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صادرات و واردات
ژاپــن کشــوری جزیــره ای بــا حــدود 127 میلیــون نفــر 

ــاحلی  ــط س ــن خ ــل داش ــه دلی ــه ب ــت ک ــت اس جمعی

طوالنــی و ترکیــب جریــان آب هــای گــرم و رسد در 

خطــوط ســاحلی اش، دارای یکــی از غنــی زیســتگاه 

ــت. ــان اس ــی در جه ــای آب ه

ایــن کشــور قدمتی بســیار طوالنــی در زمینــه ماهیگیری 

و شــیالت دارد و ماهیگیــری بــه یکــی از عــادات جامعه 

ــی  ــر ژاپن ــون نف ــاً 10 میلی ــل شــده اســت.   تقریب تبدی

اینــکار را بــه عنــوان یــک عــادت انجــام مــی دهنــد. این 

کشــور یکــی از بهرتیــن زیســتگاه هــای آبــی را دارد و 

غیــر از اقیانــوس در رودخانــه هــا و دریاچــه هــای ایــن 

کشــور نیــز میتــوان غنــی تریــن زیســتگاههای آبــی بــا 

بیــش از 4000 نــوع ماهــی را یافــت. غذاهــای دریایــی 

ــی  ــتند، غذاهای ــوب هس ــیار محب ــان بس ــی در جه ژاپن

ــرف  ــگ م ــورا. فرهن ــیمی و متپ ــی، ساش ــد سوش مانن

ماهــی در ژاپــن ســبب بــه وجــود آمــدن صنایــع عظیــم 

ــا وجــود اینکــه   شــیالت در ایــن کشــور شــده اســت. ب

ایــن محصــوالت در آســیا  اولیــن واردکننــده  ژاپــن 

محســوب مــی شــود جــزو 10کشــور برتــر صــادر کننــده 

شــیالت در دنیــا نیســت.

ــم  ــه مه ــد ک ــن از 123 کشــور شــیالت وارد مــی کن ژاپ

تریــن آنهــا در ســال 2014 چیــن، شــیلی، تایلنــد، روســیه 

و ایــالت متحــده آمریــکا بــوده انــد و ایــن واردات 

بطــور عمــده شــامل میگــوی منجمــد، آمــاده و کنــرو 

شــده، ماهــی هــای مختلــف ماننــد تــن، بنیتــو، انــواع 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــد ماه ــه منجم ــد و فیل ــی منجم ماه

ــد 11/9  ــا رش ــور ب ــن کش ــادرات ای ــال ص ــن س در همی

ــید.  ــون دالر رس ــد میلی ــارد و ص ــه دو میلی ــدی ب درص

محصــوالت اصلــی صــادر شــده عبارتنــد از حلــزون 

ــی  ــار دریای ــده، خی ــک سودش ــا من ــک ی ــد، خش منجم

ــال دار  ــرو شــده، ماهــی خ ــوش ماهــی کن ــاده، گ آم

منجمــد و ماهــی هــای منجمــد دیگــر. در ســال هــای 

ــر  ــر هــم صــادرات و هــم واردات دســتخوش تغیی اخی

ــل  ــا دلی ــت. ام ــه اس ــش یافت ــا کاه ــزان آنه ــده و می ش

ــن موضــوع چیســت؟ ای

پرستو خلج



ــن  ــیالت در ژاپ ــادرات و واردات ش ــش ص ــل کاه ــن دالی ــم تری ــی از مه یک

فاجعــه انفجــار نیــروگاه فوکوشــیام در ســال 2011 مــی باشــد. پــس از فاجعــه 

2011 ســبک زندگــی در ژاپــن دچــار تغییــرات عمــده ایــی شــد، عمــده تریــن 

دلیــل آن را مــی تــوان تحــت تاثیــر قــرار گرفــن یکــی از بــزرگ تریــن پایــگاه 

ــل  ــه دلی ــرا ب ــت زی ــیام دانس ــدر فوکوش ــی بن ــن یعن ــری ژاپ ــای ماهیگی ه

ــه  ــالً از دســرس خــارج شــد ک ــدر عم ــن بن ــرد ای ــی هســته ای، عملک آلودگ

ــه  ــردم را ب ــردم گذاشــت و م ــی م ــت غذای ــر امنی ــادی ب ــر زی ــر تاثی ــن ام ای

ســوی مــرف انــواع دیگــر پروتئیــن مخصوصــاً گوشــت ســوق داد و متعاقبــاً 

ــن مشــکل  ــل دیگــر ای ــا دلی ــز شــد ام ــن امــر ســبب کاهــش صــادرات نی ای

عــدم اطمینــان مشــریان خارجــی محصــوالت شــیالت ژاپــن بــه ســالمت ایــن 

محصــوالت بــود، ایــن عــدم اطمینــان در حــدی بــود کــه ســبب شــد بســیاری 

ــد واردات  ــوان و تایلن ــی، تای ــره جنوب ــه ک ــیا از جمل ــورهای رشق آس از کش

شــیالت خــود از ژاپــن را کامــالً قطــع کننــد. مانورهــای آزمایشــی ماهیگیــری 

در برخــی از نواحــی فوکوشــیام از ســال 2012 از رسگرفتــه شــد. برخــی از آنهــا 

دو نــوع هشــت پــا و یــک نــوع صــدف حلزونــی آب هــای عمیــق )بیــش از 

150 مــر( را از دو ناحیــه صیــد مــی کردنــد ایــن ســه نــوع بــه دلیــل  عــدم 

تاثیــر پذیــری از آلودگــی هســته ای انتخــاب شــده بودنــد امــا هامنطــور کــه 

در تصویــر پیداســت تــا ســال 2015 آلودگــی همچنــان قابــل مالحظــه اســت. 

در ســال 2018 بــود کــه تایلنــد بــه عنــوان اولیــن کشــور حــارض بــه پذیــرش 

ــه 110 کیلوگرمــی  ــاره ی شــیالت ژاپــن شــد و اجــازه ورود یــک محمول دوب



شــیالت را صــادر کــرد.   

ــح  ــرای کاهــش واردات ترجی ــل دیگــر ذکــر شــده ب دلی

گوشــت، لبنیــات، غذاهــای آمــاده و نیمــه آمــاده و 

فســت فــود بــه محصــوالت دریایــی مخصوصــاً در 

میــان قــر جــوان اســت. طبــق گــزارش مقامــات 

ژاپنــی مــرف ماهــی بــه ازای هــر نفــر در ســال از 40 

کیلوگــرم در ســال 2001 بــه 27 کیلوگــرم در ســال 2013 

ــن  ــان از میانگی ــه همچن ــه البت ــت ک ــه اس ــش یافت کاه

ــت.  ــر اس ــر باالت ــر نف ــه ازای ه ــرم ب ــی 20 کیلوگ جهان

امــا ایــن میــزان هرســال کاهــش مــی یابــد، ایــن اتفــاق 

ــرف  ــزون از م ــتقبال روزاف ــا اس ــان ب ــن همزم در ژاپ

غذاهــای دریایــی در ســطح جهانــی مخصوصــاً اروپــا و 

آمریــکا رخ مــی دهــد. اگرچــه میــزان مــرف گوشــت 

در میــان مــردم ژاپــن همچنــان بســیار کمــر از میانگیــن 

ــی دهــد  ــا نشــان م ــی ه ــش بین ــا پی ــی اســت ام جهان

ــه شــدت کاهــش  ــا ســال 2022 ب کــه مــرف ماهــی ت

ــت. خواهــد یاف

امــا ژاپنــی هــا همچنــان بیشــرین میــزان مــرف ماهی 

را در دنیــا دارنــد و ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه 

10 درصــد کل صیــد ماهــی در جهــان در ژاپــن اتفــاق 

مــی افتــد. مــرف ماهــی در ژاپــن بــه حــدی باالســت 

کــه ایــن کشــور بطــور ســنتی نفــوذ باالیــی بــر کنــرل 

قیمــت جهانــی شــیالت دنیــا دارد. صنعــت شــیالت ژاپن 

چهــارده میلیــارد دالر ارزش دارد و تقریبــا بیســت هــزار 

ــه  ــود دارد ک ــن وج ــری در ژاپ ــتی ماهیگی ــق و کش قای

ــد ماهــی  ــا مخصــوص صی ــدد از آنه ــا دوهــزار ع تقریب

تــن و بنیتــو هســتند. بــه دلیــل اســتقبال قــر جوانــر 

از گوشــت بــه جــای ماهــی کــه یکــی از دالیــل آن طبــخ 

ــع  ــه ماهــی اســت، صنای ــر گوشــت نســبت ب راحــت ت

شــیالت ژاپنــی ســعی در تولیــد محصوالتــی بــا کاربــری 

راحــت تــر بــرای مــرف کننــده هســتند، همچنیــن بــا 

خلــق یــک کاراکــر انیمیشــنی بــه نــام »کیریمــی چــان« 

ســعی دارنــد مــردم را بــه مــرف بیشــر ماهــی ترغیــب 

کننــد، ایــن کاراکــر در حــال حــارض 234 هــزار فالــوور 

در توئیــر دارد.

در  و هــم  در صــادرات  دیگــر دخیــل هــم  عامــل 

واردات، بــاال رفــن میانگیــن ســنی ژاپنــی هــا اســت. بــا 

ــن در حــال  ــوان گفــت کــه کشــور ژاپ قاطعیــت مــی ت

ــا  ــدت ب ــه ش ــه ب ــت ک ــورهایی اس ــی از کش ــارض یک ح

ــت.  ــان اس ــه گریب ــت ب ــت دس ــری جمعی ــئله ی پی مس

ایــن مســئله از یــک ســو ســبب کاهــش میــزان مــرف 

در همــه ی زمینــه هــا از جملــه خــوراک مــی شــود کــه 

باعــث کاهــش نیــاز بــه واردات شــده و از ســوی دیگــر 

ســبب کاهــش نیــروی انســانی مــی شــود. ایــن امــر در 

ــی  ــران محل ــی ماهیگی ــه معن ــیالت ب ــت ش ــورد صنع م

کمــر اســت و ایــن مســئله بطــور مســتقیم بــر میــزان 

ــود محصــوالت  ــرا کمب ــذار اســت، زی ــر گ صــادرات تاثی

محلــی امنیــت غذایــی داخلــی را کــم مــی کنــد و دولت 

بــه جــای صــادرات محصــوالت، انهــا را در بــازار داخلــی 

بــه فــروش مــی رســاند.


