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 رینظی ب نیزم کره در رای اهیگ وی جانور تنوع که استی پروردگار مخصوص شیستا و حمد

  .یبشر تصور از فراتر و دیآفر
  

������ � ��	 
�� �.   

 ����� � ����� ��� ������� �	� � ����  �!	�� ��"# $��%& �� ��� ��' (�"��) *���+ �"'� ��� ,�	 �-   

�.�� � /0	 � ��� ��' (�"��) 1�2"3�� 4�5' �� 1���-� �5�6) �)�. �.��78 ��9:) � ;��<) = �$�	� �

 ,�	 �� �� ��' �>��� �����?� �"!@�2018�	� ��'���+ . �� E�29) 1���-� ?� *��78 = � �� E�29) 1���-�

 �>��� �����' (�)?�	 ��� � �	)FAO(  ��� �>�8 1��H� �>��� (�)?�	 $ 
��I>� 
�!) ��) (CITES  (�)?�	 �

�	� �2. E��6�	� (�� � 1�"..  

�� ��' 2"3�� �� J�) �����%&$2"3�� �� �>�8 K"&�� $ �� �>�8 �� J�	 �  �� ��' �>��� ��?� �� J�) �����%& 

(� �>��� ��?�$) 1��H� � (��� �� ��� ��' �2>? (�"��) �  � ���) �L � ��? J%M J6� ,�I�>� �I>  ?� �� ��' 1�I�%

�	� �2. ���.� ��>� � *��78 = � �� �& �	� �����) �N��.  

 *��78 = � �� 2"3�� ,��2� ,�	 �& �	� �&O �?P2017 � R��) ��?� ,��2� ,�	 � 20182.� �) .  

��� �� �%6�S� � �)��� ���8� �I��� �� TM�& 29M �� ���	 2 �. �& �	� = � *��78 = � �"�� ?� U2�  ��� �)

 V6 W	�� �>��� ��?� �� ��%& �� ��' ��X �� Y�I��� � (�)7 7� ��%& �� �� ��' 1��H� � 2"3�� �Z����	� = �2� �

2.� ��.�� W� [ ��� (�)?�	 � �\�5'.  
  

����� ��� ����� ��� �� ���� �� �� ����  �� �� �!�� "��# $�%& �'() $��' ��:  

•  �� ��' �2"3�� ��� �>�8 ]�9� ?� V" �172 �:"� � �>�8  

•  ��2� �& �� �>�8 � $��� ��' ��� 2 �:"� ?� �\�� �� ��' �>��� �@�� J�	 V �7�� 36 �@�� 2\�� 

 ,�	 �� (��� �� �� ��'2018�	� ��� (�"��) = � `N�6) ��� 2 �:"� �)�.        . 

•  �>��� ��?� � 2"3�� �� �8�N �� ��' J& ��:#> J�	 

• ����%& �2!�  �>��� ��?� �� �� ��' �299&���� � �299&���\ �>�9& �)44 � �299& ���\ ��%& 99 ��%& 

 �299&����( 

• 33 =" = � �� �& 2>� ��.�� �� ��' 1����\ � 1����� (�)7�� ��%& 142>� ��.�� �:c) �>?� ?��� ��%& . 

• J6� K3�� �� �2>? 1��\ � ��� ��' ��� �>�8 ,�I�>� ���� ��� V �7��$ �2!� � �2>? ���) � ���) �L 

�� 2���' �� �>�8 ]�9� � ��� ��� ,�	 �� ���� = � *��#8 �X>�" �& �9")? = � �� ,�!� �����%&. 
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•  �I ��� �� ��� $(��� �� �� ��' (�8299& 2"3�� ��X.� � 2 2� �����%& ����)��<	�8���)( 

• *�:3�M ��� �>�8 �299& 2"3�� �����%& V �7��$�) �"� `N�6) ��� 2 �:"� � �� 

•  �N\� �299&���\ �����%& �� �� ��' �29 ��# � ,�5d�	� 7&��) �2!� 

• �>��� �\�� �� �N) �� �>�8 (��9� � (�� ��� �>�8 �� ��' �@�� � 2"3�� ��X �� (�� �3�' 

• �% ��� ��� �\�� �� ��� ��' (�"��) ?� �2. 2"3�� �:>�� 1P�5d) 1����\ V �7��$��M $7+  � �<.

�9" 7�... 

• �>��� 2"3�� (�7") � �:#> ��� ��' (�"��) �.�8 �@�� ��2d) ��:#>  �>��� ��?�.  

•  ,�	 �� �>��� �����?� � �� ��' �@�� �� (�� � J��7>�+ ��X ��2018 1����\ ��2I) �e9) ?�  

  

�& (�� � �� ��' �>�9& ��X �� �I��� ��e9) � � �2. ���.� ����) � ���� �  ��� ������� �	� �"'� ��� ,�	 �- 

 �� �7 � �)�>� � � ? ����) � ���� 2	� �) �e> � �	� ����� �	2 �\�5' V6 ���O8 � �)�	 f �- ?� �����

 2.� ����@ (� ���	��:  

(�� � �� ��' 1����\ �2�� J�	$�	� �8�N  . ,�	 �� �� ��' ]�> = �2018 ��2I) � ��9� 2859 � ��8�N"&  =�.��

 ,��!) ���	1,2 �>��� �����?� � �2. �@�� �� ��' �& ?� 2\��  )234 =�  ( �51 �	� �2. ���� (��� ��%&  )

 ,�	 = � �� �� ��' �299&���� �����%& ��2!�99 �	� ��� ��%&  ( �2!� � �:#> �@�� J�	 �# �I) �e> ?� ��)� = �

�' ]�> = � �"�O� �X>�" �299&���� �����%& ��� �>�8 � �	 � (� ��"� 1��j� �& �	� �>��� �����?� �� �� �

2 ��> �) ������  ��� �� ?� �� �� ��' ]�> = � ���O8 ��"� �"	�#� $��� ��'. � ��2d) � ���� � �<>� �#6> 

 = � ��"� 1��j� �<>� ��� � ���8 �@�� =<�) ��"� = ��P� � �# � �) �� ��' ]�> = � �>��� �@�� �� ��' ]�>

 ��<> �� �� =���8 �e> �� � �O3 ���X> �� ��' ]�> = � (� ��%) ���#8 (2. ����2d) � �H9) �� ��' ��� �>�8 � �	 �

 ���� ���) �# � �) �& �	� �����'� ��' 4�' ��� �"	�#� ?� �>�� � �8�N �� ��' ���O8 ��"� �&O3��2\

��"8 ����.   

 ,�	 �- *�:3�M �>�8 �� ��' ,�I�>� � �I> ��)� � ���& ?� �� ��' ��� �.���+ �� ��' ]��>� =" �� �"'� ���

 ,�	 �� �& �� �>�8 � $�	� ]�@�) = � �X>�" $(� = 23�) � �>�8 = � �2>? J6� ����#82018 ]��H) �� 17 2\�� 

 �>��� ��?� � �2. �@�� �� ��')39=�   (@�� ��	 ��X �� � �	� ��� �>�8 = � ?� �� �>��� �����?� � �� ��' �

 = 23�) � (�)��%& �	��	� � ���� � �& ��� 4�5�'� ��' � �9+�k ����	�� � �8�3�& 2 �:"� � ��:"	 �>�8 ?� /+

���8 (� � ���%" ���� �# � �) �.���+ ]��7) �� �>�8 = �.  

 2"3�� ���	�� �� ��.O8 ��� ,�	 �"3�!� � ���� � � ��"8 ���� ���� ���) �# � �) �� 2 �:"� ?� �� ��' 2"3��

 2 �:"� = � l ��> � ��� � ��� ��' ]��7) �� ��>� *���+ �� �� ?� m)�� *��78 �"�� ��� ��' (�"��) ��� 2 �:"� ]��>�

� �"j"& � �� ��' 2"3�� (�)? �� ?�� � ���	� ����@ (.   
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 ,�	 �� �	� �2. �@�� �>��� �����?� � ="M W	�� ��5d9) �& �9+�k ����	�� � �8�3�& ���) 2 �:"� �� ��'

2018 ,��!) ���	 21�>��� ��?� � �2. �@�� �� ��' 2\��  )48=�  (�	� ���� 4�5�'� ��' � �� ��� ��X �� �.  

�� �>�8 (�� ��� �  �>�� � ���) n�� �>�8 �� ��' �>��� ��?� �� �j\ � T �7> ���	 �& 2.� �) (�� � 4�' 

���� J���� (�� � ��� ���5d>� ���?� 2>��� �) �>�8 = � � ���� ����.   

 ��� ���7�� *?�� 2>��� �) ��9 ? � ��.�2� � �% ��� ���) �)�. 29�.?�� (�"��) = � �:>�� 1P�5d) �@��

 ���� �& ���� J���� ����� �2. ��'���+ (� 1��H� ��)� � ;��& = � �>� �+ ��� V6 �� � �	� ����@ (� �

�	�.  

 �� ��' �>��� ��?� �� ���O8 �"S�� (��� V �7�� ��e9) � 1���@ T  ��%& �� �� ��' ��%" 2"3�� � ��"�	�

 � ,�5d) �"j"& �I��� �N�� ?� 1����\ ��� �'�	� ? ��:� (� � (�)7�� =<"3 �	� 2>� *?�� �I��� � oj�

 ��� �X9���� � �299&���\ � �299& 2"3�� ��� �IN� ��H#>� � �� ��' �>��� �����?� � (2. T �7> � �>�� � �� ��'

�� 29���' �'�M = � �299& �"�<� $�?P .  

 �29 ��# � ,�5d�	� �2!�) 7&��) ���� 2��. �� ��' �299&���\ p�q) �����%& �c&� �� �?��)� J"�#� �� ��'

 ,�2� �� ��)� = �48 ��2!� ="M ��%& �� �	� �2. � ��� ;��& = � 49 � �� ��' �299&���\ 38 �29 ��# 7&�) 

���� ����$(��3� �� $  ��� /� �	 ?�H) ����� �29 ��# 7&��) � (�8299&���\ ��2!� K"��� � �"3�� � � �#>��� 41- 

43 $27 – 27 � 9 – 9�)� = � �	�  (�� � ��%& �� �39 – 42.� �) . =">��� s�d3 =�@ �	� �?P ��	�� = � �� 

�#"> �>��� ��?� �� (2. ;��' � � �) �2>� t"� �& J".� ��.�� ���� ��<> = � � �3��9&. ]�@�) = � p�\�

�	� �7&��) ="9M ��H � ��e9) � ?�H) ��2\ �"�#� � 1���I) �"�#� � p�\� 29)?�">.�� ��  �c&� �� �@�� ,

�� O+ �) ��H>� ��2d) ��u� �� �   � �.���+ ���7) (��� �� �� ��' �29 ��# � ,�5d�	� ��& �">� �����%&.  

�	� �� ��' � �.�8 �@�� 4�5' �� ��%& �N'�� ��?� � ���� �'� ��<> � . ���?�H) ��2\ ��)� � ���� �

�� �� ��� ��' (�"��) �.�8 �>��� 1��H� /� �	 �& �	� �����'� ��& ��"# �:#> ?� (� 2"3�� � �:#> (�

 v9��� V �7�� = � � �9 �	� 29�.?�� ���) = � ?� �� ��' 2"3�� ��� �>��� (�8299& 2"3�� ���O8 U2� �X>�"

2.� ���� = � (���&�2>� �	� U�2�� ?� �<  �# � �) ,�5d) = � �N'�� U�5).   

>? ,� �� ,k 29>�) ��P�5d) �>�	� ]�-� � U�5) v9��� *��#8 �"32 ��%& �'�� �� (��j�? � �#� ��:

 ��9 2>��� ��' U�5) ��?� �� ��' ?� ��>��8 ��"� Jw� �N� $K	�9) �29 ��# � (� 4��' 4�5' �� K	�9)

�x"N:� 2@ ?� 7"��+  � �>�	� ]�-� ���	�� �� y"d\ �7 � �)�>� � ���� 7"> �� ��' 4�5' �� = � ����.� 29>�) ��

�	� ����@ ��9" �+ (�?�� �� K	�9) �29 ��#  � ,�5d) = � (��.   

         

                    � ������  

         	"2 ��:� )�<) �  

 
 



 

  

  



  

  

 ������� 	 
��  

  

������� 	

��� � �������� ����� �� ����� ���� ���� ���� ���� ��� �!" ���#� � $%�� �� 

 &�� ���'(%�)% � ��*+ �,�#-� .�� ����%���� $#/� 012+ � 3�� �4��� ��� 	��#���� �5��" ����" 	�

 	�6��#4.  

 8���" 9���� ���� &��" �
4 ���� ���'  �����% $��� � �
4 ���� �:%�� 8��;� 3����� �� &�� ��*+

�< =��*+ � $��#/ �" �� 8��� �� ��> 	��:/ .:/ 9���� � ��4 �#/� 6���� �� ����� .�� ���+ ����� �

�4����.  





 �� ��� � �	
�� �� ���� ���
 ����� �� ����� ������ ���� �� ��� !

 "�� �#��� $ �� %�� �	� � �&' �(� �� �)��&*+� � �),&-*� �� �&.� �����

�)��� ����/ �0�� �� ��'� "�� ��� �1 �� "���2 "3�$ �4�&! .  
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��� ������ �� ���" #�� ��$��% � ���� ��&�� '���" (�)�� �� ��* +��,- ��� . #��! �&
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 با که باشدی می شمال مکرهیني آبها در گونه 27 از شده استحصالی محصول ،ییغذا ارزشمند دیمروار نیا ار،یخاو   
 به و اند گرفته قرار انقراض خطر معرض دري جانور رده نیا به متعلقي ها گونهی تمام امروزه، مختلف لیدال به توجه

 وي جانوري ها گونه تجارت ونیکنوانس 2 و 1 مهیضم فهرست در ها نهگو نیا هیکلي الدیم 1998 سال از لیدل نیهم
 ونیکنوانس نیا نیقوان تحت انیآبز نیا با مرتبط محصوالت تجارت و اند گرفته قرار) CITES( خطر معرض دری اهیگ

 .است گرفته قرار
 )Convention On International Traid In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora( 

ی سع کتاب نیا در که دارد وجودي محدود نسبتا منابع جهان سطح در شده مبادله اریخاو ارزش و زانیم خصوص در
ي مجوزها اطالعات و آمار به محصول نیای الملل نیب انتقال و نقل منظور به تسیسا مجوز اخذ ضرورت به توجه با شده

 .گردد استناد سازمان نیا توسط شده صادر
 بوده تن 234 از شیبی کم تسیساي مجوزهاي بند جمع اساس بر 2018 سال در شده تجارت اریخاو زانیم مجموع 

 .است
ی تاسماه با) dauricus( کالوگا دیبریه)، baeriiي(بریسي ها گونه به مربوط 2018 سال در شده عرضه اریخاو نیشتریب
 . است بوده چالباش و) schrenckiiی (ژاپن
 

 :تسیسا توسط شده صادري مجوزها آمار نگاه از اریخاوی جهان تجارت
 33 نیب نیا در است شده صادر کشور 99 به جهان کشور 44 توسط اریخاو لوگرمیک234133 مقدار 2018 سال در

 . اند بوده واردکنندگان فهرست در هم و محصول نیا صادرکنندگان فهرست در هم کشور
 44 رتبه در گرم 300 صادرات بای رومان و نخست رتبه در لوگرمیک 97083 صادرات با نیچ کنندگان صادر نیب در
ي مالز و نیچ از پس ایآس در چهارم وی جهان 15 رتبه در گرم لویک 1062 صادرات با رانیا آمار، نیا در. است داشته قرار

 .است داشته قرار ارمنستان و
 فهرستیی انتها رتبه در گرم 300 با هیجرین و ستنخ رتبه در لوگرمیک 108668 با کایآمر ار،یخاو واردکنندگان بین در

 .است قرارداشته اریخاو واردکنندگان
 واحد کهي موارد، تسیساي مجوزها صدور با مرتبطي ها گزارش از استفاده در که استي ضرور زین حیتوض نیا ذکر

 گزارش رابطه نیا در نگرفت قرار نظر مد است بوده اثرگذار ج،ینتاي بند جمع در زین مربوطه عدد و نشده اعالم آنی وزن
 40400 از عبارتند که دینمای م اشاره)  فرانسه منشاء با(  کایآمر به لییاسرا صادرات به مربوط  مورد چند به تسیسا تیسا
 گونه اریخاو صادرات)  واحد ذکر بدون(  16491ي، بریس وی ماه لیف دیبریه نوع از اریخاو صادرات) واحد ذکر بدون( 
 به توجه با که کایآمر به چالباش گونه اریخاو صادرات) واحد ذکر بدون(  202 و)  فرانسه منشاء با(  کایآمر بهي بریس

 قرار نظر مد گزارش نیا جداول در صادرات مبداء در اریخاو دیتولي ها تیظرف از گزارش نیا کنندگان هیته برآورد
 .نگرفت
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 :مختلفي ها گونه به توجه با اریخاو تجارت

 گونه 11 حداقل که دهدی م نشان جهان در شده صادر تسیساي ها مجوز از شدهي بند جمع آمار 2018 سال در   
 یا جنس ذکر بای کل نیعناو درج به توجه با و اند بوده اریخاوی جهان تجارت سبد در مشخص دیبریه 6 و مشخص
 . است بوده نیا بر افزون عدادت نیا دارد احتمال انیتاسماه جنس دیبریه یا و انیتاسماه خانواده

%) 36.5(  لوگرمیک 85402 برابر است شدهی جهان بازار  وارد که 2018 سال در دیبریه انواع از حاصل اریخاو مقدار
 و لوگرمیک 148732 برابر بازار نیا در خالصي ها گونه انواع از حاصل اریخاو مقدار که استی حال در نیا است بوده

 .است بوده درصد 63.5 برابری سهم معادل
 اساس بر که است بودهي اریخاو مختلفي کشورها توسط شده صادر اریخاو از لوگرمیک29447 مقداریی سو از

 به شده وارد اریخاو کل درصد 12.5 منشاء که استی معن بدان نیا است بودهی ثالث کشور از آن منشاء تسیساي مجوزها
 بچه وارداتی حت یا و مجدد صادرات شامل است ممکن مقدار نیا(  است دهنبویی نها صادرکننده کشور ازی جهان بازار

 ). باشد بوده مربوطهی ماه
 که  است شده صادر جهان مختلفي کشورها در اریخاو تجارتي برا تسیسا مجوز 1225 مجموع در 2018 سال در
 فقره 134  چالباش باي بریس دیبریه به طمربو فقره22، چالباش گونه به مربوط فقره 297ي، بریس گونه به مربوط فقره 328

ی ژاپنی تاسماه با) dauricus( کالوگا دیبریه فقره 79)، transmontanus( دیسفی تاسماه فقره 112ی، ماه لیف
)schrenckii(، 40 برون ازون فقره )stellatus(، 37 کیاتیآدری ماه تاس فقره 19 ،ادیاسترل فقره)naccarii(، 19 فقره 
 باي بریس دیبریه فقره dauricus(، 8(کالوگا فقره 11 ،)schrenckiiی(ژاپنی تاسماه فقره 12ي،بریس بای ماه لیف دیبریه

 کیاتیآدری ماه تاس با) husoی (ماه لیف دیبریه فقره 1 ي،بریس با چالباش دیبریه فقره 7، کیاتیآدری ماه تاس
)naccarii(، 2 کایآمر پاروپوزه فقره)ییspathula (ا لچهیب پوزهی ماه است فقره 1 و)يplatorynchus (و است بوده 

 اکتفا شده صادر مجوز در  انیتاسماه دیبریه یا و انیماه تاس خانواده یا جنس ذکر به که بودهي موارد به مربوط آنی مابق
 . است شده

 2018 سال در زاربا از یک هر سهم و گونه کیتفک به رای جهاني بازارها به شده عرضه اریخاو زانیم 1 شماره جدول
  .دهدی م نشان
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 مختلفي ها گونه کیتفک به جهان در اریخاو تجارت -1 جدول

 ی علم نام  گونه
  مقدار

 ) لوگرمیک( 
 از سهم

  بازار
 Acipenser baerii 85337 36  يبریس

 Huso dauricus x acipenser  یژاپن یتاسماه با  کالوگا دیبریه
schrenckii 

48164 21 

 Acipenser gueldenstaedtii 39333 17 چالباش
 Acipenseridae hybrid 28863 12  انیتاسماه خانواده دیبریه

 Acipenser transmontanus 11200 5  دیسف یتاسماه
 Acipenser hybrid 5076 2  انیتاسماه جنس دیبریه

 Acipenser schrenckii 2947 1 یژاپن یتاسماه
 Huso huso 2859 1 یماه لیف

 Acipenser baerii x    چالباش با  يبریس دیبریه
gueldenstaedtii 

2758 1 

 Acipenser spp. 1729 1  یتاسماه مختلف يها گونه
 Polyodon spathula 1724 1 ییکایآمر پاروپوزه

 Scaphirhynchus يا لچهیب پوزه یماه تاس
platorynchus 

1367 1 

 Huso dauricus 819 0.3 کالوگا
 Acipenser ruthenus 775 0.3 ادیاسترل

 Huso huso x acipenser  يبریس با  یماه لیف دیبریه
baerii 

389 0.2 

 Acipenser stellatus 341 0.1  برون ازون
 Acipenser naccarii 288 0.1 کیاتیآدر یماه تاس

 Acipenser gueldenstaedtii  يبریس با چالباش دیبریه
x baerii 

66 0.03 

 Huso huso x acipenser کیاتیآدر یماه تاس با یماه لیف دیبریه
naccarii 

49 0.02 

 Acipenser baerii x naccarii 36 0.02 کیاتیآدر یماه تاس با يبریس دیبریه
 Huso spp. 8 0.004  جنس يها گونه
 Acipenseriformes spp. 4 0.002  یماه تاس راسته يها گونه

 100 234134  مجموع
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 ):baerii Acipenser ي (بریس
ی سهم اختصاص با که است قرارداشته اریخاو تجارت نخست گاهیجا در لوگرمیک 85337 مجموع باي بریس گونه   

 توسط 2018 سال در گونه نیا. است یافته دست سال نیا دری جهان بازار در اریخاو نیتر جیرا عنوان به درصد 36 معادل
 . است شده رصاد مختلف کشور 90  به کشور 33

ي انتها دري بریس اریخاو گرم 100 تنها با سوئد و واردکننده نیبزرگتر گونه نیا از لوگرمیک51592 واردات با کایآمر
 واردکننده نیدوم لوگرمیک 7948 واردات با زین رانیای گیهمسا در امارات کشور. است داشته قرار واردکنندگان فهرست

 . است بوده جهان دري بریس اریخاو
 

 2018 سال در مختلفي کشورها توسطي بریس گونه اریخاو واردات -2 جدول

  فیرد

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

  فیرد

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

  فیرد
 کشور

  واردکننده
  مقدار
kg)( 

  فیرد

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

 7 ایاسپان 70 21 کامبوج 47 104 النکایسر 24 51592 کایآمر 1
 6 کایکاستار 71 20 یاسلواک 48 103 کیمکز 25 7948 امارات 2

ي جمهور 26 7125 ژاپن 3
 کنینیدوم

 6 کونگو 72 18 لیبرز 49 103

 5 ایوکالدونین 73 18 اردن 50 98 قطر 27 3280 آلمان 4

 ریجزا 74 17 سلندیا 51 86 سیانگل 28 3278 هیروس 5
 مونیسا

5 

 5 جانیآذربا 75 14 لبنان 52 72 يمولداو 29 1754 سییسو 6
 4 پاناما 76 13 پرو 53 65 قزاقستان 30 1595 نیچ 7
 4 الئوس 77 12 زستانیقرق 54 63 وزلندین 31 1415 فرانسه 8

 هنگ 9
 کنگ

 و گوایآنت 78 11 هندوستان 55 59 ماکائو 32 929
 باربودا

3 

 3 ازبکستان 79 11 هلند 56 52 عمان 33 912 لندیتا 10
 2  ریالجزا 80 11 بالروس 57 46 ویمالد 34 825 نگاپورس 11
 2.0 نلندیگر 81 11  نیمارت سنت 58 44 عاج ساحل 35 812 کیبلژ 12
 0.8 کامرون 82 11 لهستان 59 41 یبارتلوم سنت 36 636 نیاکرا 13
 0.5 دانمارك 83 10  سییلو سنت 60 34 هیترک 37 339 ایاسترال 14

ي زنی پل 38 296 نروژ 15
 فرانسه

 0.4 گابن 84 10 عربستان 61 32

 و ریپ سنت 62 32 نامشخص 39 159 ایتالیا 16
 کوئلونیم

 0.4 آنگوال 85 9

 0.4 آروبا 86 9 يمالز 63 26 آندورا 40 149 موناکو 17
 0.4 گرانادا 87 8 مارتن سنت 64 26 ارمنستان 41 140 باربادوس 18
 0.3 هیجرین 88 8  سشل 65 25 نیپیلیف 42 135 ياندونز 19
 0.3 سنگال 89 8 نیبحر 66 24 یلیش 43 129 گرجستان 20
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  فیرد

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

  فیرد

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

  فیرد

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

  فیرد

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

ي قایآفر 21
 یجنوب

 0.1 سوئد 90 8 تنامیو 67 23 ایالتو 44 126

 8 وانیتا 68 23 مراکش 45 120 کره 22
 85337 مجموع

 8 کانادا 69 22 اروگوئه 46 117 یتانیمور 23
 

 مقدار است شده عرضهی جهاني بازارها به 2018 سال در کهي بریس نهگو اریخاو تن 85 از شیب مجموع از  
 از ریغ آن منشاء که است شده صادریی کشورها توسطي بریس اریخاو کل درصد11.4 معادلی یعن آن لوگرمیک9740
 از رجخا از آنی ماه بچه یا و است بودهي بریس اریخاو مجدد صادرات یا کهی معن نیا به است بوده صادرکننده کشور
 .است شده نیتام صادرکننده کشور

 خود به را گونه نیا صادرکننده نیبزرگتر عنوان کایآمر بهي بریس اریخاو لوگرمیک 36718 صادرات با هیروس کشور   
 معادلی سهم تنها که است بوده لوگرمیک 7156 مقدار نیچ توسطي بریس اریخاو صادرات مقدار. است داده اختصاص

 .باشدی م کشور نیا توسط گونه نیا اریخاو اتصادر کل درصد 8.3
 مقدار 2018 سال در توانسته که باشدی مي بریس اریخاو صادرکنندگان نیبزرگتر ازی یک لهستان اروپا، هیاتحاد در   

 واردات که است آن کشور نیا مورد در توجه قابل نکته دینما عرضهی جهاني بازارها به را محصول نیا از لویک 9225
 نیا توسط شده صادر اریخاو اتفاق به بیقر و است بودهي ) بریس اریخاو لوگرمیک 11(  زیناچ اریبس کشور نیا اریخاو

 صادري بریس اریخاو لوگرمیک 8976 از فرانسه کشور مورد در که استی حال در نیا. است بوده لهستان منشاء با کشور
 با زین آلمان کشور خصوص در. است بوده ثالث کشور منشاء با)  درصد 12 حدود(  لوگرمیک 1045 کشور نیا توسط شده

 .است بوده ثالث کشور منشاء با لوگرمیک) درصد 41(2075 مقداري بریس اریخاو لوگرمیک 5113 صادرات
 آنکه جالب و است داشتهی توجه قابل نسبتاي بریس اریخاو صادرات زانیم که استیی کشورها جمله از زین اروگوئه 

 . است بوده اروگوئه خود کشور نیا توسط صادرشدهي بریس اریخاو لوگرمیک 2757 تمام منشاء
 

 2018 سال در مختلفي کشورها توسطي بریس گونه اریخاو صادرات -3 جدول

 )(kg  مقدار  کشور   فیرد )(kg  مقدار  کشور  فیرد )(kg  مقدار  کشور  فیرد

 26 هلند 23 752 امارات 12 36719 هیروس 1
 20 شیاتر 24 618 بالروس 13 9225 انلهست 2
 15 سیانگل 25 315 دانمارك 14 8977 فرانسه 3
 13 مجارستان 26 208 کیبلژ 15 7156 نیچ 4
 9 قزاقستان 27 144 سییسو 16 5281 ایتالیا 5
 8 يمالز 28 56 کایآمر 17 5113 آلمان 6
 7 نیاکرا 29 53 ایاسپان 18 4500 لییاسرا 7
 6 ماداگاسکار 30 48 رانیا 19 2757 اروگوئه 8
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 )(kg  مقدار  کشور   فیرد )(kg  مقدار  کشور  فیرد )(kg  مقدار  کشور  فیرد

 4 ژاپن 31 43 کاییجاما 20 1150 ارمنستان 9
 0.4 کنگ هنگ 32 32 هیترک 21 1033 ایالتو 10
 0.4 پرتقال 33 31 سنگاپور 22 1016 فنالند 11

 85337  مجموع
 

 ):schrenckiiی (ژاپنی تاسماه با) dauricus( کالوگا دیبریه
 21 معادلی سهم اختصاص و لوگرمیک 48164 مقدار بای ژاپنی ماه تاس و کالوگا نهگو دیبریه از حاصل اریخاو   

 کشور 16 توسط 2018 سال در اریخاو نوع نیا. است داشته قرار اریخاوی جهان تجارت دوم رتبه در خود به درصد
 .است شده وارد کشور 42  به صادرکننده

 فهرستیی انتها رتبه در گرم 100 با کره و نخست رتبه در اریخاو نوع نیا از لویک 27442 واردات با کایآمر
 فهرست دوم رتبه در اریخاو نوع نیا از لوگرمیک 7302 واردات با زین فرانسه. اند داشته قرار اریخاو نوع نیا واردکنندگان
 .است گرفته قرار اریخاو نوع نیا واردکنندگان

 

 )schrenckiiی (ژاپنی تاسماه با) dauricus( کالوگا دیبریه اریخاو واردات -4 جدول
 2018 سال در مختلف يکشورها توسط

یرد
  ف

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

یرد
  ف

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

یرد
  ف

 کشور
  واردکننده

  مقدار
kg)( 

 7 فرانسهي نزی پل 29 201 ایاسترال 15 27442 کایآمر 1
 5 یبجنوي قایآفر 30 193 موناکو 16 7302 فرانسه 2
 4.9 مراکش 31 156 امارات 17 3606 کیبلژ 3
 4.2 باربادوس 32 44 نیچ 18 2895 سیانگل 4
 3.4 ایالتو 33 32 کانادا 19 1170 قزاقستان 5
 2.1 عاج ساحل 34 30 یرومان 20 1130 سنگاپور 6
 1.8 آندورا 35 26 يمالز 21 1080 کنگ هنگ 7
 1.8 مونیاس ریجزا 36 17 یاستون 22 957 ایاسپان 8
 1.6 گرانادا 37 11 تنامیو 23 455 لندیتا 9
 1.0 نیپیلیف 38 11 مارتن سنت 24 293 قطر 10
 0.9 کیمکز 39 11 یبارتلوم سنت 25 277 ژاپن 11
 0.3 باهاماس 40 10 پرو 26 272 سییسو 12
 0.2 آنگوال 41 10 ارمنستان 27 257 نروژ 13
 0.1 کره 42 10 لبنان 28 222 ویمالد 14

 48164 مجموع
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کیلوگرم از این نوع خاویار بزرگترین صادرکننده این نوع خاویار بوده است و پس از  42326کشور چین با صادرات    
کیلوگرم در رتبه بعدي قرار داشته است .نکته قابل توجه در خصوص این گونه آن است که  3509چین فرانسه با صادرات 

درصد کل خاویار عرضه شده این  88کیلوگرم آن معادل  42326نوع خاویار مقدار در بین کشورهاي صادرکننده این 
کیلوگرم مابقی توسط سایر کشورها صادر  5838گونه به بازار جهانی متعلق به صادرات مستقیم کشور چین بوده است و 

هیبرید توسط سایر  کیلوگرم خاویار صادراتی این 5645شده است لیکن  در مجوزهاي صادر شده توسط سایتس براي 
کیلوگرم خاویار حاصل از این نوع هیبرید توسط سه کشور فرانسه  193کشورها مجددا منشاء چین ذکر شده است و تنها 

کیلوگرم ) در مجوزهاي صادرات خاویار به کشور آمریکا منشاء  3کیلوگرم) و مولداوي(  5.4کیلوگرم)، ایتالیا ( 185(
بدان معنی است که قریب به اتفاق تولید این گونه خاویار به استثناء مقداري کم در  کشور ثالثی قید نشده است، این

 انحصار کشور چین قرار دارد.
 44درصد کل خاویار عرضه شده در بازار جهانی و   18خاویار صادراتی  هیبرید کالوگا و تاسماهی ژاپنی توسط چین   

 . درصد کل خاویار صادراتی کشور چین را شامل می شود
 

توسط کشورهاي مختلف در  )schrenckiiبا تاسماهی ژاپنی ( )dauricusهیبرید کالوگا ( صادرات خاویار -5جدول 
 2018سال 

 )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 3 مولداوي 13 196 بلژیک 7 42326 چین 1
 2 پانیااس 14 151 هنگ کنگ 8 3510 فرانسه 2
 2 امارات 15 51 آمریکا 9 556 آلمان 3
 1 پرتقال 16 10 التویا 10 467 دانمارك 4
 5 ایتالیا 11 442 انگلیس 5

 48164 مجموع
 3 سنگاپور 12 440 قرقیزستان 6
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 :)gueldenstaedtii Acipenserچالباش (

گونه هاي پرورشی کشور نیز به مقدار اندك یافت ماهی چالباش از جمله گونه هاي بومی ایران می باشد که در سبد    
می شود ولی با توجه به جایگاه این گونه در بازار جهانی خاویار به نظر می رسد کار بر روي این گونه در کشور جاي 

 بسیار دارد. 
ه توسط بر اساس جمع بندي آمار مجوزهاي صادرشد 2018میزان عرضه خاویار این گونه به بازارهاي جهانی در سال 

درصدي عرضه جهانی خاویار است. این نوع  17کیلوگرم بوده است که این مقدار معادل سهم  39333سایتس برابر 
 کشور مختلف صادر شده است.  74کشور به  27خاویار توسط 
ان واردات گرم کمترین میز 30کیلوگرم بزرگترین واردکننده این نوع خاویار و ترکیه با واردات تنها  15984آمریکا با  

می توان عالوه بر آمریکا به عنوان   2018خاویار این گونه را داشته اند. در میان واردکنندگان این نوع خاویار در سال 
کیلوگرم اشاره نماییم و پس از فرانسه، امارات را با  7375بزرگترین واردکننده خاویار چالباش، به فرانسه با واردات 

کیلوگرم از جمله  1526کیلوگرم، ژاپن با  2966چالباش در رتبه سوم قرار دهیم. آلمان با  کیلوگرم خاویار 3356واردات 
 سایر مشتریان خاویار چالباش بوده اند. 

 
 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  )gueldenstaedtii(چالباش  خاویار واردات  -6جدول

ف 
ردی

 

کشور 
 واردکننده 

مقدار   
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار   
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  

 8 ایسلند 51 67 هلند 26 15984 آمریکا 1
 8 التویا 52 59 قزاقستان 27 7375 فرانسه 2
 8 بحرین 53 59 ایتالیا 28 3356 امارات 3
 8 هندوستان 54 54 سنت مارتن 29 2966 آلمان 4
 7 باربادوس 55 43 گرجستان 30 1526 ژاپن 5
 6 رومانی 56 43 لبنان 31 1219 سوییس 6
 6 موریتانی 57 38 ویتنام 32 783 کره 7
 4 اردن 58 36 کامبوج 33 758 باهاماس 8
 4 شیلی 59 33 سنت مارتین  34 716 بلژیک 9
 4 عربستان 60 32 جزایر سایمون 35 617 هنگ کنگ 10
 3 نیوزلند 61 23 سنت بارتلومی 36 527 استرالیا 11
 3 سریالنکا 62 20 آفریقاي جنوبی 37 451 نگلیسا 12
 3 نیوکالدونیا 63 19 برزیل 38 368 چین 13
 2 پاناما 64 19 فیلیپین 39 329 سنگاپور 14
 1 سنت لوییس  65 17 روسیه 40 251 مالدیو 15
 0.7 آنگوال 66 16 ساحل عاج 41 187 موناکو 16
 0.7 الئوس 67 14 مولداوي 42 180 آذربایجان 17
 0.7 سشل  68 12 قطر 43 151 مراکش 18
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ف 
ردی

 

کشور 
 واردکننده 

مقدار   
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار   
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  

 0.5 گابن 69 11 ماکائو 44 149 اکراین 19
 0.4 کامرون 70 11 پلی نزي فرانسه 45 142 کانادا 20
 0.4 بنین 71 11 آندورا 46 142 مالزي 21
 0.2 پرو 72 11 بالروس 47 113 تایلند 22
 0.1 گرانادا 73 10 مکزیک 48 108 نروژ 23
 0.03 ترکیه 74 9 اندونزي 49 105 عمان 24
       9 کونگو 50 76 اسپانیا 25

 39333 مجموع 
 

گرم از  100کیلو از این نوع خاویار بزرگترین صادرکننده و اکراین با صادرات تنها  15710کشور چین با صادرات    
رصد خاویار چالباش صادرشده یعنی د  8.7این نوع خاویار کوچکترین فهرست صادرکنندگان خاویار چالباش بوده اند. 

 کیلوگرم متعلق به محموله هایی بوده است که در مجوزهاي صادر شده منشاء اولیه آن کشوري ثالث قید شده است.  3429
 4256درصد صادرات خاویار کشور چین متعلق به این گونه بوده است. پس از چین لهستان با  16معادل  2018در سال 

کیلوگرم در رتبه هاي بعدي صادرات این نوع خاویار قرار  3976کیلوگرم ، ایتالیا با  4013اشغالی با کیلوگرم ، فلسطین 
 داشته اند.

 

 2018) توسط کشورهاي مختلف در سال gueldenstaedtiiچالباش ( صادرات خاویار-7جدول

 کشور  ردیف 
مقدار 

 (کیلوگرم)
 کشور  ردیف 

مقدار 
 (کیلوگرم)

 کشور  ردیف 
مقدار 

 کیلوگرم)(
 7 سنگاپور 19 263 دانمارك 10 15710 چین 1

 3 جاماییکا 20 227 بلغارستان 11 4256 لهستان 2

 3 هنگ کنگ 21 161 مولداوي 12 4013 اسراییل 3

 2 اسپانیا 22 65 روسیه 13 3977 ایتالیا 4
 2 امارات 23 51 سوییس 14 3460 فرانسه 5
 0.4 کاآمری 24 18 استرالیا 15 3323 آلمان 6
 0.1 کانادا 25 13 انگلیس 16 2244 اروگوئه 7
 0.1 اکراین 26 10 ایران 17 771 بلژیک 8
 0.1 نامشخص 27 9 بالروس 18 743 هلند 9

 39333 مجموع
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 هیبرید خانواده تاسماهیان :

ن صرفا هیبرید به در بین مجوز هاي صادرشده براي تجارت خاویار بخش قابل توجهی از خاویار عرضه شده با عنوا   
کیلو خاویار تحت  28863مقدار  2018بازار عرضه شده اند و گونه هاي حاصل این هیبرید نامشخص می باشند در سال 

کیلوگرم بزرگترین  23254عنوان هیبرید خانواده تاسماهیان به بازارهاي جهانی عرضه شده اند کشور آلمان با واردات 
 30711ه شده بوده است به گونه اي که از کل واردات خاویار به کشور آلمان ( واردکننده این بخش از خاویار عرض

کشور در سال  26در مجموع  درصد واردات از خاویار هیبرید هاي مختلف خانواده تاسماهیان بوده است. 76کیلوگرم ) 
 به واردات این گونه خاویار مبادرت کرده اند. 2018

 

 2018ده تاسماهیان  توسط کشورهاي مختلف در سال واردات خاویار هیبرید خانوا-8جدول

ف 
ردی

 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)( 

 4 نیوکالدونیا 19 18 تایلند 10 23254 آلمان 1
 4 مالزي 20 10 نامشخص 11 2673 اکراین 2
 3 استرالیا 21 10 نروژ 12 1204 آمریکا 3
 3 عمان 22 9 بالروس 13 1162 سوییس 4
 2 کامبوج 23 8 رومانی 14 245 چین 5
 2 آفریقاي جنوبی 24 7 ژاپن 15 158 اسراییل 6
 0.3 سریالنکا 25 6 روسیه 16 29 ایسلند 7
 0.03 موناکو 26 6 سنگاپور 17 23 امارات 8
 28863 مجموع 6 جزایر سایمون 18 19 ارمنستان 9

 

کشور صادر کننده خاویاري هستند که در مجوز سایتس آنها عنوان کلی هیبرید خانواده  8در مجموع  2018در سال    
تاسماهیان ذکر شده است. چین بزرگترین صادرکننده خاویار تحت نام هیبریدهاي مختلف خانواده تاسماهیان می باشد. 

سایتس تحت عنوان هیبریدهاي خانواده تاسماهیان صادر شده کیلوگرم از صادرات خاویار چین در مجوزهاي  23212
درصد کل صادرات خاویار چین) که پیش بینی می شود با توجه به عنوان خانواده مربوط به هیبرید هاي جنس  24است ( 

ن این کیلوگرم در جایگاه دوم فهرست صادرکنندگا 5498کالوگا یا فیل ماهی بوده باشد. پس از چین آلمان با صادرات 
 نوع خاویار قرار دارد. 
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 2018صادرات خاویار هیبرید خانواده تاسماهیان  توسط کشورهاي مختلف در سال  -9جدول

 )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 3 ژاپن 7 20 اتریش 4 23212 چین 1

 2 جاماییکا 8 18 ایتالیا 5 5498 آلمان 2

       5 فرانسه 6 105 مولداوي 3

 28863 مجموع 
 

 :)Acipenser transmontanus( سفید تاسماهی
 2018بر اساس جمع بندي مجوزهاي سایتس صادر شده در سال  2018مجموع خاویار عرضه شده این گونه در سال 

 56رکنننده این نوع خاویار و کشور صاد 11درصد سهم بازار خاویار جهانی بوده است  5کیلوگرم برابر  11200برابر 
کیلو خاویار این گونه و جزایر سایمون  3700با واردات  2018کشور واردکننده این نوع خاویار بوده اند .آمریکا در سال 

 گرم به عنوان بیشترین و کمترین واردکننده این نوع در فهرست جاي گرفته اند .  100با تنها 
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  )transmontanus(  فیدس واردات خاویار تاسماهی -10جدول

ف 
ردی

 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)( 

 12 کره 39 74 مالدیو 20 3700 آمریکا 1

پلی نزي  40 71 هنگ کنگ 21 1210 سنگاپور 2
 فرانسه

8 

 4 موناکو 41 66 گرجستان 22 996 روسیه 3
 4 لبنان 42 66 ویتنام 23 839 ژاپن 4
 4 کلمبیا 43 64 مکزیک 24 557 اسپانیا 5
 3 هندوستان 44 55 نیوزلند 25 408 فرانسه 6

آفریقاي  45 50 مالت 26 396 کانادا 7
 جنوبی

3 

 1 آندورا 46 46 اکراین 27 384 ایتالیا 8
 1 مبوجکا 47 44 شیلی 28 337 امارات 9
 0.9 فیلیپین 48 43 موریتانی 29 271 سوییس 10

سنت  49 42 ایسلند 30 228 استرالیا 11
 بارتلومی

0.6 

 0.4 بنین 50 42 مالزي 31 203 دانمارك 12

جمهوري  13
 دومینیکن

 0.4 نیوکالدونیا 51 39 نروژ 32 160

 0.3 قطر 52 31 هلند 33 159 باهاماس 14
 0.2 پرو NA 21 53 34 122 پرتقال 15
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ف 
ردی

 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)( 

 0.2 ماکائو 54 20 بالروس 35 109 چین 16
 0.2 الئوس 55 14 تایلند 36 102 باربادوس 17

 56 13 آلمان 37 81 عمان 18
جزایر 
 سایمون

0.1 

 11200 مجموع 13 عربستان 38 80 یونان 19
 

کیلوگرم به  1893کیلوگرم، آلمان  3161آمریکا با  کیلوگرم، 5085کشور صادرکننده این خاویار ایتالیا با  11در بین    
درصد  9کیلو برابر با  1038ترتیب در جایگاه هاي نخست تا سوم صادرات خاویار تاسماهی سفید قرار داشته اند. صادرات 

از کل صادرات این نوع خاویار با منشاء غیر از کشور صادرکننده بوده است و جالب آنکه عالوه بر صادرات مستقیم 
کیلو خاویار صادر شده توسط سایر کشورها نیز از ایتالیا بوده  1012ویار توسط کشور ایتالیا منشاء اولیه کیلو خا 5085

درصد کل تجارت جهانی این نوع خاویار کشور  54کیلو از خاویار این گونه معادل  6097است یعنی در حقیقت منشاء 
 ایتالیا بوده است. 

 

 2018 توسط کشورهاي مختلف در سال )transmontanus ( سفید صادرات خاویار تاسماهی -11جدول

 )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 4 بلژیک 9 98 دانمارك 5 5085 ایتالیا 1

 2 ژاپن 10 50 کانادا 6 3161 آمریکا 2

 0.02 سوییس 11 11 امارات 7 1893 آلمان 3

       5 ورسنگاپ 8 890 فرانسه 4
 11200 مجموع
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 تاسماهیان : جنس هیبرید
کیلو خاویار وارد شده به بازار تجاري هیبرید جنس تاسماهیان درج شده است. سهم این مقدار  5076در مجوز سایتس    

 درصد بوده است.  2خاویار در مقایسه با کل خاویار عرضه شده به بازار برابر 
کشور به واردات این خاویار  که در مجوز آن تنها به ذکر جنس تاس ماهیان اشاره  13  تعداد 2018در مجموع در سال  

 کیلوگرم بزرگترین وارد کننده این محموله ها بوده است. 4337آمریکا با  شده است مبادرت کرده اند.
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال   )Acipenser( تاسماهیان جنس واردات خاویار هیبرید -12جدول 

ف 
ردی

 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده 

ف 
ردی

 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده 

 3 اندونزي 8 4337 آمریکا 1
 2 استرالیا 9 489 ژاپن 2
 2 ویتنام 10 186 سوییس 3
 0.4 موریتانی 11 33 جمهوري دومینیکن 4
 0.1 جزایر سایمون 12 11 سنگاپور 5
 0.01 چین 13 10 امارات 6

 5076 مجموع 3 آلمان 7
 

کشور به صادرات خاویاري اقدام نموده اند که در مجوزهاي سایتس صادر شده تنها به ذکر  6تعداد  2018در سال    
 65کیلو گرم، ایتالیا با  1819کیلو گرم، آلمان با  3120کشور چین با  6هیبرید جنس تاسماهیان بسنده شده است. 

هاي کیلوگرم در فهرست صادرکنندگان این محموله 3کیلوگرم و جاماییکا با  35ا کیلوگرم، امارات ب 33کیلوگرم، فرانسه 
 .خاویار بوده اند

 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال   )Acipenser( تاسماهیان جنس صادرات خاویار هیبرید -13جدول

 وگرم)مقدار (کیل کشور  ردیف  مقدار (کیلوگرم) کشور  ردیف  مقدار (کیلوگرم) کشور  ردیف 

 35 امارات 5 33 فرانسه 3 3120 چین 1

 3 جاماییکا 6 65 ایتالیا 4 1820 آلمان 2

 5076 مجموع
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 :)Acipenser schrenckiiتاسماهی ژاپنی(

درصد  1کیلوگرم عرضه محصول با مجوز سایتس به بازار هاي جهانی سهمی معادل  2947خاویار تاسماهی ژاپنی با    
 به خود اختصاص داده است( بر اساس آمار مجوزهاي صادرشده توسط سایتس ). بازار خاویار جهان را

کیلوگرم در صدر  1421کشور به واردات این نوع خاویار مبادرت کرده اند که آمریکا با واردات  9تعداد  2018در سال 
ه آسیاي جنوب شرقی می فهرست واردکنندگان این گونه بوده است. با توجه به این مطلب که این گونه متعلق به منطق

باشد نکته قابل توجه آن است که اکثر قریب به اتفاق مشتریان بین المللی این نوع خاویار در غرب بوده اند و  تنها دو 
 کیلو مشتریان غیر غربی این نوع خاویار بوده اند.  10کیلو و گرجستان به میزان  15کشور سنگاپور با 

 

 2018 ) توسط کشورهاي مختلف در سالschrenckiiژاپنی( واردات خاویار تاسماهی -14جدول 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف  )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 55 فرانسه 6 1421 آمریکا 1
 15 سنگاپور 7 964 انگلیس 2
 10 گرجستان 8 234 بلژیک 3
 2 آندورا 9 168 اسپانیا 4
 2947 مجموع 79 آلمان 5

 

کیلوگرم سهم عمده این  2884کشور صادرکننده این نوع خاویار بوده اند که چین با صادرات  5تعداد  2018سال در    
کیلوگرم و  1.7کیلوگرم ، اسپانیا  10کیلو گرم ، التویا  50بازار را به خود اختصاص داده است پس از چین امارات با 

خاویار تاسماهی ژاپنی قرارداشته اند. نکته جالب آنکه منشاء  کیلوگرم در رتبه هاي بعدي صادرکننده 1.7هنگ کنگ با 
کشور دیگر نیز در مجوز سایتس کشور چین بوده است و می توان اذعان نمود که کشور  4تمام خاویار صادر شده توسط 

 چین به صورت انحصاري عرضه کننه تمام این نوع خاویار در قالب مجوزهاي سایتس بوده است.
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  )schrenckiiخاویار تاسماهی ژاپنی( اتصادر-15جدول 

 )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 2 اسپانیا 5 10 التویا 3 2885 چین 1

       2 هنگ کنگ 4 50 امارات 2

 2947 مجموع 
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 :)Huso husoفیل ماهی(
ماهی ارزشمندترین خاویار عرضه شده به بازارهاي جهانی ،از منظر کمی سهم اندکی در بازارهاي جهانی  خاویار فیل   

کیلوگرم خاویار فیل ماهی با اخذ مجوزهاي سایتس به بازارهاي جهانی عرضه شده  2859داشته است و تنها  2018در سال 
گرم در رتبه انتهایی فهرست  30ه نخست و گابن با واردات کیلوگرم از این نوع خاویار در رتب 750است. آلمان با واردات 

 مشتریان خاویار گونه فیل ماهی قرار گرفته اند.
کشور به واردات این نوع خاویار مبادرت کرده اند. از منظر تعدد کشورهاي وارد  51تعداد  2018در مجموع در سال 

ندکی در تجارت جهانی دارد ( یک درصد ) پس از خاویار کننده خاویار فیل ماهی علی رغم آنکه این گونه سهم بسیار ا
کشور  51کشور وارد کننده با  56کشور واردکننده و تاس ماهی سفید با  74کشور وارد کننده، چالباش با  90سیبري با 

 از نظر تعدد کشور وارد کننده این نوع خاویار قرار گرفته است.  4واردکننده در رتبه 
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  )husoار فیل ماهی( واردات خاوی -16جدول

ف 
ردی

 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)(  ف

ردی
 

کشور 
 واردکننده 

مقدار  
kg)( 

 0.5 اسراییل 40 4 اردن 27 19 امارات 14 750 آلمان 1

پلی نزي  28 15 ربستانع 15 457 انگلیس 2
 فرانسه

 0.5 سوئد 41 3

 0.4 کانادا 42 3 سنت مارتن 29 11 کامبوج 16 414 فرانسه 3
 0.4 ساحل عاج 43 2 آندورا 30 10 هلند 17 236 مراکش 4
 0.4 باربادوس 44 2 استرالیا 31 8 نروژ 18 207 آمریکا 5

جزایر  19 158 سوییس 6
 سایمون

 0.3 سنگال 45 2 مالزي 32 8

 0.2 گرانادا 46 1 مالدیو 33 7 لبنان 20 144 بلژیک 7

آفریقاي  21 102 چین 8
 جنوبی

 0.2 ماکائو 47 1 ویتنام 34 7

سنت  22 91 عمان 9
 بارتلومی

آنتیگوا و  35 7
 باربودا

 0.2 اکراین 48 1

 0.1 ارمنستان 49 1 مکزیک 36 6 قطر 23 57 اسپانیا 10
 0.1 الئوس 50 1 ناماپا 37 5 تایلند 24 44 ژاپن 11
 0.03 گابن 51 1 یونان 38 5 کره 25 36 سنگاپور 12
 2859 مجموع    1 فیلیپین 39 4 موناکو 26 24 هنگ کنگ 13

 

فقره مجوز سایتس براي عرضه این مقدار خاویار فیل ماهی صادر شده است که در مقام  134تعداد  2018در سال    
ر هر مجوز صادر شده است که این موضوع می تواند بیانگر ارزش اقتصادي این خاویار مقایسه بیانگر میانگین کم وزنی د
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کیلوگرم از این مقدار خاویار صادر شده با منشاء غیر از کشور صادرکننده بوده  718گرانقیمت باشد. نکته جالب آنکه 

کشور  17تعداد  2018.در سال است که می تواند بیانگر تقاضاي بازار براي صادرات مجدد این محصول بوده باشد 
کیلو در رتبه نخست و ایران  1042کشور واردکننده داشته اند. کشور چین با صادرات  51صادرات خاویار این گونه را به 

 147کیلو در رتبه هاي نخست و دوم صادرات این خاویار ارزشمند قرار گرفته اند. این در حالی است که 973با صادرات 
 خاویار این گونه توسط سایر کشورها با منشاء ایران قید شده است.کیلو از صادرات 

 
 2018) توسط کشورهاي مختلف در سال husoخاویار فیل ماهی(  صادرات -17جدول

 )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 3 روسیه 13 39 مولداوي 7 1043 چین 1

 2 نامشخص 14 26 ژیکبل 8 973 ایران 2

 0.8 اسپانیا 15 6 انگلیس 9 421 فرانسه 3

 0.1 هنگ کنگ 16 5 دانمارك 10 240 آلمان 4

 0.02 اکراین 17 5 سوییس 11 54 جاماییکا 5
       3 گرجستان 12 39 ایتالیا 6

 2859 مجموع 
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 :)gueldenstaedtii) با چالباش(baeriiهیبرید سیبري(
کیلوگرم به بازارهاي جهانی عرضه شده است.  2758به مقدار  2018ه هاي سیبري و چالباش در سال خاویار هیبرید گون

 درصد از خاویار نقل و انتقال بین المللی را شامل شده است.  0.95این مقدار خاویار سهمی معادل 
کیلو  1765ور مراکش با واردات کشور به واردات خاویار این نوع هیبرید اقدام نموده اند که کش 16تعداد  2018در سال 

  گرم کمترین میزان واردات را داشته است. 30بیشترین واردات و کشور فیلیپین با 
 

)توسط کشورهاي gueldenstaedtii) با چالباش(baerii(واردات خاویارهیبرید سیبري -18جدول
 2018مختلف در سال 

ف 
ردی

 

 مقدار ( کیلوگرم) کشور واردکننده 

ف 
ردی

 

 مقدار ( کیلوگرم) اردکننده کشور و

 13 امارات 9 1765 مراکش 1
 6 سنگاپور 10 449 بلژیک 2
 4 فرانسه 11 293 آمریکا 3
 4 اکراین 12 93 ژاپن 4
 3 گابن 13 71 سوییس 5
 0.3 کره 14 29 نروژ 6
 0.1 استرالیا 15 15 گرجستان 7
 0.03 فیلیپین 16 13 چین 8

 2758 مجموع
 

 2040کشور با مجوز سایتس به بازار بین المللی  عرضه شده است. بلژیک با  4تنها توسط  2018در سال  این نوع خاویار
کیلوگرم چهار کشوري بوده اند که صادرات این  52کیلوگرم و فرانسه با  210کیلوگرم، ایتالیا با  455کیلوگرم ،چین با 

کیلویی صادر شده به مراکش توسط بلژیک  1765محموله نوع خاویار را انجام داده اند نکته قابل توجه آن است که 
کیلو محموله صادر  3کیلو از محموله صادر شده به ژاپن و  48.5داراي منشاء اولیه کشور چین بوده است و عالوه بر آن 
 شده به گابن توسط فرانسه با منشاء بلغارستان بوده است.

 

 2018سط کشورهاي مختلف در سال تو خاویارهیبرید سیبري با چالباش صادرات -19جدول

 )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 2040 بلژیک 1

 455.4 چین 2

 210.7 ایتالیا 3

 52.1 فرانسه 4

 2758 مجموع 
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 :خاویارگونه هاي مختلف تاسماهی

ام بخشی از خاویار عرضه شده به بازارهاي جهانی با ذکر عنوان گونه هاي مختلف تاسماهیان در مجوز سایتس انج   
 پذیرفته است.

کیلو خاویاري به بازار کشور آمریکا عرضه کرده اند که در مجوز سایتس آنها به عنوان گونه 1729کشور در مجموع  11
را شامل  2018درصد کل خاویار عرضه شده در سال  0.59این مقدار خاویار تنها  هاي مختلف تاسماهیان اکتفا شده است.

 کیلو گرم انجام داده است.  1321یار به بازار آمریکا به این شکل را مالزي با می شده است. بیشترین عرضه خاو
 

 2018 واردات خاویارگونه هاي مختلف تاسماهی توسط کشورهاي مختلف در سال -20جدول

ف 
ردی

 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده 

 1729 آمریکا 1
 

 2018اي مختلف در سال خاویارگونه هاي مختلف تاسماهی توسط کشوره صادرات -21جدول

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 
 کشور  ردیف 

مقدار  
kg)( 

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 
 0.7 توکالئو 9 6.5 روسیه 5 1321 مالزي 1

 0.7 نامشخص 10 1.6 انگلیس 6 377.0 چین 2

 0.3 رومانی 11 1.0 ایتالیا 7 12.0 فرانسه 3
       1.0 لهستان 8 7.0 کره 4

 1729 مجموع
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 :)spathula Polyodon(خاویارپاروپوزه آمریکایی
تنها دو کشور آمریکا و اکراین این نوع خاویار را به مشتریان دو کشور ژاپن و آلمان عرضه کرده اند این  2018در سال    

در نموده است. گرم از این نوع خاویار را به آلمان صا 10کیلو گرم و اکراین تنها  1724در حالی است که آمریکا مقدار 
 درصد بوده است. 0.59مجموع خاویار این نوع در بازار جهانی خاویار تنها 

 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  واردات خاویارپاروپوزه آمریکایی-22جدول 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 1724 ژاپن 1
 0.01 آلمان 2

 1724.01 مجموع
 

 

 :)platorynchus Scaphirhynchus( چه ايخاویارتاس ماهی پوزه بیل
کیلو گرمی بوده است که توسط آمریکا به ژاپن صادر شده  1367کل خاویار عرضه شده از این گونه ماهی خاویاري    

 . درصد بوده است 0.47است و سهم این مقدار خاویار از کل خاویار عرضه شده به بازار جهانی برابر 
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  ماهی پوزه بیلچه اي واردات خاویارتاس-23جدول 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 1367 ژاپن 1
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 :)dauricus Huso( کالوگا

 0.3کیلوگرم بوده است که سهمی معادل  819برابر  2018مجموع عرضه خاویار این گونه با بازارهاي جهانی در سال 
 د اختصاص داده است. درصد از بازار جهانی را به خو

کیلو در راس فهرست  401کشور به واردات این نوع خاویار اقدام نموده اند که انگلیس با واردات  9تعداد  2018در سال 
 کیلوگرم کمترین واردات این نوع خاویار را داشته اند. 5واردکنندگان و سوییس با 

 

 2018سال توسط کشورهاي مختلف در  واردات خاویارکالوگا -24جدول 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف  )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 45 بلژیک 6 401 انگلیس 1
 42 اسپانیا 7 97 آمریکا 2
 10 استرالیا 8 81 تایلند 3
 5 سوییس 9 71 سنگاپور 4
 819 مجموع 68 آلمان 5

 

 3.5(کیلوگرم)، فرانسه  5کیلوگرم)، انگلیس (  10ر(کیلوگرم )، سنگاپو 798کشور چین( 5تعداد  2018در سال   
نکته قابل توجه  کشور انجام داده اند. 9کیلوگرم ) صادرات خاویار کالوگا را به مقصد  1.7کیلوگرم) و هنگ کنگ (
 1.7کشور به غیر از چین نیز با منشاء کشور چین بوده است بدین ترتیب منشاء صادرات  4آنکه کلیه صادرات سایر 

کیلو سنگاپور به  10کیلوي انگلیس به سوییس و  5.2کیلوي فرانسه به سنگاپور،  3.5لوگرم سنگاپور به هنگ کنگ، کی
استرالیا نیز کشور چین بوده است. به نظر می رسد حداقل در خصوص نقل و انتقال و تجارت قانونی خاویار گونه کالوگا 

 ح بوده است.کشور چین به عنوان عرضه کننده واحد این محصول مطر
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  خاویارکالوگا صادرات -25جدول

 )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 10.0 سنگاپور 5 5.2 انگلیس 3 798.4 چین 1

       1.7 هنگ کنگ 4 3.5 فرانسه 2

 819 مجموع 
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 :)henusrut Acipenserاسترلیاد(
درصد به  بازار جهانی عرضه شده  0.27کیلوگرم و با سهمی معادل  775به مقدار  2018خاویار گونه استرلیاد در سال     

فقره مجوز سایتس براي عرضه خاویار استرلیاد صادر شده است. تقریبا اکثر  37تعداد  2018است. در مجموع در سال 
فقره از مجوزها  4صادر کننده منشاء تولید خاویار نیز بوده است و تنها در  قریب به اتفاق مجوز هاي صادر شده کشور

کیلو خاویار این گونه از مالزي به  6منشاء تولید خاویار گونه استرلیاد کشور ثالث بوده است به عنوان مثال در صادرات 
این گونه صادر شده از فرانسه به کیلوگرم خاویار  9.9آمریکا منشاء تولید کشور کره شمالی بوده است و در صادرات 

 ژاپن منشاء اولیه کشور بلغارستان بوده است.
کیلو در صدر  274کشور به واردات خاویار گونه استرلیاد اقدام نموده اند که آلمان با واردات  17تعداد  2018در سال    

 . ات را انجام داده استکیلو کمترین وارد 1فهرست واردکنندگان این گونه قرار گرفته است و پاناما با 
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  واردات خاویاراسترلیاد -26جدول 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف  )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 6 اسپانیا 10 274 آلمان 1
 4 سوییس 11 217 ژاپن 2
 3 سوئد 12 136 آمریکا 3
 3 تایوان 13 51 روسیه 4
 2 سنگاپور 14 25 ماراتا 5
 2 اکراین 15 20 قزاقستان 6
 1 کره 16 13 استونی 7
 1 پاناما 17 10 فرانسه 8
 775 مجموع 8 استرالیا 9

 

کیلوگرم)،بلژیک  218کیلوگرم)، التویا( 333کشور شامل مولداوي(  12خاویار گونه استرلیاد توسط  2018در سال     
 کیلوگرم)، 20کیلوگرم)، اتریش ( 20.2کیلوگرم)، روسیه (  35ارمنستان( لوگرم )،کی 40.3کیلوگرم)، آلمان (  80( 

کیلوگرم)  0.3کیلوگرم) و انگلیس (  2.9ایتالیا( کیلوگرم)، 6کیلوگرم)، مالزي (  9.9کیلوگرم)، فرانسه( 10.2اکراین (  
ونه استرلیاد بوده اند و منشاء دیگري کشور مختلف عرضه شده است. تمامی این کشورها تولید کننده گ 17به بازار هاي 

 .غیر از کشور صادرکننده نداشته است
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 2018 توسط کشورهاي مختلف در سال خاویاراسترلیادصادرات  -27جدول 

 )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 9.9 فرانسه 9 35 ارمنستان 5 333.3 مولداوي 1

 6 مالزي 10 20.2 روسیه 6 218 ویاالت 2

 2.9 ایتالیا 11 20.0 اتریش 7 80 بلژیک 3

 0.3 انگلیس 12 10.2 اکراین 8 40.3 آلمان 4

 775 مجموع
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 ي:با سیبر فیل ماهیهیبرید 
کشور وارد شده است که  13کیلوگرم خاویار هیبرید فیل ماهی و ماهی سیبري توسط  289مقدار  2018در سال    

کیلوگرم در جایگاه انتهاي فهرست  1کیلوگرم از خاویار این گونه در جایگاه نخست و  کانادا با  251کا با واردات آمری
 واردکنندگان این گونه قرار گرفته است.

 

 2018هیبرید فیل ماهی  با سیبري توسط کشورهاي مختلف در سال  خاویار واردات -28جدول

ف 
ردی

 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده 

ف 
ردی

 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده 

 4 امارات 8 251 آمریکا 1
 4 نروژ 9 38 سوییس 2
 2 جزایر سایمون 10 26 استرالیا 3
 2 چین 11 17 تایلند 4
 1 سنگاپور 12 15 ژاپن 5
 1 کانادا 13 14 برزیل 6

 389 مجموع 13 کره 7
 

ر هیبرید فیل ماهی و ماهی سیبري در آمار صدور مجوزهاي کشور به عنوان صادر کننده خاویا 6تنها  2018در سال   
. کشورهاي فلسطین اشغالی، کشور درج شده است 13سایتس قید شده اند و تعداد واردکننده هاي این نوع خاویار نیز تنها 

ر این میان سهم ، ایتالیا، دانمارك، مولداوي و انگلیس به عنوان صادرکننده خاویار این هیبرید مطرح شده اند که دآلمان
( بدون ارایه واحد وزنی در سایت سایتس ) با منشاء فرانسه و صادرات آن به آمریکا بوده است. در  40400فلسطین اشغالی 

این گزارش به منظور انسجام گزارش و براورد ظرفیت تولید اسراییل که امکان تولید چنین مقداري خاویار را بر اساس 
 ی نماید از محاسبه و درج این مقدار خاویار صرف نظر شده است.واحد کیلوگرم بسیار ضعیف م

 
 2018هیبرید فیل ماهی  با سیبري توسط کشورهاي مختلف در سال  صادرات خاویار- 29جدول

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 
 کشور  ردیف 

مقدار  
kg)( 

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 

 0.2 انگلیس 5 18.0 مولداوي 3 299.4 ایتالیا 1

       4 دانمارك 4 67.0 آلمان 2

 389 مجموع
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 :)stellatus Acipenser(ازون برون 

مجوز سایتس براي انتقال بین المللی خاویار گونه ازون برون صادر شده است که مجموع  40در مجموع  2018در سال    
کیلوگرم از این نوع  205کا با واردات کشور بوده است. آمری 29کیلوگرم و براي انتقال به  341وزنی این مجوزها برابر 

خاویار بیشترین واردات خاویار ازون برون را داشته و بعد از آمریکا کشورهاي کانادا ، آلمان و ژاپن هر یک با واردات 
زه استقبال از این نوع خاویار با توجه به آوا کیلوگرم در رتبه هاي بعدي قرار داشته اند. 23کیلوگرم و  24کیلوگرم ،  28

آن از زمان هاي گذشته و مرغوبیت نوع دریایی این نوع خاویار که از دریا خزر صید وبه بازارهاي جهانی عرضه می شد 
یک چشمگیر است لیکن میزان تولید این گونه بسیار محدود می باشد .سهم این گونه خاویار در بازار بین المللی خاویار 

 دهم درصد می باشد.
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  نارازون بروواردات خاوی -30جدول 

 کشور واردکننده  ردیف 
مقدار  

kg)( 
 کشور واردکننده  ردیف 

مقدار  
kg)( 

 کشور واردکننده  ردیف 
مقدار  

kg)( 
 1 فیلیپین 21 3 استرالیا 11 205 آمریکا 1
 1 تایلند 22 3 نیوکالدونیا 12 28 کانادا 2
 1 جستانگر 23 3 اردن 13 24 آلمان 3
 0.4 نروژ 24 3 لبنان 14 23 ژاپن 4
 0.4 الئوس 25 2 سوییس 15 10 چین 5
 0.3 جزایر سایمون 26 2 پاناما 16 9 نیوزلند 6
 0.2 ماکائو 27 2 هنگ کنگ 17 8 مالزي 7
 0.2 مولداوي 28 1 مکزیک 18 4 کره 8
 0.1 قطر 29 1 آذربایجان 19 4 فرانسه 9
 341 مجموع 1 مراکش 20 3 سنگاپور 10

 

کیلوگرم)،  144کشور به عرضه خاویار گونه ازون برون اقدام نموده اند که کشور ایتالیا (  7در مجموع  2018در سال    
کیلوگرم) و  9هلند( کیلوگرم)، 14.7فرانسه ( کیلوگرم)، 30کیلوگرم)، بلغارستان (  30کیلوگرم)، ایران ( 113.9آلمان ( 
کیلوگرم از این خاویار صادر  40.5بوده اند. مقدار  2018ادرکننده این نوع خاویار در سال کیلوگرم ) ص 0.01اکراین (

شده توسط کشور ثالث تولید و کشور صادرکننده صادرات مجدد انجام داده است از جمله دو محموله صادر شده توسط 
 .بوده استکیلوگرم  با منشاء ایران  12آلمان به نیوزلند و نیو کالدونیا به وزن حدود 
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 2018ازون برون توسط کشورهاي مختلف در سال  خاویار صادرات- 31جدول 

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 
 کشور  ردیف 

مقدار  
kg)( 

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 

 0.01 اکراین 7 30 ایران 4 144 ایتالیا 1

       15 فرانسه 5 114 آلمان 2

       9 هلند 6 30 بلغارستان 3

 341 مجموع
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 :)naccarii rAcipense( خاویارتاس ماهی آدریاتیک

کشور مقصد خاویار تاس ماهی آدریاتیک یا ناکاري بوده اند که بیشترین واردات توسط ژاپن  17تعداد  2018در سال    
کیلوگرم)  85کیلوگرم در مجوزهاي سایتس ثبت شده است، این کشور بیشتر خاویار این گونه را از ایتالیا ( 112به مقدار 

کیلوگرم ) وارد نموده است . سهم این نوع خاویار در نقل و انتقال بین المللی خاویار در  27و مقدار کمتري را از اسپانیا (
 .درصد بوده است 0.1تنها  2018سال 

 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  واردات خاویارتاس ماهی آدریاتیک - 32جدول

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف  )(kgقدار  م کشور واردکننده  ردیف 

 1 سنگاپور 10 112 ژاپن 1
 1 مالزي 11 105 کانادا 2
 1 هنگ کنگ 12 20 امارات 3
 0.4 الئوس 13 17 سوییس 4
 0.4 سشل  14 10 استرالیا 5
 0.3 تایلند 15 8 مکزیک 6
 0.2 ماکائو 16 5 کره 7
 0.1 ساحل عاج 17 5 باهاماس 8
 288 مجموع 1 چین 9

 

فقره مجوز سایتس بوده است . ایتالیا  19از طریق صدور  2018کیلوگرم مجموع صادرات خاویار این گونه در سال  288
کیلوگرم بوده است.  پس از ایتالیا کشورهاي اسپانیا  208کشور نخست صادرکننده این نوع خاویار با صادرات مستقیم 

کیلوگرم) سایر کشورهاي صادرکننده این نوع خاویار بوده اند. در  1.4رم) و فرانسه(کیلوگ 20کیلوگرم) ، اتریش ( 58.1(
بوده است لیکن منشاء اولیه تولید  2018این بین تنها کشور لهستان هر چند فاقد صادرات مستقیم این نوع خاویار در سال 

 کیلوگرم خاویاري بوده است که توسط اتریش به امارات صادرشده است. 20
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  کخاویارتاس ماهی آدریاتیصادرات -  33ل جدو

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 
 کشور  ردیف 

مقدار  
kg)( 

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 

 1 فرانسه 4 20 اتریش 3 208 ایتالیا 1

             58 اسپانیا 2
 288 مجموع
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 :ا سیبريبهیبرید چالباش 
کیلوگرم  66تنها  2018درصد  بوده است . از این نوع خاویار در سال  0.02خاویار در بازار جهانی تنها سهم این نوع   

کیلوگرم و آمریکا با  19کشور واردکننده آن بوده اند که  روسیه با واردات  7به بازارهاي بین المللی عرضه شده است و 
 .اند کیلوگرم بیشترین و کمترین واردکننده آن بوده 4واردات 

 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  بريبا سی شواردات خاویارهیبرید چالبا - 34جدول 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف  )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 9 ایتالیا 5 19 روسیه 1
 5 ارمنستان 6 10 اسلواکی 2
 4 آمریکا 7 10 استرالیا 3
 66 مجموع 9 قزاقستان 4

 

این نوع خاویار عرضه بسیار محدودي به بازار جهانی داشته است و تنها دو کشور بالروس و هلند عرضه کننده این نوع    
 کیلوگرم بوده است. 4کیلوگرم و مقدار صادرات هلند تنها  62.2خاویار بوده اند که مقدار صادرات بالروس 

 

 2018شورهاي مختلف در سال با سیبري توسط ک خاویارهیبرید چالباشصادرات  -35جدول

 )(kgمقدار   کشور  ردیف  )(kgمقدار   کشور  ردیف 

 4 هلند 2 62.2 بالروس 1

 66 مجموع
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 :فیل ماهی  با تاس ماهی آدریاتیک

 .کیلوگرم به کشور آمریکا صادر شده است 49تنها توسط کشور ایتالیا و  به مقدار  2018این نوع خاویار در سال   
 

توسط  اردات خاویارهیبرید فیل ماهی با تاس ماهی آدریاتیکو-36جدول 
 2018کشورهاي مختلف در سال 

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 49 آمریکا 1
 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  خاویارهیبرید فیل ماهی  با تاس ماهی آدریاتیکصادرات -37جدول

 )(kgمقدار   کشور ردیف

 49 ایتالیا 1
 

 :هیبرید سیبري  با تاس ماهی آدریاتیک
 13کشور وارد شده است که فرانسه با تنها  6خاویار هیبرید ماهی سیبري و تاس ماهی آدریاتیک به  2018در سال    

 کیلوگرم واردات این نوع خاویار در صدر فهرست واردکنندگان این گونه قرار گرفته است.
 

 2018با تاس ماهی آدریاتیک توسط کشورهاي مختلف در سال   واردات خاویار هیبرید سیبري -38جدول

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 13 فرانسه 1
 10 امارات 2
 7 آمریکا 3
 3 سنگاپور 4
 3 ساحل عاج 5
 0.03 فیلیپین 6

 36 مجموع
 

 6.6کیلوگرم )، اسپانیا (  10.4تالیا ( کیلوگرم )، ای 16.1کشور اروپایی شامل فرانسه (  4این نوع خاویار صرفا توسط   
کشور صادر شده است. البته باید توجه داشت که صادرات این نوع خاویار از  6کیلوگرم) به  3.3کیلوگرم) و آلمان (

و  طریق سایر کشور ها به جز اسپانیا با منشاء ایتالیا بوده است و در عمل منشاء اصلی تولید این نوع خاویار دو کشور ایتالیا
 .اسپانیا بوده اند
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 2018 توسط کشورهاي مختلف در سال  خاویار هیبرید سیبري  با تاس ماهی آدریاتیک صادرات -39جدول

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 
 کشور  ردیف 

مقدار  
kg)( 

 کشور  ردیف 
مقدار  

kg)( 

 6.6 اسپانیا 4 10.4 ایتالیا 3 3.3 آلمان 1

             16.1 فرانسه 2

 36.4 موع مج
 

 :Huso گونه هاي جنس
اشاره شده است و طبیعتا یا کالوگا   Husoاین نوع خاویار که در مجوز سایتس آنها تنها به عنوان گونه هاي جنس     

 8از طریق چهار کشور روسیه، کره، رومانی و ویتنام صرفا به کشور آمریکا و به میزان  2018بوده است یا بلوگا و در سال 
 کیلویی صادر شده توسط ویتنام نیز کشور چین بوده است.  3صادر شده است که منشاء تولید محموله  کیلوگرم

 

 2018توسط کشورهاي مختلف در سال  Husoواردات خاویار گونه هاي جنس  - 40جدول

 )(kgمقدار   کشور واردکننده  ردیف 

 8 آمریکا 1
 

 :گونه هاي راسته تاس ماهی
یک مجوز انتقال خاویار با ذکر کلی، گونه هاي راسته تاس ماهیان صادر شده است که این محموله  تنها 2018در سال    

 . کیلوگرم خاویار از روسیه به آمریکا بوده است 4مربوط به صادرات 
 

 2018واردات خاویار گونه هاي راسته تاس ماهی توسط کشورهاي مختلف در سال  -41جدول

 )(kgر  مقدا کشور واردکننده  ردیف 

 4 آمریکا 1
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 :2018کشورهاي وارد کننده خاویار در سال 

کیلوگرم خاویار وارد کرده اند قید  10هر یک حداقل  2018فهرست کشور جهان که در سال  42در جدول شماره    
گترین واردکننده خاویار بوده کیلوگرم خاویار بزر 108668شده است با توجه به این جدول، کشور آمریکا با واردات 

گونه یا هیبرید را در فهرست واردات خود داشته است و با اختالف، با رتبه دوم، کشور آمریکا  16است و خاویار حداقل 
 بزرگترین وارد کننده خاویار بوده است. 

د کل خاویار سیبري عرضه درص 60.4بیشرین خاویار وارد شده به آمریکا در این سال گونه سیبري بوده است که تقریبا 
 شده به بازار جهانی وارد کشور آمریکا شده است. 

این کشور  کیلوگرم خاویار در رتبه دوم واردات خاویار قرار داشته است. 30711پس از آمریکا کشور آلمان با واردات 
ت، صادرات نیز داشته است و وارد کرده است و همزمان با واردا 2018گونه یا هیبرید مختلف را در سال 9خاویار حداقل 

توان برآورد می  کیلوگرم از خاویار صادر شده توسط این کشور با منشاء واردات بوده است بدین ترتیب  9713حداقل 
 کیلوي آن صادر شده است.  9713کیلوگرم خاویار وارد شده به این کشور مجددا  30711نمود که از 

کیلوگرم در رتبه سوم  17000گونه و هیبرید مختلف تاسماهیان به میزان  10با واردات خاویار 2018فرانسه در سال 
کشورهاي واردکننده خاویار قرار داشته است بیشترین واردات خاویار این کشور متعلق به گونه چالباش و پس از آن 

 هیبرید کالوگا و تاسماهی ژاپنی بوده است.
گونه و یا هیبرید در فهرست خاویار  12رم قرار داشته است. حداقل کیلوگرم خاویار در رتبه چها 13861ژاپن با واردات 

 وارداتی به این کشور قرار داشته است و خاویار سیبري بیشترین واردات این کشور بوده است. 
گونه یا هیبرید در رتبه پنجم واردکنندگان خاویار در جهان قرار  10کیلوگرم خاویار از حداقل  11922امارات با واردات 

 درصد از کل واردات این کشور را شامل گردیده است.  66داشته است که گونه سیبري نزدیک به 
 ارایه گردیده است.  43مقدار و نوع خاویار وارداتی به هر یک از کشورها در جدول شماره 

 

 2018میزان واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف در سال  -42جدول 
یف

رد
 

 کشور
مقدار  

kg)( یف
رد

 

 ورکش
مقدار  

kg)( یف
رد

 

 کشور
 مقدار

)kg( یف
رد

 

 کشور
مقدار  

kg)( 
 15 کونگو 76 71 کامبوج 51 409 قطر 26 108668 آمریکا 1
 11 سنت لوییس  77 71 ماکائو 52 332 عمان 27 30711 آلمان 2

  28 17000 فرانسه 3
 دومینیکن

 11 لهستان 78 66 ساحل عاج 53 296

 10 تایوان 79 62 پلی نزي  54 263 گرجستان 29 13861 ژاپن 4
 10 آنتیلز هلند 80 60 ارمنستان 55 253 باربادوس 30 11922 امارات 5

جزایر  56 234 مالزي 31 6006 بلژیک 6
 سایمون

 9 پاناما 81 56

 9 سشل  82 51 برزیل 57 203 دانمارك 32 5254 انگلیس 7
 9 سنت پیر  83 51 بالروس 58 187 مکزیک 33 5160 سوییس 8
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ف
ردی

 

مقدار   کشور
kg)( ف

ردی
 

مقدار   ورکش
kg)( ف

ردی
 

 مقدار کشور
)kg( ف

ردی
 

مقدار   کشور
kg)( 

 6 کاستاریکا 84 50 مالت 59 185 آذربایجان 34 4366 روسیه 9
 5 الئوس 85 46 فیلیپین 60 166 موریتانی 35 3650 سنگاپور 10

 36 3509 اکراین 11
آفریقاي 
 جنوبی

 4 گابن 86 44 آندورا 61 163

هنگ  12
 کنگ

آنتیگوا و  87 44 رومانی 62 159 اسراییل 37 2723
 باربودا

4 

 4 کلمبیا 88 42 عربستان 63 147 اندونزي 38 2491 چین 13
 4 سوئد 89 35 التویا 64 130 نیوزلند 39 2182 مراکش 14
 3 ازبکستان 90 34 ترکیه 65 126 ویتنام 40 1869 اسپانیا 15
 2 گرانادا 91 32 نامشخص 66 122 پرتقال 41 1616 تایلند 16

سنت  42 1368 استرالیا 17
 مارتین 

 2 الجزایر  92 30 یاسلواک 67 121

 2 گرینلند 93 30 استونی 68 119 هلند 43 1336 قزاقستان 18
 1 آنگوال 94 29 اردن 69 107 سریالنکا 44 943 کره 19
 1 کامرون 95 24 پرو 70 96 ایسلند 45 923 باهاماس 20
 0.8 بنین 96 22 هندوستان 71 86 مولداوي 46 751 نروژ 21

سنت  47 713 کانادا 22
 تلومیبار

 0.6 سنگال 97 22 اروگوئه 72 82

 0.4 آروبا 98 21 نامیبیا 73 81 لبنان 48 610 ایتالیا 23
 0.3 نیجریه 99 16 بحرین 74 81 یونان 49 595 مالدیو 24
       15 نیوکالدونیا 75 72 شیلی 50 538 موناکو 25

 234133 مجموع
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 2018تفکیک گونه در سال  واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به - 43جدول 

 سنگاپور روسیه سوییس انگلیس بلژیک امارات ژاپن فرانسه آلمان آمریکا گونه / کشور

 825 3278 1754 86 812 7948 7125 1415 3280 51592 سیبري
هیبرید کالوگا  با 
 تاسماهی ژاپنی

27442 0 7302.9 277.3 157 3606.4 2895.6 272.2 
 

1130 

 هیبرید فیل ماهی 
 با سیبري

251 0  
15 4 

  
38 

 
1 

 329 17 1219 451 716 3356 1526 7375 2966 15982 چالباش
هیبرید خانواده 

  23254 1204 تاسماهیان
7 23   1162 6 6 

 1210 996 271   337 839 408 0 3700 تاسماهی سفید
هیبرید جنس 

 تاسماهیان
4337 3 

 
489 10 

  
186 

 
11 

 15   964 234   55 79 1421 تاسماهی ژاپنی
 36  158 457 144 19 44 414 750 207 فیل ماهی

هیبرید سیبري با 
 چالباش

293 0 4 93 13 449 
 

71 
 

6 

گونه هاي مختلف 
 13 1729 تاسماهی

        
       1724  0.01 0 پاروپوزه آمریکایی
تاس ماهی پوزه 

 0 بیلچه اي
  

1367 
      

 71  5 401 45    68 97 کالوگا
 2 51 4   25 217 10 274 136 استرلیاد

 3  2    23 4 24 205 ازون برون
تاس ماهی 
 آدریاتیک

0 
  

112 20 
  

17 
 

1 

هیبرید چالباش  با 
 سیبري

4 
       

19 
 

هیبرید فیل ماهی 
با تاس ماهی 

 آدریاتیک
49 

         
سیبري با تاس 
 ماهی آدریاتیک

7 
 

13 
 

10 
    

3 

گونه هاي جنس 
Huso 

8 
         

گونه هاي راسته 
 تاس ماهی

4 
         

 3650 4366 5160 5254 6006 11922 13861 17000 30711 108668 مجموع
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 2018واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 43ادامه جدول 

 اکراین سنگاپور گونه / کشور
هنگ 
 کنگ

 قزاقستان یااسترال تایلند اسپانیا مراکش چین

 77 339 912 7 23 1595 929 636 825 سیبري 

هیبرید کالوگا  با 
 تاسماهی ژاپنی 

1130   1080 44.2 4.9 957.9 455.4 201.8 1170.0 

هیبرید فیل ماهی  با 
 سیبري 

1     2     17 26   

 59 527 113 76 151 368 617 149 329 چالباش

   3 18     245   2673 6 هیبرید خانواده تاسماهیان 

   228 14 557   109 71 46 1210 تاسماهی سفید 

   2       0.01     11 هیبرید جنس تاسماهیان

       168         15 تاسماهی ژاپنی
   2 5 57 236 102 24 0.2 36 فیل ماهی

   0.1     1765 13   4 6 هیبرید سیبري با چالباش

   10 81 42         71 کالوگا
 20 8   6       2 2 استرلیاد

   3 1   1 10 2   3 ازون برون 

   10 0.3     1 1   1 تاس ماهی آدریاتیک

 9 10               هیبرید چالباش  با سیبري 

سیبري با تاس ماهی 
 آدریاتیک

3                 

 1336 1368 1616 1869 2182 2491 2723 3509 3650 مجموع 
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 2018واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 43دول ادامه ج

 عمان قطر موناکو مالدیو ایتالیا کانادا نروژ باهاماس کره گونه / کشور
 52 98 149 46 159 8 296   120 سیبري 

   293 193 222   33 257 0.3 0.1 هیبرید کالوگا  با تاسماهی ژاپنی 

           1 4   13 ا سیبري هیبرید فیل ماهی  ب

 105 12 187 251 59 142 108 758 783 چالباش

 3   0.03       10     هیبرید خانواده تاسماهیان 

 81 0.3 4 74 384 396 39 159 12 تاسماهی سفید 
 91 6 4 1   0.4 8   5 فیل ماهی

             29   0.3 هیبرید سیبري با چالباش

                 1 استرلیاد
   0.1       28 0.4   4 ازون برون 

           105   5 5 تاس ماهی آدریاتیک

         9         هیبرید چالباش  با سیبري 

 332 409 538 595 610 713 751 923 943 مجموع 
 

 2018واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 43ادامه جدول 

 موریتانی آذربایجان مکزیک دانمارك مالزي باربادوس گرجستان دومینیکن / کشورگونه 
آفریقاي 
 جنوبی

 126 117 5 103 0.5 9 140 129 103 سیبري 

 5.0     0.9   26.9 4.2     تاسماهی ژاپنی 

 20 6 180 10   142 7 43   چالباش

 2         4       هیبرید خانواده تاسماهیان 

 3 43   64 203 42 102 66 160 سفید تاسماهی 

   0.4             33 هیبرید جنس تاسماهیان
               10   تاسماهی ژاپنی

 7     1   2 0.4     فیل ماهی

               15   هیبرید سیبري با چالباش

     1 1   8   1   ازون برون 
       8   1       تاس ماهی آدریاتیک

 163 166 185 187 203 234 253 263 296 ع مجمو
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 2018واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 43ادامه جدول 
 ایسلند سریالنکا هلند سنت مارتین  پرتقال ویتنام نیوزلند اندونزي اسراییل گونه / کشور

 17 104 11 19   8 63 135   سیبري 

 اهی ژاپنی هیبرید کالوگا  با تاسم
      

11.7 
  

11.6 
      

 8 3 67 88   38 3 9   چالباش

 29 0.3             158 هیبرید خانواده تاسماهیان 
 42   31   122 66 55     تاسماهی سفید 

           2   3   هیبرید جنس تاسماهیان
     10 3   1     0.5 فیل ماهی

             9     ازون برون 
 96 107 119 121 122 126 130 147 159 جموع م

 

 2018واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 43ادامه جدول 

ساحل  ماکائو کامبوج شیلی یونان لبنان سنت بارتلومی مولداوي گونه / کشور
 عاج

پلی 
 نزي 

 32 44 59 21 24   14 41 72 سیبري 

 7.0 2.1         10.0 11.3   ماهی ژاپنی هیبرید کالوگا  با تاس

 11 16 11 36 4   43 23 14 چالباش

       2           هیبرید خانواده تاسماهیان 
 8   0.2 1 44 80 4 0.6   تاسماهی سفید 

 3 0.4 0.2 11   1 7 7   فیل ماهی
     0.2       3   0.2 ازون برون 

   0.1 0.2             تاس ماهی آدریاتیک

   3               سیبري با تاس ماهی آدریاتیک

 61.9 65.9 70.6 71.2 72.0 81.0 81.0 82.3 85.9 مجموع 
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 2018واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 43ادامه جدول 

 عربستان انیروم آندورا فیلیپین مالت بالروس برزیل جزایر سایمون ارمنستان گونه / کشور

 10   26 25   11 18 5 26 سیبري 

   30.4 1.8 1       1.8 10.0 هیبرید کالوگا  با تاسماهی ژاپنی 

             14 2   هیبرید فیل ماهی  با سیبري 
 4 6 11 19   11 19 32   چالباش

   8.0       9   6 19 هیبرید خانواده تاسماهیان 
 13   1 0.9 50 20   0.1   تاسماهی سفید 

               0.1   هیبرید جنس تاسماهیان
     2             تاسماهی ژاپنی

 15   2.0 1       8 0.1 فیل ماهی

       0.03           هیبرید سیبري با چالباش

       1       0.3   ازون برون 

                 5 هیبرید چالباش  با سیبري 

       0.03           اس ماهی آدریاتیکسیبري با ت

 42 44 44 48 50 51 51 56 60 مجموع 
 

 2018واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 43ادامه جدول 

 اروگوئه هندوستان پرو اردن استونی اسلواکی نامشخص ترکیه التویا گونه / کشور

 22 11 13 18   20 32 34 23 سیبري 

     10.1   17       3.4 هیبرید کالوگا  با تاسماهی ژاپنی 
   8 0.2 4       0.03 8 چالباش

                   هیبرید خانواده تاسماهیان 
   3 0.2             تاسماهی سفید 

       4           فیل ماهی
         13         استرلیاد

       3           ازون برون 

           10       هیبرید چالباش  با سیبري 

 22 22 24 29 30 30 32 34 34 مجموع 
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 2018واردات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 43ادامه جدول 

 کونگو نیوکالدونیا بحرین نامیبیا گونه / کشور
سنت 

 تایوان لهستان لوییس 
آنتیلز 
 پاناما هلند

 4   8 11 10 6 5 8   سیبري 
 2       1 9 3 8.00   چالباش

   10         4     هیبرید خانواده تاسماهیان 

             0.4   21 تاسماهی سفید 
 1                 فیل ماهی
 1   3             استرلیاد

 2           3     ازون برون 
 10 10 11 11 11 15 15 16 21 مجموع 
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 :2018رهاي صادرات کننده خاویار در سال کشو

 کشور انواع خاویار تولید شده را به بازار جهانی عرضه کرده اند. 44در مجموع  2018در سال 
 

 به تفکیک کشور 2018میزان صادرات خاویار در سال  – 44جدول 

 ردیف 
کشور 

 صادرکننده 
        مقدار     
 )kg( 

کشور  ردیف 
 صادرکننده 

ر    مقدا    
 )kg( 

کشور  ردیف 
 صادرکننده 

مقدار         
 )kg( 

 32.1 ترکیه 31 1015.9 فنالند 16 97083 چین 1
 18 استرالیا 32 851 امارات 17 36819 روسیه 2
 17 اکراین 33 782 هلند 18 18667 آلمان 3
 13 مجارستان 34 689 بالروس 19 17459 فرانسه 4
 10 کره 35 659 مولداوي 20 15396 ایتالیا 5
 9 ژاپن 36 483 انگلیس 21 13482 لهستان 6
 9 قزاقستان 37 440 قرقیزستان 22 8513 اسراییل 7
 6 ماداگاسکار 38 257 بلغارستان 23 6359 آمریکا 8
 3 گرجستان 39 200 سوییس 24 5002 اروگوئه 9
 3 ویتنام 40 158 هنگ کنگ 25 3325 بلژیک 10
 3 نامشخص 41 123 اسپانیا 26 1335 مالزي 11
 1 توکالئو 42 80 اتریش 27 1271 التویا 12
 0.5 پرتقال 43 57 سنگاپور 28 1185 ارمنستان 13
 0.3 رومانی 44 54 جاماییکا 29 1153 دانمارك 14
   50 کانادا 30 1062 ایران 15

 234133 مجموع
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 2018سال  صادرات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در - 45جدول 

 اروگوئه آمریکا اسراییل لهستان ایتالیا فرانسه آلمان روسیه چین گونه / کشور

 2757 56 4500 9225 5281 8976 5113 36718 7156 سیبري 
   51     5 3509 556   42326 هیبرید کالوگا  با تاسماهی ژاپنی 

         299   67     هیبرید فیل ماهی  با سیبري 
 2244 0.4 4013 4256 3976 3460 3323 64 15710 چالباش

         17.7 5.5 5497.7   23211 هیبرید خانواده تاسماهیان 
   3161     5085 890 1893     تاسماهی سفید 

         65 33 1819   3120 هیبرید جنس تاسماهیان
                 2884 تاسماهی ژاپنی

         38 474 239 2 1042 فیل ماهی
         210 52     455 هیبرید سیبري با چالباش

       1 1 12   6 377 گونه هاي مختلف تاسماهی
   1724               پاروپوزه آمریکایی

   1367               تاس ماهی پوزه بیلچه اي
           3     798 کالوگا

         2 9 40 20   استرلیاد
         144 14 113     ازون برون 

         208 1.4       تاس ماهی آدریاتیک
                   هیبرید چالباش  با سیبري 

هیبرید فیل ماهی با تاس ماهی 
         49         آدریاتیک

         10.4 16 3     سیبري با تاس ماهی آدریاتیک
               Huso   2گونه هاي جنس 

               3.9   هاي راسته تاس ماهی  گونه
 5002 6359 8513 13482 15396 17459 18667 36819 97083 مجموع 
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 2018صادرات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 45ادامه جدول 

 هلند امارات فنالند ایران دانمارك ارمنستان التویا مالزي بلژیک گونه / کشور
 26 752 1016 48 315 1150 1033 8 208  سیبري

   2     467   10   196 هیبرید کالوگا  با تاسماهی ژاپنی 
         4         هیبرید فیل ماهی  با سیبري 

 743 2   10 263       771 چالباش
   11     98       4 تاسماهی سفید 

   35               هیبرید جنس تاسماهیان
   50         10     ی ژاپنیتاسماه

       973 5       26 فیل ماهی
                 2040 هیبرید سیبري با چالباش

       0       1321   گونه هاي مختلف تاسماهی
           35 218 6 80 استرلیاد

 9     30           ازون برون 
 4                 هیبرید چالباش  با سیبري 

 782 851 1016 1062 1153 1185 1271 1335 3325 مجموع 
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 2018صادرات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 45ادامه جدول 

 سوییس بلغارستان قرقیزستان انگلیس مولداوي بالروس گونه / کشور
هنگ 
 کنگ

اسپان
 اتریش یا

 20.0 52.6 0.4 143.9     14.9   618.1 سیبري 
هیبرید کالوگا  با تاسماهی 

   ژاپنی 
3.0 441.6 440 

  
  150.8 1.8   

             0.2 18.0   هیبرید فیل ماهی  با سیبري 
   1.7 3.0 51.0 227.0   13.2 161.0 9.0 چالباش

 20.0             105.1   هیبرید خانواده تاسماهیان 
       0.02           تاسماهی سفید 

   1.7 1.7             اهی ژاپنیتاسم
   0.8 0.1 4.6     5.7 38.6   فیل ماهی

                   هیبرید سیبري با چالباش
             1.6     گونه هاي مختلف تاسماهی

     1.7       5.2     کالوگا
 20.0           0.3 333.3   استرلیاد

         30.0         ازون برون 
 20.0 58.1               تاس ماهی آدریاتیک

                 62.2 هیبرید چالباش  با سیبري 
سیبري با تاس ماهی 

   6.6               آدریاتیک

 80 123 158 200 257 440 483 659 689 مجموع 
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 2018صادرات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 45ادامه جدول 

 ژاپن کره مجارستان اکراین استرالیا ترکیه کانادا جاماییکا سنگاپور گونه / کشور

 4.2   13.0 7.2   32.1   42.8 31.2 سیبري 
                 3.4 هیبرید کالوگا  با تاسماهی ژاپنی 

                   هیبرید فیل ماهی  با سیبري 
       0.1 18.0   0.1 3.4 7.4 چالباش

 3.1             2.4   هیبرید خانواده تاسماهیان 
 2.0           50.1   5.1 تاسماهی سفید 

               3.0   هیبرید جنس تاسماهیان
                   تاسماهی ژاپنی

       0.02       54.0   فیل ماهی
                   هیبرید سیبري با چالباش

   7.0               لف تاسماهیگونه هاي مخت
       0.01           پاروپوزه آمریکایی

                   تاس ماهی پوزه بیلچه اي
                 10.0 کالوگا

       10.2           استرلیاد
       0.01           ازون برون 

                   تاس ماهی آدریاتیک
                   ش  با سیبري هیبرید چالبا

                   هیبرید فیل ماهی با تاس ماهی آدریاتیک

                   سیبري با تاس ماهی آدریاتیک
   Huso               3.0گونه هاي جنس 

                   گونه هاي راسته تاس ماهی 
 9 10 13 18 18 32 50 106 57 مجموع 
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 2018صادرات خاویار توسط کشورهاي مختلف به تفکیک گونه در سال  - 45امه جدول اد

 رومانی پرتقال توکالئو نامشخص ویتنام گرجستان ماداگاسکار قزاقستان گونه / کشور

   0.4         6.3 8.6 سیبري 
   0.5             هیبرید کالوگا  با تاسماهی ژاپنی 

       0.1         چالباش
       2.2   3.0     فیل ماهی

 0.3   0.7 0.7         گونه هاي مختلف تاسماهی
         Huso       3.0گونه هاي جنس 
 0.3 1 2 3 3 3 6 9 مجموع 

 

 در صادرات و واردات فعال بوده اند 2018آمار صادرات و واردات کشورهایی که در سال  - 46جدول 

ردیف 
 صادرات  واردات  

تجاري  تراز
 خاویار 

ردیف 
تراز  صادرات  واردات  

تجاري 
 کشور  خاویار 

مقدار 
)kg(  کشور 

مقدار 
)kg(  کشور 

مقدار 
)kg(  کشور 

مقدار 
)kg( 

 573 659 مولداوي 86 مولداوي 18 94592 97083 چین 2491 چین 1
 4771- 483 انگلیس 5254 انگلیس 19 8354 8513 اسراییل 159 اسراییل 2
 4961- 200 سوییس 5160 سوییس 20 32452 36819 روسیه 4366 وسیهر 3

4 
 18667 آلمان 30711 آلمان

-12043 21 
هنگ 
هنگ  2723 کنگ

 158 کنگ
-2566 

 1746- 123 اسپانیا 1869 اسپانیا 22 459 17459 فرانسه 17000 فرانسه 5
 3593- 57 سنگاپور 3650 سنگاپور 23 14785 15396 ایتالیا 610 ایتالیا 6
 663- 50 کانادا 713 کانادا 24 13472 13482 لهستان 11 لهستان 7
 1- 32.1 ترکیه 34 ترکیه 25 159402- 6359 آمریکا 165761 آمریکا 8
 1350- 18 استرالیا 1368 استرالیا 26 4980 5002 اروگوئه 22 اروگوئه 9
 3491- 17 اکراین 3509 اکراین 27 2681- 3325 بلژیک 6006 بلژیک 10
 933- 10 کره 943 کره 28 1101 1335 مالزي 234 مالزي 11
 13852- 9 ژاپن 13861 ژاپن 29 1236 1271 التویا 35 التویا 12
 1327- 9 قزاقستان 1336 قزاقستان 30 1125 1185 ارمنستان 60 ارمنستان 13
 123- 3 ویتنام 126.2 ویتنام 31 949 1153 دانمارك 203 دانمارك 14
 121- 0.5 پرتقال 122 پرتقال 32 11071- 851 امارات 11922 تامارا 15
 44- 0.3 رومانی 44 رومانی 33 662 782 هلند 119 هلند 16
             638 689 بالروس 51 بالروس 17
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تعداد شرکت ها و مراکز بسته بندي ثبت نام شده در سازمان سایتس در کشورهاي عمده صادرکننده  – 48جدول
 خاویار در جهان

 تعداد مراکز بسته بندي تعداد صادرکننده ثبت شده در سایتس کشور

 43 41 آلمان
 27 27 فرانسه
 9 9 ایتالیا
 3 3 بلژیک
 38 49 چین

 5 5 لهستان
 2 4 اروگوئه
 7 7 التویا

 3 1 ارمنستان
 1 1 مولداوي
 2 1 فنالند

 6 6 بالروس
 4 39 ایران

 

 آمار محصوالت جانبی تولید شده از ماهیان خاویاري :
انبی این ماهیان یکی از بخش هاي جذاب و بسیار اقتصادي تجارت ماهیان خاویاري تولید و عرضه محصوالت ج  

ارزشمند بخصوص در بخش هاي آرایشی است. جداول زیر استخراج شده و جمع بندي آمار هاي صدور مجوزهاي 
 .سایتس براي این محصوالت است

 

 : 2018مقدار صادرات محصوالت آرایشی مشتق از خاویار در سال  -49جدول 

 فیل ماهی  گونه 
کالوگا 

x تاسماهی
 ژاپنی

 تاسماهی سفید 
یبرید هاي ه

جنس 
Acipenser 

سیبري  چالباش
xآدریاتیک 

سیبري 
x 

 چالباش
 سیبري

 486434 5 156 8011 369 47467 23 5792 مقدار ( گرم)

برخی 
کشورهاي 
 صادرکننده 

فرانسه  -ایتالیا  کره  سوییس
فرانسه  -آلمان  آلمان آلمان  -

 -فرانسه  فرانسه  ایتالیا  ایتالیا  -
 ایتالیا 
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 : 2018مقدار صادرات محصوالت پزشکی مشتق از خاویار در سال  -50 جدول

 Husoجنس  سیبري گونه 

 620 5121 مقدار ( بدون واحد)

 اکراین-مالزي  اسراییل برخی کشورهاي صادرکننده 

 

 :2018مقدار تخم زنده صادر شده تاس ماهیان در سال  – 51جدول 

         

 xسیبري  سیبري گونه 
 چالباش

هیبرید هاي خانواده  چالباش
Acipenseridae 

 عدد کیلوگرم عدد کیلوگرم عدد کیلوگرم عدد کیلوگرم واحد

 0 0.5 210000 7.4 0 1 913000 43.95 مقدار 

برخی کشورهاي 
 صادرکننده 

 -لهستان 
 - آلمان   آلمان 

-آلمان
-ایتالیا

 لهستان

-مجارستان
 - المان لهستان

 کشور وارد کننده 

 -نگرجستا
 -ویتنام 
 –اسراییل 
 ژاپن

-ارمنستان
-انگلیس 
 آمریکا

 - قزاقستان
-ژاپن

-آمریکا
 اروگوئه

-اروگوئه
 - ترکمنستان آمریکا

 
 :2018مقدار تخم زنده صادر شده تاس ماهیان در سال  -51ادامه جدول 

قره برون  nudiventrisشیپ  گونه 
persicus 

 فیل ماهی استرلیاد

 عدد کیلوگرم عدد کیلوگرم عدد رمکیلوگ عدد کیلوگرم واحد

 116000 2.2 10000 2.1 0 3 0 1 مقدار 

برخی کشورهاي 
 صادرکننده 

 - روسیه - روسیه
 -آمریکا
 آلمان

 ایتالیا آلمان-آمریکا مجارستان

 - فرانسه - آلمان کشور وارد کننده 
-ژاپن

 هندوراس
 اکراین-شیلی ژاپن-آذربایجان آمریکا
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 :2018ار ماهی زنده صادر شده تاس ماهیان در سال مقد – 52جدول 

 شیپ چالباش چالباش xسیبري  سیبري گونه 

 عدد کیلوگرم عدد کیلوگرم عدد کیلوگرم عدد کیلوگرم واحد

 50   382 0 42 0 11486 153050 مقدار 

برخی 
کشورهاي 
 صادرکننده 

-بالروس
 ارمنستان

-اکراین
-آلمان

 لیتوانی
 - بلژیک -

-فرانسه
-مانآل

-مالزي
 انگلیس

 آةمان  

کشور وارد 
 کننده 

-انگلیس
 روسیه

-بالروس
-ژاپن

 آمریکا
 - ژاپن -

-سوییس
-ژاپن

-سنگاپور
 آمریکا

 ژآپن  

 

 :2018مقدار ماهی زنده صادر شده تاس ماهیان در سال  – 52ادامه جدول 

 فیل ماهی  تاسماهی سفید ازون برون استرلیاد گونه 

 عدد کیلوگرم عدد کیلوگرم عدد مکیلوگر عدد کیلوگرم واحد

 50 0 5161 0 2 0 43751 26350 مقدار 

برخی 
کشورهاي 
 صادرکننده 

 -ارمنستان
 بالروس

-فرانسه
-آلمان

-مجارستان
-رومانی
 انگلیس

 - فرانسه -

-دانمارك
-آلمان

-فرانسه
 آمریکا

 آلمان -

کشور وارد 
 کننده 

 روسیه

-آمریکا
-صربستان

-ژاپن
 سوییس

 - سوییس -
-اکاناد

-سوییس
 اروگوئه

 ژاپن -

 

 :2018مقدار عصاره صادر شده تاس ماهیان در سال  – 53جدول 

جنس  گونه 
Acipenser 

 چالباش سیبري
هیبرید هاي 

جنس 
Acipenser 

 تاسماهی ژاپنی
تاسماهی 

گونه هاي  فیل ماهی  کالوگا سفید 
 پاروپوزه

 4 202 6763 3998 1850 1944 18021 777495 779 مقدار ( گرم)

برخی 
کشورهاي 
 صادرکننده 

 -کره 
–فرانسه 
 برزیل

 -فرانسه 
 ایتالیا 

 -ایتالیا 
 -کره 

 فرانسه 

 -آلمان 
 -ایتالیا 
 ژاپن

هنگ کنگ 
 ایتالیا چین -

هنگ 
 -کنگ 
 کره

 کانادا ایتالیا
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 2018مقدار صادرات محصوالت تاسماهیان به صورت زینتی در سال  – 54جدول 

 سیبري گونه 

 1 م)مقدار ( گر

 سوییس کشور صادرکننده 

 

 2018مقدار صادرات کیسه شناي تاسماهیان در سال  – 55جدول 

 سیبري گونه 

 5 مقدار ( کیلو گرم )

 آلمان  کشورهاي صادر کننده 

 

 2018مقدار صادرات گوشت تاسماهیان در سال  – 56جدول 

هیبرید هاي خانواده  چالباش سیبري گونه 
Acipenseridae 

هی تاسما
 تاسماهی ژاپنی استرلیاد آدریاتیک

 9137 4580 494 20165 116176 278199 مقدار (کیلو گرم )

کشورهاي صادر 
 کننده 

ایتالیا  -فرانسه 
 چین-لیتوانی  -

 -فرانسه 
بلژیک  -ایتالیا 
 -چین  -

-انگلیس 
هلند  -اروگوئه

 اکراین  -

 -ایتالیا  چین
 استونی 

 -اکراین 
 چین ارمنستان 

 xفیل ماهی  فیل ماهی تاسماهی ژاپنیxکالوگا  تاسماهی سفید  ازون برون  گونه
 مجموع  سیبري

 0.4 6155 33912 91142 3063 مقدار (کیلو گرم )

کشورهاي صادر 
 کننده 

 ایتالیا

 -آمریکا 
 -فرانسه 
 -بالروس 

 کانادا  -ایتالیا 

 انگلیس -چین 

 -چین 
ایران  -مالدیو

 -فنالند  -
-انگلیس

 یناکرا

 563023 ایتالیا
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 2018مقدار صادرات الشه تاسماهیان در سال  – 57جدول 

 فیل ماهی تاسماهی سفید  استرلیاد چالباش سیبري گونه 

 9 136 138455 25446 279614 مقدار (کیلو گرم )

 کشورهاي صادر کننده 
ارمنستان  -لهستان 

 اتریش-بالروس  -
ارمنستان  -لهستان 

 ایران  کانادا ارمنستان استونی-آلمان  -

 443660 مجموع 
 

 2018مقدار صادرات محصوالت چرمی تاسماهیان در سال  – 58جدول 

 تاسماهی ژاپنیxکالوگا  تاسماهی سفید سیبري گونه 

 2 1 1859 مقدار (بدون واحد)

 ایتالیا ایتالیا فرانسه کشورهاي صادر کننده 

 

 2018یان در سال مقدار صادرات مشتقات تاسماه – 59جدول 

چالبا سیبري گونه 
 ش

هیبرید هاي 
جنس 

Acipenser 

تاسماهی 
 آدریاتیک

تاسماهی 
 آتالنتیک

)oxyrinchus( 
تاسماهی  استرلیاد

 ژاپنی
تاسماهی 

 کالوگا سفید 

 1 8012 2 309000 50000 221016 13000 2 64510 مقدار (گرم)

کشورهاي 
 صادر کننده 

فرانسه 
استونی  

 آلمان
 کره  اکراین کانادا استونی یتالیاا آلمان

 آلمان
 دانمارك
 استونی

 کره
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 2018لغایت  2012آمار نقل و انتقال زنده ماهیان خاویاري در قالب تخم بچه ماهی و مولد در سال هاي  – 60جدول 

 گونه

 بچه ماهی ماهی زنده تخم زنده

          وزن واردکنندگان صادرکنندگان
 ( کیلوگرم)

 عدد
            وزن

 ( کیلوگرم)
 عدد

        وزن
 (کیلوگرم)

 عدد

 سیبري
Acipenser 

baerii 
105635 6333000 3754147 518449 810 475460 

-آلمان
-اکراین

-مجارستان
-بالروس
-ارمنستان
-فرانسه
-لهستان
-لیتوانی
    -چین

-کره جنوبی
-ایتالیا
-امارات
-یونان
-بلژیک

 رومانی

-آمریکا
-روسیه
-مراکش

-قزاقستان
-ژاپن

-اسراییل
-گرجستان
-بالروس
-ارمنستان
-ویتنام

-سنگاپور
-صربستان

-شیلی-ایران
-اکراین
-تایوان
-تایلند

-ماداگاسکار
-اروگوئه
-استرالیا
-مولداوي
-مغولستان

کره -سوییس
-جنوبی

آفریقاي 
 جنوبی
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 گونه

 بچه ماهی ماهی زنده تخم زنده

          وزن واردکنندگان صادرکنندگان
 ( کیلوگرم)

 عدد
            وزن

 ( کیلوگرم)
 عدد

        وزن
 (کیلوگرم)

 عدد

 چالباش
Acipenser 

gueldenstaedt
i 

125 1531000 23763 97356 0 655000 

-لهستان
-ایتالیا
-نمجارستا
-انگلیس
-آلمان
-مالزي
-فرانسه

-بلغارستان
-اکراین
-چین

-روسیه
-بلژیک
-ترکیه

-اسراییل
-هلند
-ایتالیا

-ارمنستان
-رومانی

 دانمارك

-اروگوئه
-آمریکا

-سنگاپور
-ژاپن

-سوییس
-اکراین

-صربستان
-قطاقستان

-ترکیه-چین
-ترکمنستان

-نروژ-تایلند
-ماداگاسکار

-امارات
-مالزي

-آذربایجان
-ویتنام

-گرجستان
 لیااسترا

 استرلیاد
Acipenser 
ruthenus 

45 349000 47952 140696   56000 

 -انگلیس
 -بالروس
-ارمنستان
-رومانمان
-آمریکا
 -فرانسه
-ایتالیا

 -لهستان
-مجارستان

 -ي
-مجارستان

چک  -آلمان
 -تایوان -

 گرجستان

 -آمریکا
 -روسی

 -صربستان
 -ژاپن 

 -هندوراس
-سوییس

 -نروژ
-قزاقستان

-ژاپن
 -آذربایجان

 ارات ام
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 گونه

 بچه ماهی ماهی زنده تخم زنده

          وزن واردکنندگان صادرکنندگان
 ( کیلوگرم)

 عدد
            وزن

 ( کیلوگرم)
 عدد

        وزن
 (کیلوگرم)

 عدد

 فیل ماهی
Huso huso 

17 156000 5253 21576 0 0 

-ایتالیا
-آلمان
-آمریکا
-چین

-روسیه
-بلغارستان

-ایران
-فرانسه
 -مولداوي

-شیلی-ژاپن
-آذربایجان
-اکراین
-تایوان
-مالزي

-قزاقستان
-سوییس

-ماداگاسکار
-کره جنوبی

-شیلی
-مالزي
-کانادا
-امارات
 -ویتنام
-اروگوئه
 رومانی

 تاس ماهی سفید
Acipenser 

transmontanu
s 

32 185000 39 297660 0 12220 

-فرانسه
-آمریکا

-دانمارك
-ژاپن
-آلمان
-کانادا
-ایسلند
 ایتالیا

-کانادا
-استرالیا

-هنگ کنگ
-سوییس
-ایسلند
-تایوان

-مکزیک
 امارات

Acipenser 
oxyrinchus 59 399561 1.5 9135 0 0 

 -کانادا 
هنگ گنگ 

 -آمریکا  -
 آلمان

 -لهستان 
 -سوییس 

-کره جنوبی 
-تایوان

ژاپن -آمریکا
 لیتوانی -

هیبرید کالوگا و 
 0 0 30000 86771 20000 0 تاسماهی ژاپنی

-چین
-فرانسه
 بلژیک

-روسیه
-کره-مالزي

-ویتنام
 امارات-تایلند
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 گونه

 بچه ماهی ماهی زنده تخم زنده

          وزن واردکنندگان صادرکنندگان
 ( کیلوگرم)

 عدد
            وزن

 ( کیلوگرم)
 عدد

        وزن
 (کیلوگرم)

 عدد

 تاس ماهی نارنجی
Acipenser 
fulvescens 

140035 1267500 0 1507 0 0 
 -کانادا
-آلمان

 آمریکا

-ژاپن-آمریکا
 کانادا

 اروپوزهپ
Polyodon 
spathula 

0 1134200 0 2401 0 0 

 -آمریکا
-مالزي
-تایوان
 آلمان

-سنگاپور
-ژاپن-تایوان

-سوییس
-لهستان

-هنگ کنگ
 کانادا

 ازون برون
Acipenser 
stellatus 

13 0 1000 2945 0 0 

 -آلمان 
 -بلغارستان

-ترکیه
 رومانی

-ژاپن-آمریکا
-سوییس
-ویتنام

-قزلقستان
-ژاپن

-انگلیس
-جانآذربای

 مولداوي

 تاس ماهی ژاپنی
Acipenser 
schrenckii 

2 0 4.5 70150 0 0 
 -چین 

 -سوییس 
 مالزي

 -مالزي 
آفریقاي 

 -جنوبی 
 -سنگاپور 

کره -آلمان
 جنوبی

 کالوگا
Huso 

dauricus 
 چین 0 0 5000 1750 0 0

-روسیه
-مالزي

 امارات
 مالزي چین Huso 0 0 0 5000 0 0جنس 

هیبرید خانواده  
Acipenserida

e 
85 0 303 4520 0 0 

 -آلمان
 -ایتالیا

-لهستان
-اکراین

-گرجستان
-کره جنوبی
 فرانسه

-ترکمنستان
-تایوان
-رومانی

-آذربایجان
-گرجستان

-ترکیه
-مالزي

 ویتنام-امارات
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 گونه

 بچه ماهی ماهی زنده تخم زنده

          وزن واردکنندگان صادرکنندگان
 ( کیلوگرم)

 عدد
            وزن

 ( کیلوگرم)
 عدد

        وزن
 (کیلوگرم)

 عدد

 ژاپن آلمان 0 0 2402 0 0   راسته تاسماهیان

هیبرید سیبري و 
 چالباش

3 0 10000 54 0 0 
 -آلمان
-بلژیک

 ارمنستان

-ژاپن
-گرجستان
-سوییس
-اکراین

 قزافستان

هیبرید جنس 
Acipenser 

-آلمان 0 0 3050 62 0 62
 قزاقستان

 -عربستان
-اکراین

-قزاقستان
-آلمان-ژاپن

-ویتنام
-تایوان

-ترکمنستان
 ارمنستان

تاسماهی پوزه 
 کوتاه

Acipenser 
brevirustrum 

 آلمان-کانادا 0 0 534 0 0 25

-تایوان
-سوییس 
-اروگوئه

 بلژیک-ژاپن

تاس ماهی بالتیک 
Acipenser 

sturio 
 سوییس هلند 0 0 648 0 0 0

هیبرید چالباش و 
 گرجستان ارمنستان 0 0 0 1500 0 0 سیبري

 تاسماهی آدریاتیک
Acipenser 
naccarii 

 اکراین بلغارستان 0 0 118 500 0 0

 0 0 284 1 0 0 جنس خاویاري

-چین
-آمریکا

-اندونزي
-روسیه

 انگلیس

-مکزیک
-طرق

-ازبکستان
 مالزي
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 گونه

 بچه ماهی ماهی زنده تخم زنده

          وزن واردکنندگان صادرکنندگان
 ( کیلوگرم)

 عدد
            وزن

 ( کیلوگرم)
 عدد

        وزن
 (کیلوگرم)

 عدد

 شیپ
Acipenser 
nudiventris 

3 0   170 0 0 
 -روسیه 
 آلمان

 -سوییس 
 ژاپن

هیبرید سیبري و 
تاس ماهی 

 آدریاتیک
 مکزیک ایتالیا 0 0 0 0 0 15

کونه هاي خانواده 
 تاس ماهیان

 تایوان آلمان 0 0 0 0 0 12

 تاس ماهی چینی
Acipenser 
sinensis 

 آمریکا ی کره جنوب 0 0 6 0 0 0

هیبرید فیل ماهی 
 و سیبري

 تایوان ایتالیا 0 0 0 0 0 3

 تاس ماهی ایرانی
Acipenser 
persicus 

 فرانسه روسیه            3

  مجموع
246174   

 
11375261   

    
3933047   

 
1213661   810 

 
119868

0      
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 ي :اریخاو انیماه دیص 
از محیط هاي طبیعی طی چند دهه اخیر با شیب تندي در حال کاهش بوده است  و پس از   صید ماهیان خاویاري 

تن انواع تاس 20420افزایش ناگهانی میزان صید همزمان با دوره فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و  ثبت رکورد صید  
ید. این بدان معنی است که طی رس 2017تن در سال  259،  روند نزولی صید تشدید شد و به عدد 1988ماهیان در سال 

 درصد کاهش داشته است. 98سال اخیر میزان صید این ماهیان بیش از  30
صید بی رویه و  ،کاهش ذخایر طبیعی تاسماهیان دالیل مختلفی داشته است که مهمترین آنها را تخریب زیستگاه ها

 یان را بر عهده داشته اند، باید دانست. نابودي ذخایر مولدین و پیش مولدین که وظیفه بازسازي طبیعی این ماه
تن حدود   260کشور گزارش شده است که از  مجموع  11آمار رسمی صید ماهیان خاویاري از  تنها  2017در سال 

درصد کل صید، صرفا مربوط به کانادا و آمریکا بوده است . محدودیت تجارت خاویار پرورشی از  61تن یعنی  158
اي حاشیه دریاي خزر در خصوص ممنوعیت صید تجاري این ماهیان از جمله عواملی است که یک سو و توافق کشوره

صید قانونی این ماهیان در دریاي خزر را تنها منحصر به اهداف بازسازي ذخایر و صید مولد با هدف تولید بچه ماهی و 
د غیر مجاز  به عنوان یک معضل در همه رها سازي در این دریا و یا اهداف تحقیقاتی نموده است . الزم به ذکر است صی

 کشورهاي داراي ذخایر طبیعی تاس ماهیان همچنان وجود داشته و متاسفانه آمار دقیقی از میزان آن در دست نیست.
 

 
 )FAO – منبع(  تن حسب بر جهان در 4231ياریخاو انیماه دیص زانیم -1 نمودار
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 تیلغا 2010 سال در)FAO – منبع( تن حسب بر تلفمخي کشورها توسطي اریخاو انیماه دیص -1 جدول

2017 
 

 کشور
20

10 
201
1 

201
2 

201
3 

2014 
201
5 

2016 2017 

 122 126 116 120 114 120 127 285 کانادا
 43 61 48 44 79 145 56 139 هیروس
 36 23 21 27 64 76 111 120 کایآمر

 29 23 36 41 56 68 80 94 رانیا
 11 0 0 0 0 0 0 0 لهستان

 9 6 7 15 19 19 22 22 صربستان
 5 5 5 5 5 5 5 5 ترکمنستان
 1 1 5 4 5 5 5 4 مجارستان
 1 1 1 2 3 2 3 1 قزاقستان

 1 0 0 0 0 0 0 0 یاسلوواک
 1 1 2 1 2 0 0 0 ایاسپان

 مجموع
67
8 

409 567 354 272 263 254 259 

 

 

 )FAO – منبع( مختلفي ها قاره کیتفک به  جهان دري اریخاو انیماه دیص زانیم -2 نمودار
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 2017 سال در قاره کیتفک بهی عیطبي ها طیمح ازي اریخاو انیماه دیص زانیم- 3 شماره نمودار

 

 آن بهیحاش کشور پنج دیص و خزري ایدر سهم جهان در شده دیصي اریخاو انیماه تن 18192 مقدار از 1990 سال در
 گونه نیا دیص کاهش روند همانند زین خزري ایدر در رانیا توسطي اریخاو انیماه دیص زانیم.است بوده تن 17470 برابر

 سال در و تن 2058 برابر 1371 سال در انیماه نیا دیص زانیم کهي ا گونه به است بوده برخورداری نزول ریس از جهان در
ي تجار دیص خزري ایدر هیاشحي کشورها جمهوري روسا موافقت به توجه با 1389 سال در است بوده تن 37 برابر 1389

 .است یافته ادامهی ماه بچهي ساز رها و ریتکث منظور به دیص تنها و متوقف انیماه نیا
 

 
 )تن( ریاخي ها سالی ط خزري ایدر دري اریخاو انیماه دیص زانیم -4 شماره نمودار
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 262 دیتول از و است یافته کاهش زینی یایدر اریخاو دیتول زانیم خزري ایدر در انیماه نیا دیصی نزول روند با همزمان

 در انیماه نیاي تجار دیص تیممنوع به توجه با و است یافته کاهش 1389 سال در تن 4 تنها به 1371 سال در اریخاو تن
 مراکز دییتا با که باشدی می استحصال اریخاو ازی بخش به منحصر ،ییایدر اریخاو دیتول تنها زین بعد به 1389 سال

 مادر شرکت توسط و نشود داده صیتشخ ریتکث مناسب رانیا التیش انیآبز ریذخا کیژنت حفظ و ریذخاي بازساز
این خاویار قابل عرضه به بازارهاي بین المللی نبوده و صرفا  .گردد لیتبدی مصرف اریخاو بهي کشاورز خدمات تخصص

ه خزر در دهسال اخیر قادر به عرضه خاویار قابلیت عرضه در داخل کشور را دارد. از این رو هیچیک از کشورهاي حوز
 دریایی به سایر کشورها نبوده اند. این امر فرصتی را براي گسترش بازار مصرف خاویار پرورشی فراهم نموده است.

 

 
 )تن( رانیا توسط خزري ایدر در اریخاو استحصال زانیم -5 نمودار

 

 :ندهیآی نیب شیپ و خزري ایدري اریخاو انیماهی کنون تیوضع 
خود ضمن ارایه آمار و روند کاهشی تعداد ماهی  1389انستیتو تحقیقات ماهیان خاویاري کشور در گزارش سال 

تعداد ماهی خاویاري صید شده در دریاي خزر توسط  1380خاویاري صید شده در دریاي خزر اعالم نمود  که در سال 
عدد ماهی تنزل پیدا کرده است.  5250به تعداد  1385در سال  قطعه ماهی خاویاري بوده که این عدد 47906ایران برابر 

 23به تنها  1400این انستیتو پیش بینی کرده بود که با توجه به روند کنونی، تعداد ماهیان خاویاري صید شده در سال 
 عدد برسد. 

با ابتکار کمیسیون  2010ر سال روند نزولی صید این ماهیان کشورهاي حاشیه این دریا را به یافتن راه چاره واداشته و د
مشترك حفاظت و بهره برداري از منابع آبی دریاي خزر، طرح ممنوعیت پنجساله صید تجاري ماهیان خاویاري به 
تصویب روساي جمهور پنج کشور حاشیه دریاي خزر رسید این طرح در دومین اجالس کمیسیون یاد شده که در باکو 

ید شد سومین اجالس این کمیسیونکه اخیرا در تهران برگزار شد این ممنوعیت را تا تمد 2019برگزار شد تا پایان سال 
 .تمدید نمود 2020پایان سال 



  تجارت خاویار در بازارهاي بین المللی                                                     :79                  تولید ماهیان خاویاري فصل دوم 
 

 پرورش ماهیان خاویاري: 
 

 پرورش ماهیان خاویاري در جهان:
ین و گر 1875براي نخستین بار موفق به پایه ریزي تکثیر ماهی استرلیاد و در سال  1869دانشمندان روسی در سال   

مارکس در آمریکا موفق به تفریخ ماهی تاسماهی اقیانوس اطلس شدند لیکن بدلیل وفور ذخایر این ماهیان در دریاي 
خزر، پرورش آن تا نیم قرن اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفت. روسها در پرورش تجاري این ماهی نیز پیش قدم بودند 

کیلو براي مصرف  1.5سابق پرورش ماهیان خاویاري تا وزن باالتر از و براي نخستین بار در اتحادیه جماهیر شوروي 
انسانی پرورش داده شد و در ابتدا پرورش ماهیان خاویاري را با تمرکز بر روي پرورش گونه هیبرید بستر و تاس ماهی 

ش هاي بعدي در سیبري آغاز نمود ند. با فروپاشی شوروي و مهاجرت نخبگان و انتشار آزاد اطالعات کارشناسان تال
 .اروپا  توسط فرانسه و آمریکا توسعه یافت

رومانی و... به این  ،ایتالیا ،فرانسه ،امروزه پرورش ماهیان خاویاري در کشورهاي مختلفی انجام می شود : در اروپا
ونه اصلی حرفه روي آورده اند و  غالبا به پرورش تاسماهی سیبري اشتغال دارند  این در حالی است که در آمریکا گ

 تاس ماهی سفید می باشد و کمی بعد از روسها پرورش تجاري آن را آغاز نمودند.
چینی ها نیز همانند سایر محصوالت کار تولید ماهیان خاویاري را با جدیت آغاز و هم اینک بزرگترین تولید کننده 

مکن دانش فنی تولید و فرآوري خاویار ماهیان خایاري در جهان به شمار میروند و براي کسب این موفقیت از هر طریق م
را کارشناسان روسی و حتی ایرانی آموخته اند. این کشور  تولید هیبرید ماهی کالوگا و تاسماهی ژاپنی را به شدت 

در جایگاه دوم خاویار عرضه شده به بازارهاي جهانی  2018توسعه داده و میزان خاویار تولید شده از آن در سال 
 .قرارداشته است

امروز  با ارتقاي دانش فنی و تولید تجهیزات بهبود کیفیت آب، دیگر کشورها از تایلند و مالزي تا ماداگاسکار نیز 
 هایی براي تولید ماهیان خاویاري برداشته اند و بزودي نام هاي جدیدي در دنیاي خاویار شنیده خواهد شد.گام

تن تولید گوشت ماهیان خاویاري  10و درج میزان  1986سال با این همه نخستین آمار تولید تاسماهیان پرورشی در 
تن اعالم می نماید و  940میزان خود را  1988بنام کشور فرانسه  ثبت شده است.  با فاصله کمی از فرانسه، روسیه در سال 

 تنی ماهیان خاویاري را در  فائو  ثبت می نماید. 146در همین سال نیز اکراین تولید 
) در حال حاضر خاویار حداقل  CITESالعات نسبتا دقیق دبیرخانه تجارت گونه هاي در معرض انقراض(با توجه به اط

گونه ماهیان خاویاري و بیش از هیبرید مختلف پرورش داده شده و به بازار جهانی خاویار عرضه می شود این در  11
گونه اشاره  5شت ) تنها به تفکیک تولید حالی است که آمار مندرج در بخش آبزي پروري فائو  (از منظر تولید گو

 داشته و مابقی گونه ها و هیبرید ها را تحت نام سایر ماهیان خاویاري طبقه بندي نموده است.
 



     تجارت خاویار در بازارهاي بین المللی                                                         تولید ماهیان خاویاري :مدوفصل                    80

 

 
 )Mantasoa سد(  ماداگاسکار کشور دري اریخاو انیماه پرورشي ها قفس

 

کشور، درج شده است  36لید ماهیان خاویاري آمار تو 2017لغایت  2010ساله  8در پایگاه اینترنتی فائو در طی دوره 
 ).3تن گوشت ماهیان خاویاري تولید نموده اند( جدول شماره  98872سی کشور   2017و در سال  

بررسی گزارش ها و آمار تولید نشان میدهد با فراهم آمدن امکان نقل و انتقال زنده، این ماهیان  به بسیاري از نقاط 
ماهی سیبري از شرق تا غرب جهان و چالباش یا تاس ماهی روسی در آرژانتین و اروگوئه جهان منتقل شده اند تاس 

 پرورش می یابند و عربستان نیز براي پرورش آن سرمایه گذاري کرده است. 
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 )FAO – منبع(  _ 2017 سال در مختلفي کشورها دري اریخاو انیماه دیتول -  2 شماره جدول

 ) تن( مقدار کشور )تن( مقدار کشور )تن( مقدار کشور

 30 لییاسرا 252 یرومان 83058 نیچ
 30 گرجستان 220 امارات 3798 ارمنستان

 25 زستانیقرق 183 آلمان 2618 رانیا
 22  سییسو 182 بالروس 2584  هیروس

 19 یاستون 138 نیاکرا 1331 تنامیو
 13 هیترک 120 یتوانیل 1000 ایتالیا

 10 شیرات 97 مجارستان 947 کایآمر
 3 دانمارك 71 ایاسپان 640  لهستان

 1 یاسلوواک 60 اروگوئه 556 قزاقستان
 1 قبرس 50 هلند 450 فرانسه

 98509  جمع 42 ایالتو 321 بلغارستان

 
 ) FAO- منبع(  گونه کیتفک به مختلفي کشورها توسط)  گوشتي ( اریخاو انیماه دیتول -3 جدول

 

گونه
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 کشور

بلوگا
  

 0 0 9 9 12 6 0 0 نیارژانت
 11 6 9 15 19 24 61 115 بلغارستان

 0 0 16 3 0 0 0 0 ایاسپان
 0 0 0 0 0 0 0 0 نیاکرا
 11 6 34 26 31 30 61 115 بلوگا مجموع

یس
بر

 ي 

 0 0 52 40 48 6 2 0  نیآرژانت
 170 89 89 83 43 67 74 52 بالروس

 137 48 109 20 8 14 19 0 لغارستانب
 1 1 3 1 0 6 1 2 قبرس
 0 0 0 0 0 0 0 0  فرانسه

 0 0 0 0 0 0 0 0 ایتالیا
 43 27 10 22 74 77 55 70 ایاسپان

 220 32 20 .0 0 0 0 0 امارات
 19 22 150 190 195 0 62 70 هیاروگو
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گونه
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 کشور

 590 218 433 357 368 170 213 194 يبریس مجموع

ا
سترل

ادی
 

 12 10 8 16 28 31 33 13 بالروس
 2 3 4 3 1 1 0 0 بلغارستان

 1 0 0 0 0 0 0 0 یاسلوواک
 0 1 0 0 0 0 0 0 اروگوئه

 مجموع
 ادیاسترل

13 33 32 29 19 12 14 15 

ش
چالبا

 

 0 0 11 9 19 22 6 0  نیآرژانت
 133 151 221 234 261 278 215 333 بلغارستان

 30 30 30 30 30 30 30 30 لییاسرا
 0 0 26 35 39 30 30 30 عربستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ایاسپان
 36 39 48 0 0 0 0 0 هیاروگو

 199 220 336 308 349 360 281 393 چالباش مجموع

آدر
یاتی

 ک

 28 0 0 0 0 13 0 21 ایاسپان

یسا
 ر

گونه
ها 

ي 
خاو
اری

 ي 

 3798 4649 4115 2931 2170 1636 830 550 ارمنستان

 10 8 4 3 2 2 3 2 شیاتر
 0 0 0 0 0 42 0 0 جانیآذربا
 0 0 0 0 0 0 0 0 کیبلژ

 38 112 0 0 0 0 0 0 بلغارستان
 83058 78764 82436 68871 58775 50259 41784 34076 نیچ

 3 3 4 1 2 0 1 0 دانمارك
 19 16 56 0 0 0 13 24 یاستون

 450 450 445 402 335 224 236 202 فرانسه
 30 30 30 30 30 30 30 15 گرجستان

 183 185 222 257 258 294 40 93 آلمان
 0 0 0 43 0 0 0 0 یونان

 97 76 142 48 32 38 51 81 مجارستان
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گونه
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 کشور

 2618 2146 1071 650 564 456 312 251 رانیا
 1000 1000 850 824 717 714 838 753 ایتالیا

 556 271 87 28 0 0 15 0 قزاقستان
 25 25 39 0 0 0 0 0 زستانیقرق

 42 51 91 54 35 28 19 11 ایالتو
 120 127 91 73 116 55 52 17 یتوانیل

 0 0 0 0 80 80 0 0 يمولداو
 50 50 50 40 40 40 30 0 هلند

 640 530 397 472 440 334 241 170  لهستان
 252 33 13 1 12 8 19 14 یرومان
 2584 2517 3845 3560 3430 3270 3020 2078  هیروس
 0 27 16 10 19 0 12 0 ایاسپان

 22 22 22 22 22 15 10 5  سییسو
 13 6 28 17 0 0 0 0 هیترک
 138 116 137 164 100 100 50 50 نیاکرا

 0 0 0 10 35 10 0 0  امارات
 0 1 0 0 0 0 0 0 سیانگل
 947 947 947 947 347 300 300 200 کایآمر

 5 3 2 7 2 71 0 0 هیاروگو
 1331 939 785 693 1200 1200 1000 600 تنامیو

 ریسا مجموع
 98029 93104 95925 80158 68763 59206 48906 39192  ها گونه

مجموع
  

 11 6 34 26 31 30 61 115  بلوگا
 590 218 433 357 368 170 213 194 يبریس

 15 14 12 19 29 32 33 13  ادیاسترل
 199 220 336 308 349 360 281 393 چالباش

 28         13   21  کیاتیآدر
ي ها گونه ریسا

 ي اریخاو
39192 48906 59206 68763 80158 95925 93104 98029 

 98509 93562 96740 80868 69540 59811 49494 39928  مجموع  
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 :رانیا دري اریخاو انیماه پرورش خچهیتار
چند تکثیر انبوه ماهیان خاویاري با هدف حفظ و بازسازي ذخایر آبزیان از سابقه اي نسبتا طوالنی  برخوردار هر      

است اما از عمر پرورش تجارتی آن در ایران بیش از سه دهه نمی گذرد. اولین بار پرورش ماهیان خاویاري در سال 
وم دکتر یوسف پور شروع شد اما مطالعات توسعه آن در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی شهید بهشتی با همت مرح 1369

اقداماتی براي ترویج پرورش این ماهیان  1383-1384در دهه هشتاد توسط شیالت ایران انجام پذیرفت و عمال از سال 
و استمرار عرضه توسط دولت   91تا  88آغاز گردید و با گسترش عرضه بچه ماهی رایگان  به مزارع متقاضی در سالهاي 

  ر سالهاي بعد، تعداد مزارع پرورش ماهیان خاویاري به سرعت گسترش یافت. همانطور که در نمودار زیر مشاهده د
 17تن به  68روندي کاهشی داشته و از  96تا سال  91گردد میزان تولید گوشت ماهیان خاویاري از طریق صید از سال می

تن  456یزان تولید ماهیان خاویاري در استخرهاي پرورشی از رسیده است در حالی که در همین زمان م 97تن در سال 
 افزایش یافته است.  97تن در سال  2839به  91در سال 

 

 وضعیت کنونی پرورش ماهیان خاویاري در ایران:
پرورش ماهیان خاویاري در ایران تعداد مزارع فعال پرورش ماهیان رونق اقتصادي  در حال حاضر با توجه به    

استان رسیده است که مجموع ظرفیت تولید گوشت این مزارع بر اساس پروانه صادر شده  20مزرعه در  126به  خاویاري
  .تن می باشد 100تن و مجموع ظرفیت خاویار تولیدي این مزارع بر اساس پروانه صادر شده برابر  6516برابر 

، هنوز تولید  به ظرفیت اسمی نرسیده است. به ذکر این نکته ضروري است که با توجه به جدید بودن اکثر این مزارع
کیلوگرم  بوده است  2500بر اساس آمار سازمان شیالت ایران حدود  1397گونه اي که میزان خاویار تولید شده در سال 

 تن می باشد.  6حدود  1398این در حالی است که پیش بینی خاویار تولیدي براي سال  
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 کشور دري اریخاو انیماه فعال ندگانکن دیتولی اسم تیظرف -4  جدول

 استان نام فیرد

 استان فعال مزارع مجموع

 تعداد
 )تن( فعال مزارع تیظرف

 اریخاو گوشت

 34.5 2622.5 21 مازندران 1
 13.5 1694 47 النیگ 2

 0.2 54.5 3  گلستان 3

 3.35 185 3 فارس 4

 21 350 2 خوزستان 5

 0.1 10 5 قم 6

 2 48 4 یزد 7

 1 44.5 3 يمرکز 8

 0 36 4 نیقزو 9

 25 650 4 لرستان 10

 0 240 4 کرمانشاه 11

 0 55 2  کرمان 12

 0   6 یشرق جانیآذربا 13

 0   1 تهران 14

 0 12 1 البرز 15

 0 60 4 يرضو خراسان 16

 0 35 3 اصفهان 17

 0 270 1 احمد ریبو و هیلویکهک 18

 0 0 1 کردستان 19

 0 150 7  هرمزگان 20

 101 6517 126 کل جمع
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 97 تیلغا 91ي ها سالی ط رانیا دري اریخاو انیماه پرورش و دیص زانیمي ا سهیمقا نمودار -6 نمودار

 



  تجارت خاویار در بازارهاي بین المللی                                                     :87                  تولید ماهیان خاویاري فصل دوم 
 

 
 

 منابع مورد استفاده در تهیه این کتاب : 
 

 )FAOسایت سازمان خواربار جهانی ( 
 ) International Trade Centre  )ITCسایت  

 سالنامه آماري سازمان شیالت ایران 
 گزارش هاي سازمان شیالت ایران 
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