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 چکیده طرح:  (6

 با آن مواجه می باشند پرورشی شده صید میگوهای تکیفیارتباط با  درکه پرورش دهندگان  یمشکالت از یکی

 به را هنگفتی زیان ساله همه فرآوری، های شرکت مدیران اظهار به بنا وده کهب میگوها در سرقرمزی عارضه بروز

سنت به ازای  11تا  21) جهانی بازارهای در پرورشی میگوی قیمتکیفیت و در نتیجه کاهش  افت واسطه

چیده از انجائیکه عارضه سرقرمزی طی فرآیند پی. نموده است وارد بخش این به ارزآوری زمینه در هرکیلو میگو(

ها و عوامل بروز آن در میگو در طی دوره پرورش، هنگام برداشت و هندلینگ  افتد و زمینه و چندعاملی اتفاق می

و مدیریت نادرست پرورش میگو باعث فراهم نمودن شرایط الزم برای بروز بسیاری از  شود و فرآوری ایجاد می

، آموزش از اینرو هدف از اجرای این طرحردد، گ ها و از جمله عارضه سرقرمزی در میگو پرورشی می بیماری

های ترویجی در اختیار دست  برداران در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی، تهیه بروشورها و دستورالعمل بهره

اندرکاران این صنعت قرار گرفته و از این طریق عالوه بر ارتقاء دانش فنی، باعث ایجاد انگیزش بیشتر برای 

در این راستا،  های نوین در پیشگیری و کاهش اثرات این عارضه نقش مهمی را ایفاء نمایند. ش بکارگیری از رو

دهندگان میگو، معاونت تکثیر و پرورش و کارشناسان شیالتی،  جلسات متعددی با حضور رئیس اتحادیه پرورش

یدهای میدانی، مدیران، کارشناسان و پرورش دهندگان مزارع میگو برگزار گردید. همچنین در حین بازد

های فنی جهت اصالح شرایط نامساعد حاکم در  برداری و ثبت برخی از اطالعات صورت گرفته و توصیه نمونه

کارگاه در  2از سویی دیگر آوری ارائه گردید.  استخر )کیفیت آب و بستر، غذا(، فرایند صید، حمل و نقل و عمل

گاه آموزشی( در محل سالن کنفرانس پژوهشکده و کارگاه طی اجرای این طرح برگزار گردید. کارگاه نخست )کار

برداران و جمعی از کارشناسان شیالت و جهاد  دهندگان، بهره دوم در سایت تیاب شمالی با حضور پرورش

در  گردد تا برآورد میبا توجه به وضعیت موجود و همچنین وضعیت پس از اجرای طرح کشاورزی برگزار گردید. 

دالر از کاهش ارزش محصول تولید شده بر اثر  2621به میزان  2دالر و در مزرعه  6111به میزان  6مزرعه

   عارضه سرقرمزی با رعایت برخی نکات جلوگیری نمود. 
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   کلیات:  (2

های  با توجه به رشد روزافزون تقاضا فرآورده (FAO)بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان خواربار جهانی 

میالدی نزدیك به نیمی از محصوالت دریایی بایستی از طریق  2121شود که تا سال  دریایی، تخمین زده می

پروری در جهان و ایران، در  های مهم آبزی تکثیر و پرورش تولید گردد. پرورش میگو به عنوان یکی از فعالیت

موال به عنوان باشد. پرورش میگو در بدو پیدایش به شکل بسیار ابتدایی و ساده و مع حال توسعه و گسترش می

یافت، ولیکن امروزه در مناطقی که دسترسی به  یك محصول جنبی در کنار پرورش ماهیان دریایی پرورش می

گیرد. در کشور ما با توجه به گستردگی سواحل  زمین کافی و نیروی کار ارزان وجود دارد مورد توجه قرار می

ترین  مطالعه در این زمینه از شاخص جنوبی و گسترش سریع صنعت و پرورش میگو تحقیق، بررسی و

باشد. با توجه به شیوع گسترده بیماری لکه سفید  های محققین مرتبط با امر تکثیر و پرورش میگو می رسالت

(WSD)  که باعث مرگ و میر شدید گونه بومی میگوی  6989در مزارع پرورش میگوی جنوب کشور در سال

به صنعت آبزی   (Litopenaeus vanamei)گوی وانامی گردید، گونه می  (Penaeus indicus)هندی

شود. استفاده  پروری کشور معرفی و اکنون در سواحل جنوبی و شمالی کشور در مقیاس تجاری پرورش داده می

های غیربومی همچون میگوی وانامی به منظور افزایش تولیدات غذایی در سطح جهان در حال گسترش  از گونه

 L. vannamei   و نام عمومیwhite leg shrimp )یکی از )میگوی پاسفید ،نام علمی است. میگوی وانامی با

بطور طبیعی در سواحل دریای مکزیك، مرکز و جنوب امریکا باشد که  های مهم اقتصادی میگو در جهان می گونه

  شود. و جنوب پرو یافت می

 :های پرورشیعارضه سرقرمزی در میگو 

شود. این عارضه که ناشی تغییر رنگ ای است که در میگوها مشاهده میهعارض Red-head سرقرمزی یا

ظاهری سر میگو و یا اتولیز هپاتوپانکراس است، معموال با ظهور رنگ قرمز در سر )سفالوتراکس( میگو شناخته 

ی سرقرمزی علی رغم اینکه هیچگونه مخاطره بهداشتی برای سالمت محصول و مصرف . عارضهمی شود
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موجب افت کیفیت ظاهری محصول و کاهش بازارپسندی ( HOSOدر پی ندارد، در میگوهای با سر ) کنندگان

به ویژه پس از پخت شده و همین امر باعث افت قیمت و زیان اقتصادی تولیدکنندگان خواهد شد. این عارضه 

ر طی دوره پرورش، هنگام ها و عوامل بروز آن در میگو د افتد و زمینه طی فرآیند پیچیده و چندعاملی اتفاق می

 شود. برداشت و هندلینگ و فرآوری ایجاد می

 ظهور  هپاتوپانکراس شکمی قسمت در رنگ نارنجی هاله صورت به سرقرمزی عارضه بروز ظاهری اولیه عالئم

 .است مشهود کامال ها رنگدانه تجمع میکروسکوپ در قسمت این مشاهده با .نماید می

 تواند  المت و وساختار سلولی و حتی پروفایل آنزیمی هپاتوپانکراس را بهم بزند میهر عاملی که بتواند قوام، س

 .باشد پرورشی میگوهای در سرقرمزی عارضه بروز ساز زمینه

 بر همچنین تأثیر و سیاه خاک حذف با آبگیری از قبل و دوره ابتدای در پرورشی استخرهای سازی پاک 

 .باشد موثر عارضه این کنترل و مدیریت در تواند می رورشپ طی دیاتومه به سیانوباکتر جمعیت نسبت

 افزایش و حد از بیش پاشی آهك pH باشد قرمزی سر عارضه بروز ساز زمینه تواند می. 

 از  (آب در غذا پایداری و پروش دوره طی میگو نیاز مورد غذایی مواد تامین( غذادهی مدیریت و غذا کیفیت 

 .دارد وجود دهنده پرورش برای آن مدیریت امکان که باشد می عارضه این بروز در عوامل جمله مهمترین

 است کافی جلبکی بلوم کنترل در آهك پاشی و برداشت از پیش آب مناسب تعویض. 

 نامناسب همچنین و غذادهی آخرین از پس ساعت 12 الی 8 میگو گوارش دستگاه شدن تخلیه به توجه با 

 ساعت 48 الی 24 غذادهی قطع (آن از میگو تغذیه امکان و آلی دموا و غذا وجود( استخر شرایط کف بودن

 .پذیرد برداشت صورت از پیش

 در دیده آموزش کارشناسان حضور عدم و دهنده پرورش توسط کارخانه به شده برداشت میگوی تحویل 

 .اشدب عارضه این بروز و برداشت از پس نامطلوب شرایط بروز اصلی دالیل جمله از میگو زمان برداشت
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 سرمایی زنجیره رعایت صورت در حتی( ساعت 6 از بیش فرآوری زمان تا برداشت از زمانی تاخیرهای 

 .شد خواهد میگوها در سرقرمزی عالئم ظهور و بروز موجب )مناسب

 دوزهای که موارد برخی در و نداشته عارضه این کنترل در داری معنی اثر سدیم سولفیت متابی از استفاده 

 .است شده مشاهده معکوس اثر شده، گرفته کار به تر طوالنی زمان یا و باالتر

 زیادی بسیار اهمیت از سلسیوس درجه 4 الی 2 دمای در آن حفظ و برداشت از پس سرمایی زنجیره کنترل 

 .باشد برخوردار می

 

 عوامل موثر  در قرمزی  هپاتوپانکراس و بروز عارضه سرقرمزی  میگو 

 وپانکراسعفونت های ویبریویی هپات  

 نآفالتوکسی (عفونت های قارچی در هپاتوپانکراس(  

 ها آلودگی غذای میگو به آسپرژیلوس  

  فساد چربی های غذای میگو  

 آهك پاشی زیاد در استخرها و افزایش pH آب  

 کیفیت نامناسب آب استخر در طول دوره پرورش  

 بلوم جلبکی در استخرهای پرورشی  

  خاک سیاه = و رسوباتنامناسب بودن بستر استخرها  

 عدم قطع تغذیه میگوها قبل از برداشت و اتولیز سریع هپاتوپانکراس پس از صید  

 وارد نمودن استرس زیاد به میگوها هنگام برداشت  

 طوالنی شدن زمان حمل و نقل و عمل آوری پس ا ز صید  

 زمان و دوز (مصرف زیاد متا بی سولفیت سدیم (  

  سرمایی پس از برداشتعدم تامین شرایط زنجیره  

 انباشت بیش از حد میگوها و اعمال فشار 
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 : ضرورت انجام طرح (3

های  با توجه به رشد روزافزون تقاضا فرآورده (FAO)بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان خواربار جهانی 

ی بایستی از طریق میالدی نزدیك به نیمی از محصوالت دریای 2121شود که تا سال  دریایی، تخمین زده می

پروری در جهان و ایران، در  های مهم آبزی تکثیر و پرورش تولید گردد. پرورش میگو به عنوان یکی از فعالیت

باشد. پرورش میگو در بدو پیدایش به شکل بسیار ابتدایی و ساده و معموال به عنوان  حال توسعه و گسترش می

یافت، ولیکن امروزه در مناطقی که دسترسی به  پرورش مییك محصول جنبی در کنار پرورش ماهیان دریایی 

. در کشور ما با توجه به (Chen, 1990)گیرد  زمین کافی و نیروی کار ارزان وجود دارد مورد توجه قرار می

گستردگی سواحل جنوبی و گسترش سریع صنعت و پرورش میگو تحقیق، بررسی و مطالعه در این زمینه از 

باشد. با توجه به شیوع گسترده بیماری  محققین مرتبط با امر تکثیر و پرورش میگو می های ترین رسالت شاخص

که باعث مرگ و میر شدید گونه  6984در مزارع پرورش میگوی جنوب کشور در سال  (WSD)لکه سفید 

به   (Litopenaeus vanamei)گردید، گونه میگوی وانامی   (Penaeus indicus)بومی میگوی هندی

بزی پروری کشور معرفی و اکنون در سواحل جنوبی و شمالی کشور در مقیاس تجاری پرورش داده صنعت آ

های غیربومی همچون میگوی وانامی به منظور افزایش تولیدات غذایی در سطح جهان  شود. استفاده از گونه می

  Litopenaeus vannamei  ی و نام عمومwhite legدر حال گسترش است. میگوی وانامی با نام علمی

shrimp )بطور طبیعی در سواحل باشد که  های مهم اقتصادی میگو در جهان می ، یکی از گونه)میگوی پاسفید

  شود. دریای مکزیك، مرکز و جنوب امریکا و جنوب پرو یافت می

سازی  آمادههای زنجیره تولید نظیر  وری بهینه مزارع پرورش میگو نیازمند فراهم نمودن تمام اجزاء و حلقه بهره

الرو میگو سالم، غذای باکیفیت، مدیریت آب و همچنین مستلزم وجود مدیری  استخر، در اختیار داشتن پست

های اخیر پرورش میگو در ایران، متاسفانه در  هاست. در طی دهه کارآمد برای در کنار هم قرار دادن این حقه
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لوب فراهم نیامده و در نتیجه میزان برداشت میگو از اکثر مزارع پرورش میگو این شرایط به نحو مورد نظر و مط

باشد. یکی از عوامل موثر در کاهش محصول نهایی، مدیریت نادرست  میزان واقعی آن در دنیا بسیار کمتر می

 های تمام شده نیز تاثیر مستقیم دارد.  پرورش میگو بوده که عالوه بر پائین بودن سطح تولید، بر روی هزینه

 در که است به حدی موضوع این اهمیت ،ملی مشکل یكبه عنوان  پرورشی میگوهای در زیسرقرم موضوع

 دهندگان پرورش به کشور در عارضه این ای که گسترده خسارت به توجه باو  شده مطرح کشاورزی وزارت سطح

 طرح در ند.تاکید دار مشکل این حل بر نیز کشاورزی وزیر جهاد های معاونت کرده وارد میگو صادرکنندگان و

 نظر مد اصلی محور چنددر سطح کالن بر  پرورشی میگوهای در عارضه سرقرمزی وکنترل پیشگیری ترویجی

 کار، و کسب رونق و اشتغال بر عارضه این چون تاثیر مواردیبه  توان می آن جمله از که مسئولین می باشد

 دستورالعمل و طرح بودن عملیاتی انکشور، امک میگوی صنعت و سرقرمزی عارضه رفع بر مذکور طرح تاثیر

 از پژوهشکده توسط محققین شده کسب تجربیات به اتکال با از اینرو .کرد اشاره دهنده پرورش برای آن های

 “هرمزگان پرورشی استان میگوی راندمان و کیفیت بر صید از پس هندلینگ اثرات بررسی” پروژه اجرای جمله

 .خواهد بود یافتنی دست پرورشی میگوهای در عارضه این ملکا رفع حتی و دار معنی کاهش امکان

را به واسطه افت کیفیت بر  ای  گسترده خسارتهمه ساله  پرورشی میگوهای در سرقرمزی عارضه

 11تا  21دهندگان میگو تحمیل نموده و در نتیجه کاهش قیمت میگوی پرورشی در بازارهای جهانی ) پرورش

 1با توجه وجود . نموده استان هنگفتی در زمینه ارزآوری به این بخش وارد زیسنت به ازای هرکیلو میگو( 

سایت فعال پرورش میگو در استان هرمزگان و با توجه به اهمیت استان از نقطه نظر میزان باالی تولید میگو در 

هایی  مانکشورالزم است که تمهیدات مدیریتی در راستای اجرای طرح صورت گیرد. در این بین نهادها و ساز

آوران و صادر کنندگان میگو، صدا و سیما و بویژه  چون شیالت، دامپزشکی، اتحادیه پرورش دهندگان و عمل

. از نمایند میپژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در کنار پرورش دهندگان نقش بسیار مهمی را ایفاء 

ش دهندگان در درجه اهمیت قرار دارد. اداره کل ها جهت باال بردن سطح آگاهی پرور اینرو همکاری این بخش
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دامپزشکی از طریق نظارت بر عملکرد بهداشتی مراکز تکثیر و اداره کل های حمایتی،  شیالت از طریق سیاست

مزارع پرورش، اتحادیه پرورش دهندگان از طریق اطالع رسانی و پیگیری موارد و مشکالت موجود در راستای 

بندی و نگهداری و  اور با باال بردن کیفیت محصول از طریق بهبود شرایط بسته لهای عم تولید، کارخانه

های تحقیقاتی نیز از طریق  صادرکنندگان از طریق رعایت اصول صادرات و در پایان نیز مراکز و پژوهشکده

تای کاهش آن ، با شناساندن عوامل موثر در بروز این عارضه و ارائه پیشنهادات الزم در راس تحقیقات و پژوهش

 تالش خواهند نمود.

با توجه به اینکه تاکنون تحقیق جامعی در ارتباط با برآورد میزان بروز عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی 

صورت نگرفته از اینرو برآورد دقیقی نمی توان در این زمینه ارائه نمود. ولیکن در جلسه ای که در موسسه در 

% و در برخی موارد بیش از 21-91اسان اذعان  داشته اند که به طور معمول این خصوص برگزار گردید کارشن

% میگوها درگیر این عارضه می گردند. به هرحال بروز این عارضه در میگوهای پرورشی در استان با روند 81

 از آنجائیکه بروز عارضهصید، هندلینگ و عمل آوری( اجتناب ناپذیرخواهد بود.  موجود )مدیریت پرورش،

سرقرمزی میگو ناشی از عدم رعایت برخی نکات می باشد که پرورش دهندگان، عمل آوران و صادرکنندگان 

میگو کمتر به آنها توجه می کنند از اینرو به نظر می رسد که آموزش این افراد از طریق برگزاری کارگاههای 

و کاهش اثرات این عارضه نقش  آموزش و تهیه دستورالعمل های ترویجی در این زمینه بتواند در پیشگیری

در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی، تهیه بروشورها و  بدست آمده از این طرح نتایج مهمی را ایفاء نماید.

دستورالعمل های ترویجی در اختیار دست اندرکاران این صنعت قرار گرفته و از این طریق عالوه بر ارتقاء دانش 

های نوین پرورش میگو گردیده که از اثرات مثبت  برای بکارگیری از روشفنی، باعث ایجاد انگیزش بیشتر 

 اجتماعی این می باشد. 

 

 



8 

 

 

 

 پیشینه تحقیقاتی یا پشتوانه علمی طرح: (4

  مزی و یا راهکارهای پیشگیری از آن در داخل کشور مطالعهردر راستای بررسی عوامل موثر بر بروز عارضه سرق

 وضعیت اکولوژیك استخرهای پرورش میگو بودهشتر مطالعات شامل بررسی جامعی تاکنون صورت نگرفته و بی

( در ارتباط با بررسی وضعیت اکولوژیك استخرهای 6978مرتضوی و همکاران ) نخستین مطالعه توسط است.

( ضمن بررسی وضعیت 6973تیاب جنوبی بوده و  پس از آن صالحی و همکاران )  پرورش میگوی مجتمع

ای از عوامل محیطی آب از جمله اکسیژن، شوری و غـیره را  رع میگوی منطقه تیاب پارهمدیریت پرورش مزا

( دامنه مطالعات زیست محیطی را توسعه و به 6989مـورد بـحث و بـررسی قرار داد. اکبرزاده و همکاران )

ت. در های ساحلی پرداخ بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از ورود پساب های مزارع پرورش میگو بر آب

پروری ناشی از توسعه مزارع پرورش میگو متمرکز گردید و  های بعد نیز مطالعات بیشتر برروی اثرات آبزی سال

جهت  6984، اکبرزاده و همکاران در سال 6989در این راستا مطالعاتی دیگر توسط استکی و همکاران در سال 

ر مناطق تیاب و سایه خوش به مرحله اجرا در های پرورش میگو د پایش مستمر اثرات ناشی از فعالیت کارگاه

های جنوبی کشور صورت گرفته است که از آن جمله می توان به  آمد. مطالعات مختلفی نیز در سایر استان

( اشاره 6986( و امیدی و همکاران در بوشهر )6981مطالعات انجام شده توسط خدامی و همکاران در چابهار )

نتایج حاصل از صورت گرفت که  6931ین راستا توسط روحانی و همکاران در سال جدیدترین مطالعه در ا نمود.

تواند منشاء تغییرات نامطلوب در آب همچون کاهش میزان  آن نشان داد که غذای با کیفیت نامناسب می

ند که ا بوده که بالطبع بر میزان رشد میگو تاثیر خواهد داشت. همچنین اشاره داشته pHاکسیژن، نوسانات زیاد 

سازی، نوع غذای  الرو و ذخیره سازی، تهیه پست هرگونه فعالیت پرورش میگو در منطقه تیاب )اعم از آماده

  های مرتبط با پرورش میگو صورت گیرد. مصرفی، نحوه غذادهی و .... ( بایستی با نظارت سازمانها یا ارگان
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 اهداف طرح :  (5

 پرورشی میگوهای در سرقرمزی عارضه بروز آوری( بر و عمل )محیطی، بهداشتی تأثیرگذار عوامل شناساندن 

 با برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی

 با علمی نتایج با منطبق برداشت از پس و حین قبل، عملیات خصوص در مستند و مدون کار روش ارائه 

 شده یاد عملیات میدانی اجرای رویکرد

 

 گروههای هدف یا مخاطبان طرح:

 در نظر گرفته شده، این گروه شامل:براساس اهداف 

  میگونمونه پرورش دهندگان تولیدکنندگان و  

 ها، تعاونی ها و صنوف مرتبط با  پرورش میگو  اعضای اتحادیه 

 های یادگیری( کارشناسان و مروجین خبره شیالتی )به منظور ایجاد کانون 

 وهشی و اجرایی(کارکنان و کارشناسان فعال در حوضه تکثیر و پرورش میگو )بخش پژ 

 کارخانجات فعال در تولید غذای استاندارد میگو 

 کارگاههای فعال در تکثیر میگو 

  ارائه دهندگان خدمات فنی و پشتیبانی به پرورش دهندگان 

 آوران و صادرکنندگان میگو عمل 

 های همکار طرح:  سازمان

 سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان 
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 کل شیالت استان هرمزگان اداره 

 کل دامپزشکی استان هرمزگان اداره 

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان 
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 ابالغ طرح ترویجی پیشگیری از عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی:

 :محل اجرای طرح  (1

دیگر  و مزرعهسایت پرورش میگوی تیاب شمالی  مزرعه در 6)هکتاری  21مزرعه  2این طرح بصورت پایلوت در 

کیلومتری بندرعباس و با هماهنگی مدیران مزارع انتخاب و کلیه برنامه های اجرایی  691واقع در در تیاب جنوبی( 

اجرائی  انجام  –در طول دوره پرورش )آغاز عملیات تا انتهای برداشت محصول( تحت نظارت کمیته عملیاتی 

 .گرفت

 )پائین( اب جنوبی: سایت پرورش میگوی تیاب شمالی )باال( و تی2شکل 
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 دهد.  ای زیر محل دقیق مزارع پرورش میگو مورد مطالعه را در تیاب شمالی نشان می های ماهواره شکل

 

 

 

 با هواده پارویی متر( 8/9هکتاری با عمق  8/0استخر  97)مزرعه سپاس بیتای بندر  ،تیاب شمالی: مزارع 3شکل 
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 دهد.  ش میگو مورد مطالعه را در تیاب جنوبی نشان میای زیر محل دقیق مزارع پرور های ماهواره شکل
 

 

 

 

  با هواده پارویی (رمت3با عمق  تعدادی هکتاری 8/0 استخر  98)مزرعه کشت و صنعت میناب  ،تیاب جنوبی: 4شکل 
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   : برنامه زمان بندی اجرای طرح (7

مطرح قیقات علوم شیالتی کشور از سوی موسسه تح 6931ماه ضرورت اجرای طرح در اردیبهشت  باتوجه به اینکه

 برگزاری چندین جلسه و نشست، برنامه اجرایی طرح از نیمه دوم تیرماه اغاز گردید. گردید، پس از 

    

 زمان اجرا، عملیات اجرایی عنوان برنامه ردیف

ارائه سخنرانی علمی در زمینه عوامل موثر در  برگزاری جلسات توجیهی در پژوهشکده 9

 قرمزیبروز عارضه سر

 9311تیرماه 

نشست کارشناسی با حضور معاونت  2

پروری و کارشناسان شیالت در  آبزی

 پژوهشکده 

ارائه سخنرانی علمی در زمینه عوامل موثر در 

بروز عارضه سرقرمزی و نحوه همکاری 

 کارشناسان شیالت با طرح

 9311مرداد 

رشناسی در جهت بهبود نظرات کا ارائه نقطه حضور در مزارع منتخب بصورت هفتگی  3

 شرایط مدیریت استخرهای پرورش میگو

 9311ماه  تیر تا دی

نشست با برخی از پرورش دهندگان در  4

 مورد مطالعه  میگو های پرورش سایت

های ترویجی در زمینه نحوه مدیریت  ارائه توصیه

 آب، غذا و صید و هندلینگ

 9311شهریور تا آبانماه 

سولفات،  نظارت بر نحوه صید، استفاده از متابی ه هنگام صیدحضور در مزارع منتخب ب 5

 یخ و انتقال به سردخانه

 9311ن تا آذرماه آبا

 9311آذرماه  بندی آوری و بسته نظارت بر نحوه عمل حضور در سالن عمل آوری میگو 1

تهیه پوستر با توجه به دستاوردهای بدست آمده  تهیه پوستر ترویجی 7

 از اجرای طرح

 9311تا آبانماه  مهر

برگزاری کارگاه ترویجی در سایت پرورش  

 میگو

ارائه سخنرانی در غالب کارگاه ترویجی با حضور 

جمعی از پرورش دهندگان در سایت پررش 

 میگوی تیاب

 9311آبانماه 
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 روش اجرایی طرح :  (8

در  پزشکیو نماینده دام پروری و کارشناسان شیالت نشست کارشناسی با حضور معاونت آبزی

 :فارس ودریای عمان اکولوگی خلیج پژوهشکده

 

پرورش، مدیر کل اداره دامپزشکی، رئیس اتحادیه  دعوت از رئیس سازمان جهاد، مدیر کل شیالت، معاونت آبزی

اندیشی و در راستای اجرای  تولیدکنندگاه و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان جهت شرکت در جلسه هم

 در محل سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید. 68/4/6931تاریخ بهینه طرح که در 

 

 
 

 پروری و کارشناسان شیالت و نماینده دامپزشکی نشست کارشناسی با حضور معاونت آبزی: 5شکل 
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 حضور در مزارع منتخب بصورت هفتگی: (1

های پرورش میگو و پس از بازدید استخربه منظور پایش مدیریت، هر هفته در مزارع منتخب حضور یافته و 

، راهکار مناسب جهت برطرف رت مشاهده مشکل یا شرایط نامطلوبدر صوبررسی شرایط آب، بستر و سینی غذا 

گردد به هنگام حضور و بازدید هفتگی در مزارع  )مطالبی که در ادامه بدان اشاره می گردید نمودن آن ارائه 

 . موزش داده شد(منتخب به کارشناسان و کارگران در طی دوره پرورش آ

 

 سازی استخر:   مادهآ (9

نمایند در  دهندگان، بویژه در پرورش نوبت دوم، به آن توجه کافی نمی یکی از موارد مهمی که بیشتر پرورش

خارج نمودن بقایای رسوبات دوره پرورش قبل که بدین منظور باشد. سازی استخرهای پرورش می ارتباط با آماده

همچنین شخم  بوده و ها شده، مواد دفعی میگو، مواد معلق در آب و اجساد جلبكنناشی از انباشت غذا مصرف 

به آزاد شدن های ناخواسته  زا و جلبك ضدعفونی کردن کف استخر و از بین بردن عوامل بیماری عالوه بر زدن

 د.نمای می کمكمتان و  ترکیبات سمی موجود در رسوبات بستر همچون آمونیاک، هیدروژن سولفید
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 الرو میگو  سازی پست نظارت بر خارج نمودن خاک سیاه و شخم زدن استخرها پیش از آبگیری و ذخیره :1کل ش

 های ورودی و خروجی استخر:   دریچه (2

ای شکل با  به منظور جلوگیری از ورود موجودات مزاحم به داخل استخرها به هنگام آبگیری، یك تور کیسه

در بخش خروجی همچنین گردد.  قسمت ورودی آب استخر تعبیه میمتر در  9طول ه بو متر  میلی 6چشمه 

 میگوها جلوگیری بعمل آید.   متر استفاده شده تا از خروج بچه میلی 2دریچه نیز از تور با چشمه 
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 در ورودی آب به کانال آبگیری استخرها ای شکل تور کیسه: آبگیری قرار دادن 7شکل 

 ی استخر:  آبگیر (3

متر  سانتی 21-91در مرحله نخست استخرها  گرفته کهستخرها معموال در دو مرحله صورت عمل آبگیری ا

کود  باسازی آب  غنی نیز پس ازبا افزودن کود به آب، به باروری استخر کمك و در مرحله دوم آبگیری  وآبگیری 

روز  9افزایش و بمدت  متر سانتی 11-71رنگ، ارتفاع آب استخر را به  ای کم تغییر رنگ آب استخر به قهوه و

 .شود داده میمتر افزایش  سانتی 81-611مهلت داده تا شکوفایی کامل گردد. سپس سطح آبگیری را به 
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 سازی میگو سازی آن با کود جهت باروری استخرها پیش از ذخیره : آبگیری استخرها و غنی8شکل 

 

بگیری باعث ریزش و در نتیجه کاهش عمق و در استخرهایی که دیواره آن بخوبی محکم نبوده و در اثر آ

گردند بهتر است از الینر برای جلوگیری از فرسایش دیواره استخرها  همچنین کاهش وسعت استخر می

 جلوگیری نمود.
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 بدون الینر و ریزش دیواره )پائین( : الینر نمودن استخرهایی با دیواره سست )باال(.1شکل 

 

 :(paddlewheels) های پارویی هواده (4

حداکثر کارایی در چرخش آب و حداقل ایجاد آب راکد در جهت  های در استخر ترتیب قرار گرفتن هواده

جهت در استخرهای پرورشی در نیمکره شمالی بایستی برخالف   . ترتیب هوادهباشد میهای استخر مهم  گوشه

شود. این موضوع هنگامی که  میهای ساعت در نظر گرفته  گردش ساعت و در نیمکره جنوبی در جهت عقربه
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های پارویی برای کارایی  هر هواده یابد میگیرد کارایی تخلیه آب و فضوالت بهبود  زهکشی بستر به خوبی صورت 

 .متر از همدیگر بصورت موازی قرار گیرند 11و  91بهینه بایستی معموالً با فاصله 

 

 

 رورش میگودمان آن در استخرهای پیی پارویی و چ هواده: 90شکل 

 

 

 : پارامترهای مورد سنجش (5

، pHحرارت،  پارامترهای فیزیکوشیمیایی همچون شوری، اکسیژن، درجهبه منظور حفظ کیفیت آب استخرها، 

. همچنین جوامع فیتوپالنکتونی از گیردارزیابی قرار  بایستی موردشفافیت، آمونیاک، نیتریت و مواد آلی رسوب 

 گیری گردد. اندازهنیز بایستی  ای( ع گونهی )تراکم( و کیفی )تنونظر کمٌ
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 ن )باال(، شوری )پائین(ژگیری برخی از پارامترهای آب جهت پایش شرایط استخر . اکسی اندازه :99شکل 
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 )پائین( گیری شفافیت اندازه)باال(، تهیه رسوب با گرب  :92شکل 
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جلبکی بوده که راهکارهای برطرف نمودن مشکل به های  شاهد شکوفایی ،مزارع منتخبای  دورهدر بازدیدهای 

 باشد ارائه گردید. میدهندگان که شامل کاهش میزان غذادهی و تعویض آب  پرورش

 

 

  با شکوفایی جلبکی )باال(، وضعیت استخر پس از ارائه راهکار )پائین(: استخر 93شکل 
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 سینی غذادهیبررسی  (1

ای میگو، بررسی میزان رشد  ظیم برنامه غذادهی، ارزیابی رفتار تغذیهبه منظور بررسی میزان غذای مصرفی و تن

د. تعداد آن در هر استخر بستگی به دگر استفاده می از سینی غذاسنجی و بررسی وجود آفات یا بیماری  یا زیست

 شد.با عدد در استخر یك هکتاری می 1-8عدد در یك استخر نیم هکتاری تا  4ابعاد استخر داشته که معموال 

 

 

 : بررسی سینی غذا برای تنظیم میزان غذادهی94شکل 
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 : بررسی وضعیت سالمت میگو از طریق سینی غذا94شکل 
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  لب در کف استخر های لب گسترش جلبک (7

با کاهش کیفیت آید، ولیکن  به عنوان موجود مزاحم در استخر بشمار نمی (لب لب)آبی -های سبز اگرچه جلبك

 لب های لب نمایند. زمانی که در کف استخر جلبك آب استخر شرایط نامناسب را برای زیست میگو فراهم می

 گردد. استفاده میبرای کنترل آنها شکوفا شده باشند از کربنات کلسیم و یا دولومیت 

 

 

 لب در بستر به دلیل شفافیت باالی آب های لب وجود جلبک :95شکل 
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سازی استخر بخوبی انجام گرفته باشد  درصورتیکه مراحل آماده :در استخرها شکوفایی فیتوپالنکتونیحفظ 

 شاهد شکوفایی مناسب فیتوپالنکتون در مراحل بعدی پرورش خواهیم بود.

 

 

 میگو طی دوره پرورش جلبکی )باال( و شکوفایی نامناسب جلبکی )پائین(: شکوفایی مناسب 91شکل 
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 مدیریت صید و هندلینگ: (8

از  بایستی از آنجائیکه پوسته میگو در زمان برداشت بایستی سخت باشد از اینرو یك روز پیش از صید میگو،

استفاده . گرددگرم در لیتر استفاده  میلی 1گرم در لیتر و آهك زنده به میزان  میلی 6-2سوپر فسفات به میزان 

سولفیت و پودر یخ  های حاوی متابی طی حمل و انتقال به تانكاز سطل برای جلوگیری از فشار فیزیکی 

 جلوگیری گردد.

 

 

 

نحوه صید از کانال خروجی با استفاده از تور :97شکل   
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تواند شرایط بروز عارضه سرقرزی را تشدید نماید، علیرغم توصیه برای استفاده  از انجائیکه تابش نور خورشید می

 ها در برخی از مزارع از سایبان استفاده شده است.از سایبان به هنگام صید، تن

 

 

 سولفیت های حاوی یخ و متابی انتقال میگوها به داخل تانک :98شکل 
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 تابش مستقیم نور خورشیدها در زیر  به تانک انتقال میگوها کلیه مراحل صید و  :91شکل 
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رورت استفاده از سایبان به هنگام صید به ای که از مزارع منتخب صورت گرفت، ض در طی بازدیدهای دوره

دهندگان از سایبان به هنگام صید استفاده نموده  دهندگان ارائه  گردید که در نتیجه آن برخی از پرورش پرورش

 که بنابر نظر آنها تاثیر مثبتی در کاهش میزان درصد سرقرمزی در میگوهای مشاهده گردیده است.

 

 

 ان طی فرایند صید  استفاده از سایب :91شکل 
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 استفاده از سایبان طی فرایند صید )ادامه(   :20شکل 

 

 



91 

 

گردید که  سولفیت استفاده می های حاوی متابی با سایز بزرگ در تانكدر برخی از مزارع به هنگام صید از یخ 

میگو در طی  بهیخ استفاده گردد تا از صدمات فیزیکی های بزرگ  تکهتوصیه شد تا از پودر یخ به جای 

 جلوگیری گردد.هندلینگ 

 

 

های یخ )باال( وپودر یخ )پائین( استفاده از تکه :29شکل   
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فشار و صدمات فیزیکی به هماتوپانکاس جلوگیری ایجاد  وتوصیه گردید از انباشتن بیش از اندازه میگو در تانك 

ساعت پیش از صید میگو از  24نین همچ و عمل انتقال آن به یونولیت با سرعت بیشتری صورت گیرد.گردد 

 تغذیه آن جلوگیری گردد تا روده آن به هنگام صید از غذا خالی باشد.

 

 

 انباشت بیش از حد میگو  )باال(، پر بودن لوله گوارش به هنگام صید )پائین( :22شکل 
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  آوری میگو عمل (1

 دیده آموزش کارشناسان حضور یستی بابا دهنده پرورش توسط آوری  سالن عمل به شده برداشت میگوی تحویل

 زنجیره رعایت صورت در حتی( ساعت 1از  بیش فرآوری زمان تا برداشت از زمانی صورت گیرد و تاخیرهای

 سرمایی زنجیره همچنین کنترل .شد خواهد میگوها در سرقرمزی عالئم ظهور و بروز موجب )مناسب سرمایی

 .باشد برخوردار می زیادی بسیار اهمیت از سلسیوس درجه  4تا  2دمای  در آن حفظ و برداشت از پس

 

 

 

 نگهداری میگو در آب یخ )باال( و تخلیه در مخازن سورتینگ )پائین( :23شکل 
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های  گیرد، توصیه گردیده تا میگوهایی که دارا نشانه جداسازی میگوهای عالوه بر اینکه براساس اندازه صورت می

 بندی و عرضه گردند. بصورت میگوهای بدون سر بسته باشند جداسازی و سرقرمزی می

 

 

: جداسازی میگوها هم براساس اندازه و هم از نظر عدم وجود سرقرمزی  صدمات فیزیکی24شکل   



93 

 

باشد،  های انجام گرفته بروز عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی اجتناب ناپذیر می علیرغم توصیهاگرچه 

های یخ در کاهش صدمات  اصول زنجیره دمایی، استفاده از پودر یخ به جای تکه رسد رعایت ولیکن به نظر می

 آوری بطور چشمگیری تاثیر داشته است.  فیزیکی و در نهایت کاهش عارضه سرقرمزی در حین عمل

 

 

 

 آوری وجود قطعات بزرگ یخ در طی فرآیند عمل :25شکل 
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و همچنین انباشت بیش از  آوری  عات بزرگ در حین عملتوصیه گردید تا از پودر یخ به جای یخ به شکل قط

 جلوگیری گردد.اندازه میگو در حوضچه سورتینگ 

 

 

 

 )باال( و انباشت کم و استفاده از پودر یخ )پائین(یخ قطعه بزرگ انباشت میگو و استفاده از  :21شکل 
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افی چه در جهت هم اندازه بودن  چه بندی در طی فرآیند عمل آوری، بایستی دقت ک با توجه به اهمیت بسته

آوری صورت نگرفته و از اینرو از  ها عمل چیدمان رعایت گردد، که متاسفانه دقت کافی در این زمینه در سال

 شود. ارزش آن کاسته می

 

 

 در نایلون بصورت نامناسب بندی میگو بسته :27شکل 
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گردد چند درصد از  ت شمارش گردیده و برآورد میهای سرقرمزی در هر یونولی تعداد میگوهای دارای نشانه

 باشند. میگوها در این مرحله درگیر این عارضه می

 

 

: میگوهای با عالئم عارضه سرقرمزی28شکل   
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عارضه  باط باتپژوهشکده و در سایت پرورش میگو در تیاب شمالی برگزار گردید در ار در کارگاههایی که در

برای پیشگیری و کنترل این عارضه نقش دارند مطالب به زبان ساده برای  های که سرقرمزی و فعالیت

نشان  آنهابصورت عملی به   نیز مراحل ای در طی بازدیدهای دورهارائه و برداران و پرورش دهندگان میگو  بهره

 داده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: فرایندهای پیشگیری از عارضه سرقرمزی در میگو:21شکل   
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 پوستر ترویجیتهیه 

 دهندگان پخش گردید. اطالعات بدست آمده در قالب پوستر تهیه و در بین پرورش

 



41 

 

 



41 

 

 برگزاری کارگاه ترویجی در سایت پرورش میگو

در بندر  6/3/31پیشگیری وکنترل عارضه سر قرمزی در میگوهای پرورشی در تاریخ نخستین کارگاه ترویجی 

اداره کل  ترویج کشاورزی، مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی و تیاب با مشارکت مرکز تحقیقات، آموزش

شیالت استان و با حضور جمعی از پرورش دهندگان و بهره برداران در محل شرکت کشت و صنعت میناب 

با شناساندن  بدست آمده در طی دوره پایش مزارع مورد مطالعه، تجربیات به اتکال بادر این راستا  برگزار گردید.

عارضه  این دار ل موثر در بروز این عارضه و نیز ارائه پیشنهادات الزم به منظور پیشگیری و یا کاهش معنیعوام

 برداران پاسخ الزم ارائه گردید. های بهره گرفته و در پایان نیز به پرسش سخنرانی صورت

 

 (6931آذر  6) مخاطبین شرکت کننده در کارگاه ترویجی پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی

 نفر 8های تیاب شمالی و جنوبی        دهندگان میگو سایت پرورش (6

 نفر 2کارشناس ترویج جهاد استان هرمزگان                             (2

 نفر 6مسئول فنی سایت پرورش میگو                                     (9

 نفر 2         کارشناس اداره کل شیالت استان هرمزگان               (4

 نفر 6آوری                                            کارشناس سالن عمل (1

 نفر 6کارشناس کارگاه تکثیر میگو                                         (1

 نفر 8فارس و دریای عمان      کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج (7
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 (9/1/9311، شگیری وکنترل عارضه سر قرمزی )شرکت کشت و صنعت میناب: کارگاه ترویجی پی30شکل 
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 : کارگاه ترویجی پیشگیری وکنترل عارضه سر قرمزی 39شکل 

 (9317آبان   20)میناب، بندر تیاب، مجتمع آموزشی پرورشی سعیدی،   
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 ه سر قرمزی : کارگاه ترویجی پیشگیری وکنترل عارض32شکل 

 (9317آبان   20 ،کارگاه عملی و بازدید میدانی از برداشت میگو )میناب، بندر تیاب،  
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 فرم مشخصات دوره آموزش بهره برداران)مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان(

9/1/11تاریخ پایان دوره 9/1/11 عنوان دوره آموزشی ترویجی پیشگیری و کنترل عارضه سر قرمزی تاریخ شروع دوره  

عنوان فعالیت  موبایل

 اصلی

مدرک 

 تحصیلی

 تاریخ تولد محل صدور
 

شماره 

 شناسنامه

 ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کد ملی

1/11/19 کرمان لیسانش پرورش میگو 13691994113  6 اسماعیل ساالری ابراهیم 9696961147 64 

یسانسفوق ل پرورش میگو 13677189817 1/62/11 بندر عباس   2 محمد جواد دولتی  آزاد 9932717276 64722 

21/6/12 میناب دیپلم پرورش میگو 13989747313  9 مرتضی حاتمی محمد 9426816186 21 

64/4/13 میناب لیسانس پرورش میگو 13911812337  4 احمد رنجبری مازنی غالم 9461131787 9461131787 

وپرورش میگ 13911796717 61/66/19 میناب دیپلم   1 حسین اسالمی حسن 9426616767 6974 

66/62/17 میناب لیسانس پرورش میگو 13673416116  1 حسین زاهدی محمد 9461199132 9461199132 

6/7/17 میناب فوق دیپلم پرورش میگو 13676111391  7 ابو درویشی غالم عباس 9426671371 6276 

ق لیسانسفو پرورش دهنده 13677111924 91/1/19 کرمان   8 ملکه سلیمی پور  حبیب اله 9136286193 927 

91/9/17 جهرم دکتری مسئول فنی سایت 13981343411  3 مهدی رحمانیان بهمن 2476791622 61117 
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 فرم مشخصات دوره آموزش بهره برداران)مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان(

9/1/11تاریخ پایان دوره 9/1/11ه آموزشی ترویجی پیشگیری و کنترل عارضه سر قرمزی تاریخ شروع دوره عنوان دور  

مدرک  عنوان فعالیت اصلی موبایل

 تحصیلی

 تاریخ تولد محل صدور

 

شماره 

 شناسنامه

 ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کدملی

4/4/41 کهنوج فوق دیپلم کارشناس شیالت 13677163216  6 محمد بیت الهی ابراهیم 9616148942 6 

1/7/47 بافت لیسانس کارشناس شیالت 13679173211  2 کاظم قاسمی پور افشار عزیز اله 9696648911 62 

91/1/14 بندرعباس فوق لیسانس کارشناس ترویج 13677194139  9 هنا قصمی میر مجید رضا 9426816392 219 

نوجانم لیسانس کارشناس ترویج 13679117119  26/4/49  4 عزیز حافظی احمد 1183147471 494 

8/1/41 بوشهر دیپلم کارشناس 13677186131  1 کوروش خواجه نوری عباس قلی 9111778112 994 

6/7/14 جاسك دکتری تکثیروپرورش 13676171246  1 محمد گرگیج جاسکی مراد 9411331114 24 

21/1/16 میناب دکتری دکتری شیالت 13676112698  7 محمدرضا زاهدی محمد 9426849411 437 

62/1/42 جهرم دکتری دکتری شیالت 13679198727  8 حجت اله فروغی فر اصغر 1113417611 121 

28/1/11 بندر عباس فوق لیسانس کارشناس ارشد شیالت 13679134163  3 مریم معزی صالح 9936386672 2444 

28/61/14 بندر عباس دیپلم تدارکات 13917717661  61 کامران ساالری حسین 9936191116 6121 

1/8/48 حاجی اباد فوق دیپلم کارشناس 13679198131  66 جواد دهقانی صادق 9473131226 491 

27/1/47 رامسر فوق لیسانس کارشناس آبزی پروری 13677191881  62 عیسی عبدلعلیان محمدعلی 2273144947 6 

2/6/49 بم کارشناس ارشد کارشناس 13679177241  69 رضا دهقانی  عباس 9666228361 8 

6/1/11 بندر عباس کارشناس همکار آموزش 13912349368  64 لیال شهبازی احمدی علی مراد  1973821116 794 

 



19 

 

 : دستاورد های طرح 

 برداران پرورشی به بهره میگوهای در سرقرمزی عارضه بروز بر تأثیرگذار شناساندن عوامل 

 پرورشی میگوی فرآوری و حمل برداشت، راییاج های روش ارتقای 

 پرورشی در مزارع مورد پایش میگوهای در سرقرمزی کاهش نسبی عارضه 

 

 جدول برونداد ترویجی طرح:  -7

 تعداد یا مدت زمان عنوان فعالیت ردیف

 روز 31 ( روزانجام بازدیدهای ترویجی )نفر  6

 روز 31 حضور محقق در مزرعه )نفر روز( 2

ترویجی با کارشناسان شیالت، اداره  تخصصی های نشست و جلسات 9

 )روز( برداران  استان  دامپزشکی، اتحادیه پرورش دهندگان  بهره

 روز 8

 مورد 6 دوره آموزشی 4

 مورد 6 کارگاه آموزشی  1

 و  عدد 1عدد  211 عنوان( و استند 2پوستر ) 1

 روز 21 آموزش کارشناسان )نفر روز( 7

 روز 21 آوری و آموزش پرسنل )نفر روز( خانجات عملحضور در کار 8
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  :ضریب نفوذ و اثرگذاری طرح 

 پرورشی با آن مواجه می باشند شده صید میگوهای ارتباط با کیفیت که پرورش دهندگان در مشکالتی از یکی

 به را هنگفتی زیان ساله همه فرآوری، های شرکت مدیران اظهار به بنا بوده که میگوها در سرقرمزی عارضه بروز

سنت به ازای هرکیلو  11تا  21جهانی ) بازارهای در پرورشی میگوی کیفیت و در نتیجه کاهش قیمت افت واسطه

سایت فعال پرورش میگو در استان  1با توجه وجود  .نموده است وارد بخش این به ارزآوری زمینه در میگو(

میزان باالی تولید میگو در کشورالزم است که تمهیدات هرمزگان و با توجه به اهمیت استان از نقطه نظر 

 6931تن میگوی پرورشی در سال  3311مدیریتی در راستای اجرای طرح صورت گیرد. با توجه به میزان تولید 

 21% و افت قیمت )حداقل 21در استان هرمزگان و با در نظر گرفتن میزان احتمال درگیر شدن به این عارضه 

عالوه بر افت . کیلو میگو( برآورد می گردد که ضرر بسیار زیادی را این صنعت متحمل نمایدسنت به ازای هر 

بازارپسندی میگو نیز باید مدنظر قرار گیرد که تمایل به خرید اینگونه میگوها با اقبال  ، کیفیت و کاهش قیمت

 کمتری روبرو خواهد بود.

  ترسیم وضعیت  پس از اجرای طرح:

آوری در  های مختلف درگیر در امر پرورش، هندلینگ و سالن عمل آوری شده از بخش عبراساس اطالعات جم

معرض قرار گرفتن میگوهای پرورشی به این عارضه از فرآیند صید شروع و گاهاً در مرحله پس از انجماد نیز  

سرقرمزی در  باشد. میزان عارضه آوری می گردد. بیشترین میزان در معرض قرارگیری در حین عمل مشاهده می

یکسان  سرقرمزیمواجهه با عارضه ای به مزرعه دیگر درصد  منطقه تیاب شمالی و جنوبی متفاوت بوده و از مزرعه

ابتالء به عارضه سرقرمزی در مزارع مورد مطالعه براساس نظر مدیریت مزارع  در نوسان است. ٪ 1-81نبوده و از 

میزان سرقرمزی را با اعمال مدیریت درست کاهش  ٪1گر تنها ا بوده است. بنابراین  ٪61مورد پایش کمتر از 

  دهیم در مزارع مورد پایش به نتایج زیر خواهیم رسید:
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 تن 10میزان تولید  )تیاب شمالی(: 9مزرعه 

و ما با اعمال مدیریت درست در پیشگیری از  تن بوده 11که میزان تولید میگوی آن  6به عنوان مثال در مزرعه 

دالر از خسارت وارده به  6111از بروز این عارضه جلوگیری نمائیم، میزان  ٪1ارضه تنها توانسته باشیم بروز این ع

  ایم. جلوگیری نموده مزرعه

 11×  11/1 =تن 9یا  کیلوگرم 9111         ;            کیلوگرم 9111×  دالر 1/1= 6111دالر 

 تن 85میزان تولید   )تیاب جنوبی(: 2مزرعه 

 81×  11/1تن=  21/4کیلوگرم یا  4211         ;کیلوگرم             4211× دالر  1/1= 2621دالر 

 6111به میزان  6توان در مزرعه می از اینرو با توجه به وضعیت موجود و همچنین وضعیت پس از اجرای طرح

با رعایت ضه سرقرمزی دالر از کاهش ارزش محصول تولید شده بر اثر عار 2621به میزان  2دالر و در مزرعه 

 برخی نکات جلوگیری نمود. 

 بیان میزان تحقق اهداف کمی در پایان طرح -9

  نفر  8 ارتقاء دانش، بینش، مهارت و توانمندسازی بهره برداران به تعداد 

  را در واحد توصیه های فنی نفر به نحوی که بهره برداران عضو سایت  2 پرورش مدیریتنحوه اصالح

 ت نمایندتولیدی خود رعای

  ارتقاء عملکرد واحدهای تولیدی تحت پوشش سایت )از نظرکیفیت میگو( از طریق کاهش عارضه

 درصد  1سرقرمزی میگو به میزان حداقل 

 درصد از میانگین منطقه 1  میزانبه  حداقل بهبود کیفیت محصوالت تولیدی 

  ایت برخی از موارد پیشگیرانه در نتیجه رعدالر   2111تا  6111میزان افزایش درآمد بهره بردار به 
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 در روند اجرای طرح بیان نارسایی ها و مشکالت ترویجی و اجرایی  -01

جهت اجرا ابالغ گردیده است و در این زمان بیشتر مزارع پرورش اقدام به  باتوجه به اینکه این طرح درنیمه دوم تیرماه

برگزاری کارگاههای که شامل بتدای دوره پرورش الرو میگو نموده بودند امکان اجرای طرح از ا سازی پست ذخیره

سازی استخرها و  در مراحل پیش از شروع دوره پرورش )آماده برداران های الزم به بهره ترویجی جهت ارائه آموزش

سایت فعال پرورش میگو در استان هرمزگان و با  1با توجه وجود از سویی دیگر  صورت نگرفت.بوده مدیریت آب( 

ت استان از نقطه نظر میزان باالی تولید میگو در کشورالزم است که تمهیدات مدیریتی در راستای توجه به اهمی

هایی چون شیالت، دامپزشکی، اتحادیه پرورش دهندگان و  اجرای طرح صورت گیرد. در این بین نهادها و سازمان

ج فارس و دریای عمان در کنار پرورش آوران و صادر کنندگان میگو، صدا و سیما و بویژه پژوهشکده اکولوژی خلی عمل

ها جهت باال بردن سطح آگاهی پرورش  از اینرو همکاری این بخش دهندگان نقش بسیار مهمی را ایفاء خواهند نمود.

های حمایتی، دامپزشکی از طریق نظارت بر  دهندگان در درجه اهمیت قرار دارد. اداره کل شیالت از طریق سیاست

تکثیر و مزارع پرورش، اتحادیه پرورش دهندگان از طریق اطالع رسانی و پیگیری موارد و  عملکرد بهداشتی مراکز

بندی  اور با باال بردن کیفیت محصول از طریق بهبود شرایط بسته های عمل مشکالت موجود در راستای تولید، کارخانه

 و نگهداری و صادرکنندگان از طریق رعایت اصول صادرات

 

 اهکارهای عملیاتی جهت فراگیرشدن نتایج طرح برای استفاده و بازدید سایر بهره بردارانارائه پیشنهادات و ر -00

از انجائیکه مدیریت نادرست پرورش میگو )مدیریت نادرست آماده سازی استخر، پست الرو بی کیفیت، مدیریت 

ها و همچنین عارضه  نامناسب آب، غذا و تغذیه( باعث فراهم نمودن شرایط الزم برای بروز بسیاری از بیماری

گردد تا این طرح بایستی پیش از شروع فصل پرورش با برگزاری  سرقرمزی  نقش مهمی داشته، از اینرو پیشنهاد می

های پرورشی ارائه نماید تا پرورش دهندگان با اگاهی  برداران در سایت های الزم را به بهره کارگاههای ترویجی، آموزش

 ارضه با رعایت برخی نکات از بروز آن پیشگیری یا به حداقل برساند.بروز این عموثر در از عوامل 
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 .است شده پرورش میگو آورده و مهارتی ترویجی آموزشی، های دوره محتوای و در جدول زیر عناوین

 

 عنوان دوره /کارگاه آموزشی ردیف
 ساعت

 جمع عملی نظری

 8 4 4 معرفی و شناسایی عارضه سرقرمزی 6

 4 - 4 اصول نوین پرورش میگوآشنایی با  2

 8 1 2 سازی استخرهای پرورش میگو اصول آماده 9

 8 4 4 کیفیت آب استخرهای پرورشی و عوامل برهم زننده کیفیت آن 4

 1 4 2 الرو میگو سازی پست اصول ذخیره 1

 1 4 2 غذا و مدیریت غذادهی 1

 61 1 4 مدیریت صید و هندلینگ میگو 7

 61 1 4 نگهداری میگو مدیریت فرآوری و 8

 11 94 21 جمع ساعت

 

 )ارائه برنامه آتی(ارائه برنامه برای تعمیم و گسترش نتایج طرح به سایر واحدهای تولیدی  -01

 اجراتقریبی  زمان طرح اییرهای اج ها و گام فعالیت ردیف

 بهمن ماه تشکیل کارگروه های ترویجی و ناظر بر فرآیند پرورش میگو فاز اول

 ومفاز د
برداران،  برگزاری کارگاههای ترویجی و آموزش بهره

 آوران میگو دهندگان و عمل پرورش
 اسفند، اردیبهشت، خرداد و مهرماه

 آذر تا اسفند  گزارش ارائه و بندی نظارت، جمع های گروه توسط اطالعات ثبت فاز سوم

 بهمن تا اسفند های ترویج و آموزش مروجین تشکیل کانون فاز چهارم
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 طرح:  راهبرد ترویجی

راهبرد اصلی این طرح با هدف اصالح فرآیند پرورش میگوی وانامی مبتنی بر فعالیت پژوهشی و با کمك همه 

ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با پرورش میگو و با بکارگیری منابع و امکانات موجود در استان،  سازمان

 های فنی به پرورش دهندگان میگو بوده است. تالش برای ارتقای دانش کاربردی و توصیه
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 ها و صورتجلسهها  پیوست
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 دهندگان میگو نامه و عقد قرارداد با اتحادیه پرورش تفاهم

های تحقیقاتی و از  پروژهاجرای نامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان در خصوص  پیرو دعوت

ای با حضور رئیس و اعضای اتحادیه و دیگر  ، جلسهی از عارضه سرقرمزیاجرای طرح پیشگیرضرورت جمله 

  نامه تحقیقاتی به امضا طرفین رسید.  مدعوین در سالن کنفرانس اتحادیه برگزار و در پایان نیز تفاهم
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رانس ریاست محترم پژوهشکده  با حضور رئیس و اعضای اتحادیه و دیگر مدعوین در سالن کنف  جلسه: 99شکل 

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان
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 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیاننامه پژوهشی با  : امضای تفاهم94شکل 
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 گزارش خبری
 از صید غیرقانونی و عدم اجرای درست قوانین تا پدیده سر قرمزی؛

 یقاتی و علمیصنعت میگو پرورشی هرمزگان نیازمند مطالعات تحق

  
  99:28 - 9317اردیبهشت ماه،  30یکشنبه  

 اقتصادی  : دسته بندی 

 5-4784-972 : کد خبر  

 خبرگزاری ایسنا  : منبع خبر 

 

ی هرمزگان به دنبال راهکاری با هدف بهبود کیفیت میگوی پرور بخش خصوصی با محوریت اتحادیه آبزی

  های مختلف تحقیقاتی است. گیری از بخش پرورشی با کمك

http://khalijefars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=95141
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ویژه هرمزگان،  های جنوبی ایران به فارس، صنعت جوان پرورش میگو در استان به گزارش ایسنا، منطقه خلیج

که این تالطم این فراز و  نحوی به  به کرده،های متعددی را تجر باوجود عمر کوتاه خود تاکنون فراز و نشیب

ها و مزارع پرورش میگو را در گوشه و کنار این استان مرزی به  ها به حدی بوده که بعضاً برخی از سایت نشیب

  داشته است. کما برده و یا از طرفی بسیاری از مزارع را به آینده امیدوار نگه

پروری کشور و هرمزگان شنیده  این بخش و کارشناسان شیالتی و آبزیهای اخیر از زبان فعاالن  اما آنچه در سال

صرفه شدن آن دارد به حدی که امروز میگو پرورشی هرمزگان  شود، حکایت از رونق گیری این صنعت و به می

  تنها در بازار داخل بلکه در بازارهای منطقه و اروپا نیز مشتریانی پر و پا قرص دارد. نه

های اقتصادی فعال اتاق بازرگانی بندرعباس در صنعت  دیه آبزیان هرمزگان که از جمله تشکلدر این میان اتحا

رود، در پی ایجاد ساختاری برای تثبیت و اعمال استانداردهای اساسی به این حوزه  میگو استان  به شمار می

ها را با هدف  مراه با رفع چالشاست تا از این گذر، عالوه بر رفع ایرادات فنی، پویایی و شکوفایی هر چه بیشتر ه

  پایداری تولید در این صنعت رقم بزند.

گیری از تحقیقات و مطالعات علمی و اصولی مرتبط با  رو مسئوالن اتحادیه آبزیان هرمزگان، روی به بهره ازاین

کده اند که در این راستا نخستین نشست مشترک مسئوالن این تشکل با مسئوالن پژوهش پرورش میگو آورده

ترین و مجهزترین مؤسسات تحقیقاتی علمی در نوع خود  شده فارس و دریای عمان که از شناخته اکولوژی خلیج

های مطالعاتی تحقیقاتی و بررسی نحوه  کار برگزار  نامه رود، طی روزهای گذشته با هدف انعقاد تفاهم به شمار می

  شد.

ادیه آبزیان هرمزگان را نیز بر عهده دارد در این که مسئولیت اتح نائب رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس

پروری،  های شیالتی و آبزی صرفه بودن فعالیت نشست با اشاره به اهداف برگزاری آن، با اشاره به اهمیت و لزوم به

وکتاب و وضعیت نامناسب صید و  حساب برنامه و بی اظهار کرد: متأسفانه در این حوزه شاهد اعمال و رفتارهای بی

توان  شك می که در حال حاضر چندین هزار قایق صیادی مشغول فعالیت هستند  و بی نحوی ادی هستیم بهصی
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ها از  های آینده شاهد از بین رفتن بسیاری از گونه زودی در سال گفت در صورت عدم مدیریت این وضعیت به

  های استان خواهیم بود. جمله یال اسبی در آب

های حوزه میگوی پرورشی در استان، تصریح کرد: در حال حاضر مشکالتی  و چالش بازرگان با اشاره به مشکالت

های استان از جمله  در میگوهای پرورشی برداشتی از سایت "سر قرمزی"همانند رنگ میگوی پرورشی و پدیده 

ایم که  های موجود است که با استانداردهای اروپا و سایر مشتریان خارجی همخوانی ندارد و شاهد بوده چالش

خورده  رغم وجود قراردادها یا برگشت چندین محموله میگو به دلیل این نقایص و عدم تطابق با استانداردها علی

  شده است. های نازل خریداری یا باقیمت

 

 

شده از مزارع هرمزگان با همین وضعیت نیز در  ه پرورش آبزیان با بیان اینکه میگوی برداشتاین فعال حوز

باالی جدول کیفیت و طعم میگوی تولیدشده در ایران قرار دارد، اضافه کرد: ما در بخش خصوصی در پی  رده

http://khalijefars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=95142
http://khalijefars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=95142
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الزم را برای بهبود هر  گیری اعمال و تنظیم روابطی هستیم که بتوان از بخش علمی دانشگاهی و تحقیقاتی بهره

  چه بیشتر تولیدات پرورشی داشته باشیم.

های  های خود را به سمت ورود در بخش بازرگان تصریح کرد: بخش خصوصی و اتحادیه آبزیان در استان گام

  تحقیقاتی به حوزه پرورش میگو با هدف به دست آوردن این اطالعات آغاز کرده است.

فارس و دریای عمان پیرامون مسائل فنی  ارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیجهمچنین در ادامه این نشست ک

  صنعت پرورش میگو نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.

افرادی که در این بخش از نشست سخنرانی کردند عمدتا به مبحث رنگ میگوهای تولیدی در بازارپسندی این 

  باشد، صحبت به میان آوردند.های متعددی  تواند متأثر از مؤلفه محصول که می

بین و همچنین پدیده سر  نباید فراموش کرد مباحثی همانند رنگ میگو و استانداردهای موجود دراین

گونه که  قرمزی میگو، متأثر از عواملی همانند تغذیه میگوها در زمان پرورش است، کما اینکه آن

ی هرمزگان مبحث سر قرمزی میگوهای دهد، در مزارع پرورش تحقیقات کارشناسان مذکور نشان می

های  تواند ریشه در استفاده از تغذیه برداشتی که سبب برگشت چندین محموله نیز شده است، می

  ساز و تولید داخل داشته باشد. دست

گونه مطالب بر این نکته نیز اشاره کرد که در این میان ضرر اصلی متوجه  بازرگان در ادامه ضمن تائید این

  دهنده است. ها و افراد پرورش تعاونی

سازی، نوع تغذیه، نوع استخرها و عمر  دانیم که نحوه آماده وی ادامه داد: همچنین با توجه به تجربیات موجود می

های  وخاک مزارع و چندین مؤلفه دیگر از جمله مؤلفه ها، زمان فعال بودن و استپ فعالیت استخرها، نوع آب آن

  گوی پرورشی است.کننده در کیفیت می تعیین

ها بر صنعت میگوی  ها و تأثیرات واقعی آن وی اضافه کرد: برای رسیدن به درک درست و علمی از این مؤلفه

فارس و دریای عمان با اتحادیه  ها بین پژوهشکده اکولوژی خلیج پرورشی نیازمند افزایش تعامالت و همکاری
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انش و تجربه محققان این مجموعه با متخصصین و کارشناسان آبزیان هرمزگان هستیم و انتظار داریم با تلفیق د

  های اخیر بتوانیم تمامی راهکارهای الزم را بیاندیشیم. بخش خصوصی در سال

فارس و دریای  همچنین بازرگان ضمن قدردانی از حسن نیت و همراهی مسئوالن پژوهشکده اکولوژی خلیج

سازی یك مرکز تحقیقاتی مستقل و ویژه با هدف انجام مطالعات  عمان اضافه کرد: در استان نیاز اساسی به فعال

های الزم را در حد توان  کاربردی بر روی صنعت پرورش میگو داریم که در این راه بخش خصوصی حمایت

  دهد. صورت می

تان های موجود و رفع خطاها و انحرافات در صنعت پرورش میگو اس ها و مؤلفه وی بر لزوم اصالح برخی از رویه

های  وخاک و هوای مناطق مختلف نیازمند سایت با توجه به گستردگی هرمزگان و تنوع آب  اشاره و افزود:

تحقیقاتی متعدد برای هر سایت پرورش میگو در استان در کنار تجهیزات و استخرهای آزمایشی هستیم که 

  توان در آینده به این اهداف نیز جامه عمل پوشاند. می

ان سخنان خاطرنشان کرد: همگان )در صنعت پرورش میگو استان( باید بدانند که پیروی از قوانین بازرگان در پای

های اتحادیه و سایر نهادهای علمی تحقیقاتی به سود همه است و با توجه به حساسیت گونه  و دستورالعمل

  تواند همگان را متضرر کند. ها توسط یك فرد می میگو، تخطی از دستورالعمل

ضمن قدردانی از مدیران و فعاالن حوزه  فارس و دریای عمان رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیجامه در اد

پروری، اظهار کرد: تاکنون تحقیقاتی در استان در حوزه پایش مدیریت  بخش خصوصی فعال در صنعت آبزی

ربط در مزارع  های ذی نهای ترویجی توسط ارگا آمده که باید به شیوه دست مزارع میگو صورت گرفته اما نتایج به

  گیرد. تر  موردتوجه قرار می ترویج شود، کم

عنوان نمونه ما نیز همانند کارشناسان و اغلب تولیدکنندگان و متصدیان  محمد صدیق مرتضوی اضافه کرد: به

میگوی  عنوان یك تهدید برای تن را به 4صنعت پرورش میگو استان، باال بردن سقف تولید در هر هکتار باالتر از 
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دانیم چراکه  معتقدیم این پدیده سبب کاهش و افت شدید کیفیت و در نتیجه متضرر  پرورشی هرمزگان می

  تواند برند میگو استان را تحت تأثیر قرار دهد. شود  و می شدن همگان می

 

ها و  های متصدیان و اتحادیه وی همچنین ضمن اعالم آمادگی مجموعه تحت مدیریت خود برای رفع دغدغه

بر اصول علمی و تحقیقاتی، اضافه کرد: ما در استان آماده  های فعال در صنعت پرورش میگو، با تکیه تعاونی

زیست و  بتوانیم درمجموع به اقتصاد و محیطهرگونه همکاری با فعاالن حوزه پرورش میگو هستیم که امید است 

  تقویت چرخه ایجادشده کمك کنیم.

 

 

 

 

http://khalijefars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=95143
http://khalijefars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=95143
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 نشست علمی پیشگیری و کنترل از عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی
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