وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

بروشور ترویجی

مدیران شیالت مناطق
کارشناسان شیالت

صیادان میگو

میگوها از خانواده سخت پوستان هستند و نقش مهم ی
در اقتصاد صید و صیادی مناطق مرکزی و شرقی استان
هرمزگان دارند .مناطق زیستی ای ن آبزی ان نزدی ک ب
ساحل بوده و معموالً زندگی کف زی دارن د و از اهمی ت
ویژه ای در زنجی ره غ اایی اکوسیس ت آب ی برخ وردار
هس تند .میگوه ا تح ت ت ا یر ش دید تغیی رات زیس ت
محیطی قرار می گیرن د .از ای ن جه ت معم وال ذخ ایر
متغیری دارند و برنام ه ای م دیریتی جه ت برداش ت
ساالن می بایست بطور مجزا و هر سال اجرا گردد.

آشنایی فراگیران با گونه های میگو
اهداف بهره برداری از ذخایر میگو با
تاکید بر پایداری صید و ماهیگیری
مسئوالنه
دکتر محمد مومنی
عضو هیات علمی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر

اهمیت صید و صیادی میگو در
جوامع بهره بردار

مهمترین گون های میگوها در خلیج فارس و دریای
عمان ب ترتیب اهمیت از نظر شیالتی شامل میگو ببری
سبز( ،)Penaeus semisulcatusموزی ( P.
 ، )merguiensisو سفید سرتیز ( Metapenaeus
 )affinisمی باشند .ب جز این گون ها 3 ،گون دیگر ه
در این منطق زیست می نمایند ک مورد بهره برداری
قرار گرفت اما ب عنوان صید هدف نبوده و چندان
اقتصادی نیستند .این گون ها شامل میگو خنجری
( ،)Parapenaeopsis styliferaمیگوی چکو
( )Metapenaeus stebbingiو سفید هندی ( P.
 .)indicusمیگوها از نظر شکل ظاهر بسیار شبی ه

بوده و شناسایی آنها کمی دشوار بوده اما با استفاده از
قسمتهای مختلف بدن مانند شکل روستروم ،پتاسما و
تلیکوم و برجستگی های روی سرسین شکل روستروم
در انتهای سر سین از ه قابل تفکیک هستند.

صید میگوها تنها در فصل صید در آبهای ایرانی خلیج
فارس بالغ بر  0011میلیارد ریال می رسد .ک پس از
صید ماهیان نزدیک ب کف ک با گوشگیر کف صید می
گردد در مرتب بعدی قرار دارد.

میگوها عالوه بر این ک از رشد نسبتاً خوبی برخوردارند
میگو ببری سبز()Penaeus semisulcatus

می توانند بدن میگو ها از دو قسمت سرسین
( )car apaceو دم (  )t ai lتشکیل شده است.

چرخ زیستی میگو

میگوها بست ب گون عمر متفاوتی دارند اما معموال تا
حد اکثر  0سال عمر کنند .از طرفی ب علت نقش مه
آنها در زنجیره غاایی اکوسیست آبی مرگ ومیر باالیی
دارند .این گون ها در زمستان و بهار دریا تخمریزی می
کنند و تخ ها پس از شکفت شدن پس از تکامل و
میگو موزی()Penaeus merguiensis

رسیدن ب پست الروی ب آبهای ساحلی ماند تاالبها
(میگو موزی) و رویشگاه علوف دریایی (میگو ببری) و یا
مناطق مصبی و گلی (میگو سفید سرتیز) مهاجرت می
کنند .میگوها معموالً از اردیبهشت تا تیرماه در این
مناطق می مانند .عامل اصلی مهاجرت این میگوها ب
مناطق ساحلی نیاز ب پناهگاه و تغای در مناطق

میگو سفید سرتیز ()Metapenaeus affinis

پرتولید ساحلی می باشد.

عمده روش صید میگوها در خلیج فارس و درای عمان
روش صید ترال با تورهای کف روب می باشد .علی رغ
مو ر بودن این روش صید ب علت صید ضمنی قابل
توج و همچنین تخریب بستر در ا ر کشیدن تور دارای
مضرات فراوانی می باشد .برای ک کردن ا رات سوء
ناشی از تورکشی فصل صید میگو مشخص می گردد و
تعداد مشخصی شناور در قسمتی از زیستگاه ک در
وضعیت مناسبتری دارند در مدت زمان مشخصی اقدام
ب صید می نمایند .میزان صید هر سال متفاوت بوده اما
بدون درنظر گرفتن صید غیرمجاز ساالن بین  3تا 5
هزار تن از ذخایر میگو در سواحل صید می گردند.

با توج ب اینک میگو از عمر کوتاهی برخوردارند و فقط
از یک کوهورت (گروه همزاد) اصلی در سال تشکیل می
دهند مسولیت احیا ذخیره سال بعد بر عهده همان
کوهورت بوده و چنانچ در ا ر فشار صید میزان صید
بیش از حدِ تحمل ذخیره باشد ب علت کاهش ذخیره
نمون تور ترال کف برای صید میگو

مولدین موجب کاهش ذخیره در سال های بعد می
گردد .بنابراین باید میزان مجاز برداشت ساالن با انجام
گشتهای پایش و بررسی ذخایر در سرتاسر مناطق
زیستگاهی اقدام ب تعیین محدوده صیدگاه و محاسب
توده زنده و میزان

مجاز برداشت ( Tot al

 )al l owabl e cat chنمود .ازطرفی برای رسیده ب
حداکثر برداشت پایدار می بایست در زمانی ک ذخیره
در حداکثر میزان خود قرار دارد صید انجام پایرد .طول
فصل صید تابعی از میزان ذخیره ساالن و تعداد شناور
می باشد.
شناور صیادی میگو در حال جمع آوری تور ترال کف در
فصل صید

در صورتی ک در صید فانوس ماهیان از روش استاندارد
و مناسب استفاده شود ،حداکثر صید ضمنی می تواند
 01درصد باشد .در حالی ک میزان صید ضمنی ناوگان
فانوس ماهیان ب  01درصد می رسد .ک  31درصد
صید ضمنی یال اسبی و مابقی را ماهیان دیگر شامل
شب شوریده دهان سیاه ،گوازی  ،حسون ،طالل ،انواع
کوس ها و سایر آبزیان تشکیل می دهند .یکی از مه
ترین مشکالت صید فانوس ماهیان ،ارزش پایین صید
هدف (فانوس ماهی) در برابر صید ضمنی (یال اسبی)
می باشد ،ب طوری ک صید خالص فانوس ماهی در
شاخص های کنونی برداشت غیر اقتصادی ب نظر می
رسد.

