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 ه طرحــخالص

 فرآورده هاي گوشتی از آبزیان  نام محصول

 خوراك جهت تغذیه انسان  موارد کاربرد

 تن 2000  :ظرفیت پیشنهادي

 انواع ماهی و میگو  :عمده مواد اولیه

 میلیون ریال 38596  :سرمایه گذاري ثابت

 میلیون ریال 18513.9  :سرمایه در گردش

 متر مربع 5000  :زمین مورد نیاز

  :زیر بنا

 متر مربع 1100  :تولیدي

 متر مربع 400  :انبار

 متر مربع 500  :و غیره خدماتی و اداري

مصرف سالیانه آب،برق و 

  سوخت

 مترمکعب 12000  :آب

 کیلووات 720000  :برق

 لیتر 540000  :گازوئیل

خوزستان، هرمزگان، بوشهر،   :هاي پیشنهادي جهت اجراي طرحمحل 

 سیستان و بلوچستان، مازندران
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 معرفی محصول -1

با مقایسه سرانه مصرف آبزیان در سبد غذایی جامعه ایرانی و فاصله بسیار زیاد بین

ارقام و اعداد سرانه مصرف جهانی بایستی علل عدم مصرف آن درجامعه را بررسی و به 

آن پرداخت ، چرا که قرار گرفتن آبزیان در سبد غذایی مردم نقش مهمی در رفع

مصرف گوشت سفید در مقایسه با گوشت قرمز از سالمت . ایفا می نمایدسالمت جامعه

است و برطبق آخرین یافته هاي محققین علوم تغذیه و پزشکی باالتري برخوردار

سرانه مصرف   .یها جلوگیري می کندبسیاري از بیمارمصرف صحیح آبزیان از بروز

کیلوگرم  7.2 کیلوگرم و در سال جاري معادل 5.7 ،1384در سال  آبزیان در کشور

طبق  .کیلوگرم است 16این در حالی است که سرانه مصرف آبزیان در دنیا  بوده است،

درصد ایرانیان ماهی و میگو مصرف می  54تنها کشور اداره کل شیالت آمار منتشره از 

عالوه بر برگزاري سمینارها و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان که در سالهاي اخیر  .کنند

تنها راه افزایش مصرف سرانه ي آبزیان در کشور تولید غذاهاي صورت گرفته است ، 

و نرویج مصرف آن ..دریایی آماده ي مصرف نظیر انواع فیش برگر و ناگت ، میگو برگر و 

ویژگی زیر  5این محصوالت داراي .کننده است ها بین گروه هاي مختلف مصرف 

:هستند 

محصول نیست؛) یا پاك کردن( نیاز به آماده سازي  -1

با توجه به این که حدود نیمی ازفرمول محصول  -2

ینی گیاهی و ئمیگو ومابقی مواد پروت/ گوشت ماهی 

ز قیمت هاي مناسبی برخوردارند؛ا.غیره است 

براي کسانی که طعم ماهی را دوست ندارند خوشایند است ؛طعم مناسبی دارند و  -4

 به راحتی مصرف می شوند  -5

 .براي کلیه ي گروه هاي سنی قابل استفاده است -6
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  نام و کد آیسیک محصول - 1- 1

همان تقسیم بندي متداول ترین طبقه بندي و دسته بندي در فعالیت هاي اقتصادي 

طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین : آیسیک است و طبق تعریف عبارت است از 

مطابق ذیل می  محصوالت گوشتی از آبزیانکد آیسیک . المللی فعالیت هاي اقتصادي

 :باشد

 

 کد آیسیک نام محصول ردیف

 15121450 فیله ماهی 1

 15121514 خمیر ماهی 2

 خوراك از آبزیان  3

 ...)و  فیش برگر ،فیش فینگر و فیش بال(
15121510 

 15121411 عمل اوري و بسته بندي ماهی  4

 15121421 میگو عمل اوري انجماد و بسته بندي 5

 

  شماره تعرفه گمرکی - 1- 2

مطابق جدول ذیل می  فرآورده هاي حاصل از آبزیانتعرفه هاي گمرکی مربوط به 

 .باشد

 ردیف
شماره تعرفه 

 گمرکی
 نوع کاال

حقوق 

 ورودي
SUQ  

1 16042000 
سایر فرآورده ها و کنسروهاي 

 ماهی

40 Kg  

kg 30 فرآورده هاي میگو و روبیان 16052000 2

kg 35 فیله منجمد ماهی  03042900 3
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  شرایط واردات - 1- 3

قانون دامپزشکی کشور مصوب  7موکول به رعایت ماده التن محصوصدور ایورود و 

 .می باشد 1346مصوب ... قانون مواد خوردنی و آشامیدنی  16 و ماده 1350

 

  )ملی یا بین المللی(بررسی و ارائه استاندارد  - 1- 4

 مرجع عنوان استاندارد شماره استاندارد ردیف

 ویژگیها و روشهاي آزمون-فیش برگر 5849 1
موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 ویژگیها و روشهاي آزمون-زدهفیله ماهی یخ  6952 2
موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران

3 8582 
گوشت ماهی چرخ -ماهی و فرآورده هاي شیالتی

 کرده 

موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران

4 3150 
میگوي منجمد شده  –ویژگیها و روشهاي آزمون 

 به روش انجماد سریع

موسسه استاندارد و تحقیقات 

ایران صنعتی

5 6797 
راهنماي استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و 

 در تولید سوریمی )HACCP(نقاط کنترل بحرانی 

موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران

 

بیماریهاي ناشی از مسمومیتهاي غذایی،آمار قابل توجهی را به خود اختصاص می دهـد  

میـزان رعایـت اصـول بهداشـتی و انجـام      که این آمار در کشورهاي مختلف  متناسب با 

کنترل هاي الزم در مراحل مختلـف آمـاده سـازي،تولید،توزیع و مصـرف مـواد غـذایی       

اما حساسیت مردم در اغلب کشورها در برابر این نـوع مسـمومیتها بسـیار    .متفاوت است

باالست و نهادهاي کنترل کننـده بهداشـتی و ایمنـی محصـوالت غـذایی نیـز بـه ایـن         

 . توجه بسیار باالیی دارند اجتماعی،حساسیت 
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همیشه این شرکتهاي کوچک تولید کننده محصوالت غـذایی نیسـتند کـه منشـأ بـروز      

لکه حتی تولید کننده هاي شـناخته و معرفـی شـده     مسمومیتهاي غذایی می شوند،ب

نیز در مواردي مجبور شده اند که محصوالت خود را به دلیل فقدان کیفیت الزم از بـازار  

نتایج و عواقب این گونه موارد زیاد است که از این میان بـه دو  .رف جمع آوري کنندمص

جبران اعتبـار  .جنبه مهمتر آن،یعنی زیان مالی و از دست دادن اعتبار،میتوان اشاره کرد

عـالوه بـر ایـن    .از دست رفته مستلزم صرف وقت و انـرزي و پـول فراوانـی خواهـد بـود     

 .موضوع در وسایل ارتباط جمعی چشم پوشی کردنمیتوان از آثار منفی انعکاس 

آیا یک سیستم کیفیت یا مدیریت وجود دارد که براي ایجـاد  :اکنون سئوال این است که

اطمینان کافی از عرضه محصوالت منطبق با معیارهاي قانونی و اجتناب از وقـوع مـوارد   

 یاد شده،کارآیی و کفایت کافی داشته باشد؟

نـه کــه توانــایی کنتـرل خطــر هــاي   ریت پــیش گیرابطـور مشــخص،یک سیسـتم مــدی  

 .یکی را داشته باشد،مورد نیاز استلوژیکی،شیمیایی و فیزبیو

را میتوان حلقه مفقوده مدیریت کیفیت فراگیـر تلقـی    HACCPبه این ترتیب سیستم 

با استفاده از این روش امکـن  .کرد که براي تضمین ایمنی مواد غذایی طراحی شده است

ا پیش گیري از خطرهایی که ممکن است در حین تولید یا مراحل بعد کاهش،حذف و ی

 .از تولید ایجاد شود،بوجود می آید

HACCPضرورت اجراي سیستم:الف

در گذشته اي نه چندان دور کنترل و بازرسی تولیـد مـواد غـذلیی عمـدتاً در جریـان      

اما در روشـهاي جدیـد    .عملیات تولید در کارخانه و برروي محصول نهایی متمرکز بود

ــایی مــی باشــد   ــر کنتــرل محصــول ته ــداع .پیشــگیري،جلوگیري از خطــر مقــدم ب اب
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بعنوان سیستم مدیریت ایمنـی مـواد غـذایی نارسـائیها و مشـکالت       HACCPسیستم

اکنون در اغلب کشورهاي پیشرفته پیـاده کـردن   .روشهاي گذشته را بر طرف می نماید

ي از کشورها بکـارگیري ایـن سیسـتم را    اجباري شده است و بسیار HACCPسیستم 

 .آغاز کرده اند

صدور محصوالت صنایع غذایی بـویژه فـرآورده هـاي دریـایی بـه کشـورهاي اروپـایی        

بـی تـوجهی بـه ایـن امـر موجـب        .می باشـد  EECو HACCPمستلزم اخذ گواهینامه

ر خواهد شد که در آینده هیچ تولید کننده اي قادر نباشد محصـوالت خـود را بـه بـازا    

 .جهانی صادر نماید

در بدو تآسیس واحدهاي صنایع غـذایی بکـار گرفتـه شـود      HACCPچنانچه سیستم 

هزینه چندان زیادي نخواهد داشت اما بـراي واحـدهایی کـه قـبالً تأسـیس شـده انـد        

تا حدودي پر هزینه است علیهذا بـا  )ممکن است نیاز به تغییرات اساسی داشته باشند(

پیاده کردن چنین سیستمی یـک ضـرورت اجتنـاب نـا پـذیر      توجه به منافع بعدي آن 

 . خواهد بود

 چیست ؟  HACCP -ب 

hazard analise and critical(تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانـی   تجزیه و control

point (     که با ایمنی مواد غذایی مترادف شده است یـک روش ونگـرش نظـام یافتـه اي

، با مقولـه خطرهـاي بیولـوژیکی ، شـیمیایی و     است که به جاي بازرسی محصول نهایی

ایـن سیسـتم شـامل مراحلـی     . فیزیکی با شیوه پیش بینی و پیش گیري مواجه میشود

براي پیش گیري از وقوع اشکاالت و اصالح انحرافـات مشـاهده شـده ، در اسـرع وقـت      

بـه طـور   . این سیستم که با مستند سازي و تصـدیق همـراه اسـت    . طراحی شده است 
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ی به وسیله مراجع علمی و سازمانهاي بین المللی به عنوان موثرترین روش موجود وسیع

 .براي تولید مواد غذایی سالم ، مورد تائید قرار گرفته است 

HACCP    داراي نگرش سیستمی براي شناسایی خطرها و ارزیابی احتمالی وقـوع خطـر

همچنین پـیش بینـی    در مراحل مختلف تهیه و مواد اولیه ، ساخت و توزیع و مصرف و

 .اقدامات الزم براي کنترل خطرها ست

HACCP   تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و سایر دست اندر کاران مواد غذایی را قـادر

جهت تضمین ایمنی مـواد   درخواهد ساخت تا از منافع موجود به طور موثر و اقتصادي 

بدون شک ، در ابتداي استقرار سیستم ، نیاز بـه سـرمایه گـذاري    . غذایی استفاده کنند

هایی است که مراتب کم تر از چیزي خواهد بود که در دراز مدت بابت کیفیـت بهتـر و   

 .و سود بیشتر عاید خواهد شد  یک نواختی محصول و در نتیجه قیمت هاي مناسب تر

بهداشتی و روشهاي پیش گیري از آلوده شدن مواد غذایی گـر چـه بخـودي    جنبه هاي 

خود براي تضمین سالمت مواد غذایی کافی نیسـتند امـا بـراي طراحـی و اجـراي یـک       

 .سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی موثر وکارا ، اساس و شالوده کار را تشکیل میدهند 

 :اردي از جمله موارد زیر باشد به طور کلی رعایت اصول بهداشت باید معطوف به مو

 ویژگی هاي عمومی محیط کار

 جابجایی و جریان مواد و محصول

 حمل و نقل مواد غذایی و نگهداري 

 تجهیزات و ماشین آالت

 آب مصرفی

 کارکنان 
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 دفع بهداشتی ضایعات و زباله ها

 ....کنترل حشرات و

 

 .اختصار داده میشوددر خصوص ویژگیهاي هر یک از موارد فوق توضیحاتی به 

 رعایت نکات فنی و بهداشتی در طرح 

انتخاب محل استقرار کارخانه به لحاظ سهولت دسترسی به مواد اولیـه اصـلی ،دوري از   

مراکز آلوده کننده و اخذ استعالمهاي اولیه ، تهیه نقشه هاي ساختمانی مطابق با اصـول  

) زیر نظر مهندسین مشـاور  (طه فنی و بهداشتی و لحاظ کردن کلیه استانداردهاي مربو

 .از مهمترین اقدامات اولیه قبل از اجراي طرح میباشند

 .پس از آن اقدامات ذیل مد نظر قرار می گیرند 

عملیات تسطیح ، خاکریزي و کوبش به مقدار الزم انجـام و ارتفـاع خـاکریزي بـه      -الف 

 .حدي است که از ورود آبهاي سطحی و سیل آبها ، جلوگیري نماید 

مهندسین ناظر بر چگونگی اجرا و کیفیت سـاختمان سـازي در کلیـه مراحـل نظـارت      (

 .)خواهند داشت

جهت سهولت تخلیه مواد اولیه و بارگیري محصول سطح سـاختمانهاي تولیـدي و    -ب 

 .نگهداري باالتر از محوطه کارخانه در نظر گرفته میشود

کاشی کاري ) اد تا محصول نهاییاز ورود مو( پوشش کلیه دیواهاي داخلی تا سقف  -ج 

درجه دیوار بـا کـف بوسـیله     90زاویه . میشود) ضد اسید(سنگ فرش  او کف ساختمانه

و ایجاد سقف کـاذب  ) 48به 1(کف ساختمان داراي شیب مناسب . کاشی گرفته میشود

درب ها و پنجره حتی المقدور داراي فرم سـاده  . با ورق هاي مخصوص ضروري میباشد 
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همچنین جهت جلـوگیري از ورود حشـرات در مقابـل کلیـه در و     .تشو باشندو قابل شس

توري نصب شده و درهـاي ورودي متشـکل از دو درب متـوالی     ،پنجره و فن هاي تهویه

قبـل از ورود بـه    .باشد)درجه 45زاویه (کف پنجره هاي بایستی شیب دار .طرح میگردند

تعبیه می شـود و ایـن ورودي هـا    سالن هاي اصلی حوضچه هاي ضد عفونی و روشوئی 

نصب المپ به مقـدار   .بطوراتوماتیک باز و بسته شوند میبایستی بوسیله چشم الکتریکی

کلیه شیشه ها بـر چسـب   . میشود  قالب الکی در نظر گرفته با کافی و پوشش المپ ها

کانالهاي فاضالب با شیب و قطر مناسب احداث میشوند و .مخصوص روکش داده میشود

روشوئیها و دستشوئیها مجهـز بـه شـیر     .وجی فاضالب شیر یکطرفه نصب میگردددر خر

مخصوص جریان آب گرم و سرد ، دستمال کاغذي ، مـایع دستشـوئی و ضـد عفـونی و     

لوله هاي آب سرد و گرم بویژه در سـالنهاي   .سطل زباله ، سیفون و تهویه مناسب باشند

 .تولید داخل دیوار کار گذاشته میشود

بعبـارتی  . قش مهمی در شستشو ، نظافت و در فرمالسیون و پروسه تولید دارد آب ن -د 

در کلیه مراحل ، محصول در تماس با آب قرار میگیرد لذا توجه به بهداشت آب مصرفی 

، واحـد جداگانـه    به همین لحاظ در چنین طرحهـایی . ست از اهمیت زیادي برخوردار ا

 . بی آب مورد نیاز می باشداي جهت تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و میکرو

ماشین آالت و تجهیزات تولیدي بگونه اي انتخاب می شوند که در مقابل فرسودگی  -ه 

بوسـیله   ،و خورندگی مقاوم بوده و بسهولت قابل شستشو باشند و هر بار پـس از تولیـد  

 .آب و مواد ضد عفونی کننده شستشو میگردند
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  زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصولبررسی و ارائه اطالعات الزم در  - 1- 5

قیمت جهانی سوریمی  .در جداول ذیل قیمت انواع فرآورده هاي آبزیان ذکر شده است

 :قیمت داخلی محصوالت نیز مطابق ذیل می باشد .دالر می باشد 5-6کیلویی 

 

 قیمت فروش

 )ریال/کیلوگرم (واحد محصول

بسته بندي ماهی
بسته بندي میگو

IQF
ماهیفیله 

IQF
خمیر ماهی

فیش برگر

IQF

5500070000700005000070000

  

بازار ژاپن : میگو

قیمت به دالر آمریکا و یا به واحد اعالم شده 

PRODUCTGRADING
INDICATIVE PRICEPRICE REFERENCE

ORIGIN
in US$/KG& MARKET AREA

ببري سیاه )بشقابی(بدون پوست با دم  -نوباشی

١۶/٢٠١١.۶٠ =

CFR ژاپن

ویتنام

٢١/٢۵۶.۶٠ =

٢۶/٣٠٩.٢٠ =

٣١/۴٠٩.٢٠ =

= piece/٢۶/٣٠١ببري سیاه -درصد میگو 50 -خام -نوباشی سوخاري

٣١/۴٠١/piece =

= ٢١/٢۵١۴.۵٠بسته بندي بشقابی -برش پروانه اي -سوشی پخته

= ٢۶/٣٠١۴.٠٠ببري سیاه

 EBIسوشی 

 EBI سوخاري( -کاتلر

Shrimp Spring roll

٧.۵٠

اندونزي ۴.١٠

۵.۵٠
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بازار آمریکا : میگو

قیمت به دالر آمریکا و یا به واحد اعالم شده 

PRODUCTGRADING
INDICATIVE PRICEPRICE REFERENCE

ORIGIN
in US$/KG& MARKET AREA

= ۵٠.١۵١٨/IQFUn -بی پوست و با دم -ببري سیاه پخته

CFR ایاالت متحده ویتنامآمریکا ١۶/٢٠١٧.۵٠ =

٢١/٢۵١٣.٠ =

۵۵.٢٠٧/IQF١۶ -بی پوست و با دم -ببري سیاه پخته - ٧.٨٠/Ib +

ایاالت  -پاي انبار نیویورك

متحده آمریکا
ویتنام/ تایلند 

٢١/٢۵۶.٣٠ - ٣.٩۵/Ib +

٢۶/٣٠۵.۴٠ - ۵.٨٠/Ib +

٣١/۴٠۴.۵۵ - ۴.٩٠/Ib +

۴١/۵٠۴.١٠ - ۴.۵۵/Ib +

٧١/٩٠٣.١٠- ٣.۶٠/Ib +

IQF -بی پوست و با دم -پخته شده 

وانامی

۵١/۶٠٣.۶۵/Ib

٧١/٩٠٣.١٠/Ib

Shrimp sushi

Shrimp cutlet

Shrimp spring roll

۶.٢٠

CFR اندونزيایاالت متحده آمریکا ٣.٠٠

۴.٣٠
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بازار اروپا و سایر : گوــمی

قیمت به دالر آمریکا و یا به واحد اعالم شده 

GRADINGگونه و شکل محصول 
INDICATIVE PRICEPRICE REFERENCE

ORIGIN
in US$/KG& MARKET AREA

IQF -بی پوست و با دم  -ببري سیاه

CFR   استرالیا
Chennai,

ھند

١۶/٢٠١١.٠٠ +

٢١/٢۵٩.۶٠ +

٢۶/٣٠٨.۶٠ +

٣١/۴٠۶.٠٠ - ۶.۶٠ +

+ ٣٠/۴٠۶.۶٠درصد گلیز شده 10 -بی پوست بی ر گ -پخته

CFR یونان

Kochi, ھند

 کیلوئی 10فله 
۴٠/۶٠۵.۴٠ +

۶٠/٨٠۴.٧٠ +

٨٠/١٢٠٣.٩۵ +

١٠٠/١٢٠٣.٣۵

درصد گلیز شده 10 -بی پوست بی ر گ -پخته

کیلوئی 10فله 

١٠٠/٢٠٠٣.٩۵ +

CFR بلژیك ٢٠٠/٣٠٠٣.۶۵ +

٣٠٠/۵٠٠٣.٢۵ +

  

FISH,CEPHALOPODS AND MOLLUSCS

قیمت به دالر آمریکا و یا به واحد اعالم شده 

SPECIESPRODUCTGRADING
INDICATIVE PRICEPRICE REFERENCE

ORIGIN
in US$/KG& MARKET AREA

تیالپیا
COعمل آوري با گاز  -فیله

بدون استخوان و بی پوست

١ X ١٠ Ib, IVP

٣ - ۵ oz/pc١.۵۵/Ib

Wholesale MA, USAچین ۵ - ٧ oz/pc١.٧۵/Ib

٧ - ٩ oz/pc١.٨۵/Ib

اسکوئید

Loligo sp

Rings, ١٠% glized, IQF

blanched

۶٠ pc/kg and up٣.٣۵ -
CFR بلژیک

Mumbai, 
هند Broken٢.٣۵ -

خرچنگ سطحی

Paphia 
undulate

+ ٠٠.pc/kg۴ ٢٠٠/٣٠٠بلوکی -گوشت پخته

CFR ویتنامژاپن

٣٠٠/۵٠٠ pc/kg٣.٨٠ +

۵٠٠/٨٠٠ pc/kg٣.۶٠ +

٨٠٠/١٠٠٠ pc/kg٣.٣٠ +
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  )قیمت عمده فروشی(قیمت انواع ماهی در جهان 

  

FISH 
SPECIES

PRODUCT FROM & 
GRADING

INDICATIVE PRICE in 
US$/KG

PRICE REFERENCE 
& MARKET AREA

ORIGIN

ATLANTIC 
SALMON 

سالمون 

آتالنتیک

NQاونس 4هر قطعه  - IQF -فله 
عمده فروشی مقدماتی 

بوستون آمریکا
نروژ

بریتانیاعمده فروشی بریتانیاNQکامل

portions,
۴ oz/pc       ۴.٠٠ - ۴.٣٠ /Ib = عمده فروشی مقدماتی

بوستون آمریکا
شیلی ۶-٨ oz/pc          ۴.۴٠ - ۴.۵٠

/Ib=

RAINBOW 
TROUT

قزل آالي 

رنگین کمان

سرزده و برانشی زده 

شیلیژاپن -عمده فروشی توکیو
٢ - ۴ Ib/pc۵.٠٩ - ۵.٢۶ +

۴ - ۶ Ib/pc۵.۵٢ - ۵.٧٠ -

۶ - ٩ Ib/pc۵.٧٠ - ۵.٨٨ -

ALASKA 
POLLACK    

پوالك آالسکا

= Ib/١.٣۵بلوك -فیله 
CFR fبوستون، آمریکا

آمریکا

٠.٩٨بلوك -فیله  - ١.٠٣ /Ib = کره/ چین

Fillet, ١۵Ib, shatter pack٨-٢ oz/pc             ١.٧٠/Ib =

٨ oz/pc and up     ١.٨۵/Ib =

-IQF۴ -بدون استخوان  -فیله شده  ۶ oz/pc       ١.١٠ -١.٢٠ /Ib -
عمده فروشی مقدماتی 

بوستون آمریکا
چین

٢-١ oz/pc                            NQ۶- ٨ oz/pc       ١.٠٨ -١.١٠ /Ib =

٢-۴ oz/pc          ١.٠٠ - ١.١٠/Ib -
٨ oz/pc and up   ١.١٠ - ١.٢٠

/Ib +

-١.۴٠پوست کنی عمیق -فیله شده  ١.۵۵/Ib =

CFR fبوستون، آمریکا
-٠.٨٣چرخ کرده ٠.٨۵ /Ib =

COD

کاد

٢.١٠بلوك -فیله شده  - ٢.٢۵ /Ib =
کانادا

٢.۴٠منجمد -بسته بندي تک تک  -فیله شده  - ٢.۵۵ /Ib =

٣ - ۶ oz/pc                  ٣.۵٠دم -فیله شده/Ib =

عمده فروشی مقدماتی 

بوستون آمریکا

نروژ
٣ - ٨ oz/pc                     ۴.٠٠راسته - ۴.١۵/Ib =

١٨/FAS, b -فیله شده  - ١٢ oz/pc          ٢.٩۵ /Ib =
ایسلند

۵ - ٨ oz/pc                          NQ١٢ - ١۵ oz/pc           ٣.١۵ /Ib =

= ٢.٩۵/Ib            ١٢oz/pc-IQF٨ -فیله شده
چین

١٢ oz/pc and up   ٣.٠٠ /Ib =
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FISH SPECIESPRODUCT FROM & GRADING
INDICATIVE PRICE in 

US$/KG

PRICE 
REFERENCE & 
MARKET AREA

ORIGIN

FLOUNDER 

کفشک

بسته بندي واحدي -فیله شده 
عمده فروشی مقدماتی 

بوستون آمریکا
چین ٢ oz/pc                    ٢.٣٠ - ٢.۴۵/Ib =۴ oz/pc       ٣.٠٠ - ٣.١٠/Ib =

٣ oz/pc                    ٢.٨۵ - ٢.٩۵/Ib =۵ oz/pc      ٣.٣۵/Ib =

بوستون، آمریکا Ib =CFR/ ١.٩۵بلوك -فیله شده 

کانادا GREENLAND 
TURBOT

عمده فروشی مقدماتی = ۵۵ /Ib.٣               oz/pc ٨-IQF۴ -فیله شده

آمریکا -بوستون ١-٨۶ oz/pc              ٣.٨۵/Ib =

TONGUE 
SOLE

IQF -با پوست  -سرزده و برانشی زده 

۵٠/١٠٠ gr/pc       ٢٠٠/٢= ٠.٨٠۵٠ gr/pc       ١.٧٠ =

CFR  چین

Veraval, 
هند ١٠٠/١۵٠ gr/pc       ٣٠٠= ١.١٠/۴٠٠ gr/pc       ٢.١۵ =

۵٠/١٠٠ gr/pc       ٣٠٠ = ٠.٩٠/۴٠٠ gr/pc       ١.٩٠ =

بنگالدش ١٠٠/١۵٠ gr/pc       ١.١۵ = ۴٠٠/۵٠٠ gr/pc       ٢.٠۵ =

٢٠٠/٣٠٠ gr/pc       ١.۵٠ =۵٠٠ gr/pc and up      ٢.٢٠ =

SOLE

ولــس

= Ib/ ٠٠.oz/pc                ۴ ۵فیله بلوك

پاي انبار نیویورك 

ایاالت متحده آمریکا

هلند ٣ oz/pc            ٣.١٠ /Ib =۶ oz/pc                ۴.١٠ /Ib =

۴ oz/pc            ٣.٧۵ /Ib =٩ oz/pc                ٣.٨٠ /Ib =

+ Ib/ ٣.٠٠                oz/pc ۴فیله شده
چین

٣ oz/pc                   ٢.٧٠/Ib +۵ oz/pc                ٣.١٠ /Ib =

١.١٠             gr/pc ١٠٠/٢٠گرد -کامل  -
CFR بلژیکkochi, هند

۵٠/١٠٠ gr/pc       ٠.٧٠/Ib -٢٠٠/٣٠٠ gr/pc            ١.٨٠

= ١.٧٠       gr/pc ٣٠٠/۴٠٠بلوك -کامل 

CFR بنگالدشچین ۵٠/١٠٠ gr/pc       ٠.٨٠ =۴٠٠/۵٠٠ gr/pc       ١.٩٠ =

١٠٠/٢٠٠ gr/pc       ١.١٠ =۵٠٠ gr/pc and up       ٢.١٠ =

DOVER 
SOLE

کامل
نیویورك پاي انبار 

ایاالت متحده آمریکا
هلند ١٢ - ١۶ oz/pc     ۶.۴۵ /Ib =١۶ - ٢٠ oz/pc         ٨.٢۵ /Ib =

١۴ - ١۶ oz/pc    ٧.٩۵ /Ib =٢٠ - ٢۴ oz/pc         ٨.١٠ /Ib =

HAKE

هیک 

= ١.١٠ gr/pc and up ١٠٠/٣٠٠برانشی زده ، تخلیه شکم -شکم خالی 
FOB براي آرژانتین

آرژانتین ٣٠٠/۵٠٠ gr/pc      ١.۵٠ =

٨٠٠انجماد روي عرشه - ١٢٠٠ gr/pc       ١.۶٨ =FOB براي اسپانیا

با کمی استخوان  -بدون پوست  -فیله شده 

IQF
١.٨۵ - ١.٩٠ =

FOB براي ایاالت متحده 

اروگوئهآمریکا

براي اروپا FOB=٢.٣٠بی پوست با کمی استخوان

= ٣.١٢         s/off, defattedانجماد در خشکی -شدهفیله 
FOB آرژانتینبراي آرژانتین

= ١.٨٧                      ,Cutsبی پوست با کمی استخوان
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FISH 
SPECIES

PRODUCT FROM & 
GRADING

INDICATIVE PRICE in 
US$/KG

PRICE 
REFERENCE & 
MARKET AREA

ORIGIN

HOKI 

هوکی

بلوك -برانشی زده  -خالی  شکم

FOB   آلمان

آرژانتین

١٠٠ - ٢٠٠ gr/pc      NQ٣۵٠ - ۵٠٠ gr/pc       ١.٣٠ =

٢٠٠ - ٣۵٠ gr/pc       ١.٢٠ =۵٠٠ - ٨٠٠ gr/pc          ١.٣٢ =

اسپانیا   A Quality              NQFOBبلوك -چرخ کرده 

اروپا   NQFOBعرشهانجماد روي  -فیله شده 

٩٠شکم خالی -بدون پوست  -فیله شده  - ١۶٠ gr/pc          NQFOB   اوکراین

CHILEAN 
SEABASS

بس شیلی

برانشی زده -شکم خالی

FOB براي آرژانتین

٣.۴٠=

    SILVER 
CROAKER   

میش نقره اي

آمریکا Ib -CFR/ IQF٠.٩٧ -برانشی زده  -شکم خالی 

متوسط                  = ١.٠٠بلوك -کامل 
FOB نیجریه

بزرگ                  = ٠.٩٣

وزن خالص% 100/ گرد. کامل

CFR چین
Veraval, 

هند

۵٠/١٠٠ gr/pc                   NQ٢٠٠/٣٠٠ gr/pc            ٠.٩٠ -

١٠٠/٢٠٠ gr/pc                ٠.٨٠ -٣٠٠ gr/pc and up            ١.٠٠ -

     YELLOW 
CROAKER   

میش زرد

کیلو گرم 20 -بلوك  -کامل 

۵٠/١٠٠ gr/pc                  NQ٢٠٠/٣٠٠ gr/pc            ٠.٨۵ -

١٠٠/٢٠٠ gr/pc                ٠.٧۵ -٣٠٠ gr/pc and up            ٠.٩۵ -

          RED 
MULLET         

کفال قرمز
فیله شده

۴٠/۶٠ - ٨٠/١٠٠b pc/kg        ۵.٠٠
=

بریتانیاعمده فروشی بریتانیا

        RED 
SNAPPER           

سرخو قرمز

۴بدون پوست و استخوان -فیله شده  - ۶ oz/pc  and up     ١.٨۵ /Ib =
CFR  ایاالت متحده

هند ,kochiآمریکا

بلژیک  CFR= ٩٠.gr/pc and up     ۴ ٣٠٠/۵٠٠با سر شکم خالی

٠.۵با سر شکم خالی - ١ kg/pc              ١.٧٠ =CFR چین
Mumbai, 
هند

ویتنامآلمان CFR= ٠٠.IQF۴ -فیله شده 

OCEAN 
PERCH

Ib/٢.٢۵با پوست و استخوان -فیله شده 

عمده فروشی مقدماتی 

بوستون آمریکا

کانادا ٢ - ۴ oz/pc                  NQ۶/٨ oz/pc                 NQ

۴ - ۶ oz/pc                 NQ٨ - ١٢ oz/pc           NQ

١.۵بدون پوست -فیله شده  - ٣.۵ oz/pc         ٢.٠۵/Ib =ایسلند

٢ - ۴ oz/pc     ٢.۴۵ - ٢.۵۵ /Ib =
چین

۴ - ٨ oz/pc     ٢.۴۵ - ٢.۵۵ /Ib =
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FISH SPECIES
PRODUCT FROM & 

GRADING
INDICATIVE PRICE in 

US$/KG

PRICE 
REFERENCE 
& MARKET 

AREA

ORIGIN

WHITE 
PROMPRET

حلوا سفید

کامل

CFR  تایوانMumbai, هند
٣٠٠/۴٠٠ gr/pc         ۵.۶٠ -۶٠٠/٧٠٠ gr/pc            ٨.۵٠ -

۴٠٠/۵٠٠ gr/pc         ۶.۶٠ -٧٠٠/٨٠٠ gr/pc              ٩.۵٠ -

۵٠٠/۶٠٠ gr/pc          ٧.۵٠ -٨٠٠/٩٠٠ gr/pc and up     ١٠.۶٠ -

= gr/pc            ۵.۵٠ ۵٠٠/IQF۴٠٠نیمه  -کامل 

CFR  بنگالدشبریتانیا ٢٠٠/٣٠٠ gr/pc        ٣.٠٠ =۵٠٠/۶٠٠ gr/pc           ۶.۴٠ =

٣٠٠/۴٠٠ gr/pc          ۴.۵٠ =۶٠٠ gr/pc and up       ٩.٨٠ =

  BLACK 
PROMPRET  

  حلوا سیاه

هند ,Mumbaiمالزي ۶۵ =CFR.١    gr/pc and up ۵٠٠-٣٠٠بلوك -کامل 

بنگالدشتایلند CFR= ۵٠.IQF١ -کامل 

SABLEFISH

٣-۴ Ib/pc                      شکم 

خالی - برانشی زده
١٠.٩۶ +

عمده فروشی توکیو 

ژاپن -
آالسکا

-۵ Ib/pc
١١.۴٠ - ١١.۵٧ -

-٧ Ib/pc
١٢.١٠ - ١٢.٢٨ -

PANDORA ٠.٨٧گرد -کامل =CFR بلیزگینه

PATAGONIAN 
TOOTHFISH

آرژانتینآرژانتین FOB= ٣.۴٠برانشی زده -شکم خالی

MACKEREL

قباد

سانتی  20بیشتر از  -منجمد  -کامل 

متر
٠.٩۴ =CFR مصر

موریتانیا    HORSE 
MACKEREL   

قباد کله اسبی

= ٠.٩٠بزرگ -منجمد
CFR گینه

= ٠.٧٧متوسط -منجمد

     CHUB 
MACKEREL  

قباد چاب
بنگالدشتایلند NQCFRبلوك -کامل 

SARDINE 

ساردین

موریتانیاموریتانیا  ۶۴=CFR.large٠ -منجمد  -کامل 

پروپرو NQFOBکامل
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  توضیح موارد مصرف و کاربرد - 1- 6

پروتئین، : داراي ترکیبات شیمیایی کلیگوشت آبزیان، همانند گوشت قرمز و مرغ

، که درصد این ترکیبات و جزئیات آنها می باشد.... چربی، آب، مواد معدنی، ویتامین و

آبزیان . ارزش غذایی آنها تأثیر گذار استکیفیت پروتئین ومتفاوت بوده و به نوعی بر 

تغذیه اي در اولویت مصرف قرار به لحاظ داشتن ویژگی هاي زیر از نظر ارزش

  .گیرند می

باشد ، در حالیکه این  درصد می89ـ 96میزان هضم پذیري گوشت ماهی بین  -1

  .درصد است 87ـ  90گوشت مرغ و گاو  ٔمورد درباره

بیماریهاي از آنجائیکه بیماریهاي مشترك بین انسان و آبزیان بسیار پائین تر از-2

از مشترك بین انسان و دام است؛لذا می توان گفت گوشت آبزیان به مراتب سالم تر

  .گوشت دام و طیور است

سلنیم، ید، کلسیم و منیزیم و غنی بودن گوشت آبزیان از امالح معدنی نظیر آهن،-3

  .ویژگی خاصی به گوشت آبزیان می دهد... 

و همچنین EPA ،DHAبودن گوشت آبزیان از اسیدهاي چرب امگا تري مثلغنی-4

لینولنیک و آراشیدونیک، از نظر تغذیه اي، جایگاه خاصی به آبزیان می گروه لینولئیک،

 دهد

ده هاي اساس تحقیقات و مطالعات کلینیکی صورت گرفته، مصرف ماهی و فرآوربر -5

  .شگرفی بر پیشگیري و حتی درمان بسیاري از بیماري ها داردآبزیان تأثیر

آبزیان شامل آب، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین ها و ترکیب شیمیایی گوشت

طوریکه در ماهیان کم چرب  بیشترین وزن فیله را تشکیل داده ، آب. مواد معدنی است

 70در ماهیان چرب مثل ساردین و قباد حدود درصد، و 80یا بدون چرب حدود 
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ـ  20مقدار پروتئین در گوشت ماهی معموال بین  .درصد وزنی فیله را شامل می شود

 28درصد و یا باالتر از  15به کمتر از درصد بوده که گاهی اوقات ممکن است 15

متیونین اسید آمینه هاي لیزین و پروتئین ماهی حاوي میزان زیادي.درصد نیز برسد

در مقایسه با گوشت . داردبوده که در پروتئین هاي گیاهی به میزان کمتري وجود

آبزیان،به میزان باالتري تریپتوفان موجود در گوشت ٔقرمز و مرغ به اسید آمینه

داشته و مانند یک ویتامین بوده،بطوریکه این اسید آمینه قابلیت تبدیل به نیاسین را

موجود در اکثر اسیدهاي چرب.کند کنندگی ایفا میدر بافت بدن نقش تنظیم 

غیر در فرمول اسیدهاي چرب. آبزیان،بصورت اسیدهاي چرب غیر اشباع می باشد

اشباع اتمهاي کربن توسط باندهاي دوگانه به هم متصل شده که وجود باند مضاعف در

سید اسیدهاي چرب مذکور، بدلیل ترکیب شدن با اکسیژن هوا، براحتی تولید پراک

ولی تعداد بیشتر باند . همین امر است ٔکه فسادپذیري سرع آبزیان نتیجهنمایند می

شیمیائی اسیدهاي چرب حالت غیر اشباعی را افزایش داده و از مضاعف در فرمول

در ماهیان آب شیرین، درصد اسیدهاي چرب . کند میانسداد عروق خونی جلوگیري

درصد و در ماهیان آب شور حدود  70عف حدود مضاباند 6الی  5غیر اشباع با تعداد 

منبع غنی از اسیدهاي چرب امگاتري از روغن ماهی. درصد از کل چربی می باشد 88

است؛ این (DHA)دوکوزاهگزانوئیک اسیدو(EPA)قبیل ایکوزاپنتانونیک اسید

که پیشگیري بیماریها در انسان دارند، ترکیبات تأثیر خارق العاده اي در سالمت و

  :عبارتند از

 ـ خواص ضد التهابی

 پروستا گلندین هاـ ساخت

 ـ تنظیم تري گلیسیریدهاي خون

 ـ تنظیم عملکرد ایمنی بدن
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 ـ جلوگیري از نا هماهنگی هاي ضربان قلب

  ...ـ تکامل لیپید مغز، اعصاب

 تکامل سیستم عصبی جنینـ

 ـ باال بردن ضریب هوشی کودکان

اند ، پی بردند که بیماري  دانشمندان بر روي اسکیموها انجام دادهاي که در مطالعه

در آنها وجود ندارد که ناشی از مصرف آبزیان و وجود این اسیدهاي چرب آرترواسکلروز

مطالعات گسترده تري در خصوص مزایاي اسیدهاي چرب . افراد بوده استدر خون این

نوع کربوهیدرات .بسنده می کنیم که در اینجا به همین مقدارامگاتري وجود دارد

معموال از نوع گلیکوژن بوده و در مجموع مقدار کربورهیدرات موجود در گوشت آبزیان

گوشت آبزیان از نظر .انسان ندارند ٔنقش قابل توجهی در تغذیهدر آبزیان پائین است و

اي و نیاسین، اسید پنتوتنیک ویتامین هB٢وB١نظیرهاي محلول در آب ویتامین

همچنین مواد معدنی از قبیل آهن، کلسیم، فسفر، ید وDوAمحلول در چربی مثل

خانواده کپور ماهیان از نظر فسفر بسیار غنی بوده ولی مثالً.منبعی غنی هستند.... و 

میگو و ماهی از . بعضی گونه هاي آن پائین می باشدویتامین هاي محلول در آب در

بیشتر در ماهیان چرب مثل DوAویتامینهستندنظر آهن و سلنیم بسیار غنی 

تیروئید  ٔمهم و ضروري براي فعالیت غدهید یکی از عناصر.ساردین و هوور وجود دارد

ماهی یکی از منابع غنی ید می بوده که در متابولیسم نقش قابل توجهی دارد و

بدن است  سیستم ایمنیسلنیم یکی از عناصر ضروري و مهم براي متابولیسم و.باشد

. توجهی داردکه در حفاظت سلولها و بافتهاي بدن از رادیکالهاي آزاد نقش قابل

سرطان طوریکه این ماده با اثر آنتی اکسیدانی خود نقش چشمگیري در پیشگیري از

نقش DNAدارد و همچنین سلنیم در بازسازي و ترمیم بخش هاي تخریب شده

میگو و ماهی به لحاظ . وم بر کبد مؤثر استداشته و در جلوگیري از تأثیر سممثبتی

مطالعات نشان داده که . سلنیم نسبت به گوشت قرمز و مرغ برتري دارنددارا بودن
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این . درصد نیاز روزانه سلنیم را تأمین می کند 80گرم میگو تقریبا 120مصرف روزانه 

و ضروري  یکی از عناصر مهم. جلوگیري از پیري زودرس مؤثر استعنصر همچنین در

، آهن است که ماهی و میگو از منابع غنی آهن محسوب می در ساختار آنزیمها و خون

بطوریکه در . اسیدهاي چرب اشباع ، بسیار پائین می باشددر ماهی و آبزیان،.گردند

گوشت آبزیان ، چون به میزان .این مورد کامالَ واضح استمقایسه با گوشت قرمز و مرغ

نگهداري .هضمی آن بیشتر از سایر گوشت ها استرد، قابلیتکمی بافت پیوندي دا

کیفیت بسیار اهمیت دارد ؛ بنابراین توجه به ماهی و آبزیان بعد از صید به لحاظ حفظ

چون در آبزیان به . با دقت کافی صورت گیردتازگی در زمان خرید، و نگهداري آن باید

فساد به سرعت اتفاق می افتد،  زیاد،لحاظ وجود اسیدهاي چرب غیر اشباع به مقدار

از نکاتی است که باید در اولویت بنابراین حفظ ارزش غذایی آن تا زمان مصرف، یکی

 .قرار گیــــرد

راه کیلوگرم می باشد، تنها  7.2با توجه به سرانه کم مصرف آبزیان در ایران که حدود 

هاي آموزشی، جشنواره  عالوه برگزاري برنامه افزایش مصرف سرانه ي آبزیان در کشور

هاي ترویجی و فرهنگی، فرهنگ مصرف  برنامههاي کشور و توزیع ماهی در استان

تولید غذاهاي دریایی آماده ي مصرف نظیر انواع فیش برگر و ناگت ، میگو برگر ماهی، 

.و نرویج مصرف آن ها بین گروه هاي مختلف مصرف کننده است ..و 

:هستند  ویژگی زیر 5این محصوالت داراي 

محصول نیست؛) یا پاك کردن( نیاز به آماده سازي  -1

میگو ومابقی مواد / با توجه به این که حدود نیمی ازفرمول محصول گوشت ماهی  -2

ز قیمت هاي مناسبی برخوردارند؛ا.ینی گیاهی و غیره است ئپروت

خوشایند است ؛طعم مناسبی دارند و براي کسانی که طعم ماهی را دوست ندارند  -4

 به راحتی مصرف می شوند  -5

 .براي کلیه ي گروه هاي سنی قابل استفاده است -6
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  بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول - 1- 7

  

استفاده از گوشتهاي دامی و گوشت مرغ می تواند به عنوان جایگزین اصلی براي 

هم اکنون نیز سهم عمده اي از بازار مصرف  گوشت آبزیان در نظر گرفته شود که

در عین حال نیز می توان از ماهی و میگو تازه نیز . گوشت را به خود اختصاص داده اند

 .استفاده نمود

  

  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز - 1- 8

هاي مختلف است و مصرف ماهی سبب  گوشت ماهی و سایر آبزیان سرشار از ویتامین

هوش و سالمت و طول عمر شده و از بیماري گواتر، پوسیدگی دندان، رشد بهتر 

بر همین اساس از سرانه مصرف باالیی  کند هاي قلبی و عروقی جلوگیري می بیماري

  .برخوردارند

کیلو  41و در کشور اسپانیا با سرانه  ،کیلو گرم است  156سرانه مصرف کشور مالدیو 

کشور ایران علی ،اهی خوري برگزار می کنندیک روز مشخص را به عنوان جشن م ،گرم

کیلو گرم  7.2میلیون نفر جمعیت داراي 70رز آبی و حدود م 440رغم دارا بودن 

مردم ما با فوائد گوشت آبزیان کمتر آشنا بوده و صرفا به آبزیان به . مصرف سرانه است 

.عنوان خوراکی فصلی و مقطعی نگاه می کنند

 8.8کیلوگرم است که این مقدار در تهران به بیش از  7.2کشور سرانه مصرف آبزیان در 

 .کیلوگرم است 16این در حالی است که سرانه مصرف آبزیان در دنیا . رسد کیلوگرم می

 .کیلو گرم است 26متوسط مصرف سرانه ماهی در کشورهاي پیشرفته 
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  : کاایاالت متحده آمری) خمیر ماهی(مصرف سوریمی 

ماهی براي تهیه انواع غذاهاي حاضر به پخت یا حاضر به مصرف  سوریمی نوعی خمیر

اپن این ماده از دو نوع محصول جداگانه عمدتا ژسوریمی محصولی است از . است

که  Itoyoriتهیه می شود و دیگري با نام  كا پوالکه از ماهی آالسک كسوریمی پوال

 .از ماهی میش یا گونه هاي دیگر آن بدست می آید

ه محبوبیت عجیبی را در کاپنی ها شناخته شده بلژمحصول نه تنها غذاي ایده آل این 

رده کسب کاپنی آسیا ژه در فرانسه و بازارهاي غیرژا اروپا و بویکایاالت متحده آمری

 .است

. یست این محصول معموال بصورت سرد شده و منجمد عرضه می شودکاین گزارش حا

 .نندکا استفاده می کمتحده آمریدر بازارهاي غربی از جمله ایاالت 

سوریمی و ) چیپس مانند(غذاي مناسب ورقه اي  کنندگان براي یکتقاضاي مصرف 

خیلی زیاد بوده و در ه عمر طوالنی دارند کیسه اي کنسرو تون و یا تون ک

یسه ک کی .شده است قرار دادهجهت مصرف کنندگان تهاي ایاالت متحده کسوپرمار

 .محصول عمري برابر سه سال ماندگاري دارداونسی از این  53/3

 

  :اتحادیه اروپامیگوي فرآوري شده درمصرف 

وري شده آمحصوالت بیشتري از میگوي فر) EU٢۵( عضو خود  25اتحادیه اروپا با  

 .ندکوارد می 

با افزایش تقاضا . میگو همچنان مطلوبترین محصول دریائی در بازار اتحادیه اروپا است

ه در سطح ژبه وی) مانند ساندویچ و غذاهاي فرآوري شده آبزیان( آماده براي غذاهاي 

 Hs codo(خانوار واردات محصوالت میگوئی فراوري شده یا ارزش افزوده با کد 

تن به  109285به ) بازرگانی خارجی اتحادیه اروپا( شورهاي ثالث کاز ) ١۶٠۵٢٠
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 2003ین مقادیر در سال ه اکرسید در حالی 2005میلیون دالر در سال  660ارزش 

 .میلیون دالر بود 570تن به ارزش  101757برابر 

بدون پوست با رگ برش پروانه اي (تقاضا براي انواع مختلف میگوي خام بدون پوست 

نندگان ثانوي کاز طریق عمل آوري  –نیز در بازار اتحادیه اروپا ) باب و غیرهک

 .ندکهاي آماده روند صعودي را طی می کخورا

تن میگوي  428751،  2005ن گزارش می افزاید بازارهاي اتحادیه اروپا در سال ای

 43/2بهمراه میگوي پخته به ارزش وارداتی ) ٠٣٠۶١٣ Hs code(منجمد با کد 

 .ردکشورهاي ثالث وارد کمیلیارد دالر از 

پائین واردات اتحادیه اروپا از تایلند بخاطر تعرفه سنگین واردات در این دوره از سطح 

( درصدي اخیر  7یعنی تعرفه وارداتی  GSP plusولی با اعمال امتیاز  .برخوردار بود

بنظر می رسد تایلند مجددا قادر به جذب سهم ) 2005تا سال % 20در مقایسه با 

 .بازارهاي از دست رفته خود باشد
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  کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول - 1- 9

  

ژاپن، روسیه، هند ، آمریکا بزرگترین تولید کنندگان انواع ماهی  چین،کانادا،کشورهاي 

کشورهاي هند، ویتنام و چین بزرگترین تولیدکنندگان میگو در جهان می باشند و و 

 .و ژاپن و آمریکا بیشترین میزان مصرف را بخود اختصاص داده اندکشورهاي اروپایی 

محصوالت داخل کشور، کشورهاي اروپایی  مناسب ترین بازارهاي هدف جهت صادرات

 .و کشورهاي همسایه حوزه خلیج فارس می باشد

و ) FAO: 2004(هزار تن  800میزان تولید سالیانه سوریمی و غذاهاي آماده در جهان 

هزار تن بزرگترین تولید کننده و کشور ژاپن با  300کشور آمریکا با تولیدي معادل 

گترین مصرف کننده جهانی این محصوالت در دنیا هزار تن بزر 500مصرفی معادل 

 .محسوب می شوند

کشورهاي اتحادیه اروپا نیز بازار هدف بسیار خوبی جهت فرآورده هاي گوشتی آبزیان 

عمل آوري و بسته تن میگوي  109285حدود  2005می باشند بگونه اي که در سال 

 .نموده اند تن میگوي پخته شده و منجمد شده وارد 428751بندي شده و 

 

  شرایط صادرات - 1- 10

جهت صادرات محصول محدودیتی وجود ندارد ولی نکته اي که باید بدان توجه نمود 

 .این است که باید بر اساس استانداردهاي جهانی تولید شود
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 اـه و تقاضـت عرضـوضعی-2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل  - 2- 1

ژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی،   سطح تکنولوواحدها و تعداد آنها و 

علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت 

  ولمورد استفاده در تولید محص

  

میزان بر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي فعال و 

 : مطابق ذیل می باشند تولیدات آنها

 

  واحدهاي فعال در زمینه عمل آوري و بسته بندي ماهی در کشور  تعداد و ظرفیت اسمی

  )تن(ظرفیت   تعداد واحد  استان

 500 1 شرقیآذربایجان 

 450 1 اصفهان

 17350 11 بوشهر 

 3770 3 تهران

 2500 1 خراسان رضوي

 3000 1 خراسان شمالی

 9300 3 خوزستان

 21066 10 سیستان و بلوچستان

 600 1 گیالن

 100 1 مازندران

 58636 33 )ظرفیت اسمی(جمع کل
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  تعداد و ظرفیت اسمی واحدهاي فعال در زمینه تولید خوراك از آبزیان براي تغذیه انسان در کشور 

  )تن(ظرفیت   تعداد واحد  استان

  انــــذیه انســـخوراك از آبزیان براي تغ

 تهران
 250 فرآورده هاي پروتئین بهترین

 250 فرآورده هاي سفره نگین دریا

 800 تبرید محاسب خوزستان

 گیالن

 720 صنایع غذایی گیالن

 25 چانچو

 500 صنایع کیلکا وابسته به شیالت

 180 تولیدي و بازرگانی دام و دریا

 50 صنایع غذایی دریا زیست بندر

 400 فرآوده هاي گوشتی ارویی مازندران

 3175 واحد9 جمع کل

 فینـــگرش ـــــفی

 تهران
 200 فرآورده هاي پروتئین بهترین

 250 فرآورده هاي سفره نگین دریا

 450 فرآورده هاي غذایی مانلی مازندران

 900 واحد 3 جمع کل

 ش بالـــفی

 250 فرآورده هاي پروتئین بهترین تهران

 250 واحد 1 جمع کل

 ر ماهیــــــخمی

 2000 تبرید محاسب خوزستان

 500 تعاونی کیان ماهی خزر مازندران

 هرمزگان
 150 هرمز تغذیه

 650 مجتمع شیالتی و سردخانه اي فرآوران دریا

 330 واحد 4 جمع کل

 4665 واحد 17 )ظرفیت اسمی(جمع کل
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  تعداد و ظرفیت اسمی واحدهاي فعال در زمینه عمل آوري و بسته بندي میگو در کشور 

  )تن(ظرفیت   تعداد واحد  استان

 9950 8 بوشهر 

 2800 3 خوزستان

 1850 1 سیستان و بلوچستان

 3860 4 هرمزگان

 18460 16 )ظرفیت اسمی(جمع کل

 فیله ماهی در کشور واحدهاي فعال در زمینه تعداد و ظرفیت اسمی 

  )تن(ظرفیت   تعداد واحد  استان

 1500 تولیدي فرآورده هاي دریایی بوشهر بوشهر 

 250 فرآورده هاي پروتئین بهترین تهران

 1000 تبرید محاسب خوزستان

 گیالن
 150 چانچو

 700 تولیدي و بازرگانی دام و دریا

 مازندران

 500 صنایع غذایی کیانا

 800 کیان ماهی خزر بابلسر

 200 تعاونی تولیدي کمان پرتو

 500 تولیدي و فرآورده هاي گوشتی آمل

 5600 واحد 9 )ظرفیت اسمی(جمع کل
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گردید که از علل عدم بهره برداري  با توجه به بررسی هاي میدانی انجام شده مشخص

عواملی نظیر راندمان ماشین آالت و کسب مهارت تدریجی پرسنل  در ظرفیت اسمی به

و  نقدینگی جهت تأمین مواد اولیهکمبود و  و همچنین تسط کامل بر فرآیند تولید

ارتباط  )گرایش بیشتر مصرف کننده به استفاده از ماهی و میگوي تازه(بخش فروش 

 .می باشدظرفیت اسمی درصد 80بطور متوسط ظرفیت عملی  ه و بر این اساسداشت

 

  فرآورده هاي گوشتی از آبزیانمیزان تولید داخلی ظرفیت عملی و 

 )ظرفیت بر اساس تن(

 ظرفیت عملی ظرفیت اسمی تعداد واحد محصول  ردیف

 46908 58636 33 عمل آوري و بسته بندي ماهی 1

2 
 14768 18460 16 میگوعمل آوري و بسته بندي 

3 
 4480 5600 9 فیله ماهی

خوراك از آبزیان براي تغذیه  4

 انسان
17 4665 3732 

 69888 87361 75 جمع کل

به استثناي واحدهاي انجماد و بسته بندي ماهی و میگو 

فرآوري همانگونه که از جدول فوق برمی آید در حال حاضر در زمینه عمل آوري و 

 .تن فعال می باشند 69888واحد با ظرفیت عملی حدود  75آبزیان در کل کشور 

سطح تکنولوژي اکثر واحدهاي فعال در زمینه تولید فرآورده هاي گوشـتی از آبزیـان بـا    

فاصله چشم گیـر  صنعتی تولید محصوالت دریایی در دنیا  تکنولوژي هايپیشرفته ترین 
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دهایی که در سـال هـاي اخیـر راه انـدازي شـده انـد داراي       البته ناگفته نماند واح. دارد

استفاده از تکنولـوژي و روشـهاي پیشـرفته در    . تکنولوژي هاي پیشرفته تري می باشند

ور ما هنوز در آغاز راه می باشد و اکثر واحدهاي عمـل آوري آبزیـان بـه روش    داخل کش

اد معمـولی کـه زمـان    سنتی و با تعداد کـارگر زیـاد و بـا اسـتفاده از روش هـاي انجمـ      

اسـتفاده از سـورتینگ اتوماتیـک و    . ماندگاري و کیفیت مطلوبی نداشته، انجام می گیرد

مـورد اسـتفاده قـرار مـی      ،انجماد سریع غالباً جهت میگو که داراي قیمت باالتري است

در اکثر واحدها سر زنی و اسـتخوان کشـی و جداسـازي گوشـت مـاهی بصـورت       . گیرد

 .  دستی انجام می شود

الزم به ذکر است که در سـالهاي اخیـر بـا توجـه بـه اهمیـت صـادرات و لـزوم رعایـت          

و توجـه بـه سـلیقه مشـتریان خارجی،گامهـایی       HACCPاستانداردهاي جهـانی نظیـر  

برداشته شده است و واحدهاي جدید اقدام به خرید ماشین آالت اتوماتیک و استفاده از 

 .نموده اند) IQF(روشهاي نوین انجماد 

 

به شرح  عمل آوري و فرآوري آبزیانبرخی از سازندگان و وارد کنندگان ماشین آالت 

 :ذیل می باشند

 شرکتEFA-نماینده :ایرانEFA  سال سابقه 90آلمان با بیش از

8433914-0511 

 021-22887346تلفکس) وارد کننده ماشین آالت(شرکت پارس گوهر بین الملل 

تولید آالت و تجهیزات عمل آوري و خارجی تولید کننده ماشین عمده  کشورهاي

 .فرآورده هاي غذایی از آبزیان آلمان، سوئد و اتریش می باشند
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از نظر ( بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا  - 2- 2

ي آنها و سرمایه زان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژتعداد ، ظرفیت، محل اجرا، می

  )گذاري هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

و  در دست اجرابر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي 

 : میزان تولیدات آنها مطابق ذیل می باشند

عمل آوري و بسته درصد در زمینه  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

 1387تا سال بندي ماهی 

  )تن(ظرفیت   تعداد واحد  استان

 540 1 آذربایجان شرقی

 300 1 اردبیل

 1000 1 ایالم

 1200 2 بوشهر

 4525 4 تهران

 1500 1 خراسان رضوي

 1100 2 خوزستان

 6550 5 سیستان و بلوچستان

 300 1 فارس

 350 2 قم

 2800 1 کرمانشاه

 7600 6 مازندران

 27765 27 جمع کل
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خوراك از آبزیان براي تغذیه  درصد 20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

 انسان در کشور 

  )تن(ظرفیت   تعداد واحد  استان

  انــــذیه انســـخوراك از آبزیان براي تغ

 500 1 تهران

 1890 1 زنجان

 300 1 فارس

 2690 واحد3 جمع کل

 فینـــگرش ـــــفی

 500 1 تهران

 100 1 فارس

 3000 1 گیالن

 3600 واحد 3 جمع کل

 ش بالـــفی

 100 1 فارس

 3000 1 گیالن

 3100 واحد2 جمع کل

 ر ماهیــــــخمی

 8 1 خراسان رضوي

 130 1 فارس

 700 1 گیالن

 300 1 هرمزگان

 1138 واحد 4 جمع کل

 10528 واحد 12 جمع کل
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عمل آوري و بسته درصد در زمینه  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

 1387تا سال بندي ماهی 

  )تن(ظرفیت   تعداد واحد  استان

 400 2 بوشهر

 1450 2 سیستان و بلوچستان

 100 1 قزوین

 100 1 قم

 1500 )دو واحد طرح توسعه(3 هرمزگان

 3550 9 جمع کل

 

تا سال فیله ماهی درصد در زمینه  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

1387 

  )تن(ظرفیت   تعداد واحد  استان

 500 1 بوشهر

 1000 1 خراسان جنوبی

 1050 2 خراسان رضوي

 120 1 فارس

 209 1 مازندران

 2879 6 جمع کل
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واحدهاي تولید فـرآورده هـاي گوشـتی از     برخی از مشکالت و موانعسطح تکنولوژي و 

  :آبزیان

واحدهاي عمل آوري و تولید فرآورده هاي شیالتی در عمده ترین مشکالت توسعه 

 داخل کشور،کمبود سرمایه مالی بخش خصوصی و پر هزینه بودن اینگونه طرحها،

 .همچنین فقدان برخی تجهیزات و امکانات پیشرفته داخل کشور می باشد

با توجه به بررسی هاي بعمل آمده قیمت صادراتی میگوي تولیدي استان در چند سال 

هان جاز آنجایی که در سطح  .عمدتاً سیر نزولی داشته است  ر ،دچار نوسان بوده واخی

بویژه جوامع اروپایی یک رشته تحوالت تجاري و اقتصادي بوجود آمد و به تدریج 

فراوردهاي ، وضعیت صادرات کاالها بویژه مواد غذایی مقررات جدید وضع گردید ،

ضمن  اینکه به مسائل بهداشتی و کیفیت  شیالتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است

 .محصوالت بیش از گذشته توجه می شود 

عرضه محصول دریایی مطابق با معیارهاي بین المللی ،مستلزم به کار گیري دستاوردها 

با وجود  متاسفانه در کشور ما. و پیشرفت هاي تکنولوژیکی وبهداشتی روز می باشد

به مقدار کافی در این زمینه سرمایه گذاري صورت  استعدادهاي بالقوه تولید مواد خام،

تجهیزات موجود قادر به پاسخگویی نیاز بازارهاي خارجی نبوده و . نگرفته است

بنابراین ما شاهد بی ثباتی قیمتها و  .پیشرفت در این زمینه به کندي صورت می گیرد 

ی که کشور ما روز مشکالت تجاري و از دست رفتن فرصتها خواهیم بود و در  شرایطب

رفع موانع و مشکالت  موجود بایستی در  ،نیاز به صادرات کاالهاي غیر نفتی دارد

  .اولویت قرار گیرد
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طراحی واحدهاي جدید به رعایت استانداردهاي جهانی جهت صادرات و  در احداث و

رقابت، بیشتر توجه شده است و علی رغم نیاز به حجم سرمایه گذاري باال سعی شده 

 .از ماشین آالت اتوماتیک و انجماد سریع جهت افزایش کیفیت استفاده شوداست 

ارزش  الزم به ذکر است در صورت سرمایه گذاري بهینه در صنایع تبدیلی شیالتی ،

 .صادراتی محصوالت دریایی بهبود می یابد 

 

مشخصات و سرمایه گذاري هاي انجام شده طرحهاي در دست اجرا در زمینه تولید 

 83-87ه هاي گوشتی از آبزیان در طی سالهاي فرآورد

 واحد استان

 )تن(نوع و ظرفیت محصول 

سرمایه 

میلیون (

 )ریال

درصد 

 پیشرفت

سال اخذ 

 مجوز

عمل 

آوري 

 ماهی

عمل 

آوري 

 میگو

فیله 

 ماهی

خوراك از 

آبزیان و 

فیش برگرو 

... 

خمیر 

 ماهی

 87 90 4237 - - - - 1000 1 ایالم

 85 72 5850 - - - - 2800 1 کرمانشاه

 تهران

1 2500 - - - - 11110 20 84 

2 1000 - - - - 2300 30 85 

1 - - - 1000 500 8000 20 83 

 86 30 14000 - - - - 300 1 خراسان رضوي

2 - - - - 8 1257 42 86 

 85 35 7560 - - - - 600 1 خوزستان

 83 35 121000 - 1890 - - - 1 زنجان

سیستان و 

 بلوچستان
1 2000 - - - - 5000 31 84 
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مشخصات و سرمایه گذاري هاي انجام شده طرحهاي در دست اجرا در زمینه تولید 

 83-87فرآورده هاي گوشتی از آبزیان در طی سالهاي 

 واحد استان

 )تن(نوع و ظرفیت محصول 

سرمایه 

میلیون (

 )ریال

درصد 

 پیشرفت

سال اخذ 

 مجوز

عمل 

آوري 

 ماهی

عمل 

آوري 

 میگو

فیله 

 ماهی

خوراك از 

آبزیان و 

فیش برگرو 

... 

خمیر 

 ماهی

 86 51 15000 3000 3000 - - - 1 گیالن

 مازندران

1 2000 - - - - 13000 45 84 

2 1000 - - - - 6000 50 84 

3 500 - - - - 35000 50 84 

4 2000 - - - - 12300 30 85 

5 470 - 209 - - 4700 25 86 

6 1000 - - - - 23580 40 86 

 84 38 3000 - - - - 300 1 اردبیل

 83 60 7600 - - - 100 100 1 قم

 84 21 9000 - - 1000 - 1000 1 خراسان جنوبی
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چقدر (  87سال ده ماهه بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا  - 2- 3

  )از کجا

واردات انواع فرآورده ها و اخذ شده از سازمان توسعه صادرات، میزان  بر اساس اطالعات

 :کنسروهاي ماهی و میگو مطابق جدول ذیل می باشد

 

  1387الی ده ماهه  1379از سال انواع فرآورده ها و کنسروهاي ماهی و میگو آمار واردات 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان  سال

1379 - - 

1380 - - 

1381 - - 

1382 - - 

1383 - - 

1384 13320 2705687 

1385 63096 90448.98 

1386 105672 171019.6 

 457071 268940 1387ده ماهه 

 

 :صادر کننده به ایرانکشورهاي عمده 

تایلند

کره

عمان
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  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه  - 2- 4

  

آبزیان از یک کیلوگرم برابري تولید آبزیان در ایران باعث افزایش سرانه مصرف  14رشد 

شده که این میزان تا پایان برنامه چهارم توسعه به حدود  82در سال  1/6به  57د سال 

 .کیلوگرم قابل افزایش است 10

کیلوگرم است که این مقدار در تهران  7.2سرانه مصرف آبزیان در کشور در حال حاضر 

 16نه مصرف آبزیان در دنیا این در حالی است که سرا. رسد کیلوگرم می 8.8به بیش از 

 .کیلوگرم است

و در برنامه کیلوگرم 10تا پایان برنامه چهارم توسعه سرانه مصرف ماهی در ایران به 

 .خواهد رسید) کیلوگرم 16(پنجم به میزان متوسط جهانی 
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و امکان  87بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال  - 2- 5

  توسعه آن 

انواع فرآورده ها  صادراتاخذ شده از سازمان توسعه صادرات، میزان  بر اساس اطالعات

 :و کنسروهاي ماهی و میگو مطابق جدول ذیل می باشد

 

  1387الی ده ماهه  1379انواع فرآورده ها و کنسروهاي ماهی و میگو از سال  صادراتآمار 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان  سال

1379 123293 264777 

1380 185479 447908 

1381 360989 1283829 

1382 591243 1249633 

1383 442513 1241203 

1384 933891 2782340 

1385 1284358 3542133 

1386 1868235 5264095 

 2310212 844411 1387ده ماهه 

 

 :کنسروهاي آبزیان ایرانبازار هاي هدف وکشورهاي عمده مصرف کننده فرآورده ها و 

 آلمان، فرانسه، اترش، اسپانیا، انگلستان، سوئد و (کشورهاي اروپایی(...

کانادا

امارات متحده عربی، بحرین، عراق، کویت ، قطر (کشورهاي حوزه خلیج فارس(
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  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم - 2- 6

ساله در سیاست هاي کلی کشور جایگاه امنیت و سالمت غذا به  20در چشم انداز سند 

گونه اي تعریف شده تا برخورداري از سالمت رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، 

فرصت هاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره 

 .مند از محیط زیست مطلوب مهیا شود

از جمله متولیان این بخش محسوب می شود که به علت وظایف ذاتی و شیالت ایران 

ماموریت هاي حوزه فعالیت خود می تواند در تامین سبد مطلوب غذایی خانوار نقش 

ساله چهارم توسعه کل میزان  5بر اساس اهداف کمی شیالت در برنامه . آفرینی نماید 

ار تن برآورد شده است که از میانگین هز 763تولید آبزیان در سال پایانی برنامه برابر 

که کنار  .درصد طی سال هاي برنامه برخوردار خواهد بود 11.9افزایش رشدي برابر 

از سوي دیگر با  .افزایش تولیدات آبزیان عمل آوري و فرآوري آنها نیز مد نظر است

توجه به نقش خواص درمانی و سالمت زایی آبزیان وهمچنین تاثیر آن بر افزایش 

و در  3قابلیت مقاومت پذیري افراد در برابر انواع بیماریها و داشتن چربی هاي امگا 

نهایت جایگزینی مطمئن در برابر گوشت هاي قرمز و مرغ و اقبال مردم به این نوع 

 .پروتئین سهم این نوع ماده غذایی را در امنیت غذایی جامعه پررنگ تر و تثبیت نمود

ران یک سوم میانگین جهانی ،یک پنجم کشورهاي مصرف سرانه ایدر حال حاضر 

در حال حاضر افزایش مصرف سرانه و افزایش . توسعه یافته و یک یازدهم ژاپن است

تواند محرك اصلی تولید آبزیان در کشور باشد داراي دو چالش  تقاضاي آبزیان که می

 .است

 عدم اطمینان از کیفیت و سالمت محصول عرضه شده و وجود محصوالت

 یراستاندارد غ

آبزیانده هاي متنوع کمبود فرآور
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کیلو گرم در سال ظرفیتهاي واحدهاي موجود  10جهت رسیدن به سرانه مصرف 

نیز و ارز آوري  میلیون نفري کشور نبوده و چنانچه بحث صادرات 70جوابگوي جمعیت 

ضروري می فرآوري و عمل آوري آبزیان الزم و در نظر گرفته شود احداث کارخانه هاي 

 .باشد

 :ورده ها به شرح زیر میباشدآمزایاي استفاده از این فر

 محدود بودن تولید گوشت قرمز و مرغ -

 ارزانتر بودن گوشت ماهی -

 افزایش جمعیت کشور و لزوم تامین پروتئین مورد نیاز -

 ورده ها براي مصرفآآماده شدن سریع این فر -

 تنوع در غذا -

 

تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور بررسی اجمالی -3

 و مقایسه آن با دیگر کشورها

فرآیند مرسوم تولید در جهان و از جمله کشور ما به قرار ذیل می باشد که در بخش 

 .بعد مقایسه اي کلی نیز صورت گرفته است

سوریمی 

یک واژه ژاپنی است و به ماده غذائی پروتئینی که از گوشـت چـرخ   ) surimia(سوریمی 

شده و در ژاپن و اکثر کشورهاي جهان بـه عنـوان    ماهی تهیه می)  minced ـ  fish( کرده

شود که از ماهیـان ریزتـر    یک غذاي مشهور دریایی حاصل از گوشت ماهی محسوب می

فرعی از صید است، تهیـه و مصـرف    یا محصوالت)  by product(یا از آنچه که به عنوان 
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( توان به علت داشتن منابع عظیمی از ذخایر ماهیـان کلیکـا    در حال حاضر می. شود می

هـزار تـن    10صید ماهیان جنـوب در ایـران بیشـتر از    ) by–catch( در در یاي خزر و از 

surimi را تولید در بازارهاي داخلی مورد مصرف قرارداده یا صادر نمود.

ایی که درگذشته ماهیان صید شده اکثرا ماهیان درشـت بودنـد وبـه علـت کمـی      از آنج

جمعیت انسانی وتکنولوژي معمولی آن زمان ، از انواع ماهیانی که داراي شکل و قیافه و 

شد کمتر  ها مطرح می در صید trash-fishهاي نامناسب تري بودند وبه عنوان  طعم و مزه

رسـید، ولـی    ید آرد ماهی ومصارف دام و طیـور مـی  استفاده شده و بیشتر به مصرف تول

امروزه به علت تقاضاي بیشتر بشر ناشی از رشـد روز افـزون جمعیـت انسـانی وکـاهش      

کـه   میزان صید جهانی از ماهیان درشت تر، فکـر اسـتفاده از محصـوالت جـانبی صـید     

بـا اسـتفاده از   است تا بـه امـروز    شامل انواع ماهیان ریز و نامرغوبتر است افتاد و توانسته

تکنولوژیهاي نوین شیالتی و دستگاههاي الزم این محصوالت را به صورت ماهیان چـرخ  

در آورده وپس از استخوان گیري وحذف مشکالتی ناشی از طعـم  )  minced-fish( کرده 

نامناسب ومشکل نامرغوبی ماهی محصولی را به نـام سـوریمی بـه بـازار مصـرف جهـان       

یک محصـول بـا ارزش از لحـاظ غـذائی و محصـوالت شـیالتی        عرضه نماید و به عنوان

هایی  تواند به صورت محصوالت یا فرآورده دردنیا محسوب شده که در پروسه مصرف می

) هـا  غـذایی محبـوب ژاپنـی   ( یا )kamabako( که مشتق از سوریمی به نامهاي کاماباکو 

ل و مـورد مصـرف   کوتلت ماهی ـ فیش برگر ـ سوسیس ماهی ،فیش فینگر و غیره تبدی  

 .قرار گیرند

ها یا عضالت بسیار حـائز اهمیـت اسـت ، عضـالت      براي تهیه سوریمی شناخت ماهیچه

 :!باشد شناخته شده در ماهیان شامل سه نوع عضله بشرح ذیل می
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که در دیواره رگهـا و ناحیـه امعـاء و احشـاء قـرار      ) smooth muscle( عضالت صاف .1

 .دهد  بدن را انجام می داشته و کلیه اعمال غیر ارادي

 .عضله صاف و مخطط هستند 2که حد فاصل بین )muscle cardiac(عضالت قلبی .2

که ساختمان عضالت ماهی بوده و قسمت اصـلی  ) muscle striated(عضالت مخطط .3

دهد که در میان سه نوع عضله موصوف تنها ایـن عضـله در    گوشت ماهی را تشکیل می

white( کند و بر اسـاس رنـگ بـه دو دسـته عضـله روشـن        تولید فرآورده شرکت می

muscle  ( و عضله تیره )dark muscle  (شوند که بر حسب گونه ماهی این  تقسیم می

هـا   عضالت متفاوت بوده و عضالت تیره به علت داشتن مقـادیر زیـادي عـروق پـروتئین    

شامل میوگلوبین ، سیتوکروم و هموگلوبین و همچنین مقدار زیادي چربـی و گلیکـوژن   

ریمی باشد و نسبت میزان عضله سفید به تیـره در تعیـین کیفیـت سـو     به رنگ تیره می

. شود  موثر بوده و سوریمی با کیفیت باال از عضالت سفید بیشتر ، و تیره کمتر تهیه می

پروتئینهاي بدن یک ماهی در فرآیند تهیـه سـوریمی نقـش اولیـه تعیـین کننـدگی را       

ها بشرح  داشته که براي آشنائی بیشتر اینکه در عضالت ماهی سه گروه اساسی پروتئین

 :!ذیل هستند

کـه محلـول در   : The sarcoplasmic proteins ئینهاي سارکوپالسیکپروت -3 -1

شـوند کـه بـه پروتئینهـاي میـوژن       آب مناسب هستند و در پالسماي سلولی یافت مـی 

Myogen  هـا و   نوع بـوده وشـامل انـواع آنزیمهـا ، میوآلبـومین      100معروفند و حداقل

رد که کلیه تغییرات پس از صید گی ها را در بر می ها و میوگلوبین ها و هموگلوبین گلوبین

هـا محلـول در    باشند و این پـروتئین  ها می نیز در ارتباط با فعالیت این دسته از پروتئین

مـول حـل    ×15آب بوده و در محلولهاي نمک خنثـی بـا درجـه یونیزاسـیون کمتـر از      

 .شوند می
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ز کـل  درصـد ا  3در حـدود  : !)stroma protein(  پروتئینهاي بافت پیونديـ   3ـ   2

اي بـوده و مهـم تـرین     دهند و رشته هاي موجود در گوشت ماهی را تشکیل می پروتئین

هـا در مقایسـه بـا سـایر گوشـتهاي       باشد که این پـروتئین  می)  collagen( آنها کالژن 

ها  و این پروتئین. گردد ماهیان کمتر بوده و باعث نرم تر و زودپز شدن گوشت ماهی می

 3ــ 3. ول بـوده و در تهیـه سـوریمی اهمیـت چنـدانی ندارنـد      هاي نامحل جزء پروتئینی

حـدود  : the myofibrillarپروتئینهاي دسته سوم پروتئینهاي میوفیبریل یا سـاختمانی  

اي بـوده و فعالیـت    شـوند کـه رشـته    دصد از کل پروتئین ماهیچه را شامل می 80تا 65

تروپومیوزین  myosinو میوزین  acteinشود و شامل آکتین  عضالنی را نیز شامل می

باشد که همگی جزء پروتئینهاي محلول در نمک بوده و بـا درجـه مـول     و تروپونین می

 waterمول حل شده ، و مهمترین عامل در ظرفیت نگهداري آب در عضله / 5باالتر از 

binding capacity باشـند   هستند و عامل اصلی در تهیه فرآورده خمیري وسوریمی می

هـاي ضـخیم ونـازك بـا      دقیق اداري وضـعیت میـو فیبریلـی از رشـته    که در بررسیهاي 

– I و A-Bondنوارهاي  Bond  است که در سوریمی در موقع حرارت دیدن در محصول

ــی  ــد  نهــائی ایجــاد ســاختمان ژل را م ــر  . نمای ــی نظ ــواد افزودن ــا م ــایی ب محصــول نه

مثل سوربیتول و پلی فسفاتها و مواد طعم دهنده مثـل  ) protecants(هاي یا  نگهدارنده

پلی اولها و سوربیتول ونمکها ترکیب یافته و سوریمی قابل نگهداري و انجماد را تشکیل 

و  mincingفرآیند تولید سوریمی در واقع در سه مرحله اساسی خـرد کـردن   . دهد  می

 .است ) cryoprotectans( و پایدار کردن مواد محافظ  leachingشستشو 

 

 :گونه هاي مورد استفاده در تولید خمیر ماهی

ماننـد مـاهی سـفید،    (از نظر رنگ گوشت ، ماهیان به سه دسته ماهیـان سـفید گوشـت   

،و ماهیان تیره گوشت یـا حـد واسـط    )مانند تون ماهیان(، ماهیان قرمز گوشت)شوریده



فرآورده هاي گوشتی از آبزیان:طرح تولید                                                       امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۴۴

مـاهی رنـگ گوشـت    در تولیـد سوسـیس   .تقسیم میشـوند )مانند قباد کیلکا و ساردین(

در تولید کالباس مـاهی میتـوان از   . ماهیان قرمز گوشت با امالح تثبیت و تشدید میشود

 .استفاده کرد)نمایشی(گوشت پرورانده شده این ماهیان به عنوان گوشت قالبی 

از گوشت ماهیان تیره گوشت میتـوان در تولیـد فـرآورده هـاي متنـوع سـوخاري بهـره        

صول توسط پودر سوخاري پوشیده میشود و ظاهر زیبـایی  در این مورد سطح مح.گرفت

 .به خود میگیرد

 :به طور کلی در انتخاب ماهی به عنوان ماده اولیه این موارد را باید در نظر گرفت

 حالت فیزیکی گوشت-1

هرچه مقدار آن در گوشت ماهی بیشتر باشد احتمال تند شدن و : درصد پایین چربی-2

این رو ضمن افت کیفیت محصول،عمر ماندگاري آن را کـاهش  از . اکسایش بیشتر است

 .میدهد

 فراوانی و قیمت مناسب ماهی -3

 

 مراحل تولید خمیر ماهی

 جابجایی و آماده سازي -1

 شستشوي ماهی پاك شده  -2

 فیله سازي-3

 جدا سازي گوشت ماهی  -4

 شستشو و آبگیري -5

 پاالیش گوشت -6

 ترکیب با مواد نگهدارنده -7

 بسته بندي اولیه و انجماد -8

 بسته بندي ثانویه و نگهداري در سردخانه  -9

 ارزیابی کیفیت خمیر ماهی -10
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 شامی ماهی(فیش برگر( 

شامی ماهی شبیه همبرگر است جز آنکه به جاي گوشت قرمـز در آن از گوشـت مـاهی    

الزم در دسـتگاه  براي تولید این محصول خمیرماهی را با مواد افزودنـی  . استفاده میشود

وري شـده بـه شـکل گـرد خـارج      آبرش یا مخلوط کن مخلوط میکنند، سپس خمیر فر

 10ضخامت این محصول معموالً در حدود نیم سانتی متـر و قطـر آن کمتـر از    .میگردد

بعد از قالب گیري که به صورت دسـتی یـا ماشـینی صـورت میگیـرد،      . سانتی متر است

 :زار میشودمحصول تولیدي به دو صورت وارد با

تـا   -18به طور سریع منجمد میشود و بعد از بسته بندي راهـی سـردخانه بـا دمـاي      -

 .سانتی گراد میگردد -20

 .تحت فرایند سوخاري کردن قرار میگیرد - 

 

 

 

  میگو برگر 

ورده هاي تهیه شده از آبزیان، همانگونه کـه از نـام آن پیـدا    آمحصولی است از جمله فر

میباشد که به جاي گوشت قرمز از میگوي پـاك شـده در آن اسـتفاده    است نوعی برگر 

میگوي پاك شده، تخم مرغ، آرد سفید، پیـاز ،  : ترکیبات آن معموال عبارتند از . میگردد

 .نمک و ادویه و چاشنی هاي متنوع و روغن
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:شماتیک خط عمل آوري ماهی و تولید فرآورده هاي آن

 

  

   

                                                                       

  :شماتیک خط عمل آوري میگو

 

 

 

و توزیندریافت ماهی ، کنترل کیفی 

شسستشوي ماهی

سرزنی و تخلیه شکم

شستشوي مجدد

پوست کنی و حذف باله ها

)استخوان گیري(فیله کنی

برش قطعات فیله یا استیک

بسته بندي در خالء

انجماد سازي

بسته بندي کارتنی

سردخانه زیر صفر

فیله ماهی بدون پوست و استخوان

شکمتخلیه 

شستشوي مجدد

تزریق مواد افزودنی و ورز دادن

بسته بندي در خالء

انجماد سازي

بسته بندي کارتنی

سردخانه زیر صفر

عمل آوري شدهماهی 

)جداکننده گوشت از استخوان(سپراتور گوشت

مواد افزودنی

گن سازي در میکسرمه

فرم دهی

زنیلعاب 

)سوخاري(پودر زنی

سرخ کردن

انجماد سازي سریع

بسته بندي

سردخانه زیر صفر

...فیش برگر و 

مواد نگهدارنده

گن سازي در میکسرمه

قالب گیري و بسته بندي

انجماد سازي

بسته بندي کارتنی

سردخانه زیر صفر

)سورمی(خمیرماهی

شسستشوي جعبه ها

ضایعات
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  :وــل آوري میگــعم

  تحویل گیري میگو، کنترل کیفی و توزین

  شستشوي میگوها و کلر زنی

  سورتینگ 

  سایز بندي با دستگاه گریدینگ

  افزودن پودر یخ به میگو در مخازن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میگوي درشت و متوسط

سرزنی

IQFهدایت به سیستم 

بسته بندي در جعبه

بسته بندي در کارتن

عرضه به بازار

میگوي ریز

پوست گیري و سر زنی

جعبه هاي مخصوصچیدن میگو در 

IQFانجماد سازي 

بسته بندي در سلوفان و جعبه

بسته بندي در کارتن

نگهداري در سردخانه زیر صفر

عرضه به بازار

)تزریق مواد افزودنی(عمل آوري

نگهداري در سردخانه زیر صفر
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صنعتی تولید محصوالت دریـایی در دنیـا اکنـون در روي     تکنولوژي هايپیشرفته ترین 

عرشه کشتی هاي بزرگ انجام می گیرد که تمام عملیـات صـید و عمـل آوري و تولیـد     

فرآورده هاي متنوع بطور یکجا بر روي کشتی انجـام میگیـرد و بـه عبـارتی کشـتی بـه       

انجـام داده و  عنوان یک کارخانه متحرك برروي دریاها و اقیـانوس هـا تمـام مراحـل را     

در روشهاي مـدرن   .محصول نهایی را به اشکال مختلف و متنوع به بازار عرضه می نماید

پوست گیري و رگ برداري میگو و جداسازي گوشت ماهی بوسیله دسـتگاه انجـام مـی    

از عملیات انجماد سریع و بسته بندي تحت خالء استفاده می گردد الزم به ذکـر   .شود 

ور ما هنوز در آغـاز راه مـی   لوژي و روشهاي پیشرفته در داخل کشاست استفاده از تکنو

باشد و اکثر واحدهاي عمل آوري آبزیان بـه روش سـنتی و بـا تعـداد کـارگر زیـاد و بـا        

استفاده از روش هاي انجماد معمولی که زمـان مانـدگاري و کیفیـت مطلـوبی نداشـته،      

ا توجه به اهمیت صادرات و لزوم الزم به ذکر است که در سالهاي اخیر ب. انجام می گیرد

گامهایی برداشته شده است که همین امـر   ،HACCPرعایت استانداردهاي جهانی نظیر 

و فرآینـد  باعث ارتقاء سطح کیفی محصوالت البته با بکارگیري ماشـین آالت اتوماتیـک   

 .انجماد سازي سریع شده است

 

  ند تولید محصولتکنولوژي هاي مرسوم در فرآیاط قوت و ضعف قتعیین ن - 4

عرضه محصول دریایی مطابق با معیارهاي بین المللی ،مستلزم به کار گیري دستاوردها 

بـا وجـود    متاسفانه در کشور مـا، . بهداشتی روز می باشد و پیشرفت هاي تکنولوژیکی و

استعدادهاي بالقوه تولید مواد خام، به مقدار کافی در این زمینه سرمایه گذاري صـورت  

تجهیـزات موجـود قـادر بـه پاسـخگویی نیـاز بازارهـاي خـارجی نبـوده و          . استنگرفته 

بنابراین ما شاهد بی ثباتی قیمتهـا و   .پیشرفت در این زمینه به کندي صورت می گیرد 



فرآورده هاي گوشتی از آبزیان:طرح تولید                                                       امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۴٩

بروز مشکالت تجاري و از دست رفتن فرصتها خواهیم بود و در شرایطی کـه کشـور مـا    

موانـع و مشـکالت  موجـود بایسـتی در     نیاز به صادرات کاالهاي غیـر نفتـی دارد رفـع    

 .اولویت قرار گیرد

پیشرفته ترین روشهاي صنعتی تولید محصوالت دریایی در دنیـا اکنـون در روي عرشـه    

کشتی هاي بزرگ انجام می گیرد که تمام عملیات صید و عمل آوري و تولیـد فـرآورده   

تی بـه عنـوان یـک    هاي متنوع بطور یکجا بر روي کشتی انجام میگیرد و به عبارتی کش

کارخانه متحرك برروي دریاها و اقیانوس ها تمام مراحل را انجام داده و محصول نهـایی  

در روشهاي مدرن پوست گیـري و  .را به اشکال مختلف و متنوع به بازار عرضه می نماید

از عملیـات   .رگ برداري میگو و جداسازي گوشت ماهی بوسیله دستگاه انجام می شـود  

و بسته بندي تحت خالء استفاده می گردد الزم به ذکر اسـت اسـتفاده از   انجماد سریع 

 .ور ما هنوز در آغاز راه می باشدتکنولوژي و روشهاي پیشرفته در داخل کش

تکنولوژي هاي مرسوم، تولید محصولی با ماندگاري باال و نگهـداري  از مزایا و نقاط قوت 

هزینه سـرمایه گـذاري نسـبتا بـاال      از معضالت این صنعت می توان بهآسان می باشد و 

 .اشاره نمود

 

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت  - 5

ود، در دست اجراء، جبا استفاده از اطالعات واحدهاي مو( تفکیک ریالی و ارزي  به

UNIDO  و اینترنت و بانک هاي اطالعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و

 ... )تجهیزات و 

در تعیین ظرفیت ساالنه این طرح وجود مواد اولیه،سرمایه و بازار فروش تعیین کننده 

ظرفیت  با توجه به مالحظاتی که در رابطه با محدودیت سرمایه وجود دارد، .هستند
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تن ماهی عمل آوري 300(در سال پیش بینی شده است تن 2000طرح اجراي اسمی 

تن  620-تن فیله ماهی عمل آوري شده 300- عمل آوري شده تن میگو400-شده

% 60این طرح در سال اول بهره برداري )تن انواع فرآورده هاي گوشتی380سوریمی و 

بت نو 1تعداد شیفت کاري .ظرفیت خواهد رسید% 100و در سال پنجم بهره برداري به 

 .روز کاري می باشد 300ساعته و  8

و ، ژاپن بازارهاي هدف جهت صادرات کشورهاي حوزه خلیج فارس، پاکستان 

 .کشورهاي اروپایی می باشد

  اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح - 5- 1

سرمایه ثابت به آن دسته از دارائی ها اطالق می شود که طبیعتی ماندار داشته و در 

این دارائی ها شامل زمین، . جریان عملیات واحد تولیدي از آنها استفاده می شود

می باشد که در ادامه ... ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین آالت تولید، تأسیسات جانبی و 

 .محاسبه می شودفرآورده هاي گوشتی از آبزیان ولیدي هر یک از آنها براي واحد ت

  هزینه هاي زمین  5- 1- 1

براي محاسبه هزینه هاي تهیه زمین و ساختمانهاي مورد نیاز این واحد، الزم است 

اندازه بناهاي مورد نیاز از قبیل، سالن تولید، انبارها، ساختمانهاي اداري، تأسیسات، 

سپس مقدار زمین مورد نیاز براي احداث بناها . برآورد شود... محوطه، پارکینگ  و 

 . محاسبه گردد

 )متر مربع( متراژ شرح
بهاي هر متر مربع 

 )ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 1000 200000 5000 زمین 
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  محوطه سازيهزینه هاي  5- 1- 2

 )ریال( واحدبهاي  )متر مربع(ژ  مترا شرح
 جمع

 )میلیون ریال(

 150 30000مترمکعب 5000 تسطیح و خاکبرداري و خاکریزي

 105 500000 متر مکعب 210 متر 2دیوارکشی به ارتفاع 

 100 100000 مترمربع1000 خیابان کشی و پیاده رو سازي

 45 50000 مترمربع 900 روشنایی فضاي سبز و

 400   جمع کل
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  ساختمانهزینه هاي  5- 1- 3

 )متر مربع(ژ  مترا شرح
 متراژ

 )متر مربع(

بهاي هر متر 

 مربع

 )ریالهزار (

 جمع

 )میلیون ریال(

سالن هاي عمل آوري و تولید 

و بسته بندي

متر دیوار  3.5اسکلت فلزي با ارتفاع 

پشم شیشه و  آجر و سیمان ، پوشش

تور مرغی و سقف کاذب ، بدنه 

کاشیکاري و کف سرامیک ضد اسید

100021002100

انبار ظروف و ملزومات بسته 

...)کارتن و پالستیک و (بندي 

متر دیوار  3.5اسکلت فلزي با ارتفاع 

آجر و سیمان ، پوشش پشم شیشه و 

تور مرغی

1002000200

سرد خانه زیر صفر و راه رو

متر دیوار  3.5اسکلت فلزي با ارتفاع 

آجر و سیمان ، پوشش تیرچه و بلوك 

بدون تجهیزات

300.02000600

سالن انجماد و پیش سرد کن

متر دیوار  3.5اسکلت فلزي با ارتفاع 

آجر و سیمان ، پوشش تیرچه و بلوك 

بدون تجهیزات

100.02000200

100.01900190بلوكدیوار آجر و سیمان تیرچه و تاسیسات جنبی

آزمایشگاه میکروبی و 

شیمیایی

یرچه،بدنه  دیوار آجر، پوشش

 کاشیکاري و کف سرامیک ضد اسید
30.0230069

ساختمان اداري و مالی
دیوار آجري سقف تیرچه و بلوك ، نما 

 سنگ
1002100210

کارگري و جنبی
دیوار آجري سقف تیرچه و بلوك ، نما 

 سنگ
1002000200

سرویسهاي بهداشتی
دیوار آجري سقف تیرچه و بدنه داخلی 

 کاشی
5022001100

سالن شستشوي جعبه 
 دیوار آجري سقف تیرچه و بدنه کاشی

502100105 

تعمیر گاه و انبار قطعات و مواد 

شیمیایی و دیگ بخار

 اسکلت فلزي
1001900190 

پست برق و اتاق برق 

اضطراري 

 تیرچه و بلوكدیوار آجري سقف 
201900380 

 5544  2050 جمع کل
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  هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 5- 1- 4

 )میلیون ریال(ع جم تعداد شرح ردیف

1 

ماشین آالت خط تولید سوریمی و فیش برگز شامل ، دستگاه 

شستشو و پوستگیر و استخوان گیر ، باالبرها و نوار نقاله ها ، 

تانک جمع آوري گوشت و شستشو ، سپراتور و سکوي فلزي ، 

) الک چرخان ( ف سیستم آبگیري روتاري /سیستم وکیوم پمپ 

سیستم پاالیش گوشت ، دستگاه پرس و میکسر ، قالب زن ، لعاب 

 )کره وژاپن(زنی ، آرد زن و سرخ کن

 9500 

 300  دستگاه فیله کن 2

 150 1 دستگاه بسته بندي وکیوم و شیرینگ پک 3

4 

میلیمتري جهت تزریق آب  2سوزن  72دستگاه انژکتور داراي 

نمک، ادویه، طعم دهنده به انواع ماهی، داراي نوار نقاله با قابلیت 

ساخت  ۷۲BI  VSP Fتنظیم ارتفاع، داراي پمپ روتاري مدل 

 اتریش  INJECT STARشرکت 

1 623 

5 

لیتري، ذاراي سرد کن، داراي  800دستگاه تامبلر، با مخزن 

-ISCسیستم کامپیوتري  ۲۰B  ۸۰۰مدلESC  COOL ساخت ،

 )جهت میگو(اتریش  INJECT STARشرکت 

1 813 

60 1 ساعت  16تن در 10دستگاه تولید پودر یخ  6

7 
میزهاي استیل ، وان استیل ،ترازو دیجیتال ، (سایر تجهیزات 

 ...)مخزن استیل ، تابلو برقتسمه کش و 
 700.0

450 1 تجهیزات تونل انجماد 8

IQF (1 6000.0(سیستم انجماد سریع اسپیرال  9

800 1 پلیت فریزر صفحه اي 10

2500.0  )10*10(واحد  3تجهیزات سردخانه زیر صفر  11

1000.0 1 پوست گیر میگو 12

450.0 1 سورتر و گریدینگ میگو 13

850.0 1 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی 14

15 
جت پرینتر انگلیسی با قابلیت برنامه ریزي جهت تاریخ زنی و 

 بارکد زنی در روي سطوح مختلف
2 260.0

 700 1 دستگاه چیلر و سیستم تصفیه آب  16
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  )ادامه(ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 

 )میلیون ریال(ع جم تعداد شرح ردیف

17 
لوله و اتصاالت ، شیر آالت استیل ُ، ساپورت لوله از پروفیل 

 اسایل و بست استیل و انواع پمپ استیل و معمولی
1300.0

18 
 سیستم خنک کننده سالن تولید و سالن بسته بندي 

1300

19 
دستگاه دیفراست و سیستم مونتورینگ براي ثبت دماي 

 سالنها
1200.0

300.0 راه اندازي طراحی خط ، نصب و 20

 26256   جمع

 

  هزینه هاي تاسیسات - 5- 1- 5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

1 
450.0 کیلو وات ساعت تو ترانسفورماتور 300انشعاب برق 

2 
تجهیزات برق و روشنایی و تابلو مادر با تجهیزات و اجراي کلیه عملیات خطوط 

 برق
300.0

3 
500.0کیلو 200دیزل ژنراتور جهت برق اضطراري 

90.0 اینچ از شبکه 2هزینه انشعاب آب  4

5 
لیتري  3000متر مکعبی و مخزن کوئل دار  20سیستم آب رسانی با مخزن آب 

 جهت تهیه آب گرم مصرفی ، پمپ آب گرم و سرد 
300

30.0 تجهیزات هواي فشرده با لوازم مربوطه و کمپرسور  6

7 
پوندي همراه با پمپ سیرکوالسیون طبقه اي دانفوس دانمارك  20000دیگ بخار 

 تابلو کنترل ، شیر االت از نوع دانفوس دانمارك، مشعل کاوه دو گانه سوز
500

160 عدد کولر دو تیکه  10شامل و گرمایش وسائل سرمایش  8

50 سیستم اطفاء حریق هشدار دهنده و کپسولهاي سیار 9

300 متر مکعب در شبانه روز30تجهیزات تصفیه فاضالب  10

30 پمپ آب و شیلنگ و شیرهاي مخصوص 11

20 لیتري 5000منبع سوخت  12

 2730  جمع
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  وسائط نقلیههزینه هاي  - 5- 1- 6

 )میلیون ریال(ع جم تعداد شرح ردیف

1600.0 تنی سرد خانه دار 5کامیون  1

2270 وانت نیسان مجهز به اتاقک 2

1120.0 لیفتراك 3

 990   جمع

 

  هزینه لوازم اداري و خدماتی 5- 1- 7

 100هزینه خرید تجهیزات اداري نظیر کامپیوتر، فکس، پرینتر، میز و صندلی و تجهیزات خدماتی 

 .میلیون ریال برآورد می گردد

 

  هزینه هاي قبل از بهره برداري - 5- 1- 8

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

 15 و اخذ مجوزات الزمهزینه ثبت شرکت  1

 50 بیمه و قبوضهزینه انجام مطالعات و  2

 50 ، دستمزد در دوران قبل از بهره برداريهزینه انجام مسافرت 3

 10 هزینه آموزش پرسنل 4

 10 تولید آزمایشی 5

 135  جمع
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  ثابت سرمایه گذاريهزینه هاي جمع  - 5- 1- 9

  )ریالمیلیون (هزینه   شرح  ردیف

 1000 زمین 1

 400 محوطه سازي 2

 5544 ساختمان 3

 26256 ماشین آالت و تجهیزات 4

 2730 تأسیسات 5

 990 وسائط نقلیه 6

 100 اثاثه اداري 7

 1801 هزینه متفرقه و پیش بینی نشده 8

 135 هزینه قبل از بهره برداري 9

 38956 جمع هزینه هاي ثابت

درصد هزینه هاي ثابت به استثناي هزینه خرید زمین درنظر گرفته  5نشده متفرقه و پیش بینی * 

 .شده است

  طرح  گردش مورد نیازسرمایه در  - 5- 2

از پـروژه  ) ظرفیـت اسـمی  % 60(سرمایه در گردش مورد نیاز براي پایان اولین سال بهره برداري 

 :بشرح زیر برآورد می گردد

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                       

  کمبود/مازاد  مورد نیاز  موجود  ماه/مدت  شرح

٢٠١٠٠٣۵.٩١٠٠٣۵.٩ مواد اولیه و کمکی

موجودي کاالي ساخته شده 

 و در جریان ساخت
٠.۵٠٢۵۵٩.۶٢۵۵٩.۶

١٠۵٣٩۴.۵۵٣٩۴.۵ مطالبات

١٠۵٢۴.٠۵٢۴.٠ تنخواه گردان

Íعــجم !Í18513.918513.9
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  مورد نیاز طرح یهکل سرما - 5- 3

 

 درصد جمع شرح

3882167.6  جمع هزینه ها ي ثابت

1350.2  قبل از بهره برداري

18513.932.2  سرمایه در گردش

57469.9100 جمع کل

 

  مالی طرحتأمین منابع  - 5- 4

 

 درصد جمع شرح

30369.952.8آورده متقاضی/سرمایه

2710047.2مدت بلندتسهیالت 

57469.9100  جمع کل

 

میلیون  38596.0بشرح فوق کلیه هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت پروژه حـدود

در  70درصورت تصویب اعتبار پـیـشنهادي حــدود ریـــال خواهد خواهد بـــود که 

.گردیدازاین اقالم از محل تسهیـــالت پیشنهادي تــــامین خواهدصد 
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 هزینه هاي سالیانه -5-5

 .هزینه هاي سالیانه مطابق موارد ذیل می باشند

 

  هزینه مواد اولیه - 5- 5- 1

 .مین مواد اولیه آورده شده است أآنالیز هزینه هاي مواد اولیه در بخش ت

 محل تأمین شرح ردیف
 قیمت کل 

 )میلیون ریال(

13711.4داخلیمواد اولیه عمل آوري ماهی1

22470داخلیمواد اولیه عمل آوري میگو2

19557.5داخلیمواد اولیه فیله ماهی3

19456داخلیمواد اولیه خمیر ماهی4

11088داخلیمواد اولیه فیش برگر5

86021.9  جمع کل  3

عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر گرفته درصد هزینه هاي تولید به 2* 

 .میشود
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  هزینه نیروي انسانی - 5- 5- 2

 :کارکنان تولیدي

 حقوق ماهیانه تعداد  عنوان

 )هزار ریال(  

 جمع حقوق سالیانه

 )میلیون  ریال ( 

5000۶٠.٠ 1 مدیر تولید

3500۴٢.٠ 1 مسئول فنی و کنترل کیفی

3000٧٢.٠ 2 تکنسین آزمایشگاه

3000٣۶.٠ 1 سرکارگر و مسئول فرمواسیون

3000٣۶.٠ 1 بهداشت و حفاظت ایمنی کار

3000٣۶.٠ 1 مهندس تاسیسات وبرق

2800١٠٧۵.٢ 32 کارگر ماهر و نیمه ماهر

2500٣٠.٠ 1 انباردار و متصدي سردخانه

1387.2 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

1248.5 بابت مزایا%  90اضافه میشود 

2635.7 )میلیون ریال ( جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي 

 :کارکنان غیر تولیدي 

 حقوق ماهیانه تعداد  عنوان

 )هزار ریال(  

 جمع حقوق سالیانه

 )میلیون  ریال ( 

5000۶٠.٠ 1 مدیر عامل

3000٣۶.٠ 1 حسابدار

و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
2 2500۶٠.٠

2800١٣۴.۴ 4 راننده

2500۶٠.٠ 2 پرسنل حراست و خدماتی

350.4 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

245.3 بابت مزایا%  70اضافه میشود 

595.7 )میلیون ریال ( جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي 



فرآورده هاي گوشتی از آبزیان:طرح تولید                                                       امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۶٠

  مصرفی هزینه هاي سوخت و انرژي - 5- 5- 3

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

4012000400048مترمکعبآب مصرفی1

2400720000500360کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

1800540000250135لیترگازوئیل5

90270004000108لیتربنزین6

751جمع

.مصرف گازوئیل جهت دیگ بخار و کامیونت و ژنراتور برق در مواقع نیاز در نظر گرفته شده است

 

 تعمیـــر و نگهـــداري  - 5- 5- 4

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۶٢۴١.٢٣١٨٧.٢ ساختمان و محوطه سازي 1

٢٧۵۶٨.٨٧١٩٢٩.٨ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

٢٨۶۶.۵١٠٢٨۶.٧ تأسیسات 3

٠.٠١٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٣٩.۵٢٠٢٠٧.٩ وسائط نقلیه5

١٠۵.٠١٠١٠.۵ اثاثه اداري6

378212622جمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه
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  استهالك - 5- 5- 5

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۶٢۴١.٢٧۴٣۶.٩ ساختمان و محوطه سازي 1

٢٧۵۶٨.٨١٠٢٧۵۶.٩ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

٢٨۶۶.۵٢٠۵٧٣.٣ تأسیسات 3

٠.٠٢٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٣٩.۵٢۵٢۵٩.٩ وسائط نقلیه5

١٠۵.٠٢٠٢١.٠ اثاثه اداري6

378214048جمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه

 

  تولید هزینه هاي سالیانه - 5- 5- 6

 

 شرح سرمایه گذاري ردیف
 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

86022 مواداولیه کمکی و بسته بندي 1

2635.7 دستمزدحقوق و  2

751 سوخت و روشنائی 3

2622 تعمیرات و نگهداري4

1840.6 متفرقه و پیش بینی نشده5

4048 استهالك 6

595.7 هزینه هاي اداري 7

1161 % )1( توزیع و فروش  8

99676جمع 
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  شاخص هاي اقتصادي - 5- 6

  

 :درآمد حاصل از فروش در ظرفیت کامل -

)کیلوگرم/ریال(قیمت  نام محصول
 تولید سالیانه

 )تن(

 درآمد

 )میلیون ریال(

ماهی عمل آوري و 

 بسته بندي شده
55000 300 16500 

میگو عمل آوري و بسته 

 بندي شده
70000 400 28000 

 21000 300 70000 فیله ماهی

 27900 620 45000 خمیر ماهی

فیش برگر، فیش فینگر 

 ...و 
60000 380 22800 

 116200 سالیانهدر آمد 

 

 :سود و زیان ویژه -

 سود و زیان ویژه=فروش کل-جمع هزینه هاي تولید

 )میلیون ریال(سود و زیان ویژه = 116200- 99676= 16524

 :سرمایه ثابت سرانه -

 

سرمایه ثابت

تعداد کارکنان
 سرمایه ثابت سرانه=  

 

 سرمایه ثابت سرانه= =779میلیون ریال 
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هاي ثابت و متغیر تفکیک هزینه -

کل هزینه هاي تولید وتفکیک آنها به هزینه هاي ثـابت و مـتغیر در بـاالترین ظـرفیت  

 .مـورد استفاده در طــرح بـشرح زیر خالصه شده است 

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                      

هزینه هاي تولیدردیف
هزینه هاي متغیرهزینه هاي ثابت

جمع هزینه ها
درصدمبلغدرصدمبلغ

0.0٠86021.9١٠٠86021.9 مواد اولیه ، کمکی و بسته بندي1

1845٧٠790.7٣٠2635.7 حقوق و دستمزد تولیدي2

225٣٠525.7٧٠751.0 سوخت و روشنایی3

524٢٠2097.7٨٠2622.1 تعمیرات و نگهداري4

1840.6-1788.7-51.9 متفرقه و پیش بینی نشده 5

4048١٠٠0.0٠4048 استهالك6

1756.71001756.7-0.0 اداري و فروش7

6694.692981.499676جمع کل هزینه هاي ثابت و متغیر

 ه سر به سر طرح ــرآورد نقطــب -

:میلیون ریال برآورد می گردد33501درصد و به مبلغ 29نقطه سربسر در طرح 

 بسر سرفروش در نقطه  =                                           =      =                   33501میلیون ریال 

 

رصد از فروش کلد=                       *100=29                                             

6694.6

0.19982

33503

116200

هزینه هاي ثابت

1-هزینه هاي متغیر/فروش کل
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 :ارزش افزوده ناخالص -

 ارزش افزوده ناخالص= فروش کل  –) مواد اولیه و بسته بندي+انرژي+تعمیرات و نگهداري(

=116200 -)  86022+ 751+  2622= (26805میلیون ریال  

 : ارزش افزوده خالص -

 ارزش افزوده خالص= ارزش افزوده ناخالص -استهالك

26805  - 4048= 22757میلیون ریال  

 :نرخ بازدهی سرمایه -

 میلیون ریال 1355): درصد مقدار وام 5( هزینه تسهیالت مالی معادل

 

 نرخ بازدهی سرمایه*                                                = 100                     

 

 

 نرخ بازدهی سرمایه*                                 = %100 =  4/26                       

 :دوره برگشت سرمایه -

 

 دوره برگشت سرمایه=                                                                               

 

 

 دوره برگشت سرمایه=                                       =   6/2سال                       

 

سود و زیان ویژه-هزینه تسهیالت مالی

کل سرمایه گذاري

1355 – 16524

9/57469

کل سرمایه گذاري

سود+هزینه تسهیالت مالی+ استهالك

9/57469

4048+1355+16524



فرآورده هاي گوشتی از آبزیان:طرح تولید                                                       امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۶۵

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا  -6

قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده  داخل کشور

  مورد نیاز در گذشته و آینده

کیلومتر مرز آبی در  900در کشور ما با داشتن )شامل صید و پرورش(تولید آبزیان 

کیلومتر در جنوب و نیز امکانات وسیعی از نظر منابع آب شیرین در  1800شمال و 

تن در آبهاي  200هزارو  234هزار تن شامل  412جمعا  1379داخل کشور در سال 

تن در منابع آبی داخل کشور  800هزار و  67هزار تن در آبهاي شمال و  110جنوبی ،

  .برآورد شده است

میزان از اینبوده است که هزار تن  552، 1383 درانواع ماهی در کشور میزان تولید 

هاي داخلی  تولید ماهی از آب.ابتداي برنامه چهارم توسعه هفت درصد رشد داشته است

هاي دریاهاي شمال و جنوب کشور بوده  آبهزار تن و مابقی تولیدات از 135کشور 

که در این دو برابر بوده  1383نسبت به سال  1384صادرات خاویار در سال .است

اهداف برنامه .شده استمیلیون دالر میگو و ماهی جنوبی صادر 100راستا بیش از 

آبزي از دریا و آب هاي هزار تن 763چهارم توسعه در راستاي تولید آبزیان ، تولید 

.به یک میلیون تن خواهد رسیدداخلی پیش بینی شده که تا پایان برنامه این عدد

از هر یک مل چاه، قنات و دریاچه در کشور وجود دارد که اگرهزار منابع آبی شا 500

.از آنها شش تن ماهی تولید شود تولید آبزي به سه میلیون تن خواهد رسید

از این آبها تولید هزار تن ماهی 300هاي اقیانوس هند حدود  با پرورش ماهی در آب

میگو می باشد که با توجه عمده ماهی و به طور مواد اولیه مورد نیاز این طرح .شود می

در وضعیت فعلی و سالهاي آینده در زمینه تأمین مواد اولیه  به مطالب فوق الذکر،
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مواد اولیه براي یکسال تولید و ارزش ریالی آنها در ظرفیت کامل . مشکلی وجود ندارد

 .تولید به شرح زیر می باشد 

 

 

 

 

 نوع مواد اولیه و بسته بندي ردیف
میزان مصرف 

 ساالنه
 واحد

قیمت 

 )ریال(واحد

 کل هزینه

 ریال - یلیونم

 تن در سال 300عمل آوري ماهی  -الف 

 8440 40000000 تن 211 تازه دریادر فصل صید و در اسکله  1انواع ماهی درجه  1

 4220 20000000 تن 211 تازه دریا و پرورشی2انواع ماهی درجه  2

 647.4 800 عدد 483000 وکیومکیسه پالستیکی و ظرف بسته بندي  3

 90 30000000 تن 3 )عمل آوري(مواد افزودنی  4

 313.95 6500.0 عدد 48300 کارتن و نایلون شیرینگ پک و تسمه 5

 13711.35    جمع

 تن در سال400 میگوعمل آوري  - ب

1 
انواع میگو دریا تازه فصل صید در فصل صید و در 

 اسکله ها
40000000.021880تن547.0

2 
تا  250جعبه چاپی و پالستیک و ظروف بسته بندي 

 گرمی 2000
1200.0240عدد200000.0

6500.0260عدد40000.0 کارتن و تسمه و نایلون شیرینگ 3

 90 30000000 تن 3 )عمل آوري(مواد افزودنی  4

 22470    جمع



فرآورده هاي گوشتی از آبزیان:طرح تولید                                                       امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۶٧

 نوع مواد اولیه و بسته بندي ردیف
میزان مصرف 

 ساالنه
 واحد

قیمت 

 )ریال(واحد

 کل هزینه

 ریال - یلیونم

 تن در سال 300فیله ماهی  -ج

 18800 40000000 تن 470 انواع ماهی دریایی در فصل صید و در اسکله ها 1

 472.5 1500.0 عدد 315000.0 گرم 1000تا  750جعبه و ظروف پالستیکی و اتیکت  2

 195 6500.0 تن 30000 کارتن و تسمه و نایلون شیرینگ 3

 90 30000000 تن 3 )عمل آوري(مواد افزودنی  4

 19557.5    جمع

 تن در سال 620خمیر ماهی  - د

 18850 13000000.0 تن 1450 فصل صید و در اسکله 3و  3انواع ماهی درجه  1

2 
جعبه ، ظروف پالستیکی ( انواع ظروف بسته بندي 

 )کیلو کارتن و تسمه و نایلون شیرینگ 2تا 400
 190 2000.0 عدد 95000.0

 416 6500.0 عدد 64000.0 کارتن و تسمه و نایلون شیرینگ 3

 19456    جمع

 تن در سال380فیش برگر  -ه

130000007410تن570.0 فصل صید و در اسکله 3و  3انواع ماهی درجه  1

250000050تن20.0 آرد گندم یا سویا 2

4000000320تن80.0 آرد سوخاري 3

15000000120تن8.0 تخم مرغ 4

9000000108تن12.0 پودر سیب زمینی 5

15000000900تن60.0 روغن مخصوص 6

30000000480تن16.0 سایر مواد افزودنی و طعم دهنده و قوام دهنده 7

8 
 300جعبه چاپی و پالستیک و ظروف بسته بندي 

 گرمی
12001440عدد1200000

6500.0260عدد40000.0 کارتن و نایلون شیرینگمستر  9

 11088  جمع
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  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح - 7

و همچنین بازارهاي مصرف و فواصل حمل بر اساس امکان دسترسی به مواد اولیه 

داخلی و خارجی محصول، جهت اجراي طرح استانهاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر، 

 .پیشنهاد می گردد و بلوچستان و سیستانمازندران 

  

  وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال - 8

بر اساس بخشهاي در نظر گرفته شده در این طرح، تعداد کارکنانی که در این کارخانه 

نفر  10نفر در بخش تولید و  40نفر می باشند که  50مشغول به فعالیت خواهند شد 

  .شد به کار خواهند در بخش اداري مشغول

 کارکنان بخش تولید

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 1 مهندس صنایع غذایی مدیر تولید 1

 1 صنایع غذایی و دامپزشکی مسئول فنی و کنترل کیفی 2

 2 فوق دیپلم آزمایشگاه تکنسین آزمایشگاه 3

 1 فوق دیپلم سرکارگر و مسئول فرمواسیون 4

 1 لیسانس بهداشت حرفه اي بهداشت و حفاظت ایمنی کار 5

 1 مهندس در رشته مربوطه مهندس تاسیسات وبرق 6

 32 دیپلم کارگر ماهر و نیمه ماهر 7

 1 فوق دیپلم انباردار و متصدي سردخانه 8
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 اداري و خدماتیکارکنان بخش 

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 1لیسانس مدیریت مدیر عامل 1

 1حسابداريلیسانس  حسابدار 3

4 
و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
 2دیپلم

 4فوق دیپلم راننده 6

 2با سواد پرسنل حراست و خدماتی 7

  

  

بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  - 9

منطقه مناسب و چگونگی امکان تامین آنها در ...) بندر  - فرودگاه –راه آهن  - راه(

  براي اجراي طرح

در یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجراي طرح با در نظر 

گرفتن عوامل زیر بنایی نظیر آب، برق، سوخت و راه هاي ارتباطی ، هم از نظر فنی و 

 .هم از نظر اقتصادي کامالً ضروري می باشد

ی به راههاي آبی و هوایی به در استانهاي جنوبی و شمالی کشور به دلیل دسترس

 .سهولت امکان دسترسی به بازارهاي خارجی فراهم است

شهرکهاي صنعتی داراي تأسیسات آب و برق و مخابرات می با توجه به اینکه اکثر 

از این لحاظ مشکل  چنانچه کارخانه مزبور در شهرك صنعتی احداث گردد باشند،
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و انرژي مورد نیاز ساالنه آورده شده در زیر میزان سوخت . خاصی ایجاد نمی گردد

 .است

برآورد هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

4012000400048مترمکعبآب مصرفی1

2400720000500360کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

1800540000250135لیترگازوئیل5

90270004000108لیتربنزین6

751جمع

مصرف گازوئیل جهت دیگ بخار و کامیونت و ژنراتور برق در مواقع نیاز در نظر گرفته شده است*

.

  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی  - 10

حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه جهانی- 

. از ماشین آالت از خارج از کشور تأمین می شوددر اغلب  واحدهاي تولیدي بخشی 

این ماشین آالت پس از آزمایش هاي اولیه وتأیید عدم مشکالت فنی از طریق گمرك 

گرفته  ماشین آالت در نظر حقوق گمرکی که در حال حاضر براي این. وارد خواهند شد

 . درصد می باشد 10شده است 



فرآورده هاي گوشتی از آبزیان:طرح تولید                                                       امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٧١

شرکتهاي سرمایه گذار –حمایت هاي مالی، بانکها - 

یکی از مهمترین حمایت هاي مالی براي طرح هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت 

براي ساخت و تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد اولیه می باشد که در این راستا 

سرمایه در گردش توسط بانکها تأمین می درصد  100درصد سرمایه ثابت و  70حدود 

 .گردد

درصد  80تی، چهار سال اول بهره برداري از همچنین با اجراي طرح در شهرك صنع

سال معافیت مالیاتی  10معافیت مالیاتی و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم از 

 .برخوردار خواهد بود

 

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي  - 11

  جدید

رشی ،عمـدتا بـه طـور فصـلی و همزمـان      صید آبزیان از دریا و برداشت از واحدهاي پرو

انجام می شود به این ترتیب در فصل خاصی از سال مواجه با عرضـه محصـول در بـازار    

از آنجا که محصوالت دریایی و شیالتی پس از صـید در معـرض آلـودگی و    .خواهیم بود 

فساد قرار می گیرند عمل آوري و نگهداري آن داراي اهمیت بسزائی است بـویژه اینکـه   

آبزیان یکی از منابع مهم تامین کننده پروتئین هستند و می بایستی به نحو مطلـوب از  

این منابع خدادادي بهره برداري نمود تا نیازهاي پروتئین جامعه که اغلـب تـامین آن از   

عرضه محصوات دریایی بـه شـکل تـازه    .سایر منابع پرهزینه و گران هستند برطرف نمود

با توجه به اینکه  امـروزه  .و مصرف آن به سرعت انجام گیردمستلزم این است که توزیع 
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در سطح بازارهاي داخلی عرضه ماهی عمدتا به شکل تازه می باشد که ین رویه بـدالئل  

 .زیر نامطلوب و داراي اشکاالت اساسی است

محصول در مدت کمی از سال در بازار وجود دارد و در بقیه سال نایاب می گردد

عات و زوائد غیر خوراکی ماهیانی که به مصـرف تـازه خـوري مـی     بخش زیادي از ضای

رسند روانه زباله دان هاي خانگی شده که خود آلـودگی زیسـت محیطـی را در پـی     

.خواهد داشت و بازیافت آن عمال موثر نمی باشد

      بعلت شرائط اقلیمی ،محدودیت امکانات و غیرمکـانیزه بـودن عملیـات پـس از صـید

محصول در جریان حمل و نقل ،نگهداري،توزیع و عرضه زیـاد   ،خطر آلودگی و فساد

.می باشد

   ادامه روش ها و الگو هاي فعلی امکان رشد و توسعه واحد هاي صـنعتی و متمرکـز و

.کسب ارزش افزوده بیشتر را نیز محدود می نماید

ایجاد واحد هاي صنعتی و متمرکز ضـمن برطـرف کـردن مشـکالت فـوق الـذکر داراي       

 سیاري است که به چند مورد آن اشاره می گرددمزایاي ب

 7.2 کیلوگرم و در سال جاري معادل 5.7، 1384در سال  سرانه مصرف آبزیان در کشور

کیلوگرم  16این در حالی است که سرانه مصرف آبزیان در دنیا  بوده است،کیلوگرم 

ماهی و میگو  درصد ایرانیان 54طبق آمار منتشره از اداره کل شیالت کشور تنها  .است

عالوه بر برگزاري سمینارها و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان که در . مصرف می کنند

تنها راه افزایش مصرف سرانه ي آبزیان در کشور سالهاي اخیر صورت گرفته است ، 

و ..تولید غذاهاي دریایی آماده ي مصرف نظیر انواع فیش برگر و ناگت ، میگو برگر و 

 5این محصوالت داراي .گروه هاي مختلف مصرف کننده است  نرویج مصرف آن ها بین

:ویژگی زیر هستند 
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محصول نیست؛) یا پاك کردن( نیاز به آماده سازي  -1

میگو ومابقی مواد / با توجه به این که حدود نیمی ازفرمول محصول گوشت ماهی  -2

ز قیمت هاي مناسبی برخوردارند؛ا.ینی گیاهی و غیره است ئپروت

طعم مناسبی دارند و براي کسانی که طعم ماهی را دوست ندارند خوشایند است ؛ -4

 به راحتی مصرف می شوند  -5

 .براي کلیه ي گروه هاي سنی قابل استفاده است -6
 

با توجه به موارد فوق الذکر ضروري به نظر می رسد که واحدهاي جدید با برخورداري 

ژي پیشرفته و منطبق با استانداردهاي جهانی و با هدف تولید فرآورده هاي با  از تکنولو

 . در زمینه صنایع شیالتی احداث گردند ارزش افزوده باال 


