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  گَ دز جْاىيپسٍزش ه -1

دس دسيب صٛذُي ٗي ًٜذ ٝ ت٢ٜب ثشخي اص ٠ُٛٞ  يٚ آثضي. اػتااص خبٛٞادٟ ػخت پٞػتبٙ  يربٛٞس ٗيِٞ

١بي آٙ دس آة ؿيشيٚ يبكت ٗي ؿٞٛذ. دس ايشاٙ ٗي١ِٞبي خٞساًي آة ؿٞس دس دسيبي ػ٘بٙ ٝ خٔيذ 

١٘چٜيٚ ٗيضاٙ ، ًق صي اػت ٝ دس ٛٞاحي ًٖ ػ٘ن يبكت ٗي ؿٞد. يآثضكبسع صٛذُي ٗي ًٜٜذ. ايٚ 

ٝ  يچشث .تخٖ ٗشؽ اػت ُشٕ 100دس ٗٞرٞد ػٕٞ ٗيضاٙ ًٔؼتشّٝ ي يُشٕ ٗيِٞ حذٝد  100س ًٔؼتشّٝ د

آٙ  6ٝ اِٗب  صيبد 3اِٗب ش اؿجبع, يچشة ؿ يذ ١بياػ يضاٙ ثباليْ ٗيِٞ ثذٓيًٗٔؼتشّٝ حبكْ اص ُٞؿت 

ٖ ئٜٝرٞد ػ .چشة اؿجبع اػت, ٛذاسد يذ ١بي٠ اػياص ػذٕ تزض ي, ٠ً ٛبؿخٞٙٝ ًٔؼتشّٝ  يثش چشث ياحش

 ُشدد. يٗ يػشعبٛ يِٞ ثبػج ًب١ؾ سؿذ ػّٔٞ ١بيدس ُٞؿت ٗ

ٗيضاٙ تٞٓيذ آثضيبٙ دسيبيي دس ػبّ ١ب اخيش داساي ٛشخ سؿذ ٛضٝٓي ثٞدٟ اػتت. كتيذ ثتي سٝيت٠، ًتب١ؾ      

اكضايؾ ر٢بٛي هي٘ت ػٞخت تبحيش ٜٗلي ثش كيبدي دس اهيبٛٞع ١ب ث٠ ٝيظٟ كيذ ٗيِتٞ داؿتت٠ اػتت.     ٝ رخبيش

اٛتظتبس اكتضايؾ    ،ٝ تٞػؼ٠ كيبدي آٙيبكتِي ثب تٞر٠ ث٠ سؿذ  ٠ًاػت  اسصؽ اهتلبدي ثبال ثب بٙآثضي اص ٗيِٞ

 2006ٗغبثن آٗبس ػبصٗبٙ كبئٞ سٝٛذ تٞٓيذ ًتْ آثضيتبٙ دس ػتبّ     .ٛ٘ي تٞاٙ داؿتاص آٙ ًْ كيذ چٜذاٛي سا 

تٞٓيتذ ٗحلتٞالت    تٚ ٝ ٗيضاٙ 93.1 ٚ ٗوذاس ػ٢ٖ كيذ آثضيبٙ دسيبيييٗئيٞٙ تٚ ثٞدٟ ٠ً اص ا 157.8ثبٓؾ ثش 

ثشاثتش   2006ر٢بٛي ٗيِٞي دسيبيي دس ػبّ  كيذٗيضاٙ  ٗئيٞٙ تٚ ثٞدٟ اػت. 66.7ٚ ػبّ يآثضي پشٝسي دس ا

ّ   ٝ ًْ تٞٓيذ ر٢بٛي ٗيِٞ ) آثضي پتشٝسي ٝ كتيذ     تٚ  3460003  ثتٞدٟ اػتت.  تتٚ   6606921 دس ايتٚ ػتب

ّ تٚ  9850ي ايشاٙ تٚ ٝ دس آث٢ب 16000ثبالتشيٚ آٗبس ٗؼتٜذ كيذ ٗيِٞ دس خٔيذ كبسع  ثتٞدٟ   1379 دس  ػتب

  اػت.
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اكضايؾ توبضب ثشاي آثضيبٙ ٝ ٗحذٝد ثٞدٙ رخبيش دسيتبيي ٗٞرتت ُشديتذٟ تتب آثتضي پتشٝسي ثت٠ ػٜتٞاٙ         

٢ٗ٘تشيٚ ساٟ تبٗيٚ پشٝتئيٚ ٗٞسد ٛيبص ر٘ؼيتت سٝثت٠ سؿتذ ر٢تبٙ ٝ ر٢تت ًتب١ؾ كـتبس تتالؽ كتيبدي اص          

 يدس ػبّ ١بس ًـٞس١بي ًٖ دسآٗذ ٗٞسد تٞر٠ هشاس ُيشد. دسيب١ب، ٝ اكضايؾ دسآٗذ ػبحْ ٛـيٜبٙ ث٠ ٝيظٟ د

ي ٛظيش ٗيِٞ سؿذ دٝ سه٘ي خٞا١ذ داؿت ٝ تٞٓيتذ آثضيتبٙ   ي١ب تٞٓيذ ث٠ سٝؽ آثضي پشٝسي ث٠ ٝيظٟ ٠ُٛٞ يآت

ثش اػبع  پشٝسؿي ثش تٞٓيذ آثضيبٙ دسيبيي ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗجغ اكٔي ٜٗبثغ پشٝتئيٜي خٞساًي، پيـي خٞا١ذ ُشكت.

چ٢تْ ٗئيتٞٙ تتٚ آثضيتبٙ      2030دس ػبّ  ,حبثت ث٘بٛذ بٙيآثض دس كٞستي ٠ً ٗلشف ػشا٠ٛ ,ٞكبئ يثشآٝسد ١ب

  ٗبصاد ثش تٞٓيذ ًٜٞٛي، ٗٞسد ٛيبص ربٗؼ٠ ثـشي اػت. 

ؿٜبخت٠ ٗتي ؿتٞد. ٝي دس ػتبّ     ر٢بٙ ي، ث٠ ػٜٞاٙ پذس پشٝسؽ ٗيِٞيطاپٜ اٛـٜ٘ذد ,دًتش كٞري ٛبُب    

ٞ   1940داس ث٠ تخ٘شيضي ٛ٘ٞد ٝ دس ػبّ ثشاي اٝٓيٚ ثبس ٗيِٞ سا دس تبٛي ٝا 1933 تتب   ,ٗٞكن ث٠ پتشٝسؽ ٗيِت

 دس ؿشايظ ٗلٜٞػي )تبٛي  ُشديذ. ,اٛذاصٟ تزبسي

دس ٜٗغو٠ خٔيذ كبسع دس ًٞيت تحويوبت دس صٗي٠ٜ تٌخيش ٝ پشٝسؽ ٗيِٞ ثٞػي٠ٔ دًتش يٞؿي٘ب ايٜٞٗٞتٞ، 

 ٘ي ٝ تحويوبتي ًٞيت اٛزبٕ ُشكت.ثٜب ث٠ دػٞت اٛؼتيتٞ ػٔ 1970تب اًتجش  1969ٗحون طاپٜي، اص ٛٞاٗجش 

ثشاثش ؿذٟ دس حبٓي ٠ً پشٝسؽ ٗيِٞ دس ١٘تيٚ   3/2ٗيضاٙ كيذ ٗيِٞ اص دسيب  2004تب ػبّ  1980اص ػبّ  

دس ػتبّ  تتٚ   917315اص تٞٓيتذ ٗيِتٞي پشٝسؿتي    د١ذ ٠ً  يٛـبٙ ٗآٗبس كبئٞ  ثشاثش ُشديذٟ اػت.  34ٗذت 

٘ذٟ تشيٚ ًـٞس١بي تٞٓيذ ًٜٜذٟ ٗيِتٞي پشٝسؿتي دس   سػيذٟ اػت. ػ 2006تٚ دس ػبّ  3146918ث٠  1996

%، اٛتذٝٛضي  11%، ٝيتٜتبٕ  16%، تبئٜتذ  39چيٚ ث٠ تشتيت ػجبستٜذ اص:  2006ر٢بٙ ٝ دسكذ تٞٓيذ آ٢ٛب دس ػبّ 

 .%2ثشصيْ  ٝ %4%، ٌٗضيي 4%، ١ٜذ 11
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تٚ ٝ  1193248ذ يثب تٞٓ  Litopenaeus vannamei  -پب ػليذ ؿشثي )ٝاٛبٗي يِٞيٗ 2005دس ػبّ  

 ,دسكتذ  3.83تتٚ ٝ   81105 ذيثب تٞٓ يٗٞص يِٞيٝ ٗ دسكذ 33.59تٚ ٝ  710806ثب ٗٞٛٞدٝٙ  ,دسكذ  4/56

 2128825تٞٓيتذ  ثت٠   2006ٚ ٛؼجت دس ػتبّ  يا ٛذ.داسا ثٞدٟ ا يپشٝس يآثض ير٢بٛذ يتٞٓسا دس  يػ٘ذٟ اػ٢ٖ 

ٙ  دسكتذ  20.5تتٚ ٝ   645408, ٝاٛبٗيدسكذي   67.6تٚ ٝ  ٗيِتٞي   يدسكتذ  3.1ٝ تتٚ   96833ٝ  ٗٞٛتٞدٝ

اػتت   ييبيٚ ػب٢ٓب ٗشثٞط ث٠ ٜٗتبعن آػت  يا ي، عيٝاٛبٗ يِٞيذ ٗي% ت85ٓٞي ث٠ يٛضد . 2)ؿٌْ  ذيسػ يٗٞص

 .  2006)كبئٞ,  ثبؿذ يآٛزب ٠ُٛٞ٘ٛ ثٞٗي ِٞ يٗٚ يا٠ً 

آؿتبص ؿتذ ٝ ثت٠     1990آؿتبصيٚ د١ت٠    يب اص ػتب٢ٓب يرٜٞة ؿشم آػ يدس ًـٞس١ب يٝاٛبٗ يِٞيشٝسؽ ٗپ

ٞ يٗر٢تبٙ  ٛوتبط  اص  يبسيٚ سٝٛتذ اداٗت٠ داسد ٝ دس ثؼت   يت ا ًشد. ػشػت سؿذ ٗ  يِت ٞ يٚ ٗيِضيرتب  يٝاٛتب  يِت

ٞ يذ ٗيت تٞٓ يٖ ثشاثش ؿذٟ ٝٓيي ٝ ٛي 2005تب  1993ٗٞٛٞدٝٙ اص ػبّ  يِٞيذ ٗيٗٞٛٞدٝٙ ؿذٟ اػت. تٞٓ  يِت

ٞ   68/1، 2005دس ػتبّ   يذ ٝاٛبٗيدس ٗز٘ٞع تٞٓ اػت. ثشاثش ثٞدٟ 7/14ٚ ٗوغغ يدس ١٘ يٝاٛبٗ دٝٙ ثشاثتش ٗٞٛت

 ١1994تضاس تتٚ دس ػتبّ     9/10ثت٠   1980تٚ دس ػبّ  150ٌٞع اص يٜذيا يِٞيشٝسؽ ٗپ ُضاسؽ ؿذٟ اػت.

 4/16ثتٞدٟ ٝ اص   يسٝٛتذ آٙ كتؼٞد   2004تب  2000جب حبثت ٗبٛذ. اص ػبّ يتوش 1999غ اص آٙ تب ػبّ پذ ٝ يسػ

 .  2ٝ  1 ي١ب ٝ ؿٌْ 2ٝ  1 ي١ب )رذّٝذٟ اػت ي١ضاس تٚ سػ ١33ضاس تٚ ث٠ 

 

.2006تا  2000هيصاى تَليد هيگَي پسٍزضي دز جْاى اش سال  -1ل جدٍ  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 935,944 789,373 384,141 304,182 217,994 چيٚ
1,024,94

9 

1,242,38

5 

 500,800 401,251 360,292 330,725 264,924 280,007 309,862 تبئٜذ

 349,000 327,200 275,569 231,717 180,662 149,979 89,989 ٝيتٜبٕ
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 339,803 279,539 238,567 191,148 159,597 149,168 138,023 اٛذٝٛضي

 131,535 130,805 117,589 113,240 114,970 102,930 96,715 ١ٜذ

ٌٗضي

 ى
33,480 48,014 45,853 45,857 62,361 90,008 112,495 

 65,000 63,134 75,904 90,190 60,253 40,000 25,388 ثشصيْ

د ا 

 ايشاٙ
4,050 7,607 5,960 7,462 8,903 3,577 5,700 

 400,200 377,870 350,998 325,830 278,212 264,759 246,230 ػبيش

تٞٓيذ 

 ر٢بٛي

1,161,73

1 

1,346,64

6 

1,494,57

2 

2,125,54

2 

2,426,12

7 

2,698,33

3 

3,146,91

8 

 .FAOآٗبس ػبصٗبٙ ر٢بٛي  ٭

 

 

 .2006يد هيگَي پسٍزضي کطَز ّاي پيطسٍ دز سال هيصاى تَل -1ضکل 
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 .2006هيصاى تَليد هيگَي پسٍزضي جْاى تس حسة گًَِ دز سال  -2ضکل 

 .2004تا  1992آهاز تَليد هيگَ دز کطَز چيي اش سال  -2جدٍل 

 سال هساحت )ّکتاز( تَليد دز ٍاحد سطح )تي(

  42/1 140000 1992 

  45/0 120000 1994 

55/0 180000   1998 

  05/1 190000 2002 

67/2 200000 2004 

 

 (هًََدٍىاُ )يس يتثس يگَيه -1-1

ثب ٛبٕ   Black Tiger Shrimp, Jumbo Shrimpبٟ )يػ يثجش يِٞيٗ يؼيصيؼتِبٟ عج

ٝرٞد ٠ُٛٞ ٗيِٞي ٗٞٛٞدٝٙ دس آة  بٛٞع ١ٜذ ٝ آسإ اػت.يٜٗغو٠ اه,  Penaeus monodonيػٔ٘

 يثجش يِٞيٝصٙ ٗ .ُضاسؽ ؿذٟ اػت ؼتبٙ ٝ ثٔٞچؼتبٙيدس اػتبٙ ػ خٞس ُٞاتش دسثبس  ١بي ايشاٙ ثشاي اٝٓيٚ
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داؿت ٠ً  يذ ر٢بٛيٚ ستج٠ سا دس تٞٓيٚ ٠ُٛٞ اٝٓيا سػذ. يٗ cm 36ُشٕ ٝ عّٞ آٙ ث٠  650بٟ ث٠ حذاًخش يػ

 يؿپشٝس يِٞيذ ٗيب, دس حبّ حبضش ٗوبٕ دٕٝ تٞٓيآػ يرٜٞة ؿشه يث٠ ًـٞس ١ب يٝاٛبٗ يِٞيثب ٝسٝد ٗ

 ٚ سا داسد.ييپب ي١ب يظٟ ؿٞسيٗختٔق ثٞ ي١ب ياص ؿٞس يؼيتحْ٘ دس ثشاثش ٗحذٝدٟ ٝػ ر٢بٙ سا داسد.

٠ٜ ٝ ٗشاهجت يث٢ يغيؼت ٗحيظ صيزبد ؿشاي, اِٞ ١ب دس ١ش ٠ُٛٞ ثب ًب١ؾ تشاًٖيٗ يث٠ اٝصاٙ ثبال يدػتشػ

تٞاٛؼت٠ اػت دس ٗذت   ُضاسؽ ٛ٘ٞدٟ اػت ٠ً ,Saha 1999ٌٗ٘ٚ اػت. ثغٞس ٗخبّ )  ظٟيٝ يث٢ذاؿت ي١ب

ٗٞٛٞدٝٙ  ثغٞس  يِٞيعّٞ دٝسٟ پشٝسؽ ٗ ذ ًٜٜذ.يُشٕ سا تٞٓ 28.43ٗٞٛٞدٝٙ ثب ٝصٙ  يِٞيٗ سٝص 35

دس  يٗٞٓذ ٝحـ يِٞ ١بيش ٗيتٌخٗـٌْ  ٗٞٛٞدٝٙ, يِٞيٗؼئ٠ٔ دس ٗٞسد ٗٚ ي٢ٗ٘تش سٝص اػت.157ٚ يبِٛيٗ

  ٗبٜٛذ. يٗ يٚ ثبهي% اص ٗٞٓذ20ت٢ٜب حذٝد ٠ً  ياػت ث٠ ٛحٞ يظ ٗلٜٞػيؿشا

 

 (يد غستي)پا سف يٍاًاه يگَيه -1-2

  White leg shrimpٝ ٛبٕ ػ٘ٞٗي   Litopenaeus vannamei  ٗيِٞي ٝاٛبٗي ثب ٛبٕ ػٔ٘ي

ٗيِٞي پبػليذ ، ثٞٗي ػٞاحْ ؿشثي آٗشيٌبي التيٚ دس اهيبٛٞع آسإ اص پشٝ دس رٜٞة تب ٌٗضيي دس )

ايٚ ٠ُٛٞ  پشٝسؽ يبكت.دس آػيب تزبستي ثب ٗٞكويت ايٚ ٠ُٛٞ دس ٗويبع  1990اٝاخش د٠١ اص  ؿ٘بّ اػت.

ػشػت سؿذ  غ آشؿذ ٛؼجت ث٠ ثي٘بسي ١بي سايذ ٗيِٞ ٝ ؿشايظ ٛبٗغٔٞة اًٞٓٞطيٌي ٗوبٕٝ اػت.يػش

ُشٕ دس ١لت٠ سؿذ ًشدٟ ٝ دس ؿشايظ  3ٗيِٞي ػليذ ؿشثي ٗؼبدّ ٗيِٞي ثجشي ػيبٟ اػت ٝ ٗي تٞاٛذ تب 

ُشٕ ) حذ اًخش ٝصٙ ٗؼّ٘ٞ دس ؿشايظ پشٝسؿي   20ٗشثغ   ث٠ ٝصٙ هغؼ٠ دس ٗتش  150پشٝسؽ ٗتشاًٖ ) تب 

ُشٕ دس ١لت٠  1ُشٕ اص ػشػت سؿذ ايٚ ٗيِٞ ) ٗخلٞكب ٛش١ب   ًبػت٠ ؿذٟ ٝ ث٠  20ثشػذ. دس اٝصاٙ ثيؾ اص 

ٗيِٞي ػليذ ؿشثي هبدس ث٠ تحْ٘ دا٠ٜٗ ٝػيؼي اص دسر٠ حشاست اػت اٗب ١٘بٜٛذ اؿٔت ديِش  .تٜضّ ٗي يبثذ
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سؿذ  يدٗب ثشا دسر٠ ٜٗبػجتشيٚ. ًٜذ ٗي سؿذ ث٢تش 30 تب C° 23 اػتٞايي ٝ ٛي٠٘ اػتٞايي دس دٗبي٠ُٛٞ ١بي 

 ° C       ُشٗي 18 تب 12)  ثضسُتش ٗي١ِٞبي ثشاي ٝ C° 30ُشٗي   1)  ًٞچي يِٞ ١بيٗايٚ ٠ُٛٞ دس 

ًٜذ. دس  سا تحْ٘ ٗي 45تب  ppt 5/0  اص ؿٞسي دسربت اص ٝػيؼي دا٠ٜٗ ؿشثي ػليذ ٗيِٞي. اػت 27

 15تب  ppt 10دس حذٝد  آٙ ٗيِٞ سؿذ ٗي ًٜذ ٝ ث٢تشيٚ دسر٠ ؿٞسي ثشاي سؿذ 34تب  ppt7  ٗحذٝدٟ

هغؼ٠ دس ٗتش ٗشثغ ٗوذٝس اػت ٝ دس  150پشٝسؽ ٗيِٞي ػليذ ؿشثي دس تشا٢ً٘بي ثؼيبس ثبال ٝ تب   اػت.

ش ٠ُٛٞ يػبدس ٗوبيؼ٠ ثب  يؾ داد.ٗشثغ اكضا هغؼ٠ دس ٗتش 400ؿشايظ ثؼت٠ ٝ تحت ًٜتشّ ٗي تٞاٙ تشاًٖ سا تب 

دسكذ  داسد ٝ دسٛتيز٠ ؿزاي آٙ اسصاٛتش  35تب  20)  ي ثب پشٝتئيٚ ً٘تشيٛيبص ث٠ ؿزا١ب يذ پشٝسؿيسا ي١ب

كٞم ؼتٖ ٗذاس ثؼت٠ يٝ دس ػ يشٝػيٝ -يث٢ذاؿت يثب ًٜتشّ ثبال يٝاٛبٗ يِٞيذ ٗيٚ تٞٓيبِٛيٚ ٗيـتشيثاػت. 

   ٟ اػت.تٚ دس ١ٌتبس ُضاسؽ ؿذ 63ٗتشاًٖ تب 

                                                                        

 پسٍزش هيگَ دز تايلٌد -1-3

سا ر٢تت پتشٝسؽ    يذٟ آٓت يت ظ ايؿشاآة ٝ ١ٞاي ُشٕ ٝ ٗشعٞة  ,يًئٞٗتش ٗشص ػبحٔ 2700ٜٔذ ثب يتب   

ٞ يٜٗٔتذ  يذ ؿبٓتت تب يٗتشاًٖ ٗيِٞ ثٞرٞد آٝسدٟ اػت. تٞٓ ٗ  يثت ذ ؿشيپبػتل  يِت اػتت.    ٝ ٗٞٛتٞدٝٙ  ي) ٝاٛتب

ٚ ًـتٞس اص  يت ذ دس ايت ٚ تٞٓيبِٛيت ؿشٝع ؿذ. ٗ 1970ٚ د٠١ يآؿبص ئٜذ اص ػبّ ١بيِٞ دس تبيت پشٝسؽ ٗيكؼبٓ

 .  3)رذّٝ  ٟ اػتذيسػ 2003تٚ دس ١ٌتبس دس ػبّ  4.35ث٠  1986تٚ دس ١ٌتبس دس ػبّ  0.4

 

 .2003 تا 1995آهاز تَليد هيگَ دز کطَز تايلٌد اش سال  -2جدٍل 

 سال هساحت )ّکتاز( تَليد دز ٍاحد سطح )تي(

46/3 74942 1995 
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29/3 72664 1996 

11/3 73120 1997 

45/3 73139 1998 

31/3 77579 1999 

88/3 79793 2000 

88/3 72000 2001 

76/3 70400 2002 

35/4 75736 2003 

 

ت يشيدس ًٜتبس ٗتذ   يتش ٜٗتبعن ػتبحٔ  ٚ آة ٝ رٜغ ثؼت ييپب يبد آة, ؿٞسيػ٘ن ص, يظ آة ٝ ١ٞائيؿشا

ًت٠   ٗيِٞ اػت ٝ كٞم ٗتشاًٖ بص ر٢ت پشٝسؽ ٗتشاًٖيظ ٗٞسد ٛياص ر٠ٔ٘ ؿشا بكت٠ پشٝسؽ د١ٜذُبٙيث٢جٞد 

)ؿتٌْ   داؿتت٠ اػتت   ياػبػب ٛوؾ يآػ يرٜٞة ؿشه ئٜذ ٝ ًـٞس ١بيتب يپشٝس يآثض يؾ اٛلزبسيدس اكضا

شٟ يت ٚ ػ٘تْ ثتب رخ  يت سا داسٛذ. ا ِٞيتٚ دس ١ٌتبس ٗ 30تب  20 ذيتٞاٙ تٞٓ ٜٔذيذ ًٜٜذُبٙ ثب تزشث٠ دس تبيتٞٓ.  3

ٍ  يٕٞ ١تب يٝرتٞد ًٜؼشػت   .ؿتٞد  ياٛزبٕ ِٗٞ يٗ ًٞچي ي١ب ضيػبكٞم ٗتشاًٖ ٝ ثشداؿت دس  يػبص  ثتضس

ش يذ ؿزا, تٌخيًبسخب٠ٛ تٞٓ ٛظيش يؼتٖ ٗزت٘غ پشٝسؿيػ يِٞ ٠ً داسايپشٝسؽ د١ٜذٟ ٗ  يتزبس ي)ائتالف ١ب

دس ػبّ   . Belton, 2008ٜٔذ اػت )يِٞ دس تبيپشسٝؽ ٗ يْ سؿذ اٛلزبسيص دالا يٌيثبؿٜذ  يالسٝ ٝ... ٗ

 , 4ٚ ُٞٛت٠ )رتذّٝ   يت ا ي١تب  يظُيٝ ثب تٞر٠ ث٠ ٝ ييبيآػ  يث٠ ًـٞس ١ب يٝاٛبٗ يِٞيٗ يش ثب ٗؼشكياخ ي١ب

ٞٓ  يبكتت٠ ٝ رب يٗٞٛٞدٝٙ ًب١ؾ  يِٞيٗ يذ پشٝسؿيضاٙ تٞٓيٗ ذ ثت٠ ٗوتبٕ دٕٝ, پتغ اص    يت ِتبٟ آٙ اص ٗوتبٕ اّٝ ت

 بكت٠ اػت.ي, تٜضّ ياٛبٗٝ

 

 هقايسِ ٍيژگي ّاي تَليد هيگَي پسٍزضي ٍاًاهي ٍ هًََدٍى دز کطَز تايلٌد. -4جدٍل 

P. monodon P. vannamei   
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 تشاًٖ )ػذد السٝ دس ٗتش ٗشثغ  200تب  120 50تب  40

 عّٞ دٝسٟ پشٝسؽ )سٝص  120تب  105 140تب  110

 ثشداؿت )ُشٕ ٝصٙ ٗيِٞ دس صٗبٙ  25تب  21 28تب  22

 ٗيبِٛيٚ تٞٓيذ )تٚ دس ١ٌتبس  24 8

 ػٞد تٞٓيذ دس ١ش ١ٌتبس $36,000 $13,000

 

 

 لٌد.يکطَز تا يگَياش هصازع پسٍزش ه يًوًَِ ا -3ضکل 

 

 ساىيگَ دز ايپسٍزش ه -2

٠ُٛٞ ٗيِٞ ؿٜبػبيي ؿذٟ اػت. ٢ٗ٘تشيٚ ٠ُٛٞ اهتلبدي اص ٛظش  18دس آث٢بي خٔيذ كبسع ٝ دسيبي ػ٘بٙ 

  ٗي ثبؿذ ٠ً دس ثيـتش صيؼتِبٟ ١بي Penaeus semisulcatusذ ٝ كيبدي ، ٗيِٞي ثجشي ػجض )كي
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خٔيذ كبسع ٝ دسيبي ػ٘بٙ يبكت ٗي ؿٞد اٗب ثيـتشيٚ پشاًٜؾ ٝ كيذ آٙ دس آث٢بي ػبحٔي اػتبٙ ثٞؿ٢ش 

دس  ، ثيـتشداسد٠ً اص ٛظش تزبسي دس سدٟ دٕٝ هشاس   Penaeus merguensisٗي ثبؿذ. ٗيِٞي ٗٞصي )

 Fenneropenaeus) ُشدد. ػبيش ٠ُٛٞ ١ب ٗخْ ٗيِٞي ػليذ ١ٜذي آث٢بي اػتبٙ ١شٗضُبٙ كيذ ٗي

indicus( ٟٗيِٞي ثجشي ػيب ٝ  Penaeus monodonسؿٖ داؿتٚ رخ٠ دسؿت، ثذٓيْ كشاٝاٛي    ػٔي

اٛذى ٝ ٗحذٝديت صيؼتِبٟ، ٗٞسد ث٢شٟ ثشداسي اهتلبدي هشاس ٛ٘ي ُيشٛذ. ػ٠ ٠ُٛٞ ٗيِٞي خٜزشي 

(Penaeus stylifer(  ػليذ ، Metapenaeus affinis  ٗيِٞي سيض ػليذ دس ػشتبػش خٔيذ كبسع ٝ  

ٝ دسيبي ػ٘بٙ پشاًٜؾ داؿت٠ اٗب اسصؽ كبدساتي ٛذاسٛذ. ث٢شٟ ثشداسي اص ايٚ ػ٠ ٠ُٛٞ ثيـتش ثشاي ٗلشف 

 دس ثبصاس١بي ٗحٔي ٝ ٜٗغو٠ اي كٞست ٗي ُيشد.

تٞػظ ٗؤػؼ٠ تحويوبت ؿيالت ايشاٙ  1363س ايشاٙ اص ػبّ تحويوبت ٗوذٗبتي تٌخيش ٝ پشٝسؽ ٗيِٞ د

دس ثٞؿ٢ش اٛزبٕ ُشديذ. دػتبٝسد١بي ايٚ كؼبٓيت ١بي تحويوبتي ٜٗزش ٗؼتوش دس پظ١ٝـٌذٟ ٗيِٞي ًـٞس 

ث٠ كٜؼت آثضي پشٝسي ًـٞس  يٝ ٝاٛبٗ يذ ١ٜذيػجض, ػل يثجش يث٠ ٗؼشكي ػ٠ ٠ُٛٞ ٢ٖٗ ٝ تزبسي ٗيِٞ

خـي اص ٗغبٓؼبت كٜي ٝ ؿٜبخت اساضي ٝ عشح پبئٞت پشٝسؽ ٗيِٞ ثب اػتلبدٟ ُشديذ. دس عّٞ ثشٛب٠ٗ اّٝ ث

اص ثچ٠ ٗيِٞ ١بي ٝاسداتي اٛزبٕ ؿذ. عي ثشٛب٠ٗ ١بي دٕٝ ٝ ػٕٞ تٞػؼ٠ ؿيالت ايشاٙ، پشٝسؽ ٗيِٞ سؿذ 

ػشٗبي٠ ثؼيبس صيبدي ث٠ ٝيظٟ دس ػشٗبي٠ ُزاسي، ٝاُزاسي اساضي ٝ احذاث صيش ػبخت ١ب داؿت٠ اػت. 

آثضي  ذ تبيُشدبي اٛزبٕ ؿذٟ دس ايشاٙ دس صيش ثخؾ ؿيالت ٝ آثضيبٙ دس يي د٠١ ُزؿت٠ ثبػج ُزاسي ١

ٗؼئٞالٙ ٗٔي ٝ ٜٗغو٠ ٗخجت ِٛشؽ ت ٝ يح٘بپشٝسي ثب يي سٝٛذ پبيذاس ٝ هبثْ تٞر٢ي تٞػؼ٠ يبثذ. ١٘چٜيٚ 

 ١ٖ ٛ٘ٞدٟ اػت.     اي ث٠ تٞػؼ٠ آثضي پشٝسي چـٖ اٛذاص سٝؿٜي اص تٞػؼ٠ پبيذاس ٝ ٗٞكن آثضي پشٝسي سا كشآ
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١ٌتبس اساضي ٖٓ يضسع ٜٗبػت ثشاي پشٝسؽ ٗيِٞ دس رٜٞة ًـٞس ٝ چٜذ ١ضاس ١ٌتبس  180000تبًٜٞٙ 

، حذٝد 1384تب پبيبٙ ػبّ  .اساضي دس ؿشم اػتبٙ ٗبصٛذساٙ ٝ ػٞاحْ اػتبٙ ُٔؼتبٙ ؿٜبػبيي ؿذٟ اػت

١ٌتبس اص ايٚ اساضي آٗبدٟ  ٠ً8700 حذٝد  ١ٌتبس اص ايٚ اساضي ث٠ ٗتوبضيبٙ ٝاُزاس ؿذٟ اػت 45000

ٝاحذ ًبسخب٠ٛ  30 ٝ ٝاحذ ًبسخب٠ٛ تٞٓيذ خٞساى ٗيِٞ 6ٝاحذ ٗشًض تٌخيش،   36احذاث . تٞٓيذ ٗي ثبؿذ

 ٚ ػبّ ١بياػت ٠ً دس ا ٗيِٞكٜؼت تٌخيش ٝ پشٝسؽ بص يٗٞسد ٛ يش ػبخت ١بياص ص يػْ٘ آٝسي ثخـ

تٚ دس ػبّ  2507.5ث٠  1373تٚ دس ػبّ  54ص ا دس ًـٞس ٗيضاٙ تٞٓيذ ٗيِٞي پشٝسؿي اػت. رٞد آٗذٟثٞ

سػيذٟ اػت. حذ اًخش ٗيضاٙ تٞٓيذ ٗيِٞي پشٝسؿي دس ًـٞس دس اٝد كؼبٓيت كٜؼت پشٝسؽ ٗيِٞ دس  1386

 % ًْ ًـٞس  دس ايٚ اٗش پيـشٝ ثٞدٟ اػت.63تٚ ) 5600تٚ سػيذٟ ٠ً اػتبٙ ثٞؿ٢ش ثب  8930ث٠  1383ػبّ 

تب ربيي ٠ً اص ًْ اساضي  سًٞد ؿذيذي داِٜٗيش ايٚ كٜؼت ؿذ خيش ثٜب ث٠ داليْ ٗتؼذداعي ػب٢ٓبي 

آي  ١2ٌتبس اص آ٢ٛب ث٠ ث٢شٟ ثشداسي سػيذٟ ٝ اص ايٚ ٗوذاس ٛيض عي 7500ٝاُزاس ؿذٟ ث٠ ثخؾ خلٞكي، ت٢ٜب 

كت هي٘ت ٗيِٞي اثشٝص ٗؼبئي ٗبٜٛذ دسكذ آٙ ث٠ صيش ًـت سكت٠ اػت.  40ػبّ اخيش ػ٘الً ً٘تش اص  3

ثبال ص، ثبال ثٞدٙ ٛشخ تٞسٕ ٝ حجبت ٛشخ اس، سهبثت ؿذيذ دس ثبصاس ر٢بٛي ٗيِٞ، س١بي ر٢بٛيپشٝسؿي دس ثبصا

پبييٚ ثٞدٙ ساٛذٗبٙ تٞٓيذ  ,ي ٗٞسد ٛيبص ػذٕ تٌ٘يْ صيش ػبخت٢ب، ثٞدٙ ٛشخ ػٞد ٝ ًبسٗضد تؼ٢يالت ثبٌٛي

پبئيٚ , ٗضاسع پشٝسؽپبييٚ ثٞدٙ ساٛذٗبٙ تٞٓيذ دس , ػذٕ دػتشػي ث٠ ٜٗبثغ ٗٞٓذ ٜٗبػت, دس ٗشاًض تٌخيش

ثي٘بسي٢بيي ٗبٜٛذ ٠ٌٓ ػليذ دس ثشٝص ٝ  ثٞدٙ ٛؼجي ػغح ٗذيشيت ٝ كٚ آٝسي دس حٔو٠ ١بي ٗختٔق تٞٓيذ

اػتبٙ ١بي خٞصػتبٙ ٝ ثٞؿ٢ش ٝ ٝهٞع عٞكبٙ ُٜٞ دس اػتبٙ ػيؼتبٙ تٞٓيذ ٗيِٞ سا ث٠ حذ اهْ سػبٛذٟ ٝ ثبػج 

 ؿذٟ تب ايٚ كٜؼت ثب تِٜٜب١بي ثؼيبسي سٝثشٝ ؿٞد. 
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  يٌي اص ثي٘بسي ١بي White Spot Syndrom Virus٘بسي ٛبؿي اص ػٜذسٕٝ ٝيشٝػي ٠ٌٓ ػليذ )ثي

ًـٞس  1990دس تبيٞاٙ ظ٢ٞس ًشد ٝ دس عّٞ د٠١  1992سايذ دس ثيٚ ٗيِٞ ١بي پٜبئيذٟ اػت ٠ً اص ػبّ  

ٛ٘ٞد. پغ  ػبيت پشٝسؽ ٗيِٞي چٞئجذٟ آثبداٙ سا كٔذ ١1381بي ثؼيبسي سا دسٛٞسديذ. ايٚ ثي٘بسي دس ػبّ 

, ٗٞػؼ٠ تحويوبت ؿيالت ايشاٙ, دس پظ١ٝـٌذٟ ٗيِٞي ًـٞس, ًبس 1383اص ثشٝص ايٚ ثي٘بسي ٝ اص ػبّ 

٠ً ٗتوبسٙ ثب ؿيٞع ثي٘بسي ٠ٌٓ ػليذ دس  1384تحوين سٝي ٗيِٞي ٝاٛبٗي سا ؿشٝع ًشد ٝ ػشاٛزبٕ دس ػبّ 

اص ٗـٌالت ػ٘ذٟ كٜؼت  يٌي اػتبٙ ثٞؿ٢ش ثٞد, ث٠ تٌٜيي تٌخيش ٝ پشٝسؽ ٗيِٞي ٝاٛبٗي دػت يبكت.

بصٜٗذ ُزس اص يذ ثبالتش ٛيٚ تٞٓيبِٛيث٠ ٗ يدػتشػاػت ٠ً  يذ پبئيٚ دس ٗضاسع پشٝسؿيِٞ دس ًـٞس تٞاٙ تٞٓيٗ

. اػتبص كٜؼت يٗٞسد ٛ يش ػبخت ١بيصْ ٝ تٞػؼ٠ يتٌ٘ ت ٝيشي, ث٢جٞد ٗذ٠٘ ٗتشاًٖ ث٠ ٗتشاًٖيپشٝسؽ ٛ

 يًٜٞٛ يضٓيؼتٖ ػٞخت ديپش كذست اػت ٠ً ثب ػ يدٟ ١بؼتٖ ٗتشاًٖ اػتلبدٟ اص ١ٞاياص آضاٗبت ػ يٌي

ٗيبِٛيٚ  بصٜٗذ ثشم داس ًشدٙ ٗضاسع پشٝسؿي اػت.يٝ ٛ ب ٛبٌٗ٘ٚ اػتيٗـٌْ ٝ ًـٞس ٗبٙ  يٗضاسع پشٝسؿ

  تٚ دس ١ٌتبس ثٞدٟ اػت. 2تٞٓيذ ٗيِٞي ػليذ ١ٜذي دس ػبّ ١بي اخيش حذٝد 

پشٝسؽ ٠ُٛٞ ١بي ثب تٞاٙ تٞٓيذ ثبال, ٝ ٗوبٕٝ دس ٝ  تٞر٠ ث٠ تٜٞع ٠ُٛٞ اي ٗيِٞ ثب ديذ ٜٗغو٠ اي, تٌخيش

ثشاثش ؿشايظ ٗتٜٞع اًٞٓٞطيٌي, ٗوبٕٝ دس ثشاثش ثي٘بسي, ػشيغ آشؿذ ١٘چٜيٚ ًب١ؾ ١ضي٠ٜ ١بي تٞٓيذ, 

اكضايؾ تٞٓيذ دس ٝاحذ ػغح ٝ اكضايؾ ػغح صيش ًـت ٗيِٞ اص سا١ٌبس ١بي دػتيبثي ث٠ ا١ذاف ًيلي ٝ 

بت ؿيالت دس ثشٛب٠ٗ ١بي تٞػؼ٠ اي ًـٞس اػت. اٛزبٕ تحويوبت ً٘ي ؿيالت ايشاٙ ٝ ٗؤػؼ٠ تحويو

پيشاٗٞٙ ٗٞاسد كٞم, ث٢ذاؿت ٝ ثي٘بسي ١بي ٗيِٞ, تـزي٠, طٛتيي ٝ اكالح ٛظاد ٗيِٞ, ٝ دس ٢ٛبيت كشاٝسي 

   ٗيِٞ، توٞيت ثٜيبديٚ ػبختبس تحويوبت پظ١ٝـٌذٟ ٗيِٞي ًـٞس سا ارتٜبة ٛبپزيش ٗي ٛ٘بيذ. 
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ٝ دس رتذّٝ   1386تتب   1373 يػتب٢ٓب  يع ،دس ًـٞس يشٝسؿپ يِٞيذ ٗيت تٞٓيٝضؼ 5ؿ٘بسٟ  رذّٝدس 

 .ذٟ اػتيي ١ش اػتبٙ اسائ٠ ُشديث٠ تلٌ 86دس ًـٞس دس ػبّ  يپشٝسؿ يِٞيذ ٗيت تٞٓيٝضؼ 6ؿ٘بسٟ 

 

 

 

 

 

 .1386تا  1373تَليد هيگَي پسٍزضي دز کطَز سالْاي  -5 جدٍل

ػغح صيش ًـت  ػبّ

 )١ٌتبس 

ِٛيٚ ثشداؿت )تٚ دس ٗيب ٗيضاٙ ثشداؿت )تٚ 

 ١ٌتبس 

1373 47 54 1.13 

1374 179 135 0.75 

1375 181 159 0.88 

1376 440 519 1.18 

1377 912 866 1.41 

1378 1336 1827 1.37 

1379 2461 4005 1.63 

1380 3618 7606 2.1 

1381 2647 5960 2.3 

1382 4/3597 6626 1.84 

1383 4261 8880 2.16 

1384 3652 3845 1.05 

1385 5/2625 5700 2.2 

1386 1194.5 2507.5 2.10 
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 .1386آهاز تسداضت هيگَ دز هصازع پسٍزش کطَز دز سال  -6جدٍل 

)تٚ دس تٞاٙ تٞٓيذ  ٠ُٛٞ پشٝسؿي

 ١ٌتبس 

ٗيضاٙ ثشداؿت 

 )تٚ 

ػغح صيش ًـت 

 )١ٌتبس 

 اػتبٙ

ػليذ  -ٝاٛبٗي

 2.47 ١ٜذي

876 355 
 ثٞؿ٢ش1

 خٞصػتبٙ 35 70 2.00 ٝاٛبٗي

 ١شٗضُبٙ 783.5 1532 1.96 ػليذ ١ٜذي

 ُٔؼتبٙ 13 13.5 1.04 ػليذ ١ٜذي

 ػليذ ١ٜذي

2.00 

16 8 
ػيؼتبٙ ٝ 2

 ثٔٞچؼتبٙ

 ر٘غ ًْ 1194.5 2507.5 2.10 

تٚ اص ٗيِٞي ثشداؿتي اػتبٙ ثٞؿ٢ش ٗيِٞي ػليذ ١ٜذي ثٞدٟ، ٠ً دس ػبيت سٝد ؿٞس  193ٗوذاس   1

 ثشداؿت ؿذٟ اػت.  

عٞكبٙ ُٞٛٞ رخيشٟ ػبصي اٝٓي٠ ثغٞس ًبْٗ ٛبثٞد ؿذ ٝ ٗزذداً اػتخش ١بي ٗحذٝدي ثذٓيْ ٝهٞع   2

 رخيشٟ ػبصي ُشديذ.

 

 پسٍزش هيگَ دز استاى تَضْس -2-1

دسكتذ تٞٓيتذ ٗيِتٞي     64دسكتذ اص اساضتي صيتش ًـتت ٗيِتٞ ٝ       56اػتبٙ ثٞؿ٢ش ثب اختلبف ثتيؾ اص  

 د.ٞؿ يٗٝسؽ ٗيِٞ دس ًـٞس ؿٜبخت٠ ثؼٜٞاٙ پيـتبص كٜؼت پش 1383پشٝسؿي ًـٞس ث٠ خٞد دس ػبّ 
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ٗ يشاٗٞٙ اٌٗبٙ تٌخيوبت پيتحو دس پظ١ٝـتٌذٟ   1363ػتبّ  ًـتٞس   ثتشاي اٝٓتيٚ ثتبس دس   ِتٞ  يش ٝ پتشٝسؽ 

ثتشاي ٛخؼتتيٚ ثتبس     1374ُشديتذ. دس ػتبّ    ػتجض آؿتبص   يثجش يتخٖ ًـي اص ٗيِٞ بثٞؿ٢ش ث -ٗيِٞي ًـٞس

تٞٓيذ ٗيِٞ اص ػبّ اٛجٟٞ سػيذ ذ يتٞٓ ٠ ٗشح٠ٔٗيِٞي پشٝسؿي دس ٜٗغو٠ ح٠ٔ ثٞؿ٢ش تٞػظ ثخؾ ؿيش دٝٓتي ث

اص ٗشص ١ضاس تٚ كشاتش سكتت٠ اػتت    78ػٕٞ پشٝسؽ ٗيِٞ دس اػتبٙ, ػيش كؼٞدي داؿت ثغٞسي٠ٌ ٠ً دس ػبّ 

تتب ػتبّ    ٠ً1377 ايٚ سا ٗي تٞاٙ ٗذيٞٙ تزشثيبت پشٝسؽ د١ٜذُبٙ ٝ اػتلبدٟ اص اثضاس سٝص داٛؼت. اص ػتبّ  

تتبًٜٞٙ ثت٠ پتشٝسؽ ٝاٛتبٗي      85ي ػليذ ١ٜذي پشٝسؽ دادٛذ. ٝ اص ػتبّ  پشٝسؽ د١ٜذُبٙ كوظ ٗيِٞ 1384

  .  9تب  7سٝي آٝسدٟ اٛذ )رذّٝ ١بي 

 

 .1378-1386ٍضعيت پسٍزش هيگَ دز استاى تَضْس  -7جدٍل 

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 ػبّ

ػغح صيش ًـت 

 )١ٌتبس 

561.

9 
1038 1436 1437.4 

1504.

8 
2370 2046.7 

567.

2 

355.

6 

 876 1630 500 5600 3585 3784 3120 1611 1065 ضاٙ ثشداؿت )تٚ ٗي

ٗيبِٛيٚ تٞٓيذ )تٚ دس 

 ١ٌتبس 
1.90 1.55 2.17 2.63 2.38 2.36 0.24 



2.87 



2.47 

  ٝاٛبٗي دس اػتبٙ ثٞؿ٢ش يِٞيٗپشٝسؽ 
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ثتٞدٟ   ثؼتيبس ٛتبچيض   77ٝ  76ػ٢ٖ تٞٓيذ ٗيِٞي پشٝسؿي ٛؼجت ث٠ ٗيضاٙ كيذ ٗيِٞي دسيبيي دس ػتب٢ٓبي  

ػت٢ٖ تٞٓيتذ ٗيِتٞي     78ٝٓي اص ػبّ ػٕٞ ربيِبٟ آٙ دس تٞٓيتذ ٗـتخق تتش ٗتي ثبؿتذ، ثغٞسيٌت٠ دس ػتبّ        

پشٝسؿي اػتبٙ ٛؼجت ث٠ كيذ ٗيِٞي دسيبيي ث٠ ثيؾ اص دٝ ثشاثش كؼٞد ٛ٘ٞدٟ اػت. ثب ثشٝص ثي٘بسي ٠ٌٓ ػليذ 

اػت ٝٓي ثب ٗؼشكتي ٗيِتٞي   تٞٓيذ ٗيِٞي پشٝسؿي ٛؼجت ث٠ تٞٓيذ دسيبيي ػيش ٛضٝٓي عي ًشدٟ  84دس ػبّ 

 ٝاٛبٗي ايٚ كٜؼت ربٙ تبصٟ اي ُشكت٠ اػت. 

 

)قثتل اش تتسٍش    1383پسٍزش هيگَ دز استاى تَضْس ٍ سايس استتاى ّتا دز ستال     -8جدٍل 

 تيوازي لکِ سفيد(.

 اػتبٙ 
ػغح صيش ًـت 

 )١ٌتبس 
 ٗيضاٙ ثشداؿت )تٚ 

ٗيبِٛيٚ ثشداؿت )تٚ دس 

 ١ٌتبس 

ٗتٞػظ ٝصٙ 

 )ُشٕ 

 17 36/2 5600 2370 ثٞؿ٢ش

 92/12 78/1 1981 1115 ١شٗضُبٙ

ػيؼتبٙ ٝ 

 ثٔٞچؼتبٙ

609 1287 13/2 40/14 

 10 05/1 21 6/167 خٞصػتبٙ

 70/15 16/2 8880 4261 ر٘غ ًْ

 

 .1386ٍضعيت پسٍزش هيگَ دز هجتوع ّاي پسٍزضي استاى تَضْس دز سال  -9جدٍل 

 ٞٓيذ ) تٚ دس ١ٌتبس ٗيبِٛيٚ ت تٞٓيذ )تٚ  ٗؼبحت )١ٌتبس  ٛبٕ ٗزت٘غ

 3.55 176.40 49.7 ح٠ٔ

 2.27 58.80 25.9 1دٓٞاس 

 3.05 34.20 11.2 2دٓٞاس 
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 2.21 145.88 66.0 ٜٗذ

 2.86 267.33 93.6 سٝد ؿٞس

 2.33 134.40 57.6 ثٜذس سيَ

 1.14 58.90 51.6 ؿيق

 2.46 875.91 355.6 ر٘غ ًْ

 

ؿٜبػبيي ُشديتذٟ ًت٠ دس    اػتبٙ ثٞؿ٢شذ پشٝسؽ ٗيِٞ دس ١ضاس ١ٌتبس اساضي ٗؼتؼ 60دس حبّ حبضش     

١ضاس تتٚ دس ػتبّ    150كٞست ػشٗبي٠ ُزاسي ٝ ث٠ صيش ًـت ثشدٙ، ٗي تٞاٛذ ثلٞست ثبٓوٟٞ تٞٓيذي ثبالي 

اص ايتٚ   ١ٌتبس اص اساضي ثت٠ ٗتوبضتيبٙ ٝاُتزاس ؿتذٟ اػتت.       8000تبًٜٞٙ   سا ثشاي اػتبٙ ثذٛجبّ داؿت٠ ثبؿذ.

ًـت اػت. ثشاي تٞٓيذ ثچ٠ ٗيِتٞي ٗتٞسد ٛيتبص ٗتضاسع پشٝسؿتي      آٗبدٟ ١ٌتبس  4000حذٝد تبًٜٞٙ  ياساض

تتبٗيٚ ؿتزاي ٗتٞسد     ثٜ٘ظتٞس ٗشًض آٙ ث٠ ث٢شٟ ثشداسي سػيذٟ اػت.  17ٗشًض تٌخيش كبدس ؿذٟ ٠ً  21ٗزٞص 

١ضاس تٚ دس ػبّ دس حبّ تٞٓيذ اػت ٝ يي ٝاحذ ديِش ثب ظشكيت  20ٛيبص ايٚ كٜؼت يي ًبسخب٠ٛ ثب ظشكيت 

ًبسخبٛت٠ ػ٘تْ    ١21ضاس تٚ آٗبدٟ ث٢شٟ ثشداسي ٗي ثبؿذ. ١٘چٜتيٚ ر٢تت ػ٘تْ آٝسي ٗيِتٞ دس اػتتبٙ       15

ٗتي ثبؿتٜذ. ر٢تت ٛظتبست ث٢يٜت٠ ٝ       EECٝاحذ آٙ داساي ًذ ثتيٚ آ٘ٔٔتي    17آٝسي ٝرٞد داسد ٠ً تؼذاد 

پـتيجبٛي ث٢ذاؿتي كٜؼت، يي ٗشًض تـتخيق ٝ ٗغبٓؼتبت ثي٘بسي٢تبي ٗيِتٞ دس اػتتبٙ تٞػتظ داٗ ضؿتٌي        

ػبخت٠ ؿذٟ اػت. دس خلٞف آٗٞصؽ ١بي ٛيش١ٝبي كٜي ٛيض ٝرٞد ٗزت٘غ آٗٞصؽ ر٢بد ًـبٝسصي اػتتبٙ  

ػجت ؿذٟ تب ايٚ كٜؼت ثب پـتٞا٠ٛ ػٔ٘ي ٗٞحشتشي دس آيٜذٟ  ثٞؿ٢ش -ٝ سؿت٠ ؿيالت دس داٛـِبٟ خٔيذ كبسع

ٙ  ,ث٠ تٞػؼ٠ خٞد اٗيذٝاس ثبؿذ. ١٘چٜيٚ پظ١ٝـٌذٟ ٗيِتٞي ًـتٞس   بٕ پتشٝطٟ ١تبي   ثتب اٛزت   ثٞؿت٢ش,  دس اػتتب

  .ًٜذ يت ٗيكؼبٓتحويوبتي دس صٗي٠ٜ تٜٞع ٠ُٛٞ اي، ٗٞٓذ ػبصي ٝ ٗؼشكي ٠ُٛٞ ١بي رذيذ ٗيِٞ 
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 گَ دز استاى ّسهصگاىيسٍزش هپ -2-2

 يبسي. ثؼت آيتذ  يِتٞ دس ًـتٞس ثت٠ ؿت٘بس ٗت     يشٝسؽ ٗپ يت ١بيآؿبص كؼبٓ ياػتبٙ ١شٗضُبٙ هغت اكٔ    

 6950اػتت. تتبًٜٞٙ    ؿذٟٚ اػتبٙ اٛزبٕ يٚ ثبس دس اياٝٓ يٞ ثشاِيشٝسؽ ٗپش ٝ يٗشثٞط ث٠ تٌخ يت ١بيكؼبٓاص

بٙ ٝاُزاس ؿذٟ اػت. ػغح آٗبدٟ ًـت يِٞ ث٠ ٗتوبضيدس هبٓت ٗزت٘غ ١ب ٝ ٗضاسع ثضسٍ ٗ ي١ٌتبس اص اساض

 يبة رٜتٞث يت يِٞيشٝسؽ ٗپ ي١ب ١ٌتبس ٝاهغ دس ٗزت٘غ ١20ٌتبس اػت ٠ً دس هغؼبت  1430ِٞ، ثبٓؾ ثش يٗ

ٚ اػتتبٙ ً٘تتش اص ثٞؿت٢ش ٝ    يت ذ دس ٝاحتذ ػتغح دس ٗتضاسع ا   يت ٚ تٞٓيبِٛيت ٞؽ هشاس داسد. ٠ٗ خيٝ ػب يٝ ؿ٘بٓ

ٟ تٚ دس ١ٌتتبس   8/1تب  6/1ش دس حذٝد يٜذ ػبّ اخپ يع ٝ ؼتبٙ ٝ ثٔٞچؼتبٙ اػتيػ ٚ ثتٞدٙ  ييبپت اػتت.   ثتٞد

شاس   هيت آة )دسر٠ حشاست ٝ ؿٞسيليٝ ً ي٘يظ اهٔيش ؿشاي٠ٌٜ تحت تبحيذ دس ٝاحذ ػغح، ػالٟٝ ثش ايتٞٓ

١ٞادٟ اػت. دس حبّ حبضش دس  يش دػتِب٢١بيٛظ يضاتياػتخش١ب ٝ ً٘جٞد تز٢ يتيشيظ ٗذياص ؿشا يداسد، ٛبؿ

ٗ  يت ٔيٗ 550ذ يت تٞٓيِٞ ثب ٗز٘ٞع ظشكيش ٗيٗزٞص تٌخ 17ٚ اػتبٙ يا ِتٞ دس ١تش كلتْ كتبدس     يٞٙ هغؼت٠ ثچت٠ 

ٞ يٗ يٚ ٝحـت يٓذٗٞ ي١ٌتبس اص ٗضاسع خٞا١ذ ثٞد. كشاٝاٛ 2700بص يٛ يبػخِٞپذٟ اػت ٠ً يُشد ذ يػتل  يِت

ؾ يسٝد ٠ً ٗٞرتت اكتضا   يش ث٠ ؿ٘بس ٗيت ٗشاًض تٌخيكؼبٓ يثشا يت ٛؼجيي ٗضيٚ اػتبٙ يا يدس آث٢ب ي١ٜذ

ذ يي ًبسخب٠ٛ تٞٓيِٞ دس يٗ يذ ؿزايزبد خظ تٞٓيذٟ اػت. ثب ايش ُشديذ ٗشاًض تٌخيؾ تٞٓيٝ اكضا يث٢شٟ ٝس

ٜذ ١ضاس تتٚ دس ػتبّ دس اػتتبٙ    پذ يت تٞٓيب ظشكِٞ ثيٗ يذ ؿزايي ٝاحذ تٞٓيٞس دس حبّ حبضش يخٞساى ع

ٚ اػتتبٙ ثت٠ ًتبس    يِٞ دس ػبّ دس ايتٚ ٗ 340ت اٛز٘بد يثب ظشك يٝاحذ كشآٝس 16ٚ تؼذاد يٝرٞد داسد. ١٘چٜ

 اؿتـبّ داسٛذ.

 

 ستاى ٍ تلَچستاىيگَ دز استاى سيسٍزش هپ -2-3
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 -يدس ٗشًتض آٗٞصؿت   يـيآصٗب ي١بٟ طشٝپٝ اٛزبٕ  1373ٚ اػتبٙ ث٠ ػبّ يِٞ دس ايشٝسؽ ٗپبت يتزشث    

بت احذاث يػ٘ٔ 1376ٝ  1375احذاث ٗضاسع دس ػبّ  يُشدد. ثب كذٝس ٗٞاكوتٜب٠ٗ ١ب يٗص ثبغ يثش يزيتشٝ

ٚ اػتتبٙ دس  يت دس ا ي١ٌتبس 20ٚ ٗضاسع يُٞاتش آؿبص ؿذ. اٝٓ يِٞيشٝسؽ ٗپٗزت٘غ  سِٞ ديشٝسؽ ٗپٗضاسع 

ٚ ٜٗغو٠ يا ييتٚ دس ١ٌتبس ٛـبٙ د١ٜذٟ تٞاٛب 9/1ذ يٚ تٞٓيِبٛيهشاس ُشكتٜذ ٠ً ٗ يٗٞسد ث٢شٟ ثشداس 1378ػبّ 

ٝ  يؿ٢ش ي٢بيضٟ ٝ ثذٝس اص آٓٞدُيبًپِٞ ٝ ػٞاحْ يشٝسؽ ٗپ. ٝرٞد ٜٗبعن ٗؼتؼذ اػتٗٞكن  يذيتٞٓ يثشا

ٝ  8ؾ اص يِٞ دس ثيشٝسؽ ٗپ يثشا، دسر٠ حشاست ٜٗبػت يكٜؼت ْ   ي٢تب يُظيٗبٟ اص ػتبّ اص   ثشرؼتت٠ ػتٞاح

هشاس  يٚ اػتبٙ ٗٞسد ث٢شٟ ثشداسيدس ا 1376ِٞ دس ػبّ يش ٗيٚ ٗشًض تٌخيبٙ اػت. اٝٓؼتبٙ ٝ ثٔٞچؼتيػ اػتبٙ

  يِٞ دس اػتتبٙ آٗتبدٟ ث٢تشٟ ثتشداس    يٞٙ هغؼ٠ ثچ٠ ٗئيٗ 210ت يش ثب ظشكيٗشًض تٌخ 7ُشكت ٝ دس حبّ حبضش 

ٟ ًت٠  ذيت كتبدس ُشد ض يٛٞٙ هغؼ٠ ئيٗ 500ت يِش ثب ٗز٘ٞع ظشكيدٗشًض  14احذاث  ياك١ٓٞؼتٜذ ٝ ٗٞاكوت 

ؿٞد. دس حتبّ   ي١ٌتبس اص ٗضاسع كشآ١ٖ ٗ 3500بص يٗٞسد ٛ يِٞيٚ ثچ٠ ٗياٌٗبٙ تبٗ يدس كٞست ث٢شٟ ثشداس

بص يت ٗٞسد ٛ يٚ اػتبٙ كبدس ؿذٟ اػت ٝ ؿزايِٞ دس ايٗ يي ٝاحذ ًبسخب٠ٛ ؿزايحبضش ت٢ٜب ٗزٞص احذاث 

ِتٞ دس  يٗ يٝاحذ كشآٝس 4ٞٙ ٚ ١ٖ اًٜيؿٞد. ١٘چٜ يٚ ٗيش اػتب٢ٛب تبٗيٗضاسع اص ًبسخبٛزبت ٗٞرٞد دس ػب

 . ًٜٜذ يت ٗيكؼبٜٓٗغو٠ ُٞاتش ٝ چبث٢بس 

 

 گَ دز استاى خَشستاىيسٍزش هپ -2-4

ٟ  ,چٞئجذٟ يِٞيشٝسؽ ٗپٗزت٘غ ثب احذاث     ؾ اص يثت  دس اػتتبٙ خٞصػتتبٙ ثت٠    يثتشداس  ػغح آٗبدٟ ث٢تش

خؼتبسات  ْ يت ش ث٠ دٓيخاػبّ  ؿؾآٝسد. دس  يِٞ سا كشآ١ٖ ٗيتٚ ٗ 3100ذ يتٞٓ تٞا٠ًٙ  ذٟيسػ١ٌتبس 1590

شٝسؽ د١ٜتذُبٙ ٝ اػت٘تبد   پ يتٞاٙ ٗبٓ , 1381ذ )ي٠ٌٓ ػل ي٘بسيث  ٝ 1380صٝد سع ) ياص ثشٝص ػشٗب يٛبؿ
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ٚ يت شٝسؽ د١ٜتذُبٙ ا پت ٛجٞدٟ اػت ٠ً  يبص دس حذيٗٞسد ٛ يِٜيٚ اػتجبس ٝ ٛوذيتبٗ يثشا ياهتلبد يثِٜب٢١ب

سًٞد هشاس داسد ٝ ػتالٟٝ  ت يٚ ٗزت٘غ دس ٝضؼيا ٜشٝيٜذ. اص ايدٛجبّ ٛ٘ب يت خٞد سا ثلٞست رذيٜٗغو٠ كؼبٓ

ش ًـتت ٛشكتت٠ اٛتذ. دس    يض ث٠ صيٛ يآٗبدٟ ث٢شٟ ثشداس يذ، اػتخش١بيض ٝ ػبخت ٗضاسع رذيتز٢ يثش تٞهق ٛؼج

زبٙ دس هبٓتت هغؼتبت ثتضسٍ كتٞست ُشكتت ًت٠       يدس ٜٗغو٠ ١ٜذ ي١ٌتبس اساض 4000 يٚ اػتبٙ ٝاُزاسيا

ٕ  يٗتٞهق ٗبٛذٟ اػت. دس ػب٢ٓب يٝ عشاح ِٞ دس ٗشح٠ٔ ٗغبٓؼ٠ي٘ت ٗيْ اكت هيثذٓ ش يت ، ٗشًتض تٌخ ثشٛبٗت٠ دٝ

ٗ يتٞٓ يشاٙ  ت٢ٜب ٗشًض اػتبٛيالت ايؿ ػبصٗبٙ )ٗتؼٔن ث٠ يٜيثٜذس اٗبٕ خ٘ يِٞيٗ ِتٞ ثت٠ ؿت٘بس    يذ ًٜٜذٟ ثچت٠ 

 ,ٚ ٗشًتض يذ ًت٠ اٝٓت  يت ش دس اػتبٙ خٞصػتبٙ كتبدس ُشد يتٌخٗشًض  10ٗزٞص ػبخت  1376سكت. دس ػبّ  يٗ

ٗ ؿشٝع ٛ٘ٞد 1378خٞد سا دس ػبّ  يـيذ آصٗبيتٞٓ بص يت ٚ ٜٗغوت٠ ٛ يت ِتٞ دس ا ي. ثب تٞر٠ ث٠ ػغح آٗبدٟ ًـتت 

ٞٛ يت ِٞ اػت ًت٠ ظشك يٞٙ هغؼ٠ ثچ٠ ٗئيٗ 320ٗضاسع ثبٓؾ ثش ػبال٠ٛ  ٞ پدس حتبّ حبضتش    يت ًٜت بص يت ٛ يبػتخِ

ٗ  يضات ٗشاًتض ٗت  يت تز٢ يٝ استوب يؾ ث٢شٟ ٝسيثب اكضا يؼت ٝٓيٛ اػتبٙ يِٞيكٜؼت ٗ ذ سا يت ضاٙ تٞٓيت تتٞاٙ 

ٗتٞسد   1379تٚ آؿبص ٝ دس ػتبّ   3000ذ يِٞ ثب تٞٓيٗ يًبس احذاث ًبسخب٠ٛ ؿزا 1378دس ػبّ ؾ داد. ياكضا

ٝاحتذ   5ذ، تؼتذاد  يت ضاٙ تٞٓيت ؾ ٗيثشٛبٗت٠ ػتٕٞ ٝ ١٘ضٗتبٙ ثتب اكتضا      يػتب٢ٓب  يهشاس ُشكت. دس ع يث٢شٟ ثشداس

ٞ يٝ ٗ يٗب١ يكشآٝس ث٠هشاس ُشكت ٠ً  يِٞ ٗٞسد ث٢شٟ ثشداسيٗ يكشآٝس ت يت ظشك ثتب  يشٝسؿت پ، ييبيت سد يِت

  پشداصد. يٗتٚ دس سٝص  178اٛز٘بد 

  

 ساىيگَ دز ايه يپسٍزش گًَِ ا -3

  (Penaeus semisulcatus)  سثص يتثس -3-1
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ثتٞدٟ ٝ   ثشخٞسداس يهبثْ تٞر٢ شيًـٞس اػت ٠ً اص رخب يثٞٗ ي١ِٞبيٗ ٚياص اٝٓ يٌيػجض  يثجش يِٞيٗ

اػتتبٙ ثٞؿت٢ش    يػتبحٔ  يػ٘بٙ ث٠ خلٞف دس آة ١تب  يبيكبسع ٝ دس ذيخٔ يآة ١ب يحضٞس آٙ دس ت٘بٗ

ٞ يٛخؼت تٞػؼ٠ پشٝسؽ ٗ يػجض دس ًـٞس ٗب دس ػبّ ١ب يثجش يِٞيٗ .اػتهبثْ تٞر٠   ٚيثت٠ ػٜتٞاٙ اٝٓت    ِت

 ياػتبٙ ١تب  دس بّ ١ب١٘بٙ ػ ٝ پشٝسؽ ٗٞسد تٞر٠ هشاس ُشكت ٝ دس شيتٌخ يٜٗبػت ثشا ظيثب ؿشا ي٠ُٛٞ ثٞٗ

 شاٙيت ُٞٛت٠ دس ا  ٚيت ا يـيآصٗب شيتٌخ .ذيسػ پشٝسؽ ٝ شيْ هجّٞ دس ػشك٠ تٌخهبث ذيثٞؿ٢ش ٝ ١شٗض ُبٙ ث٠ تٞٓ

كبسع دس اػتبٙ ثٞؿ٢ش ث٠ كٞست ٗحذٝد ٝ دس ػغح  ذيخٔ يالتيؿ وبتيدس ٗشًض تحو 1363-64 يدس ػب٢ٓب

دس  يدس ػتغح اٛجتٟٞ ٝ تزتبس    1370ثتبس دس ػتبّ    ٚياٝٓت  يثشا ػجض يثجش يِٞيٗ .شكتياٛزبٕ پز يـِب١يآصٗب

ػتالٟٝ   1371ٗتؼبهجبً دس ػبّ  ؿذ. شيتٌخ ِٞ،ي١ضاس هغؼ٠ ثچ٠ ٗ 300 ذيثٜذسُبٟ اػتبٙ ثٞؿ٢ش ثب تٞٓ شيٗشًض تٌخ

 ٚيا شيدس اػتبٙ ١شٗضُبٙ، اهذإ ث٠ تٌخ يًال١ يِٞيٝ پشٝسؽ ٗ شيثٜذسُبٟ ثٞؿ٢ش، ٗشًض تٌخ شيثش ٗشًض تٌخ

ٗبٛذُي پبييٚ ربيِبٟ خٞد سا ٗيِٞي ثجشي ػجض ثؼٔت تٔلبت ٝ ثبص 1376دس ػبّ  .ٛ٘ٞد ي٠ُٛٞ دس ػغح تزبس

ٚ ُٞٛت٠ تتب   يت شاٗتٞٙ ا يوبت پيتحو ,يثٞٗ يت ٠ُٛٞ ١بيثب تٞر٠ ث٠ ا١٘ دس ثيٚ پشٝسؽ د١ٜذُبٙ اص دػت داد.

ٗ  يعشح پظ١ٝـ. ادا٠ٗ داؿت 1382ػبّ  ٞ يث٢جٞد پتشٝسؽ   1387دس ػتبّ  ػتجض دس اػتتبٙ ثٞؿت٢ش     يثجتش  يِت

 .اػت يوبتيٗضسػ٠ تحو يپشٝسؿ يدس اػتخش ١ب يشٟ ػبصيٝ آٗبدٟ رخ بٙ ثشدٟيت ث٠ پبيش سا ثب ٗٞكوي٠ تٌخحٔٗش

 

 (Fenneropenaeus indicus) يد ٌّديسف -3-2

 1377ذ. اص ػتبّ  يِٞ آؿبص ُشديوبت ٗيدس ٗشًض تحو 1374اص ػبّ   ثشسػي پشٝسؽ ٗيِٞي ػليذ ١ٜذي 

ؿتشٝع   يسبع تزبيدس ٗو يذ ١ٜذيػل يِٞيػجض, پشٝسؽ ٗ يثجش يِٞيپشٝسؽ د١ٜذُبٙ اص ٗ يِشداٛيثب سٝ

ٗ   ياػتبٙ ١شٗضُتبٙ ٝ ػ  يآث٢ب يٚ ٠ُٛٞ ثٞٗيا ؿذ. ٞ يؼتتبٙ ٝ ثٔٞچؼتتبٙ اػتت.  ٛؼتجت ثت٠    يذ ١ٜتذ يػتل  يِت
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ض اداٗت٠ داسد  يت ٚ ٠ُٛٞ دس حتبّ حبضتش ٛ  يشاٗٞٙ ايوبت پيٗوبٝٗتش اػت. تحو يػجض دس ثشاثش ؿٞس يثجش يِٞيٗ

ٗ خت  يرتب  ثٞؿت٢ش خٞصػتتبٙ ٝ   يذ دس اػتبٙ ١بي٠ٌٓ ػل ي٘بسيٞع ثيْ ؿيث٠ دٓ يٝٓ ٞ يٞد سا ثت٠   يٝاسداتت  يِت

ؼتبٙ ٝ ثٔٞچؼتتبٙ  يدس دٝ اػتبٙ ١شٗضُبٙ ٝ ػ يذ ١ٜذيػل يِٞيدادٟ اػت. دس حبّ حبضش پشٝسؽ ٗ يٝاٛبٗ

ٗ   يدس حبّ اٛزبٕ اػت ٝٓ ٗتٞسد تٞرت٠ ٝ پتشٝسؽ هتشاس ُشكتت٠       يدس دٝ اػتبٙ ثٞؿ٢ش ٝ خٞصػتبٙ ُٞٛت٠ ٝاٛتب

ؿٞد  يذ ٗيتٞٓ يٝاٛبٗ يِٞي٠ً ٗ ييدس اػتبٙ ١بذ يؿٞد ٠ً تٞاٙ تٞٓ يٗـب١ذٟ ٗ 6ث٠ رذّٝ  ياػت. ثب ِٛب١

 ُشدد. يذ ٗيتٞٓ يذ ١ٜذيػل يِٞياػت ٠ً ٗ يثبالتش اص اػتبٙ ١ب

 

 (Penaeus monodon) هًََدٍى -3-3

دس اػتتبٙ ثٞؿت٢ش    1369ثشاي اٝٓتيٚ ثتب دس ػتبّ     ثشسػي اٌٗبٙ تٌخيش ٝ پشٝسؽ ٗيِٞي پٜبئٞع ٗٞٛٞدٝٙ

ػبٛتيِشاد اص سؿذ خٞثي ثشختٞسداس   دسر٠  30تب  27رٞاٙ دس دٗبي  ٗي١ِٞبي ١ب ٝ  پؼت السٝاٛزبٕ ُشديذ. 

رٞاٛي ًت٠ ر٢تت ٗٞٓتذ ػتبصي دس دسٝٙ      ٗي١ِٞبي  .ُشٕ سػيذٛذ 20چ٢بس ٗبٟ ٝ ٛيٖ ث٠ ٝصٙ  ثٞدٛذ ٝ پغ اص 

تٌخيتش ٗٞٓتذيٚ   ؿتشايظ ٛبٗؼتبػذ ٗحيغتي     ُشٕ سؿذ ًشدٛذ ٝٓي ثؼٔت  56هشاس داؿتٜذ تب ٝصٙ  تبٛي ٗٞٓذيٚ 

ٙ     .ٛجٞدٗٞكويت آٗيض  دس اػتتخش ١تبي    1386ػتبّ   پتغ اص صٗؼتتبٙ ُتزساٛي    تٌخيش ٗيِٞ ١تبي ٗٞٓتذ ٗٞٛتٞدٝ

ػتبيت پتشٝسؽ ٗيِتٞي ُتٞاتش ٗشاحتْ ٗوتذٗبتي ختٞد سا        دس چبث٢تبس  -ُٔخب٠ٛ ٗشًض تحويوبت آث٢تبي دٝس 

 . 1387) ٗيِزساٛذ

 

 (Penaeus merguensis) يهَش -3-4
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ْ داؿتٚ پٞػتت٠ ٛتبصى اص   يِٞ ثذٓيٚ ٗيؿٞد. ا يبكت ٗياػتبٙ ١شٗضُبٙ  يػبحٔ يدس آث٢ب يٗٞص يِٞيٗ

ٚ يًت٠ صٗتبٙ ثت    يًٜذ. دس كتٞست  يتحْ٘ ٗ يذ سا ث٠ ػختيظ پغ اص كياػت ٝ ؿشا ش ٠ُٛٞ ١ب حؼبع تشيػب

ٗ يپوتبت  ي. تحوُتشدد  يٗت ش يت تٌخ يثشاحتت آٙ ًٞتبٟ ثبؿذ  يذ ٝ تخٖ ًـيك ٞ يشاٗتٞٙ  دس حتٞصٟ   يٗتٞص  يِت

ش ٝ يت . تٌخذيت آؿتبص ُشد  1371اص ػتبّ   ش آٙيرختب  يبثياسصٝ  يغيؼت ٗحيظ صيشاٗٞٙ ؿشايپ ,ييبيدس يِٞيٗ

ٗ ـتتش داسد.  ين ثيت بص ثت٠ تحو يت ذٟ ٠ً ٛيؿشٝع ُشد 1375ٚ ٠ُٛٞ اص ػبّ يپشٝسؽ ا ٞ يپتشٝسؽ  دس  يٗتٞص  يِت

ي تتٚ دس ١ٌتتبس   يذ حذٝد يٜٗزش ث٠ تٞٓ ػ٘بٙ يبيذ كبسع ٝ دس يخٔ يپظ١ٝـٌذٟ اًٞٓٞط يوبتيٗضسػ٠ تحو

 . 1381) ذيُشد

 

 

 (Litopenaeus vannamei) يٍاًاه -3-5

شاٗتٞٙ اٌٗتبٙ   يپ, ٗٞػؼ٠ تحويوبت ؿيالت ايشاٙ, دس پظ١ٝـتٌذٟ ٗيِتٞي ًـتٞس, تحويتن     1383اص ػبّ 

٠ً ٗتوبسٙ ثب ؿيٞع ثي٘بسي ٠ٌٓ ػليذ  1384ٗيِٞي ٝاٛبٗي سا ؿشٝع ًشد ٝ ػشاٛزبٕ دس ػبّ  ش ٝ پشٝسؽيتٌخ

 دػت يبكت.  دس اػتبٙ ثٞؿ٢ش ثٞد, ث٠ تٌٜيي تٌخيش ٝ پشٝسؽ ٗيِٞي ٝاٛبٗي

 85 ٍشى هيگَّا طي   تَضْس-تس اساس تحقيق اًجام ضدُ دز پژٍّطکدُ هيگَي کطَز

تِ حدٍد سِ تي زسيد ٍ تساي دز ّکتاز  ديي تَلياًگيه ,گسم 18 زٍش پسٍزش تِ تيص اش  

 (.= FCR 0.93) گسم غرا هصسف ضدُ است  930 تَليد ّس کيلَگسم هيگَ، حدٍد 

ثت ضدُ هستَط تِ ايي هيگَ دز کطتَز, دز پژٍّطتکدُ هيگتَ,    تاالتسيي هياًگيي تَليد ث

تي  12تي ٍ  8تي دز ّکتاز تَدُ است. الثتِ الشم تِ ذکس است يک هَزد تَليد  6.84تساتس 

دز ّکتاز هيگَي ٍاًاهي ًيص تَسط ضسکت ضَزآب هيگَ دز ستايت حلتِ تَضتْس دز ستال     
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ثت ضدُ دز سايت ّاي پسٍزش گصازش ضدُ است. تيطتسيي هياًگيي تَليد ث 1386ٍ  1385

 .(9)جدٍل  تي دز ّکتاز دز سايت حلِ استاى تَضْس تَدُ است 3.55هيگَي کطَز تساتس 

ًتايج تسزسي ّاي اًجام ضدُ دز پژٍّطکدُ هيگَ ًطاى هي دّد کِ سَد پسٍزش 

تساتس هيگَي سفيد ٌّدي  59/2 ,زٍش 110قطعِ ٍ هدت شهاى  35هيگَي ٍاًاهي دز تساکن 

گسم دز  07/19زٍش پسٍزش هعادل  110تيطتسيي هياًگيي ٍشًي هيگَي ٍاًاهي دز هي تاضد. 

گسم )  17قطعِ است. تس اساس ايي تحقيق اهکاى تَليد هيگَ تا هياًگيي ٍشًي  25تساکن 

زٍش هوکي است. تِ عثازتي دز صَزت ٍزٍد تِ هَقع  90ٍشى هطلَب تساي صادزات( دز 

ّس سال يا ايجاد اليي هيگَي هَلد ٍاًاهي اهکاى هَلديي هيگَي ٍاًاهي دز اسفٌد هاُ 

پسٍزش دٍ تاز دز سال ٍ دٍ تساتس ًوَدى هيصاى تَليد کطَز تا حوايت تٌياديي اش تحقيقات  

اهسي دست يافتٌي است. تحقيقات اًجام ضدُ دز پژٍّطکدُ هيگَي کطَز پيساهَى اهکاى 

گسم ضدُ  35ي تا ٍشى تيص اش تَليد هَلد اش هيگَ ّاي پسٍزضي هٌجس تِ تَليد هيگَ ّاي

ًسل  يپسٍزض يگَ ّايس هيتکثکِ دز حال تثديل تِ هيگَ ّاي هَلد ًسل دٍم هي تاضٌد. 

کطَز است  يگَيپژٍّطکدُ ه يي طثق تسًاهِ دز دستَز کاز سال جازيي هَلديسَم اش ا

(1387.) 

 

 طٌْاداتپي -4

 ،ي)دٗتب، ؿتٞس   ٗتلبٝت يغيظ ٗحيْ٘ ؿشاؿذٙ آػبٙ، تح يْ ا١ٔيث٠ دال يٝاٛبٗ يِٞيٗ شيدس چٜذ ػبّ اخ

ثتبال ، تتٞاٙ   دس ٝاحذ ػتغح  ذ يتٞٓتٞاٙ ٝ  يشيثبال، تشاًٖ پز يشيٝساحت پز١ب,  ي٘بسيٗوبٝٗت دس ثشاثش ث, ... 

ذ ٛت٠ ت٢ٜتب   يت تٞٓ يٜت٠ ١تب  يزت٠ ًتب١ؾ ١ض  يٝ دس ٛت يب١يُ يٚ ١بئيٚ ٝ پشٝتييٚ پبئيثب پشٝت يشٟ ١بياػتلبدٟ اص ر
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ثـتٞد ثٌٔت٠    )ٗٞٛٞدٝٙ  بٟيػ يثجش يِٞيٗ بٜٛذذ ر٢بٙ ٗيپشتٞٓ ي٠ُٛٞ ١ب يثشا يٚ خٞثيِضيتٞاٛؼت٠ اػت رب

دس حتبّ حبضتش    ؾ د١تذ. ياكضا 2002ذ ػبّ يتٞٓؾ اص دٝ ثشاثش يِٞ سا ث٠ ثيٗ يذ ر٢بٛيضاٙ تٞٓيتٞاٛؼت٠ اػت ٗ

ـتتش  يثذ ٠ً يتٞاٛؼت٠ اٛذ ثب ؿٔج٠ ثش ٗؼبئْ ًب١ؾ تٞٓ يٝاٛبٗ ٠ُٛٞ ذيتٞٓ ِٞ ثبيكٜؼت ٗٛبٕ كبحت  يًـٞس١ب

 پشٝسؽ ث١٠ٖ ١ٜٞص  ٚ ًـٞس ١بيٚ حبّ اي. ثب اذا ًٜٜذيدػت پ ييذ ثبالي٢ب ثٞدٟ ث٠ تٞٓي٘بسيث ثشٝص آ٢ٛب ث٠ خبعش

 د١ٜذ. يادا٠ٗ ٗخٞد  يثٞٗ ي٠ُٛٞ ١ب

اػتلبدٟ ؿٞد ٝ  يذ اص ٠ُٛٞ ٝاٛبٗيضاٙ تٞٓيؾ ٗياكضا يثشا يظ كؼٔيؿٞد دس ؿشا يـ٢ٜبد ٗيظ ًـٞس ٗب پيدس ؿشا

ثب ؿشٝع ٗغبٓؼ٠ ٝ  يٝ داخٔ يٜيػشصٗ يٚ  دس آث٢بييپب ي)ثب تٞر٠ ث٠ تحْ٘ ؿٞس ٠ٛٞٚ ُيپشٝسؽ ا يحت

اٛزبٕ  ضيٛ ٚ ٠ُٛٞ سايا يػبص ي, ثٞٗٚياص ٝاسدات ٗٞٓذًـٞس  ييخٞد ًلب يدس ساػتب وبت آؿبص ؿٞد ٝيتحو

سا اص ٗٞٓذ خٞد  يِٞياص ٗ يتٚ دس ػبّ ت٢ٜب ثخـ 1,242,385ذ يٚ ثب تٞٓيٗبٜٛذ چ يثضسُ يًـٞس ١ب .داد

 ًٜٜذ. ياٛتخبة ٗ SPF ي٠ُٛٞ ١ب

تحويوبت پيشاٗٞٙ اٌٗبٙ ٗؼشكي ٗيِٞي ٝاٛبٗي ث٠ ت٘بٕ ػغٞح ًـٞس, ٝ ٠ٛ ت٢ٜب اػتبٙ ١بي رٜٞثي, دس دػت 

ٗغبٓؼ٠ اػت ٠ً دس كٞست ٗخجت ثٞدٙ ٛتبيذ ايٚ ثشسػي ٗي تٞاٙ تٞٓيذ ٗيِٞي ًـٞس سا ث٠ ٗيضاٙ هبثْ 

 ٗالحظ٠ اي اكضايؾ داد.  

٠ٜ يث٠ خلٞف دس صٗاٛزبٕ ٗغبٓؼبت ٝ پظ١ٝؾ  ٝ يٌيطٛت ي٠ٜ ١بيث٠ ػٜٞاٙ ُٜز يثٞٗ ي٠ ١بث٠ ُٞٛ تٞر٠  

١ب ٝ  ي٘بسيغ آشؿذ ٝ ٗوبٕٝ دس ثشاثش ثيثبال, ػش ذيٞاٙ تٞٓثب ت يي٠ُٛٞ ١ب ٝ اٌٗبٙ تٞٓيذ آ٢ٛب اكالح ٛظاد

ت ي١ٞٛ٘بد ٝ ٜٞاٙ ث٠ ػسا  يثٞٗ يذ ٠ُٛٞ ١بيٜذٟ ثتٞاٙ تٞٓي٠ٌ دس آيث٠ عٞس يغيؼت ٗحيظ ٛبٗغٔٞة صيؿشا

ٗي ثبيؼت دس ثشٛب٠ٗ ١بي تٞػؼ٠ اي كٜؼت ٗيِٞي ًـٞسٗبٙ  ٛ٘ٞد يٝ ٝاسد ثبصاس ر٢بٛ ٟؾ دادياكضا يٗٔ

   هشاس داؿت٠ ثبؿذ.
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 ياص ساٟ ١ب يٌيِٞ ي  پشٝسؽ د١ٜذٟ ٗيتزبس يثضسٍ )ائتالف ١ب يٕٞ ١بيت اص ًٜؼشػيح٘بن ٝ يتـٞ

٠ً دس آٙ  اػتبٙ ثٞؿ٢شح٠ٔ ٝ دٓٞاس  ,ٗبٜٛذ سٝد ؿٞس يي١ب تيذ دس ػبيضاٙ تٞٓيذ ثبال دس ًـٞس اػت. ٗيتٞٓ

ٚ يبِٛيثب ٗ يداس يش تلبٝت ٗؼٜياخ يت داسٛذ دس عّٞ ػبّ ١بيثضسٍ كؼبٓ يپشٝسؽ د١ٜذُبٙ ؿشًت ١ب

 13.8ش ًـت يثب ٗؼبحت ص يدس ٗضسػ٠ ا ton/ha 6.8ذ يٚ تٞٓيبِٛي)ٗ ش ٛوبط ًـٞس داسديذ دس ػبيتٞٓ

 .  9)رذّٝ  ١ٌتبس 

 د.گسد يطٌْاد هيي پيتٌاتسا

ر٢ت تٞػتؼ٠    Litopenaeus vannamei  ,White leg shrimp)  يٝاٛبٗ يِٞيپشٝسؽ ٗ .1

 .دس ًٔي٠ ػبيت ١بي پشٝسؽ ٗيِٞي ًـٞس ذ ثباليِٞ ٝ  تٞٓيكٜؼت پشٝسؽ ٗ

 شد.يكٞست پز ثب ديذ ٜٗغو٠ اي ت ثٜيبديٚ اص آٙيتحويوبت ٝ ح٘بش ثب اػت٘شاس يص يثٞٗ يپشٝسؽ ٠ُٛٞ ١ب

 .Penaeus semisulcatus, Green Tiger Shrimpض, ػج يثجش .2

  .Penaeus merguensis ,يٗٞص .3

 .Fenneropenaeus indicus , يذ ١ٜذيػل .4

 .Metapenaeus affinis ,ذيػل .5

 .Penaeus monodon, Black Tiger Shrimp ٗٞٛٞدٝٙ, .6


