
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 0011صادرات آبزیان در سال 

 (بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان گمرک ایران ) 

 

 
 

 سید قباد مکرمی :تهیه 

 0010بهار 



 :مقدمه 

موضوع آب و به تبع  ،باتوجه به شرایط اقلیمی و تغییرات آن به خصوص پدیده خشکسالی از سویی و رقابت کشورها در تامین منابع آبی    

آن امنیت غذایی به یکی از چالش های مهم بشریت طی سال های اخیر تبدیل شده است و به نظر می رسد طی سال های آتی این 

 .موضوع  تحت تاثیر عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ملی و بین المللی پیچیده تر و چالش برانگیز تر خواهد شد 

تاثیر دو عامل تولید و تجارت تعریف می گردد در این راستا توجه به هدایت و نظارت این دو از اهمیت خاصی  امنیت غذایی هر کشور تحت

 .برخوردار است 

از طرفی با توجه به ظرفیت های مختلف بالفعل و بالقوه کشور در زمینه تولید آبزیان شامل ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری و 

به ... ن در سال های اخیر به خصوص دانش موجود در دست اندرکاران تولید ، مراکز دانشگاهی و دانش بنیان و پیشرفت غیر قابل انکار آ

ینی در سبد غذایی مردم و استفاده از نقاط قوت جایگاه این محصوالت ارزشمند پروتئنظر می رسد رویکرد به سوی آبزی مصرفی و ارتقا 

 .یر باشد ذری و اشتغالزایی در سال های آتی اجتناب ناپموجود در عرصه رقابت جهانی برای ارز آو

گزارش حاضر خالصه ای است از جمع بندی آمار صادرات آبزیان براساس اطالعات منتشر شده توسط سازمان گمرک ایران که  امید می 

 .رود مورد استفاده دست اندرکاران و مسئولین قرار گیرد 

 : صادرات آبزیان

توانسته  علی رغم تغییرات شرایط اقتصادی الت آبزیان از جمله محصوالت زیربخش کشاورزی بوده است کهسال های اخیر محصو طی

فصل تجاری محصوالت صادراتی ضمن باالترین ارزش واحد ، جایگاه  42هی داشته باشد و همواره در بین قابل توج پایدار است صادرات

 .ویژه ای در ارزآوری محصوالت کشاورزی داشته باشد

 (1211 – 1931)مقدار و ارزش دالری صادرات محصوالت  آبزیان  -   1جدول 

  7931 7931 7933 7011 

 771173 719001 791331 799139 (تن) مقدار صادرات آبزیان 

 713319 737011 390171 077031 (هزار دالر) ارزش دالری 

 



 

 (1211 – 1931)مقدار و ارزش دالری صادرات محصوالت  آبزیان  - 1نمودار 

میلیون  5.8گانه کشاورزی به ترتیب برابر  42مجموع مقدار و ارزش دالری صادرات محصوالت کشاورزی شامل فصول  1211در سال    

 11.5و ( سهم وزنی ) درصد  1ات کشور برابر که سهم آن از نظر وزنی و ارزشی در مقایسه با کل صادرمیلیارد دالر بوده است  8.48تن و 

 . بوده است ( از نظر ارزش دالری ) درصد 

هزار تن و ارزش دالری این  181.1در بین محصوالت کشاورزی میزان صادرات محصوالت آبزیان و صنایع وابسته به آبزیان برابر 

درصد و سهم ارزشی آن برابر  1.5محصوالت کشاورزی برابر  میلیون دالر بوده است که سهم وزنی  آن در بین 494.4محصوالت برابر 

 .درصد بوده است  2.2

 است شده محاسبه کشاورزی محصوالت با مقایسه در وابسته صنایع و آبزیان محصوالت سهم - 4جدول 

  
  

 ارزش وزن 

 %سهم  دالر -مقدار  %سهم  کیلوگرم –مقدار 

 11.54 8،485،811،913 1.39 5،814،111،914 محصوالت کشاورزی 

  9.11    153،319،119  1.91    111،111،518 محصوالت آبزیان 

 1.51 24،924،341 1.25 21،121،191 محصوالت صنایع آبزیان 

  2.24    494،421،121  1.15    181،185،818 مجموع آبزیان 

 111 25،113،215،521 111 144،112،341،181 کل محصوالت صادراتی 

 

ردیف محصوالت خام آبزی یا کد تعرفه ای بوده است که مجموع وزن صادراتی این محصوالت  11شامل  1211صادرات آبزیان در سال 

نوع  1میلیون دالر بوده است همچنین در این سال  153.3برابر  ارزش دالری اظهار شده آن در سایت گمرکهزار تن و  111.1برابر 

تلف در فهرست صادرات صنایع وابسته به آبزیان قرار داشته اند که میزان این محصوالت صادراتی برابر محصول با کد های تعرفه ای مخ
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میلیون دالر بوده است این محصوالت شامل کنسرو ماهی ، خوراک آبزیان و مکمل های مرتبط و  24.9هزارتن و ارزش آن ها برابر  21

 .خاویار بوده است 

درصد صادرات آبزیان را  13درصد  و  12ل نخست صادراتی از نظر وزن و ارزش دالری به ترتیب محصو 8در بین محصوالت آبزیان 

درصد صادرات آبزیان را در بر می  31درصد و  51محصول نخست صادراتی از نظر وزن و ارزش دالری به ترتیب  11و شامل می شوند 

 .گیرند 

 :یان به شرح زیر بوده است سهم وزنی و  ارزشی محصوالت صادراتی در بین انواع آبز

 درصد از نظر ارزش دالری   21.1درصد سهم از نظر وزن و  98.3:   آبزیان پرورشی

 درصد از نظر ارزش دالری  98درصد سهم  از نظر وزن و   91:  آبزیان صید شده

 درصد از نظر ارزش دالری 15درصد سهم  از نظر وزن و   41:  صنایع شیالتی

 

 

 % -ارزش دالری انواع محصوالت صادراتی آبزیان سهم  -9نمودار 
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 ابزیان پرورشی صادراتی 

 ابزیان دریایی صادراتی 

 صنایع شیالتی



 

 به تفکیک پرورش و صید و صنایع آبزیان  1211مقدار و ارزش صادرات آبزیان در سال  -2 نمودار

 (سایت گمرک) مقدار و ارزش  انواع محصوالت صادراتی آبزیان به تفکیک کد تعرفه ای   -9 جدول

 ارزش دالری کیلوگرم -مقدار  HSکد  محصول ردیف

 51،115،914 99،134،111 19111111 سایر انواع میگو 1

4 
، 191954سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر و تخم ماهی 191952، 191959
19195311 41،251،354 41،831،589 

9 

 Cyprinus carpio ،carassius)انواع ماهی کپور 

carassius ،ctenopharyngodon idellus ،

Hypopthalmichthys spp ،Cirrhinus 

spp،Mylopharyngodon piceus) به استثنای جگر ،
 ماهی، تخم ماهی

19141911 11،858،488 15،913،832 

2 
سایر ماهی های پهن، تازه یا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهی 

 به استثنای توربوت، حلوا ماهیان، کفشک ماهیان
19144311 3،312،518 11،981،115 

 5،118،121 4،233،891 19113831 سایر 8

 1،422،129 9،119،231 19112911 منجمد 1

1 
سایر ماهی ها به غیر از جگر و تخم ماهی غیر مذکور در تعرفه 

 191458، 191452، 191459، 191454، 191451های 
19145311 4،515،183 2،111،544 

5 

، Salmo tratta ،Oncorhynchus)ماهی قزل آال 

mykiss ،Oncorhynchus clarki ،

Oncorhynchus aguabonita ،Oncorhynchus 

gilae ،Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster ) یخ زده، به استثنای
 جگر و تخم ماهی

19191211 1،418،111 9،121،332 

3 
به استثنای فیله و سایر ماهی هالیبوت بصورت تازه یا سرد کرده 

 قسمت های گوشتی
19144111 181،821 9،194،189 
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 ارزش دالری کیلوگرم -مقدار  HSکد  محصول ردیف

11 
به استثنای فلتان، )، یخ زده (fish flat)سایر ماهی های پهن 

 جگر تخم و منی ماهی( حلوا و کفشک
19199311 2،912،119 4،211،193 

11 
تازه یا Plaice (Pleuronectes Platessa )حلوا ماهیان 

 استثنای جگر ماهی، تخم ماهیسرد کرده به 
19144411 918،391 4،931،111 

14 

، Salmo trutta ،Oncorhynchus mykiss)قزل آال 

Oncorhynchus clarki ،Oncorhynchus 

aguabonita ،Oncorhynchus gilae ،

Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 
chrysogaster) 

19141111 1،113،545 4،911،982 

19 
ماهی های تن، یخ زده که در جای دیگری مذکور یا  سایر

 مشمول نباشد باسثنای جگر، تخم و منی ماهی
19192311 9،991،143 4،444،358 

12 
یخ زده به استثنای جگر و تخم ( Anguilla spp)مارماهی 

 ماهی
19194111 4،921،144 1،184،111 

18 

، 191411به استثنای )سایر خانواده ماهی آزاد و قزل آال 
تازه یا سرد کرده به استثنای جگر ماهی، ( 191412، 191419

 تخم ماهی

19141311 1،122،413 1،198،811 

 1،833،415 511،591 19119911 هاخرچنگ 11

 1،445،921 1،441،111 19113931 سایر ماهی کپور بجز برای ا صالح نژا د و تکثیرپرورش 11

15 
، 191954مذکور در ردیف  سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر

 یخ زده به غیر از جگر و تخم ماهی 191952، 191959
19194211 531،455 331،153 

 19195411 138،295 155،118 (Rajidae)سفره ماهی  13

41 
سایر ماهی ها قزل آال بجز برای اصالح نژا د و تکثیر و پرورش 

 و تخم چشم زده
19113131 421،324 231،215 

41 
 Pandalus spp., Crangon)میگوی آب سرد انواع 

crangon) 
19111111 112،114 259،818 

44 
سایر ماهی ها، تازه یا سرد کرده غیر مذکور در ردیفهای 

191411 ،191414 ،191419 ،191412 
19141311 411،111 299،131 

49 
فیله سگ ماهی، سایر کوسه ها، پرتوهاهی ها و چهارگوش ماهی 

 تازه، سرد شده یا یخ زده( راجیدا ) ها 
19125511 933،111 935،193 

 982489 421481 19111111 ماهی های زنده زینتی آب شیرین 42

48 
) سایر ماهی ها بصورت فیله و سایر قسمت های گوشتی ماهی 

 تازه یا سرد کرده یا یخ زده( حتی قیمه شده 
19122311 52،111 922،449 

41 

های آزاد اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس سایر ماهی ها بجز ماهی 
و ماهی آزاد دانوب و ماهی قزل آال یخ زده به استثنای یخ زده، 

 به استثنای جگر و تخم ماهی
19191311 148،935 451،313 

41 
بصورت یخ زده (  Dicentrarchus spp) ماهی سی باس 

 به استثنای فیله ماهی و سایر قسمت های گوشت ماهی
19195211 81،218 441،329 



 ارزش دالری کیلوگرم -مقدار  HSکد  محصول ردیف

 152،221 183،521 19125311 سایر 45

43 
سایر ماهی های خشک شده، به غیر از دل و جگر خوراکی 

 codماهی، حتی نمک زده شده ولی غیر دودی و ماهی روغن 
19188311 181،191 195،819 

 141949 11188 19143111 جگر، تخم و منی ماهی بصورت تازه یا سرد کرده 91

 19145211 81،898 111،939 .(Dicentrarchus spp)سیکباس ماهی  91

94 
یا   Pecten Chlamysحلزون ملکه از جنس 

Placopecten 
19114411 18،111 19،112 

99 

سایر ماهی های دودی شامل فیله ، پنیر از دل وجگر خوراکی 
، 191829، 191824، 191821ماهی باستثنای ماهی های ردیف 

191822 

19182311 81،229 81،924 

 23111 11115 19111311 ماهی های زنده زینتی آب شور 92

98 
، یخ زده باسثنای جگر ماهی تخم و منی (plaice)حلوا ماهیان 

 آن
19199411 9111 99552 

91 
شمشیر ماهی یا نیزه ماهی تازه یا سردکرده به استثنای فیله 

 1912ماهی و سایر قسمت های گوشتی ماهی مشمول 
19142111 42،421 45،141 

 42،111 14،111 19113311 سایر ماهی های زنده برای ا صالح نژا د وتکثیر وپرورش 91

95 
حتی قیمه )انواع فیله ماهی قزل آال و قسمت های گوشتی ماهی 

 ، تازه، سردکرده یا یخ زده(شده
19125411 8451 44115 

 41،211 41،211 19181311 سایر 93

 41،113 4،841 19193111 و منی ماهی بصورت یخ زده جگر ، تخم 21

21 

خرچنگ صخره ا ی و سایر خرچنگ های دریائی آب شیرین یا 

گونه، گونه  panulirusگونه، palinurusخاردا ر، یخ زده 

gasus گونه) 

19111111 11،112 41،141 

24 
سایر ماهی های تن، تازه یا سرد کرده که در جای دیگری مذکور 

 مشمول نباشدیا 
19149311 91311 13855 

 19145411 13،411 13،411 (Rajidae)سفره ماهی  29

 11،118 5،121 19113111 قزل ا البرای ا صالح نژا د وتکثیر و پرورش 22

28 

بونیتو و سایر ( of the genus thunnus)انواع فیله تن 
، تازه، سرد کرده یا (حتی قیمه شده)قسمت های گوشتی ماهی 

 یخ زده

19125111 11،111 11،413 

 11،311 8،481 19119411 (هوماروس یهاگونه)گوها یشاه م 21

 3،111 5،111 19141411 191414کد کاال  21

 3،411 1،331 19194811 انواع ماهی کپور یخ زده به استثنای جگر و تخم ماهی 25

 5،112 2،111 19119111 یائیدر یهار خرچنگیو سا یاالبستر صخره 23



 ارزش دالری کیلوگرم -مقدار  HSکد  محصول ردیف

 2121 231 19113141 قزل آال ازنوع تخم چشم زده 81

 19111411 331 9812 (Homarusگونه )البستر دریایی 81

84 
به استثنای ماهی ازاد اقیانوس ارام، اطلس و )خانواده ماهی ازاد، 

 یخ زده به استثنای جگر، تخم و منی ماهی( دانوب
19194311 9،111 9،112 

 4121 1481 19112411 و ماهی مرکب زنده، تازه یا سردکردهگربه ماهی  89

82 

و ماهی ( Salmo Salar)ماهی سالمون اقیانوس اطلس 

تازه یا سرد کرده به استثنای ( Huchohucho)سالمون دانوب 
 جگر ماهی، تخم ماهی

19141211 215 1431 

 181 811 19113341 تخم و الرو بچهک ماهی 88

81 

( حتی قیمه شده )ها قسمت های گوشتی ماهی سایر فیله ماهی 
تازه سرد کرده به استثنای ماهی تیالپیا گربه ماهی ماهی سوف 

 نیل

19129311 1،115 121 

81 
به استثنای جگر ماهی، تخم .( Oreochromis spp)تیالپیا 

 ماهی
19141111 211 211 

85 
 191511سایر خیارهای دریایی غیر از گونه مذکور در تعرفه 

 منجمد، خشک شده، نمک سود یا در آب نمک
19151311 111 911 

83 
، (حتی قیمه شده ) فیله ماهی و سایر قسمت های گوشتی ماهی 
 تازه یا سرد کرده یا یخ زده

19121311 411 425 

11 
 

19149411 11 91 

11 
وسایر قسمت های (  Xiphias gladius)فیله اره ماهی 
 ، تازه، سرد کرده یا یخ زده(حتی قیمه شده)گوشتی ماهی

19125211 1 49 

 603,381,661 668,166,011 مجموع آبزیان

1 
، کامل یا قطعه ( Salmon)فرآورده ها وکنسروهای ماهی آزاد 

 قطعه شده باستثنای قیمه شده
11121111 1،115،124 41،141،924 

 11،513،111 41،314،835 49133111 آبزیانخوراک آماده  4

 8،451،198 1،923،811 11124111 سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهی ها 9

2 
که  در ( باستثنای  قیمه  شده )فرآورده ها و کنسروهای  ماهیها

 جای  دیگری  مذکور نباشند
11121311 1،191،111 9،422،111 

 1818851 9112 11129111 خاویار 8

 211،135 4،451،538 49133141 افزودنی های خوراک آبزیان 1

 311 111 11184311 سایر میگو و روبیان آماده شده یا کنسرو شده 1

 62,162,321 66,861,118 مجموع صنایع آبزیان

 212,261,868 616,110,181 مجموع

 

 



 کشورهای وارد کننده آبزیان از ایران 

از منظر وزن برابر  (9جدول شماره )کشور نخست  8سهم  .کشور مختلف صادر شده است  92ایران به  محصوالت آبزیان 1211در سال    

تن انواع  99519چین با واردات .درصد ارزش صادرات آبزیان کشور بوده است  51درصد کل صادرات ایران و از نظر ارزش دالری برابر  13

تن و  12415میگو با میزان . ی مهمترین مقصد صادراتی آبزیان کشور بوده استدرصدی از نظر ارزش دالر 91آبزیان از ایران و سهم 

 .میلیون دالر بیشترین آبزی صادراتی ایران به چین بوده است  99.5ارزش 

میگو با . درصد دومین بازار تجاری محصوالت آبزیان کشور بوده است  49ارزشی  معادل تن و سهم  49151واردات کشور امارات با   

تنوع محصوالت آبزی .میلیون دالر ارزشمندترین محصول آبزی ایران بوده است که به امارات صادر شده است  41.3تن و  11515دار مق

 . کد تعرفه ای مختلف بوده است  11صادر شده به امارات نسبتا بیشتر و شامل 

 

  1211لف در سال مقدار و ارزش دالری صادرات محصوالت آبزیان ایران به کشورهای مخت -2جدول 

 %سهم ارزشی  %سهم وزنی  ارزش دالری  مقدار کیلوگرم کشور وارد کننده  ردیف

 91 91  81،891،212       99،519،511      چین 1

 49 41  24،581،512       49،151،245      امارات متحده عربی 4

 14 1  49،112،831       1،193،183         کویت 9

 3 18  11،112،181       11،128،811      عراق 2

 1 8  14،411،111       8،153،131         فدراسیون روسیه 8

 1 1  11،314،991       1،111،323         مالزی 1

 9 4  2،318،111          1،355،811         قطر 1

 9 8  2،532،515          8،383،111         تایلند 5

 4 4  9،511،111          4،914،184         آذربایجان جمهوری 3

 4 1  9،111،183          1،218،888         عمان 11

 1 1  4،118،155          319،398             ارمنستان 11

 1 1  1،141،913          211،111             اسپانیا 14

 1.2 1  125،811              1،111،982         پاکستان 19

 1.9 1  181،958              151،113             سری النکا 12

 1.9 1.1  811،131              185،331             ترکیه 18

 1.9 1.1  884،134              145،391             استرالیا 11

 1.9 1  812،192              514،151             بنگالدش 11

 1.1 1.1  428،511              11،131                (بریتانیا)انگلستان  15

 1.1 1.1  411،815              15،181                لبنان 13

 1.1 1.9  414،535              911،441             ویتنام 41

 1.1 1.1  121،315              11،584                بالروس 41

 1.1 1.19  191،211              91،445                قزاقستان 44



 %سهم ارزشی  %سهم وزنی  ارزش دالری  مقدار کیلوگرم کشور وارد کننده  ردیف

 1.1 1.12  191،554              25،111                تایوان 49

 1.1 1.1  142،411              142،311             کامرون 42

 1.1 1.1  144،211              81،311                هنگ کنگ 48

 1.1 1.1  111،514              18،952                (جنوبی)کره  41

 1.1 1.14  111،141              41،112                هند 41

 1.1 1.19  35،918                 91،111                ایتالیا 45

 1.14 1.14  94،541                 13،351                فرانسه 43

 1.14 1.119  91،113                 9،118                   اوکراین 91

 1.119 1.1118  8،331                    849                       افغانستان 91

 1.111 1.111  4،411                    131                       آلمان 94

 1.111 1.111  1،141                    811                       بلژیک 99

 1.11114 1.11111  91                           11                          ژاپن 92

 111 111  153،319،154     111،111،583    مجموع 

 

 

 

 % -1211کشور نخست مقصد محصوالت آبزیان ایران  در سال  11سهم ارزش صادرات آبزیان به  -8نمودار 

 

 

30 

23 12 

9 

6 

6 

3 
3 

2 2 

4 
 چین

 امارات متحده عربي

 کویت

 عراق

 فدراسیون روسیه

 مالزي

 قطر

 تایلند

 جمهوري آذربایجان

 عمان

 سایر 



 

 1211سهم ارزش صادرات محصوالت آبزیان به مناطق مختلف جهان در سال  - 1نمودار 

 

  1211مقدار و ارزش دالری  انواع ابزیان صادر شده به کشور چین درسال  -  8 جدول

 ارزش دالری کیلوگرم -وزن  کد  محصول 

 99،531،521 12،415،121 19111111 سایر انواع میگو

سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 
یخ زده به غیر از جگر و تخم  191952، 191959، 191954

 ماهی

19195311 11،515،181 41،289،111 

 1،531،421 388،491 19112911 منجمد 

یخ زده به استثنای جگر و تخم  (Anguilla spp)مارماهی 
 ماهی

19194111 1،121،111 1،444،111 

به استثنای )، یخ زده (fish flat)سایر ماهی های پهن 
 جگر تخم و منی ماهی( فلتان، حلوا و کفشک

19199311 113،915 83،218 

سایر ماهی های تن، یخ زده که در جای دیگری مذکور یا 
 و منی ماهی مشمول نباشد باسثنای جگر، تخم

19192311 42،111 14،131 
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  1211مقدار و ارزش دالری  انواع ابزیان صادر شده به کشور امارات درسال  -  1 جدول

 ارزش دالری کیلوگرم -مقدار  کد  محصول 

 41،382،814 11،515،338 19111111 سایر انواع میگو

ماهی به استثنای توربوت، سایر ماهی های پهن، تازه یا سرد کرده بجز جگر و تخم 
 حلوا ماهیان، کفشک ماهیان

19144311 5،199،581 11،544،429 

 1،282،111 519،311 19119911 هاخرچنگ 

 151،191 913،841 19119831 سایر

جگر ( به استثنای فلتان، حلوا و کفشک)، یخ زده (fish flat)سایر ماهی های پهن 
 تخم و منی ماهی

19199311 1،411،111 115،111 

یخ  191952، 191959، 191954سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 
 زده به غیر از جگر و تخم ماهی

19195311 859،313 811،313 

سایر ماهی های تن، یخ زده که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد باسثنای جگر، 
 تخم و منی ماهی

19192311 851،141 811،144 

 244،212 485،141 19112911 منجمد 

تازه یا ( 191412، 191419، 191411به استثنای )سایر خانواده ماهی آزاد و قزل آال 
 سرد کرده به استثنای جگر ماهی، تخم ماهی

19141311 419،111 412،113 

یخ  191952، 191959، 191954سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 
 از جگر و تخم ماهیزده به غیر 

19194211 192،111 114،111 

 19145211 84،111 111،811 .(Dicentrarchus spp)ماهی سی باس 

شمشیر ماهی یا نیزه ماهی تازه یا سردکرده به استثنای فیله ماهی و سایر قسمت های 
 1912گوشتی ماهی مشمول 

19142111 42،421 45،141 

 Salmo trutta ،Oncorhynchus mykiss ،Oncorhynchus)قزل آال 

clarki ،Oncorhynchus aguabonita ،Oncorhynchus gilae ،

Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 
19141111 19،982 45،124 

 19145411 13،411 13،411 (  Rajidae)سفره ماهی 

 3،111 5،111 19141411 191414کد کاال 

، Salmo tratta ،Oncorhynchus ،mykiss)آال ماهی قزل 

Oncorhynchus clarki ،Oncorhynchus aguabonita ،

Oncorhynchus gilae ،Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster )یخ زده، به استثنای جگر و تخم ماهی 

19191211 1،811 9،281 

منجمد، خشک شده، نمک  191511تعرفه سایر خیارهای دریایی غیر از گونه مذکور در 
 سود یا در آب نمک

19112911 111 911 

 

 



 :صادرات میگو 

از نظر   کشور مختلف صادر شده است این محصول 41به  1211میگوی ایران یکی از مهمترین آبزیان صادراتی کشور است که در سال 

کشور چین . درصد از کل صادرات آبزیان ایران را شامل می شود  24.1کل صادرات آبزیان ایران و از نظر ارزش دالری  91.2وزنی 

 .مهمترین بازار صادراتی ان محصول بوده است و پس از آن امارات و روسیه به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار داشته اند 

درصد از این  2تنها درصد دیگر به کشورهای شرق اسیا و  25ایران به کشورهای همسایه صادر شده است و  نیمی از صادرات میگوی 

محصول روانه بازارهای اروپایی شده است این در حالی است که از منظر مقررات بهداشتی و با توجه به ارسال برنامه پایش 

 .  گو از مبداء ایران محدودیتی نداشته استملی سازمان دامپزشکی ایران به اتحادیه اروپا واردات می

 به تفکیک مقصد تجاری 1211مقدار و ارزش صادرات میگو  ایران در سال  – 1جدول 

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 24 24 99،531،521 12،415،121 چین

 99 94 41،382،814 11،515،338 امارات متحده عربی

 11 14 5،815،148 2،182،212 فدراسیون روسیه

 1 1 2،114،341 1،532،111 مالزی

 9 9 4،599،381 1،115،199 عمان

 1 1 1،141،913 211،111 اسپانیا

 1 1 553،113 913،821 قطر

 1.1 1 811181 115151 کویت

 1.1 1.8 821،813 182،253 ترکیه

 1.9 1.4 424،283 11،121 (بریتانیا)انگلستان 

 1.9 1.4 411،815 15،181 لبنان

 1.4 1.1 191،554 25،111 تایوان

 1.1 1.1 111،141 41،112 هند

 1.1 1.1 35،918 91،111 ایتالیا

 1.13 1.1 11،181 41،111 قزاقستان

 1.15 1.1 19،958 42،111 هنگ کنگ

 1.11 1.1 81،591 15،819 (جنوبی)کره 

 1.12 1.1 92،521 11،514 جمهوری آذربایجان

 1.12 1.1 45،511 15،111 فرانسه

 1.19 1.14 41131 1818 ارمنستان

 1.11 1.11 3598 4819 عراق

 111 111 51،115،914 99،134،111 مجموع

 23.3 81 21،221،313 11،524،535 (کشور 11)همسایگان

 21.3 25 95،521،511 11،419،313 (کشور 8)شرق آسیا 

 1.1 4 1،938،399 821،121 (کشور 2)اروپا 

 1.2 1.9 949،853 35،111 (4)سایر 



 

 

 1211سهم بازارهای مختلف محصول صادراتی میگو ایران در سال  -   1 نمودار

 (کیلوگرم ) سال اخیر  2مقدار میگوی صادر شده تحت کد های مختلف طی  - 5  جدول

7931 7931 7933 7011   

 (00016000)سایر انواع میگو 9941334111 7140194710 30909110 97711091

 (00010030 -میگوی آب سرد ) سایر  1 043914191 7330130 913713

 (00016100)انواع میگوی آب سرد  7104713 1014931 30133 911131

009113 30900 
  

 (00013030)میگوی خشک

 مجموع میگو  99131193 39903793 31913710 93910011

 

 ( دالر ) سال اخیر  2ارزش دالری صادرات میگو ایران تحت کد های مختلف طی  -  3جدول 

7931 7931 7933 7011   

 (00016000)سایر انواع میگو 17111913 01011001 01139100 793371131

 (00010030 -میگوی آب سرد ) سایر  1 70131011 1131990 7070317

 (00016100)میگوی آب سرد  انواع 019010 9903333 993911 7310131

9901131 373970 
  

 (00013030)میگوی خشک

 مجموع میگو  17037111 01191301 10790113 700111139
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 ( هزار دالر   –تن ) سال اخیر  2مقدار و ارزش صادرات میگو طی - 11جدول  

7931 7931 7933 7011   

 (تن)مقدار صادرات میگو  99131 39903 31913 93910

 (هزار دالر) ارزش دالری  17033 01191 10791 700111

 

 

 

 

 ( هزار دالر  –تن ) سال اخیر  2مقدار و ارزش صادرات میگوی ایران  تحت کد های مختلف طی  -  5نمودار 
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 (تن)مقدار صادرات میگو 

 (هزار دالر) ارزش دالری 



 و جگر از غیر به زده یخ 101030 ،101030 ،101030 ردیف در مذکور غیر ها کوسه و ها ماهی سگ سایر

 ماهی تخم

و با عنوان سایر سگ ماهیان و کوسه ها بوده است که  19195311تحت کد  1211دومین محصول آبزیان صادراتی در سال      

این محصوالت از نظر وزنی و . درصد  مشتری بالمنازع این محصوالت بوده اند  38کشورهای شرق آسیا و به خصوص چین با سهم 

 . شامل می شوند  1211کل صادرات آبزیان ایران را در سال % 12و %   13.2ارزش دالری به ترتیب 

به تفکیک  1211شامل سایر سگ ماهیان و کوسه ها  در سال  19195311مقدار و ارزش صادرات محصوالت تحت کد   - 11جدول 

 مقصد تجاری

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 11 15 41،289،111 11،515،181 چین

 11 11 4،834،455 4،181،334 مالزی

 1 1 1،144،581 1،914،141 تایلند

 2 1 311،249 441،411 فدراسیون روسیه

 4 9 811،313 859،313 امارات متحده عربی

 1.2 1 111،111 129،141 بنگالدش

 1.4 1 11،911 11،445 قزاقستان

 1.4 1 85،411 25،811 پاکستان

 1.4 1 81،191 21،511 (جنوبی)کره 

 1.4 1 21،919 81،111 عمان

 1.1 1 91،193 21،484 عراق

 1.1 1 12،212 1،439 بالروس

 1.1 1 11،311 4،241 ارمنستان

 111 111 41،831،589 41،251،354 مجموع

 1.1 2 1،181،591 314،191 (کشور  1) همسایگان 

 39 38 42،142،321 41،918،999 (کشور 2) شرق آسیا

 1.2 1 118،118 181،119 (کشور 4) سایر 

 

 

 

 

 

 



 : صادرات کپور ماهیان

کپور ماهیان از تولیدات قدیمی آبزی پروری کشور می باشد که در زیربخش آبزی پروری بیشترین تولیدات کشور به این ماهیان تعلق   

از سویی با توجه . عمده تولیدات این بخش به بازارهای داخلی کشور روانه می شود و بخش محدودی از این تولیدات صادر می شود . دارد  

محدود بازارهای صادراتی این تولیدات در ایران به نظر می رسد ظرفیت های صادراتی این محصول به خصوص به به تنوع بسیار 

 .کشورهای اوراسیا و شرق اروپا می تواند بیش از مقادیر کنونی باشد 

 به تفکیک مقصد تجاری 1211مقدار و ارزش صادرات کپور  ایران در سال  - 14جدول 

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 52.1 34.5 18،953،211 18،951،511 عراق

 14.1 9.1 4،911،815 141،318 کویت

 9.2 9.2 111،951 811،411 جمهوری آذربایجان

 1.12 1.18 1،151 1،151 *قطر

 111.1 111.1 15،941،132 11،858،188 مجموع

 111.1 111.1 15،941،132 11،858،188 (کشور  2) همسایگان 

 صادرات کپور به قطر با دو کد انجام شده است

 تکثیرپرورش و د نژا صالح ا برای بجز کپور ماهی سایرتحت عنوان  19113931مقدار و ارزش دالری صادراتی کد  - 19جدول    

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 13 13 1104939 1194311 عراق

 91 91 0194301 0194111 جمهوري آذربايجان

 711 711 743314907 743314111 مجموع 

 (کیلوگرم ) سال اخیر به تفکیک کد های مختلف  2مقدار صادرات کپور ایران طی  -  12جدول 

7931 7931 7933 7011 
 

77301009 71111711 71133111 71010300 
استثناي جگر ماهي، انواع ماهي كپور ، به 

 (00070000)تخم ماهي 

10011 
 

0379170 7331111 
سایر ماهي کپور بجز براي ا صالح نژا د و 

 (00063030)تکثیرپرورش 

90101 
 

733311 1337 
انواع ماهي كپور یخ زده به استثناي جگر و 

 (00007000)تخم ماهي 

 مجموع 71173301 37031330 71111711 73113019

 

 



 (دالر ) سال اخیر به تفکیک کد های مختلف  2ارزش صادرات کپور ایران طی  -  18 جدول

7931 7931 7933 7011 
 

99033110 31790133 31313100 71973030 
انواع ماهي كپور ، به استثناي جگر ماهي، 

 (00070000)تخم ماهي 

339030 
 

0313119 7331907 
سایر ماهي کپور بجز براي ا صالح نژا د و 

 (00063030)تکثیرپرورش 

730701 
 

733131 3317 
انواع ماهي كپور یخ زده به استثناي جگر و 

 (00007000)تخم ماهي 

 مجموع 73001311 93113990 31790133 99301901

 

 ( هزار دالر   –تن ) سال اخیر  2مقدار و ارزش صادرات کپور طی  - 11جدول 

7931 7931 7933 7011 
 

 (تن)مقدار صادرات کپور  71173 37031 71111 73111

 (هزار دالر ) ارزش دالری  73001 93113 31790 99301

 

 

 

 ( هزار دالر  –تن ) سال اخیر  2مقدار و ارزش صادرات کپور ایران  تحت کد های مختلف طی  -3نمودار  
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 (تن)مقدار صادرات کپور 

 (هزار دالر ) ارزش دالری 



 ماهیان، حلوا توربوت، استثنای به ماهی تخم و جگر بجز کرده سرد یا تازه پهن، های ماهی سایر

 ماهیان کفشک

به  1211ایران در سال (  تازه یا سرد ) شامل سایر ماهیان پهن  19144311مقدار و ارزش صادرات محصوالت تحت کد  - 11جدول 

 تفکیک مقصد تجاری

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 11.4 51.1 11،544،429 5،199،581 امارات متحده عربی

 94.1 11.3 8،925،213 1،111،915 کویت

 1 1 125،118 128،181 قطر

 1.4 1 41،121 82،151 مالزی

 1.14 1.11 9921 881 (بریتانیا)انگلستان 

 1.11 1.11 311 411 جمهوری آذربایجان

 111 111 11،981،115 3،312،518 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :صادرات قزل آال 

وجود مناطق کوهستانی در کشور فرصتی ایجاد . به سبد محصوالت صادراتی آبزیان افزوده شده است  ماهی قزل آال  در سال های اخیر  

  تولید انبوه این ماهی سردآبی را داشته باشد نموده است که کشور ایران به عنوان یکی از شرقی ترین طول جغرافیایی در کره زمین ظرفیت 

 ماهی تخم و جگر استثنای به ، به تفکیک مقصد تجاری 1211ایران در سال   زده یخ  آال قزل ماهیار و ارزش صادرات مقد - 15جدول 

(19191211 ) 

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 1191 0393 340974131 1004070 فدراسیون روسیه

 3191 9197 741114771 0114173 ارمنستان

 990 099 7934000 004003 بالروس

 197 197 04317 74011 جمهوري آذربايجان

 197 197 0710 7110 عراق

 197 197 94001 74011 امارات متحده عربي

 71191 71191 941014330 743104111 مجموع

 3190 3091 941704001 743374771 (کشور  5)همسايگان

 190 099 7934000 004003 (کشور 1) ساير

 

  19141111 تحت کد   آال قزل به تفکیک مقصد تجاری 1211در سال   آال قزل ماهیمقدار و ارزش صادرات  -- 13جدول 

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 1191 1393 741994011 1014191 جمهوري آذربايجان

 3199 3191 1114307 3134131 ارمنستان

 791 791 934910 714100 فدراسیون روسیه

 793 793 314103 794900 امارات متحده عربي

 197 197 34711 74111 کويت

 71191 71191 349714900 741134131 مجموع

 71191 71191 349714900 741134131 (کشور  5) همسايگان 

 

 

 

 

 



 

 به کرده سرد یا تازه( 191412 ،191419 ،191411 استثنای به) آال قزل و آزاد ماهی خانواده سایر مقدار و ارزش صادرات - - 41جدول 

 19141311به تفکیک مقصد تجاری تحت کد  1211در سال  ماهی تخم ماهی، جگر استثنای

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 1197 1097 743004930 1134073 کويت

 7191 3190 3104773 3794111 امارات متحده عربي

 991 399 174317 314111 قطر

 391 997 934111 934111 عراق

 790 393 394711 394311 جمهوري آذربايجان

 71191 71191 741904017 741004373 مجموع

 71191 71191 741904017 741004373 (کشور  5) همسايگان 

 

 

 ( 19125411) زده یخ یا سردکرده تازه، ،(شده قیمه حتی) ماهی گوشتی های قسمت و آال قزل ماهی فیله انواع -41جدول 

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 711 711 33111 0311 عراق

 

 (09013130)ساير ماهي ها قزل آال بجز براي اصالح نژا د و تکثیر و پرورش و تخم چشم زده - 22جدول 

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 33 31 0014397 3974103 عراق

 0 7 304731 34111 اوکراين

 9 9 71311 1031 جمهوري آذربايجان

 711 711 0314011 3074303 مجموع 

 

 ( 00063660) قزل ا البراي ا صالح نژا د وتکثیر و پرورش  - 70جدول 

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 711 711 714170 14101 عراق

 

 ( 09013120)قزل آال ازنوع تخم چشم زده  - 22جدول

 %سهم ارزش  %سهم مقدار  ارزش دالری (  kg) مقدار  کشور مقصد

 711 711 0101 031 اکراين



 (کیلوگرم ) سال اخیر به تفکیک کد های مختلف  2ایران طی ( سردآبی ) مقدار صادرات قزل آال  -  48جدول 

7931 7931 7933 7011 
 

309111 03710 000911 
 

 (00076600)قزل آال 

 (00006000) قزل آال منجمد  7310111 910971 731909 710171

 (00076300) ماهی آزاد و قزل آال سایر خانواده  7100373 010371 7971100 3303931

  
710339 

 
 (00007300) خانواده ماهی آزاد یخ زده 

  
714111 

 
 (00000700)ماهی آزاد 

 (00000700) انواع ماهی قزل آال فیله  تازه و سرد  0311 04309 31311 31113

30191 311909 3074303 9734310 
و تکثیر و سایر ماهي ها قزل آال بجز براي اصالح نژا د 

 00063630) پرورش و تخم چشم زده 

 مجموع 3191017 7010033 7103317 3110911

 

 (دالر ) سال اخیر به تفکیک کد های مختلف  2ایران طی ( سردآبی ) ارزش صادرات قزل آال  - 41جدول  

7931 7931 7933 7011 
 

7937909 719901 7071733 
 

 (00076600)قزل آال 

 (00006000) قزل آال منجمد  9101330 7717301 193133 171311

 (00076300) سایر خانواده ماهی آزاد و قزل آال  7190017 171900 0971191 93331301

  
910117 

 
 (00007300) خانواده ماهی آزاد یخ زده 

  
014191 

 
 (00000700)ماهی آزاد 

 (00000700) و سرد  انواع ماهی قزل آال فیله  تازه 33111 374333 13399 310131

913113 109701 0314011 1794397 
سایر ماهي ها قزل آال بجز براي اصالح نژا د و تکثیر و 

 00063630) پرورش و تخم چشم زده 

 مجموع 1173310 0317130 1191001 03031000

 

 ( هزار دالر   –تن ) سال اخیر  2طی ( سردآبی ) مقدار و ارزش صادرات قزل آال  - 41جدول 

7931 7931 7933 7011   

 (تن)مقدار صادرات قزل آال  3191 7011 7103 3110

 (هزار دالر ) ارزش دالری  1173 0313 1191 03031

 

 

 

 

 



 

 ( هزار دالر  –تن ) سال اخیر  2ایران  تحت کد های مختلف طی ( سردآبی ) مقدار و ارزش صادرات قزل آال  - 11نمودار  
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 (تن)مقدار صادرات قزل آال 

 (هزار دالر ) ارزش دالری 



 :صادرات خاویار 

 

 خاویاری ایران محصولی صادراتی که آوازه این محصول در جهان قدمتی به بلندای تاریخ دارد ، 

 به تفکیک مقاصد تجاری  1211و   1933مقدار صادرات خاویار  ایران در سال های  ماهی -45جدول 

6133 6688 

 % تغییر (kg)مقدار  کشور ردیف (kg)مقدار  کشور ردیف

 31 1118 امارات متحده عربی 1 811 امارات متحده عربی 1

 491 828 (بریتانیا)انگلستان  4 114 (بریتانیا)گلستان ان 4

 21 435 ژاپن 9 419 ژاپن 9

 531 413 سویس 2 45 سویس 2

 
 442 پرتغال 8 1 پرتغال

 
 11- 188 فدراسیون روسیه 1 118 فدراسیون روسیه 8

 
 123 فرانسه 1 1 فرانسه

 
 144 113 کویت 5 23 کویت 1

 413 118 استرالیا 3 92 استرالیا 1

 82 119 هنگ کنگ 11 11 هنگ کنگ 5

 111 38 سنگاپور 11 28 سنگاپور 3

 911 32 کانادا 14 41 کانادا 11

 422 51 قطر 19 48 قطر 11

 11- 15 اسپانیا 12 133 اسپانیا 14

 81 14 تایوان 18 21 تایوان 19

 
 82 مالزی 11 1 مالزی

 

 
 81 ترکیه 11 1 ترکیه

 
 19 98 ایتالیا 15 91 ایتالیا 12

 58- 99 آلمان 13 441 آلمان 18

 
 41 بلژیک 41 1 بلژیک

 
 28- 15 عمان 41 99 عمان 11

 
 11 لوکزامبورگ 44 1 لوکزامبورگ

 

 
 18 یونان 49 1 یونان

 
 911 12 کامبوج 42 9 کامبوج 11

 151 12 نیجریه 48 8 نیجریه 15

 49- 11 تایلند 41 19 تایلند 13

 
 1 فیلیپین 41 1 فیلیپین

 

 
 8 ارمنستان 45 1 ارمنستان

 



6133 6688 

 % تغییر (kg)مقدار  کشور ردیف (kg)مقدار  کشور ردیف

 
 8 چین 43 1 چین

 

 
 8 رومانی 91 1 رومانی

 
 11- 8 (جنوبی)کره  91 1 (جنوبی)کره  41

 
 2 عراق 94 1 عراق

 

 
 1 لبنان 99 1 لبنان

 
 411 بلژیک 41

 
 111- 1 بلژیک

 148 هلند 44
 

 111- 1 هلند

 91 ونزوئال 49
 

 111- 1 ونزوئال

 1 سوئد 42
 

 111- 1 سوئد

 11 1116 مجموع 2206 مجموع

 
 درصد تغییر 1211 1933 منطقه

 
 61 1218 311 کشورهای اروپایی

 
 21- 851 111 اتحادیه اروپا

 
 11 1234 529 کشورهای همسایه

 
 06 115 211 شرق آسیا

 
 00 32 81 قاره آمریکا

 
 608 12 8 آفریقا

 
 1 1 سایر

 
 11 9112 4451 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


