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چکيده
پرورش ميگو در ايران در استان های ساحلی 
استان  گميشان  منطقه  سواحل  و  جنوب 
به  توجه  با  و  است  انجام  حال  در  گلستان 
سودآوری اين صنعت هرساله بر ميزان سطح 
به  و  موفقيت  کسب  می شود.  افزوده  کشت 
سرانجام رساندن دوره پرورش ميگو با توجه 
به مجتمع بودن و هم جواری مزارع و استفاده 
مشترک  خروجی  و  آب رسان  کانال های  از 
ايمنی  و  بهداشتی  اصول  رعايت  به  وابسته 
مجتمع  هر  پرورش دهندگان  تمامی  زيستی 
و حتی در مقياس وسيع تر استان مربوطه و 
کشور هست. اين مقاله قصد دارد تا به بررسی 
موارد فوق پرداخته و ضمن تهيه يک گزارش 
کامل از ضوابط و معيارهای پرورش ميگو از 
آغاز تا برداشت ميگو به تفاوت های استانی نيز 
پرداخته و در مواردی که الزم باشد اين ضوابط 
و معيارها را مطابق با نياز استانی مطرح نمايد.  
برای تدوين اين ضوابط از بررسی های منابع 
کتابخانه،  جستجوی  قبيل  از  مرتبط  علمی 
اينترنتی مقاالت و مجالت علمی استفاده شده 
است. همچنين استاندارد های ملی سازمان های 
دولتی نظير سازمان دامپزشکی کشور و سازمان 

شيالت ايران مورد استفاده قرار گرفت. 

تاسيسات،   پرورش،  ميگو،  كليدي:  كلمات 
ضوابط، مديريت 

 
مقدمه

مهم ترين گونه اقتصادي ازنظر صيد و صيادي، 
 Penaeus( صورتي  يا  سبز  ببري  ميگوي 
semisulcatus( می باشد )شکل 1( که در 

بيشتر زيستگاه های خليج فارس و درياي عمان 
يافت می شود، اما بيشترين پراکنش و صيد 
آن در آب های ساحلي استان بوشهر می باشد. 
 )Penaeus merguensis( موزي  ميگوي 
)شکل 2( که ازنظر تجاري در رده دوم قرار 
می گيرد، بيشتر در آب های استان هرمزگان 
ميگوي  مثل:  گونه ها  ساير  می گردد.  صيد 
 )Penaeus indicus( هندي  سفيد 
 Penaaeus( ژاپني  ميگوي   ،)3 )شکل 
)ببري  مونودون  ميگوي  و   )japonicus
 )4 )شکل   )Penaeus monodon سياه، 
فراواني  به دليل  به رغم داشتن جثه درشت، 
اندک و محدوديت زيستگاه، مورد بهره برداری 
ميگوي  گونه  سه  نمی گيرند.  قرار  اقتصادي 
يا  سفيد   ،)Penaeus stylifer( خنجري 
سرتيز )Metapenaeus affinis( و ميگوي 
درياي  و  خليج فارس  سرتاسر  در  سفيد  ريز 
صادراتي  ارزش  اما  داشته  پراکنش  عمان 
ندارند )کاکولکی، 1376(. بهره برداری از اين 
بازارهاي  در  مصرف  براي  بيشتر  گونه  سه 
محلي و منطقه ای صورت می گيرد )جدول 1( 

)متين فر و همکاران 1391(.

شکل 1. ميگوی ببری سبز )مأخذ مهندسين مشاور 
آسارآب(، 1397(.
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می باشد

 



15
بهار و تابستان 1400

شکل 2. ميگوی موزی )مأخذ مهندسين مشاور آسارآب، 
.)1397

شکل 3. ميگوی سفيد هندی )مأخذ مهندسين مشاور 
آسارآب، 1397(.

شکل 4. ميگوی ببری سياه  )مأخذ مهندسين مشاور آسارآب، 
.)1397

جدول 1. ميگوهاي مهم تجاري از منظر صيد و پرورش 
)متين فر 1394(

پروتئين  منابع  رايج ترين  از  غذای دريايی يکی 
غذای  از  نيمی  کمی  ازلحاظ  می باشد.  دنيا  در 
طريق  از  ديگر  نيم  و  پرورش  طريق  از  آبزيان 
صيد به دست می آيد. ازآنجايی که ظرفيت صيد 
دريايی به باالترين حد ظرفيت خود رسيده است 
انتظار می رود که در سال های آتی بيشتر آبزيان 

خوراکی از طريق آبزی پروری تهيه شود.
همانند هر صنعت سريع الرشد ديگر نگرانی های در 
خصوص تأثير آبزی پروری بر روی محيط زيست، 
ورود  بيماری ها،  انتشار  آب،  آلودگی  امکان 
از  و  رودخانه  يا  و  دريا   به  غيربومی  گونه های 
تأثير قرار دادن گونه های  يا تحت  بين بردن و 
بومی  گونه های  زيست  محل  تخريب  بومی، 
دارد  وجود  اجتماعی  تأثيرات  همچنين  و 
 Osuna, 2001,Hossain & Hassan,(
استانداردها  از  مجموعه ای  استخراج   .)2016
بادوام  و  مسئوالنه  آبزی پروری  برای  ضوابط  و 
به  کمک  بر  عالوه  آنها  بومی سازی  و  می باشد 
پرورش دهندگان در پرورش موفقيت آميز ميگو 
سبب به حداقل رساندن و يا در حد قابل قبول 

رساندن اثرات مخرب آن می شود.
اگرچه بيش از 20 سال از شروع پرورش ميگو 
در کشور می گذرد و هم اکنون نه تنها استان های 
استان  در  گميشان  منطقه  بلکه  کشور  جنوبی 
گلستان  نيز به پرورش ميگو پرداخته اند اما اين 
برای  استاندارد  ضوابط  نبودن  کامل  از  صنعت 
پرورش رنج می برد و به همين دليل همه استان ها 
دست  از  را  پرورش  ظرفيت  از  بزرگی  بخش 
عدم  و  رشد  کاهش  نظير  مشکالتی  می دهند. 
ذخيره سازی  دليل  به  مناسب  به اندازه  رسيدن 
دير هنگام يا خارج از تقويم که بچه ميگوها را با 
استرس دمايی در زمانی که آمادگی ان را ندارند 
روبرو می کند و يا مديريت اشتباه تعويض آب که 
می تواند منجر به شکوفايی جلبکی مضر و يا عدم 
شکوفايی جلبک مفيد گرد.د موارد ذيل پاره ای از 
ضوابطی هست که در بسياری از مزارع پرورش 
ميگوی جنوب و شمال کشور رعايت نمی گردد.

بايستی  مناسب  ميگوی  پرورش  مزرعه  يک   *
عمق،  ابعاد،  ازنظر  استاندارد  استخرهای  دارای 

ورودی و خروجی مناسب باشد.
* تأمين آب موردنياز مزرعه پرورش از منابع آبی 
سالم، فقدان انواع آلودگی های شهری، کشاورزی 

و صنعتی صورت گيرد. 

ازآنجایی که 
ظرفیت صید 
دریایی به 
باالترین حد 
ظرفیت خود 
رسیده است 
انتظار می رود که 
در سال های آتی 
بیشتر آبزیان 
خوراکی از طریق 
آبزی پروری تهیه 
شود.

 

 

 

 

 شیوه تولید پراكنش طبیعي یربوميغ بومي نام علمي نام فارسي رديف

و  فارس یجخل  * P. semisulcatus ببري سبز 1
 صید درياي عمان

و  فارس یجخل  * P. merguensis موزي 2
 درياي عمان

 صید

و  فارس یجخل  * M. affinis سفید 3
 درياي عمان

 صید

و  فارس یجخل  * P. stylifera خنجري 4
 درياي عمان

 صید

سفید  5
 پرورش درياي عمان  * Fp. indicus هندي

 پرورش آرام-اقیانوس هند *  P. monodon ببري سیاه 6

 یدسف 7
 پرورش آمريكاي جنوبي *  P. vannamei يغرب

 

معیارهای مديريت پرورش میگو .../  احتشامی، دشتیان نسب
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بايد  پرورشی  استخرهای  در  آب  مديريت   *
و  کافی  انجام شود که هميشه حجم  نحوی  به 
مناسب آب در استخر وجود داشته باشد. درجه 
حد  در   pH رشد،  متناسب  و  مطلوب  حرارت 
استاندارد، شکوفايی جلبکی و شفافيت آب درحد 

مناسب و استاندارد تنظيم گردد.
سياه  خاک  بايستی  ذخيره سازی،  از  قبل   *
توليد،  گذشته  فصل  از  باقی مانده  استخر  کف 

جمع آوری و از استخر خارج گردد.
* الزم است ديواره های استخر، خروجی و ورودی 
هرگونه  و  قرارگرفته  بررسی  مورد  کامل  به طور 

ايراد و عيوب را برطرف نمود.
* از غذای استاندارد و باکيفيت مناسب هر مرحله 

از رشد در دوران پرورش استفاده شود.
دقت  با  بايستی  را  غذادهی  دفعات  و  ميزان   *
مديريت نمود، تا ميگوها با کمبود غذا و گرسنگی 
در استخر مواجه نشده، يا اينکه غذا بيش  از حد 
به استخر وارد نشود که باعث افزايش بار آلی و 

مواد آالينده گردد.
* از ورود و تردد افراد متفرقه و وسايل و تجهيزات 
ساير مزارع به مزرعه پرورشی جلوگيری گردد، تا 
بيماری و گسترش آن پيشگيری  بروز  از  بتوان 

نمود.
مورد  در  بخصوص  و  ندرت  به  تاکنون  اگرچه 
است  نوشته شده  استانداردهايی  پرورش  ضوابط 
اما به دليل پراکندگی، جامع نبودن و در دسترس 
نبودن و در نظر نگرفتن شرايط استانی منجر به 

نتيجه مطلوب نگرديدند.
موارد فوق و موارد مشابه لزوم  داشتن ضوابط و 
معيارهای مدون پرورش ميگو مطابق با نيازهای 

استانی را ضروری می کند.

2- روش تحقيق 
1- جمع آوری اسناد، گزارشات نهايی پروژه ها  
به منظور اطالع از نقاط ضعف و قوت سيستم های 

موجود پرورش ميگو
2- مطالعه کتب و مقاالت مرتبط به منظور اطالع 
از تفاوت سيسستم های رايج در کشورهای ديگر 

و مقايسه آن با سيستم های موجود در کشور
دامپزشکی  و  شيالت  مراکز  به  مراجعه   -3
و  صحبت  ميگو،  پرورش  دارای  استان های 

با  مرتبط  کارشناسان  و  مسئولين  با  همفکری 
پرورش ميگو

با بررسی شرايط مراکز تکثير و مزارع پرورش و 
همچنين تجربيات مجری و مطالعات قبلی اين 

دستورالعمل ها و ضوابط تدوين و ارائه گرديد.

مناسب  محل  انتخاب  ضوابط  و  3-نتايج 
برای پرورش

3-1- مقدمه 
فعاليت های  شکست  در  عمده  داليل  از  يکی 
زيستی  محيط  مخرب  تأثيرات  و  آبزی پروری 
مزارع  تأسيس  برای  نامناسب  محل  انتخاب 
آزمايش   .)Boyd and Clay, 1998( می باشد 
کاملی شامل خاک، آب، وضعيت آب وهوا، جريان 
آب شيرين، حضور ديگر فعاليت های صنعتی و 
و مد  ميزان جزر  و شدت  و وضعيت  کشاورزی 
باليای  و طوفان های دريايی و همچنين سوابق 
کشورها  بعضی  در  شود.  انجام  بايستی  طبيعی 
سواحل  در خصوص  جامعی  بررسی  نروژ  مانند 
برای  را  مختلف  مناطق  و  داده  انجام  کشور 
معرفی  و  شناسايی  آبزی پروری  فعاليت های 
هميشه  مناسب  سايت  يک  انتخاب  نموده اند. 
نقش مهمی در پرورش ميگو دارد. تعيين محل 
سايت براي پرورش ميگو پس از تجزيه وتحليل 
اکوسيستم،  توپوگرافی،  به  مربوط  اطالعات 
شرايط هواشناسی و شرايط اجتماعی و اقتصادي 
در ارتباط با طراحی مزرعه، سازگاري گونه ها و 

.)FAO, 1988(  حيات اقتصادي ميسر است
هدف از ايجاد ضوابط و معيارهای انتخاب محل 
اطمينان  کسب  مزارع  تأسيس  برای  مناسب 
و  بر محيط زيست  فعاليت  اثر مخرب  از حداقل 
که  می رود  انتظار  درصورتی که  می باشد.  جامعه 
بر روی  آثار مخربی  اين فعاليت می تواند دارای 
برای  الزم  فّناوری  بايستی  باشد  محيط زيست 

کاهش اين اثرات موجود باشد. 

محل  انتخاب  برای  مناسب  معيارهای   -2-3
سايت

معيارهای مناسب برای انتخاب محل پرورش ميگو 
سايت های  برای  و  ايران  شيالت  سازمان  توسط 

یکی از دالیل 
عمده در شکست 

فعالیت های 
آبزی پروری و 

تأثیرات مخرب 
محیط زیستی 
انتخاب محل 

نامناسب برای 
تأسیس مزارع 

می باشد
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مختلف اعالم می گردد. اين معيارها با توجه به 
سياست ها و همچنين در طول زمان و برای مناطق 
باشد   داشته  هايی  تفاوت  است  ممکن  مختلف 
)معدنی و همکاران، 1397، سازمان دامپزشکی، 

.)1396

3-2-1- محل و موقعيت
- از نظر ضوابط نظام دامداري مشکلی نداشته و 

دور از مراکز آالينده باشد.
- حوادث طبيعی مانند سيل طوفان های موسمی 

)دريايی( آن را تهديد ننمايد.
پرورش  احداث  براي  سواحل  بهترين  تبصره:   -
و  جذر  تغييرات  داراي  که  است  مناطقی  ميگو 

مدي متوسط حدود 2-3 متر باشد. 
- سواحل موردنظر نبايستی تحت تأثير آلودگی های 
مزارع  پساب های  و  صنايع  از  ناشی  شيميايی، 

کشاورزي باشد.
- تحت تأثير بوهاي نامطبوع، دود، گرد و غبار و 

آلودگی قرار نگيرد.
- در مسير قنات و چشمه های تأمين آب شرب 

قرار نگيرد.
-  به سهولت به راه های ارتباطی جهت حمل ونقل 

دسترسی داشته باشد.
- امکان دسترسی به آب سالم و بهداشتی وجود 

داشته باشد.
- محل استقرار مزرعه پرورش بايد واجد شرايط 
مناسب ازنظر شرايط محيطی، آب، خاک، سطح 
ارتفاع از آب های آزاد و همچنين شرايط آب و 

هوايی باشد .
- محل آبگيري اين مراکز نبايد نزديک اسکله های 
صيادي و ساير فعاليت های صنعتی و آبزی پروری 

باشد.
- محل ساخت اين مراکز بايستی دور از مصب 
گل والی  داراي  که  دريا  از  مناطقی  و  رودخانه 

هستند باشد.
حداقل  حتی االمکان  دريا  از  آبگيري  محل   -
طول  در   ... و  دما  شوري،  لحاظ  از  را  تغييرات 

فصول سال دارا باشد.
- حتی االمکان نزديک به منابع تأمين برق و آب 

)شور و شيرين( و باکيفيت مناسب باشد.

توصيه های ديگر:
محل  انتخاب  در  پرورش  گونه  گرفتن  نظر  در 
)اميری و همکاران 1396، متين فر 1390(، به 
 عنوان مثال گونه وانامی در شوری های پايين تر از 
آب دريای جنوب بهتر رشد می کند و همچنين 
دارای تحمل باالتری نسبت به بعضی از بيماری ها 
از قبيل بيماری مرگ ميگوهای جوان و بيماری 
برای  مناسب تری  گونه  لذا  می باشد  سفيد  لکه 
دريای  آب  به وسيله  و  کشور  شمال  در  پرورش 
خزر می باشد که دارای شوری در حدود 14 پی 
حرارت  درجه  نوسانات  علت  به  و  بوده  تی  پی 
بيشتر  را  لکه سفيد  بيماری  بروز  امکان  محيط 

می کند. 
گير  سيل  محل  در  مزرعه  که  شرايطی  در   -
انتخاب گردد توصيه می شود خاک ريز در استخر 
پيرامون  يا  باشد  آب  باالترين سطح   از  بلندتر 

 .)1988 ,FAO( مزرعه سيل بند احداث شود
- براي ارزيابی خاک محل نمونه برداری تا 1 متر 
پايين تر از عمق موردنظر از چند نقطه ضروري 

است.
اسيد  خاک  در  را  مزرعه  نبايد  حتی االمکان   -
داراي  خاک ها  اين  زيرا  نمود  احداث  سولفات 
غلظت  داراي  و  بوده  کمتر  يا  و   5/4 اسيديته 
 Boyd,( باالي منگنز و آلومينيوم محلول هستند

.)2000 and Saraswathy et al, 2016
- محل بايد از نظر شيب و رانش زمين بررسی 
با  يا  زمين های مسطح  از  توصيه می شود  شود. 
شيب اندک بهره گرفته شود. شيب مناسب بهتر 
است نزديک 2 درصد )2 متر در 100 متر( باشد 
از  سايت  نوع  اين  در  ايجادشده  استخرهاي  تا 

طريق نيروي ثقل آبگيري و تخليه شوند.
- توصيه می شود در مناطق سردتر و با احتمال 
بيشتر شوک حرارتی مانند استان گلستان  استخرها 

با عمق در حدود 2 متر ساخته شوند.
تخريب  سبب  نبايستی  ميگو  مزارع  ساخت   -

.)Boyd et al, 2002( جنگل های حرا گردد
مطلوب ساخت  شرايط  برای  که  گزارشی  در   -
شرايط  است  منتشرشده  هند  در  ميگو  مزارع 

مطلوب خاک به شرح ذيل می باشد:
پی اچ: 7-8، کربن آلی: 1,5%- 2/5%، کربنات 

حتی االمکان نباید 
مزرعه را در خاك 
اسید سولفات 
احداث نمود زیرا 
این خاك ها داراي 
اسیدیته 5/4 
و یا کمتر بوده 
و داراي غلظت 
باالي منگنز و 
آلومینیوم محلول 
هستند

معیارهای مديريت پرورش میگو .../  احتشامی، دشتیان نسب
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 ،mg/100g  75-50 نيتروژن   ،%7/5 کلسيم 
 4umhos از  بيشتر  الکتريکی  هدايت 
 )Guideline for Regulating Coastal

 .)Aquaculture
بااليی  بسيار  اهميت  دارای  حرا  جنگل های   -
ازلحاظ اکولوژيکی بوده و در چرخه حيات نقش 
در  نبايستی  ميگو  پرورش  مزارع  دارند  اساسی 
 Guideline for( گردد  تأسيس  محل ها  اين 

.)Regulating Coastal Aquaculture

3-2-2- زمين
مساحت زمين به نحوی در نظر گرفته شود که 
عالوه بر استقرار تاسيسات بر اساس نقشه، فضاي 
کافی جهت محوطه سازی، حمل ونقل تجهيزات و 

تردد وسايل نقليه فراهم باشد.

3-2-3- ظرفيت
- ظرفيت با توجه به درخواست متقاضی و طرح 
و نقشه ای که ارائه می نمايد پس از تائيد طرح و 
نقشه توسط ادارات مرتبط نظير سازمان شيالت 
استان ها ايران  بر اساس استفاده از سيستم هواده 
و غير هواده در استخرهای نيمه متراکم متفاوت 
استخره  هواده  از  استفاده  صورت  در  باشد.  می 
قابليت ذخيره سازی بيشتری دارند اگرچه عوامل 
ديگر مانند موقعيت قرار گرفتن استخر و ميزان 
بادهای طبيعی و همچنين کيفيت خاک و درجه 
حرارت نيز در ميزان قابل ذخيره سازی مهم و 

تاثيرگذار می باشند )تازيکه، 1389(.

3-2-4- طرح و نقشه 
- طرح و نقشه تأسيسات، استخرها و مشخصات 
ماشين آالت و تجهيزات بايد متناسب با ظرفيت و 
با رعايت اصول عمليات صحيح توليد )GMP( تهيه 
و ارائه شود. مزرعه بايد به نحوی طراحی شود که 
تأسيسات اصلی و جنبی شامل استخرهای پرورش 
و ذخيره آب، کانال های زهکش، کانال های آب رسان 
اداري،  ساختمان  آبگيري،  ايستگاه  خروجی،  و 
انبارها و اتاق های کارگري، رختکن، سرويس های 
... باشد )سازمان دامپزشکی، 1396،  بهداشتی و 

سلطانی و همکاران، 1396(.
الزامات1: مراکز پرورش بايستی به نحوي طراحی 
شود که بتوان اقدامات ايمنی زيستی را در آن 

اجرا کرد
احداث  طراحی  اوليه  مطالعات  در   :2 الزامات 
مزارع پرورش ميگو، نزديک بودن به منابع آب 
شيرين به منظور تنظيم شوري آب استخرها در 

مواقع ضروري الزم است.

تأسيسات اصلی

مزارع  ساختار  و  طراحی  در  مهم  نکات   -1-4
پرورش ميگو

جداگانه  ساختار  دو  داراي  ميگو  پرورش  مزارع 
خاکی و بتونی است. ساختار بتونی شامل حوضچه 
آب رسان  کانال های  آرامش،  حوضچه  مکش، 
کانال ورودي استخرها، کانال خروجی استخرها، 
ساختمان اداري و انبار می باشد و ساختار خاکی 
و  آن ها  با  مرتبط  ديواره های  و  استخرها  شامل 

کانال زهکش می باشد.

4-1-1- ابنيه و تأسيسات اصلی
1. حوضچه مکش

2. موتورخانه )محل احداث آن به طورمعمول در 
کنار منبع آبی مزرعه می باشد( 

3. حوضچه آرامش
4. کانال آب رسانی

5. کانال ورودي آب استخرها
6. استخرهاي پرورش

7. کانال خروجی استخر
8. انبار نگهداري غذا

9.  زهکش مزرعه

4-1-2- تجهيزات
1. موتور ژنراتور

2. موتورپمپ
3. هواده ها و تجهيزات مرتبط

4. انواع توری ها
5. انواع سينی ها

6. قايق و وسايل پخش غذا در سطح استخر
7. کف داکت ها

آب  تأمين  جهت  موردنياز  تأسيسات   -2-4
ورودي به مزرعه

آب مورداستفاده در مزارع پرورش به عنوان يکی 

در مطالعات 
اولیه طراحی 

احداث مزارع 
پرورش میگو، 
نزدیک بودن 
به منابع آب 

شیرین به منظور 
تنظیم شوري 

آب استخرها در 
مواقع ضروري 

الزم است.



19
بهار و تابستان 1400

از منابع احتمالی انتقال عوامل بيماری ها 
و حاملين آن ها به داخل

استخرها می باشد. لذا به منظور تهيه آب 
است  الزم  ميگو  پرورش  جهت  مناسب 
اين آب در ايستگاه آبگيري، طی شرايطی 
فيلتر شده و قبل از ورود به استخرها در 
مکان ديگري تحت عنوان استخر ذخيره 
)Reservior( متوقف و پس ازآن جهت 
استفاده وارد استخرهاي پرورشی گردد. 

نتيجه گيری:
پرورش  استاندارهای  و  ضوابط  رعايت 
ميگو از اتخاب سايت مناسب با در نظر 
گرفتن محل آبگيری و نحوه انتقال آن به 
استخرها تا کيفيت خاک و آب و شکل و 
موقعيت استخرها و در نهايت مديريت آب، 
خاک، غذا، بهداشت و برداشت همگی در 
موفقيت آميز بودن آبزی پروری مهم می 
باشند. لذا توصيه ميگردد از مطالب ارائه 
راستای  در  ترويجی  مقاله  اين  در  شده 
انتخاب محل و موقعيت مناسب تاسيس 
مجتمع ميگو و همچنين تآسيسات مورد 

نياز استفاده گردد.
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