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 :مقدمه
تئین،نیازمند راهکارهاي بهینـه در تـامین ایـن منـابع غـذایی           روزافزون به پرو   رشد کنونی جمعیت جهان و نیاز     

 از جایگاه ویژه اي برخوردار بـوده  و مـی توانـد یکـی از محورهـا و      فعالیت هاي شیالتی است،در همین راستا    
افزایش تولید آبزیان مرهون افزایش تولیـد در زیـر بخـش     .راهبردهاي تولید پروتئین مورد نیاز کشور باشد   

درحالی که میزان صید آبزیان در طی دو دهه اخیر تقریبا ثابت بـوده و یـا افـزایش        .  است آبزي پروري 
و همچنـین   بواسـطه تقاضـاي بـاالي آن    روند رو به رشد پرورش میگـو در جهـان          .اندکی را نشان می دهد    

شـرایط  ساحل جنوبی کشور و نیز لم یزرع پتانسیل هاي بالقوه در خصوص اراضی مستعد پرورش میگو در نوار           
 سازمان شـیالت ایـران را بـر آن داشـت تـا در      ،اقتصادي و اجتماعی خصوصاً ارزآوري و اشتغالزایی این صنعت  

 ،تکثیروپرورش میگـو را در منـاطق سـاحلی کـشور         در زیر بخش شیالت     دولت  اي   قالب برنامه هاي توسعه   
ینـی داخل،بـا صـدور ایـن     مواد پروتئتوسعه و ترویج کرده تا از این طریق بتواند ضمن تولید و عرضه بخشی از   

 طـور همـسو     توسعه تکثیروپرورش میگو به   .،دنبال نماید وري باالیی را در قالب اقتصاد بدون نفت       محصول ،ارزآ 
کثیـر بـا مـشارکت بخـش     تقه و قدمت ،از طریـق توسـعه مـزارع پـرورش و مراکـز      ،علی رغم عدم وجود  ساب   

ع از تحقق اهداف توسعه پـرورش میگـو گردیـده انـد          مان عواملاگر چه برخی    . . خصوصی فراهم گردید  
لیکن به نظر می رسد که رفع این موانع و حصول اهداف و بهره مندي از منافع اقتـصادي و اجتمـاعی    

 .دور از دسترس نبوده و با برنامه ریزي مناسب می توان بر این مشکالت فائق آمد
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 :در جهانپرورش میگو وضعیت 
 قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمـی میگـو بـه    6ش میگو در جهان از سابقه اي نزدیک به    اگرچه پرور 

 1975در حالی کـه تـا سـال    . ي گسترش یافت ، باز می گردد  رمانی که تکثیر میگو به شکل تجا      ، ز 1950دهه  
و و غـذا و بهبـود     هزار تن بود با ارتقاي فن آوري تولید بچـه میگـ            50 میالدي تولید میگوي پرورشی در حدود     

 1990 میزان تولید میگوي پرورشی در اوایل دهـه  ،کیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع        
 .  هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت700به بیش از 

دوره کـه در طـی    تقسیم نمـود لی تکامتحوالت پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را می توان به چند دوره      
وین فن آوري تکثیرو پرورش میگو می تـوان  د که از آن به عنوان سالهاي ت     1965 تا   1950سالهاي  آن در   اول  

 دانـش  ،نام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمنـدیهاي محیطـی    
 1965 سـالهاي    فراز پرورش میگو در طی       دوره دوم .و فراهم آمد  الزم براي توسعه تجاري تکثیر و پرورش میگ       

 ،در کنارتحقیقات وسیعتر وعمیقتـر و که آن را  می توان سالهاي تکوین فن آوري دانست  اتفاق افتاد    1985  تا  
 تکـوین پـرورش میگـو    دوره سوم.تجهیزات الزم براي پرورش میگو تولید، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد           

که به واسطه تقاضا و قیمت بـاالي میگـو در بازارهـاي جهـانی شـاهد                حادث گردید      1995 تا   1985 در طی   
  گسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیاي جنـوب شـرقی و امریکـاي التـین بـه خاورمیانـه ، آفریقـا،              

ایران در خاورمیانـه   ودر طی این سالها کشورهایی مانند عربستان        .  پاسیفیک هستیم  -اقیانوسیه و مناطق ایندو   
در .  این فعالیت را به اجرا گذاردنـد    و ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه هاي توسعه            

مـشکالت ناشـی از بـروز بیماریهـا را     ...  کشورهاي متقدم نظیر چین، تایلنـد، اکـوادور و  ،عین حال در این دوره 
 دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهنـدگان میگـو بـاز                تجربه کردند و برخی مانند فیلیپین     

 .کل میگوي تولید شده در این سال بود% 30 میزان تولید میگوي پرورشی در پایان این دوره کمتر از .گردند
یـد  در ایـن دوره تول .به سالهاي اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز مـی گـردد   تکامل پرورش میگو دوره چهارم  

ود رسـید و کـاهش قیمـت میگـو در     خبه باالترین حد ) پرورشی ودریایی (میگوي پرورشی و میزان عرضه میگو 
بازاراهاي جهانی مشکالت زیادي را براي بسیاري از کشورهاي تولید کننده میگـو، نظیـر ایـران، بوجـود آورده           

اي توسعه مزارع همچنـان وجـود       علیرغم کاهش شدید قیمت میگو در بازارهاي جهانی سرمایه گذاري بر          .است
و سـرمایه گـذاري بـراي ایجـاد مـزارع      و در کشورهایی نظیر پرو و برزیل      نگاهی به وضعیت پرورش میگ    . دارد

 کماکـان تقاضـا وظرفیـت    ،بـت در بازارجهـانی میگـو   ا علی رغـم تـشدید رق  جدید گویاي این حقیقت است که   
ورهایی تاب مقاومت خواهند داشت که سـرمایه گـذاري   مناسبی براي توسعه وجود دارد لیکن در این رقابت کش   

هاي الزم را در زنجیره تولید از تحقیق و تولید دانش فنی تا فرآوري و بازاریـابی بـه نحـو مناسـبی بـه اجـراء                         
تایلند و مالزي و حتـی ویتنـام از چنـدین سـال      از کشورهاي آسیاي جنوب شرقی نظیر      کاري که برخی     .گذارند

ا افزایش بهره وري مزارع و کاهش هزینـه هـاي تولیـد در میـدان رقابـت بـا دیگـر تولیـد               قبل آغاز نموده و ب    
 .می ربایندکنندگان کماکان گوي سبقت را 

 5/6 از مـرز    2007در سال  بر اساس آمار منتشر شده از سوي فائو          )صید و پرورش   (  میگو  جهانی تولیدمیزان  
 میلیـون  275/3میگوي پرورشی از صید میگوي دریایی با حدود تولید اولین بار و براي  گذشت  میلیون تن تولید    

 بـوده  واحد سطح و همچنین افزایش سـطح زیرکـشت   تولید در  رشد  از  این افزایش ناشی    تن پیشی گرفت که     
رونـد صـعودي   % 6نه بـیش از  طی دهه گذشته تولید میگوي پرورشی درجهان با میانگین رشـد سـاال   در   .است

ثابت بـاقی مانـده   نسبتاً  میلیون تن 3/1میزان تولید در حدوداین رشد با  2002تا 2000سالهاي طی  در داشته و 
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 ولیکن پس از ورود به هزاره جدید وگذر از دوره شیوع بیماري هاي ویروسی میگو و همچنـین  گـسترش        است
اي بعـدي  درصدي تولیـد میگـو در سـاله    13 تا 10  پس از آن شاهد رشد بیش از   ،ویروس تفکر تولید در کنار     

تـن میگـو در   میلیـون  265/1 کشور چـین بـا بـیش از          ،بر اساس آمار منتشر شده    . )1نمودار   (این دهه هستیم    
 .استبوده جهان  بزرگترین تولید کننده میگوي پرورشی میالدي 2008سال

تولید جھانی میگوی پرورشی در طی سالھای ١٩٩١تا ٢٠٠٨
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یایی  میگـوي پرورشـی از جملـه کـشورهاي آسـ      تـن  290000  تولید بااندونزي   و   تن 580000 تولید      باتایلند  

 بزرگتـرین    اکـوادور  کشور. قرار دارند در این سال    هستند که در زمره بزرگترین تولید کنندگان میگوي پرورشی          
  به عنوان یکی دیگـر از تولیـد کننـدگان مهـم    نیز  برزیل و ود تولید کننده میگو در نیمکره غربی به شمار می ر 

 .)1جدول. (دخود نمایی می کندر میان تولیدکنندگان برتر قاره امریکا 
 

  میالدي2008 بزرگترین کشورهاي تولید کننده میگوي پرورشی جهان در سال -1 جدول
  

 قاره امریکا قاره آسیا
 )هزارتن (میزان تولید  کشور )هزارتن (میزان تولید کشور

 180 اکوادور 1265 چین
 60 برزیل 580 تایلند

 46 مکزیک  290 اندونزي
 12 کلمبیا 112 نده

 12 ونزوئال 155 ویتنام
 12 هندوراس 57 بنگالدش

 
مهمترین گونه هاي پرورشـی عبـارت از    بوده و بر خالف پرورش ماهی تنوع گونه در میگو پروري نسبتا نا چیز             

 در حالی که پرورش میگـوي سـفید غربـی تـا پایـان قـرن       . می باشدمیگوي ببري سیاه و میگوي سفید غربی   
محدود می شد اما در چند سال اخیر این گونه بـه حـوزه کـشورهاي آسـیایی وارد                    به قاره امریکا   موماًبیستم ع 

توسعه ایـن گونـه در ایـران      همانطوري کهشده و در برخی از کشورها رفته رفته به گونه غالب تبدیل می شود    
 Litopenaeus تیـریس  روساسـتیلی    هـاي دیگـري نظیـر   گونـه . شاهدي بـر ایـن مـدعا مـی باشـد     نیز 
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stylirostris  اوریانتالیس و )  Peaneus orientalis  (   در فهرسـت  . از  انواع مهم به شـمار مـی رونـد
و ) Fenneropenaeus merguiensis( میگوي موزي مانندحدود بیست گونه پرورشی نامهاي دیگري

اندکی از تولیـد   را می توان مشاهده نمود که سهم )Fenneropeaneus  indicus(میگوي سفید هندي 
 .میگوي پرورشی را به خود اختصاص می دهند

 
 تجارت جهانی میگو

 بالغ می گردد اما بخـش عمـده آن در   2007 میلیون تن در سال5/6بیش از اگرچه میزان تولید جهانی میگو به  
 در حـدود  داخل کشورهاي تولید کننده مصرف شده و میزان میگویی که به بازار هاي جهانی وارد می شود تنها    

ـ    2007در سال   . کل تولید است  % 30 و ده ) هـزار تـن   560(، امریکـا   ) هـزار تـن    277(ن میالدي کشورهاي ژاپ
ارزش کـل واردات میگـو توسـط        .  وارد کنندگان اصلی میگو بوده اند      ) هزار تن  992(کشور عضو اتحادیه اروپا     

 میلیارد دالر آن تنهـا بـه   5/8ت که بالغ بر  میلیارد دالر برآورد شده اس     16کشورهاي عمده تولید کننده بیش از       
برآوردها نشان می دهد که علیرغم ثبـات و یـا         ). 2010شیالت تایلند   ( تعلق دارد    عضو اتحادیه اروپا   هايکشور

 درصـد  15 تا  12سیر نزولی قیمتها در بازارهاي مصرف، میزان تولید میگوي پرورشی ساالنه به طور متوسط با                
 .ودافزایش روبرو خواهد ب

 215/0 براساس مطالعات انجام شده  میانگین سهم ایران از بازار صادرات جهانی در سال هاي گذشته معـادل              
 که بر همین مبنا پیش بینی مـی   درصد بوده است51/0درصد بوده و حداکثر سهم ایران نیز از این بازار معادل        

ل توجهی داشته و در سال پایانی برنامه بـه  رشد قابم توسعه در طی سالهاي برنامه پنج    این سهم صادرات    شود  
 هزار تن متغییـر  29 تا 12  رسیده و میزان  صادرات بین 35/1 و 57/0 حداقل و حداکثر درصد هاي به ترتیب   
 .)کتابچه طرح جامع پرورش میگو:ماخذ (باشد

 
 

  پیش بینی پتانسیل صادراتی ایران در بازارهاي جهانی میگو طی سال هاي-2جدول
1393 تا 1389   

درصد، هزار تن:واحد  

:صادرات ایران براساس :سهم براساس   

 میانگین سهم دوره حداکثر سهم دوره

 پیش بینی
 میانگین دوره حداکثر دوره  صادرات جهانی

 سال شمسی سال میالدي

17/05 7/19 1911 0/892 0/376 2012 1390 

20/38 8/59 1986 1/026 0/433 2013 1391 

24/37 10/27 2064 1/181 0/498 2014 1392 

29/13 12/28 2145 1/358 0/572 2015 1393 
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 پرورش میگو در ایران وضعیت
 تجربیات ایران در زمینه تکثیر و پرورش میگو از تعداد انگشتان یک  دست کمتر بود، در اولین شماراگرچه 

با .  پایانی برنامه هدف گذاري گردید هزار تن میگوي پرورشی در سال10برنامه توسعه دستیابی به تولید 
کوششهاي انجام شده و بهره گیري از همکاریهاي فنی سازمانهاي بین المللی، در طی این برنامه تنها بخشی 

تکثیر و پرورش آزمایشی انواع میگوهاي . از مطالعات فنی و شناخت اراضی مناسب توسعه انجام پذیرفت 
میگوي سفید هندي و میگوي سرتیز  ،   Penaeus semisulcatus)میگوي موزي، ببري سبز( بومی 

(Metapenaeus affinis)و شناخت اراضی مستعد ) ببري سیاه (   و تجربه پرورش میگوي غیر بومی
توسعه از جمله اقدامات اساسی در طی سالهاي آغازین برنامه بود که با واگذاري اراضی براي احداث مزارع در 

علیرغم عدم دستیابی به اهداف کمی، در پایان . هر  و سپس هرمزگان ادامه یافتاستانهاي خوزستان و بوش
این برنامه  که با حمایت مستقیم دولت از قبیل ارایه خدمات کارشناسی و وامهاي با نرخ سود و کارمزد پایین 

 .پشتیبانی گردید، زیربناي توسعه پرورش میگو تا حدودي فراهم آمد
با موفقیت نسبی مراکز تکثیر و پرورش . وم برنامه نیز تا حدود زیادي استمرار یافتاین روند در طی سالهاي د

  در دو سال پایانی و در بازارهاي جهانیمیگو و گسترش فن آوري و از سوي دیگر قیمت نسبتا باالي میگ
 ي براي سرمایه گذاري از خود نشان داد و گسترش مزارع سرعترنامه بخش غیر دولتی تمایل بیشترب

 تن رسید و بستر الزم براي 1800در سال پایانی این برنامه میزان تولید به بیش از . بیشتري به خود گرفت
افزایش تولید میگوي پرورشی فراهم شد به طوري که میانگین رشد ساالنه در طی دو سال اول برنامه 

اما با تنزل . مه فراهم گردید  درصد بود و ظرفیتهاي فیزیکی الزم براي دستیابی به اهداف کمی برنا100سوم
 در کنار بروز عواملی چون سرماي قیمت میگو در بازارهاي جهانی و کاهش قدرت رقابت صادر کنندگان ایرانی

 روند گسترش مزارع و تولید میگو متوقف شد زودرس و بیماري لکه سفید ویروسی در مزارع پرورشی موجود،
ولیکن این روند در سالهاي انتهایی .تولید کنندگان قرار گرفتو فصل جدیدي در پیش روي برنامه ریزان و 

برنامه چهارم به واسطه سیاست تنوع گونه اي و ورود  گونه پاسفید غربی یا وانامی به عنوان گونه اول 
 .پرورشی تجاري ایران و تولید اقتصادي در واحد سطح  گرایش مثبت به خود گرفت

 
 تجارت داخلی میگو

 به بازارهاي خارجی این حرفه مطرح می باشد ولی تجربیـات  گوي کشور با اتکا  صادرات    پرورش می   محصول
در شـرایط حـال    صادرات و بدون وجود بازار مکمـل داخلـی ،    ان داده است که تولید با هدف صرف گذشته نش 

 حـال  در کـشور  در شـده  تولیـد  پرورشـی میگوي  مجموع از ، منطقی به نظر نمی رسد،حاضر تجارت جهانی
 مقـدار  ایـن .شوند می مصرف صادرات براي مابقی و رسیده مصرف داخلی به آن درصد 10 تا 5 بین حاضر

 تشکیل را داخلی مصرف درصد 10 حدود 1387 سال در عنوان مثال به و بوده متغیر مختلف هاي سال در
 مـصرف  بـراي  لـی داخ بازار ظرفیت که ست ا آنباشد بیانگر می  اهمیت حائز مبحث این در که آنچه . داد

کامـل   جـذب  حـد  در شـده  انجـام  ابتـدایی  مطالعـات  اساس برالزم  مدیریتی شرایط تامین صورت در میگو
 انتظار توان می آتی سالهاي در توسعه تولیدات برنامه و موضوع این به عنایت با که دباش می فعلی تولیدات
ه مرکـز آمـار ایـران بـا احتـساب میـانگین         بر مبناي اطالعات ماخوذداخلی بازار به وارده میگوي حجم داشت
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 هـاي برنامـه پـنجم     در سالو حتی باالتر  تولید  درصد50 گرم میگو در سال  به بیش از 541مصرف سرانه 
 .برسد

بیانگر سهم نـاچیز میگـو در سـبد غـذایی کـشور      ) 1384( آخرین  سرشماري  عمومی انجام پذیرفته در کشور       
 330و )  نفـر  3,39با میـانگین  (گرم  میگو در هر خانوار شهري 541انه ساالنه  است این آمار بیانگر مصرف سر     

 .می باشد )   نفر 4,88با میانگین ( گرم به ازا هر خانوار روستایی 
 

1384 تا 1380  کل مصرف میگو کشور طی سال هاي -3جدول  
 منطقه عنوان 1380 1381 1382 1383 1384

میلیون9/11 ن میلیو11  میلیون5/11    تعداد خانوار 10میلیون  میلیون5/10 
 )کیلوگرم(میانگین مصرف خانوار 0/292 0/344 0/376 0/409 0/541
  )تن(مصرف مناطق 2946 3629 4140 4691 6454

 شهري

 تعداد خانوار  میلیون9/4  میلیون5  میلیون15/5  میلیون22/5  میلیون34/5
 )کیلوگرم(انگین مصرف خانوارمی 0/05 0/129 0/183 0/236 0/325
 )تن(مصرف مناطق  246 648 938 1234 1732

 روستایی

 )تن(کل مصرف داخلی 3192 4277 5077 5925 8186

.محاسبات براساس اطالعات مرکزآمارایران:ماخذ  

 
 ریال هزینه می نمایـد   7565نیز یک خانوار شهري بطور میانگین در سال         براي خرید میگو    از جنبه هزینه کرد     

 523(  ریال برآورد شده اسـت 2556در حالیکه  این رقم براي خانوارهاي روستایی  )  ریال به ازا هر نفر       2231 (
الزم به یاد آوري است که این میزان مصرف در خانوارهـاي روسـتایی نیـز عمـدتا بـدلیل               ) ریال به ازا هر نفر      

مقایسه این آمـار بـا سـهم        , بل توجه   نکته قا . مصرف این محصول در نواحی روستایی استانهاي ساحلی است          
غذایی است به عنوان مثال سهم هزینه ساالنه هر خانوار شـهري و   مصرف و هزینه کرد سایر منابع پروتئینی و     

 ریـال مـی باشـد و ایـن ارقـام بـراي       519492 ریـال و   733892روستایی براي خرید مرغ منجمد بـه ترتیـب          
  . اشد ریال می ب27335 و 64204سوسیس به ترتیب 

  میانگین مصرف خانوارروستایی وشهري از مواد پروتئینی و درصد تغییرات آن-4جدول
 )کیلوگرم برسال(مقادیر درصد تغییرات

1383-84 1382-83 1381-82 1380-81 1384 1383 1382 1381 1380 
 مناطق

نوع ماده 
 غذایی

24/05 -0/74 17/13 15/39 81/50 65/70 66/19 56/51 48/97 
گوشت 
 پرندگان

 گوشت دام 42/68 41/98 41/11 76/45 70/14 1/65- 2/07- 85/98 8/26-

 ماهی ومیگو 11/60 12/60 13/72 17/97 18/37 8/63 8/90 30/98 2/23

37/71 28/96 41/86 158/00 0/33 0/24 0/18 0/13 0/05 

 ستاییرو

 میگو

39/94 -15/85 10/03 8/92 75/56 53/99 64/16 58/31 53/54 
گوشت 
 پرندگان

 گوشت دام 47/32 46/88 44/94 71/00 57/34 0/93- 4/14- 58/00 19/24-

 ماهی ومیگو 13/20 14/67 15/77 19/20 18/68 11/16 7/51 21/72 2/67-

32/27 8/78 9/30 17/81 0/54 0/41 0/38 0/34 0/29 

 شهري

 میگو
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 ریـال میباشـد و نکتـه    731هزینه ساالنه خانوار بـراي میگـو    بر اساس آمار یاد شده  در استان تهران میانگین           

 میلیـون ریـال   60بل توجه اینکه از ده گروه درآمدي طبقه بندي شده در این آمار تنها دهک درآمدي بـاالي      قا
در سال مصرف کننده میگو می باشند در حالیکه در خـصوص محـصولی ماننـد سوسـیس کلیـه دهـک هـاي                  

مقایسه آمارهاي مصرف در استانهاي جنوبی با استان تهـران بیـانگر   .اده می کنند درآمدي از این محصول استف 
متوسط هزینه اي که ساالنه هر خانوار شهري و روسـتایی در اسـتان هرمزگـان         .نکات جالب توجهی می باشد      

شهر به این رقم براي استان بو.  ریال می باشد     25200 ریال و    115749براي خرید میگو می پردازد  به ترتیب         
 ریال برآورد شده است و در استان خوزستان به ترتیب در خانوارهاي شـهري و             44931  ریال و  155229ترتیب  

 . ریال است 20933 ریال و 30969روستایی میزان متوسط هزینه ساالنه براي خرید میگو 
 در منـاطق  همچنین توجه به دهک هاي درآمدي مصرف کننده میگـو در ایـن اسـتانها بیـانگر مـصرف میگـو          

 دهک درآمـدي اسـت در حالیکـه در    5 و  6 , 3بوشهر  و خوزستان به ترتیب در        , روستایی استانهاي هرمزگان    
  دهک درآمدي  مصرف کننده میگو می باشند ایـن میـزان   5 و 7 , 5خانوارهاي شهري این استانها به ترتیب         

 ایـن موضـوع بـدین معنـی اسـت کـه در       .در استان تهران همانطور که اشاره شد تنها شامل یک دهک است             
 میلیون ریال مصرف کننده میگو می باشند در حالیکه بـه       60استان تهران تنها خانوارهاي داراي درآمد بیش از         

 میلیـون ریـال نیـز جـز گـروه      16,5عنوان مثال در خانوارهاي استان بوشهر دهک هاي درآمد ساالنه  بیش از   
 . هاي مصرف کننده میگو بوده اند 

کـشور  مقایسه آمارهاي فوق بیانگر آن است که جایگاه پایین سهم میگو در سبد هزینه هاي ساالنه خـانوار در          
 )اسـتانهاي غیرسـاحلی  (داخلـی  در قیمت باالي میگوي عرضه شده در بازارهاي         دالیل مختلفی دارند که صرفاً    

 مصرف میگو در دهک هاي پایین با سطح درآمدي بسیار کمتر،       شود چرا که در استانهاي جنوبی        منحصر نمی 
غیرساحلی از جمله تهران می باشد که این مبین وجود بازار بالقوه داخلـی             مدي نیز بسیار بیشتر از استانهاي       آدر

 1می تواند با احتساب سرانه مـصرف  داخلی  يمیگو در کشور بوده و بر اساس پیش بینی انجام شده این تقاضا   
 . تن افزایش داشته باشد16508تا میزان نوار ایرانی  میلیون خا18کیلوگرم براي حدود 

 
 

  مقایسه شاخص هاي اصلی پتانسیل تقاضاي میگو-5جدول
مصرف کشوري سرانه میانگین 

 کل تقاضاي داخلی تقاضاي صادراتی کل تقاضا :خانوارهاي

 شهري روستایی

 عنوان گزینه

 اول 0/733 0/448 11511 7398 18909

 دوم 1/036 0/676 16508 7398 23906
 )تن(مقادیر

 نسبت هاي گزینه دوم به اول 1/414 1/510 1/434 1/000 1/264
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 : پرورش میگومبانی و شیوه هاي
. سامانه هاي پرورش میگو بر اساس فن آوري، شرایط زیست محیطی ،اقتصادي و اجتماعی تعیین می شود

رفته تر به طور مستقیم و غیر مستقیم در افزایش سهم سیستم گرچه در سالهاي اخیر استفاده از فن آوري پیش
 میلیون هکتار مزارعی که در سراسر دنیا به کار تولید میگوي 4/1هاي متراکم موثر بوده است اما از نزدیک به 

پرورشی اشتغال دارند تنها بخش کوچکی در قالب سیستمهاي متراکم و فوق متراکم مورد بهره برداري قرار 
در ایران نیز با توجه به شرایط موجود سیستم نیمه متراکم پرورش میگو  طراحی و توسعه مزارع بر . ندمی گیر

این سیستم مبتنی بر حفظ محیط زیست ، استفاده از غذاي طبیعی و دستی و . مبناي آن انجام گرفته است
 .) 6شمارهجدول  (ی شده است تن  در هکتار  طراح3 پایین است که با هدف  دستیابی به تولید تراکم نسبتاً

  مقایسه سیستمهاي پرورش میگو در جهان و ایران- 6 جدول
سیستم پرورش 

 میگو
تولید در 

 هکتار
 )تن ( 

وابستگی به 
 غذا ي طبیعی

 درصد کود دهی
 تعویض آب

تراکم بچه 
میگو در متر 

 مربع

هزینه احداث 
هر هکتار 

 )دالر(استخر
 متفاوت 2- 5 طبیعی طبیعی زیاد >5/0 گسترده

 20000 5- 20 10 – 20 طبیعی و دستی متوسط 5/0 - 5 نیمه متراکم

 طبیعی و دستی کم 5 – 10 متراکم
 

50 – 20 20> 25000 

 100000 <100 < 50 ناچیز ناچیز 10 - 20 فوق متراکم
 15000 22 – 25 10 -15 دستی و طبیعی متوسط 3 )نیمه متراکم(ایران

 
 

 ):درآمدهزینه، (توجیه اقتصادي  -
در این مجلد براي ارایه و معرفی هزینه هاي ثابت و در گردش طرح پرورش میگو به صورت الگـویی و نمونـه           

 هکتاري اشاره شده است که بایستی متذکر شد ایـن هزینـه هـا و یـا افـزایش         400به هزینه هاي یک مزرعه      
 داشـته وهزینـه ودرآمـد بـر مبنـاي           ی بستگ درآمد مستقیماً به تغییر قیمت نهاده ها و نیز عملکرد واحد تولیدي           

ظرفیت اسمی تولید و قیمت هاي روز بازار محاسبه شده و نافی مسئولیت سرمایه گذاران محتـرم بـراي انجـام        
 .ارزیابی اقتصادي طرح نمی باشد

 
 :ثابت طرحهاي هزینه 

موارد زیر می باشد که مشتمل بر  براساس تعاریف متداول  هکتاري 400 مزرعه هزینه هاي ثابت در این طرح
 . . به تفکیک برحسب میزان وارزش نوع هزینه کرد در جداول جداگانه اي آورده شده است

 کارفرمایی قبل از یهره برداريهزینه هاي  -
  هاي اصلی طرحههزینه هاي ساخت و ساز زیربنایی و ساز -
  هزینه هاي ساختمانها و مکانهاي پشتیبانی طرح-
  طرح تجهیزاتهزینه هاي خرید   -
 ماشین آالت طرح هزینه هاي خرید -
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 :پیش بینی هزینه هاي پیگیري اداراي تا اخذ مجوز پرورش میگوبه شرح جدول ذیل می باشد
 

 کارفرمایی قبل از بهره برداريهزینه هاي  -7جدول

 
 :هاي اصلی طرح به شرح جدول ذیل می باشده ساخت و ساز زیربنایی و ساز هزینه هاي پیش بینی 

 
 هزینه هاي ساخت و ساز زیربنایی و ساز ه هاي اصلی -8 جدول

 هزینه واحد واحد تعداد شرح هزینه کرد ردیف
)میلیون ریال(  

 هزینه کل
 )میلیون ریال(

هزینه هاي مطالعات مراحل اول تا  1
 سوم طرح

- - - 1258 

 300 300 - - هزینه هاي اداري 2
 1558 مجموع

رد
 یف

 هزینه واحد واحد تعداد شرح هزینه کرد
)میلیون ریال(  

 هزینه کل
 )میلیون ریال(

 0 0 هکتار 550 هزینه زمین موردنیاز 1
 2341 8/1 متر  1322 )برداريخاک(کانال آبرسان اصلی 2
 5021 2/2 متر 2269 )خاك ریزي(کانال آبرسان اصلی 3
 395 052/0 متر 7600 کانال هاي آبرسان به استخرها 4
 1340 354/0 متر MD 3784 ) (کانال زهکش اصلی  5
 1026 108/0 متر 9500 یکانال هاي زهکش فرع 6
 8640 90 عدد 96  هکتاري3/3عملیات خاکی استخرهاي  7
 331 45/3 عدد 96 سازه دریچه هاي ورودي استخر 8
 4416 46 عدد 96 سازه دریچه هاي خروجی و حوضچه صید 9

 483 5/80 عدد 6 سازه هاي آبگیر کانال اصلی واستخر ذخیره 10
 1860 4/109 کیلومتر 17 هیجاده هاي دسترسی و سرویس د 11
 1127 322 کیلومتر 5/3 دیواره حفاظتی وکانال هدایت سیالب 12
 3925 82 هکتار 48 ) عدد2(ذخیره آب اصلیهاي حوضچه  13
 8234 137 هکتار 60 حوضچه ماند 14
 300 - - - محوطه سازي 15

 39439 جمع
 1972 %)5(هزینه هاي پیش بینی نشده

 41411 مجموع
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 :طرح به شرح جدول ذیل می باشدساختمانها و مکانهاي پشتیبانی احداث جدول پیش بینی هزینه هاي 
 هزینه هاي احداث ساختمانها و مکانهاي پشتیبانی -9جدول

 هزینه واحد واحد تعداد شرح هزینه کرد ردیف
)میلیون ریال(  

 هزینه کل
 )میلیون ریال(

 600 3 مترمربع 200 ساختمان اداري ومدیریتی  1
 6700 7/6 مترمربع 1000 )سوله(ساختمان انبار اداوات و نهاده ها  2
 1100 2 مترمربع 550 ساختمان ایستگاه پمپاژ و ژنراتور 3
 1500 5/2 مترمربع 600 ساختمان مسکونی،رفاهی و حفاظتی  4
 875 5/3 مترمربع 250 نترل کیفی ساختمان آزمایشگاه و ک 5

 10775 جمع
 539 %)5(پیش بینی نشده
 11314 مجموع

 
 : طرح به شرح جدول ذیل می باشدمزرعه تجهیزاتخرید،نصب و راه اندازي پیش بینی هزینه هاي 

 طرحهیزات خرید تجهزینه هاي  -10جدول
 هزینه واحد واحد تعداد شرح هزینه کرد ردیف

)میلیون ریال(  
 ینه کلهز

 )میلیون ریال(
 وتجهیزات سیستم هاي پمپاژ و انتقال آب 1

 مربوطه
 - - 16422 

 450KW(  4 1250 5000دیزل ژنراتور(سیستم برق اضطراري 2
 3643 46/0 دستگاه 792 دستگاه هاي هواده 3
 4000 - -  تجهیزات ،ادوات و ابزارآالت داخل مزرعه 4
اریها ،  آزمایشگاه بهداشت وبیمتجهیزات 5

 فیزیکوشیمیایی آب
 - - 1500 

 6000 - -  )انتقال وتوزیع(شبکه برق داخل مزرعه 6
 1600 - -  تجهیزات اداري ،رفاهی و اقامتی  7
هزار  20 4 ) هزار لیتري23(منابع ذخیره سوخت 8

 لیتري
8/9 39 

هزار  6 5 منابع ذخیره آب شیرین 9
 63 5/12 لیتري

 38266 جمع
 1913 %)5(هپیش بینی نشد
 40179 مجموع

 
 
 



 ١٢

 
 :ماشین آالت  طرح به شرح جدول ذیل می باشدخرید پیش بینی هزینه هاي 

 ماشین آالت  طرحخرید هزینه هاي  -11جدول
 هزینه واحد واحد تعداد شرح هزینه کرد ردیف

)میلیون ریال(  
 هزینه کل

 )میلیون ریال(
 1600 400 دستگاه 4 تراکتور با تجهیزات کامل 1
 700 140 دستگاه 5 وانت خودرو  2
 1000 500 دستگاه 2 کامیونت اتاق دار 3
 450 150 دستگاه 3 خودرو سواري 4
 600 300 دستگاه 2 استیشن ون 5
 300 10 دستگاه 30 موتور سیکلت 6

 4650 جمع
 233 %)5(پیش بینی نشده
 4883 مجموع

وع کل هزینه هاي ثابت طرح به شرح جدول ذیـل   مج م ،با توجه به سرفصل  هزینه کرد هاي اشاره شده فوق          
 :می باشد

 
 مجموع کل هزینه هاي ثابت طرح -12جدول

 هزینه واحد شرح هزینه کرد ردیف
 )میلیون ریال(

 1558 هزینه هاي کارفرمایی قبل از بهره برداري 1
 41411 ساخت و ساز زیربنایی و ساز ه هاي اصلی 2
 11314 ي پشتیبانیاحداث ساختمانها و مکانها 3
 40179 تجهیزات  مورنیاز  طرح 4
 4883 ماشین آالت مورنیاز  طرح 5

 99345 مجموع
 

 :هزینه هاي در گردش طرح
 تـن  900  بـا تولیـد  )هکتـار 300سطح مفید ( هکتاري550مزرعه   براي یک در این طرح  گردش   هزینه هاي در  

 قطعه در مترمربع،   25تراکم ذخیره سازي    (متراکم  سامانه نیمه    متداول   شاخص هاي براساس   میگوي پرورشی   
در و نهـاده هـاي مربوطـه     ) ... گـرم و  17 و میانگین وزنی     4/1درصد،ضریب تبدیل غذایی    80درصد بازماندگی   

مشتمل بر موارد زیر می باشد که به تفکیک برحسب میـزان وارزش نـوع هزینـه کـرد در           سال نخست فعالیت    
 . .ستجداول جداگانه اي آورده شده ا

 در واحـد   سقف میزان تولید5 با نهاده هاي تولید در سامانه نیمه متراکم پرورش میگو  تامین  خرید و   هاي هزینه
 : به شرح ذیل می باشد)مدیریت نوع 5(



 ١٣

 )مدیریت نوع اول(تولید در هکتار  تن3با  تامین نهاده ها خریدوهزینه هاي -13جدول 

 هزینه واحد تعداد شرح هزینه کرد ردیف
)ریال(  

 کلهزینه 
 )میلیون ریال(

 4500 60  میلیون قطعه75 خرید بچه میگو 1
 14490 11500  تن1260 خرید غذاي کنسانتره 2
 725 - -  و آب شیرینسوخت و انرژي 3
 475 22000 21600 غذاي کارکنان 4
 446 - - مواد مصرفی 5
 2142 - 180 حقوق و دستمزد 7
 1071 - 300 بیمه محصول 8
 392 - - تعمیر ونگهداري 9

 1249 - - استهالك 10
 1250 - )7ماه%+12+70(% کارمزد وام جاري 11
 60 - - اجاره بهاي زمین 12

 26800 جمع
 1340 %)5(پیش بینی نشده
 28140 مجموع

 
 )مدیریت نوع دوم(در هکتار تولید  تن 5/3 با هزینه هاي خریدوتامین نهاده ها - 14جدول 

دواحهزینه  تعداد زینه کردشرح ه ردیف  
 (ریال)

 واحدهزینه 
 )میلیون ریال(

 4680 60  میلیون قطعه78 خرید بچه میگو ١
تن1470 خرید غذاي کنسانتره ٢  11500 16905 
 725 - - سوخت و انرژي و آب شیرین ٣
 475 22000 21600 غذاي کارکنان ۴
 446 - - مواد مصرفی ۵
 2142 - 180 حقوق و دستمزد ۶
 1071 - 300 بیمه محصول ٧
 392 - - تعمیر ونگهداري ٨
 1249 - - استهالك ٩
 1250 - )7ماه%+12+70(% کارمزد وام جاري ١٠
 60 - - اجاره بهاي زمین ١١

 ٢٩٣٩۵ جمع
%)5( پیش بینی نشده  ١۴٧٠ 

عمجمو   ٣٠٨۶۵  
         



 ١٤

 )مدیریت نوع سوم(هکتار در تولید تن 4با   هزینه هاي خریدوتامین نهاده ها - 15جدول 
دهزینه واح تعداد شرح هزینه کرد ردیف  

 (ریال)
 واحدهزینه 

 )میلیون ریال(

میلیون قطعه84 خرید بچه میگو ١  60 5040 

تن١٦٨٠ خرید غذاي کنسانتره ٢  11500 19320 

 798 - - سوخت و انرژي و آب شیرین ٣

 518,4 24000 21600 غذاي کارکنان ۴

 490 - - مواد مصرفی ۵

 2463 - 180 حقوق و دستمزد ۶

 1071 - 300 بیمه محصول ٧

 431 - - تعمیر ونگهداري ٨

 1249 - - استهالك ٩

 1250 - )7ماه%+12+70(% کارمزد وام جاري ١٠

 60 - - اجاره بهاي زمین ١١

 ٣٢٦٩٠ جمع  
 ١٦٣٥ %)5( پیش بینی نشده  
 ٣٤٣٢٥ مجموع  

 
 )مدیریت نوع چهارم( هکتار  تولید در تن 5/4 با ریدوتامین نهاده هاهزینه هاي خ - 16جدول  

 تعداد شرح هزینه کرد ردیف
 هزینه واحد

)ریال(  
 هزینه واحد

 )میلیون ریال(

 5580 60  میلیون قطعه93 خرید بچه میگو ١

تن1890 خرید غذاي کنسانتره ٢  11500 21735 

 878 - - سوخت و انرژي و آب شیرین ٣

 562 26000 21600 کارکنانغذاي  ۴

 539 - - مواد مصرفی ۵

 2832 - 180 حقوق و دستمزد ۶

 1071 - 300 بیمه محصول ٧

 474 - - تعمیر ونگهداري ٨

 1249 - - استهالك ٩

 1250 - )7ماه%+12+70(% کارمزد وام جاري ١٠

 60 - - اجاره بهاي زمین ١١
 36230 جمع

%)5( پیش بینی نشده  1812 
 38042 مجموع



 ١٥

 )یت نوع پنجمرمدی( تن تولید در هکتار5 با هزینه هاي خریدوتامین نهاده ها - 17جدول      
 تعداد شرح هزینه کرد ردیف

  واحدهزینه
 (ریال)

 دواحهزینه 
 )میلیون ریال (

 6300 60  میلیون قطعه105 خرید بچه میگو ١

تن2100 خرید غذاي کنسانتره ٢  11500 24150 

 966 - - نرژي و آب شیرینسوخت و ا ٣

 605 28000 21600 غذاي کارکنان ۴

 592 - - مواد مصرفی ۵

 3257 - 180 حقوق و دستمزد ۶

 1071 - 300 بیمه محصول ٧

 521 - - تعمیر ونگهداري ٨

 1249 - - استهالك ٩

 1250 - )7ماه%+12+70(% کارمزد وام جاري ١٠

 60 - - اجاره بهاي زمین ١١

 40021 جمع

%)5( پیش بینی نشده  2001 

 42022 مجموع
 

 در سال و احتساب  پرورشدوره وتامین نهاده هاي تولید بر اساس دو  هزینه هاي خرید-18جدول 
 ) تن درهکتارو مدیریت نوع ششم8تولید (دوره کیلو گرم در هر 4000

 تعداد شرح هزینه کرد ردیف
 نههزی
  واحد

 (ریال)

هاي هزینه 
 دوره اول

 )ن ریالمیلیو(

هزینه هاي مجموع 
 )میلیون ریال(دورهدو 
 )با شرایط تولید یکسان(

میلیون قطعه84 خرید بچه میگو ١  60 5040 ١٠٨٠ 
تن1680 خرید غذاي کنسانتره ٢  11500 19320 38640 

 ١۴٣۶ 798 - - سوخت و انرژي و آب شیرین ٣
 933 518,4 24000 21600 غذاي کارکنان ۴

 ٨٨٢ 490 - - مواد مصرفی ۵
 4433 2463 - 180 حقوق و دستمزد ۶

 ٢١۴٢ 1071 - 300 بیمه محصول ٧
 776 431 - - تعمیر ونگهداري ٨

 ٢٢۴٨ 1249 - - استهالك ٩
 ٠ 1250 - )7ماه%+12+70(% کارمزد وام جاري ١٠
 ٠ 60 - - اجاره بهاي زمین ١١

 ۵٢۵٧٠ ٣٢۶٩٠  جمع
%)5( پیش بینی نشده   ١۶٣۵ ٢۶٢٩ 
 ۵۵١٩٩ ٣۴٣٢۵  مجموع



 ١٦

 
 :هزینه کل طرح 

 :هزینه هاي کلی طرح در دوفصل هزینه هاي ثابت و در گردش به شرح ذیل می باشد
 هزینه هاي ثابت و در گردش طرح -19جدول

 
 

 :ذیل می باشدجدول به شرح نوع مدیریت اعمال شده  5اصل از فعالیت  طرح در طی هاي حدرآمد
 

  طی  نوع مدیریت مجتمع5در درآمدهاي طرح  -20جدول
نوع 
 مدیریت

تولیدمزرعه 
 )کیلوگرم(

قیمت 
 میگو

 )ریال(

 درآمدسالیانه
  )میلیون ریال(

هزینه هاي سالیانه 
 )میلیون ریال(یدتول

کسر هزینه از 
 )میلیون ریال(درآمد

1 900000 33000 29700 28140 1560 

2 1050000 33000 34650 30865 3785 

3 1200000 33000 39600 34325 5275 

4 1350000 33000 44550 38042 6508 

5 1500000 33000 49500 42022 7478 

 4921 34679 39600  میانگین

 
 

 اگرچه هزینه هاي تولیـد افـزایش   ،قدام مزرعه به عملیات پرورش دو دوره در سال با ظرفیت کامل        در صورت ا  
 در نهایت تولید در دوره دوم را اقتصادي تر خواهـد  ، هزینه اي موارد از با توجه به حذف برخی       کنمی یابد ولی  

 .نمود
 
 
 
 
 

 )میلیون ریال(هزینه کل شرح هزینه ردیف
 99345 هزینه هاي ثابت طرح  1
 34679 )نوع مدیریت 5میانگین (هزینه هاي در گردش طرح 2

 134024 مجموع هزینه ها



 ١٧

 مقایسه هزینه ودرآمد یک و دو دوره پرورش در سال-16جدول 

 
 :یهنرخ بازگشت سرما

 :نرخ بازگشت سرمایه از طریق فرمول ذیل محاسبه می شود
    100نسبت به کل هزینه هاي ثابت و در گردش طرح ضربدر عددحاصله طرح میانگین درآمد 

 
١٠٠* ٣٩٦٠٠= 6/29 % 
134026 

،  درصد می باشد که در بخش کشاورزي این نرخ سود 6/29حدود طرح این نرخ بازگشت سرمایه گذاري در 
 افزایش تولید در واحد بایستی متذکر شد که در صورت.ب است و طرح  داراي توجیه اقتصادي می باشد مناس

 . برخوردار می باشدباالتري توجیهی ، رشد بیشتري داشته و طرح از بازدهخ سطح این نر
 100 با توجه به افزایش بیش از )مدیریت نوع ششم (در سالپرورش دو دوره  در صورت بهره گیري از * 

 درصدي درآمدهاي حاصله، نرخ بازگشت سرمایه ارتقاء چشم گیري خواهد داشت
 
 
 
 
 

 : مجوزها گردش کار صدور-
گردش کار صدور مجوز هاي پرورش میگو مطابق با آیین نامه ابالغی صدور مجوز تکثیروپرورش آبزیان می 

 پروري از ذکر آن خودداري شده با توجه به فصل مشترك تمامی زمین هاي سرمایه گذاري در آبزيباشد که 
 .است

 
 
 
 
 
 

نوع 
 مدیریت

 تولیدمزرعه 
 )کیلوگرم(

 قیمت میگو
 )ریال  (

 سالیانهدرآمد
 )میلیون ریال( 

هزینه هاي 
سالیانه 

 )میلیون ریال(تولید

 کسر هزینه از درآمد
 )میلیون ریال(

6 ٢۴٠٠٠٠٠ 
 24001 55199 79200 33000 در دو دوره

3 
1200000 
 در یک دوره

33000 39600 34325 5275 



 ١٨

 :ظرفیت ها و فرصت ها -
 هکتار از اراضی به متقاضیان واگذار 45000 نزدیک به 1382بر اساس برآوردهاي انجام شده تا پایان سال 

نظیر (  هکتاري است که بر مبناي شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور20مساحت این مزارع عموما .  استشده
اعطاي وام ، تشکیل شرکتهاي تعاونی، ضرورت ایجاد فرصتهاي شغلی براي فارغ التحصیالن شرایط 

در مقاطع واگذاري به عنوان الگوي واگذاري اراضی مورد عمل قرار گرفته است ...) دانشگاهی و افراد بومی و
 هکتار صادر 20 تنها تعداد معدودي مجوز براي ساخت مزارع بزرگتر از 1378تا اواسط سال  به طوري که 

غذا و ( با موفقیت نسبی تولید کنندگان و ایجاد شرایط مناسب براي تولید نهاده هاي مورد نیاز تولید . گردید
 تغییر قابل توجهی در کیفیت و کمیت 1377و قیمت باالي میگو در بازارهاي جهانی از سال ) بچه میگو

 مشاغل مرتبط نظیر کارخانجات تولید غذا، متقاضیان احداث مزارع پرورش میگو بوجود آمد و صاحبان
 متقاضی احداث مزارع بزرگ پرورش میگو ،واحدهاي فرآوري و صادر کنندگان و نیز سایر افراد داراي سرمایه

با توجه به کمبود اعتبارات عمرانی براي ایجاد زیرساخت هاي الزم براي احداث مجتمع هاي پرورش .گردیدند
 مزارع بزرگ  احداثاهبرد دیگري براي صدور مجوزها در دستور کار قرار گرفت و ر1378 از اواسط سال ،میگو
 .توجه واقع گردیدمورد 

 مهیـا شـدن شـرایط     در صورت کهداردوجود هکتار استخر آماده بهره برداري     12000نزدیک به    در حال حاضر  
یش بینی شـده در برنامـه   تحقق هدف پ وهکتار   20000 در مدت زمان کوتاهی امکان افزایش این عدد تا           الزم

 .دارد وجودتوسعه پنجم 
  سطوح اراضی آماده بهره برداري،در حال ساخت و داراي مجوز پرورش میگوي کشور-17جدول 

١٨١٧٠

١١٨٢٠

٨٧٧٣

٠ ۵٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١۵٠٠٠ ٢٠٠٠٠

ھکتار 

در مرحلھ مولفقت
اصولی

در حال احداث

آماده بھره برداری

 
 

 مـورد بررسـی قـرار      ي موجـود  ادر یک نگاه اجمالی چنانچه بخواهیم این صنعت را از منظر کمی و پتانسیل ه              
 هکتـار اراضـی مـستعد در    180000این آمـار بیـانگر وجـود    . عه نماییم دهیم  می بایست به ارقام و آمار  مراج       

با توجه بـه  .  هکتار در سواحل شرقی دریاي خزر می باشد 4000سواحل جنوبی خلیج فارس و دریاي عمان  و       
 فقره موافقت اصولی بـه    973 هکتار از این اراضی در قالب        38763 ایران تا کنون     تسیاستهاي واگذاري شیال    

بـه مرحلـه   ) سـطح مفیـد   ( هکتـار  12000اي خصوصی واگذار گردیده است و از این میزان تا کنـون           بخش ه 
احـداث و  هکتـار در مرحلـه   11820(آمادگی براي آغاز بهره برداري رسیده است و مابقی سـطوح واگـذار شـده      

  شناسـایی شـده   اراضـی پتانسیل هاي.در دو مرحله احداث و مطالعه می باشد)در مرحله مطالعات    هکتار  18170



 ١٩

گردیـده  بیـان  در ذیـل  یی بیشتر سـرمایه گـذاران    استان ساحلی براي آشنا5ر مستعد پرورش میگو به ترتیب د    
 .است

 
 خوزستانستان ا

پـرورش میگـو    .  کیلومتر مربع، در جنوب غربی ایران واقع شده است         64236استان خوزستان با مساحتی حدود      
 مـساحت کـل اراضـی شناسـایی شـده مـستعد       . آغـاز شـد  1372ن در سال در ایران براي اولین بار از این استا    
 هکتار قابلیـت تبـدیل   25000 هکتار می باشد که از این میزان حدود 33000پرورش میگو در این استان بالغ بر 

 تـن میگـوي   75000 است و در صورت تحقق این امر حداقل میزان تولیـد  شدن به مزرعه پرورش میگو را دارا   
 قرار و هوایی و آب خاص شرایط دلیل به این استان. نفر فراهم می شود25000تغال فعال براي پرورشی و اش

 رسدمی  نظر به مناسب میگو پرورش و تکثیر توسعه براي فارس خلیج حاشیه در استان جنوبی بخش گرفتن
مطلـب را تاییـد   نیز این )مجتمع چوئبده(نشیربهم رودخانه غرب در واقع میگوي پرورش مزارع احداث تجربه و

 مستعد پرورش میگوي استان خوزستان  به تفکیک منطقـه و سـطح             اولویت دار  اضی شناسایی شده  ار. کندمی  
 .آن در جدول ذیل براي آشنایی بیشتر سرمایه گذاران  آورده شده است

 
 

اراضی شناسایی شده اولویت دار مستعد پرورش میگوي استان خوزستان -18جدول  
ل مساحت ک نام اراضی

 )هکتار(اراضی
مساحت 
 )هکتار(واگذارشده

مساحت واگذار 
 )هکتار(نشده

 1000 3500 4500 چوئبده
 2800 - 2800 )شرق رودخانه زهره( هندیجان
 2800 - 2800 )غرب رودخانه زهره( هندیجان

 12000 - 12000 شرق بهمنشیر
 10300  10300 غرب بهمنشیر

 28900 3500 32400 مجموع
 )  نواندیشان طرح مطالعات شناخت  پتانسیل هاي پرورش میگوي استان خوزستان شرکت ازآمار ماخوذه(
 

 استان بوشهر
خلـیج  در حاشـیه   کیلومتر مربـع  27653با مساحتی در حدود   که استکشور جنوبیهاي  استان بوشهر از استان   

ش میگو در کـشور اسـت و در طـی سـالهاي گذشـته و      این استان پیشتاز صنعت تکثیر و پرور    .  قرار دارد  فارس
مساحت کل اراضـی شناسـایی شـده مـستعد      . اخیر بیشترین سهم را در تولید میگوي پرورشی  ایفا نموده است           

 هکتار قابلیـت تبـدیل   33000 هکتار می باشد که از این میزان حدود 48000پرورش میگو در این استان بالغ بر 
 تـن میگـوي   75000ا دارا است و در صورت تحقق این امر، حداقل میزان تولیـد شدن به مزرعه پرورش میگو ر     
 مجتمع پرورش میگو بـا مـساحت   10در استان بوشهر. نفر فراهم می شود33000پرورشی و اشتغال فعال براي      

 هکتـار  7988 مجتمع با مساحت مفید 8 تن آماده بهره برداري و   12900 هکتار با ظرفیت تولید پایه       4300مفید
 . تن نیز در دست مطالعه می باشد24964با ظرفیت تولید پایه 



 ٢٠

  به تفکیک منطقه و سطح آن در جـدول  بوشهراراضی شناسایی شده اولویت دار مستعد پرورش میگوي استان         
 :ذیل براي آشنایی بیشتر سرمایه گذاران  آورده شده است

 ستان بوشهراراضی شناسایی شده اولویت دار مستعد پرورش میگوي ا-19جدول
مساحت کل  نام اراضی

 )هکتار(اراضی
مساحت 
 )هکتار(واگذارشده

مساحت واگذار 
 )هکتار(نشده

 - 880 880 رودحله
 - 300 300 1دلوار
 - 300 300 2دلوار

 - 770 770 بویرات 
 - 538 538 بندر ریگ

 - 336 336 رودشور جنوبی
 - 400 400 مندغربی
 - 400 400 مندشمالی

 - 2200 2200 شیف
  179 179 بنک بردستان

 450 - 450 2بندر ریگ
 450 - 450 مزیم

 560 - 560 توسعه حله
 150 - 150 توسعه دلوار

 560 - 560 بطانه
 1475 - 1475 لیلتین

 847 - 847 امامزاده عبداله
 3320 - 3320 خورشکسته
 416 - 416 درود احمد
 1200 - 1200 کوهک

 9428 6303 15731 مجموع
 

 سیستان و بلوچستاناستان 
اسـت کـه از    پهنـاورترین اسـتان کـشور    ، کیلـومتر مربـع  181785 با وسعتی حدود سیستان و بلوچستان  استان

 از گونـه هـاي مختلـف میگـو از       عظیمـی ذخایر طبیعی و    در این استان    . جنوب با دریاي عمان در ارتباط است      
  و  جلبک هاي دریایی   فید هندي، میگوي موزي ،    ، میگوي س   میگوي سرتیز  ببري سبز، ،سیاهقبیل میگوي ببري    
داراي متنوع تـرین آبزیـان   به واسطه سواحل سنگی، ماسه اي و گلی، این استان            .وجود دارد خیار هاي دریایی    

. بومی و مهاجر است که به عنوان بهشت آبزي پـروري مـرتبط بـا آبهـاي شـور در کـشور شـناخته مـی شـود           
ار اراضی مستعد فعالیت تکثیر و پرورش میگو، وجود نیروي کار فـراوان،             هزار هکت  45همچنین شناسایی حدود    

بهره وري و استفاده از امکانات منطقه آزاد چابهار براي واردات  نهاده ها و صادرات ، قطبی موفق و بـی نظیـر           
 .را براي آبزي پروري  به وجود آورده است

 بـرآورد مـی شـود از     که هکتار می باشد45000 ی شده مستعد پرورش میگو بالغ بریمساحت کل اراضی شناسا  
 در  کـه  پرورش میگو را داشته باشدارع و مجتمع هاي هکتار قابلیت تبدیل شدن به مز  32000این میزان حدود    

پـیش بینـی مـی     . هکتار سطح مفید و قابل کشت حاصل خواهد شد      24000 حدود   ،صورت تحقق این موضوع   
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 تن میگوي پرورشی تولید شده و اشـتغال فعـال   72000 حداقل ،نسیل هادر صورت بهره برداري از این پتا  شود  
 هکتار با ظرفیت  1926در این استان  یک مجتمع پرورش میگو با مساحت مفید            . شود نفر فراهم    32000براي  

 تـن  2625 هکتار با ظرفیت تولید پایه 875 تن آماده بهره برداري، یک مجتمع با مساحت مفید     5778تولید پایه   
 .  شده اند  مطالعه تن12024 هکتار با ظرفیت تولید پایه 4008 مجتمع با مساحت مفید 3دست ساخت ودر 

اراضی شناسایی شده اولویت دار مستعد پرورش میگوي استان سیستان وبلوچستان  به تفکیک منطقه و سـطح          
 :آن در جدول ذیل براي آشنایی بیشتر سرمایه گذاران  آورده شده است

 
 

 اراضی شناسایی شده اولویت دار مستعد پرورش میگوي استان سیستان وبلوچستان -20جدول
مساحت کل  نام اراضی

 )هکتار(اراضی
مساحت 
 )هکتار(واگذارشده

مساحت واگذار 
 )هکتار(نشده

 - 4000 4000 گواتر
   بریس دشت

٢٠٠٠٠ 
٢٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠ 

   ٨٢٠٠ -   ٨٢٠٠ تنگ دشت
 ٣٢٠٠ - ٣٢٠٠    لیپار خور
   ١٠٥٠ -   ١٠٥٠ پزم خور
   ١٠٥٠ -   ١٠٥٠ رودیک دشت
 ٨٠٠ - ٨٠٠    ھوائی نیروي
 ٧٥٠ - ٧٥٠ کنارك دشت
 ٣٠٠ - ٣٠٠    دریائی نیروي
 ٤٨٠ - ٤٨٠    گالک خور
   ٢٠٠ -   ٢٠٠ کرکش خور
   ٤٥٠ -   ٤٥٠ گربندر خور
 ٢٥٠ - ٢٥٠    بش خور
   ٢٥٠ -   ٢٥٠ چانکر خور
 ١٠٠ - ١٠٠   پارك خور
 ٥٠ - ٥٠   کریم خور
 ٣٥ - ٣٥  اکبر خور
 ٣٠ - ٣٠    خلیل خور
   ٢٠ -   ٢٠ پاسگاه خور
   ٢٠ -   ٢٠ جلیل خور

 37200 4000 41200 مجموع
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 هرمزگاناستان 
در  . کیلومتر مربع  در کنار آبهاي گرم خلیج فارس و دریاي عمـان قـرار دارد          68475استان هرمزگان با وسعت     
سبز، میگوي سـفید هنـدي،      بري  ب از گونه هاي مختلف میگو از قبیل میگوي          عظیمیاین استان ذخایر طبیعی     

هـاي   صـدف  ارزشـمندي از      ذخـایر   همچنـین  و) سـرتیز (سـفید   ، میگـوي    میگوي ببري سیاه، میگوي مـوزي     
 .ارد و سایر گونه هاي آبزي وجود دمرواریدساز، جلبک هاي دریایی، خیاردریایی، ماهیان زینتی

 برآورد می شود از ایـن  و هکتار می باشد50331ی شده مستعد پرورش میگو بالغ بر      یمساحت کل اراضی شناسا   
 در  کـه  پـرورش میگـو را داشـته باشـد    ارع و مجتمع هاي هکتار قابلیت تبدیل شدن به مز 38000میزان حدود   

پـیش بینـی مـی     .اهد شد هکتار سطح مفید و قابل کشت حاصل خو      29493 حدود   ،صورت تحقق این موضوع   
 تن میگوي پرورشی تولید شده و اشـتغال فعـال   88000 حداقل ،در صورت بهره برداري از این پتانسیل ها  شود  
 هکتـار بـا     4616 مجتمع پرورش میگو بـا مـساحت مفیـد           5در استان هرمزگان    . شود نفر فراهم    38000براي  

 هکتار با ظرفیت تولیـد پایـه        3410ع با مساحت مفید    مجتم 7 تن آماده بهره برداري،      12426ظرفیت تولید پایه    
 هکتار بـا ظرفیـت تولیـد       21821 مجتمع با مساحت مفید      24 و )تاسیسات زیربنایی ( تن در دست ساخت    10230

 . در دست مطالعه می باشد تن65823پایه 
آن در اراضی شناسایی شده اولویت دار مستعد پرورش میگوي استان هرمزگـان  بـه تفکیـک منطقـه و سـطح        

 :جدول ذیل براي آشنایی بیشتر سرمایه گذاران  آورده شده است
 

 هرمزگان اراضی شناسایی شده اولویت دار مستعد پرورش میگوي استان -21جدول 
مساحت کل  نام اراضی

 )هکتار(اراضی
مساحت 
 )هکتار(واگذارشده

مساحت واگذار 
 )هکتار(نشده

 - 513 513 تیاب جنوبی
 - 805 805 تیاب شمالی
 - 920 920 سایھ خوش

 - 220 220 مقام
 - 70 70 ھنگام
 - 1638 1638 حسینھ

 - 450 450 یکدار غربی
 450 - 450 یکدار شرقی

 280 - 280 کولغان
 336 - 336 سیریک
 200 - 200 عدالت

 294 - 294 شور اول
 735 - 735 کرگان
 1268 - 1268 کرتی
 776 - 776 گروک
 840 - 840 گاوبندی
 1180 - 1180 سدیچ

 974 - 974 گابریگ
 386 - 386 گز
 1300 - 1300 حد

 318 - 318 خالصی
 982 - 982 کوه مبارک
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 392 - 392 حسن لنگی
 1105 - 1105 جالبی

 350 - 350 شور دوم
 2800 - 2800 گچین
 630 - 630 پل

 252 - 252 گشویی
 1184 - 1184 لشتغان
 588 - 588 کوشک
 700 - 700 انکولیر

 2470 - 2470 مھرگان
 66 - 66 دوستکو
 40 - 40 پی پشت
 700 - 700 جاسک
 225 - 225 طوال

 21821 4616 26437 مجموع
 

 استان گلستان
 کیلومتر مربع به عنوان تنها استان شمالی کشور به دلیل دارا بودن شـرایط     7/20437استان گلستان با مساحت     
ن پرورش میگو و ماهیان دریایی در آن فراهم اسـت لـیکن تـاکنون وجـود ذخـایر و         آب و هوایی مناسب، امکا    

زیستگاه هاي مناسب از منظر سایر آبزیان در این استان شناسایی نشده ولـی ایـن موضـوع در حـال مطالعـه و       
 .بررسی است

شـد کـه از    هکتـار مـی با  4000مساحت کل اراضی شناسایی شده مستعد پرورش میگو در این استان در حدود        
 هکتار قابلیت تبدیل شدن به مزرعه پرورش میگو را دارا است و در صورت تحقـق ایـن     3000این میزان حدود    

 نفر فراهم خواهد شد، همچنـین      3000 تن میگوي پرورشی و اشتغال فعال براي         9000امر حداقل میزان تولید     
ژه ماهی کفال خاکستري امکان پرورش   در صورت فراهم شدن فن آوري تکثیر و پرورش ماهیان دریایی به وی            

 تن از این گونه در شش ماهه دوم سال در استخرهاي خاکی مزارع پرورش میگو امکان پـذیر و       6000و تولید     
 .به اقتصادي تر شدن  این فعالیت  کمک خواهد کرد

لـومتري   کی17 طرح پرورش میگوي مجتمع گمیشان به عنوان تنها مجتمع  مستعد پـرورش میگـو در فاصـله       
شمال گمیشان و درجنوب  شرقی دریاي خزر قرار دارد که کار مطالعات و عملیات زیربنایی آن با صرف هزینـه       

از ویژگیهاي این اراضی، نزدیکی به آبادي ها وشـهرهاي کوچـک   .  میلیارد ریال انجام شده است45اي بالغ بر   
و  همچنین دسترسی به امکانات وخدمات ) گانگر(و مرکز استان  ...) گمیشان، بندرترکمن، کردکوي،    (و بزرگ   

 .می باشد...) آب شیرین، برق، تلفن و (زیر بنایی 
 درصـد پیـشرفت   98با( زیر ساخت هاي  مجتمع میگوي گمیشان از قبیل جاده دسترسی، کانال آبرسان  اصلی            

 زهکشهاي فرعـی  ،کانال آبرسان فرعی  و  کانال    ) درصد پیشرفت فیزیکی   95با  ( ،کانال زهکش اصلی  )فیزیکی
و همچنین ابنیه فنی،انتقال برق سراسري و احـداث دکـل مخـابرات            )  درصد پیشرفت فیزیکی   100با  ( فاز یک 

 20 مجوز هاي صادره براي مزرعه   20در این مجتمع در حال حاضر با توجه به عدم پیگیري            . است انجام گرفته 
 .ی اراضی واگذار نشده است هکتار واگذار شده و مابق100 مزرعه در سطح 4هکتاري صرفا 
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 :نقشه وعکس هاي مجتمع هاي پرورش میگوي فعال
 مجتمع دلوار                                      مجتمع هاي مندشمالی و غربی                    
 
 
 
 
 
. 
 
 

                       مجتمع گواتر                                               مجتمع تیاب جنوبی    

 
 

                          مجتمع رودحله                                                  مجتمع چوئبده

. 
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 ر فعالین مزارع بزرگ پرورش میگوی کشو-٢١جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نام  ردیف
 فرد/شرکت

ام و نام ن
خانوادگی 
 مدیر عامل

توانمندي ها و فعالیت هاي 
شاخص آبزي پروري شرکت یا 
بخش خصوصی براي استفاده 

 بهره برداران

وب سایت، ایمیل، تلفن تماس و 
 آدرس

گروه صنعتی  1
 پلیمر

  com.bfpig.www :سایت آبزي پروري،فرآوري و صادرات آبزیان وطن دوست
 com.bfpig@bfpigi: ایمیل

 021-8740074:تلفن
 021-8750191:فاکس

گروه صنعتی  2
 مبارك

-www.mobarak:سایت آبزي پروري،فرآوري وصادرات آبزیان سعید احمدي
group.com  

-info@mobarak:ایمیل
group.com 

 021-88911337:تلفن
 021-88801784: فاکس

شرکت دام توشه  3
 نوین

جمع آوري، -تکثیر و پرورش میگو حسن مقصودي
 بسته بندي، فروش و صادرات میگو 

 www.moneshanool.com:سایت
 net.tavana@n.t.d: ایمیل

Dtn-shirimp@hotmail.com 
 021-22376928: تلفن

 021-22373473:فاکس
 شرکت شیل  4

 گستر
جمع آوري، -تکثیر و پرورش میگو محسن قرایی

 بسته بندي، فروش و صادرات میگو
 com.shilgostar.www: سایت
  com.shilgostar@info :ایمیل

shilgostar@gmail.com 
 021-88773856:تلفن

88795321- 021 
09123872846 

 021-88795263: فاکس


