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 آسیب شناسی مراکز تکثیر الرو میگو عنوان

 2931 -علی کریمی  نویسنده

  مترجم

 

 اشاره :

تولید بچه میگو فرآیندی است که در مراکز تکثیر با هدف تامین بچه میگوی مورد نیاز مزارع میگو و بعنوان یک 

بنگاه اقتصادی آبزی پروری مطرح است .  و با توجه به اینکه  سیستم پرورش میگو در ایران مبتني بر تهیه بچه 

 میگو از مراکز تکثیر پایه ریز ی

شده بود لذا همزمان با توسعه مزارع پرورش میگو  ایجاد مراکز تکثیر الرو میگونیز در دستور کار قرار گرفت . 

ز صنعت در بخش خصوصی کمی دیر تر از مزارع میگو بود و تا قبل از آن برنامه اگر چه توسعه این بخش ا

ریزی شده بود تا الرو مورد نیاز از طریق مراکز وابسته به دولت تامین شود که برای تولید انبوه نمی توانست 

بود و از آنجاییکه جوابگو باشد  ولی در الگوی توسعه و ایجاد انگیزه و پایه ریز ی بخش بسیار موثر و راهگشا 

تولید بچه میگو براي فعالیت مزارع ضروري بود در طي سالهاي اجرای برنامه توسعه مزارع میگو  تعداد و 

ظرفیت این مراكز به حد موردنیاز  افزایش یافت. ولی در ادامه  به دلیل رکود حاصل در صنعت و عدم تقاضا، 

برداري قرار نگرفتند و مراكز بهره برداري شده نیز با تمام  مورد بهره 28و  28برخي از این مراكز در سالهاي 

 ظرفیت  خود فعالیت نکردند

 سابقه : 

مركز تكثیر میگوي كالهي، قدیمي ترین مركز تكثیر میگو در ایران و استان هرمزگان است. در سالهاي اجرای 

صادر شد و با در نظر گرفتن ظرفیت مجوز براي احداث مراكز تكثیر میگو در این استان  38برنامه توسعه میگو  

واحد به مرحله تولید  38مجوز افزایش یافت که با رکود  پرورش میگو تنها همان  31مزارع میگو  این تعداد به  

رسیده و  پاسخگوي نیاز مزارع بودندو سایر مجوزها در مراحل ابتدایی متوقف و توسعه نیافت . و در حال حاضر 

 عالیت مشغولند مرکز تکثیر به ف 2تنها 

  

آغاز شد  و  با احداث مركز بزرگ تكثیر میگو  3832تكثیر میگو در استان بوشهر با فعالیت مركز بندرگاه در سال  

با صدرو مجوز تكثیر براي بخش غیر دولتي كار احداث و بهره برداري از  3811در حله ادامه یافت. در سال 

 به بخش غیر دولتي آماده بهره برداري هستند مركز تكثیر میگو متعلق  83مراكز تكثیر آغاز و در حال حاضر 

 

در استان خوزستان و در سالهای اولیه توسعه پرورش میگو، مركز تكثیر میگوي بندر امام خمیني ) متعلق به 

مركز  31مجوز ساخت  3813شیالت ایران( تنها مركز استاني تولید كننده بچه میگو به شمار مي رفت. در سال 

به انجام رساند.  و بعد  3812تان صادر گردید كه اولین مركز تولید آزمایشي خود را در سال تكثیر در استان خوزس

مركز متعلق به بخش غیر دولتي در نزدیكترین فاصله به مجتمع پرورش میگو   احداث و مورد بهره  3از آن  

 برداري قرار گرفتند. 
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در این استان مورد بهره بردراي قرار  3813سال  اولین مركز تكثیر میگو در سیستان و بلوچستان در استان  

 (3مركز تكثیر  میگو  استان آماده بهره برداري هستند ) 1گرفت و در حال حاضر 

 

 

 

 (8)  –هزار قطعه (    -  18-21)میزان تولید بچه میگو در کشور طی سال 

 2911 2933 2931 2933 2931 2931 2931 2939 سال

 828000 532000 306000 114000 57000 24700 18000 282 میگو بچه تولید

 ماخذ : سالنامه آماری سازمان شیالت ایران 

 

 

 

 هزار قطعه (  -   23-01)میزان تولید بچه میگو در کشور طی سال 

 2931 2913 2911 2913 2911 2911 2911 2919 2911 2912 سال

 بچه تولید

 میگو

6830

00 

7643

00 

2211

319 

3331

11 

1113

11 

9339

11 

3991

13 

1911

11 

1111

11 

31221
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 ماخذ : سالنامه آماری سازمان شیالت ایران
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 آسیب شناسی 

شروع شد و قبل از آن  پرورش میگو فعالیت تکثیر میگو در بخش خصوصی پس از توسعه و آغاز طرح ها ی

بصورت محدود تولیدات بخش دولتی و در مواردی واردات الرو گونه مونودون از کشور مالز ی تامین کننده 

ولتی بود .بر خالف مزارع میگو که سرمایه گذاری الرو مزارع تازه تاسیس و یا استخرهای ترویجی مراکز د

دولتی در احداث زیر ساختها و ایجاد مجتمع های پرورش میگو عاملی برای جذب سرمایه گذاران در این بخش 

بود  و راه آنان را هموار نمود، دولت در اجرای طرح های تکثیر میگو هیچگونه حمایت سرمایه گذاری زیر 

ه تامین بچه میگو و ضرورت ایجاد فعالیت های پیشین در این  حرفه عاملی شد تا ساختی نداشت و  نیاز ب

بتدریج واحدهای تکثیر میگو در کشور احداث و به فعالیت بپردازند و  از این روی مشکالت آنان بصورت 

اره با مستقل مورد توجه قرا ر نگرفت و تحت شعاع پرورش کمتر به موضوع مبتال به آنان پرداخته شد و  همو

 چالش هایی مواجه بود ه اند که به برخی از آنها اشاره خواهد شد .

 حضور خارجی ها در مراکز تکثیر الرو میگو  -3

تولیدات مراکز دولتی و تولید آزمایشی مراکز تکثیر بچه میگو ی بخش خصوصی که تازه فعالیت تولیدی خودرا 

آغاز نموده بودند هیچگاه به تولید انبوه نرسید و برای برون رفت از این مشکل مدیران این مراکز دست به دامان 

ب آن هند ، فیلیپین  ، و... شدند که یکباره تحولی در کارشناسان و یا در واقع کارگران تجربی کشور تایلند و متعاق

تولید ایجاد و عطش مدیران را در جذب این افراد   دو چندان کرد و بخت نیز با آنان یار بود و شکوفایی وسود 

 وسوسه انگیز پرورش میگو   در آن سالها سیل خارجی ها  را  روانه مراکز تکثیر ایران نمود . با وجود اینکه گونه

ایران متفاوت از گونه غالب جنوب شرق آسیا بود ولی تبحر آنان در تولید تعجب آور و فرصتی برای عرض اندام 

 90-74یسالها یدر کشور طیگو الرو میر نمودار تکث
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کارشناسان داخلی بوجود نیاورد و آنان نیز که میدان را خالی میدند یکه تاز میدان بوده و کار به جایی رسید که فوت 

ه شده به زبان تایلندی بر روی مواد مورد استفاده را نیز کوزه گر ی را نشان کسی نداده و حتی برچسب های نوشت

بصورت محرمانه از بین میبردند  و اینجا بود که اعتماد بنفس کارکنان داخلی را تضعیف   و عطش مزرعه داران 

ادرو را تقویت کردند  و باورهای غلط را پایه ریزی نمودند . و بعدها نیز با تغییر گونه،  پای کارشناسان کشور اکو

 نیز به صنعت تکثیر میگوی ایران باز شد 

سال از تولید تجار ی مراکز تکثیر هنوز این فعالیت وابسته به کارکنان خارجی است و این در حا  31با گذشت بیش 

لی است  که طی چند سال گذشته  فارغ التحصیالن زیادی در رشته شیالت  وارد بازار کار شده واکثرا" در مشاغل 

حضور دارند . و با وجود اینکه تعدادی از آنان در مراکز تکثیر مشغول به کار هستند هنوز نتوانسته اند  غیر مرتبط

بطور مستقل مدیریت تولید را بعهده گیرند  و تا جاییکه برای متولیان امر نیز مشکالتی ایجاد شده است  تا حضور 

ل دارد با توجیه اینکه ازآنان برای  آموزش  استفاده افراد خارجی را که نیاز به اخذ مجوزکار  از ارگانهای مسئو

میشود مجوزها ی الزم اخذ میگردد هر چند که تا  چند سال آینده دست آنان رو خواهد شد و امکان عدم صدور 

مجوز وجود خواهد داشت که در این صورت نیروی جایگزین تربیت نشده است برخی از دالیل عدم حضور آنان در 

 و عدم رغبت مالکین این مراکز به حضور این متخصصین در این صنعت بیان میگردد مراکز تکثیر  

پرورش دهندگان بر این باورند که الروها ی تولید شده توسط خارجی ها از سالمت و بازماندگی باالتری  -

نسبت به الرو تولیدی توسط متخصصین داخلی برخوردارند و این موضوع را بدون ذکر دلیل و استدالل 

یان میکنند و تنها ناشی از یک فرهنگ سازی غلط   از گذشته است . در صورتیکه سالمتی الرو  ودر صد  ب

 بازماندگی بستگی به مولدین سالم و تغذیه مناسب مولدین و تغذیه مراحل الروی دارد 

 عدم اعتماد مالکین مراکز تکثیر نسبت به متخصصین داخلی  -

خلی از سوی مالکین مراکز تکثیر سبب شده است  زمانی که کارشناسان جوان عدم اعتماد به توانایی متخصصین دا

و با انگیزه ایرانی  پا به عرصه تولید می گذارند دچار دلسردی شده و سبب عدم خود باوری  و کاهش توانایی شده 

اوت قابل توجهی بین و فرصتی برای عرضه توانایی پیدا نمی کنند و این عدم اعتماد مالکین سبب میشود تامالکین  تف

امکانات تولید و رفاهی   و دستمزد ی  این دو گروه قایل شوند بعنوان مثال امکانات مورد درخواست خارجی ها به 

 هر طریق ممکن تامین ولی در مقابل کارشناسان داخلی عنوان میشود که باید از امکانات موجود استفاده نمایید . 

 خارجی ها مسئولیت پذیری کارگران در مقابل  -

به نحوی با کارشناسان داخلی برخورد شده است که سبب میشود کارگران در مقابل مسئولیتی که از جانب 

کارشناسان داخلی به کارگران محول میشود با کمترین دقت و مسئولیت پذیری انجام میشود و کارشناسان ناچار 

 (8ی برای بهبود امر تولید بکار فراهم نگردد )میشوند تا جزیی ترین کارها را خود راسا" انجام داده و فرصت

این عوامل موجب میشود تا کارشناس نتواند همه ساله در یک مرکز مشغول بکار شود و در نهایت کار خودرا رها 

 کرده و اگر فرصتی پیش آید   جذب شغل غیر مرتبط میگردد .  

 وابستگی به نهاد ه های وارداتی  -8

تمامی نهاده های تولید اعم از انواع سیست و فرآوردهای آرتمیا ، غذاهای مکمل و مواد شیمیایی و دارویی و حتی 

در برخی موارد مولد وابسته به واردات بوده که فعالین این بخش بر اساس سلیقه و توان مالی و پیشنهاد کارکنان 

شتی از مبادی غیر مجاز می نمایند که معضل بزرگی فرا خارجی اقدام به ورود بی ضابطه  و خارج از نظارت بهدا

روی صنعت است بطوریکه در بسیاری از موارد انگشت اتهام وقوع و بروز بیماری در کشور متوجه همین نهاد ه 

های وارداتی است . متاسفانه علی رغم توسعه صنعت هنوز در زمینه انتقال تکنولوژی و تولید غذای مکمل سرمایه 

زم انجام نشده است که شاید ناشی از  عدم توجیه اقتصادی به لحاظ نیاز محدود این نهادها در سطح کشور گذاری ال

باشد که محدودیت مقدار مورد مصرف  با ظرفیت یک واحد تولیدی که مختص این صنعت ساخته شود متناسب  و 
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ی اقتصادی بیشتری انجام شود و  دارای صرفه و توجیه اقتصادی نباشد . در این خصوص الزم است تا بررسی ها

یا حداقل تجار وارد کننده این رغبت را پیدا کنند تا از طریق اخذ نمایندگی از تولید کنندگان معتبر جهانی این نوع 

 نهاد ه ها را بصورت نظارت شده به کشور وارد و در اختیار تولید کنندگان بچه میگو قرار دهند . 

 ي میگوعدم توجه به توسعه مولدساز -8

میگوي مولد به عنوان ماده اولیه بخش تكثیر براي تامین بچه میگوي مورد نیازمزارع نقش حیاتي دارد . با توجه به 

توسعه صنعت تكثیر و پرورش میگو در كشور ، نیاز به تامین مولدین مناسب جهت تامین بچه میگوي با كیفیت 

ولد قابل قبول در تكثیر و تولید پست الرو پاك بودن از مورد نیاز، افزایش یافته است. از مهمترین مشخصات م

عوامل بیماریزاي مهم و دارا بودن مشخصات و صفات ژنتیكي مطلوب ) رشد سریع و مطلوب، حصول میانگین 

 وزن باال در طول مدت پرورش، مقاومت در مقابل شرایط نامطلوب محیطي و بیماریها و ....( میباشد.

هندی به ایندیکوس جایگزیني مولدین وحشي با نوع پرورشي آن که بهترین گزینه شناخته  شده با تغییر گونه از سفید 

بود به مرحله عمل درآمد استفاده از مولدین پرورشي به عنوان یكي از راههاي پیشگیري از بروز بیماریها در 

فوق در خصوص كنترل  مزارع پرورش میگو مورد توجه و تائید قرار گرفته است. در كنار موارد اشاره شده

بیماریها، بهبود كیفیت الروهاي تولیدي با انتخاب اصلح از مولدین یا كیفیت در كنار افزایش میانگین وزني 

میگوهاي پرورشي با ذخیره سازي الروهایي  كه داراي ذخایر ژنتیكي مناسب مي باشند ضمن كوتاه كردن طول 

دن این صنعت خواهد شد. در این ارتباط  افزایش ژنهاي با مدت پرورش و بهبود سایز محصول باعث اقتصادي ش

 كیفیت میتواند باعث افزایش كیفیت نهائي محصول كشور و نهایتا" تولید اقتصادي آن گردد.

متاسفانه در وضعیت موجود مولد سازی به شیوه بسیار ابتدایی در استخرهای پرورشی انجام شده و در فصل 

می یابند . تاسیس و راه اندازي یك مركز اختصاصی  براي تامین مولدین پرورشي  تکثیر به مراکز تکثیر انتقال

مورد نیاز تولید با هدف تامین میگوي مولد ایمن و سالم  در شرایط قرنطینه با اجراي دستور العملهاي زیست 

قاء كیفیت رشد ایمني و كاهش خطر ورود عوامل بیماري زا،  امكان برنامه ریزي  اصولي براي به گزیني و ارت

بچه میگو از طریق  اجراي برنامه هاي ژنتیك ، فراهم نمودن زمینه برنامه ریزي از سوي مراكز تكثیر براي 

تامین به موقع  بچه میگوي مزارع طرف قرارداد و اجراي طرح هاي ژنتیكي اصالح نژاد و به گزیني مولدین 

ید میگوهاي مولد اصالح شده با كیفیت برتر تحت تحت نظارت كارشناسان عالي رتبه داخلي و خارجي  و تول

شرایط بهداشتي و قرنطینه اي و دراختیار قرار دادن این مولدین جهت تولید بچه میگوهاي مورد نیاز مراكز 

 تكثیراز ضروریات این صنعت خواهد بود 

 عدم هماهنگی بین مراکز تکثیر و مزارع میگو  -4

است  بدین معنی که در طول فصل تکثیر الزم است تا با توجه به تولید در مراکز تکثیر بصورت تولید خطی 

ظرفیت مرکز یک روند تولید مستمر و منظم برنامه ریزی شود و بر این اساس نسبت به تامین نهاده های تولید از 

هماهنگ قبل برنامه ریزی شود . متاسفانه فرهنگی باب شده است که مزرعه داران با حلقه اول و پایه تولید هیچوقت 

نبوده و مدیران مراکز تکثیر به دلیل عدم رغبت مزرعه داران به عقد قرار داد ، توان برنامه ریزی و پیش بینی 

تولید را پیدا نمی کنند و مجبورند ریسک سرمایه گذاری را تقبل کرده و در حد برآورد و پیش بینی و حدس  و گمان 

وعی شده است تا روند تولید و توزیع بچه میگو از روند متعادل و اولیه اقدام به تولید نمایند که این مشکل موض

خطی خارج و همواره در مقاطعی با انبوه الرو تولید شده و نبود مشتری و در مقطع زمانی دیگر کمبود الرو و 

نرخ  خالی ماندن ظرفیت پرورش را به دنبال داشته باشد از سوی دیگر وابستگی مراکز تکثیر به واردات و نوسانات

ارز، چالش ها  و چانه زنی های زمانبر و وقت کشی در توافق قیمت بوجود آورده است که مانع از انجام برنامه 

 ریزی تولید شده است . 
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 نقدینگی  -1

وابستگی مراکز تکثیر به واردات نهاد ها و دستمزد کارکنان خارجی با ارز آزاد ، فعالین این بخش  را در وضعیتی 

حجم هزینه کرد نقدی آنان افزایش یابد و امکان پرداخت اقساطی وجود ندارد حال آنکه پرورش  قرار داده است که

دهندگان توقع دارند تا الرو خود را بصورت شرایطی  و نسیه خریدار ی و تسویه حساب را به پس از برداشت 

یران مراکز تکثیر این انعطاف موکول نمایند به دلیل ضعف  مالی و نیاز به برگشت سریع تعهدات مالی برای همه مد

 وجود ندارد تا شرایط پرورش دهنده را بپذیرند و این نیز خود مانعی است برای تاخیر در عقد قرار داد. 

 و سایر  -3

علی رغم پر مخاطره بودن فعالیت تکثیر میگو  تا کنون تحت  پوشش بیمه محصوالت کشاورزی  که مورد توافق 

 ته است . تکثیر کنندگان باشد قرار نگرف

به بعد عالوه بر افزایش هزینه تولید  ، تلفات و کاهش تولید نیز در پی     pl 12تاخیر در تحویل بچه میگو از 

 خواهد داشت و مانع از تحقق تولید و در آمد پیش بینی شده میگردد 

کز تکثیر از جمله تطبیق شرایط بهداشتی با پروتکل سازمان دامپزشکی و الزام حضور ناظر دامپزشکی در هر مر

چالش هایی است که یکی دو سال اخیر این مراکز با آن موجه اند و پرداخت دستمزد یکساله در قبال فعالیت حداکثر 

شش ماهه از جمله این مشکالت محسوب میگردد که تنش هایی را فیمابین متولیان امور و صاحبان این مراکز ایجاد 

 نموده است . 
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