
 



نقش زنان روستایی در 
 توسعه فعالیت های شیالتی



 مقام معظم رهبری
 

 در فشار، شرایط در كه اقتصادی آن معنی مقاومتی اقتصاد»

 شدید های خصومت و ها دشمنی شرایط در تحریم، شرایط

 «.باشد كشور شكوفایی و رشد كننده تعیین تواند می



 
 

 اركان اقتصاد مقاومتی  

 مقاوم بودن اقتصاد 
 

 استفاده از همه  ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى
 

 حمايت از توليد ملى
 

 مديريت منابع ارزى
 

 مديريت مصرف
 



 اصالح الگوی کشت و ارتقای بهره وری عوامل تولید -1

 ارتقاء کارآمدی نظام سیاست گذاری  و ارتقاء نقش و سطح مشارکت کشاورزان -2

 امنیت غذایی و نیل به خودکفایی و افزایش تولید در محصوالت اساسی زراعی ،دامی و آبزی پروری   -3

 تقویت و تکمیل زنجیره های تولید  -4

 توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش -5

 ارتقا ء بهره وری آب و خاک   -6

 حمایت از بهره برداران   -7

 دولتبرنامه پنج ساله ششم توسعه كشاورزی در  های  اهداف اساسی سیاست
 (31، ماده  کشاورزی 7بخش )( 1396-1400)



 در حوزه حمايت از بخش کشاورزی و توسعه  33 ماده 

 

 در حوزه اشتغال 71 ماده 

 

 در حوزه کسب و کار 22ماده 

 

 بهره برداری از ظرفیت   در حوزه توسعه روستايي به طورمستقیم و 27ماده

های روستا و حمايت از بخش غیر دولتي را در توسعه کسب وکار و  

 .کارآفريني مورد توجه قرار داده است

 الزامات قانون برنامه ششم



 شاخص توسعه یافتگی جوامع    

 افزایش
 

 اشتغال    

 كاهش
 

 بیكاری  



44/9  درصد جمعیت در سال

در سن کاربوده و از نظر   98

 . اقتصادی فعال هستند

اقتصادی در بین   نرخ مشارکت

زنان نسبت به مردان ودر نقاط  

شهری نسبت به نقاط روستایی کم  

 .تر است
 

   
 (  98نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان )

 
 (  مرکز آمار ایران )



 توزيع مناسب میان زن ومرد 

 ايجاداشتغال
 درآمد باال و

تندرستي 
های  شاخص

 تغذيه

 ضريب
 

 باسوادی  

 تامین
   

 مسکن

 جامعه توسعه نیافته 



   کشاورزی توسعه

دستیابی به 
 افزایش تولید  

افزایش سطح  
 زیر کشت 

فشار باال بر  
 میزان جمعیت 

تفکرات 
کشاورزی بدون 

تخریب ویا 
 توسعه پایدار

تولید باالتر 
 به هر قیمت  



 
 

 
 نقش زنان در توسعه پایدار

 
 دست یافتنی نیست

   
 .بلكه دست ساختنی است 



 نقش زنان در توسعه پایدار

 خودسازی 

 ها  وباور

مهارت ها ی  

 خود 

 آموزش 
تقویت بنیه 

 علمی و عملی 

نقش آفرینی  

 زنان  



 كارآفرینی

 
 

طبق نظر وی کارآفرين نیروی محرکه و موتور توسعه  :     1934ديدگاه شومپیتر 
 .اقتصادی مي باشد، وی مشخصه کارآفرين را نوآوری مي داند 

   
  ابداع يا و جديد کارهای انجام همانا کارآفريني در کننده تعیین ويژگي ديگر عبارت به

   .است جاری کارهای درانجام نوين روشهای
 
 :شود مي محسوب کارآفريني ذيل های زمینه از يک  هر در نوآوری وی نظر از  
   

   جديد محصول يا کاال ارائه  -
  خدمت عرضه يا تولید فرايند در جديد روش ارائه  -
   تازه بازاری گشايش -
   صنعت در جديد تشکیالت گونه هر ايجاد -
   جديد منابع يافتن -



 

 :كارآفرینی 
  

 .  بوده استدنبال ایجاد ارزش جدید كارآفرینی به •

 .  استفرهنگ و تفكر و هنر كارآفرینی یک •

 .  در جامعه استایجاد ثروت و توزیع درآمد كارآفرینی عامل •

 .استمدیریت فرصت كارآفرینی  •

 .در كارهای جدید استمتعهد شدن و مسئولیت پذیری كارآفرینی •

 

 فرصت ، ریسک ، خالقیت=       عناصر مهم كارآفرینی       •



 كارآفرينان ویژگیهای

     
 جهت گیری در راستای اهداف    

 
 اصرار بر حل مشكالت    

 
 واقع بینی     
       
 انعطاف پذیری    

 
 حس همكاری    

 
 حس قدرت    

 

       

    

 خود باوری   
     
 خالقیت   
 

 استقالل طلبی   
     
 ریسك پذیری   
 

 تحمل ابهام و عدم قطعیت   
 

 اعتماد به نفس   
 



  
 :   كارآفرینیانواع 

     independent entrepreneureship  كارآفرینی آزاد یا مستقل•

  خود كه اقتصادی بنگاه در و است كار كننده تولید ، خودفرد 

   .پردازد می مخاطرات با مواجهه و نوآوری به است كرده ایجاد

 :  entrepreneureshipكارآفرینی سازمانی •

 شده تشكیل قبل از سازمان یا شركت یک حمایت تحت كه كسی 

 بهره به و كشف را جدید تكنولوژی و ها فعالیت ، محصوالت

  .رساند می برداری



   
 :  روستایی كارآفرینی

  كارآفرینی روستایی اساساً تفاوتی با كارآفرینی در شهر ندارد جز

 (  1994پترین . )اینكه باید آنرا در فضای روستا تصور نمود

 بكارگیری نوآورانه منابع و امكانات روستا در راستای شكار فرصت های

 كسب و كار 



 

 :اشتغال زایی  و   كارآفرینی تفاوت  
   

 .است کارآفريني از حاصل نتايج از بخشي اشتغال    

   .دارد همراه به را مولد اشتغال و تکنولوژی توسعه ، ثروت تولید کارآفريني مقوله    

  به ترغیب ، ها خالقیت شدن بارور به منجر زايي اشتغال ايجاد بر عالوه کارآفريني     

  در ثروت ، فناوری توسعه و ايجاد ، نفس به اعتماد افزايش ، آن توسعه و نوآوری

 .است عمومي رفاه افزايش و جامعه

  شود نمي کار و کسب حوزه به محدود تنها چون است آفريني ارزش فرايند کارآفريني        

  .شود مي نیز فرهنگي و سیاسي ، اجتماعي های حوزه شامل بلکه ،



 مشاغل خانگی

 

برابر قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي به آن دسته از      

فعالیت هايي که توسط عضو يا اعضا خانواده در فضای مسکوني 

در قالب يک طرح کسب و کار بدون ايجاد اخالل در آرامش  

واحدهای مسکوني همجوار شکل مي گیرد و منجر به تولید و 

 .عرضه کاال به بازار مي شود، مشاغل خانگي گفته مي شود



 

درصد مردان عالقمند ورود به كسب و كارهای  1۸درصد زنان و  ۸۲بر اساس آمار،     

 .  خانگی هستند

 

  مشاغل خانگی یكی از راه های ایجاد اشتغال و درآمد برای افراد جویای كار به ویژه زنان  

 .خانه دار و سرپرست خانوار به شمار می رود

 

 نگاهی گذرا به اقتصاد كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان به اهمیت كسببا      

 چین، ایتالیا، استرالیا  وكارهای بومی و خانگی بازار محور پی برد به نحوی كه هم اكنون 

از جمله كشورهای موفق در زمینه توسعه كسب و كار خانگی و كارآفرینی  و انگلستان       

 .خانوادگی به شمار می روند
• 

 

 



درصد دارای  13.7با هلند  بر اساس گزارش دفتر آمار اتحاديه اروپا،

بیشترين شاغالن خانگي بوده است و در تمامي کشورهای عضو 

منطقه يورو و اتحاديه اروپا، شمار کساني که دارای مشاغل خانگي 

هستند از شمار افرادی که از خانه برای ديگران کار مي کنند، بیش تر 

 .  است

، شمار زناني که در خانه کار مي کرده اند از مردان بیشتر 2۰17تا سال 

شمار کارکنان مرد در حوزه مشاغل  دانمارک و هلندبوده و تنها در 

در بین گروه های سني . خانگي بیشتر از شمار کارکنان زن است

مختلف نیز، بیشتر شاغالن در بخش کسب وکارهای خانگي در گروه 

 .سال بوده اند 49تا  2۵سني 
 



 مزایای مشاغل خانگی

ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنها 

   انجام کسب و کارهای خرد و کوچك خانگی با کمترین هزینه و مواد

 اولیه در کنار خانواده

حذف هزینه های مربوط به رهن و اجاره کارگاه یا مغازه 

  کاهش هزینه های ایاب و ذهاب 

  ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای خانواده 

  استفاده از سایر اعضای خانواده به عنوان نیروی کار اشاره کرد. 

افزایش نشاط اجتماعی و شادابی بانوان 



هزار شغل در زمینه  151برابر اعالم ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تاکنون         

مورد بازارچه و  629نیز  1397کسب و کارهای خانگی ایجاد شده و طی شش ماهه سال 

 .نمایشگاه در نقاط و استان های مختلف در این زمینه راه اندازی و فعال شده است

 درصد زنان سرپرست خانوار  62           

 درصد افراد غیر سرپرست خانوار  3۸           
 

هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کردند  540بیش از  1397تا بهمن  1395طی سال های         

 .هزار نفر موفق به دریافت مجوز شده اند 213که از این تعداد، 

 مشاغل خانگی در ایران 



 
ويب و دريافت تسهیالت از وزارت کار و تص... 

 
ای  مین منابع مالي از قبیل تسهیالت بانکي وتجهیزات سرمايهتا 

 
مايت کم مالي و معنوی از مشاغل مذکورح 

 
 رقابت در بازار کارو منابع اطالعاتي برای بهینه سازی مشاغل مذکور  تامین 

 

ستگي زياد مشاغل مذکور به وجود پشتیبان به منظور ايجاد زنجیره تولید برای حضور دربازاروا  

 باتوجه به افزايش نرخ تورم درجامعه وقدرت کم رقابت پذيری مشاغل خرد مذکور با شرکتهای بزرگ      

 

 نظر در دستورالعمل اجرائي قانون ساماندهي وحمايت از مشاغل خانگي وزارت کار ورفاه تجديد

 اجتماعي ولحاظ نمودن نظرات کارشناسي دستگاههای اجرائي وبروز نمودن ان
 

 موانع و مشكالت مشاغل خانگی



 نقش زنان روستایی

 تامين امنيت غذايي خانوار روستايي

 درامد زايی و اشتغال 

 سالمت فرزندان و خانواده  



 

 کننده زنان روستایی در توسعه در  مجمع عمومی سازمان ملل، با توجه به نقش تعیین   

به دنبال قعطنامه   1955چهارمین کنفرانس جهانی زنان در بیجینگِ چین در سال 

را به عنوان روز ( مهر 23( اکتبر 15، روز 2007سازمان ملل در دسامبر  62/136

 .جهانی زنان روستایی اعالم کرد

حمایت از زنان روستایی » هدف سازمان ملل از برگزاری روز جهانی زنان روستایی 

 . است« دسترسی پایدار به منابع غذایی، مبارزه با فقر  و امنیت  غذایی برای  

 

 جایگاه زن روستایی در جهان   

 



 این روز در سطح دنیای فعالیت ها

 و بهره برداراجرای برنامه های جهاني برای توانمندسازی زنان کشاورز 

 اجرای پروژه های درآمد زا

 مهارتي -برگزاری کارگاه های آموزشي

 برگزاری نمايشگاه برای عرضه محصوالت  زنان روستايي



 
 پروژه های اشتغالزای بین المللی

 

پروژه های GGP همکاری مشترک دفتر امور زنان روستایی با سفارت ژاپن 
 

(Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects) 

 
 
فود تله های پروژه(Telefood)     

 FAOتحت برنامه امنیت غذایی از اعتبارات بالعوض سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  

 
 

  JICA : Japan International)جایکا (JICA) ن المللی ژاپ ین سازمان همکاری ب
 

Cooperation Agency)در  بهه کشهور ههای    نام یک سازمان مستقل دولتی بین المللی در ژاپن است که
 حال توسعه کمک میکند

 



 درصد فعالیت های كشاورزی در ایران 49

 های اجتماعی جزو كم درآمدترین  گروه

 درصد جمعیت كشور 16جمعیت معادل یازده میلیون نفر

 درصد این جمعیت باسواد  70  

 درصد فعالیت های مربوط به فراوری محصوالت باغی  70بیش از 

 در كاشت وفراوری گیاهان دارویی

 وضعیت فعالیت  زنان دركشاورزی ایران 



 در صد از فعالیت های مربوط به نوغانداری  90

 درصد تولید صنایع دستی ۸0بیش از 

 درصد  تولید سبزی و صیفی 70بیش از 

 در صد فعالیت های مربوط به كاشت ونشای برنج ، چای ۸0حدود 

 درصد فعالیت های مرتبط با دامپروری به ویژه دام سبک وطیوربومی  ۸0بیش از 

 در صد زیتون كاران 70حدود 

 وضعیت فعالیت  زنان دركشاورزی ایران 



 

 

رویكرد وزارت جهاد كشاورزی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های مرتبط با توانمند 

 سازی زنان روستایی وعشایری 

  

 

ظرفیت سازی در جامعه محلي برای جلب مشارکت زنان، توسعه فضای کسب وکار و واگذاری فعالیت ها و توسعه   -1
 طرح تسهیلگران

 
 تسهیل دسترسي زنان به منابع مالي واعتباری -2
 

 ظرفیت سازی حقوقي وقانوني برای رسمیت دادن به فعالیت های زنان و قانونمند کردن آن ها -3
 

 تقويت نقش زنان در ارتقای بهره وری از منابع پايه تولید، شاخص های توسعه پايدارو ترويج فرهنگ تولید   -4
 

 ومصرف محصول سالم و ارگانیک  
 

 بهره گیری از امکانات وفرصت های طرح مشاغل خانگي برای توسعه کارآفريني زنان روستايي -۵
 

 مهارتي برای توسعه کسب وکار –افزايش سطح پوشش آموزش های ترويجي  -6
 

 توجه ويژه به آموزش های کارآفريني، خالقیت و خود باوری -7



 اهداف

شناسایی زنان روستایی کارآفرین وترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه روستایی 

 رفه ای زنانح ارتقای سطح  دانش ، بینش و مهارت های 

توسعه تعامل بین فکر ، سرمایه ، منابع و امکانات 

حمایت از مشاغل خانگی 

مینه سازی ایجاد تشکل اقتصادی پایدارز  

آب، زمین، سرمایه، تسهیالت، اعتبارات،  "فزایش میزان دسترسی زنان روستائی به منابع ا

 “خدمات آموزشی، ترویجی و پژوهش

فزایش آگاهی، ایجاد روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و تقویت روحیه مشارکتیا 

فزایش ضریب امنیت و سالمت غذایی خانوارروستاییا 



 سیستم های مالی خرد راهی برای رسیدن به عدالت اجتماعی  

ارائه خدمات مالی  خرد، آسان وسریع به افراد موثر در عرصه تولید ولی کم درامد و فاقد •

توسعه   90در دنیا آغاز شد و از دهه  60مالکیت وضامن معتبر مانند زنان روستایی از دهه 

این برنامه  به عرضه خدمات مالی به افراد فقیر وکم درامدی می پردازد که از نظر  . یافت

 .  اقتصادی فعال هستند

ایجاد اشتغال از طریق توسعه فعالیت های اقتصادی، رسیدن به امنیت غذایی ومقابله با  •

تحریم ها، جلوگیری از مهاجرت  و توانمند شدن خانوارهای روستایی برای ایفای نقش 

 .موثرتر در توسعه وتعالی کشور از اهداف این برنامه است



 فقر زدايي

 افزايش درآمد خانوارهای کم درآمد شهری و روستايي 

روش و نحوه اجراء برنامه های اعتبارات خرد متنوع بوده کشورها  بر اساس شرايط اجتماعي     

 خود نوآوری هايي

ماهیت اين برنامه ها توسعه ای  بوده و عالوه بر عرصه وام، ساير خدمات آموزشي و اجتماعي  

 نیز به وام گیرندگان کم درآمد ارائه مي شود



 مهمترین اهداف تشكیل صندوقهای اعتبارات خرد

زنان جمعي مشاركت براي مناسب بستري ايجاد طريق از محلي جامعه سازي توانمند  

 آنها از صحيح استفاده جهت در ريزي برنامه و روستائيان اندك هاي سرمايه تجمع.   

بانكي مؤسسات پاگير و دست ضوابط از دور به وام تأمين سهولت.   

در مكمل اشتغال ايجاد و درآمد سازي تنوع منظور به درآمدزا كوچك و خرد پروژه هاي مالي تأمين  

   غيركشاورزي و كشاورزي فعاليت هاي

روستايي خانوار درآمدوسرپرست كم زنان قراردادن پوشش تحت 

همنوع به وكمك ياري ديگر فرهنگ تقويت ، اجتماعي تعامل افزايش فرهنگي، هاي شاخص ارتقاي 

خانواده بنيان حفظ و مهاجرت از خانوار،جلوگيري معيشت بهبود و آمد در افزايش اشتغال، ايجاد 

وخانوادگي جمعي هاي فعاليت ترويج و خانگي مشاغل توسعه   

انداز پس فرهنگ ترويج 



         

،انتخاب ،معرفی و به کارگیری تولید  کنندگان  نمونه  در فرایند  ترویج کشاورزی به دلیل تاثیر آنها درپیشبرد شناسایی 

 .  اهداف ترویج کشاورزی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است

 

انتخاب زنان روستائی،عشایری وکشاورز،بستر الزم را برای ارائه تجربیات بومی و محلی کشاورزان نمونه زن در کنار 

 .دانش نوین ترویجی برای تحقق اهداف و برنامه های توسعه کشاورزی فراهم می کند

 نمونه

 ایجاد  انگیزه  بیشتر در نمونه ها جهت  حضور در عرصه  تولید 

 ایفای نقش الگویی برای سایر تولید  کنندگان  در فرایند  کشاورزی و تولیدات روستایی  

 فراهم کردن زمینه رقابت سازنده و سالم بین تولیدکنندگان  بخش کشاورزی و تولیدکنندگان روستایی   

 حضور زنان روستایی در امور اجتماعی

 ارتباط و تعامل زنان نمونه بخش کشاورزی  با مسئولین، سازمانهای مردم نهاد 



 
 شناساندن جایگاه زنان روستایی ونقش آنان در تولید به جامعه شهری وقدردانی ازآنان

 
 روستاییامکانات بازاریابی و بازاررسانی مؤثر تولیدات زنان گسترش 

 معرفی قابلیت ها و توانمندی زنان روستایی در تولید و عرضه محصوالت کشاورزی
 

  :ایجاد  انگیزه  بیشتر  جهت  حضور در عرصه  تولید 
 ایفای نقش الگویی برای سایر تولید  کنندگان  در فرایند  کشاورزی و تولیدات  روستایی   -

فراهم کردن زمینه رقابت سازنده و سالم بین تولیدکنندگان  بخش کشاورزی و تولیدکنندگان   -
 روستایی   

 حضور زنان روستایی در امور اجتماعی -

 ارتباط و تعامل زنان نمونه بخش کشاورزی  با مسئولین، سازمانهای مردم نهاد -

 

 

 نمایشگاه ادواری
 



دريا براي يك كشور يك فرصت بزرگ براي پيشرفت و  

فوائد دريا براي يك كشور و يك  . حفظ منافع ملي است 

 ملت ، فوائد راهبردي است ، فوائد بزرگ و كالن است 



 92 میزان اين از که است بوده تن میلیون 2۰4 معادل 2۰17 سال در جهان شیالتي تولیدات کل میزان
 .است شده تامین پروری آبزی طريق از تن میلیون 112 و صید طريق از تن میلیون

 
میزان تولیدات آبزی پروری از تولیدات صید پیشي گرفته و  2۰13برای اولین بار در تاريخ،  در سال 

 .از کل تولیدات شیالتي رسید%  ۵1سهم تولیدات آبزی پروری در آن سال به بیش از 
 

 .است رسیده2۰17 درسال %۵۵ به آرامي رشد به رو روند با بعد های سال طي سهم اين  

 میزان تولیدات شیالتی جهان



  
 شيالتي توليدات كل در 24 رتبه

 
  آبزيان صيد در 26 رتبه

 
   پروري آبزي توليدات در 19 رتبه

 

 رتبه ایران در تولیدات شیالتی جهان 
 

 رتبه اول پرورش ماهيان سردابي در آب شيرين
 رتبه اول صيد تون ماهيان در غرب اقيانوس هند



 جمع 
 (  ميليون تن)

 آبزي پروري  
 (  ميليون تن)

 صيد 
 (  ميليون تن)

   چين 15 64 79

 اندونزي  6/7 15/8 22/6

 هند   5/4 6/1 11/6

  برترین کشورهای تولید کننده آبزیان در جهان



 متوسط مصرف سرانه جهانی آبزیان  

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016

18.5 

م  20.3
گر

لو
كي
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   2017تولیدات شیالتی در منطقه خاورمیانه در سال 
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 1391-97میزان آبزی پروری  
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 گونه های اصلی پرورش 



 سهم گونه های ماهیان پرورشي 



 1396تعداد مزارع آبزی پروری در سال 

6550 

17931 

455 

1596 

 تعداد مزارع  آبزی پروری

 سردآبی

 گرمابی

 منابع آبی

 زینتی و سایر



 1396 تعداد شاغلین مزارع آبزی پروری در سال

20531 

30368 

9659 

9817 

 تعداد شاغلين مزارع آبزی پروری

 سردآبی

 گرمابی

 منابع آبی

 زینتی و سایر



 اولویت های توسعه فعالیتهای شیالتی

 
 

 در راستای رونق بخشی به تولید  



شور لب و شور آبهای در پروری آبزی توسعه   

واقتصادی الرشد سريع های گونه پرورش توسعه   

قفس در ماهي پرورش توسعه   

کشاورزی آب استخرهای در آبزيان پرورش توسعه 

آبزيان عرضه ومراکز داخلي بازارهای توسعه   

شیالتي محصوالت مناسب رساني وبازار بازاريابي 

مشتريان نیاز برمبنای محصوالت عرضه در تنوع افزايش 

باال افزوده ارزش با محصوالت تولید   



 كشور رد شیرین آب آزبیان رپورش اهي محيط

 مزرعه گرمابی                                دریاچه پشت سد                               مزرعه سردآبی                

  پرورش در كانال                                استخر دو منظوره                             پرورش در قفس            
   

 پرورش درآكواریوم                         سیستم مدار بسته                          مجتمع پرورش ماهی       



55 

 آبزیان دریایی جنوب 

 سفید هندی

 موزی

 مونودون

 ببری سبز

 صبیتی

 حلوا سفید
 هامور

 راشگو

صدف مروارید ساز لب 
 سیاه



 معرفی فرصت های اشتغال زنان در شیالت



 پرورش آرتمیا 

                                                           شاخه بند پایان

Arthropoda 

رده سخت پوستان                                                        
Crustacaea 

جنس آرتمیا                                                                         
Artemia 

 

  آب در كه كوچكی پوست سخت آرتمیا
  به  و كند می زندگی شور بسیار های

  صنعت در غنی بسیار غذای عنوان
  می قرار استفاده مورد میگو و ماهی
    .گیرد



 شیوه های متداول پرورش آرتمیا در کشور

ماستخر  ) حیط محصور گلخانه ای 
خاکی پوشیده شده با دو الیه  

 (پالستیک ضخیم
تولید سیست و بیومس در  

 استخر خاکی روباز  

تولید بیومس در استخر سیمانی و ژئوممبران  
 (محیط گلخانه)



 

نیاز آبزی پروری  کشور به  محصوالت آرتمیا  به  -1

عنوان يک محصول استراتژيک  جهت تامین نیاز مراکز 

تکثیر ومولد سازی ماهیان دريايي، خاوياری، میگو و 

 ...  ماهیان زينتي و 

نیاز به  سیست و بیومس آرتمیا  به منظور جلوگیری از  -2

 خروج ارز و ورود محصوالت آلوده به کشور 

بهره برداری بهینه از ظرفیتها و پتانسیل های مستعد  -2

 کشور و بهبود کمي و کیفي تولیدات آبزی پروری

 

 

 

  هدف از تولید



با توجه به نیاز فعالیتهای آبزی پروری، سطح تقاضا و قیمت محصوالت آرتمیا به طور چشمگیری افزایش  

تن  سیست آرتمیای خالص سالیانه از آبگیرهای شور خلیج سانفرانسیسکو،   2000یافته، بطوریکه بیش از 

برداشت و مابقی سیست مصرفی توسط کشورهای پیشرو مانند ویتنام، ... دریاچه بزرگ نمک در امریکا و 

دالر در هر  250الی  50تولید و پس از انجام مراحل کنترل کیفی در بازارهای دنیا از ... تایلند، چین و 

 .کیلوگرم  به فروش می رسد

هم اکنون آمریکا، برزیل، چین، ویتنام و مکزیک بزرگترین تولید کنندگان آرتمیا در جهان می باشند   

وکشورهایی نظیر تایلند و ویتنام بدون دارا بودن زیستگاه طبیعی آرتمیا و فقط باپرورش مصنوعی آن ساالنه 

 .صدها تن سیست و بیومس آرتمیا تولید می کنند



 از کجا شروع کنیم  استان کشاورزی مهندسی نظام سازمان

 100 الی 90 داشتن اختیار در و طبیعی منابع اراضی از ترجیحا   زمین متر 1500 تامین

 داربست،گلخانه، استخر، مفید سطح متر1000 ساز و ساخت برای سرمایه تومان میلیون

   ... و فریزر یا سردخانه مصرفی، های نهاده تجهیزات، ابرسانی، کشی، پالستیک

سرمایه و مقدار 

 زمین

 و داخلی استانهای (5 الی 3 درجه) یزرع لم و کاربری فاقد اراضی از برداری بهره

 آبهای شورها، کال ها، زهکش ها، چاه شور منابع و  جنوبی استانهای ساحلی اراضی

  عمان دریای و فارس خلیج شور آب وفور و زیرزمینی

 استانو مناطق 

  از بیش سال در فعالیت دوره یک در خالص سود و سال سه طی حداکثر سرمایه بازگشت

   است تومان میلیون 50

طول دوره بازگشت 

 سرمایه

نظام دامپزشکی، امور سازمان های نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور، دامپزشکی،  

 ...محیط زیست، آب، وزارت نیرو، اوقاف، میراث فرهنگی و اراضی، 

 مجوزها

 زینتی، ماهیان تولید مراکز همچون داخلی بازارهای در منجمد و زنده بیومس بصورت

   میگو و خاویاری دریایی،

 بازار

 دانشگاه آرتمیای پژوهشکده کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ایران، شیالت سازمان

 در برداران بهره سایر ها، استان شیالت کل اداره کشور، آرتمیای تحقیقات مرکز ارومیه،

 خرید مراکز و محصول فروشندگان تحقیقاتی، و دانشگاهی مربوطه اساتید ،زمینه این

مراجعه به کجا برای 

 افزایش اطالعات 

 بیومس آرتمیا در محیط گلخانه تولید



    

 فرصت شغلي مناسب برای زنان و جوانان      
 به عنوان خوراک آبزيان      

 با همکاری کارشناسان شیالتي   
 سرمايه گذاری بلند مدت با سود مطمئن  

مجوز های الزم از سازمان شیالت ايران و سازمان  
 نظام مهندسي

 

 به عنوان غذای زنده آبزیان   گاماروس و آرتمیا  ،دافنی  ،تولید کرم سفید 



 تکثیر و پرورش جلبك ها



 

زی شناوران گیاهی پایه و اساس زنجیره غذایی در منابع آبی به ویژه محیط    
 .  های دریایی می باشند 

 

در تکثیر و پرورش انواع آبزیان دریایی به ویژه در مراحل الروی میگو ، ماهیان      
از زی شناوران گیاهی می توان  ... دریایی ، ماهیان زینتی ، ماهیان خاویاری و 

 .  به عنوان یک منبع غذایی ضروری و استراتژیک بهره جست 

 

محصوالت و فرآورده های جلبکی مورد نیاز کشور در فعالیتهای پزشکی ،        
مورد استفاده قرار می ... انسانی و آزمایشگاهی همچون آگار ، کاراگینان و 

 .گیرند



 هدف

تامین نیاز تغذیه ای مراکز تکثیر میگو ، ماهیان دریایی ، خاویاری 

 ، زینتی  و سایر آبزیان  

تامین نیاز مواد اولیه کارخانجات تولید محصوالت و فرآورده 

 های بهداشتی ، آرایشی ، دارویی و غیره

 دامنه كاربرد 
 
 کلیه مراکز تکثیر میگو ، ماهی و سایر آبزیان -1
 
  

 ...  مصارف انسانی ، بهداشتی ، آرایشی ، دارویی و  -2

http://schoolmaster5.blogfa.com/
http://schoolmaster5.blogfa.com/




 عنوان تولید  (با برگشت آب تیمار شده ...) ووان / پرورش ريزجلبک در سیستم کیسه 

 

 استاننظام مهندسي کشاورزی درسازمان 

 از کجا شروع کنیم  

مترمربع زمین نیاز است و سرمايه مورد نیاز نیز  2۵۰۰-8۰۰با توجه به تولید بین 
 میلیارد تومان۵-2بین

 زمینسرمايه و مقدار 

 

 کل کشوردر 

 استانو مناطق 

 

  5-3ساله   

طول دوره بازگشت  
سرمايه و سود خالص 

 حاصله  

 مجوزها نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي، سازمان نظام دامپزشکي،  سازمان 

به مراکز تکثیر میگو و ماهي ، به کارخانجات تولید لوازم آرايشي و بهداشتي  و 
 کارخانجات تولید دارو 

 بازار

سازمان شیالت ايران، موسسه تحقیقات، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي    
 بیوتکنولوژی و بخش خصوصي پیشرو

مراجعه به کجا برای 
 افزايش اطالعات  



 عنوان تولید پرورش ماکروجلبک

 از کجا شروع کنیم   استانمهندسي کشاورزی نظام 

 زمینسرمايه و مقدار  تومانمیلیارد  1تن، 18۰هکتار اراضي،  1۰

 

 ، بوشهر، سیستان و بلوچستان  هرمزگان 

 در چه مناطق و استان هايي

 

 هزار ريال  7۰ساله ، هرکیلو گرم ماده خشک  2

طول دوره بازگشت سرمايه و 
 سود خالص حاصله 

 مجوزها ،...سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي، دامپزشکي، محیط زيست و 

 

 داخل و خارج کشوردر 

 بازار

 

 و تحقیقات منابع طبیعي هرمزگان ايرانشیالت ايران، موسسه تحقیقات شیالت سازمان 

مراجعه به کجا برای افزايش  
 اطالعات  

 



 تكثیر و پرورش میگو

  و تكثیر صنعت 70 دهه از

  به آغاز كشور در میگو پرورش

  و فراز از بعد و نموده كار

  شیوع ) آمده پیش های نشیب

  جهانی افت سفید، لكه بیماری

 (...و گنو طوفان میگو، قیمت

  تولید میزان1397 سال در

  بیش به كشور پرورشی میگوی

  یافته افزایش تن 47000 از

   .است



 تن1696476 : چین

 تن486000 : ويتنام
 تن269500 : هند

 تن 74116: برزيل

  2012تولید تقریبی میگو پرورشی توسط کشورهای پیشتاز در سال 

 تن281100 : اکوادر

 تن599647 : تايلند

 تن368477 : ندونزیا



 

هزار هکتار اراضي لم يزرع شناسايي شده  در سواحل خلیج  18۰وجود بیش از 

هزار هکتار آن مورد مطالعه قرار گرفته و  9۰فارس ودريای عمان  که بیش از 

امکان پرورش میگو در آنها وجود دارد، ظرفیت بالقوه ای در جهت توسعه  تکثیر  

 .وپرورش میگودر کشور را فراهم ساخته است

 

 .هزار هکتار آن آماده واگذاری جهت پرورش میگو مي باشد 1۵از اين میزان حدود 

 

  1۰۰هزار نفر بصورت مستقیم  ۵۰اين میزان تولید قابلیت ايجاد اشتغال برای 

 .هزار نفر بصورت غیر مستقیم را فراهم خواهد ساخت 

 

 



  ناستاکل شیالت اداره 

 ثبت درخواست درسازمان نظام مهندسي و منابع طبیعي استان -1

 شرکت در فرآخوان واگذاری اراضي از طريق شرکت شهرک های کشاورزی  -2

از کجا شروع  
 کنیم  

سرمايه و مقدار  و حجم سرمايه ثابت حدود ده میلیارد ريال و سرمايه در گردش حدود ده میلیارد  ريال هکتار  2۰
 زمین

در اراضي لم يزرع و شوره زار ساحلي در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر،  
 خوزستان و گلستان  

 استانو مناطق 

سال بوده و  ۵تا  3با توجه به نحوه مديريت بهره بردار و قیمت ارز طول دوره بازگشت سرمايه بین 
 .  سود خالص در يک دوره فعالیت در سال مي تواند حدود ده میلیارد ريال باشد

طول دوره 
بازگشت سرمايه  

و سود خالص 
 حاصله  

مجوز از سازمان های نظام مهندسي و منابع طبیعي کشور، دامپزشکي، محیط زيست، آب و برق،  
 ...اوقاف، میراث فرهنگي و 

 مجوزها

 بازار ...(از طريق فروش به فرآوری ها، صادرکنندگان، فروشندگان داخلي و )در بازارهای داخلي و خارجي 

 بهره گیریو سازمان شیالت ايران، موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور، کتب دانشگاهي و ترويجي
 تجارب ساير بهره برداران، کارشناسان اداره کل شیالت استان هااز 

مراجعه به کجا  
برای افزايش  

 اطالعات  

  پرورش میگو



 

 استاننظام مهندسي و منابع طبیعي سازمان و کل شیالت استان اداره 

 

 کجا شروع کنیم  از 

میلیارد ريال سرمايه ثابت و جاری مورد نیاز مي   4۰تا  3۰هکتار زمین و حدود 2تا 1حدود 
 .باشد

 زمینسرمايه و مقدار 

در اراضي لم يزرع و شوره زار ساحلي در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان،  
 بوشهر، خوزستان و گلستان  

 استانو مناطق 

 ۵تا  3با توجه به نحوه مديريت بهره بردار و قیمت ارز طول دوره بازگشت سرمايه بین 
سال بوده و سود خالص در يک دوره فعالیت در سال مي تواند حدود پنج میلیارد ريال  

 .  باشد

طول دوره بازگشت سرمايه  
 و سود خالص حاصله 

مجوز از سازمان های نظام مهندسي و منابع طبیعي کشور، دامپزشکي، محیط زيست، آب  
 ...و برق، اوقاف، میراث فرهنگي، کمیسیون های زير بنايي و 

 مجوزها

 بازار در داخل و يا خارج از استان به مزارع پرورش میگو 

 

  سازمان شیالت ايران، موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور، کتب دانشگاهي و ترويجي
 تجارب ساير بهره برداران، کارشناسان اداره کل شیالت استان ها از  بهره گیریو

مراجعه به کجا برای 
 افزايش اطالعات  

   تكثیر میگو





 پرورش ماهی در قفس 



گونه های ماهيان  جهت پرورش در قفس    

 Acantopagrus latus     هامور

 صبیتي

 خامه ماهي

 صافي ماهي

 Epinephelus coioides  

Sparidentex hasta  

 شانك

 Chanus chanus  

Siganus spp 
Rachycentron canadum  

 سوكال



 پرورش ماهی در قفس در دريای خزر  
 

kutum frisii Rutilus  carpio Cyprinus 
 caspius trutta Salmo 



 
 

براساس مطالعات صورت گرفته، سواحل خلیج فارس و دريای عماان ظرفیات تولیاد       

 .هزارتن آبزيان در قفس رادارد 9۰۰از    بیش 

 

با توجه به اقدامات صورت گرفته در راستای بستر سازی پارورش ماهیاان درياايي در     

هزار تن 4۰۰به حدود 14۰4قفس، پیش بیني مي گردد که تولید ماهي در قفس در افق 

 .افزايش يابد

 

نفار بااه صااورت مسااتقیم  23۵3۰میاازان تولیااد ظرفیات ايجاااد اشااتغال باارای  ايان  

شغل غیر مستقیم رابرای متقاضایان فعالیات در ايان عرصاه فاراهم خواهاد       47۰6۰و

 .ساخت



 

 نوع فعالیت 
 تامین و به وزن رسانی بچه ماهیان مزارع پرورش ماهی در قفس

 

 توانایی های شغلی مورد نیاز
 مدیریت بهداشتی -حمل و نقل -پرورش ماهی در قفس -تکثیر و نرسری بچه ماهی

 

 میزان مهارت مورد نیاز
 آشنایی کامل به اصول حرفه ای صنعت 

 

 (سطح–ساعت )حداقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز 
 ساعت تئوری و عملی 30 

 تامین کننده بچه ماهیان مزارع قفس

 
 (هزار قطعه در سال 500:ظرفیت )



 
 حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز  

 تکثیر و پرورش آبزیان -کاردانی شیالت 
 زحداقل سابقه کار مرتبط و مورد نیا

 دو سال
 حداقل اعتبارات مورد نیاز

 میلیون ریال 2500سرمایه ثابت و جاری مورد نیاز  

 
 مواد اولیه و ابزار کار مورد نیاز

حوضچه های بتونی و یا مخازن   -لوله های آبرسان -چاه آب -پمپاژ
 لوازم صید ماهی وآزمایشگاهی -هواده -سایه بان -برق -فایبرگالس

 



 
 حداقل فضای مورد نیاز 

 دویست و پنجاه مترمربع

 

 استانها و شهرستانهای مناسب برای این شغل
 

استان های ساحلی شمال و جنوب برای مزارع قفس دریایی و استانهای داخلی برای مزارع قفس  
 پشت سد

 

 محل مناسب برای انجام فعالیت
 کیلومتری 20محدوده اراضی ساحلی تا محدوده 

 



 

 امکانات مورد نیاز درواحد مسکونی
 مترمربع200استخرهای ذخیره آب 

 

 سازمانهای حمایتی و نظارتی

 شیالت استان/ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان  

 

 بازار های  هدف محصوالت
 محدوده جغرافیایی اجرای طرح

 

 قابلیت صادرات محصوالت
 قابلیت صادرات دارد ولی با این میزان تولید امکانپذیر نیست

 



 از کجا شروع کنیم   استاننظام مهندسي کشاورزی درسازمان 

میلیارد ريال و  2۰و حجم سرمايه ثابت حدود ( هکتار مفید 1۵)هکتار غیر مفید  2۰ترجیحا 
 میلیارد  ريال 22سرمايه در گردش حدود 

 زمینسرمايه و مقدار 

 استانو مناطق  در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان

سال بوده و  3با توجه به نحوه مديريت بهره بردار و قیمت ارز طول دوره بازگشت سرمايه بین 
 .  میلیارد ريال باشد 8سود خالص در يک دوره فعالیت در سال مي تواند حدود 

طول دوره بازگشت  
سرمايه و سود خالص 

 حاصله  

نظام دامپزشکي، امور اراضي،  های نظام مهندسي و منابع طبیعي کشور، دامپزشکي، سازمان 
 ...محیط زيست، آب، وزارت نیرو، اوقاف، میراث فرهنگي و 

 مجوزها

از طريق فروش به فرآوری ها، صادرکنندگان، فروشندگان داخلي و )در بازارهای داخلي و خارجي 
)... 

 بازار

بهره  و سازمان شیالت ايران، موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور، کتب دانشگاهي و ترويجي
 تجارب ساير بهره برداران، کارشناسان اداره کل شیالت استان هااز  گیری

مراجعه به کجا برای 
 افزايش اطالعات  

 پرورش  ماهیان دريايي



 از کجا شروع کنیم   سازمان نظام مهندسي کشاورزی استان

میلیاردجاری مورد  2۵میلیارد ريال سرمايه ثابت و  6۵و حدود ( مفید 1.۵)هکتار زمین  3حدود 
 .نیاز مي باشد

 زمینسرمايه و مقدار 

در چه مناطق و استان  در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان
 هايي

 1۵سود خالص در يک دوره فعالیت در سال بیش از  بازگشت سرمايه حداکثر طي سه سال و
 میلیارد ريال است

طول دوره بازگشت  
سرمايه و سود خالص 

 حاصله  

نظام دامپزشکي، امور مجوز از سازمان های نظام مهندسي و منابع طبیعي کشور، دامپزشکي، 
 ...محیط زيست، آب، وزارت نیرو، اوقاف، میراث فرهنگي و اراضي، 

 مجوزها

 بازار ش ماهیان دريايي  در داخل و يا خارج از استان به مزارع پرور

و  سازمان شیالت ايران، موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور، کتب دانشگاهي و ترويجي 
کارشناسان اداره کل شیالت استان ها، ساير بهره بردارن در اين زمینه در استان و بخصوص  

 بهره برداران موفق استان

مراجعه به کجا برای 
 افزايش اطالعات  

 تکثیر ماهیان دريايي



 پرورش ماهیان خاویاری  



 ماهیان خاویاریگونه های 
Acipenser persicus (Persian 

sturgeon) 

Huso huso (Beluga sturgeon 
) 

Acipenser Stellatus (Stellate 
Sturgeon) 

Acipenser nudiventris (ship 
sturgeon) 

Acipenser Guldenstadti (Russian 
Sturgeon) 



 
 پرورش، و تولید به اقدام 1388 سال از ايران شیالت سازمان خاوياری ماهیان  ذخاير شديد کاهش به توجه با

   .است نموده خزر، دريای ارزشمند گونه اين
 
 

تن در سال   4۵6با توجه به اقدامات حمايتي و دانش بنیان اين سازمان میزان تولید اين ماهیان ارزشمند از 
 .  رسیده است 9۵تن در سال  2146به  91

 
  9۵ سال در تعداد اين که بوده نفر 7۰ با برابر 88 سال در خاوياری ماهیان بخش در شده ايجاد اشتغال میزان

  فعال کشور در خاوياری ماهیان پرورش مزرعه 8۰ از بیش حاضر حال در  .است رسیده نفر 43۰ از بیش به
   .باشند مي

 
  کیلوگرم 92۰ به 139۵ سال در که بود کیلوگرم 4۰۰ با برابر 1391 سال در پرورشي خاويار صادرات میزان

   رسیده



 ماهیان خاویاری  

 میلیارد تومان 1/5حداقل سرمایه 

 

 مترمربع 1500ضایی در حدود ف 

  

کیلوگرم خاویار با طول  100تنی تولید ماهیان خاویاری با تولید  10برای یک طرح 
 سال برای تولید خاویار   8ساله برای گوشت و  2دوره پرورش 

 

  1/5تومان و برای هر کیلو خاویار  60000میزان هزینه برای هر کیلو گوشت 
 میلیون تومان





 پرورش ماهیان زینتی 



 میزان مهارت
 تکثیر و تغذیه و درمان بیماری

 یک هفته عملی یک هفته تئوری دوره آموزشی
 یک ماه در مزرعه به صورت کارورزی سابقه

 حداقل اعتبارات

 میلیون تومان 40 

 ابزار و مواد اولیه  
  ماهی مولد آکواریوم ، غذا ، دارو و پمپ و فیلتر

 متر مربع فضای مورد نیاز  40

 همه استانها ولی در مناطق گرمسیری مقرون به صرفه تر

 

 

 ماهیان زینتی 



 امکانات مورد نیاز برای انجام شغل درواحد مسکونی
 آب برق و گاز

 

 بازار های  هدف محصوالت
 داخل و کشورهای همسایه

 

 سازمانهای حمایتی و نظارتی شغل 
 وزارت کار، شیالت و دامپزشکی

 



 روند توليد ماهيان زينتی در کشور



 پرورش ماهی قزل آال   



دوره پرورش ماهی قزل اال از وزن یك گرم تا وزن بازاری 
 ماه ۸الی  6حدود 

 
 

بار در سال بچه ماهی در استخرها ریخت و در  6الی  2می توان 
 تمام طول سال ماهی بازاری برای عرضه به بازار داشت 

 

فصل پاییز و زمستان مصرف بیشتر  )تقریبا با توجه به فصل سال 

درصد هزینه  50تا  30سود خالص مزرعه پرورش ماهی ( است

 سرمایه در گردش در سال است



 تعریف
پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با استفاده از  

 تن در سال 5آب چاه در هنگام فصل کشاورزی تا حداکثر تولید 
 

 توانایی
قادر به خواندن و نوشتن و توانایی محاسبات ریاضی، آمادگی شب بیداری در مواقع بروز  

 مشکل، توانایی کار با ابزار کار
 

 (سطح–ساعت )دوره آموزشی مورد نیاز 
 ساعت در سطح دیپلم 12

 پرورش ماهی در استخر های دو منظوره



 

 اعتبارات مورد نیاز
میلیون ریال به ازای  200= هزینه جاری / میلیون ریال به ازای هر تن تولید 200= هزینه احداث 

 هر تن تولید

 

 مواد اولیه و ابزار کار

مواد تمیزکننده و ضدعفونی کننده / اَلَک / دماسنج / ترازو / لباس کار / ساچوک / ظروف غذادهی   
 خوراک مناسب/ تور برای صید ماهی / 

 

 حداقل فضای مورد نیاز
 مترمربع 300 

 

 استانها و شهرستانهای مناسب

 تمام استانها غیر از بوشهر و جنوب هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان

 



 محل مناسب
 درجه سانتیگراد 18الی  12لیتر در ثانیه آب با دمای  3دارای منبع آبی با حداقل دبی 

 امکانات مورد نیاز درواحد مسکونی
 مترمربع200استخرهای ذخیره آب 

 سازمانهای حمایتی و نظارتی

 شیالت استان/ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان  

 بازار های  هدف

 محدوده جغرافیایی اجرای طرح

 قابلیت صادرات دارد ولی با این میزان تولید امکانپذیر نیست

 



 ماهیان  گرمابی  و بومی  

 گطان 

 عنزه 

 شیربت  

 حلوا سفید
 هامور

 بنی

 شیزو تراکس برزم  



 () زالو

گونه زالو تاکنون شناخته شده اند که   670تا  650حدود 

از این تعداد سه گونه بیشترین مصرف طبی را در دنیا  

 .دارند
 

Hirudo Orientalis 

Hirudo Medicinalis 

Hirudo Verbana 



 خون آشام  مفید



 

 









 اقتصادی 
 
 

 ارز آوری  



 درمان بیماری چشمی

107 



 درمان بیماری پوستی

108 



 
 (  سلطان مرداب)  كروكودیل   

 
 

   کشور جنوب در پرورش جهت  مناسب اقلیمي ايطشر          

  زد رقم  توان مي پرورش و تکثیر صنعت در روشن آينده ای        

  اين محصوالت صادراتي قطب های از يکي به را يرانا میتواند         

   .کند بديلت آبزی جانور

 

   .است شده شروع92 سال از کشور در کروکوديل پرورش

  9۵ سال در و سر 11 معادل 1391 سال در کروکوديل تولید میزان

   .است بوده سر  1۵۰ معادل

 



 نیاز به آب کم

 نیاز به فضای کوچک

تحمل مناسب در قبال گرسنگي ، بیماری ،  

 نوسانات کوتاه مدت محیطي

 زمان برداشت محصول به اختیار  

 تقاضای روزافرون برای محصوالت

 مزایای پرورش کروکودیل نسبت به سایر موجودات



 جهانبزرگترين مزرعه 
 مزرعه ساموت پراکان تايلند

 مزرعه داروين در استرالیا

 مزرعه جونگ در مالزی



 كروكودیلمحصوالت 

 دالر ۰/۵قیمت پوست خام يک سانتیمترمربع 
 



 بازاريابی و روشهای فروش محصوالت

 پوستبازار داخلی صرفا برای 
 
 

 بازار صادرات برای کل محصوالت 

فروش مزارع در بازایابی و همکاری  

ضروری کار  محصوالت در ابتدای 

 .  است



 تکثير و پرورش خيار دريايی

خیار دریایي گروه بزرگي از آبزیان را تشكیل مي دهد و از •

نظر رده بندي جزء راسته خارپوستان و رده خیاران دریایي 

این جاندار بدني چرم مانند دارد و بیشتر در كف . است 

دریاها زندگي مي كند و نامگذاري آن به خاطر شكل خیار 

 .مانند آن است 

خیار دریایي حیوان خزنده اي است كه به آساني روي گل •

سنگها یا صخره ها مي خزد و تكه هاي غذا را توسط مایع 

چسبناكي كه از دستهایش ترشح مي شود از محیط اطراف 
 . خود جمع كرده و مصرف مي كند 



گونه خیار دریایی شناسایی شده كه  1400بیش از 
 .جزء سه خانواده مهم هستند 

Holothuriidae 
Stichopotidae 

Cucumariidae   جنس های این خانواده عبارتند
 Holothuria Stichopus Cucumaria: از 

پراكنش این گونه ها بیشتر در مناطق گرمسیری و 
گونه از این  ۲۸نیمه گرمسیری می باشد و حدود 

آبزی خوراكی هستند كه در سواحل سیستان و 
موجود  Holothuriaبلوچستان ایران بیشتر گونه 

 .می باشد 



 

خیار دریایی گونه آبزی با ارزشی است که عالوه بر برخورداری از پروتئین کافی و ارزش    
در صنعت دارو سازی و درمان بسیاری از  % ( 2چربی  -%   55پروتئین ) غذایی باال 

 .بیماریها مورد استفاده قرار گیرد 

 

خیار دریایی در کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله چین ، تایوان ، تایلند ، اندونزی ،      
 .کره ، فیلیپین و دیگر کشورهای شرق آسیا از اهمیت خاصی برخوردار است 

 

در بین این کشورها چین به عنوان بزرگترین تولید کننده ، مصرف کننده و وارد کننده         
  10000 – 12000مصرف سالیانه این آبزی در کشور چین . خیار دریایی به شمار می رود 
این محصول به دو صورت تازه و خشک شده ، فرآوری و . تن وزن خشک شده آن است 

 .مصرف می شود و در چین یکی از محبوب ترین غذاهای دریایی محسوب می شود 

 



 هدف از توسعه اين فعاليت

 

 ایجاد تنوع گونه ای در آبزی پروری با هدف کمک به ذخایر این گونه -1

میگو و ) کمک به اقتصاد تولید و کاهش ریسک بیماری در مزارع پرورش آبزیان  -2
 (ماهی

 ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح معیشت ساحل نشینان و ارز آوری -3

 بهره برداری بهینه از ظرفیتها و پتانسیل های مستعد کشور   -4

مزارع پرورش میگو و ) کمک به کاهش بار آلی بستر محیط پرورش آبزیان  -5
 ( ماهی 

 



 دامنه کاربرد
 
 پرورش این گونه در مزارع پرورش میگو و پیرامون مزارع ماهی در قفس -1
استفاده  از خیار دریایی برای تصفیه خون، درمان بیماریهای کلیوی ، یبوست ، سل ریوی ، کم  -2

 ...خونی و 
 استفاده از آن در خوراک و دارو سازی -3
استفاده از سموم به دست آمده از دستگاه ایمنی خیار دریایی برای خواص ضد ویروسی ، ضد  -4

 تومور و ضد بارداری
 حاصل از آن برای درمان سرطان، تسکین درد و سایر موارد ترکیبات شیمیاییاستفاده از  -5

استفاده از احشاء آن برای درمان صرع و روده آن برای التیام بخشیدن به دردهای معده و زخم 
 اثنی عشر

استفاده از  بافتهای پیوندی ، پوست ، غشاء حفره بدن و کوریوم داخلی غده لوله ای خیار -6
که دارای ترکیبات موکوپلی ساکارید می باشد برای  Stichopu japanicusدریایی گونه 

روی رشد ، بهبود بیماری التهاب ، شکل استخوان بندی ، پیش گیری از پیر شدگی بافتها و 
 بیماری تصلب شراین

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 تكثیر و پرورش تیالپیا  

در جهان در  تیالپیا انواع تولید  
  میلیون 5/8 از بیش 2017 سال

 تن
 
جنوب آسیای در تولید بیشترين  

 (چین كشور) شرقی

   پرورش پتانسیل دارای های استان
 يزد – قم – سمنان –جنوبی خراسان ( اول مرحله )
 – كرمان – قزوين – فارس – سیستان – كهنوج و جیرفت – تهران – ايالم – اصفهان (دوم مرحله )

   رضوی خراسان -مركزی
 

 هامزيت 
 

 شور لب و شور های آب در پرورش قابلیت 
   صنايع پسماند مانند استفاده قابل غیر آبی منابع از استفاده امکان
  بودن الرشد سريع

   پرورش بودن اقتصادی
 (میگو و كپور) آبزيان ساير با توام كشت قابلیت
   باال تراكم با پرورش امکان
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در صورت تامین منابع كافی و  

صدور مجوز های الزم امكان  

تن تیالپیا در سال  1000تولید 

تن در سال افق  5000و  139۸

 . میسر خواهد بود 1400
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Pisciponics 

Hydroponics + Pisciculture 

 پرورش گياه درمحلول مواد مغذي+ پرورش ماهي 

 

http://cabbagehillfarm.org/


 پرورش در مخازن پرورشی در گلخانه

 اهداف کشت توام ماهي وگیاه
 

استفاده از پساب برای پرورش 
 گیاه

 
حذف ترکیباتي که برای ماهي  

مضر است توسط گیاه مانند  
کنترل  .نیتريت و نیترات.آمونیاک

 جذب مي شودو
 
برای  تولید غذا با کیفیت بهتر 

 عرضه به بازار



     عامل زيستي مورد استفاده
     
 ماهي تيالپيا *
 كاهونشاي * 
 آبموجودات ذره بيني داخل *
 



 
 تعریف 

 خشک کردن آبزیان در مقیاس کوچک و خانگی
 

 توانایی  
 آشنایی با اصول نگهداری، آماده سازی و عمل آوری آبزیان

 

 میزان مهارت 
 مهارتهای اولیه در مورد آماده سازی مواد غذایی و اصول کیفیت در آبزیان

 
 دوره آموزشی مورد نیاز

 ساعت24 

 

 تولید فرآورده های خشك از آبزیان



 
 مدرک تحصیلی  و سابقه کار 
 سال    2دیپلم متوسطه ، شیالت ، فرآوری و عمل آوری ،

 اعتبارات 
 یک میلیارد ریال

 مواد اولیه و ابزار کار 
خشک کن خانگی و نیمه صنعتی ،    -تجهیزات اولیه سردسازی و نگهداری ماهی 

 مترمربع فضا  25

 استانها و شهرستانهای مناسب
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، مازندران، گیالن و روستاها و 

 شهرستانهای ساحلی با دسترسی مداوم به مواد اولیه مناسب

 



 
 امکانات مورد نیاز درواحد مسکونی

 آب آشامیدنی تمیز و پاکیزه، برق   

 

 سازمانهای حمایتی و نظارتی 
 شیالت، کمیته امداد، بهزیستی

 

 بازار های

 بازارهای داخلی، کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاور دورو قابلیت صادرات دارند

 



 فرآوری و بسته بندی آبزیان  







 صنایع دستی دریایی

 



 صنایع دستی دریایی

 

از طریق   توسعه تولید صنایع دستی دریایی

 کارشناسان مروج

 بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی 

ایجاد اشتغال و افزایش درآمد بومیان مناطق  

 کمتر توسعه یافته

 برپایی بازارچه های فروش محصوالت تولیدی

 ایجاد جاذبه های گردشگری و جذب توریسم



 نقش زنان در آبزی پروری 

 

  

  

  

 

 :اهداف
 پروری در کشور با محوریت توسعه امنیت غذاییآبزی نقش زنان در توسعه  

 توسعه رفاه جوامع روستایی و شهری 
 افزایش سرانه مصرف آبزیان 

 بهبود وضعیت اقتصادی خانوار روستایی 
 ایجاد اشتغال و درآمد

 بهبود کیفیت و کمیت تولیدات
 کاهش ضایعات کشاورزی

 توسعه صنایع تبدیلی
   ترویج فعالیت های مشارکتی و گروهی 



 با همکاری دفتر زنان روستايي و عشايریبهره بردار شناسايي و توانمند سازی زنان 
 

 تقسیم بندی استان ها در خصوص اجرای پروژه های آبزی پروری  با محوريت زنان  
 

  1386حمايت از تعاوني های زنان آبزی پرور با تشکیل صندوق اعتباری خرد از سال 
 هرمزگان درجزيره هنگامدر  استان 

   
برگزاری برنامه های آموزشي جهت حرفه آموزی و ارتقاء مهارت های شغلي زنان  

 متناسب با نیاز های جامعه وخانواده
 
در استان  آموزش زنان در قالب آموزشهای استاني و برگزاری دوره های طبخ آبزيان   

های مختلف کشور در راستای تبلیغ و ترويج آبزی پروری و ارتقاء سرانه مصرف  
 آبزيان  

   

 پیشینه



 
 

 نفرروز از بانوان شهر ها و روستای کشور و ارتقاء  افزايش مصرف سرانه 7۰۰۰۰آموزش بیش از 
 1397کیلوگرم در سال 12و   88کیلوگرم در سال  ۵/7به  87کیلوگرم در سال 3/7از   
 

برگزاری همايش ها ، نمايشگاه ها ،کارگاه ها و جشنواره ها ی مرتبط با زنان و خانواده ها در عرصه 
 های داخلي

 
 شناسايي زنان نمونه آبزی پرور در سطح کشور و انتخاب نمونه ها 

 
 پروژه تولید ماهیان گرمابي و سردابي در استخرهای ذخیره کشاورزی

 
 پرورش ماهیان آکواريومي 

 
 در روستاها( آب چاه و قنات )پرورش ماهي در شالیزار و منابع آبي خرد 

   
 (صید تفريحي با قالب و طبخ در پارک ها ) پروژه ترويج آبزی پروری 

 
 



 وضعیت زنان در اشتغال شیالت ایران 



نفر صیاد خانم رتبه دوم و  26پرورش دهنده بانو رتبه اول و هرمزگان با  9۰از آمار ارائه شده استان مازندران با 
 .نفر خانم پرورش دهنده رتبه سوم در کشور را به خود اختصاص داده اند  24استان خراسان رضوی با 







 

 97فعاليت زنان در آبزی پروری 
 

 تعداد بهره برداران زن  









 97مقایسه تولیدكشور و بانوان  در سال 



   تعداد زنان 

 زالو  خاویاری  میگو  زینتی  سردابی گرمابی   سال 

کرو 

 کودیل 

90 110 159 75 0 0 0 1 

97 597 290 55 12 12 11 1 

 مقایسه روند تولید و توسعه فعالیت بانوان در کشور

  



 

 تغییر رويکرد برنامه ريزان  نسبت به جايگاه و نقش زنان درتوسعه -1

 اجتماعي وتالش برای توانمند سازی آنان   -توجه به زنان آبزی پرور به عنوان يک واحد اقتصادی  -2

 توجه به توانمند سازی اعضای خانوار به موازات توانمند شدن زنان جهت انجام فعالیت های گروهي و خانوادگي   -3 

 فراهم کردن زمینه دسترسي زنان آبزی پرور  به تسهیالت قرض الحسنه در قالب وام درقبال انجام فعالیت های تولیدی -4

 ترويجي به زنان آبزی پرور –تخصیص سهم مشخصي از بودجه های آموزشي  -۵

 , Telefood , FAO,JICA , APO بین المللي  ژه هایمشارکت در پرو -6 

 اجرای برنامه های آموزشي در قالب همکاری های مشترک داخلي و خارجي  -7

 في پروژه با اخذ اعتبارات ملي و استاني باعنوان  انتخاب، آموزش و حمايت از زنان بهره بردار  معر -8

 زنان بهره بردار  ،  بازاريابي و برگزاری نمايشگاهها برای   اد طرح توسعه وترويج کارآفريني ايج -9

 اتحاديه يا تعاوني زنان آبزی پرور کشور تشکیل   -1۰

 تقويت زمینه های اشتغال، افزايش درآمد و کاهش فقر-11

 

 

 
 

 

 پيشنهادات



 نتایج و دستاوردها 

 
 توانمند شدن خانوار روستایی در مدیریت صحیح استفاده از منابع تولید در کشاورزی -1
توانمند شدن خانوار روستایی در افزایش بهره وری اقتصادی بر اساس مدیریت تولید  -2

 روستائی
 مدیریت پایدارو کاهش آسیب پذیری انسانی در خانوار روستایی -3
 حفظ و ارتقای پایداری در سیستم های محیط زیست در فعالیت های روستائی -4
 توانمند شدن خانوار روستایی در امنیت و سالمت غذا و فراورده های کشاورزی -5
 ارتقای سالمت و بهداشت حرفه ای خانوار روستائی -6
ظرفیت سازی اجتماعی و اقتصادی در خانوار روستائی برای حرکت در مسیر توسعه  -7

  پایدار
 

 



 منابع

  قانون پنج ساله برنامه ششم 
 تحلیل سیاستهای برنامه های توسعه کشاورزی به منظور دستیابی به توسعه پایدار  برنامه

ایرج ملک  و عضو هیات علمی دانگاه آزاد اسالمی  محمدصادق صبوریکشاورزی کشور 
 استاد دانشگاه تهران محمدی

  مقاالت دفتر امور زنان روستایی وعشایری کشور 

    سایت کار آفرینی 
 کسب و کارهای خانگی، سامانه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیسایت 
غالمرضا رفیعی راهکارهایی برای کاهش مصرف آب در آبزی پروری وآبزی پروری پایدار 
کارگاه آموزشی استان گلستان مهندس حمیدرضا بیدمال 
 مرکز آمار ایران علیرضا  1395-1384بررسی شاخص های عمده بازار کار در سالهای

 .....زاهدیان ،فریباسادات بنی هاشم و 

 

 

 

 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=محمدصادق&queryWr=صبوري&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=ايرج&queryWr=ملك محمدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=ايرج&queryWr=ملك محمدي&simoradv=ADV


 بررسي نقش فعالیتهای کشاورزی زنان روستايي در توانمندسازی اقتصاد خانوار بخش

 برزک شهرستان کاشان آقايان يوسف قنبری ، حمید برقي و خانم  قطبي نژاد

 مرکز آمار ايران  98نتايج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 

 دستورالعمل شیوه پرورش آرتمیا در کشور،سازمان شیالت ايران ،آقايان عبدالحي

 ،معدني ،شعاع حسني، طالبي،خانم ها کريمي وناجي

 اجرايي  تولید ريزجلبک ها در استخرهای روباز ،سازمان شیالت ايران ،آقايان  آيین نامه

 عبدالحي ، معدني ،شعاع حسني، طالبي،خانم ها کريمي وناجي

 

 پرورش ماهیان زينتي ، و طرح های اشتغال خانگي ، مهندس الهي 
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