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  :تعريف مسئله و اهميت موضوع 

یوان ذهه اتذا ارزش   اذه   مذی رذبرر  میگو به عنوان یکی از منابع با ارزش غذاایی رر هاذان غ غنذی از یبای ذاا غذاایی م  ذو        

مصذب  رویذا    م ققین علذو  یذایذه غ شکیذکی   های یافهه اتاس بب .اخهصاص رهد ربه خو اقهصاری غ هایگاه منات ی را رر بازار

-هلذوریبی مذی   یماری های مهعذدری تفید رر مقای ه با رویا قبمک از تالما باالیبی ببخوررار اتا غ مصب  آبکیان از ببغز ب

-مذی  غ غیذبه یبای اا ییمیایی شبغیئین، چببی، آ ، موار معدنی، غیهذامین   رارایرویا آبکیان، همانند رویا قبمک غ مبغ  اند.

بذه   .اتذا یده ها  ارزش غاایی آنرر  غ منجب به ببغز یفاغا مهذییب بورهای مخهلف آبکیان هرر رونه این یبای اا مقدار باید،اه 

مذورر یوهذه قذبار    آبکیذان   یهذا رر مقای ه با تایب رونهغ االبی شائین  شبغیئین  حاغی میکان رژیم غااییمیگو به عنوان  طوری اه 

 .یور.می نا  ببرههوانی  به عنوان غاای آناز  هامبغزغ  ه اتاربفه

نمذی   اذار به می باید اه ببای میگوهای ریک این آبکی مامهبین رغش فبآغری از میگو رر حال حاضب یولید فبآغرره های منجمد 

زش بذا ار  غ یبیذی غ تذ   یذام   تنهی مانند نمک تور یذده غ خکذک،  یخمیذبی     تاالر، ان بغ،فبآغرره هایی از همله  . امارغر

از میگوهای ریک غ فاقد ارزش صاررایی قابذ   اه  به یمار می رغند م صوالییرویا چبخ یده، ببرب غ توخاری از  نظیبافکغره 

غ  رذبرر به یک  منجمد به بازار عبضه مذی صبفا اما رر ایبان میگو  امبغزه رر بازارهای هاانی رید به تکایی رارند.یولید ه هند غ 

ایجذا  مذی    غ  نیاز بازار یوهه به ارزش غاایی میگو ، اهیگوهای ریک تبمایه رااری صورا نگبفهه اتاببای یولید فبآغرره از م

 فبآغرره های مخهلف غ ایجار ینوع رر م صوالا میگو را  ببرارند.رر زمینه یایه غااهای رریایی یولید انندران  اند

فاصله ب یار زیار  (،یلورب ا  ۵/8 – 3/93 حدغر) 931۲ – 9318طی تال های رر ایبان  یامینمصب   شائینیوهه به تبانه از طبفی 

 قبار رارن اهمیا  تالما هامعهبب  ارزش غاایی میگوغ یاثیب  ایلورب ( ۲/۲2) هاانیامین  ررارقا  غ اعدار تبانه مصب  این  بین 

غ اهمیذا  نقذش  نیذک  افکایش همعیا هاان  همچنین. خانواره ها نکان می رهد رر ت د غااییرا به ایکال مهنوع  میگو هایفبآغرره

بذبای  های ارائذه یذده    ح راه به عنوان بخکی از مانند ت  ی مصب  آماره غ یخمیبیفبآغرره های یولید  ببایهای ریک را میگو 

 می اند. ارائه هامعه یامین شبغیئین مورر نیاز

ماره اغلیه رر م یط حاغی نمک  قبار رارن اه از  هی یدط قه بندطعم رهنده رر ربغه غ بوره مایع  فبآغرره ای به یک  میگوت  

از تذ  میگذو    فبآغرره یخمیبی .اتا یککی  یده یخمیب، اتهخباج عصاره غ صا  ابرن ازبه رتا می آید غ فبآیند یولید آن 
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 غنذی از غ بذوره  بذه رنذز زرر رغیذن یذا قاذوه ای       های م لول رر نمذک غ شبغیئین  اه حاغی ح ا  می آیدم صوالا تنهی به 

 اتا.  (DHA) غ رغاوزاهگکانوئیک اتید  (EPA)اتیدهای چب  ضبغری غ مقاریب قاب  یوهای از ایکوزاشنهانوئیک اتید

 تورالعمل بكارگيري يافته در عرصهدس

 رر ظبغ  ییکه اییا زائداا تب غ ر  غ رارای شوتا ریک، تیاه غ ضایعاا تبرخانه  به یک  بدغن  یمیگویلورب  ا 9قبار رارن 

 رر  رار 

↓ 

میلی لیهب  ۵/2یام  ها افکغرنی تایب غ 9:9به ن  ا  با آ  یده شخههنیم رانه  ببنج رب   0۵2، رانه رریا نمک ایلورب   9 افکغرن

 ررصد تورباا شهاتیم 9/2رب  منو تدیم رلویاماا غ  ۲/2اتید اتهیک، 

↓ 
 م یط رمایبه مدا رغ ماه رر قبار رارن 

↓ 

 یز مهقال های مخصوص صافبا اتهفاره ا صا  ابرن

↓ 
 رقیقه 32ررهه تل یوس به مدا  0۵شاتهوریکه ابرن رر رمای 

↓ 
 رر رمای یخچال به مدا یش ماه ییبه رنز ییکه ای رر ظبغ ربمی  ۲۵2رر مقاریب  نگاداری

 

 کارگيري يافته در عرصه : نتايج و مزاياي حاصل از به

 ایجار ینوع رر فبآغرره های رریایی

 افکغره از میگوهای ریک فاقد ارزش اقهصاری ایجار ارزش 

 یایه فبآغرره یخمیبی 

 یایه چاینی غاایی از میگو

: )عک  بای هی مببوط به یافهه مورر نظب بوره غ از ارائه عک  های عمومی غ فاقد شیا  عكس/عكس هاي شاخص از يافته

  مکخص خورراری یور(
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 اي در ظروف شيشه ميگوعمل آوري شده سس   - 9شكل 

 

 

 صاف کردن سس ميگو - 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وريزه کردن سس ميگوپاست – 9شكل  
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 ميگوگوشت تهيه شده از سس  - 4شكل 

 

 

 زائدات ميگوتهيه شده از سس  – 5شكل 

 


