
 

                                       
      

 
 

 

 های ترویجی  گزارش نهایی طرح

 

 عنوان طرح :

 ترویج روشهای پیشگیری از عارضه سرقرمزی در میگو ی پرورشی در استان بوشهر

 

 
 

 نام مجری :

 علی قوام پور

 

 سال اجرا :

7931-7931 

 



 

 

 

 

 
 در میگوهای پرورشی استان بوشهر بررسی عارضه سرقرمزی  :عنوان طرح

 علی قوام پور نام  نام خانوادگی مجری طرح  :

 علی قوام پور نگارنده / نگارندگان :

 کاظم خاوازی، محمد پورکاظمینام و نام خانوادگی ناظر / ناظران  :

عقیح  دتحایان   یجحایی،  حسین عبدالحی، همایون حسین زاده صححایی، هممحن امیحالی  ر    نام و نام خانوادگی همکاران طرح :

وحیحد مدحدیی، بیبحه هاتحای،      خسالو آئین جمشحید،  اتکان اژدری،سمیالا مبارکی، مالیم میالهخش،  ،یسب، هاهک قائدییا، وحید یگایه

مجید عطویح  تمسحی، محمدرضحا     ،محمدعلی یظاری، محمدخلی  پذیال، احاالام محمدیحسن جلیلی،  حسین پیالی، داود ضالغام،

 عدال  سالوساایی

 پژوهشکده میگوی کشور)بوشهر( ز / پژوهشکده مجری طرح  :نام مرک

اداره کل شییت  اسیتان بوشیهر د اداره کیل دامیزشیکی اسیتان بوشیهرد         سازمان ها  و نهادهای همکار طرح :

 مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان بوشهرد اتحادیه پرورش میگوی استان بوشهر

 بسیج تخصصی موسسه تحقیقا  علوم شیتتی کشورکانون ح:طر رهمکا یهادنهاسایر 

 6931خالداد  تاریخ شروع :

 دو سال  مد  اجرا :

 های علمی معاونت ترویج و انتقال یافته –موسسه تحقیقا  علوم شیتتی کشور   :ناشر

 6931تاریخ انتشار: 

 



 

 چکیده

صند  پالورش میگو، از جمله یدالی  های سودمند و پالاهمی  در هخش آهزی پالوری اس  که هخش قاه  تحوجمی  

در  یاز رتد و توسده سالیع خود را مالهون اقبال روزایزون جمایی یسب  هه محصو ت مانوع ، سالم و مغحذی تولیحد  

پالورتی  تده صید میگوهای ارتباط ها کیفی  که پالورش دهندگان در مشکالتی از یکیچالخه یالآوری هوده اس . 

های یوین  ش هدف از اجالای این بالح، هکارگیالی رو میگوهاس .  در سالقالمزی عارضه هالوز هاتند، ها آن مواجه می

، ممحارتی هالگزاری کارگاهمای  ،هالداران هماله یوزتآماجالای هالیامه های در پیشگیالی و کاهش اثالات این عارضه ها 

 دردر اسحاان هوتحمال،   این بحالح  . الگویی می هاتد مایهای تالویجی، هالوتورها و ..... در قالب سایا دساورالدم ارائه 

ها همکاری تش مزرعه داوبلب واقع در سه مجامع پالورتی تیف، حلّحه و دلحوار جمدحاه هحه مسحاح       مالحله یخس  

مدیالان  ،دهندگان میگو ، جلسات مادددی ها حضور اتحادیه پالورشی اجالای این بالحام تد در راسااهکاارایج 621

هحا اسحامالار بحالح در سحال دوم، هحال مزرعحه       دهندگان محزارع میگحو هالگحزار گالدیحد.     کارتناسان تیالتی، پالورش و 

یایح . در هالیامحه   سای  ایاخحاهی، گسحااله اجحالای بحالح هحه دو هالاهحال ایحزایش         9الگویی، ها مزارع تاهدی در هالیک از 

م  ایزایش دهنحده ریسحک   عوا وپایش  ،اهادا تالایط مخالف هال مالاح   پیش، حین و پس از هالدات عملیاتی بالح، 

در در مالاح  مخالف، ثب  و پس از آن، محام  تالین علح  وو یحا علح ه هحه عنحوان یایجحه        عام  هه هالهالوز عارضه، 

هه مزارع  جم  همبود تالایط محصولها اجالای هالیامه های تالویجی مشخص، هنمودهای کارهالدی رتوصیه ها و  قالب

یشسح    9لسحه و  ج 61روز حضور محققین در محزارع،  یفال 16ضمن   ،در اجالای این بالحگالدید. ارائه  تح  پوتش

هالگحزاری  یفحال روز   662یفال روز آمحوزش کارتناسحان پمنحه ،     611، هماله هالدارانیفال ساع  آموزش هه  261تالویجی،

تالویجی، یک عنوان اپلیکیشن مدیالی  مزارع پالورش میگو، هالگحزاری دو   عنوان پوساالیک تمیه آموزتی، کارگاه 

ها توجه هه اقدامات تالویجحی صحورت   اقدام گالدید.  الیامه تلویزیویی،ه  9هالیامه روز مزرعه و یک هالیامه ایاقال یایاه و 

سحط  یفحوط بحالح در    گالیاه، ها اجالای این بالح ، عارضه سالقالمزی در سایامای تح  پوتش بالح مشاهده یگالدید.

 مزرعه و دلحوار هحا   93مزرعه، تیف ها  16سای  و حلّه ها  9هکااره در  621هکااریو  21مزرعه  1سال یخس  مدادل 

مزرعه الگوییه محاسبه تد و ها اسامالار بالح در سال دوم، هال مزرعه الگویی، هحا محزارع    2مزرعه، هالیک دارای  21

سای  ایاخاهی، گسااله اجالای بالح را هه دو هالاهال ایزایش داد. هحه ایحن تالتیحب ضحالیب یفحوط در       9تاهدی در هالیک از 

از کحح  مححزارع  سححای  هححای مناخبوهححا درصححد  6224سححای  هححای تححح  پوتححش بححالح تالویجححی در سححال یخسحح  

هکاحار سحط     6611درصد ک  مزارع یدال اساان وها  2219سای  ایاخاب تدهه و   9هکاار سط  زیال کش  در 2411

درصحد از سحط  زیحال کشح  اسحاان       929درصد در سای  هحای مناخحب و    421ه هه 6931زیال کش  ه و در سال دومو

 هالآورد گالدید


