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چکيده
مهمترين  از  يکی  به  آبزی پروری  صنعت 
و  پروتئين  تأمين  و  غذا  توليد  بخش های 
ايجاد امنيت غذايی مورد نياز جامعه تبد يل 
از  شد ه است. صنعت تکثير و پرورش ميگو 
طی  و  گرد يد  آغاز  ايران  د ر  د هه60  اواخر 
سه د هه اخير همزمان با رشد و توسعه اين 
حرفه د ر عرصه جهانی از توسعه چشمگيری 
ساحلی  اراضي  وجود  است.  بود ه  برخورد ار 
شمال  و  جنوب  د ر  ميگو  پرورش  مستعد 
د ر  پرورشی  ميگوی  مناسب  قيمت  و  کشور 
بازار جهاني و مزيت هاي نسبي باعث شد ه تا 
توجه مسئولين و مقامات کشور را به توسعه 
اين حرفه همگام با توسعه جهانی جلب نمايد.

د ر ابتد اء تکثير و پرورش ميگو با گونه هايی 
نظير ميگوی ببری سياه، ميگوی ببری سبز، 
از  وليکن  آغاز گرد يد،  ميگوی سفيد هند ی 
ميزان  افزايش  جهت  بعد،  به   1383 سال 
بهره وری و بواسطه توجيه اقتصاد ی بيشتر 
توليد، سياست سازمان شيالت ايران بر تغيير 
گونه پرورشی به ميگوی پا سفيد غربی قرار 
سازمان  آمار  طبق   2017 سال  د ر  گرفت. 
کسب  به  موفق  ايران  فائو  جهانی-  خواربار 
رتبه چهارد هم توليد کنند گان ميگو د ر جهان 
را د اراست و د ر سال 1397 موفق به توليد 
بيش از 47859 تن ميگوی پرورشی سفيد 
غربی گرد يد. يکی د يگر از مباحث بسيار مهم 
و مورد توجه د ر صنعت آبزی پروری د نيا و 
کشور، موضوع امنيت زيستی و اجرای د قيق 
د ستورالعمل های بهد اشتی و فنی توليد ميگو 
می باشد، که به واسطه آن از بروز و شيوع 

بيماری خطرناک د ر کشور، منطقه و جهان 
پيشگيری نمود. 

پروری، ميگو،  آبزی  ايران،  كلمات كليدی: 
پاسفيد غربی، امنيت زيستی

مقدمه
نظير  متعد د ی  چالش های  با  جهان  امروزه 
بحران های مالی، مشکالت اقتصاد ی، تغييرات 
آب و هوايی و غيره مواجه است. از سوی د يگر 
تأمين نيازهای غذايی و امنيت غذايی جامعه 
رو به رشد يکی از د يگر معضالتی است که 
موجود  امکانات  و  منابع  با  مطابق  بايستی 
يکی  به  آبزی پروری  صنعت  گرد د.  برطرف 
تأمين  و  غذا  توليد  بخش های  مهمترين  از 
پروتئين و ايجاد امنيت غذايی مورد نياز جامعه 
بهبود  د ر  صنعت  اين  همچنين  است.  شد ه 
وضعيت اقتصاد ی خانوارها و اشتغالزايی و د ر 
راستای کاهش فقر و بيکاری د ر کشورهای 
د ر حال توسعه به ياری مرد م شتافته است. 
طبق پيش بينی های صورت گرفته جمعيت 
نفر  ميليارد  به 9  قريب  تا سال 2050  د نيا 
خواهد بود، بنابر اين مسئله تأمين غذا برای 
اين جمعيت د ر حال رشد از اهميت فراوانی 
برخورد ار بود ه و نياز به مد يريت و برنامه ريزی 
د قيق می باشد. افزايش تقاضا برای محصوالت 
شيالتی و محد ود بود ن ذخائر د ريايی موجب 
گرد يد ه تا آبزی پروری به عنوان مهم ترين راه 
تأمين پروتئين مورد نياز جمعيت رو به رشد 
صياد ی  تالش  فشار  کاهش  جهت  و  جهان 
از د رياها و افزايش د رآمد ساحل نشينان به 

صنعت تکثیر و 
 پرورش میگو 

از اواخر د هه60 
د ر ایران آغاز 

 گرد ید و طی 
سه د هه اخیر 

 همزمان با 
رشد و توسعه 
این حرفه د ر 

عرصه جهانی از 
توسعه چشمگیری 

 برخورد ار 
بود ه است.
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ويژه د ر کشورهای کم د رآمد مورد توجه قرار 
گيرد. د ر سال های آتی توليد به روش آبزی 
پروری به ويژه برای گونه هايی مانند ميگو، 
آبزيان  توليد  و  د اشت  خواهد  زياد ی  رشد 
پرورشی به عنوان منبع پروتئين خوراکی بر 

صيد آبزيان د ريايی پيشی خواهد گرفت.
تکثير و پرورش ميگو د ر ايران از آواخر د هه 
60 آغاز شد ه و طی سه د هه اخير همزمان با 
رشد و توسعه اين حرفه د ر عرصه جهانی از 
توسعه چشمگيری برخورد ار بود ه است. وجود 
قريب 200 هزار هکتار اراضي ساحلی مستعد 
پرورش ميگو د ر کشور به همراه قيمت هاي 
مناسب اين محصول د ر بازار جهاني و برخي 
نتايج  و  ما  کشور  د ر  آن  نسبي  هاي  مزيت 
مثبت آزمون هاي اوليه، توجه مسئولين را به 
توسعه اين حرفه همگام با توسعه جهانی آن، 
د ر د هه 70 جلب نمود. اگر چه سهم ميگوي 
پرورشي د ر جهان از کل توليد ات آبزي پروري 
نسبتاً ناچيز است اما ارزش اقتصاد ی آن بسيار 
باال و د ر زمره 10 گونه اول آبزيان پرورشي 
می باشد. تقاضاي قابل توجه براي ميگو د ر 
از  استفاد ه  از سوي د يگر  بازارهاي جهاني و 
منابع طبيعي نسبتاً کم ارزش تر ) براي مثال 
آب شور د ر مقايسه با آب شيرين( و ورود فن 
آوري پيشرفته به اين حرفه عواملي هستند 
که د ر طي سال هاي اخير روند رو به رشد ی 
را براي توليد ميگوي پرورشي رقم زد ه اند. از 
سويی با توجه به شرايط و تغييرات اقليمی 
د ر سطح جهانی و تاثيرات آن بر شرايط آب 
و هوايی و رژيم آبی کشور باعث گرد يد ه تا 
 نگرش و استراتژی آبزی پروری طی د هه های 
آتی د ر جهان و ايران به سوی توسعه آبزی 
آمار  برود.  پيش  شور  های  آب  د ر  پروری 
منتشر شد ه توسط سازمان خوار و بار جهانی 
)فائو( د ر سال 2017 نشان می د هد که توليد 
ميزان  از  جهان  سطح  د ر  پرورشی  ميگوی 
حد ود  ميزان  به  سال 1950  د ر  تن   1000
4.2 ميليون تن د ر سال 2017 رسيد ه است 
ميگوی  تن  هزار   32 با  شد  موفق  ايران  و 
پرورشی خود را د ر سال 1396، د ر بين 23 
کشور عمد ه توليد کنند ه ميگوی جهان جايگاه 
چهارد هم را به خود اختصاص د اد ه است. د ر 

همين راستا و با توجه به موفقيت د ر توليد 
شاهد  بايد  پرورشی،  ميگوی  تن   47859
ارتقاء جايگاه ايران د ر بين کشورهای توليد 

کنند ه ميگوی جهان باشيم.

پرورش ميگو
پرورش  با  ايران  د ر  ميگو  پرورش  صنعت 
 )Penaeus monodon( ميگوی ببری سياه
 Penaeus( آغاز و سپس به ميگوی ببری سبز
 semisulcutus( تغيير يافت، وليکن با توجه 
به شرايط مناسب و سهولت تکثير و پرورش گونه 
 Fenerropenaeus( هند ی  سفيد  ميگوی 
برای  ايران  بومی  گونه  عنوان  به   )indicus
از  و  انتخاب  کشور  ميگو  پرورش  صنعت 
آن  تجاری  پرورش  و  تکثير   1375 سال 
آغـاز گرد يد و اين روند تا سال 1383 اد امه 
سفيد  لکه  بيماری  بروز  بواسطه  اما  يافت. 
ويروسی و خسارات ناشی از آن و همچنين 
گرد يد  باعث  توليد،  بيشتر  اقتصاد ی  توجيه 
تا سياست توليد بر تغيير گونه پرورشی قرار 
ميگوی  گونه  مزايای  به  توجه  با  که  گرفت 
 )Litopenaeus vannamei( سفيد غربی
بيماری،  به  بيشتر نسبت  )از جمله مقاومت 
ارزان  از خوراک  استفاد ه  امکان  رشد سريع، 
 قيمت تر د ر تغذيه و ...( نسبت به ساير گونه ها 
و نيز بازار پسند ی آن د ر د نيا، اين گونه به 
انتخاب  هند ی  سفيد  گونه  جايگزين  عنوان 

گرد يد.

در  ميگو  پرورش  فعاليت  توسعه  روند 
ايران طی سال های 1392 تا 1397

فعاليت تکثير و پرورش ميگو د ر ايران به مد د 
تالش های انجام شد ه توسط د ست اند رکاران 
اين صنعت د ر سال های اخير پيشرفت قابل 
که سطح  بطوری  است.  د اشته  ای  مالحظه 
سال  د ر  هکتار   4896 حد ود  از  زيرکشت 
سال  د ر  هکتار  هزار   11 حدود  به   1392
1397 افزايش يافت. همچنين ميزان توليد 
تن   12700 معاد ل   1392 سال  د ر  ميـگو 
انجام شد ه د ر  برنامه ريزی های  با  بود ه که 
سال 1397 اين ميزان توليد که پيش بينی 
با  برسد،  تن   38800 حد ود  به  بود  شد ه 

اگر چه سهم 
میگوي پرورشي 
د ر جهان از كل 
تولید ات آبزي 
پروري نسبتاً 
ناچیز است اما 
ارزش اقتصاد ی 
آن بسیار باال 
و د ر زمره 10 
گونه اول آبزیان 
 پرورشي 
می باشد.

تکثیر و پرورش میگو در ایران و چشم انداز آینده صنعت/ عبدالحی، معدنی، ... 
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افزايش ميزان بهره وری و ارتقـاء ميزان توليد 
د ر واحد سطح به رقمی معاد ل 47859 تن 

برسد. 
برنامه  د ر  بينی شد ه  پيش  اهد اف  اساس  بر 
و  تکثير  بخش  پروری  آبزی  توسعه  ششم 
برنامه  پايان  د ر  است  مقرر  ميگو،  پرورش 
به حد ود 60 هزار  توليد ميگو  )سال1400( 
تن تحقق يابد و ساير برنامه ريزی های پيش 
نياز د ر فضاهای خد ماتی قبل، حين و پس از 
توليد )از قبيل بچه ميگو، کارخانجات توليد 
خوراک ميگو، مراکز عمل آوری، تسهيالت، 
زيرساخت های الزم، بازار و ...( نيز بر اساس 

آن اهد اف، انجام و اجرايی شود. 

شکل 1. سطح زير کشت ميگو طی سال های 92 تا 97

 شکل 2. ميزان توليد ميگو پرورشی د ر کشور طی 
سال های 92 تا 97

جدول 1. ميزان ميگوی پرورشی توليد شد ه به تفکيک 
استانی  د ر سال 1397

جدول 2. افزايش ميزان بهره وری د ر شاخص های مختلف 
ارزيابی توليد ميگو طی سال های 1392 تا 1397

** رشد قابل مالحظه مشاهد ه شد ه د ر سال 
 1393 های  سال  بخصوص  شد ه  ذکر  های 
جد يد  های  واگذاری  انجام  بد ليل   1396 و 
اراضی، تقاضای بازار، قيمت مناسب ارز، احياء 
مزارع غير فعال )بخصوص د ر استان سيستان 
برد اران  بهره  تجربه  افزايش  بلوچستان(،  و 
 د ر انجام مد يريت توليد د ر کنار بيماری و ... 

می باشد. 
*** د ليل منفی شد ن د رصد تغيير ميزان 
سال  به  نسبت   1394 سال  د ر  ميگو  توليد 
لکه سفيد د ر  بيماری ويروسی  بروز   ،1393
استان های بوشهر، سيستان و بلوچستان و 
سطح  از  بخشی  سازی  معد وم  و  خوزستان 
 زير کشت و يا صيد اضطراری استخرها بود ه 

است. 

تکثير ميگو
مراکز تکثير ميگو به عنوان يکی از حلقه های 
مهم و کليد ی د ر فعاليت های پرورش ميگو 
می باشند. د ر حال حاضر تعد اد 40 باب مرکز 
تا  ساليانه 50  توليد  متوسط  با  ميگو  تکثير 
100 ميليون پست الرو د ر چهار استان جنوبی 
کشور راه اند ازی و آماد ه به کار می باشد. توليد 
روش  نيازمند  تجاری  مقياس  د ر  ميگو  بچه 
های علمی و اصولی توليد الرو د ر مراکز تکثير 
کشور  اقليمی  شرايط  به  توجه  با  باشد.  می 
صورت  به  ايران  ميگوی  تکثير  مراکز  کليه 
و  محيطی  عوامل  کنترل  جهت  سرپوشيد ه 
غيره طراحی شد ه است و همچنين اغلب اين 
مراکز د ر نواحی ساحلی با هد ف بهره گيری 
از منابع آب شور با کيفيت و کميت مناسب 
استقرار يافته اند. يکی از عوامل موفقيت توليد 

 

 

 استاننام  ردیف
میزان سطح زیر 

کشت فعال 
 )هکتار(

میزان برداشت 
میگوی پرورشی 
 تولید شده )تن(

 00999 849084 بوشهر 1
 00040 804888 هرمزگان 2

سیستان و  3
 بلوچستان

838 0181 

 0141 439 گلستان 4
 104 380 خوزستان 5

 85410 09000 جمع کل
 

 

 سال

 تولید میگو سطح زیر کشت تعداد مزارع پرورشی
تعداد 
 )باب(
 

درصد افزایش 
نسبت به سال 

 قبل

میزان 
 )هکتار(

درصد افزایش 
نسبت به سال 

 قبل

میزان 
 )تن(

درصد افزایش 
نسبت به سال 

 قبل
2931 333 3+ 6984 11+ 19489 93+ 

2939 319 33+ 4536 66+ 99643 44+ 
2931 398 9+ 4631 4+ 14484 91- 
2931 399 15+ 4945 4+ 9133911 95+ 
2931 495 14+ 8945 19+ 3933913 39+ 
2931 449 19+ 15898 19+ 64938 69+ 

د ر حال حاضر 
تعد اد 40 باب 

 مركز تکثیر 
میگو با متوسط 
 تولید سالیانه 

 50 تا 100 
 میلیون پست 
 الرو د ر چهار 

استان جنوبی 
 كشور راه اند ازی 

 و آماد ه به كار 
می باشد.
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بچه  به  د سترسی  ميگو،  پرورش  مزرعه  يک 
ميگوی سالم، با کيفيت و عاری از هر گونه 

عامل بيماريزا می باشد. 

جدول 3- افزايش ميزان بهره وری د ر شاخص های 
مختلف ارزيابی توليد بچه ميگو طی سال های 1392 

تا 1397

* د ر سال 1397 تنها 31 مرکز تکثير از 40 
چرخه  وارد  توليد  آماد ه  ميگو  تکثير  مرکز 

توليد شد ند.

شکل 3. ميزان توليد بچه ميگو د ر مراکز تکثير ميگوی 
کشور طی سال های 92 تا 97

با توجه به اينکه چالش بروز و شيوع بيماری ها 
د ر فعاليت های آبزی پروری ميگو به عنوان 
مهمترين مشکل اصلی ميگو پروری قلمد اد 
امر  متخصصان  اساس  همين  بر  شود  می 
استاند ارد های  اجرای  با  ميگو،  پروری  آبزی 
نظير  ميگو  بچه  توليد  فرايند  د ر  لزوم  مورد 
بهره گيری از مولد ين سالم و عاری از بيماری، 
مد يريت بهد اشت و پيشگيری از بروز بيماری ها، 
 ... و  توليد  فرآيند  د ر  زيستی  امنيت  اجرای 
جهت غلبه بر معضل بيماری ها و توليد بچه 

ميگوی سالم تالش می نمايند.

آينده نگری و اهميت امنيت زيستی در 
تکثير و پرورش ميگو

ساير  همانند  ميگو  پرورش  و  تکثير  صنعت 
همواره  جهان،  د ر  پروری  آبزی  صنايع 
ناشی  عمد تاً  اقتصادی  زيان های  د ستخوش 
ترين  مهم  از  يکی  است.  بود ه  ها  بيماری  از 
راهکارها به منظور پيشگيری از بروز بيماری 
ميگو،  پرورش  مزارع  و  تکثير  مراکز  د ر 
ورود  از  و جلوگيری  بهد اشتی  اصول  رعايت 
و يا انتقال عوامل بيماريزا به مراکز تکثير و 
مزارع پرورش می باشد. واژه امنيت زيستی 
)Biosecurity( اصطالحی است که از حد ود 
د ر  د امپروری  وارد صنعت  پيش  پنجاه سال 
جهان گرد يد. امنيت زيستی د ر صنعت تکثير 
و پرورش ميگو کلمه چند ان شناخته شد ه و 
آشنايی نيست. شيوع بيماری هايی مانند لکه 
نو ظهور  بيماری های  سفيد ويروسی، وقوع 
همچنين مرگ نو رس و ساير بيماری های نو 
پد يد، خسارت های جبران ناپذيری به صنعت 
لذا  است.  نمود ه  وارد  و جهان  ايران  ميگوی 
و  رعايت  طريق  از  پيشگيرانه  راهکارهای 
االجراء  الزم  را  زيستی  امنيت  اصول  اعمال 

کرد ه است.
 

شکل 4. دسته بند ی شاخص های مهم و مؤثر د ر امنيت  
زيستی پرورش ميگو

امنيت زيستی يعنی جلوگيری از ورود عوامل 
يا موجود ات بيماريزا از ذخاير آبزيان به مراکز 
مولد سازی، مراکز تکثير و مزارع پرورش و يا 
يک  يا  منطقه  يک  به  آنها  ورود  از  ممانعت 
بيماری  بروز  از  پيشگيری  هد ف  با   کشور، 
می باشد. اجزای اصلی امنيت زيستی مشتمل 
بر تکنيک های مختلف فيزيکی، شيميايی و 
بيولوژيکی می باشد که د ر راستای اقد امات 

 

 سال
 تولید بچه میگومیزان  میگو مراکز تکثیر

 تعداد
 )باب(

درصد افزایش 
 قبلنسبت به سال 

)میلیون  میزان
 قطعه(

درصد افزایش 
 نسبت به سال قبل

2931 32 . 2323 21+ 

2939 32 22+ 2121 11+ 
2931 32 1 2232 1- 
2931 32 1 3122 23+ 
2931 32 2+ 3112 32+ 
2931 22 22+ 2213 23+ 

 

 

امنیت زیستی 
یعنی جلوگیری 
از ورود عوامل 
یا موجود ات 
بیماریزا از ذخایر 
آبزیان به مراكز 
مولد سازی، 
مراكز تکثیر و 
مزارع پرورش 
و یا ممانعت از 
ورود آنها به یک 
منطقه یا یک 
كشور، با هد ف 
پیشگیری از 
 بروز بیماری 
می باشد.

تکثیر و پرورش میگو در ایران و چشم انداز آینده صنعت/ عبدالحی، معدنی، ... 
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کاهش  برای  حفاظتی  و  ای  قرنطينه 
اثرات بيماری های پر خطر به کار گرفته 
می شود. امنيت زيستی د ر پرورش ميگو 
مجموعه اقد اماتی است که از هنگام آماد ه 
آغاز  پرورش  شروع  برای  مزرعه  سازی 
يا  و  محصول  برد اشت  هنگام  تا  و  شد ه 
اعمال شرايط قرنطينه ای د ر زمان شيوع 

بيماری اعمال می گرد د.

شکل  به  زيستی  امنيت  شرايط  اعمال 
صحيح     عدم درگيری با بيماری     عدم 
مصرف مواد دارويی و آنتی بيوتيکی         توليد 
محصولی سالم       سود عالی و خوب ناشی 

از توليدی پايدار.
از موارد کليد ی که برای جلوگيری از ورود 
های  سامانه  به  بيماريزا  عوامل  انتقال   و 
آبزی پروری ميگو می توان نام برد عبارتند 
از؛ کنترل شرايط امنيت زيستی د ر توليد 
فهرست  و  شناسايی  پرورشی،  ميگوی 
کرد ن  فراهم  بيماريزا،  عوامل   کرد ن 
روش های تشخيص عوامل بيماريزا، کافی 
بود ن کنترل های محيطی برای جلوگيری 
بيماريزا،  موجود ات  و  عوامل  ورود  از 
اقد امات مد يريتی و سياست های پيشگيرانه 
گند زد ايی و استفاد ه از روش های ريشه 
کنی عوامل بيماريزا و جلوگيری از شيوع 

آنها.
با عنايت به رشد شگوفت انگيز و توليد 
ميگوی  تن   47859 آميز  موفقيت 
پرورشی د ر سال زراعی 1397 می توان 
چنين نتيجه گيری کرد که برای افزايش 
و ارتقـاء ميزان توليد ميگوی پرورشی و 
تمام  د ر  تا  ضروريست  روند،  اين  تد اوم 
با عمل  را  فرآيند تکثير و پرورش ميگو 
و اجرای دقيق و صحيح د ستورالعمل های 
بهد اشتی، امنيت زيستی و اعمال د رست 
و مناسب مد يريت های فنی توليد نظير 
مزرعه،  و  استخر  سازی  آماد ه  مد يريت 
آب  مد يريت  غذاد هی،  و  تغذيه  مد يريت 
و هواد هی و ... می باشد. البته الزم است 
عالوه بر نکات فوق الذکر، د ر آيند ه نزد يک 

اقد امات جد ی و فوری برای اجرای طرح 
های اصالح نژاد و بهگزينی و تالش برای 
توليد مولد ين عاری از بيماری خاص لکه 
خصوصياتی  د ارای  که  ويروسی  سفيد 
و  تحمل  د امنه  سريع،  رشد  همچون 
مقاومت بيشتر نسبت بيماری لکه سفيد 
ويروسی را مد نظر قرار د اد ه برای د ستيابی 
به آنان کوشش نمود. افزايش بهره گيری 
از روش ها و فن آوری های نوين تکثير و 
کار  د ستور  د ر  بايد  نيز  ميگو  پرورش 
قرار گيرد و با اجرای طرح های الگويی- 
ترويجی برای آموزش آن تأکيد نمود.     

فهرست منابع 
م.،  ذاکری،  و.،  ياوری،  نژاد، ک.،  حاجب   .1
موسوی، س. م.، .1396. تأثير شد ت های نوری 
بازماند گی  و  رشد  های  شاخص  بر  مختلف 
Litopenae� )ميگوی جوان پاسفيد غربی 
کارشناسی  نامه   پايان   ،)usvannamei
ارشد رشته شيالت گرايش تکثير و پرورش 
آبزيان، د انشگاه علوم و فنون د ريايی خرمشهر.

2. سالنامه آماری سازمان شيالت ايران سال 
های 1392– 1397.

3. Brenta, F., 2017. Biosecure�
ity in shrimp farming, Aqua�
culture Biosecure Systems.   
4. Food and Agriculture Or�
ganization of the united na�
tions (FAO), 2003. Health 
management and biosecurity 
maintenance in white shrimp 
(Penaeus vannamei) hatch�
eries in Latin America, FAO 
Fisheries Technical Paper, No. 
450. 
5. Food and Agriculture Or�
ganization of the United Na�
tions (FAO), 2017. Fishery and 
Aquaculture Statistics. Rome.
6. Jahncke, M.L., etal., 2002. 
Application of hazard anali�
ysis of critical point control 

(HACCP) principles as a risk 
management in shrimp farm�
ing, Viriginia Seafood Agricul�
tural Research and Extension 
Center (VSAREC).
7. Lavilla�Pitogo, C.R., 2018. 
Stengthening Capacities, poli�
cies and national action plans 
on prudent and responsible 
use of antimicrobials in fish�
eries final workshop, Con�
corde Hotel, Singapore.
8. Pena, L., etal.,‘, Biosecurity 
in Aquaculture: Philippine, 
World Bank Headquarters, 
Washington, D.C.


