 

 هزار تُن تیالپیا به ایران43ها به فروش اذعان چیني

شور چین خود کگوید که میکشور  برجسته دارانمزرعه از و آالقزل ماهی تولید داریمزرعه کسوتپیش فرهی روح اهلل

یالپیا به کشور هزار تن واردات ماهی ت 1۰شود اما در داخل گفته می "ایمهزار تن تیالپیا به ایران فروخته۴3"گوید می

ر پاسخ به این حتی شیالت د ؛باید به مجوز واردات ماهی تیالپیای چینی و شرایط ورود آن به کشور دقت شود ایم!داشته

 حالی در! نیست هاماهی این قاچاق واردات مسئولکند که هزار تُن است تأکید می 1۰پرسش که چرا واردات تیالپیا بیش از 

فراد خاطی برخورد اشود و باید با های تیالپیا( از مبادی قانونی وارد کشور میهای قاچاق )ماهیاین جنس بدانیم باید که

 رت گیرد.جدی صو

 های تیالپیا در جهان!ایران رتبه دوم مصرف ماهي

 3۰۰آمریکا با که  بر این باور است کشور برجسته دارانمزرعه از و آالقزل ماهی تولید داریمزرعه کسوتپیش فرهی روح اهلل

 را خود الپیایتی ماهی کشور این البته و شده شناخته دنیا در تیالپیا ماهی کنندهمصرف  عنوان نخستینمیلیون جمعیت به

 جمعیت، نوع هب باید صورت هر در دارد؛ اختصاص ایران به نیز مصرف میزان باالترین دوم رتبه و کندنمی تأمین چین از

 اد آن و کیفیت محصول نیز توجه شود.تعد

ر آمریکا در تیالپیایی موجود د در این خصوص معتقد است که آالداری تولید ماهی قزلکشوت مزرعهکارشناس و پیشفالح 

ین کشور و بیشتر بلکه غالباً این نوع ماهی در برخی رستورانهای ا ،کنندآن مصرف نمی از شود و مردم هممکزیک تولید می

 شود.ها داده میبه توریست

یا بوشهر ماهی  درعباسعنوان نمونه یک نفر ساکن بنمیزان اقبال مردم یک منطقه به ماهی تیالپیا هم حائز اهمیت است به

ای غیرساحلی و گیرند؛ متأسفانه در شهرهکند بلکه غالباً کارگران یا مسافران از آن بهره میتیالپیا را استفاده نمی

این ماهی  ثریت خواهاناک نیز نشینآپارتمان قشر  کنند وشهرهایی مانند تهران ماهی تیالپیا را بیشتر مصرف میکالن

  هستند.
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 اهي تیال پیال در جهان مآمار تولید و صادرات و واردات 

 از شده ارایه آمار اساس بر ماهی این تولید کل مقدار بیان داشت که 1عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر توسعه بازار شیالت

ش دهنده این ماهی در جهان به ترتیب میزان تولید پرور اصلی کشورهای و بوده تن میلیون ۴ تقریبی میزان به فائو سوی

درصد، بنگالدش  3.5درصد، تایلند با  6.3درصد، برزیل با  15درصد، اندونزی با  15.3درصد، مصر با  36عبارتند از چین با 

 8۴.3مجموع  درصد از سهم تولید جهانی که در 1.6درصد و ویتنام با  1.7درصد، تایوان با  2.3درصد، فیلیپین با  2.6با 

 یحلبه عنوان راه یماه نیا دیتول زانیم 2۰3۰براساس اعالم فائو تا سال  .انددرصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده

 7.۴مقدار  نیتن خواهد رسد که از ا ونیلیم 1۴.7از  شیبه ب یوانیح نیپروتئ دیتول شیو افزا یپرور یجهش در آبز یبرا

 خواهد شد. دیمناطق جهان تول ریتن در سا ونیلیم 7.3و  نیتن در چ ونیلیم

 
 

ی هاهکنندوارد  گترینربزاز جهانی یکی ر بااروخون مازساارش گزت و تحقیقاس سااتولید ملی بر اد ستعداغم رعلی ان یرا

فیله  ای ی برخوبزار باان یراست: ه امدآ 2۰1۴، فائوارش گز. در اسیییت %171از سالیانه بیش واردات شد ربا ل ین محصوا

در ان ماهی کامل  تنار هز 27با دل معاده ماآتن فیله ار هز 9ان میز 1393ل سادر فائو ارش بنا بر گز ست.اتیالپیا چینی 

وارد انونی قر ین ماهی بطواتن فیله  55۰۰ان یرک اگمرارش طبق گز 139۴ماهه  7ه در تولید شدان یرای ابرز مری سو

 25ر ماآبه  18/9/9۴یخ رچین تار یاست جمهوورود رحاشیه ر درمپزشکی کشودایاست ر ست.ه اشدان یراسالمی ری اجمهو

 کند. میره شااتی وارداتن ماهی تیالپیا ر اهز

درج قانونی رت صودو به ان یراتیالپیا به واردات قم ر 1393ل به ساط مربوان یرک اگمرن مازساه شدی جمع بندارش گزدر 

به ه شداوری فیله فررت بصوی یگرو دچین ر از الار دهز 256ه ثبت شدارزش تن به  ۴8ان کامل به میزرت یکی به صوه شد

تیالپیا به ه نندکدر صای هارست. کشوه ایددگرر وارد قانونی به کشورت بصور الن دمیلیو 5۰.7و ارزش تن ار هز 9.7ان میز

تی منجمد  دراه صالباقی فیلاچین ر. و الار دهز ۴86و ارزش تن  99هلند با ر . الار دهز 68۴و ارزش تن  12۰هند با ان یرا

 شت. ه دابر عهدرا 
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 مسووالن نسبت به ماهي تیال پیال موافقان کارشناسان و 
  و تاریخ منبع محتوا عنوان

به  التیشییی سیییازمان

بال رفع ممنوع  تیدن

  ایالپیت دیتول

شرف منصور یعل ستان تهران یجهاد کشاورز سیرئ یا صورت :ا شود )منع  ایالپیت یماه دیکه مشکل تول یدر  در کشور حل 

 رانیا التی. سازمان شابدییم شیافزا یبرداشته شود( درآمد کشاورزان به شکل موثر ستیز طیآن توسط سازمان مح دیتول

 شود. جادیمناسب( ا یدهباز ی)دارا یماه نگونهیا دیمشکل است تا  امکان تول نیبه دنبال رفع ا

 تیر 28 تسییینیم،

96  

 

جدی پرورش پیگیری 

تیال پیال در کشییور از 

  سوی شیالت

شیالت ایران سازمان  سعه بازار آبزیان  شاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و تو سی گل بحث پرورش این ماهی در : عی

شیالت با جدیت آن را دنبال می سازمان  ست که  ضوعی ا شور دیگری اینایران، مو شد از چین یا هر ک  کند تا دیگر الزم نبا

شود، باید بگویم که ورود آبزیان خوراکی و ازجمله  ماهی را وارد کنیم ضر که این ماهی از چین و ویتنام وارد می  در حال حا

 .گوشت ماهی با توجه به استانداردهای بسیار سختگیرانه و خاص آن صورت می گیرد

 96 مهر1۰ایرنا، 

سییرمایه گذاری عظیم 

کشروهای همسایه در 

 تیالپیالزمینه پرورش 

در زمینه پرورش آبزیان از مطلع ترین متخصصان ایرانی که  حسین عبدالحی، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران

ستان و امارات هم کشور دارند تیالپیا تولید می13۰الن است: ا کنند. جالب است که در همین همسایگی خودمان کویت، عرب

خودم از مزارع پرورش تیالپیا در کویت بازدید کردم که چه سرمایه گذاری عظیمی در این . کننددارند این ماهی را تولید می 

 .زمینه انجام دادند

 96مهر 1۰ رنا،یا

مییا بییه سییییرا  آن 

نه یا گو هایی از تیالپ

مخرب می رویم کییه 

نباشند و برای پرورش 

 ماهی مناسب باشند.

های شیییور و مجری طرح تیالپیا بر لزوم توسیییعه پرورش گونه وارداتی پور، معاون مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبفرهاد رجبی

گونه پرورشییی مختلف تیالپیا در  6۰۰تأکید کرد و گفت: در حال حاضییر حدود  Oreochromis niloticusتیالپیای نیل 

صوص اهلی اند. از این تعداد فقط چندگونه سازی و فنون پرورش آن مطالعه کردهجهان وجود دارد که محققان مختلفی در خ

گذاری روی پرورش آن تشویق گذاران را به سرمایههستند که پرورش آنها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و سرمایه

شور رایجآالی رنگینکند. اگر قزلمی شتغال کمان و کپورماهیان که این روزها پرورش آن کامال در ک زایی و ارزآوری شده و ا

اند، اما پس از ورود به کشیییور و ترویج فن ها نیز گونه بومی ایران نبودهبینید این ماهیفراوانی داشیییته را در نظر بگیرید می

صادی عمل کردهپرورش آن به عنوان گونه سیباند. گوجههای موفق اقت . این اندفرنگی هم این گونه بودهزمینی و توتفرنگی، 

شکل ست که هر گونه وارداتی م سرا  آن گونهطور نی شد. ما به  شند و برای پرورش هایی از تیالپیا میزا با رویم که مخرب نبا

 ماهی مناسب باشند.

بان 7جام جم،  آ

9۴ 

پییرورش تیییییالپیییییا 

 قانونمند شود

 

اگر هر چه زودتر سییازوکار قانونی برای  :تیالپیاهای شییور و مجری طرح معاون مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبپور رجبیفرهاد 

ست عالقهپرورش قانونی و نظام شود، ممکن ا صاد به صورت غیرقانونی و مند تیالپیا در کشور ایجاد ن مندان و فعاالن حوزه اقت

یالپیا بدون ضییابطه اقدام به پرورش این ماهی در گوشییه گوشییه کشییور کنند و در این شییرایط اسییت که کار کنترل پرورش ت

 غیرممکن خواهد شد.

بان 7جام جم،  آ

9۴ 

پیییا در  یال ت پرورش 

ناپذیر کشیییور اجتناب

 است

 

های شور و مجری طرح تیالپیا در پاسخ به این سوال که چرا برای ورود معاون مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبپور رجبیفرهاد 

ی با توجه به این که گونه ی این تیالپیا به صنعت پرورش ماهی در ایران  شود: ما چند گونه بومی از قدر تأکید میبومی نیست 

های مهاجم مانند گونه موزامبیک وجود دارند )و گونه ماهیان تیالپیا در ایران داریم. در بین این ماهیان برخی گونه 16۰۰

هم وجود دارد که اینها های مناسییب برای پرورش طور گونهشییود( همینها هم پیدا میمتاسییفانه اکنون در آکواریوم فروشییی

 های مخربی نخواهند بود. تیالپیا اکنون یک برند جهانی با ارزش اقتصادی شش میلیارد دالر تجارت ساالنه است.لزوما گونه

بان 7جام جم،  آ

9۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 مخالفان کارشناسان و  مسووالن نسبت به ماهي تیال پیال
 منبع و تاریخ محتوا عنوان 

پیییا  برای یال ت واردات 

قه سییینجی و توجیه ذائ

 نشدهانجام اقتصادی 

 

گرفت کردیم نباید این واردات صورت میهم توجه میتیال پیال : حتی اگر به جزئیات ، کارشناس محیط زیستدکتر ندوشن

سئوالن ذیچراکه ما ماهی قزل شی با تُن باال داریم اما باید در اینجا از م شود کآالی پرور سیده  ه آیا بهتر نبود این ربط پر

اصییل  .مکشییاندیوری تولیدات آن میو بهرهآال و باال بردن کیفیت سییمت حفظ تولید قزلانرژی و مدیریت برای تیالپیا را به

صحیح نبوده چرا که ذائقه ضوع واردات ماهی تیالپیای چینی  صادی انجام نگرفت و این ماهی به هیچ مو سنجی و توجیه اقت

 دالیل حال هر در که اسییت مناسییب  آن طعم نه و دارد را الزم پروتئین نه تیالپیا ماهی .مناسییبی نداردعنوان ارزش غذایی 

صمیمواردات ماهی .ندارد وجود آن واردات برای قبولی قابل شور یکی از بدترین ت سفه گیریهای تیالپیا به ک ها بوده زیرا فل

ست اما پرورش شته ا شت آن وجود ندا صادی و فرهنگی پ صمیمی غلطو تولید آن در داخل به اقت سبمراتب ت تر تر و نامنا

 خواهد بود.

 6/8/96تسنیم، 

ویروس تیالپیا، کشیینده 

 کننده مزارع و نابود

شناس و پیش فالحآقای  شوت مزرعهکار در حقیقت ماهی تیالپیا، ژئوپولیتیک جغرافیایی، تغذیه  آال:داری تولید ماهی قزلک

ست ما را تحت  سیا کنیم اما از آن طرف منابع خود را نابود خواهیم دهد؛ ببینید، یک چیزی را جایگزین میتأثیر قرار میو 

شود.کرد؛ ویروس تیالپیا که آمده، کشنده و نابود ست که باید دقت  سفانه ناگهان زحمت و هزینه کننده مزارع ا ای انجام متأ

کیلو تبدیل کردند که باید پرسیییید چگونه  2۰ف سیییرانه را به ها دادند و تولید مصیییرشییید و سیییرمایه مملکت را به چینی

اند یعنی عمالً در آینده خواهند جواب الزم را ارائه دهند ضمن اینکه با واردات ماهی تیالپیا بر ذائقه مردم هم اثر گذاشتهمی

 .ایمت دادهخاطر ماهی تیالپیا از دسمان تأثیر دارد؛ باید بدانیم که خیلی چیزها را بهمسائل سیاسی

 6/8/96تسنیم، 

اشتغال زایی بهانه ای 

برای واردات بیشتر 

 ماهی تیالپیال

شن ستدکتر ندو شناس محیط زی سئوالن ذی، کار سفانه توجیه م شتغالزایی و ربط برای پرورش ماهی تیالپیا به: متأ بهانه ا

تیالپیا در داخل، اشییتغال از بین رفته در حوزه ریزی برای پرورش جای برنامهسییازی اسییت که باید متولیان امر بهاشییتغال

ربط باید توجه داشییته باشییند که کمبود منابع آبی در داخل وجود دارد و با همین مسییئوالن ذی پروری را بازگردانند.آبزی

 ها رفع شود.شوند که باید این مسائل و دغدغهمیزان آب موجود نیز تولیدکنندگان ما از گردونه خارج می

 6/8/96تسنیم، 

هزینییه تولییید تیالپیییا 

تییر از واردات آن گییران

 شودتمام می

 

عه کسیییوتپیش فرهی روح اهلل ید داریمزر به :آالقزل ماهی تول غالزایی  نه برای اشیییت ها یه و ب ها توج جای واردات تن

 با و چین کشییور قیمت با توانیمنمی هرگز گفت باید که صییورتی در اسییت  دهندگان و تولیدکنندگان ماهی تیالپیاپرورش

های ما نیز در این رابطه که نیروی انسییانی ما گران اسییت و هزینه چرا دهیم مردم تحویل را تیالپیا محصییول ظاهری چنین

شیالت برای پرورش و تولید این نوع  ست اما در هر حال تالش  سنگین خواهد بود؛ یعنی تولید ماهی در کشور ما پرهزینه ا

  یز و قابل تأمل است.برانگماهی نیز بحث

 6/8/96تسنیم، 

شارها برای تولید و ف

 پرورش تیال پیال 

شیییارها برای تولید و پرورش ماهی تیالپیا از سیییوی جریانات ف: آالقزل ماهی تولید داریمزرعه کسیییوتپیش فرهی روح اهلل

عنوان فروش خدمات شیییرکتهایی که بهدنبال اجرای این اقدامات هسیییتند؛ گیرد؛ یعنی چند شیییرکت بهمختلف انجام می

 داروها فروش دنبال هاجریان و افراد این دارند، کشور شیالت در ریشه حتی  ماهی فعال هستند ومهندسی، تجهیزات و بچه

  د نسبت به عملکرد آنها دقت صورت گیرد.بای که هستند ماهیبچه فروش و

 6/8/96تسنیم، 

تیال پیال بر سر میز 

 دولتکارمندان 

آال در ادارات دولتی نیز روند جالبی جای قزلجایگزینی تیالپیا بهآال: قزل ماهی تولید داریمزرعه کسوتپیش فرهی روح اهلل

کردند گرم از خوراک ماهی استفاده می 3۰۰میزان ای یک مرتبه بهچرا که طبق مصوبه دولت همه کارمندان باید هفته دارد

گرمی، این ماهی بر سر سفره کارمندان ادارات جای گرفت 3۰۰آال به یک کیلو و وجود تیالپیای لدلیل افزایش وزن قزکه به

 در آشیییپزها نقش ادارات به تیالپیا ماهی ورود دالیل از  یکی دیگر آال هم وارد آمد.کنندگان قزلو ضیییرری باال به تولید

تر بودن بین کارمندان جا انداختند و این راحت دلیلبه را تیالپیا ماهی خوراک افراد این نوعیبه بود، محصییول این پزوپخت

 صورت هفتگی در سبد غذایی آنها جای گرفت.محصول به

 6/8/96تسنیم، 

برای تولید و پرورش 

ماهی تیالپیال هیچ 

 گونه توجیهی نداریم

شن ست خانم ندو شناس محیط زی صرار : ما برای تولید و پرورش ماهی تیالپیا هیچ گونه کار توجیهی نداریم که البته این ا

دنبال پرورش و تولید هسیتند باید توجه داشیته شیویم؛ برخی افراد که با توجیه اشیتغالزایی بهبرای تولید را هم متوجه نمی

سوب نمی شور مح شند که ماهی تیالپیا بومی ک شود و هیچ توجیهی در پرورش آن وجود ندارد و حتی امکان اکولوژیک با

 برای آن وجود نخواهد داشت. ایمنطقه

 6/8/96تسنیم، 

ماهی تیالپیا تاالبها و 

اکوسیستم را از بین 

 بردمی

رسد، این آبزی به سرعت به سن بلو  می: متأسفانه ماهی تیالپیا بسیار مقاوم است و بهکارشناس محیط زیست خانم ندوشن

سایز نمی ستهیچ عنوان  ضای زی ستم راگیرد و ف سی ستماز بین می محیطی یا اکو سی ها برد، اگر این ماهی به تاالبها و اکو

 دارای بودن مقاوم همین دلیلبه ماهی این برود.های آن اکوسییییسیییتم را از بین میریخته شیییود، بدون اغراق تمامی ماهی

سترهای سبی ب ست باکتریها و هاویروس انواع برای منا سها اما مانندمی زنده آنها خود یعنی ا تقال ان آبزیان دیگر به را ویرو

آفرین برای محیط نوعی فاجعههای تیالپیا بهخوار بودن، سرعت رشد باال، سایز نگرفتن و سن تکثیر ماهیچیزهمه دهند.می

 شود.زیست کشور محسوب می

 6/8/96تسنیم، 



 

1۰ 

 

واردات تیال پیال مضیییر 

برای محیط زیسییییت 

 کشور 

ن: واردات مور زرین الیگودرز و پرورش دهنده ماهیان سییردآبی در لرسییتامحمد جلیلوند مدیرعامل شییرکت تعاونی مجتمع 

دلیل تنوع  ماهی تیال پیا زنده برای محیط زیسییت مضییر بوده چراکه در صییورت رهایی در برخی نقاط در بسییتر رودخانه به

رین شرایط پرورش ماهی در بدتاز لحاظ بهداشتی این نوع . خورندبنند، میخوراک این نوع ماهی هرچه را بر سر راه خود می

 .می یابد و حتی در آب فاضالب هم می شود ماهی تیال پیا را نگهداری کرد

 96آبان ایرنا، 

ماهی  یه  واردات بی رو

تیالپیا مشیییکل پرورش 

 دهندگان داخلی

لرسییتان: با وارد محمد جلیلوند مدیرعامل شییرکت تعاونی مجتمع مور زرین الیگودرز و پرورش دهنده ماهیان سییردآبی در 

دهیم این درحالی اسیییت که تعداد هفت هزار کیلوگرم از تولیدات داخلی را از دسیییت می2کردن هرکیلوگرم ماهی تیالپیا، 

 .هزار نفر شغل خود را از دست داده اند9پرورش دهنده ماهی در کشور وجود دارد که با واردات این نوع ماهی 

 96آبان ایرنا، 

ی کاهش آمار اشییتغالزای

ماهی  یل واردات  به دل

 تیال پیا

 

اکبر جمشیدوند عضو اتحادیه ماهیان سردآبی لرستان: تولید ماهیان داخلی به دلیل واردات ماهی تیالپیا رو به کاهش است 

هزار ریال فروخته 9۰شد اما اکنون تنها هزار ریال هزینه می11۰گرم ۴۰۰تا  35۰که برای پرورش یک ماهی بین  طوریه ب

کاهش قیمت تنها به دلیل واردات ماهی تیالپیا، بسیییاری از کارگاه های تولیدی پرورش ماهی را تعطیل و یا نیمه  .شییودمی

هزار تن ماهی قزل آال 8۰در شییهرسییتان الیگودرز که در گذشییته سییاالنه  .تعطیل کرده و آمار بیکاری را افزایش داده اسییت

این میزان به یکهزار تن رسیییده و تمام دارایی تولیدکنندگان از بین رفته شیید اکنون به دلیل واردات ماهی تیالپیا تولید می

 .است

 96آبان ایرنا، 

خییطییر جییدی مییاهییی 

محیط  برای  یال  یالپ ت

 زیست کشور

اکبر جمشیدوند عضو اتحادیه ماهیان سردآبی لرستان: ماهی تیال پیا به دلیل سازگاری در هر شرایطی حتی در فاضالب هم 

شمار می آید چرا که می تواند می تواند پرورش  ست ب ستر رودخانه خطر جدی برای محیط زی صورتی رهایی در ب یابد و در 

 .موجودات آبی را طعمه خود کند

 96آبان ایرنا، 

یال نوعی  یالپ ت مییاهی 

هاجم و مضیییر  ماهی م

 برای ماهی های بومی

عضو کارگروه تشکیالت و ارتباطات شورای امیر صالحی رئیس هیات مدیره شرکت طالیه داران کشت و صنعت بختیاری و 

شود چرا که در  سوب می  شور: ماهی تیال پیا برای ماهیان دیگر گونه مهاجم مح سردآبی ک ست گذاری ماهیان  سیا عالی 

 .شرایط سخت سازگار بوده و به دلیل نرخ زاد و ولد باال خطری برای جایگزینی ماهیان بومی محسوب می شود

 96آبان ایرنا، 

چاق  قا یه  ورود بی رو

 ماهی تیال پیال به کشور 

ساالنه  شور  شیالت ک شور می1۰طبق آمار  صورت فیله و قانونی وارد ک شود اما آمار جهانی از چین هزار تن ماهی تیال پیا ب

شان می ست که به جز چین از دیگز هزار تن برای ورود به ایران بارگیری می۴3دهد که ن شورهای شود و این در حالی ا ک

توان واردات این نوع ماهی را شییود که میشییرق آسیییا، آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی نیز این نوع ماهی وارد کشییور می

 .شودهزار تن از مبادی رسمی وارد شده و بقیه واردات قاچاق محسوب می1۰ .هزار تن تخمین زد5۰

 96آبان ایرنا، 

سازمان حفاظت محیط 

زیست مخالف پرورش و 

رهاسییازی ماهی تیالپیا 

 است

مهرداد فتحی بیرانوند رئیس سیازمان محیط زیسیت لرسیتان: ماهی تیالپیا همه چیز خوار بوده و نظم اکوسییسیتم را برهم 

برد و بر این سییازمان حفاظت محیط زیسییت مخالف پرورش و رهاسییازی ماهی زند و گونه های دیگر آبزی را از بین میمی

این گونه ماهی غالب بوده و منابع تغذیه ای سایر گونه های آبزی دیگر . پیا قدرت انتخاب باالیی داردماهی تیال .تیالپیا است

 .را نابود می کند

 96آبان ایرنا، 

تیالپیییای چینی بالی 

 جان تولید داخل

 وارداتی هییایمییاهی و هسیییتنیید تعطیلی حییال در آبزیییان کوچییک مزارع: گفییت آال قزل مییاهی کننییدهتولییید بهرامی

 .است ماندهباقی مزارع در ما تولیدات و است شده داخلی مصرف جایگزین تیالپیا مانند

 شهریور ۴تسنیم، 

 ماهی دهندگان پرورش 

 ورشکستگی آستانه در

شاورزی مالیر:  شیالت جهاد ک سئول  سعود نوروزی م ضر بر عالوه چینی تیالپیالی وارداتم  پرورش سالمتی برای بودن م

 .است داده قرار ورشکستگی آستانه در را ماهی دهندگان

 وریشهر ۴ م،یتسن

تیال پیال مضیییر برای 

 سالمتی

شتن جیوه سنگین به جای آمگا  :مسعود نوروزی مسئول شیالت جهاد کشاورزی مالیر  6از امگا  3ماهی تیالپیال عالوه بردا

های باالیی نیز برخوردار است گفت: گوشت این ماهی دارای مقدار زیادی اسید آراشیونیک است که اگر چه برای ترمیم بافت

 دن در ارتباط است.صدمه دیده مفید است اما مقدار زیاد آن با اختالالت مغزی مثل آلزایمر و تشدید التهاب ب

 وریشهر ۴ م،یتسن

هد ایالپیت یماه  یدیت

 اتیو ح یسییالمت یبرا

 ادانیص

این : رانیبه ا «ایالپیت»به نام  ینیچ یماه هیرو یبا انتقاد از واردات ب ؛انیکارشییناس و فعال در بازار آبز ،یتفت لیجل دیسیی

 یصیییادرات در مزارع به راه افتاد که دارا یارزان برا یمتیو با ق میدر حجم عظ یدیپروژه تول کیبه عنوان  نیدر چ یماه

که رشد  شودیاستفاده م یماه نیا یمزارع به عنوان غذا یوانیهستند. از کود و پساب ح ایودهآل اریپرورش بس هایطیمح

 کرده است. لیتبد نیکشور چ یبا صرفه و سودآور برا یآن را به محصول الیالپیت یو ارزان ماه تیفیک یب یو غذا عیسر

 باشگاه خبرنگاران

 

منع مصرف تیال پیال در 

بسیییاری از کشییورهای 

 اروپایی 

 مر،یباعث آلزا یماه نیا ادیصورت گرفته مصرف ز یهابر اساس پژوهش :انیکارشناس و فعال در بازار آبز ،یتفت لیجل دیس

از خوردن گوشییت  یحت ایالپیت یمطالعات آمده مصییرف ماه یکه در برخ یبه نحو ؛شییودیم یالتهاب روده و مشییکالت قلب

 یاز کشورها یاریاست که در بس یبه کشورمان در حال یماه نیواردات ا هیرو یرشد ب .بدتر است زیسودشده نخوک نمک

 مصرف آن منع شده است. ،ییاروپا

 باشگاه خبرنگاران

 

ماهی  هام در واردات  اب

ید  با وجود تول تیال پیال 

مییاهی تولییید تن  692

 داخل

ساس آخرین اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)فائو(، ایران با تولییییید ساالنه  شاره به اینکه برا  692تفتی با ا

هزار تن انواع آبزیان، رتبه دوم جهان را در آبزی پروری داشته است، گفت: با وجود این حجم تولید که قطعا درپی آن صدها 

شغلی ایجاد  شورهای مختلف فرصت  شورمان درحالی که در ک ضر به ک ست چرا از واردات این ماهی م ست، معلوم نی شده ا

  .دنیا مصرف آن منع شده، جلوگیری نمی شود

 باشگاه خبرنگاران
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تغییرات اکوسیستمی با 

 پرورش ماهی تیال پیال 

چیزی نیز تغذیه این ماهی سییریع بوده و از هر: با توجه به اینکه رشیید انیکارشییناس و فعال در بازار آبز ،یتفت لیجل دیسیی

 .کند، پرورش آن در آب های داخلی موجب از بین رفتن آبزیان دیگر و تغییرات اکوسیستمی خواهد شدمی

 باشگاه خبرنگاران

یال نهایی پرورش ت تایید

پیال با سیییازمان محیط 

 زیست

صدیقی  سازمان امید  شور با  ست: تایید نهایی مجوز پرورش تیالپیا در ک سازمان حفاظت محیط زی شناس دفتر آبزیان  کار

سازمان این را اعالم کرده است اما برخی برای این  محیط زیست است و این سازمان مخالفت خود را بارها اعالم کرده است.

  گیرند.اقتصادی و کوتاه مدت خودشان برسند این موضوع را در نظر نمیکه به اهداف 

 95آبان  1مهر، 

خواستند باب گفتگو می

باره  یا را دو باره تیالپ در

 باز کنند

 

کارشناس دفتر آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست: برخی در سازمان شیالت پیگیر این طرح هستند و همه امید صدیقی، 

شان را  ست و حتی زدهحرفهای سازمان محیط زی سئوالن  ست. م شده ا ساراتش در جهان ثابت  شکالت تیالپیا و خ اند اما م

ای با اند که خسارات و تهدیدات آن بسیار زیاد است و به هیچ وجه صالح مملکت نیست که گونهریاست سازمان اعالم کرده

سازمان این موضع را شاورزی مکتوب اعالم  این خطرات و مشکالت را وارد بکنیم. رییس  سی وزارت جهاد ک سازمان بازر به 

شود برای این بود که  شته  ضوع گذا شتند همایش دیگری درباره این مو صرار دا شد منتها االن که ا سته  کردند و بحث آن ب

  باب موضوع را به این بهانه باز کنند.

 95آبان  1مهر، 

نافع  بال م به دن برخی 

اقتصیییادی کوتاه مدت 

 هستند

 

صدیقی  ستامید  سازمان حفاظت محیط زی شناس دفتر آبزیان  سفانه بلندمدت را نمی :کار شتر دنبال برخی متا بینند و بی

کند را انجام کارهایی هسییتند که صییرفا بیالنی ارائه کنند و در کوتاه مدت نتیجه بگیرند و مشییکالتی که درآینده ایجاد می

ست االن تیالپیا را لحاظ نمی سال ببریم ولی بعد که این کنند. ممکن ا سود خوبی هم طی یکی دو  شور وارد کنیم و  به ک

زند و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم خسارات زیادی گونه به محیط آبی کشور وارد شد، به اکوسیستم کشور خسارت می

  کند.ها وارد میبه صیادان منطقه و پرورش دهنده

 95آبان  1مهر، 

 عواقب ناگوار ماهی تیال

 پیال برای محیط زیست

دکتر افشییین علیزاده شییعبانی، اسییتادیار گروه محیط زیسییت دانشییکده منابع طبیعی دانشییگاه تهران و متخصیی  اکولوژی 

ای از قبل نداریم. اگر این ماهی از اسییتخرهای پرورش ماهی به ها: برای ورود تیالپیا تجربهوحش و مدیریت زیسییتگاهحیات

ست های آزاد ما وارد آب شد. در این زمینه الزم ا شته با ست عواقب ناگواری برای محیط زیست ما به همراه دا شود، ممکن ا

کنند، ولی آیا اند و استفاده تجاری میمطالعات دقیقی انجام شود. درست است که کشورهای همسایه این گونه را وارد کرده

 آمیز بوده است؟ند و همه چیز موفقیتاواقعا آنها معضل محیط زیستی از بابت ورود تیالپیا نداشته

 9۴آبان 7

سود سرشار آقازاده ها  

 «تیالپیا»از پرورش 

 

سود کالن برخی از حمید عبداهلل  شاره به  سالمی با ا شگاه آزاد ا شیالت دان ستادیار گروه  شیالت و ا صی  ص پور دکترای تخ

ای در ایران گونه مهاجم در هیچ منطقهعنوان یکتیالپیا بهها از پرورش و واردات ماهی تیالپیا به کشور گفت: پرورش آقازاده

حتی دریای  ها و منابع آبی پشت سدها وراحتی به رودخانهگونه سریع التکثیر بهتواند از مخاطرات آن بکاهد، چراکه ایننمی

شییود باقیمت یک ا از آن یاد میترین ماهی جهان لقب گرفته و با عنوان ماهی فقرتیالپیا که ارزان رد.خزر راه پیدا خواهد ک

 .دالر است 5شود؛ اما قیمت فروش آن در کشور حدود دالر به کشور وارد می

 2۰، جهان نیوز

 96آبان 

هییزار تیین  ۴3واردات 

یا  به چینی ماهی تیالپ

چاق ایران  قا حاکی از 

 این نوع ماهی

هزار تن تیالپیا به  1۴شیالت در خصوص واردات حدود پور دکترای تخصصی شیالت با اشاره به آمار سازمان حمید عبداهلل

هزار تن ماهی تیالپیا به ایران  ۴3کشیییور ابراز داشیییت: بر اسیییاس آمار سیییازمان جهانی فائو و به گفته مسیییئوالن چینی 

ستفروخته ست. البته آمار قاچاق تیالپیا از ایران جدای از واردات رسمی این ماهی ا واردات قاچاقی این حجم ماهی  .شده ا

ست شور ا سالمون وارد ک شیر و  شش ماهی  شتی و کانتینرهای تحت پو  تولید بحث هرچند .از مبادی قانونی و از طریق ک

 سییودی داخلی دهندهپرورش برای وارداتی تیالپیای قاچاق حجم با داخل تولیدات اما اسییت، خورده کلید ماهی این داخلی

 .شد خواهد وارداتی شده فیله تیالپیای قیمت از بیشتر خیلی داخل تولید شدهمامت قیمت و داشت نخواهد

 2۰، جهان نیوز

 96آبان 

ضر بودن تیال پیال هم  م

از نظر شیییرعی و هم از 

 نظر بهداشتی

شیالتحمید عبداهلل صی  ص صید، :پور دکترای تخ شده و یک حالت خفگی به ماهی نیمه co این ماهی با گازدر زمان  جان 

شییود. گاهی ماهیان قبل از دهد، به این دلیل خون در عضییالت تجمع پیداکرده و باعث قرمزی گوشییت ماهی میدسییت می

سان صید کامل از آب در داخل آب جان داده و می شتی برای ان شرعی و هم ازلحاظ بهدا سئله هم ازلحاظ  میرند که این م

در عضالت  Co ای هم باقیمانده گازدهد و ازنظر بهداشت تغذیهمضر است. چون ازنظر شرعی باید ماهی خارج از آب جان ب

سالمت میماهی می شود که برای  سان منتقل ب شدتواند به ان ضر با های باکیفیت پایین پرورش اگر این ماهی در آب.تواند م

 .شود تواند وارد گوشت ماهی شده و سپس وارد بدن انسانزا از آب میشده باشد، عناصر سنگین سرطانداده

 2۰، جهان نیوز

 96آبان 

مسموم شدن آب شرب 

صورت مرگ  شور در  ک

توده گسییترده تیال پیال 

بر اثر پایین آمدن دمای 

 آب

شیالتحمید عبداهلل ستان با پایین آمدن دمای آب با تلفات اگر  :پور دکترای تخصصی  سد، در زم سدها بر شت  تیالپیا به پ

سترده شد و  گ سته جمعی مواجه خواهیم  سانی به بار مید ستردهفاجعه ان سد آورد چراکه توده گ شت  ای از ماهی مرده پ

 .جمع شده و آب شرب ما را مسموم خواهدکرد

 

 2۰، جهان نیوز

 96آبان 

مخالفان نتوانسیییتند از 

واردات این ماهی پرسود 

 های سییردابی،ها مثل تولیدکنندگان ماهیهای دیگر ماهیفشییارهای اتحادیه :پور دکترای تخصییصییی شیییالتحمید عبداهلل

ستگی بودند خاویاری و گرمابی که پرورش شک شان با ورود ماهی تیالپیا در حال ور سان را دهندگان شنا در کنار مخالفت کار

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/634068/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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بییه کشیییور جلوگیری 

 کنند

مخالفان نتوانستند از یان داشت که و ب رویه تیالپیا در کشور عنوان کردمحیط زیست دلیل عدم تولید داخل و یا واردات بی

 .واردات این ماهی پرسود به کشور جلوگیری کنند

کیفیت پرورش ماهی بی

 توجیه ندارد

 

سمی، رئیس اتحادیه آبزی پروران سالن قا ستم با هاماهی این :ار سی  نیز را الزم غذایی کیفیت و شوندنمی هماهنگ ما اکو

و کیفیت پایین این  هزینه دلیل به دنیا در. شوندمی تولید باال تیراژ در و وسیع حجم در که است این آنها حسن تنها. ندارند

های داند ورود این ماهی به اکوسییییسیییتم ایران زیانوزارت جهاد کشیییاورزی نیز می .گویندماهی به آن ماهی فقرا می

آال را داریم و از رده اسیییت. ما ماهی قزلکند، به همین خاطر پرورش این ماهی را به یزد منتقل کناپذیری وارد میجبران

سوب می سترش دهیم. گونه ماهی خاویار برای ما شویم. میتولیدکنندگان بزرگ این ماهی مح توانیم تولید این ماهی را گ

شمار می ضر بزرگترین تولیدکننده این گونه به  ست، اما چین درحال حا ز ها به جای تمرکرود. بنابراین تمرکز بر این حوزها

  .بر پرورش ماهی که از نظر کیفی و سازگاری با اکوسیستم توجیه منطقی ندارد، یک ضرورت است

 95مهر  7شهروند، 

 

هنیید واردات  خوا می 

تیالپیا را منطقی نشییان 

 دهند

 

هاست. رویه این ماهیاندازی این پروژه توجیه سیاست واردات بیتنها دلیل راه :ارسالن قاسمی، رئیس اتحادیه آبزی پروران

ها در دولت گذشییته دندان ما را خوب شییمردند و این ماهی را به صییورت فیله وارد بازار کردند. پرورش این ماهی در چینی

)بدون تیغ( را در اختیار نداریم، وگرنه ای ندارد، چراکه ما فناوری عرضییه ماهی به بازار به صییورت فیله داخل کشییور فایده

 آال را به صورت فیله در بازار عرضه کنیم.توانستیم قزلمی

 95مهر  7شهروند، 

 

واردات تیال پیال مخالف 

یاسیییت اقتصیییاد  سییی

 مقاومتی

سمی، رئیس اتحادیه آبزی پروران سالن قا ست، چراکه به جای  :ار صاد مقاومتی ا ست اقت سیا واردات تیالپیا دقیقا مخالف 

  .کندمی فعال را چینی هایشرکت  اشتغالزایی،

 95مهر  7شهروند، 

 

صیییدور مجوز پرورش و 

تکثیر مییاهی تیالپیییا 

 جنبه تحقیقاتی دارد

حفاظت محیط زیسیییت: در مورد ماهی های داخلی سیییازمان مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب مجید خرازیان مقدم،

اکنون مجوز تکثیر و پیال بحث خاصییی در سییازمان نداریم و آخرین تصییمیمات همچنان به قوت خود باقی اسییت. همتیال

ایم تا بتوانند پیال را تنها به مرکز تحقیقات بافق یزد به عنوان تنها مرکز دارای مجوز به سیییازمان شییییالت دادهپرورش تیال

شی خود را در این زمینه انجام دهند.اقدامات ت تاکنون گزارش نهایی از تحقیقات خود از این گونه ماهی به  حقیقاتی و پژوه

سر این بود که روی تولید ابر نر به روش ژنتیک کار کنند و ما همچنان سازمان محیط ست و بحث بر  شده ا ست ارائه ن زی

 منتظریم که نتایج خود را به ما ارائه دهند.

نا،  1۴ خبرگزاری آ

 96آبان 

یال  ت یر  ث ک ت پرورش و 

جوز  م نهییا بییا  ت یال  پ

 سازمان محیط زیست 

های داخلی سییازمان حفاظت محیط زیسییت: صییرفا موضییوع مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب مجید خرازیان مقدم،

 زیست در حال انجام است.پرورش و تکثیر ماهی تیالپیال با مجوز سازمان محیط

نا،خبرگزا  1۴ ری آ

 96آبان 

فراوان در  کالت  مشییی

صورت ورود تیال پیال به 

 هارودخانه

های داخلی سییازمان حفاظت محیط زیسییت: یالپیال یک گونه مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب مجید خرازیان مقدم،

سهوا وارد رودخانه ست که اگر این ماهی عمدا یا  شود، ماهی غیربومی و مهاجم ا شور  سیاری را به وجود های ک شکالت ب م

 آورد به طوری که پس از رهاسازی ماهی تیالپیالی گونه زیلی در کارون، مشکالت بسیاری به وجود آمد.می

نا،  1۴ خبرگزاری آ

 96آبان 

جدی تیال پیال  یب  رق

 های بومیسایر گونه

ها را دلیل مقاومت در برابر بیماریزیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست مدیرکل تنوع مجید خرازیان مقدم،

ست سط این گونه ماهی ا ست بومی تو شدن محیط زی صورتی که این ماهی به عنوان یک گونه مهاجم غیربومی  .تهدید  در 

 شود.های بومی میهای آبی شود به دلیل مقاومت باالیی که دارد رقیب جدی سایر گونهوارد محیط

نا،  یخبرگزار  1۴آ

 96آبان 
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 آخرکالم 

در این بدی آال، امروز در شرایط متأسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه بسیار طوالنی در صنعت پرورش ماهی قزل

آالی کشور به وضعیت بحرانی امروز نیز در جای اما دالیل و چرایی دچار شدن واحدهای تولیدی ماهی قزل ،صنعت قرار دارد

 بار است.خود بسیار قابل تأمل و البته تأسف

برداری های بهرهای را که در این حوزه در پیش گرفته، توسعه کمی و اعطای پروانهدر حال حاضر سازمان شیالت تنها رویه

و این توسعه کمی بدون کوچکترین توجه به آمایش سرزمینی در جریان است؛ این در حالیست که بسیاری از  جدید است

آال به ویروس و دالیل مختلف از جمله آلوده شدن اکثر واحدهای پرورش ماهی قزلواحدهای قدیمی این صنعت، امروز به

 ر آستانه ورشکستگی قرار دارند.اند یا دشده بسیار باال یا ورشکسته شدهدلیل بهای تمامبه

در هر حال این مسئله در میان سازمان شیالت کشور و سازمان محیط زیست بر سر واردات و قاچاق این کاال و همچنین 

های مختلف هنوز ها و بررسیای که با برگزاری نشستآلوده بودن و نبودن این نوع ماهی محل اختالف است، به گونه

کنند که این نوع ماهی به دلیل در دست بودن ماع نظر برسند و حتی برخی از فعالن حوزه شیالت بیان میاند به اجنتوانسته

 شود تا به صورت قانونی!برخی افراد خاص بیشتر به صورت قاچاق وارد کشور می

 لبه پرتگاه برده استصنعت پرورش ماهی کشورمان را به متاسفانه در پی واردات ماهی تیالپیا،  نامناسبوضعیت در هرحال 

که اگر مسووالن این  ن جدید از سوی متولیان امر هستیمدر این شرایط نیز صرفاً شاهد اعطار مجوزهای جدید به متقاضیاو 

شیم. پس تا دیر نشده ای نه چندان دور ما با مشکل جدی در این صنعت مواجه میصنعت فکری به حال آن نکنند، در آینده

 کنیم.فکری به حال صنعت ب


