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)چابهار(گواتر

حمیدرضا نصیري2،گیالن عطاران فریمان 1*
ه دریانوردي وعلوم دریایی چابهاردانشکده علوم دریایی  دانشگا1

ردي و علوم دریاییدانشجوي کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا دانشگاه دریانو2

چکیده

300استگرفتهقرارهنداقیانوسوعمانيدریاگرمآبهايکناردرایرانشرقیجنوبالیهمنتهیدرمربعکیلومتر17155حدودمساحتیباچابهارشهرستان
مناسبوهوايآبقبیلشمارازبیطبیعیمواهبوجود.استآبزیانپرورشبرايچابهارسواحلمزایايازیکیتنهاشهرستاناینجنوبدرآبیکیلومتر مرز

وهوايآباستدرآوردهمیگوپرورشفعالیتبرايمناطقترینمستعدازیکیبهرامنطقهاینفراوانکارنیرويومناسبزمینوباکیفیتوآزادآبهايبهدسترسی
فراهمراکشوردربفردمنحصربصورتسالدردودورهپرورشوامکانسالطیدرمدتنیطوالفعالیتامکانسالطولدردمااندكنوسانمنطقه واینمناسب

.استکرده
دربویژهاقتصاديوفنیموفقیتعدمدالیلبررسینیزومختلفسالهايدرمیگوپرورشوتولیدوسابقهگواترمیگويپرورشمجتمعساختارمطالعهباتحقیقایندر

بهنگاهباو.استبودهتولیدفنیمشکالتبروزدراساسیموضوعاتازپرورشتکنیکهايومدیریتساختاري،،ضعفسفیدلکهویروسیريبیمابروزطی سالهاي
وصنعتاینتوسعهوپایداريبهکمکبتواندکهنمودپیشنهادوتدویندستورالعملهاییايمنطقهشرایطاساسبروکارشناسیبستردرتوانمیمشکالت گذشته

.نمایدتولیدمخاطرات احتمالیکاهش

سایت گواتر،بیماري ویروسی لکه سفید،پروش میگو،چابهار:واژه هاي کلیدي

مقدمه - 1
ري  بیش مروزه پرورش میگو درکشورهاي درحال توسعه که داراي مناطق مناسب میباشند ، اهمیت روزافزونی یافته وبه دنبال مشکالت ناشی ازبهره برداا
قیمــت مناسب این محصـول در بـازار جهـانی .زحد ذخایر طبیعی آن ،گامهاي مؤثري درجهت بهبود پرورش وافزایش تولید میگو برداشته شده استا

).1386صالحی، (.وارزآوري و سود قـابل توجه آن ، بسیاري از کشورهـا را وادار کرده که توجه بیشتري به این بخش داشته باشند
براي شورها هاي بزرگ جهانی مطرح می باشد وکدغدغهعنوان یکی از وز افزون جمعیت جهان و افزایش نیاز به غذا، تامین امنیت غذایی به با افزایش ر

سعه آن آبزي پروري از جمله فعالیتهاي تولید غذا می باشد که تو. برآورد این مقوله تالشهاي وسیعی را با برنامه ریزي در دستور کار خود قرار داده اند
با توجه به اینکه . از فشار بر روي ذخائر آبزیان دریایی و اقیانوسی کاسته و غیر مستقیم با کمک پروتئین دامی از فشار بر روي  مراتع می کاهد"مستقیما

نیز از 2030در سال کیلوکالري است وپیش بینی می شود متوسط مصرف هر نفر 2800هم اکنون متوسط مصرف انرژي هر نفر در روز در جهان حدود 
لذا در بحث آبزي پروري کنترل موثر غذا ،دفع .کیلوکالري فراتر رود، که این مطلب نشانه وضعیت بهتر تغذیه وکاهش سوء تغذیه می باشد3000مرز 

عدم رعایت مسائل زیست چرا که).1386ارجمندي وهمکاران، (و تولید مناسب می تواند بسیار مهم باشد )مانند آب(ضایعات، مدیریت مناسب منابع 
.محیطی ناشی از پساب مزارع پرورشی می تواند تاثیرات نامطلوبی بر روي اکوسیستم آبی ایجاد نماید

ضی موارد به پرورش میگو در بدو پیدایش به شکل بسیار ساده انجام می گرفت و معموالً میگو به عنوان محصول جنبی در کنار ماهیان دریایی و حتی در بع
قرار موجود ناخواسته در حوضچه هاي ساحلی پرورش می یاقت، و امروزه نیز در مناطقی که زمین فراوان و نیروي کار ارزان وجود دارد مورد توجه عنوان 

خط ساحلی کیلومتر خط ساحلی در استان سیستان و بلوچستان 300ایران نیزازجمله کشورهایی است که با داشتن ).  Chein,1992( می گیرد 
.ایط مناسب براي پرورش میگو در جنوب کشور، امکان پرورش میگو را دارا میباشدوشر

بعلت 1380گرچه درسالهاي اول پرورش میگودرایران افراد بسیار زیادي به دلیل سودآوري باالي این صنعت نوپا ازآن استقبال نمودند،اما پس ازسال
از مزرعه داران اشتیاق چندانی به پرورش میگو نداشته وتعدادي زیادي از مزارع درفصل مشکالتی که سبب عدم سودآوري این صنعت شده بود، بسیاري

ازعمده مشکالت موجود می توان به افزایش قیمت نهاده هاي تولید،کاهش قیمت میگو دربازارهاي جهانی وشیوع بیماریهاي ویروسی . تولید زیر کشت نرفت
گرچه علل وقوع هریک از مشکالت فوق ، بحث جداگانه اي می طلبد ونیازمند به توجه جدي ).1386الحی،ص(اشاره نمودبدلیل عدم رعایت مسایل بهداشتی

مطالعات نشان دولت، سازمان شیالت ایران واندیشمندان حوزه اقتصادآبزي پروري می باشد ونمیتوان راه حل ساده اي براي رفع این معضالت ارایه نمود،اما
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در طول دوره ... نه پرورش دهندگان و رعایت کلیه موارد زیربنایی و مدیریتی اعم از بهداشتی،تغذیه،انسانی،ذخیره سازي و دادند که افزایش تولید سالیا
).1386و1384صالحی،.(پرورش می تواند سبب افزایش میزان سود پرورش دهندگان شود

ی از توانائی هاي توسعه شیالت استان ، ظرفیت پرورش میگو است که یک.دباشپهناورترین استان کشور می187502سیستان و بلوچستان با وسعت استان 
شناسایی سایت20درهزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو42بالغ بر بر اساس مطالعات انجام شده . طی سالهاي اخیر توجه خاصی به آن شده است 

نفر به ازاي هر هکتار بطور مستقیم 2الی 1و باعث اشتغال مناسبی را فراهم نمایداست و توسعه این بخش می تواند عالوه بر ارز آوري زمینه اشتغال شده
و یزرعلماراضیازبرداريبهرهاسکان جمعیت در این مناطق، ارزآوري صنعت ،حفظ امنیت مرزي و جلوگیري از قاچاق با احداث تأسیسات و.میگردد

. استکشوردرمیگوپرورشمزایايدیگرازجهانیبهتوجهتازه در صادرات کاالهاي غیرنفتی بالیسرفصشدنبازوجهانیبازارهايدرنفوذزار،شوره
نفر در حمل ونقل را داردو در صورت 400نفر در صنایع شیالتی و 1000نفر در مزارع و 3000هکتار وسعت توان اشتغال حدود 4000سایت گواتر با 

مطالعه حاضر با هدف . شده یک طیف عظیمی از جوانان میتوانند دراین مقوله  مشغول به فعالیت و تولید گردندفعال شدن تمامی پتانسیل هاي شناسایی 
.انجام شده استموجودبررسی  وضعیت صنعت میگو ي استان سیستان و بلوچستان با استفاده از جمع آوري و آمار 

مواد و روشها -2
معرفی منطقه مورد بررسی- 2- 1

هکتاروسطح مفید 4000کیلومتري شرق شهرستان چابهار در منطقه گواتر با مساحت کل 120میگوي استان سیستان و بلوچستان درمجتمع پرورش 
درجه شمالی وعرض 61،27این مجتمع در منتهی الیه شرقی کشور و  با طول جغرافیایی .احداث گردید1379تا1375هاي سالطیهکتار در2500

ه شرقی درمرزایران وپاکستان در حاشیه جنوبی پایین دست رودخانه باهوکالت وخورگواترواقع گردیده است و از دو سایت شمالی و درج25،12جغرافیایی 
اطالعات و آمار ارائه شده در این مطالعه در خصوص مجتمع پرورش میگوي گواتر  بر اساس مستندات اداره )1شکل (جنوبی به قرار ذیل تشکیل شده است 

.استان سیستان و بلوچستان و سالنامه شیالت ایران می باشدکل شیالت

مجتمع پرورش میگوي گواتر: 1شکل 

107شامل یشمالتیتعداد مزارع سامشخص گردید که با بررسی هاي انجام شده در مورد وضعیت تکثیر و پرورش میگوي استان سیستان و بلوچستان 
بطول یهمچنین جاده دسترس. انددهیرسيمزرعه به بهره بردار4که تعداد يهکتار200مزرعه 6شامل یجنوبتیمزارع ساو تعداد يهکتار20مزرعه 

33متر، کانال آبرسان  به طول 5/3به ارتفاع لومتریک19به طول یحفاظتکیعالئم وخطوط استاندارد، دايواسفالت گرم ودارايسازریبازلومتریک47
. می باشدلومتریک39کانال زهکش به طول لومتر،یک
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Feneropenaeus)سفید هنديپرورش میگو  indicus)2114به1382شروع شد و درسال1378تن براي اولین بار  در سال6/68در این سایت با تولید
. تن کاهش یافت1270ن سایت بهتولید میگوي ای) به زیر کشت نرفتن برخی مزارع(به علت کاهش تعداد پرورش دهندگان1383درسال. تن رسید

تن رسید؛ 1800دهندگان وافزایش تعداد آنها، تولید میگوي این سایت افزایش یافته وبهورشباحمایت سازمان شیالت ایران از پر1384درسال
اول در سطح کشور را هکتار رسید که رتبه 1200تن  در سطح 2500با افزایش مشارکت پرورش دهندگان تولید میگوي پرورشی آن به1385درسال

).1386،متین فر. (بدست آورد

نتایج و بحث - 3
که بعلت بروز دیگرد) هواده( مدرن يمزارع به تکنولوژزیوتجهیگواتر اقدام به برق رسانتیسایهکتار اراض1500يبا آماده ساززین1386سال در

با بروز و 1387ماه وریدوم شهرمهیدر ن.دیواردگردگویومزارع پرورش مییبناریزساتیبه تاسی، خسارات فراوانلیطوفان گونو در خرداد ماه ووقوع س
یقابل قبولطیشرایبه لحاظ فنگویپرورش مياستخر هانکهیرغم ایدر منطقه  که پس از برداشت کامل دوره اول اتفاق افتاد علدیلکه سفيماریبوعیش
لکه يماریبریمزارع گواتر در گياستخر هاهیکلیکنبخش بود لتیرضادیتولزانیلحاظ مدوره اول به خصوص بهجیداشتند و نتازین

WSSD)Whiteسفید Spot Syndrom deisease)(این بیماري باعث از بین رفتن تعداد زیادي .ناتمام ماندتیدر ساگویشدند و ادامه پرورش م
براي مثال . بنگالدش و مالزي گردید سریالنکا ،اندونزي،تایلند ،ژاپن ، هند ،چین ،:از کشورهاي نظیر میگو ،با ارزش هزاران دالر در مزارع پرورشی بسیاري 

دراثر این بیماري از بین رفت همچنین در .میلیارد دالر آمریکا داشت 1از میگوهاي پرورشی که ارزشی معادل %80حدود 1993در کشور چین در سال 
با توجه به ضرر و زیان ).1386متین فر،(لیون دالر آمریکا خسارت به مزارع پرورش میگو ناشی از این بیماري گزارش گردید می500کشور تایلند معادل 

Litopenaeusمیگوي وانامی با نام علمیگونه با شرایط و ماندگاري بهتر مانند گونه دیگريهاي باال به صنعت میگوي کشورهاي مختلف از جمله ایران

vannameiو نام عمومیWhite leg shrimpبه عنوان جایگزینی براي میگوي سفید هندي به صنایع تکثیر و پرورش ، بومی  آبهاي  دریاي مکزیک
، امکان تراکم و ذخیره سازي باال ، دامنه تحمل )Briggeset al., 2004(گرم در هفته3میگوي وانامی به دلیل سرعت رشد باال .دنیا معرفی گردید

براي اولین بار به کشورهاي پیشرو در 1980این گونه در اوایل دهه . و درجه حرارت باال،میزان باالي باز ماندگی الرو، و نسبت به بیماریها مقاوتراستشوري
)1جدول شماره (صنعت تکثیر و پرورش میگو در جنوب شرقی آسیا معرفی گردید 

ر آسیاسال هاي معرفی میگوي سفید غربی د- 1جدول شماره 

ایرانمالزيویتناماندونزيتایلندچینفیلیپینکشور

1978198819982000200020012005اولین سال معرفی

اقدام به واردات مولد از آمریکا کرد و در 1996، چین وتایوان بودند به طوري که تایوان در سال در آسیااولین کشورهاي موفق در تکثیر و پرورش این گونه
تایلند ، ویتنام ،اندونزي ، تایوان ، مالزي و هند هم کشورهایی هستند که . تولید این میگو در آن کشور بیش از تولید میگوي مونودون بود 2002سال 

)Briggeset al., 2004. ( را در مزارع پرورشی خود گسترش داده انددرسالهاي اخیر پرورش این گونه 
در ردیف دوم میگوهاي پرورشی جهان قرار داشته است ولی این گونه توانسته در مدت 2000هزار تن تولید در سال 145گرچه میگوي وانامی با حدود 

به این ترتیب میگوي وانامی توانسته . برابر را طی این مدت نشان می دهد15برسد که میزان رشد بیش از 2007تن در سال 2296000کوتاهی به تولید 
).2جدول شماره(به دست آورد2007است رتبه اول را در بین گونه هاي پرورشی در سال 
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2007میزان تولید میگوي پرورشی جهان بر حسب گونه در سال -2جدول شماره 

گونه هاي پرورشی)تن(تولید میگو 

2297000Litopenaeus vannamei

590000Penaeus monodon

86000Penaeus merguensis

52000Penaeus japonicas

43000Penaeus chinensis

35000Penaeus indicus

3000Penaeus stylirostris

تنمیلیون5/6مرزازمیالدي2007سالدر)صید و پرورش(میزان کل تولیدمیگو) فائو(بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان خواروبار جهانی 
.)4و3جدول شماره (بوده استتن6529041مجموعسرباتن3275726پرورشسهموتن3253315صیدسهممقداراینازکهاستگذشته

2007کشورهاي عمده تولید کننده میگوي پرورشی جهان در سال -3جدول شماره 

ایرانهندمکزیکاندونزيویتنامتایلندینچکشور

12656365012003767003301551135401076652508)تن(تولید 
39161111440,07درصد

2007در سال ) میلیون تن(میزان تولید جهانی آبزیان و مقایسه آن با تولید جهانی میگو-4جدول شماره 
آبزي پروريصیدتولید کلگونه

4/1562/912/65ل آبزیانک

529/6253/3275/3میگو

می آن، بلکه با توجه به نتایج خیره کننده و مناسب میگوي وانامی در مرحله آزمایشی و پژوهشی، در زمان کوتاهی پرورش تجاري آن نه تنها در مناطق بو
در راستاي برنامه هاي تحقیقاتی موسسه . ب شرقی توسعه پیدا کرددر سایر کشورهاي داراي صنعت پرورش میگو از جمله کشورهاي عمده آسیاي جنو

توسط موسسه ) سفید غربی(تحقیقات شیالت ایران و به منظور تنوع بخشی به گونه هاي پرورش میگو کشور براي اولین بار مولدهاي میگوي وانامی 
پرورش آن در ایستگاه تحقیقاتی حله با 1384معرفی گردید و در سال جهت انجام کارهاي پژوهشی به ایران 1383تحقیقات شیالت ایران در تابستان 

.موفقیت انجام شد
هکتار 390و پرورش در سطح حدودریتکثاتیعملمنتقل و سیستان و بلو چستاناز استان گلستان به استانیغربدیسفيگویمنیمولد1388در سال 
به دلیل شیوع و بروز مجدد ) 1نمودار شماره (علی رغم ذخیره سازي باالي صورت گرفته 1391و 1390ولی  متاسفانه در طی سالهاي دیآغاز گرد

). 2نمودار شماره (بیماري لکه سفید  در سایت پرورش میگو ، میزان میگوي برداشتی بسیار اندك بود
در اوایل شهریور 1391ع بروز و شیوع پیدا کرد و در سال براي دومین بار  در مزار1390در اواخر مرداد  سال در گونه پرورشی وانامیبیماري لکه سفید
).2شکل شماره(ماه ردیابی  گردید
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1391تا 1379روند سطح زیرکشت سایت پرورش میگوي گواتر از سال -1نمودار شماره 

1378-1391يسالهایگواتر در طيگویپرورش متیدر سا) تن(گویمداتیتولزانیم- 2نمودار شماره 
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مزرعه پرورش میگوي گواتر تلفات میگو را نشان می دهد–2شکل 

:و پیشنهاداتنتیجه گیري - 4

ریت قوي بایستی مدیصنعتذیلموضوعاتدربا نگاهی به گذشته تا به امروز صنعت میگو وتجربیات حاصل شده و تحلیل و بررسی هاي آسیب شناسی
:و قابل انعطاف و همه جانبه ترسیم نمودو آمادگی مواجه با آن را داشت

: بازار میگو- 4- 1
موضوعاینبرايدرصورتیکهونمودایجادرابردارانبهرهتوسطبانکیهابدهیانباشتکهبودهمیگوصنعتاصلیمشکالتازیکیبازارو فروش میگو

ال نشود میتواند بسته حمایتی را نیز بی اثر کند و بهره برداران در نقطه صفرقبلی قرار گیرند که البته شرایط کنونی بازار جانبه اعمهمهوقويراهبرد
تنوعداخلی،قويبازارهايمیگو،ایجادخریدتضمینیهمچونموضوعاتی(باالامنیتضریبباوثباتباشرایطیکبایستیولیامیدوارکننده است

طراحی نمود که مجدد دچار بحران نشویم...) ي،محصوالت ودربسته بند

: میگوبیماري هاي- 2-4

نظیر استفاده از (با توجه به لطمات سنگین وارد شده به صنعت میگو از طریق بروز و شیوع بیماري در مزارع پرورش میگو راهکارهاي مقابله با بیماري
و S.P.Fفنی و مدیریتی پرورش جهت کاهش استرس محیطی، تنوع گونه هاي پرورشی،تولیدمولدیناستخر رزروار در شرایط بحران،ارتقاءهمه جانبه

S.P.Rباشدمیکمیندرلحظههربیماريکهچراشوددیدهصنعتدردقیقوکارشناسیبطوربایستی... و.
و بیماري لکه سفید یکی از . اط مختلف جهان محسوب میشوندبیماریهاي ویروسی در میان بیماریهاي میگو تهدید اصلی براي مزارع پرورش میگو در نق

ینه ،حرکت دشمنان و تهدیدهاي اصلی درصنعت میگودراکثر نقاط دنیا بوده است اما باوجود این پرورش میگو باایجاد پروتکل ها وتکنیک هایی در این زم
حب نام ، تولید در کنار بیماري مدیریت جدیدي را معرفی میکند لذا توصیه افزایشی وروند رو به رشدي را داشته است با توجه به تجربیات کشور هاي صا

.ارائه میگردد که میتواند به پایداري این صنعت کمک نمایدWSSVویروس  شیوع بیماري بویژههایی جهت جلوگیري از 
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.الرو استفاده شودجهت مقاوم سازي براي عموم بیماریها براي پست ) واکسنها( ازموادایمنی زادر حد امکان 
نوسانات زیاد .از همین رو توصیه میشود از فعالیت درطی ماههاي سرد اجتناب گردد .بطور آشکار در درجه حرارت پایین بیشتراستWSSVشیوع

ت هر استخربا هدف بنابراین مدیریت صحیح آب باید باآبگیري تاعمق مناسب صورت گیرد مدیری. فاکتورهاي آب خطر بیماري ویروسی را افزایش می دهد
در صورت امکان . که می تواندمانع حضور ورشد ویروس شود.اصلی کاهش تغییرات هرگونه پارامتر آب نظیر شوري،درجه حرارت،اکسیژن وغیره انجام گیرد

استفاده از هواده پارویی می تواند باایجاد وحفظ سطح اکسیژن در حد خوب، سایر استرس هاي خطر آفرین را کاهش دهد
:وقت فاکتورهاي استرس زا ویا بیماري زا آشکار شود توصیه می شودهر
fucoidan,dextran(محدود کننده هاي ویروسی نظیر پلی ساکارید سولفاتیا)…,B1-3glucan-peptidoglycans(مواد ایمنی بخش-

sulphate (در غذا استفاده شود.
یکی )hamoral(ترکیبات سلولی یا همورال. مشخص شده است wssvاشد که در طی حضور یکی از موثرترین ترکیبات می ب)fucoidan(فاکوئیدان -

مجدي (می باشدویروس فعالیت محدود کردن همچنینافزایش مقاومت دفاعی میگو واز طریقدیگر از این رویکردها براي کاهش روند بیماریها 
).1377نسب،

درصورت نیاز پست الروها قبل از ذخیره سازي بایستی در فرمالین با دز و . یره سازي شوندپست الروها با گواهینامه بهداشتی در استخرها ذخ-
PMM100 با این روش الروهاي ضعیف از مجموعه الروها جدا می شوند. دقیقه و تحت هوادهی حمام داده شوند30به مدت.

...)،phنوسانات شدید حرارتی،شوري آب،(گردند کاهش کلیه استرس هاي محیطی که باعث تحریک و شیوع بیماري هاي مختلف می-

: بازسازي زیر ساخت هاي سایت ها و مزارع پرورش میگو- 4- 3
برايواستشدهفرسایشدچارمیگوپرورشمزارعوسایتهايزیرساختازبخشیطی چندین سال بهره برداري از سایت ها و مزارع پرورش میگو 

.باشدمیبازسازيجهتبرنامهوراهبردداشتنرع و کاهش ریسک تولید مستلزمهره وري مزابوراندمانافزایش

: طراحی صنعت میگو بطور همه جانبه و در تمامی ابعاد-4-4

ي براصنعت میگو یک فعالیت چند بعدي می باشد که براي ایجاد رشد کمی و کیفی مستمر بایستی ابعاد مختلف آن را شناخت و بطور موازي و هماهنگ 
.شودطراحیوتدوینتوسعه هر بخش برنامه دقیق و کارشناسی

مراکز عمل آوري و بسته بندي،تنوع گونه ایی،ارتقاءدانش فنی در تمامی سطوح، بازار داخلی و ...)مولد،بچه میگو،خوراك میگو و(تامین نهاده ها
از مواردي میباشند که ضعف در هر بخش به کل ....اءکمی و کیفی بیمه وصادرات،بازنگري در سود تسهیالت بانکی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت ،ارتق

.صنعت انعکاس خواهد داشت و روند توسعه را دچار اختالل خواهد نمود 
ر رگیتشکل ها و اتحادیه هاي بخش خصوصی بایستی با یک پوست اندازي و تحول در ساختار و تفکر و با نگرشی نو و با افرادي کاردان و متعهد و د

رونق... انشاءااجراییوعلمیظرفیتهايتمامیازگیريبهرهباوگذشتهتجربیاتازاستفادهباباشندوداشتهبیندراینرااساسیوکلیدينقشصنعت
کشور را بهرهمند کنیم و . ..ار مرزي ونواشتغال،امنیتنظیرآنممتازوعالیتبعاتازرونقاینباوباشیمشاهدرامیگواستراتژیکصنعتشکوفاییو

.گامی بلند در تحقق اهداف عالی نظام عدالت محور جمهوري اسالمی و اعتالي ایران عزیزمان برداریم

:منابع
، 2نهم، شماره دوره . مجله علوم و تکنولوژي محیط زیست. بررسی اثرات زیست محیطی آبزي پروري در ایران. 1386؛ . و موگویی، ر. ؛ کرباسی، ع. ارجمندي، ر-1

,28تا 19صفحات .1386تابستان 
.صفحه91. مؤسسه تحقیقات شیالت ایران ، تهران. طرح تحقیقاتی ارزیابی اقتصادي پرورش میگو در استانهاي جنوبی ایران. 1384،. صالحی ، ح-2
مجله علمی شیالت ایران ، سال . استانهاي جنوبی ایران (Fenerropenaeus indicus)تحلیل اقتصادي تولید میگوي سفید هندي در. 1386،. صالحی ، ح-3

,116تا103، صفحات 1386شانزدهم ، تابستان
.صفحه152.برنامه راهبردي میگو ،موسسه تحقیقات شیالت ایران.1386،. متین فر،ع-4
.صفحه208. تهران. بیماریهاي میگوهاي پرورشی وانتشارات نوربخش. 1377، .مجدي نسب ، ا-5
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معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره کل آموزش و 1376شکوري ،.م :ترجمه .فن آوري تکثیر و پرورش  متراکم میگو. 1991،.و سویینی  ،ج ا ن . بان ، ج  آ وی-6
.ص168،ترویج

7-Briggs, M and Smith, F- S . , 2004. Introduction and movement of Penaeus vannamei and Penaeus stylirostris in Asia and the pacific.
FAO.
8-Chein. Y. H . , 1992. Water quality requirement and management for marine shrimp culture. Technical bulletin.pp.30.


