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بررسی تکثیر و پرورش میگو در ایران با تأکید بر حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
2

مهران مسلمی ،*1امید باوند

چكیده
این مطالب پیشزمینهای کوتاه در مورد مباحث تکثیر در خلیج فارس و دریای عمان میباشد .در آبهای
خلیج فارس و دریای عمان  18گونه میگو شناسایی شده است .مهمترین گونه اقتصادی از نظر صید و صیادی،
میگوی ببری سبز ) (Penaeus semisulcatusمیباشد که در بیشتر زیستگاههای خلیج فارس و دریای عمان
یافت میشود ،اما بیشترین پراکنش و صید آن در آبهای استان بوشهر میباشد .میگوی موزی (Penaeus

 (indicusکه از نظر تجاری در رده دوم قرار دارد و بیشتر در آبهای استان هرمزگان صید میگردد .سایر گونهها
مثل میگوی سفید هندی ) (Penaeus indicusو میگوی ببری سیاه ) (Penaeus monodonعلیرغم
داشتن جثه درشت ،به دلیل فراوانی اندک و محدودیت زیستگاه ،مورد بهرهبرداری اقتصادی قرار نمیگیرند.
تحقیقات مقدماتی تکثیر و پرورش میگو در ایران از سال  1363شمسی ( 1984میالدی) توسط مؤسسه تحقیقات
شیالت ایران در پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر انجام گردید .دستاوردهای این فعالیتهای تحقیقاتی
منجر به معرفی سه گونه مهم و تجاری میگوی ببری سبز ،سفید هندی و وانامی به صنعت آبزی پروری کشور
گردید .هکتار در شرق استان مازندران و سواحل استان گلستان شناسایی شده است .احداث  36واحد مرکز تکثیر6،
واحد کارخانه تولید خوراک میگو و  30واحد کارخانه عملآوری بخشی از زیر ساختهای مورد نیاز صنعت تکثیر و
پرورش میگو است که در این سالها بوجود آمده است .میزان تولید میگوی پرورشی در کشور از  54تن در سال
 1373به  250.5تن در سال 1386رسیده است .حداکثر میزان تولید میگوی پرورشی در کشور در اوج فعالیت
صنعت پرورش میگو در سال  1383به  8930تن رسیده که استان بوشهر با  5600تن ()%63کل کشور در این امر
پیشرو بوده است .توجه به تنوع گونهای میگو با دید منطقهای ،تکثیر و پرورش گونههای با توان تولید باال و مقاوم
در برابر شرایط متنوع اکولوژیکی ،مقاوم در برابر بیماری ،سریعالرشد و افزایش تولید در واحد سطح از راهکارهای
دستیابی به اهداف کیفی و کمی شیالت ایران در برنامههای توسعهی کشور است.
کلید واژه :تکثیر و پرورش ،خلیج فارس ،میگو ،دریای عمان ،توسعه.
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 -1مقدمه
از مهمترین عوامل موفقیت یک مزرعه پرورش میگو ،دسترسی به بچه میگو سالم ،بدور از هر گونه
آلودگی و عوامل بیماریزا و به تعداد کافی است ( .)Choo, 1986اتکای یک مزرعه به منابع طبیعی برای
برآوردهساختن این نیاز به نوسانات جمعیتی ناشی از تغییرات در شرایط زیستی از اطمینان کافی برخوردار
نیست .مضاف بر اینکه پرورش جنین بچه میگوهای به دلیل احتمال آلودگی به عوامل بیماریزا ،تنوع
گونهای ،عدم یکنواختی سن و اندازه و ...خالی از دردسر نیست .مهمتر از همه اینکه جمعآوری بچه
میگوها از طبیعت با سیاستهای حفظ ذخایر مغایر است و همواره احتمال بروز آسیبهای غیرقابل جبران
وجود دارد ( .)Bisvas, 1993مطالعات انجام شده نشان میدهد که در ازاء جمعآوری هر قطعه الرو دیگر
موجودات آبزی دیگر مستقیم یا به طور غیرمستقیم از بین میروند .لذا اندیشه تأمین بچه میگو از طبیعت
در بسیاری از کشورها مردود شناخته شده است و تنها در مواردی و در سیستم پرورشی گسترده دریا منبع
تأمین بچه میگو به شمار میرود ( .)Brown, 1972فرهنگ تجاریسازی پرورش میگو در آبهای شور
موفقیت کمی خواهد داشت .اما مطالعات زیادی بر روی پرورش میگو در آبهای شیرین صورت نگرفته
است (.)Liao, 1983
به هرحال هنگامیکه طرحهای توسعه مزارع پرورش میگو چشماندازهای وسیعی را دنبال میکنند،
این منبع را نباید چندان به حساب آورد .از این رو ایجاد مراکز تکثیر به عنوان رکن اصلی موفقیت مراکز
پرورش ،امری الزم و اجتنابناپذیر است و این مرکز نقش خود را آنچنان که باید اجرا نخواهد کرد .مگر
اینکه عالوه بر در اختیار دداشتن کلیه امکانات ،وسایل و تجهیزات الزم از کارشناسان کار آزموده و
همچنین دلسوز بهره مند باشد.
 -2مواد و روشها
در مطالعه حاضر مطابق آمارهای موجود میزان تولید میگوی پرورشی در ایران از سالهای  1373تا
 1386مقایسه گردید که در طی آن سطح زیر کشت (هکتار) ،میزان برداشت (تن) و میانگین برداشت (تن
در هکتار) در سالهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس تکثیر و پرورش میگو در استانهای حاشیه
خلیج فارس و دریای عمان یعنی استان های بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و خوزستان مورد
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بررسی قرار گرفت که در طی این بررسی وضعیت پرورش میگو در مجتمع های پرورشی استان های
فوقالذکر تعیین گردید و همچنین اراضی مستعد این استانها جهت تکثیر و پرورش میگو شناسایی
گردید .در ادامه مطالعه حاضر گونههای مناسب پرورش در ایران تک تک مورد بحث و بررسی قرار گرفت
و هر کدام از آنها از لحاظ اکولوژیک تعریف شدند و در پایان مناسب ترین آنها جهت تکپیر و پرورش
معرفی و مراحل مختلف الروری آن نیز مشخص شد ( .)Hirata, 1978عمده اطالعات و آمارهای این
تحقیق از داده های مراکز تحقیقات شیالتی ،شیالت ایران و مطالعات میدانی در استان های حاشیه خلیج
فارس و دریای عمان بدست آمد .در ضمن در این مطالعات پراکنش گونه های مختلف میگوی ذکر شده
در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان نیز مشخص گردید.
 -3نتایج
استان بوشهر با اختصاص بیش از  56در صد از اراضی زیر کشت میگو و  64در صد ،تولید میگوی
پرورشی کشور در سال  1383به عنوان پیشتاز صنعت پرورش میگو در کشور شناخته میشود .استان
هرمزگان قطب اصلی آغاز فعالیتهای پرورشی میگو در کشور به شمار می آید .تاکنون  6950هکتار از
اراضی در قالب مجتمعها و مزارع بزرگ به متقاضیان واگذار شده است .سطح آماده کشت بالغ بر 1430
هکتار است که در قطعات  20هکتار واقع در مجتمعهای پرورش میگوی ایاالت جنوبی و شمالی و سایه
خوش قرار دارد .تجربیات پرورش میگو در استان سیستان و بلوچستان به سال  1373و انجام پروژههای
آزمایشی در مراکز آزمایشی-تریجی بریس باز میگردد .با صدور موافقتنامههای احداث مرازع در سال
 1375و  1376عملیات احداث مزارع پرورش میگو در مجتمع گواتر آغاز شد .در حال حاضر  7مرکز تکثیر
با ظرفیت  210میلیون قطعه بچه میگو در این استان آماده بهرهبرداری هستند و موافقت اصولی احداث
14مرکز دیگر با مجموع ظرفیت  500میلیون قطعه نیز صادر گردیده است .با احداث مجتمع پرورش
میگوی چوئبده سطح آماده بهرهبرداری در استان خوزستان به بیش از  1590هکتار رسیده که توان
3100تن میگو را فراهم می آورد.
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جدول .1تولید میگوی پرورشی در کشور در سالهای 1386تا1373
سال

میزان

سطح
زیرکشت(هكتار)

میانگین برداشت(تن در هكتار)

برداشت(تن)

1373

47

54

1/13

1374

179

135

0/75

1375

181

159

0/88

1376

440

519

1/18

1377

912

866

1/41

1378

1336

1827

1/37

1379

2461

4005

1/63

1380

3618

7606

2/1

1381

2647

5960

2/3

1382

3597/4

6626

1/84

1383

4261

8880

2/16

1384

3652

3845

1/05

1385

2625/5

5700

2/2

1386

1194/5

2507/5

2/10

جدول .2پرورش میگو در مزارع و پرورش میگو در کشور در سال 1383
استان

سطح زیر کشت
(هکتار)

میزان برداشت
(تن)

میانگین
برداشت
(تن در هکتار)

متوسط وزن
(گرم)

بوشهر

2370

5600

2/36

17

هرمزگان

1115

1981

1/78

12/92

سفید هندی

سیستان و

609

1287

2/13

14/40

سفید هندی

گونه
پرورشی
وانامی-سفید
هندی

بلوچستان
خوزستان

167/6

21

1/05

10

جمع کل

4261

8880

2/16

15/70

وانامی

 -4بحث و نتیجه گیری
بیش از  90درصد فرهنگ پرورش و تکثیر میگو مربوط به کشورهای نیمکره غربی است ( Marcelo,
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 .)2008اما تحقیقات پیرامون تکثیر و پرورش میگو برای اولین بار در کشور در سال  1363در پژوهشکده
میگوی کشور-بوشهر -با تخمکشی از میگوی ببری سبز آغاز گردید .در سال  1374برای نخستین بار
میگوی پرورشی در منطقه حالبوشهر توسط بخش غیر دولتی به مرحله تولید انبوه رسید .تولید میگو از
سال سوم پرورش میگو در استان سیر صعودی داشت ،بطوریکه در سال  78از مرز هزار تن فراتر رفته
است که این را میتوان مدیون تجربیات پرورشدهندگان و استفاده از ابزار روز دانست .از سال  1377تا
 1384پرورشدهندگان فقط میگوی سفید هندی پرورش دادند و از سال  1385تاکنون به پرورش وانامی
روی آورده اند .میانگین تولید در واحد سطح در استان هرمزگان کمتر از بوشهر و سیستان و بلوچستان
است .پایینبودن تولید در واحد سطح ،عالوه بر اینکه تحت تأثیر شرایط اقلیمی و کیفیت آب (درجه
حرارت و شوری) قرار دارد ( ،)Miltavy, 2001ناشی از شرایط مدیریتی استخرها و کمبود تجهیزاتی نظیر
دستگاه های هواده است ( .)Sadeghi, 2002وجود مناطق مستعد و پرورش میگو و سواحل پاکیزه و به
دور از آلودگیهای شهری و صنعتی ،درجه حرارت مناسب برای پرورش میگو در بیش از  8ماه از سال از
ویژگیهای برجسته سواحل استان سیستان و بلوچستان است .در استان خوزستان در  6سال اخیر به دلیل
خسارات ناشی از بروز سرمای زودرس ( )1380و بیماری لکه سفید ( )1381توان مالی پرورشدهندگان و
اعتماد بنگاههای اقتصادی برای تأمین اعتبار و نقدینگی مورد نیاز در حدی نبوده است که پرورش-
دهندگان این منطقه فعالیت خود را به صورت جدی دنبال نمایند .از این رو مجتمع چوئبده در این استان
در وضعیت رکود قرار دارد و عالوه بر توقف نسبی تجهیز و ساخت مزارع جدید ،استخرهای آماده بهره-
برداری نیز به زیر کشت نرفته اند .طی سالهای اخیر بنا به دالیل متعدد رکود شدیدی دامنگیر صنعت
تکثیر و پرورش میگو در ایران بخصوص حاشیه خلیج فارس و دریای عمان شد .بروز مسائلی مانند افت
قیمت میگوی پرورشی در بازارهای جهانی ،رقابت شدید در بازار جهانی میگو ،باالبودن نرخ تورم و ثبات
نرخ ارز ،باالبودن نرخ سود و کارمزد تسهیالت بانکی ،عدم تکمیل زیرساختهای مورد نیاز ،پایینبودن
راندمان تولید در مراکز تکثیر ،عدم دسترسی به منابع مولد مناسب ،پایینبودن راندمان تولید در مزارع
پرورش ،پایینبودن نسبی سطح مدیریت و فنآوری در حلقههای مختلف تولید و بروز بیماریهایی مانند
لکه سفید در استان خوزستان و بوشهر و وقوع طوفان گنو در استان سیستان و بلوچستان تولید میگو را به
حداقل رسانده و باعث شده تا این صنعت با تنگناهای زیادی روبرو شود (.)Shakori, 1997
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