
 

حیوانی گروه محصوالت   
 
 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  
عملكرد صادرات آبزیان ،محصوالت حیوانی    

 رديف
گروه  
 كااليي

 درصد تغييرات 96ماهه سال 6 97سال ماهه 6

مهمترين كشورهای هدف 

ماهه  6طي  صادراتي  

 1397سال

مهمترين كشورهای هدف صادراتي 

1396ماهه سال  6طي   

 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 400 400 3 12 15 60 دام زنده 1

 2 افغانستان 4 افغانستان
 2/6 عراق 21 عراق

 3 عمان 20 عمان
 2/7 ترکمنستان 3 ترکمنستان

 13 42 24 19 27 27 گوشت  2

 6 عراق 1 عراق
 4 ویتنام 5 ویتنام

 0/04 افغانستان 6 افغانستان

 9 هنگ کنگ 14 هنگ کنگ

مرغ تخم 3  1 5/ 0 7 5 85- 90- 
 6 افغانستان 0/2 افغانستان

 0/3 عراق 0/7 عراق



: میلیون دالر      وزن:  ارزش
 هزار تن

 عملكرد صادرات محصوالت حیوانی

 گروه كااليي رديف
 درصد تغييرات 96 سال  ماهه 6 97 سالماهه  6

مهمترين كشورهای هدف 

ماهه   6صادراتي طي 

 1397سال

مهمترين كشورهای هدف 

سال   ماهه6صادراتي طي  

1396 

 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 0 -21 2 37 2 29 روده 4

 28 آلمان 21 آلمان

 2 ترکیه 0/7 ترکیه

 3 لهستان 3 لهستان
 2 هنگ کنگ 2 هنگ کنگ

 9 -1 43 144 47 142 آبزیان 5

 47 .عراق 27 عراق

 7 کویت 14 کویت

 32 هنگ کنگ 50 هنگ کنگ

 23 تایلند 20 تایلند

 -36 100 تن564 1/5 تن360 3 عسـل 6
 0/05 عراق 1/3 عراق

 0/2 مالزی 0/4 مالزی

 0/1 افغانستان 0/2 افغانستان

7 
خوراک دام  

 73 66 80 32 138 53 ،طیور و آبزیان

 11 افغانستان 19 افغانستان

 6 ترکمنستان 9 ترکمنستان

 10 کویت 14 کویت

 2 عراق 7 عراق

 - - - - 47 25 157 252 230 315 جمــع کل

هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  



بازارهای اصلی دارای افزایش صادرات-کاال  

گروه  
 كااليي

1397ماهه سال  6 مهمترين كشورهای هدف صادراتي طي  

 كشور
 مقدارصادرات

 (ميليون دالر)
 درصد 

 تغيير
 داليل افزايش

 دام زنده

 عراق
 افغانستان

21 
4 

740 

  از البته جاری سال ماهه 2 طی زنده دام صادرات شدن آزاد 100
 سنگین دام و ممنوع سبک دام صادرات 1397/3/7 تاریخ

گردید اعالم 1397/3/7 از قبل قانونی اقدامات به منوط  عمان 
 ترکمنستان

20 
3 

566 

11 

 گوشت
 -کنگهنگ 

 -ویتنام
 افغانستان

14 
6 
5 

55 

25 

1000 

 سال ابتدایی ماهه دو طی محصول صادرات شدن آزاد
طیور و دام آالیش صادرات افزایش و جاری  

 آبزيان
 کویت

 هنگ کنگ

14 
50 

100 

56 

 جدید بازارهای .آبزیان محصوالت صید و تولید افزایش
.آسیا شرق جنوب کشورهای نظیر  



راهكارها  و الزامات توسعه صادرات آبزیان   

 تولید برند و کرسی بایستی می خاویاری ماهیان پرورش در علمی و طبیعی توان به توجه با ایران-1

 تنوع فرآوری شیوه جهت المللی بین خانه دبیر راستا این در)نماید حفظ را جهان در خاویار وصادرات

 تجارت و برند حفظ و ساماندهی ، خاویاری ماهیان مشتقات سایر و خاویار بندی بسته ، بخشی

   .است شده  ایجاد تهران  در المللی بین های ظرفیت شناسایی و ایران خاویار

   است شده گذاری هدف پروری آبزی بخش در تن میلیون دو تولید ساالنه 1404 افق برنامه در 2

 نوین های روش از که باشد بازار نظر مورد بنحوی بازاریابی و فرآوری و آوریعمل سیکل اصالح-3

 .شود   گیری بهره ... و اینترنت ها، رسانه نظیر تبلیغات و رسانی اطالع

 .صادرات تا تولید چرخه به ورود جهت خصوصی بخش گذاری سرمایه از حمایت -4

 



 دالیل افزایش صادرات محصوالت آبزیان

.  
 صادرات جهت ها واسطه وجود ویتنام کشور به صادرات کاهش یا بودن یکسان دلیل

 سبب کنگ هنگ و تایلند کشور مناسب بازار ولی باشد می چین کشور به مجدد
 .باشیم کشورها آن به صادرات افزایش شاهد مرتب بصورت که است شده

 انواع صادرات)فعلی روند ادامه با که باشند می جدید بازار کنگ هنگ و بازارتایلند
 کشورها این به صادرات مجدد افزایش بینی پیش (ایرانی ماکول غیر و مرکب ماهیان

 .ذهن از دور
 اوضاع به توان می کشور آن به صادرات کاهش علل از و عراق کشور مورد در

 که کرد اشاره ماهی پرورش مزارع ایجاد همچنین و کشور آن داخلی نابسامان
 .نیست ذهن از دور صادرات روند کاهش احتمال

 



بازارهای اصلی دارای کاهش صادرات-کاال  

 كشور گروه كااليي

  مقدار
ميليون )

 (دالر

 درصد 
 كاهش

 داليل كاهش

-43 27 عراق آبزيان حمايت از توليد داخلي كشور عراق سبب كاهش  
.صادرات به اين كشور شده است  

 آلمان روده
 ترکیه

21 
0/7 

25-  
65-  

بروكراسي طوالني اداری جهت واردات موقت 
افزايش -فعلي عدم اصالح قوانين-روده خام

-قيمت گوشت و كم شدن كشتار  



ماهه محصوالت حیوانی و صنایع وابسته6تراز تجاری   

ردي
 گروه كااليي ف

ماهه   6صادرات 
 97سال

ماهه  سال   6واردات 
97 

تراز  سال 
97 

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 -259 78 379 45 120 محصوالت حيواني 1

 110 13 32 47 142 آبزيان 2

 -207 558 260 138 53 خوراک دام ،طيور و آبزيان 3

 -356 649 671 230 315 کلـع ــجم

هزار تن:میلیون دالر      وزن: ارزش  


