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وجود  20سایت پرورش میگو
در چابهار

 20سایت پرورش میگو در چابهار وجود دارد.معاون آبزی پروری اداره کل شیالت سیستان وبلوچستان گفت :این استان  20سایت پرورش
میگو دارد و میزان باالی مزارع و زمینهای مســتعد پرورش میگو در چابهار توجه ویژه ســرمایه گذاران و اهتمام دولت را میطلبد و از نظر
کارشناسان سرمایه گذاری در پرورش میگوی چابهار بسیار مقرون به صرفه است .

...

یادداشت شفاهی
دکتر امینی فرد

نماینده ایرانشهر در مجلس و رئیس مجمع
نمایندگان سیستان و بلوچستان

مشارکت بومیان در پرورش میگو ماندگاری
و رونق اشتغال را در پی دارد
شهرکی -مشارکت بومیان در پرورش میگو ماندگاری
طرح و رونق اشتغال در منطقه را در پی دارد تا زمانی که
بومیان شریک طرح های توسعه ای نباشند این طرح ها
ماندگاری ندارد و اشتغال افزایش نمی یابد .پرورش میگو
می تواند برای گسترش اشتغال در سواحل جنوبی استان
موثر باشد.با توجه به کمبود شدید منابع آبی در شرق کشور
نسبت به غرب آن ،سیستان و بلوچستان با نداشتن تمرکز
جمعیت مواجه است .سواحل جنوبی دریای عمان به ویژه
چابهار یکی از مهم ترین نقاط برای توسعه محور شرق کشور
است و یکی از نقاط اتکای توسعه محور شرق که در اسناد
فرادستی تأکید و در سیاست های کلی توسط مقام معظم
رهبری ابالغ شده و در برنامه ششم توسعه و سند توسعه
سیستان و بلوچستان مورد عنایت قرار گرفته ،چابهار و
سواحل جنوبی استان است.تنها برنامه مکان محور در
برنامه ششم توسعه مربوط به توسعه سواحل مکران است
و از این لحاظ سیستان و بلوچستان و سواحل جنوبی آن
ظرفیت خوبی برای تقویت اشتغال ،ارزش افزوده خیلی
از صنایع ،ترانزیت کاال به افغانستان و کشورهای هم جوار
دارد.باتوجهبهاینکهزیرساختهایترانزیتیدرسیستان
و بلوچستان در حال تکمیل است پس از راه اندازی ترانزیت
طرح های توسعه ای مانند پرورش میگو و دیگر محصوالت
دریــایــی می تواند موثر واقــع شــود .در همه طــرح های
توسعه ای مثل ترانزیت ،پرورش میگو ،ایجاد کارخانجات
پتروشیمی و  ...باید بومیان منطقه در اولویت قرار گیرند و
پس از آن مناطق مجاور سیستان و بلوچستان درگیر طرح
های توسعه ای این استان شوند تا این طرح ها از پایداری و
دوام بیشتری برخوردار باشد .سیستان و بلوچستان می
تواند در آینده بازار داخلی مصرف میگو را در اختیار گیرد و
بازارهای صادراتی خارجی را هدف قرار دهد .این استان
قابلیت تولید انواع خاص میگو مانند شاه میگو را در سواحل
کنارک ،زرآباد و چابهار دارد .در سواحل چابهار ،کنارک و
جاسک ظرفیت های خوبی برای پرورش میگو وجود دارد.
میگوی تولید شده در این استان به لحاظ وزن و کیفیت در
سطح باالیی قرار گرفته است .اما مشکالتی هم سد راه
تولید میگو در استان است که باید برای آن ها چاره اندیشی
شود .یکی از این مشکالت تسهیالت به متقاضیان پرورش
میگوست که باید برای این افراد تسهیالت بیشتری در نظر
گرفته شود .همچنین درباره سرمایه گذاری برای ایجاد
مزارع پرورش میگو باید از افراد بومی برای سرمایه گذاری
در منطقه استفاده شود .
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سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایى،
اقلیمی و مجاورت با دریاى عمان و اقیانوس هند یکى از
مستعدترین مناطق برای فعالیت هاى شیالتى کشور
اســت .مجموعه این فعالیت ها ،صید ،صیادى و بهره
بردارى از منابع آبى دریاى عمان ،اقیانوس هند و فعالیت
هاى آبزى پرورى در اراضى مستعد و نوار ساحلى استان
را شامل می شود .قرار گرفتن این استان در مجاورت
دریای عمان ظرفیت ویژه ای را برای ایجاد مزارع پرورش
میگو ایجاد کرده است .دسترسی به آب های آزاد و توانایی
پرورش گونه های خاص دریایی این امکان را به سیستان و
بلوچستان می دهد تا از این ظرفیت برای تغذیه بازارهای
مصرف داخلی و صادرات به بازارهای خارجی استفاده
کند .بر این اساس الزم است با فعال سازی ظرفیت ها،
سرمایه گــذاران داخلی و خارجی را به سمت سرمایه
گذاری در این زمینه تشویق کرد تا توسعه در این منطقه
اتفاق افتد .مناطق پسابندر ،گواتر کنارک و چابهار به
عنوان نقاط مهم اقتصادی و آبزی پروری ،صید و صیادی
درجنوبسیستانوبلوچستانمحسوبمیشود.پرورش
میگو یکی از ظرفیت های بالقوه این استان است که می
طلبد با برنامه ریزی دقیق و توجه به سرمایه گذاران از این
ظرفیت غنی استفاده درست و جامع شود.
▪بزرگ ترین سایت پرورش میگوی کشور در گواتر

مدیرکل دام پزشکی سیستان و بلوچستان در این باره به
خبرنگارمامیگوید:سایتپرورشمیگویگواتربامساحت
بیش از چهار هزار هکتار و دو هزارو 600هکتار قابل کشت
و حدود هزارو 850هکتار آماده بهره برداری ،بزرگ ترین
سایت پرورش میگوی کشور است که در مصب رودخانه
باهوکالت ،در حاشیه خلیج گواتر و در مرز ایران و پاکستان
واقع شده است .دکتر «مهدی حسینی» می افزاید :پرورش
میگو در کنارک و چابهار قابلیت خاصی دارد ،به ویژه در
سایت پرورش میگوی گواتر در سال های گذشته ،میگو
پرورش یافت و پرورش دهندگان برداشت های خوبی از آن
داشتند.متأسفانه در سال های گذشته بروز بیماری لکه
سفید مانع استفاده حداکثری از توان این مرکز شد و در
بازه سال 86تا  92سبب شد پرورش میگو در این سایت به
هیچ وجه انجام نشود ،به طوری که در سال 23،91مزرعه
پرورش میگو درگیر این بیماری بود.وی تصریح می کند:
در سال  92فقط دو مزرعه پرورش میگو زیرکشت رفت که
متأسفانه همان دو مزرعه هم دچار بیماری لکه سفید شد و
میگوی تولیدی حاصل نشد .در سه سال گذشته با تدبیر
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انجام شده احیای مجدد سایت پرورش گواتر در دستور
کار قرار گرفت و از سال  93به عنوان یکی از سایت های
فعال پرورش میگوی کشور دوباره مطرح و موفق شد در این
سه سال پرورش میگو بدون بروز بیماری را تجربه کند.وی
بیان می کند :کنترل بیماری لکه سفید و احیای مجدد این
سایت تولیدی با همکاری شیالت و دام پزشکی کشور و
پرورشدهندگانبرایاجراوپیادهسازیضوابطبهداشتی
و اصول قرنطینه ای ابالغی سازمان دام پزشکی میسر شد.
در این زمینه طرح های پایش و مراقبت از بیماری های مهم
ویروسی و باکتریایی میگو مانند لکه سفید ،سندروم مرگ
زودرس و دیگر بیماری های اخطاردادنی میگو مطابق
دستورالعمل های جهانی اجرا شده است.
▪افزایش تولید میگو

مدیرکل دام پزشکی سیستان و بلوچستان خاطرنشان می
کند :امسال  774مورد آزمایش روی بچه میگوها در مراکز
تکثیر آزمایش و میگوها در سایت پرورشی گواتر انجام شده
است .میزان تولید در سال های  93تا  96به ترتیب ،210
 570 ،302و هزار و  25تن بود که روند افزایشی را نشان
می دهد و امید است این روند در سال های آینده با همت
مسئوالن و مزرعه داران استمرار داشته باشد و رونق تولید و
اشتغال پایدار در منطقه را پدید آورد.وی بیان می کند :سال
گذشته  42میلیون و  817هزار و  640قطعه و امسال 82
میلیونو 890هزارقطعهالروریزیدرمزارعپرورشمیگوی
سیستان و بلوچستان انجام شد که رشد حدود دو برابری را
نشان می دهد همچنین  213هکتار و امسال  406هکتار
از مــزارع پــرورش میگو زیرکشت رفت که رشد حــدود دو
برابری را نشان می دهد .سال گذشته  240و امسال 372
استخر در سیستان و بلوچستان به پرورش میگو اختصاص
یافتومیزانصادراتمیگونیز 520وامسال 975تنبود.
حسینی ،اظهار می کند :با توجه به آب و هوای مناسبی که

گواتر دارد و با عبور از بیماری لکه سفید میگوی تولیدی در
این سایت از بازار پسندی خوبی برخوردار است و میتواند
بــرای سرمایه گــذاران هدف خوبی باشد .گذر از چالش
بیماری و ارتقای سطوح فنی ،مدیریتی ،بهداشتی ،بهبود
شرایط فروش میگو در بازار داخلی و خارجی و حمایت از
تولیدکنندگانوبهرهبردارانمیگو،فراهمآوردنزیرساخت
ها و نیز ارائه تسهیالت ارزان قیمت و  ...به افزایش استقبال
سرمایه گذاران کمک خواهد کرد.
▪ 42هزار هکتار مزرعه میگو آماده واگذاری

مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان نیز در این باره
به خبرنگار ما می گوید 42 :هزار هکتار مزرعه میگو در
کنارک و چابهار شناسایی شد و آماده واگذاری به سرمایه
گــذاران است«.هدایت ا ...میرمرادزهی» می افزاید:
با توجه به شرایط مطلوب آب و هوا در کنارک و چابهار
این دو شهرستان به عنوان بهشت آبزی پروری قلمداد
میشود .در سال  94کشت میگو در  221هکتار از مزارع
گواتر چابهار انجام و از این میزان  570تن میگو برداشت
و صادر شد.وی تصریح می کند :با توجه به وجود بیماری
لکه سفید در این سال کشت میگو در این منطقه کم انجام
شد که با کم شدن این بیماری در سال  95کشت میگو
در این شهرستان در  700هکتار از مــزارع گواتر انجام
و بیش از هزار و  25تن میگو هم برداشت و به خارج از
کشور صادر شد.وی با اشاره به فراهم سازی ابنیه ،زیربنا
و کانال های مزارع پرورش میگو برای کشت امسال هم
ادامه می دهد :برنامه ریزی شده است که امسال هزار و
 500هکتار از مزارع گواتر به کشت میگو اختصاص یابد
که با این وجود و نبود بیماری لکه سفید میگوی بیشتری
در سال آینده از این مزارع برداشت خواهد شد .افزایش
سطح زیرکشت میگو هم سبب ارز آوری برای کشور می
شود و هم اشتغال تعداد زیادی از مردم را در این منطقه

به دنبال دارد.وی اظهار می کند :در گذشته چهار هزار
هکتار از مزارع چابهار برای کشت میگو آماده سازی و از
اکثر نقاط هم در این منطقه سرمایه گذاری شده بود که به
دلیل توفان گونو و بیماری لکه سفید این میزان کشت در
این منطقه محقق نشد.وی با اشاره به کنترل بیماری لکه
سفید در دو سال اخیر می افزاید :با نظارت دام پزشکی
و همکاری و همراهی شرکت برق استان ،برق چابهار و
کنارک ،استاندار و فرمانداران چابهار و کنارک هم افزایی
و هماهنگی خوبی ایجاد شده و  42هزار هکتار از مزارع
کنارک و چابهار برای پرورش میگو شناسایی شده است
که این مزارع در منطقه لیپار ،بریس ،پزم و دشت تنگ و ...
قرار دارد و آماده واگذاری به سرمایه گذاران است و از این
میزان شش هزار هکتار در منطقه بریس قرار دارد.وی با
اشاره به وجود  320کیلومتر آب های ساحلی استان ادامه
می دهد :در منطقه رودیک نیز هزار و  50هکتار از مزارع
برای کشت میگو به سرمایه گذار خارجی از کشور کویت و
تامین اسکله و انتقال آب به این مزارع به اداره کل شیالت
واگذار شد و برای این منظور نیز اعتبار خوبی از سازمان
شیالت ایران گرفته شده است.وی ادامه میدهد :امسال
این تعهدات برای  114هکتار از این میزان که به سرمایه
گذار واگذار شده ،تامین اعتبار شده که اعتبار آن استانی
و ملی است.وی بیان می کند :بر اساس تجارب و کمیته
ای کارشناسی که در این باره تشکیل شده کشت میگو
امسال یک ماه زودتر انجام شد .کشت میگو امسال هم از
 15فروردین ماه آغاز می شود که میگوها پس از  90روز به
 30گرم میرسد و برداشت آن آغاز می شود.
▪صادرات به خارج از کشور

مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان با اشاره به استقبال
خوب کشورهای خارجی از میگوی تولید شده در این
شهرستان می گوید :میگوی کشت شده در سال گذشته
به استرالیا ،چین ،ویتنام ،اروپــا و روسیه صــادر شد که
استقبال خوب دیگر کشورها از میگوی این منطقه هم
دلیلی برای افزایش سطح زیر کشت است.وی خاطرنشان
میکند :کشت میگو در استان فرصتی مناسب برای دانش
آموختگاندانشگاهیوسرمایهگذاراندرمنطقهوبهعنوان
گنجی پنهان است که می توان در کنار آب شور دریای این
منطقهازآنبهرهمندشد.ویبابیاناینکهمیگویپرورشی
در ایــن منطقه از نــوع شیشه ای و مرغوب اســت ،ادامــه
میدهد:ایننوعمیگوازبازارپسندیزیادیدرکشورودنیا
برخوردار است و به دلیل شرایط خوب و مطلوب آب و هوای
جنوب سیستان و بلوچستان این نوع میگو زودتر از دیگر
مناطق به وزن گیری می رسد و وارد بازار مصرف میشود
که از نشانه های منحصر به فرد بودن این منطقه است.
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گفت و گو
عضو هیئت علمی دانشگاه اعالم کرد:

بیماری لکه سفید؛ مشکل توسعه کشت میگو
در چابهار
ذوالفقاری -بیماری لکه سفید یکی از مهم ترین مشکالت
توسعه کشت میگو در چابهار و کنارک است.عضو هیئت
علمیدانشگاهدریانوردیوعلومدریاییچابهارومدیرگروه
شیالت این دانشگاه به خبرنگار ما گفت :پرورش ميگو در
شهرستان های کنارک و چابهار قابليت خاص و ظرفیت
زیادی دارد ،در مناطق گواتر ،رمین و بریس چابهار 30
هزار هکتار برای واگذاری به عالقه مندان به پرورش میگو
شناسایی شده است.دکتر «جواد قاسم زاده» با بیان این
که پنج هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در پزم و کنارک نیز
شناسایی شده است ،افزود :شرایط آب و هوایی در چابهار
و کنارک به گونه ای است که اگر مشکل بیماری لکه سفید
در این مناطق وجود نداشت ،برق ،جاده و حمل و نقل با
مشکالتی همراه نبود و امکان تهیه غذا فراهم بود می شد
در سال دو مرحله کشت و برداشت میگو داشت.وی ادامه
داد :متأسفانه یک سال بعد از توفان گونو بیماری لکه سفید
در این منطقه شیوع پیدا کرد ،این بیماری درمان ندارد و
باید با تدابیری کنترل شود ،این موضوع سبب شد خیلی
از فعاالن این عرصه دلسرد شوند و به فعالیت شان ادامه
ندهند .به همین دلیل سال گذشته اداره کل شیالت از
افرادیکهخواهانپرورشمیگوهستندحمایتهاییراآغاز
و استخرهایشان را آماده کرد و خدماتی را به صورت رایگان
به آن ها ارائه داد.به گفته وی خدمات اداره دام پزشکی نیز
کارگروه هایی برای مدیریت آب ،کنترل بیماری ،موضوع
های بهداشتی برگزار کرده است ،با اقدام های انجام شده
بیماری تا حدودی کنترل شده اما ریشه کن نشده است.
وی اظهار کرد :یکی از اقدام هایی که انجام شده این است
که میگو را زودتر از فصل کشت برداشت می کنند تا قبل از
زمانی که بیماری شیوع پیدا می کند و سبب تلفات دسته
جمعی می شود میگوها برداشت شود که نتایج خوبی به
همراه داشته و سبب شده است که کارگاه های جدید فعال
و بسیاری از واحدهای تعطیل هم احیا شود .به واسطه آن
تولید این محصول سال گذشته خوب و قابل قبول بود که
امیدواریم سال آینده بهتر شود.به گفته این استاد دانشگاه،
برنامه های تحقیقاتی در مقیاس آزمایشگاه درباره مقاومت
میگو در برابر بیماری ها ،تبخیر ،نوع آب ،مکمل ها و  ...در
دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی انجام شده است و به
دنبال این هستیم در فضایی که شرایط تأمین باشد کارگاه
تحقیقاتی میگو راه اندازی کنیم که با کمک منطقه آزاد و
دانشگاه انجام خواهد شد.به گفته وی از نظر شرایط آب
و هوایی قابلیت دو مرحله کشت و برداشت از فروردین تا
شهریور و از شهریور تا دی ماه وجود دارد اما با توجه به وجود
مشکالت کشت دو مرحله ای امکان پذیر نیست.

CMYK

