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چکيده 
و  مهم  کشاورزی  فعاليت  يک  ميگو  پرورش 
پايدار در صنعت آبزی پروری است که می تواند 
غذا  تامين  و  غذايی  امنيت  در  مهمی  نقش 
و  جهان  در  ميگو  پرورش  مزارع  کند.  ايفا 
تکيه  با  ترويجی  و  آموزشی  های  روش  بايد 
بر مسائل زيست محيطی به بهره برداران و 
صيادان صورت گيرد. همچنين ميزان سطح 
تحصيالت، مساحت مزارع پرورش، آشنا بودن 
صيادان با دانش زيست محيطی، از اصلی ترين 
طبق  هستند.  ميگو  پرورش  ترويج  روشهای 
آمار پيش بينی شده از سازمان ملل تا سال 
2050، جمعيت جهان به 9 ميليارد نفر خواهد 
تعداد جمعيت  اين  براي  غذا  توليد  و  رسيد 
نياز به 50٪ افزايش بهره وري و استفاده از 
منابع جديد دارد. بنابراين تأمين بيشتر مواد 
غذايی با استفاده کمتر از منابع مانند زمين، 
آب و سوخت براي تغذيه جمعيت رو به رشد 
و  هوايی  و  آب  کمتر  تغييرات  چارچوب  در 
پايداري، يک چالش عمده محسوب می شود 
در  ميگو  پرورش  دريايی  غذاهای  بين  از  و 
جهان و برنامه ريزی ميزان افزايش توليد آن 
و  دارد  جهان  غذای  تامين  در  مهمی  نقش 
هدف از اين پژوهش اجرا يی نمودن روش های 
ميگو  پرورش  مزارع  در  -ترويجی  آموزشی 
برای بهره برداران و صيادان و اثرات آن محيط 
زيست است که می تواند نقش مهمی در توليد 
ميگو با سودآوری باال برای پرورش دهندگان 

داشته باشد.
 

كلمات كليدي: صنعت پرورش ميگو، ترويج، 
روش های ترويجی، سيستم های پرورش

مقدمه 
رشد شتابان جمعيت جهان، افزايش نيازهای 
پروتئينی و عدم پاسخگويی منابع غذايی قابل 
تأمين از خشکی، حتی با بکارگيری جديدترين 
فناوری های کشاورزی و دامپروری در تأمين 
نياز غذايی نسل آينده ، سبب شده تا انسان 
امروز روش های کنونی توليد غذا را اصالح 
و با بکارگيری فناوری های جديد، به منابع 

ديگر مواد غذايی روی آورد.
اما اکثر پرورش دهندگان به فعاليت های تکثير 
نگاه  اصلی  شغل  عنوان  به  ميگو  پرورش  و 
نمی کنند و اين مسئله منجر به حداکثر ميزان 
توليد در کوتاه مدت می گردد. متاسفانه افزايش 
درآمد به قيمت عدم توجه به مسائل مختلف 
به  آسيب  حداکثر  به  منجر  محيطی  زيست 
منابع طبيعی می شود. از سوی ديگر اغلب 
پرورش دهندگان از اصول علمی، دانش فنی 
پرورش  مزارع  به  مربوط  محيطی  زيست  و 
ميگو آگاهی کاملی ندارند و در نتيجه به طور 
مستقيم و غير مستقيم به تخريب و نابودی 
محيط زيست دامن می زنند. از اين رو در سال 
های اخير، صنعت آبزی پروری جهت ارتقاء 
تأمين پروتئين مورد نياز جمعيت انسانی از 
توسعه قابل مالحظه ای برخوردار بوده است.  
ميگو از پرطرفدارترين منابع پروتئين دريايی 
در سراسر دنيا محسوب می شود.  اين آبزی 
اقتصادی  و  غذايی  ارزش  بودن  دارا  علت  به 
بسـياری  در  صادراتی  عمده  محصول  باال، 
از کشورهای دنيا است. صنعت ميگو درصد 
قابل توجه ای از کل محصوالت آبزی پروری 
وحشی  ميگوی  ذخاير  می شود.  شامل  را 
تقاضای  جوابگوی  اقيانوس ها  و  درياها  در 
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نيست.  ميگو  برای  روزافزون جمعيت جهان 
افزايش تقاضای تجاری ميگو از بيست سال 
چشمگير  گسترش  موجب  تاکنون  گذشته 
است.  شده  جهان  در  ميگو  پرورشی  مزارع 
نيز طی دو دهه اخير کوشش های  ايران  در 
ارزشمندی در زمينه توسعه تکثير و پرورش 
ميگوهای دريايی انجام گرفته است. پرورش 
و  مناسب  توليد  به  دستيابی  و  ميگو  موفق 
ساختار  مانند؛  متعددی  عوامل  به  مطلوب 
مناسب و آماده سازی استخرها، تأمين بچه 
ميگو، غذای مناسب، کيفيت آب و بهداشت و 
برداشت بستگی دارد )منصف کسمايی و آوخ 

کيسمی ، 1398(.
در بين موجودات آبزی، ميگو از آبزيانی است 
روش های  با  دور  های  زمان  از  آن  صيد  که 
سنتی و در مقادير کم انجام شده و همواره به 
عنوان يکی از غذاهای اصلی ساحل نشينان 
سريع  رشد  است.  بوده  گرمسير  مناطق 
جمعيت و افزايش نياز به مواد پروتئينی باعث 
شد که به تدريج روش های صيد صنعتی ميگو 
نيز توسعه يافته و جايگزين روش های سنتی 
مهمترين  از  ميگو  امروزه  که  جايی  تا  شود. 
تشکيل  را  کشورها  از  برخی  صادراتی  اقالم 

می دهد.
طبق آخرين آمار، توليد جهانی ميگو ساالنه 
گونه های  که  است  تن  ميليون   6/5 حدود 
ببری سياه )مونودون( و سفيد غربی )وانامی( 
حدود 85 درصد از کل توليد ميگو را شامل 
می شوند و ساير گونه ها نظير ميگوی چينی، 
ژاپنی، موزی، سفيد هندی و سايرين حدود 
 FAO,( 15 درصد از اين توليدات سهم دارند

.)2020

شکل 1. ميزان پرورش ميگو در کشور طی سال های 
1382 تا 1395 )سايت سازمان شيالت ايران(.

شکل 2. برآورد ميزان ميگوی رهاسازی شده به منظور 
بازسازی ذخاير

مصرف  مورد  پرطرفدار  آبزيان  از  يکی  ميگو 
مردم می باشد و پرورش آن از جنبه اقتصادی 
و بازارصادراتی حائز اهميت است و همچنين 
گونه   10 زمره  در  آنرا  باال،  اقتصادی  ارزش 
است  داده  قرار  جهان  پرورشی  آبزيان  اول 
)صالحی و عبدالحی، 1395(. امروزه پرورش 
ميگو از يک کسب وکار سنتی و کوچک در 
تبديل  به يک صنعت جهانی  آسيای شرقی 
شده است ) Selvin et al., 2009 (. توسعه 
پرورش ميگو باعث ايجاد اشتغال، جلوگيری 
جلوگيری  آبزيان،  قاچاق  صيد  فشار  از 
مناطق  در  جمعيت  تثبيت  و  مهاجرت  از 
روستائی، کسب درآمد ارزی، توسعه اقتصادی 
اراضی  از  بهينه  بهره برداری  ساحلی،  منطقه 
شور وغيرقابل استفاده برای ساير فعاليتهای 
تأمين  و  از آب دريا  بهينه  استفاده  توليدی، 
برنامه   . )1385 )جهانگرد،  می شود  پروتئين 
ريزی و توسعه  روش  سازگار با محيط زيست 
در پرورش ميگو هم از نظر اقتصادی و افزايش 
پروری  آبزی  صنعت  در  مهمی  نقش  توليد 
فعاليتهای  به  پروران  آبزی  اکثر  اما  دارد. 
نگاه  اصلی  شغل  عنوان  به  پروری  آبزی 
نمی کنند و اين مسئله منجر به اين می شود 
که از فعاليتهای آبزی پروری انتظار حداکثر 
باشند.  داشته  را  مدت  کوتاه  در  درآمدزايی 
متأسفانه افزايش درآمد و عدم توجه به مسائل 
حداکثر  به  منجر  محيطی  زيست  مختلف 
آب، خاک  منابع طبيعی همچون  به  آسيب 
و شاليزارهای مناطق توليد می شود. از سويی 
ديگر اغلب آبزی پروران از اصول علمی، دانش 
فنی و زيست محيطی مربوط به آبزی پروری 
آگاهی کاملی ندارند و در نتيجه ی آن بطور 
نابودی  و  به تخريب  و غيرمستقيم  مستقيم 
از  بهره گيری  می زنند.  دامن  زيست  محيط 
شايد  آن  بر  فشار  حداکثر  با  زيست  محيط 
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در کوتاه مدت منجر به افزايش درآمد بشود، 
اما در بلند مدت نمی تواند اشتغال پايداری را 
برای نسل های آينده فراهم کند. چراکه بدون 
شک هر گونه فعاليت کشاورزی همچون آبزی 
محيط  از  استفاده  به  نيازمند  قطعاً  پروری 
زيست و منابع طبيعی موجود است و آسيب 
به اين منابع در بلند مدت اشتغال روستائيان 
و به خصوص مردم فقير و جوانان روستايی و 
مسئله ی مهم مهاجرت آنان را در آينده تحت 

تأثير قرار می دهد.

مدل های توليد موجود در پرورش ميگو 
حال  در  يا  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
شرقی،  جنوب  آسيای  کشورهای  مانند  گذر 
گونه های  جنوبی  آسيای  و  التين  آمريکای 
 indicus( پرورشی مانند  ميگوی سفيد هندی
 monodon( و ميگوی ببری سياه )Penaeus
بودن  جثه  درشت  دليل  به  که   )Penaeus
ميگو جثه درشت و فراوانی کم و زيستگاه های 
محدود بهره برداری اقتصادی نمی شوند آمار 
سازمان  از  امده  عمل  به  تحقيقات  از  ناشی 
خواروبار کشاورزی نشان می دهد که در حال 
حاضر به تعداد 14 مزرعه پرورش ميگو گونه 
کشورها   اين  در  سياه  ببری  و  هندی  سفيد 
پرورش داده می شوند )WWF, 2022(.  در 
شکل )2( ميزان توليد مزارع پرورش ميگو در 
کشورهای آسيای جنوبی، چين، هند، امريکا، 
خاورميانه و افريقای شمالی، ساير کشورها بر 

اساس سال نشان داده شده است. 

شکل 3. توليد ميگوی پرورشی بر اساس سال و منطقه

 Sources: FAO (2019) and GOAL surveys
 (2011 to 2018) for 2010 to 2017; GOAL

survey (2019) for 2018 to 2021

و  )هکتار(  مساحت  اساس  بر  ميگو  توليد 
وزن مولدين )متريک تن( محاسبه می شود. 
سنتی  يا  گسترده  ميگو  پرورش  سيستم 
ميزان تراکم بسيار پايين تر از سيستم پرورش 
کشورهای  در  که  طوری  به  است.   متراکم 
آسيايی مانند ويتنام، هند، اندونزی و تايلند 
انجام  متفاوتی  سيستم های  با  ميگو  پرورش 
و  تکنولوژی  پيشرفت  با  امروزه  اما  می گيرد 
پرورش  متراکم  روش  جديد  متدهای  کشف 
ميگو قابل توجه می باشد. در شکل )3( نشان 
داده شده است، همانطور که مزارع فشرده تر 
زيست  اثرات  و  عملياتی  می شوند،هزينه های 
توليد کاهش  ازای هر واحد  به  آنها  محيطی 

.)Nikolik, 2011( می يابد

شکل 4. تفاوت سيستم های پرورش ميگو گسترده يا 
.)WWF, 2022( سنتی با متراکم

 McIntosh,(  شکل 5. روش های مختلف پرورش ميگو
)2019

شکل 6. مقايسه سيستم های مختلف پرورشی ميگو 
 )Treece & Fox,1999(
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تغيير  به  بخشيدن  سرعت  ضرورت 
سيستم پرورش ميگو 

افزايش  با  آينده  سال   30 تا  می رود  انتظار 
جمعيت و درآمدها ، تقاضا برای توليدات آبزی 
پروری افزايش يابد و پيش بينی می شود برای  
افزايش توليد ميگو و تامين غذا به مقدار زياد 
با  ميگو  پرورش  سيستم های  که  است  نياز 
دانش و فناوری جديد که با روشهای مديريت 
محلی و شرايط اقتصادی - اجتماعی و زيست 
 Schuur et al .,( باشد  سازگار  محيطی 
2020(. آبزی پروران جهان همچنان عامالن 
اصلی تغيير خواهند بود و بايستی ديدگاه آنها 
را در نظر گرفت. يکی از روش های سرعت 
بخشيدن به تغيير در سيستم پرورش ميگو 
استفاده از شتاب دهنده يا استار تاپ در کوتاه 
مدت، ميان مدت و بلند مدت است که شامل 

موارد ذيل است.

از  استفاده  راستای  در  سازی  فرهنگ 
فناوری 

برای  دهندگان  پرورش  به  بخشی  آگاهی 
پذيرش فرهنگ بومی استارت آپ و کمک به 
توسعه آن و سپس گسترش اين فرهنگ به 
جامعه بهره بردار کشور از طريق آموزش های 
آنالين،  و  به صورت حضوری  ضمن خدمت 
مراکز  از  بازديد  آموزشی  تورهای  برگزاری 
حضور  با  نمايشگاه هايی  برگزاری  و  نوآوری 
استارت آپ پرورش دهندگان ميگوی کشور، 
برگزاری مصاحبه ها و برنامه های راديو تلويزيونی 
آگاهی  برای  ديجيتالی  فضای  از  استفاده  و 
فرهنگ  و روش های  ابزارها  از جمله  رسانی 

.)McNevin, 2019( سازی است

تشويق به سرمايه گذاری 
و  توليد کوچک  مراکز  ايجاد  به  سرمايه داران 
بزرگ تشويق شوند تا کنترل بيشتری داشته 
باشند و انجام اين کار باعث تثبيت بازده توليد 
مراکز  برای  بازار  نوسانات  وکاهش  می شود 
.)McNevin, 2019( توليدی بزرگ می شود

انتقال دانش
به معنی آموزش و توزيع دانش در ميان عموم 
جنبه های  متضمن  مسئله  اين  است.  مردم 

اجتماعی مثبت و منفی است که خصوصاً با 
توجه به ظهور عصر ديجيتال، بايد به آنها توجه 
کرد. کتابخانه ها و به خصوص کتابخانه های 
دارند،  دانش  انتقال  در  نقشی مهم  عمومی، 
زيرا اطالعات را بدون تبعيض، در اختيار عامه 

 )McNevin, 2019( .مردم قرار می دهند

شکل 7. مراحل سرعت بخشيدن به تغيير سيستم پرورش 
.)WWF,2022( ميگو

نتيجه گيری 
در حال حاضر صنعت پرورش ميگو در ايران 
به صورت سنتی با ميزان توليد محدود و با 
تعويض زياد آب و دفع مواد زائد به محيط 
زيست همراه می باشد. بدون شک ادامه اين 
روند، رقابت اقتصادی اين صنعت را در بازارهای 
جهانی مشکل می نمايد. پيشرفت های جديد 
غربی  پاسفيد  ميگوی  توليد  تکنولوژی  در 
افزايش دفعات توليد در سال،  با  اکنون  هم 
افزايش درآمد مزرعه داران را تضمين نموده 

.)Van wyk, 1999( است
تقاضای روز افزون ميگو در بازارهای جهانی 
در کنار تراکم پذيری ميگوی پاسفيد غربی، 
توليدکنندگان را تشويق به بهره وری بيشتر 
واحد  در  توليد  و  پرورشی  های  سيستم  از 
در  توليد  ميانگين  می نمايد.  بيشتر  سطح 
سيستم های نيمه متراکم پرورش ميگو ارقامی 
بين 2/5 تا 3/5 تن در هکتار بوده در صورتی 
که در سيستم های جديد، ميزان توليد فوق 
در  تن   15 غربی،  پاسفيد  ميگوی  متراکم  
تن   53  )Browdy  et al.,2001( هکتار 
در هکتار )McAbee et al.,2003( 90 تن 
در هکتار )Samocha,2009( و حتی 114 
تن در هکتار )Reid et al.,2000( در هر 

 

تقاضای روز 
افزون میگو در 
بازارهای جهانی 

در کنار تراکم 
پذیری میگوی 
پاسفید غربی، 
تولیدکنندگان 
را تشویق به 

بهره وری بیشتر 
از سیستم های 

پرورشی و تولید 
در واحد سطح 

بیشتر می نماید.
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دوره پرورش نيز گزارش شده است. باتوجه به 
مطالعات انجام شده در امکان تبديل بخشی 
از مواد مغذی، عامل حاصلخيزی در سواحل، 
به مواد غذايی قابل جذب در سيستم پرورشی 
متراکم ميگو وجود دارد. لذا توسعه و ترويج 
اين روش پرورش آبزيان می تواند در تعديل 
در  به خصوص  و  محيطی  زيست  مشکالت 

سواحل جنوبی کشور موثر باشد.
به  آن  از  که  ميگو  پرورش  تکنولوژي  سطح 
سامانه هاي پرورش ميگو ياد می شود، عمدتاً به 
تراکم الرو، سطح مزرعه، توان سرمايه گذاري 
پرورش دهنده و ميزان محصول وابسته است. 
با  پرورش  مناسب  سامانه  انتخاب  بنابراين 
توجه به توان توليد، حجم سرمايه گذاري الزم 
و شاخص هاي بازگشت سرمايه و سودآوري 
بسيار حائز اهميت خواهد بود. بايد روش های 
پرورش ميگو در صنعت آبزی پروری متحول 
توليد  برای  تحول  اين  به  دستيابی  و  شود 
با منابع کمتر ضروری است.  ميگوی بيشتر 
سرعت بخشيدن  يکی از مسيرهای رسيدن 
مسير  تنها  اين  شايد  است.  هدف  اين  به 
نباشد، اما امروزه اين تغيير قابل درک و اثبات 
طور  به  تامين  زنجيره  مسئولين  اگر  است . 
خوراک  شرکت های  توليدکنندگان،  عمده 
مالی ، شتاب دهنده ها  تامين کنندگان  و  دام 
و مسيرهای انتقال ارائه شده در اين گزارش 
را بپذيرند و به آن پايبند باشند، صنعت ميگو 
کاهش  باعث  و  سودآورتر  توسعه  مسير  در 
 Boyd et(  آسيب به محيط زيست می شود

.)al.,2015

شکل 8.. روش های آموزشی - ترويجی برای پرورش 
.)2022 ,WWF(  دهندگان ميگو

توصيه های ترويجی 
سيستم  از  استفاده  گسترش  و  ترويج   -
زيست  اثرات  کاهش  برای  متراکم  پرورشی 
محيطی آن، کاهش بيماری و افزايش کارآيی 

و بهره وری بيشتر از مزارع پرورش ميگو.
ميگو  پرورش  مزارع  ساماندهی  و  تقويت   -
برای ترويج و گسترش تنوع زيستی و استفاده 
ديده  آموزش  و  کرده  تحصيل  نيروهای  از 

بومی جهت مديريت بهتر از مزارع 
- تقويت و حمايت پرورش دهندگان با کمک 
نهادهايی مانند شتاب دهنده ها، مراکز رشد، 
هدايت  و  فرهنگ سازی  جهت  استارتاپ ها 
سيستم  تغيير  سمت  به  دهندگان  پرورش 

پرورش ميگو بسيار مهم است.
- تشويق به سرمايه گذاری با همکاری شرکای 
خارجی و سياستگذاری صحيح و برنامه ريزی 
بلند مدت می تواند در توسعه نوآوری و فناوری 

سيستم های پرورش ميگو موثر باشد.
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