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 شاه میگوی آب شیرین گونه مناسب برای معرفی به صنعت آبزی پروری ایران
 

 1علی اصغر خانی پور  ، 2، عسگر زحمتکش  1علیرضا ولی پور
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و  ترویج کشاورزی،  1

 ایران ،بندر انزلی
ت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب  بیییی ییالن، سازمان تحقیقات، آموزش و  ترویج کشاورزی، بخش شیال 2

ایران ،رشت  

 

 

 چکیده
وری شایسته افزایش تنوع یونه های آبزیان در مزارع پرورشی کشور یکی از مهمترین اهداف شیالت ایران بوده که عالوه بر بهره

می تواند امکان انتخاب برای مصرف کنندیان را ارتقاء بخشد. در این راستا الویت با یونه های از مناب  آبی و افزایش تولید 

بومی در کشور بوده و تولید کنندیان آبزیان نیز به دنیال پرورش آبزیانی هستند که ضمن دارا بودن ارزش غذایی باال از بازار 

یگوی آب شیرین به جهت داشتن پتانسیل های بالقوه فراوان یکی از مناسب و ارزش اقتصادی باالیی نیز برخوردار باشند. شاه م

به عنوان یکی از  Astacus leptodactylusبرای نیل به این هدف می باشد. شاه میگوی چنگال باریک  هایونهبهترین 

یونه های مهمترین یونه های شاه میگوی آب شیرین دارای ویژیی های منحصر بفردی است که آنرا در زمره مهمترین 

پرورشی قرار داده که بومی کشورمان نیز می باشد. از مهمترین امتیازات این یونه می توان به هم آوری بیشتر، قدرت سازیاری 

(، رشد سرییتر، مقاومت بیشتر در برابر بیماری ها ppm 2-1درجه سانتیگراد و اکسیژن  1ـ00،  دمای 0ـppt 11زیاد )شوری 

شاره نمود. این آبزی در سیستم های مختلف پرورشی هم در آب شیرین و هم در آب لب شور دریای و رژیم غذایی متنوع تر ا

کیلویرم  0000تا  200خزر قابلیت پرورش دارد. میزان تولید آن در واحد هکتار بر حسب وجود تجهیزات و شرایط پرورش از 

برخوردار بوده و در حال حاضر به ویژه در کشورهای اروپایی در هکتار متغییر می باشد. این آبزی از بازار جهانی بسیار مناسیی 

  به  دالر برای مصرف کننده به فروش می رسد.  نظر 20دالر به ازای هر کیلویرم وزن بدن عرضه شده و تا  8به قیمت باالی 

آبزی   تولید این  بیییی  و نیمه  بیییی های آبی  و مناب   آبی  یرم  ماهیان  پرورش  در مزارع  مناسب  و زمینه  شرایط  بودن  فراهم

  .قرار ییرد در کشور پروری  آبزی  صنیت  های تواند از اولویت می

 Astacus leptodactylusشاه میگوی آب شیرین، آبزی پروری، پرورش، ایران،   کلمات کلیدی:
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 مقدمه
امروزه افزایش جمییت و نیاز به مناب  غذایی جهت ارتزاق 

د سیب بهره برداری مفرط از مناب  بیییی و کسب درآم

آبزیان با ارزش در دنیا رو به کاهش نهاده  شده به بوریکه

است . چنین وضییتی توجه به آبزی پروری در شرایط 

که  مصنوعی و نیمه مصنوعی را افزایش داده به بوری

ذخایر انواع آبزیان در کشورهای مختلف دنیا توسیه 

ولید آبزیان در دنیا نشان می دهد فراوانی را داشته است.  ت

که در سال های اخیر میزان تولید از بریق صید در مناب  

ثابت مانده یا رشد اندکی داشته ولی میزان  "بیییی تقرییا

             تولید از بریق آبزی پروری افزایش یافته است 

در ایران نیز ایرچه به جهت   . (FAO, 2016)(1)شکل 

تکنولوژی و افزایش تالش صیادی بر میزان بهره برداری از 

تولید از بریق صید در سالیان اخیر افزوده شده ولی میزان 

و سرعت تولید از بریق آبزی پروری افزایش بیشتری را 

به بیش از  2002هزار تن در سال  111داشته و از حدود 

( 2رسیده است )شکل  2011هزار تن در سال  020
(FAO, 2016) .     

 

 

 

 

 

تغییرات میزان تولید آبزیان از طریق صید و  :1شکل 

 آبزی پروری در دنیا

 

 

 

 

 

تغییرات میزان تولید آبزیان از طریق صید و  :2شکل 

 آبزی پروری در ایران 

یونه از ماهیان یرمآبی در  1در حال حاضر در ایران تنها 

استخرهای خاکی پرورش داده می شوند که نسیت به 

تنوع اندکی برخوردار است. در همین تولیدات جهانی از 

راستا یکی از مهمترین اهداف و برنامه های سازمان 

شیالت ایران افزایش تنوع یونه های پرورشی آبزیان بوده 

تا ضمن افزایش تولید، زمینه انتخاب مصرف کنندیان 

آبزیان در کشور ارتقاء یابد. بنابراین پرورش دهندیان نیز  

ی هستند که ضمن دارابودن ارزش به دنیال تولید آبزیان

غذایی باال از در آمد و ارزش اقتصادی زیادی برخوردار 

باشند. در این میان شاه میگوی آب شیرین از جایگاه 

با ای برای آبزی پروری برخوردار می باشد. بنابراین ویژه

  در مزارع  مناسب  و زمینه  شرایط  بودن  فراهم  به  توجه

  و نیمه  بیییی  آبی  و مناب   آبی  یرم  ماهیان  پرورش

میگو،   شاه  بالقوه  خصوصیات و  توان  و همچنین  بیییی

تواند از  می  مناب    یونه موجود در این  و تولید این  پرورش

 شود.  در کشور محسوب  پروری  آبزی  صنیت  های اولویت

 

 Astacus leptodactylus شاه میگوی چنگال باریک 

  راسته  به  متیلق (Crayfish)آب شیرین  شاه میگوهای

  پوستان  سخت  و از رده (Decapoda)  پایان ده

(Crustacea) شور تا   از آبهایها میگو  شاهباشند.  می

و در  نهاابند  ها، دریاها، آبگیرها و آب در رودخانه  شیرین

 نمایند می  زیست  وجنوبی  شمالی  نیمکره  میتدل  منابق

(Holdich, 2002.)  یونه شاه میگو شناسایی  210بیش از

یونه ارزش اقتصادی  12شده است که از میان آنها تنها 

استفاده از شاه میگو به عنوان یک . (Huner, 1994)دارند 

غذای عموم مردم از اواسط قرن شانزدهم رایج شد، در این 

زمان شاه میگو از میزهای اشرافی به فهرست غذایی بیقه 

شد، تا قیل از آن شاه میگو غذای مشترک متوسط وارد 

دربار و کلیسا بود و اشراف فرانسوی مصرف آنرا نشانه 

تمول می دانستند و این تفکر به سرعت در تمامی 

 . (Westman, 1991) کشورهای اروپایی رواج یافت

  میگو در جهان  شاه  تکثیر و پرورش  بیشتر به  توجه  دالیل

  ویژه  غذایی  داتعا،  توجه  قابل  غذایی  ارزش از است عیارت

میگو   ییر شاه  همه  بیماریهای  وقوع،  ارزان  غذایی  و رژیم
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  جمییت  کاهش،از ذخایر   رویه  بی  برداشت،  آبی  در مناب 

، بازارپسندی و تقاضای زیاد،  بیییی  آبی  در مناب   آن

 ارزش تجاری و اقتصادی باال.

ا به نام شاه در ایران یکی از مهمترین و اقتصادی ترین آنه

 میگوی چنگال باریک یا چنگال دراز با نام علمی 

Astacus leptodactylus  پور و همکاران، )ولیوجود دارد

 Narrow. اسامی انگلیسی این یونه عیارت از  (1082

clawed crayfish  ،Long clawed crayfish ،

Turkish crayfish ،Swamp crayfish ،Pond 

crayfish  وGalicia crayfish می باشد (Koksal, 

 شاه های یونه ترین پرجمییت از یکیاین آبزی  .(1988

 به همچنین شود و می محسوب اروپایی شیرین آب میگوی

 شود می نیز نامیده استخری وای  ترکیه میگوی شاه های نام

(Koksal, 1988) . شاه میگوی چنگال باریک از جایگاه و

  کشورهایخصوص در  بازار  اقتصادی بسیار باالیی به

  استبرخوردار    و یونان  ایتالیا، فرانسه نظیر  اروپایی
(Ackefors et al., 1992).  

مهمترین امتیازات این یونه که سیب شده آنرا در زمرة 

یونه های مهم پرورشی در سالهای اخیر قرار دهد عیارت 

 pptاز هم آوری بیشتر، قدرت سازیاری زیاد )شوری 

-ppm 2درجه سانتیگراد و اکسیژن  1ـ00،  دمای 0ـ11

، رشد سرییتر، مقاومت بیشتر در برابر بیماری ها و رژیم 1

 .Kolmykov, 2002; Holdich et al)وع ترغذایی متن

(1999); Koksal, 1988) باشد.می 

 

 پراکنش شاه میگوی چنگال باریک

 کم و داشته پراکنش اروپا شرقی جنوب در عمدتاًاین یونه 

 و ترکمنستان اوکراین، ترکیه، همچون نواحی بومی بیش و

 یرجستان، قزاقستان، ایران، بیالوه و روسیه غربی جنوب

      مجارستان و رومانی بلغارستان، اسلوواکی، بالروس،

 دانوب و سیاه دریای خزر، دریای همچنین  باشد،می

 رودخانه پائینی فرعی های شاخه دادامت در میانی و پائینی

 اصلی منابق آنها های شاخه و ولگا و دنیستر ، دٌن های

 ;Koksal, 1988). باشد  می میگو شاه این پراکنش

Holdich et al, 1999)  حوزه پراکنش شاه میگو به

دالیلی چون آبزی پروری و یا میرفی به آبهای داخلی 

 اکنون هم .(Lodge et al., 2000) یسترش یافته است

 شامل کشور 12 و به داشته وجود اروپائی کشور 22 در

 فنالند، و التویا ، لیتوانی ، آلمان ، لهستان ، چک جمهوری

 نیز ایتالیا و اسپانیا ابریش، سوئیس، دانمارک، بیالوه

در  شاه میگوی چنگال باریک در ایران .میرفی شده است

  مخزنی  ریاچهد،  انزلی  خزر، تاالب  دریای  جنوبی  سواحل

، دریاچه شورابیل در اردبیل، دریاچه پشت سد  سد ارس

می شود   یافتزنجان و برخی دیگر از مناب  آبی کشور 
(Valipour, 2006).  

 

 زیست شناسی شاه میگوی آب شیرین

شاه میگوها از بزریترین سخت پوستان آب شیرین می 

  از نظر عادات. (Scholtz and Richter, 1995)باشند 

را   انآبزی  این  چرا که داشته  ای ویژه  وضییت  غذایی

  بطوریکه، داد  جای  میین  غذایی  سطح  در یک  توان نمی

  چیز خوار و دیتریت  ، همه ییاهخواری  با رژیم  همزمان

  وسی   بیف (.Goddard, 1988)  نیز می باشدخوار 

در   حتیراه ب  که  شده  میگو سیب  شاه  غذایی

  عمده  و رقیب  شده سازیار  مختلف  آبی  های اکوسیستم

  این  تغذیه  ویژیی  مهمترین .نیاشد  سایر آبزیان  برای  غذایی

 آن  غذایی  در جیره  کیفیّت  کم  غذای  بودن  غالب  آبزی

  خرد شده  با ییاهان  غلیه  غذایی  جیره  در این  که  ستا

  شاه  وقتیکه  بنابراین ،باشد می از سلولز و دیتریتها  غنی

شود،  می  مانند میگو مقایسه خود  دریایی  با همتای میگو

 Hessen and) یردد می  میگو مشخص  شاه  ارجییت

Skurdal, 1986). 
-دتریت و زی کف مهریان بی آبزی، نیمه و آبزی ییاهان از

 ;Skurdal and Qvenild (1986))کند می تغذیه ها

koksal, 1988)ها در دتریت     . شاه میگوها با مصرف

منطقه لیتورال سیب جلوییری از فراغنی شدن محیط می 

. منطقه لیتورال سیستم های (Kiszely, 1999)یردند 

آب شیرین مهمترین منطقه زندیی شاه میگوها بوده و 

نیاز شاه  ماکروفیت ها و سایر ییاهان آبزی دتریت مورد

 . (Wetzel, 1990) میگو را برای تغذیه فراهم می آورند

اس بوده و شاه میگوها نسیت به آلودیی محیط بسیار حس

افزایش آلودیی آب را می توان از مهمترین دالیل کاهش 
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 ,Ivanov)های آبی دانست این آبزیان در اکوسیستم ذخایر

پژوهش هایی که در روسیه از بریق  .(2000

یرام قلب شاه میگو انجام شده نشان می دهد که ودیرفتوکا

از این آبزی می توان به عنوان شاخص زیستی برای 

 . (Fedetov, 2001)تشخیص آلودیی آب استفاده نمود 

 بسیاری در یکلید نقش یک دارای شیرین آب میگوی شاه

 ها، ماکروفیت مصرف با و باشند می غذایی های زنجیره از

 را هاآن ساختار ها، پوده و آبزی های جلیک و مهریان بی

 آب میگوی شاه اینکه رغم علی. دهند می قرار تأثیر تحت

 که یفت توان می است، خوار چیز همه موجود یک شیرین

 اهانیی انتخاب شرط است، انتخابی کننده مصرف یک

 بنابراین دارد، ییاه ساختار به بستگی تغذیه برای آبزی

 آغازین غذای عنوان به آب در ور غوبه آبزی ییاهان

 NYSTRÖM and STRAND)ندشو می انتخاب

(1996);Nyström (1999)  
 برای بیشتری مطلوبیت از ها حلزون مهریان، بی بین در

 با رابطه در. برخوردارند شیرین آب میگوهای شاه

 و توانایی است اهمیت حائز که آنچه تن، نرم غیر مهریان بی

 شاه جمییت که بطوری است آنها شنای شکل نحوه

 بیشتر ساحلی، بخش در موجود شیرین آب میگوهای

 ییاهان به نسیت زن نقب و متحرک مهریان بی تأثیر تحت

  (Nyström, 1999).باشد می آبزی

 مکانیزم شیرین آب میگوهای شاه خواری نوع هم بیییت

 حد از بیش مصرف از آنها داشتن باز در مهمی بسیار

 شاه غذایی جیره میزان. اند وابسته آنها به که است منابیی

 آب میگوی شاه. دارد بستگی فصل و جاندار سن به میگو

موجب  حالت این داشته و تغذیه برای زیادی ول  شیرین

 شاه. شود می مختلف های محیط با آنها تر راحت تطابق

 تغذیه شب و روز در شیرین آب باریک چنگال میگوهای

یافته  افزایش اندازی پوست از بید تنان نرم مصرف. کنند می

 در ها جلیک و زالوها های تخم نومیده، شیرو الرو مصرف و

 ,Koksal, (1988)) يابدمي افزایش تابستان

Alexandrova and Borisov (1999)) . 

غذای  درصد 20 ییاهی های  یتوسدتر مرکزی روسیه در

 یان مهره بی از  آن مابقی و شیرین بوده آب میگوهای شاه

 و تنان نرم های یونه انواع و باالن قاب کوپترا، تری همانند

 تشکیل سیز ییاهان و کالدوسرها را درصد 2/0 حدود

 Koksal, (1988) Alexandrova and) دهند می

Borisov (1999).) 

 میر و مرگ و فراوانی رشد بر شدیداً ها زیستگاه شرایط

 جریان دارای های زیستگاه  در و یذاشته اثر آبزی این

 و کمتر میر و مرگ اکسیژن، از سرشار و آب مداوم

 باهر) است بیشتر شده صید های میگو شاه بول میانگین

 12) شور لب آب و شیرین آب در یونه این(.1082 یورایی

 که کند می زیست خزر دریای( هزار در قسمت 11 تا

 زیست بیییی شرایط به توجه با شوری سطح دو انتخاب

 . است شده یرفته درنظر آن

تکثیر بیییی شاه میگو با زوج یزینی شاه میگوی نر و 

انتخاب شاه میگوی ماده که میموالً کوچکتر از نر است 

وج آغاز می یردد. یک نر می تواند چندین ماده را بینوان ز

یزینش کرده و اسپرم خود را به آنها انتقال دهد. پس از 

 شوند.دوران لقاح تخم با اسپرم میجفتگیری، ماده ها وارد 

پس از لقاح ماده ها تخم را در زیر شکم خود و چسییده 

ها در زیر شکم مراحل به پاهای شنا حمل کرده، تخم

در شاه میگو ها  و پس از تفریخ تکاملی خود را  بی کرده

زیر شکم حیوان ماده باقی مانده و مراحل تکامل خود را 

کنند و تا تیدیل به مینیاتور در زیر شکم ماده بی می

آنگاه مینیاتور ها مادر را رها کرده و بصورت آزاد به تغذیه 

 2-6فیال در می آیند، دوره تکثیر در آب و هوای میتدل 

امد. در ماه بطول می انج 6-8 سردتر ماه و در آب و هوای

شاه میگو های ماده تحرک و تغذیه  ،دوران حمل تخم

قادرند همه ساله اریان  . نرها (Groves, 1985)دارند

شرکت نمایند اما جنسی خود را بازسازی کرده و در تکثیر 

ماده ها دو تا سه سال به بول می انجامد که دوباره 

2002)تخمک سازی کرده و قادر به تکثیر باشند  ، 

Hodich.) زرد رسیدیی مرحله ابتدای در ها تخم رنگ 

 خاکستری به زیتخمری زمان در که بوده آجری به مایل

 آب دمای که هنگامی ماه آذر سوم دهه از. کند می تغییر

 میگو شاه اولین توان می است یراد سانتی درجه 11 تا 9

 ماده آخرین نمود. مشاهده را شکم زیر در تخم دارای های

 به چسییده( مینیاتورها)  نورس های میگو شاه حامل های
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 زمانیکه یینی ماه اردییهشت دوم دهه اواخر شنا پاهای

-می دیده است، یراد سانتی درجه 20 تا 21 آب دمای

 پایان تا ماه آذر ابتدای از توان می بنابراین. شوند

 یینی آنها مثل تولید زمان بول را( ماه 6) ماه اردییهشت

 های میگو شاه شدن رها تا ماده به نر اسپرم انتقال زمان از

 .(1082یوارایی، باهر) دانست نورس

 

 رشد در شاه میگوی آب شیرین  مراحل

چرخــه رشــد در شــاه میگــوی آب شــیرین از یــک ســری 

انـدازی   هـای بـین پوسـت    اندازی و به دنیال آن دوره پوست

متوالی تشکیل شده است. رشد یینی، افزایش بول و وزن، 

مرحله مهمی است که در فاصـله بـین دو پوسـت انـدازی     

 Lowery (1988), Aiken and Waddy)افتد  اتفاق می

(1992)(. 
افتـد. در   اندازی اتفاق می افزایش وزن در بول زمان پوست

های  این زمان شاه میگوی آب شیرین، آب را به درون بافت

کند و وزن، حجم و انـدازه خـود را افـزایش     خود جذب می

انـدازی میمـوالً    دهد. افزایش وزن در بول دوره پوسـت  می

ــ 60تــا  00  ,Lowery, 1988)دن اســت درصــد وزن ب

Aiken and Waddy, 1992)  
اندازی، شـاه میگـوی آب شـیرین،     در فاصله بین دو پوست

 .دکنـ  های قابل رشد جایگزین می آب بدن خود را در بافت

میمـوالً  ها اندازی پوست افزایش وزن بی دوره بوالنی بین

اندازی اسـت   درصد وزن شاه میگو بید از پوست 2کمتر از 
(Sardà et al., 1989).  

 

 اندازی   چرخه پوست

ــت  ــل پوس ــراردادی    مراح ــور ق ــه ب ــدازی ب  D,C,B,Aان

اند، به عالوه هـر کـدام از ایـن مراحـل زیـر       نامگذاری شده

 Drach (1939) ;Travis) دارندهای متیددی نیز  مرحله

(1965); Lowery, 1988, Aiken and Waddy, 

1992)  . 

انـدازی را   درصـد از کـل چرخـه پوسـت     2فقط  Aمرحله 

ییـری   و بالفاصـله شـکل   (Drach, 1939)شود  میشامل 

شود. این مرحلـه بیشـتر    قالب پوششی شاه میگو شروع می

 20باشد. در این زمان حجم بدن تا  جذب آب می میتنی بر

هـای برنـده    یابـد. نـوک چنگالهـا و لیـه     درصد افزایش مـی 

 Aفوقانی و تحتانی آنها به کمک کلسیمی که بی مرحلـه  

انـد، سـخت    ها )یاسـترولیت( ذخیـره شـده    در سنگ میده

است، که یاهی تفکیـک   Bیردند. مرحله بیدی مرحله  می

شـاه میگـو    Bباشد. در مرحلـه   مشکل می Aآن از مرحله 

 Aســاکن و غیرمتحــرک اســت، در صــورتیکه در مرحلــه  

ــه  متحــرک مــی درصــد از چرخــه  8کــالً  Bباشــد. مرحل

دهـد. نشـانه و مییـار     اندازی را به خود اختصاص می پوست

، آغاز تخریب انـدوکوتیکول اسـت   Bبرای تشخیص مرحله 

(Van Herp and Bellon-Humbert, 1978)  .  مرحلـه

C     هـای پـیش    در زمانی کـه تغییـرات شـیمیایی در الیـه

شود بـه   کامل می exocuticuleوepicuticuleپوششی، 

تـرین   این مرحله بـوالنی  .(Drach, 1939) رسد پایان می

درصد از کل چرخـه   62اندازی است که تا  مرحله از پوست

هـای متیـددی    ییرد و زیر مرحلـه  اندازی را در برمی پوست

، Cاز شــروع مرحلــه  بــرای ابمینــان .(C1- C4) ددار

خشکی و سختی پوسته یک نشانه کامالً مشـخص اسـت و   

ــیرین   ــوی آب ش ــاه میگ در  Orconectes sanborniش

و  postorbitalخط راس پشـت چشـمی    Cشروع مرحله 

پـذیر بـه    از حالت نـرم و انیطـاف   (cervical)شیار یردنی 

 ، (Stevenson, 1972)آیـد    صورت سخت و سفت در مـی 

پوسته خارجی شاه میگو میدنی شده و  Cدر بول مرحله 

همـان   Dشود. مرحلـه   اش میدل می به فرم سخت و اصلی

از چرخـــه  (premolt)انـــدازی  مرحلـــه پـــیش پوســـت

درصد از ایـن چرخـه را بـه خـود      21بوده و ی انداز پوست

شـاه میگـوی آب    Dدر بـول مرحلـه    دهـد.  اختصاص می

ای، انیاشـتن و   مجاری روزنهشیرین با مجهز کردن خود به 

های الزم و همچنین ساختن مواد مورد نیـاز جهـت    ذخیره

الیــه پوششــی پوســته کوتیکــول جدیــد بــرای  2تشــکیل 

 2تـوان بـه    را مـی  Dشـود. مرحلـه    اندازی آماده می پوست

 .  (D0-4)مرحله تقسیم نمود 

انـدازی   اندازی(، خود پوسـت  )پوست ecdysisیا  Eمرحله 

اوقـات بـه عنـوان یـک مرحلـه از مراحـل        است که بیضی

اغلب  Ecdysisشود.  اندازی محسوب نمی مربوط به پوست

شـود. در مرحلـه    به دو مرحله فیال و غیرفیال تقسیم مـی 
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دهند و  فیال، درزهای اپیدرمی کلسیم خود را از دست می

شود و هنگامی کـه فشـار زیـاد     آب جذب و باز پراکنی می

متـورم   (thoraco-abdominal)شود، الیه سفید شـکمی  

اندازی مساعد نیاشد، شـاه   شود. ایر شرایط برای پوست می

تـر نمایـد. مرحلـه     تواند مرحله غیرفیال را بوالنی میگو می

شـود کـه فشـار هیدروسـتاتیک بـه       فیال زمانی آغـاز مـی  

ای برسد کـه بتوانـد غشـاء بـین کاراپـاس و قسـمت        اندازه

 اندازی انجام شود.  شکمی را شکافته و بید از آن پوست

 

 بحث و نتیجه گیری
 اهمیت اقتصادی شاه میگوی آب شیرین

ایــن آبــزی در کشــورهای اروپــای غربــی از جملــه ســوئد، 

فرانسه، بلژیک، دانمارک، فنالند و آلمـان از قیمـت و بـازار    

مناسیی برخوردار بوده و بخش اعظم نیاز این بـازار متکـی   

بـه بوریکـه بـیش از     به واردات از سایر کشورها می باشد،

درصد نیاز ایـن کشـورها از خـارج تـامین مـی یـردد        90

(Harlioğlu and Holdich, 2001) ــرداری و ــره ب . به

صادرات شـاه میگـوی چنگـال باریـک در ترکیـه در دهـه       

هـزار تـن رسـید،     6بـه   1920آغاز شد و در دهـه   1960

بوده که بالغ بر  1981بیشترین برداشت از آن نیز در سال 

تن بوده است، اما پس از آن به سیب ورود بـاعون   8000

بی رویه، کاهش شدیدی در برداشـت   شاه میگو و نیز صید

 1990هـای دهـه   شاه میگو روی داد به بوری که در سال

 ,Ackefors)تـن رسـید    200تن  و سپس به  2000به 

تـن در   200. پس از ترکیه ایران بـا تولیـد حـدود    (1998

سال مقام دوم را در برداشت این یونه از شاه میگو داشـته  

 .(Karimpour, 2003a) است

ریق صید در مناب  بیییی در ایران تنها راه تولید آن از ب

بوده در حالیکه در دنیا عالوه بر صید از اکوسیستم های 

بیییی به روش های مختلفی نیز پرورش داده شده و بهره 

میزان برداشت یونه های مختلف شاه  .برداری می یردند

میگو در منابق مختلف دنیا به صورت پرورشی متغیر بوده 

 است.یی منطقه و بیشتر وابسته به شرایط جغرافیا

در صورت  کهبوده   در حدی  انزلی  در تاالب  ذخایر آن

وجود    از آن  تن 20  ساالنهمدیریت اصولی امکان برداشت 

در سال های اخیر با وجود تالشهای  در حالیکه داشته

صیادی تحقیقاتی مکرر نمونه ای از آن صید نشده است . 

  میگوی ز ذخایر شاها  برداشت  قابل  میزانبرآورد   عالوهه ب

 سال در  تن 120  سد ارس  مخزنی  در دریاچه  شیرین  آب

. در ایران (1026  ،همکاران کریمپور ویزارش شده بود )

 210  و به زآغا1021  در سال  تن 11میگو از   شاه  صادرات

  ، آسیای اروپایی  کشورهایبه   هک  رسید 1081  در سال  تن

شده و قیمت فروش صادر  عربی  کشورهای "و ظاهرا  شرقی

 "عمدتادالر و بیشتر متغیر بوده است.  12تا  8آن بین 

، ایتالیا و  ، سوئد، ژاپن ، فرانسه آلمان  کشورهای  میگو به  شاه

میزان  یردد. می  ارسال اروپایی  دیگر از کشورهای  برخی

نیز صید شاه میگو  از دریاچه سد ارس در سال های اخیر 

شان داده شده است )شیالت آذربایجان ن 1در جدول 

         شرقی، منتشرنشده(.

میزان صید شاه میگو  از دریاچه سد )اداره  :1جدول

 کل شیالت استان آذربایجان غربی(

 میزان صید به تن سال

1088 220 

1089 210 

1090 220 

1091 280 

آمار رسمی در خصوص تولید انواع شاه میگوها در دنیا 

رد اما شواهد حاکی از آن است که به تدریج در وجود ندا

سال های اخیر از میزان صید شاه میگو از مناب  آبی 

 کاسته شده و میزان تولید پرورشی آن افزایش یافته است.  

 yabbyدر استرالیا سه یونه از شـاه میگـو بـا نـام هـای       

(Cherax destructor) ، redclaw (Cherax 

quadricarinatus)   و marron (Cherax 

tenuimanus)  تولید شده و تحت عنوان صنیت تولید شاه

میگو در آن کشور یاد می شود. این سه یونه سالیانه بـالغ  

میلیون دالر تولیـد مـی    2002تن با ارزش حدود  1200بر 

یردد.  قیمت شاه میگو در استرالیا بر اساس اندازه متفاوت 

دالر،  1-6یرمی  00-10در اندازه  yabbyمی باشد. یونه  
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-90دالر،  8-10یرمـی   21-20دالر،  6-8یرمی  20-11

دالر  10-12یرمـی   90دالر و بیشـتر از   9-11یرمی  21

به ازای هر کیلویرم وزن بدن بـه فـروش مـی رسـد. ایـن      

بیشتر بوده بـه بـوری کـه شـاه      redclawمیزان در یونه 

دالر، بزرگ  9-11دالر، متوسط  2-9میگوی های کوچک 

ــزرگ   10-11 ــی ب ــر   12-11دالر و خیل ــه ازای ه دالر ب

    .(Piper, 2000)کیلویرم وزن بدن فروخته می شود 

  صورت  میگو به  شاه  های یونه  بازاری  ارزشدر بیضی مواق  

 02تا  Astacus astacus برای  فروشی  در کل  زنده  عرضه

  دالر بـه  22تـا   Pacifastacus leniusculus  برایدالر و 

  آوری  عمـل   . محصوالتنیز رسیده است  هر کیلو یرم  ازای

 Astacus  و منجمـد( بـرای    شـده   پختـه ) میگو  شاه  شده

leptodactylus  وProcambarus clarkii 12  ترتیب  به 

مورد   فروشی  در بازار خرده  هر کیلو یرم  ازای  دالر به 10و 

 Astacus کیلـو   بنـابراین قیمـت هـر     . قرار یرفت  میامله

leptodactylus      دالر  12بصورت زنـده بمراتـب بـاالتر از

دالر به فروش می رسد )ابالعات  20ه و در بازار مسکو بود

  دهنـدیان   کشـور آمریکـا پـرورش   در  .شخصی نگارندیان(

 .P  ر کیلـو یـرم  تولیـد هـ    ازای بـه   عرضـه   میـزان   به  بسته

clarkii همچنـین  نماینـد.    دالر دریافت 1-0  است  ممکن

ــرای ــه  ب  دالر و Cherax quadricarinatus 9-2/1  یون

دالر آمریکـا در   Cherax tenuimonus ،10-9  یونه برای

ابالعـات  )مـی یـردد     تییـین قیمـت    پـرورش   سر مزرعـه 

 (.شخصی نگارندیان

  بیقه  بدن  یا وزن  بول  براساس  صادراتی  میگوهای  شاه

  متفاوت  میگو در واحد وزن  شاهد لذا تیدا  شده  بندی

  کالس  میگو به  کیلو شاه  یک  قیمت  در نتیجه باشد. می

  واحد وزندر تیداد   و هر چه رد،دا  بستگی  یا وزنی  بولی

  بولی  نیز باالتر خواهد بود. کالسهای  قیمت کمتر باشد

و   سانتیمتر بوده 12-20و  10-12، 2-10  شامل  صادراتی

و باالتر   یرم 10  صادرات  میگو جهت  شاه وزن  ترین مناسب

 .باشد می  از آن

 

 پروری آبزی در شیرین آب میگوی شاه جایگاه

در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد آمار تولید یکـی  

از یونه های عمده پرورشی شاه میگو آورده شده است. بـه  

مشاهده مـی یـردد در سـالیان اخیـر      0یکه در شکل بور

بــا نــام علمــی    red swamp crayfishمیــزان تولیــد  

 Procambarus clarkii  هزار تن در سال  120از حدود

رسـیده و   2011هـزار تـن در سـال     220به باالی  2006

دالر به ازاری هـر   106دالر به  0001ری آن نیز از ارزش دال

کیلویرم وزن بدن افزایش داشته اسـت. یونـه کالرکـی از    

را بـه   16یونه اصلی پرورشی آبزیان در دنیا رتیـه   00بین 

نشـان از جایگـاه ویـژه شـاه     خود اختصاص داده است کـه  

میگوهـا در آبـزی پـروری جهـانی دارد.  بزریتـرین تولیـد       

 ,FAO)ونه ایاالت متحده آمریکا مـی باشـد   کنندة این ی

2016).  

 

 (FAO, 2016) در جهان Procambarus clarkiiمقدار پرورش )تن( و ارزش تولید )دالر( شاه میگوی . 0شکل 

http://en.wikipedia.org/wiki/Procambarus_clarkii
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در اروپا بیشترین محصول در واحد سطح مربوط به کشـور  

را بـه     American signal crayfishاسـپانیا بـوده کـه    

ــیش از  kghaمقــدار ب
تولیــد مــی کنــد. بیشــتر   1000 1-

کشورهای اروپای شمالی همچون سوئد و انگلـیس مقـادیر   

kghaکمتری حدود 
از ایـن یونـه را برداشـت     680-20 1-

kghaمی نمایند. بلغارستان برداشتی حـدود  
-1 200-200 

ــت.   crayfish narrow clawedاز  ــرده اس ــزارش ک را ی

kghaنة در سوئد در دام noble crayfishتولید 
-1  100-

kghaو در آلمان به میزان حـدود   60
متغیـر   600-000 1-

 می باشد .

بسته به روش    Red swamp crayfish در امریکا ، تولید

های بکاریرفته شده بطـور قابـل مالحظـه ای متغیـر مـی      

یزارش نمود که برداشت این یونـه   Huner (1999)باشد. 

 922 و 222در استخرهای بزرگ و کوچـک بترتیـب بـین    

کیلویرم در هکتار است. پرورش شاه میگو در شـالیزار نیـز   

 ,.etalمتغیـر اسـت    کیلویرم در هکتار  2800تا  120از 

1996). (Caffeyسیب شرایط آب  . در آمریکای جنوبی به

 و هوایی میزان تولید بیشتر از اروپا می باشد.

در نواحی نیمه یرمسیری   Yabbyدر استرالیا ، تولید یونة 

در نواحی یرمسـیری مـی     Red claw crayfishتولید و 

kghaحدود  Yabbyباشد. محصول سالیانه 
قابل  2000 1-

ــی بطــور میمــول در محــدودة   ــوده، ول ــزایش ب kghaاف
-1 

ــد    2000-200 ــد . تولی ــی باش ــر م ــه   Marronمتغی ک

بزریترین یونة پرورشی است، در استخرهای نیمه متـراکم  

kghaتا  1000بین 
وده، درحالیکه اکثر اشـکال  ب  0000 1-

میمول پرورشی آن یینی اسـتخرهای نیمـه غیـر متـراکم     

(Semi-extensive)  ــدود ــولی حـ kgha محصـ
-1 1000 

ــد   اســتخرهای در .(Swannell, 1994)تولیــد مــی کنن

 حـدود  شـده  برداشـت  محصـول  میـزان  آلمان در پرورشی

ــویرم 100 ــار در کیل و در ســوئد   (keller, 1995)هکت

کیلــویرم در  010تــا  60میــزان محصــول برداشــتی بــین 

در  .(Ackefors et al., 1997) هکتار متغیر بـوده اسـت  

 261بلغارستان تولید شاه میگوی چنگال باریک به مقـدار  

 Zaikov and)کیلـویرم در هکتـار یـزارش شـده اسـت      

Hubenova, 2007) 

A. leptodactylus درناحیـه   از ترکیه  وارد شده  Brittany 

ه با پلیت قزل آال و مـاهی تـاز    تجاری  نیمه  بصورت  فرانسه

  پرورش    فرانسهدر  .(Koksal, 1988) است  یافته  پرورش

 m 1×1×100هـا و   جوان برای m1×1×10   در استخرهای

ــرای ــالغین  ب ــابق  در   ب ــاتالقی   من ــام شــده اســت  ب   انج

(Koksal,1988). 

  اندرکاران  و دست  محققین  توجه 20  دهه  از اوایل  در ایران

  جلب شیرین  آب  میگوی  هشا  تکثیر و پرورش  به  شیالت

در مرکز   آبزی  تکثیر این 1026  در سال  بطوریکه  ، شده

شد   امجان  ییالن  تانسا  شیالتی  تحقیقات

نیز در   دیگری  های پروژه  از آن  پس. (1022، صمدزاده)

(، 1081و  1080پرورشی )رامین،  اهداف  تحقق  راستای

زحمتکش،  ،1082تییین نیازهای غذایی )ولی پور، 

و  (1089، و همکاران غیاثوند ،1081مقیمی، ، 1082

مشخصه هایی زیستی، ابزار صید و ارزیابی زی توده قابل 

؛ کریمپور،  1026برداشت )کریمپور و حسین پور، 

شاه میگوی چنگال  (1090(، )دانش و کریمپور، 1081

 به Astacus leptodactylus eichwaldi باریک   

  انجام رسید.

،  تابسـتانه  یـک   میگـوی   تولیـد شـاه    جهـت ( 1080مین )را

در متـر    قطیه 100  با تراکم mg 100  اولیه  با وزن  نوزادان

ــه   مکیــب ــری 100  اســتخرهایرا ب . نمــود  رهاســازی  مت

  بـول   با میانگین  میگوهایی  شاه  بچه  ،روز پرورش 180 بی

  یردیــد. متوســط  حاصــل  یــرم 21و  cm 9حــدود   و وزن

  کیلـو یـرم   1600 "% تقرییا 82  بازماندیی  نرخ با  محصول

  کیلو یـرم  020حدود   تولیدی  محصول  آمد. از کل  بدست

یردیـد    نائل  تجاری  وزن  به  پرورش  دوره اول  ماهه  در شش

آنهـا    متوسـط   و وزن 10/ 02آنهـا    متوسـط   بول  بطوریکه

  . برآورد شد  یرم 02/02

 100شــاه میگوهــای بــا وزن  (1080) رامــین و همکــاران

عدد در هر  00و  20یرمی را در دو تیمار مختلف با تراکم 

ــده از     ــازی ش ــی س ــاکی غن ــتخرهای خ ــ  در اس مترمرب

موجودات غذایی زنده با استفاده از کـوددهی پـرورش داد.   

شاه میگوها عالوه بر عذای زنده با استفاده از غذای دسـتی  

ــرخ    ــای چ ــرنج، کیلک ــیوس ب ــامل س ــاییات  ش ــرده، ض ک
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کشتاریاهی و غذای کنسـانتره تغذیـه شـدند. نتـایج ایـن      

میزان تولید در تـراکم  میانگین وزن و تحقیق نشان داد که 

های پرورشی با یکدیگر اختالف مینی داری نداشـته و بـه   

یرم و میانگین  10098 ± 2002بوریکه میانگین وزن آنها  

ــو یــرم در اســتخرهای 111001 ± 1021 تولیــد  200 کیل

ــادل  ــی ) می ــرم در  2826022 ± 81029مترمربی ــو ی کیل

 هکتار( بوده است.

 ( شــاه میگــو آب شــیرین یــک1081) رامــین و همکــاران

یرمی را در دو تیمـار بـه صـورت تـک      10تابستانه با وزن 

یونه ای و توام با کپور ماهیـان چینـی پـرورش دادنـد. در     

کتـار  عـدد در ه  0000تیمار دوم کپور ماهیـان بـه تیـداد    

درصـد   12درصـد آمـور،    22درصـد فیتوفـاگ،    60شامل 

عـدد   10درصد کپور میمـولی   10سرینده بوده و به جای 

شاه میگو به ازای هر مترمرب  به استخرهای پرورشی اضافه 

شد. برای تغذیه شاه میگوها عالوه بر غذای زنده حاصـل از  

کوددهی، از غذای کنسانتره، سیوس برنج، کیلکـای چـرخ   

نیـز ااسـتفاده یردیـد. نتـایج      ضاییات کشـتاریاهی  وکرده 

نشان دادند کـه میـانگین وزن در کشـت تـک یونـه ای و      

ــب     ــه ترتی ــوام ب ــرورش ت  ± 1016و   11088 ± 10092پ

یرم بود. مقدار محصول تولیدی نیز در استخرهای  10002

مترمربیی در کشت تک یونـه ای و تـوام بـه ترتیـب       100

کیلویرم بـوده کـه    80089 ± 1062و   111000 ± 26006

ــب     ــه ترتی ــار ب ــد هکت و  2828022 ± 1109091در واح

 کیلویرم در هکتار خواهد بود.  2022022 ± 11002

 

 سیستمهای پرورش شاه میگو 

شاه میگوهای آب شیرین در کشورهای مختلف بینوان یک 

محصول اقتصادی و پردرآمد جایگاه ویژه ای را در صنیت 

ه است، بطوریکه در بی سالهای آبزی پروری پیدا کرد

اخیر هم تیداد کشورهای تولید کننده و هم میزان تولید 

در هر کشور افزایش یافته است. چنانکه در چین ، آمریکا ، 

 استرالیا و اسپانیا صنیت بزریی را تشکیل می دهد. 

 تـوجهی،  قابـل  بـور  بـه  شـیرین  آب میگـوی  شاه پرورش

 شده یرفته بکار نولوژیتک کلی بور به ولی باشد می متنوع

 ;Koksal, 1988) اسـت  آسـان  و سـاده  بسـیار  آنهـا  در

Arrignon et al. (1990 .)   پنج روش برای تولیـد شـاه

. مـدیریت جمییتهـای   1میگوها استفاده می شود، شـامل  

. تولیـد غیرمتــراکم در اسـتخرهای بیییـی یــا    2وحشـی   

. پـرورش نیمـه متـراکم در اسـتخرها و     0انسان سـاخت ،  

. تولید متراکم در مخازن، حوضچه هـا، یـا   1نالهای دراز، کا

ییاهـان  . سیستمهایی که شاه میگوهـا بـا   2کانالهای دراز 

 .(Ackefors, 2000) شوندبطور چرخشی پرورش داده می

پرورش شاه میگوها در کشورهای مختلف دنیا به روشـهای  

رش در اســتخرهای خــاکی بــزرگ و متیــددی نظیــر پــرو

کوچک ، استخرهای متراکم ، شالیزار ، حوضچه های فاییر 

یــالس ، مخــازن پالســتیکی ، حوضــچهه هــای بتــونی و  

استخرهای قزل آال،  سینی های هچری و تراف ها، تؤام بـا  

ر دریاچه هـا و ... صـورت   کپور ماهیان ، قفس های توری د

 .(Skurdal, et al. , 1987)  (2)جدول  می ییرد

 پایـه  بـر  میمـول  بطور جوان شیرین آب میگوی شاه تولید

 (indoor) سرپوشیده شده کنترل های سیستم از استفاده

ــرای ــل  ب ــتمراح ــری جف ــد ،یی ــم، تولی ــیون تخ  ،انکوباس

 روباز، استخرهای بهبچه شاه میگوها  میرفی و یشایی تخمه

ار اسـتو  تابسـتانه  یـک  اندازه به رسیدن و بیشتر رشد برای

 صـفحه  یـک  بـا  مخـازن  از هـا کاریاه از بیضی در. باشد می

 مخـزن  هـر  در و شـود  می استفاده افقی جداکننده مشیک

هـای  دارای تخـم  مـاده  شـیرین  آب میگـوی  تیدادی شـاه 

ــرار  چ ــنا ق ــای ش ــه پاه ــییده ب ــی داده س ــود م ــد .ش  از بی

 مینیاتورهـا از  جوونال دوم مرحله به رسیدن و یشایی تخم

 توسـط  شـدن  خـورده  خطر از کرده و صفحه مشیک عیور

سـییده بـه   چ های تخم دیگر، روش در. شوند می حفظ مادر

 داخـل  و شده جدا پنس وسیله به دم ناحیه از  ،پاهای شنا

ــاتور ــرار انکوب ــی داده ق ــوند م  Järvenpää and)) ش

Ilmarinen, 1995)  . 

 دوره و هـا  تخـم  انکوباسـیون  دوره حرارت، درجه افزایش با

یابـد   می کاهش اساسی بور به ها تخم رشد برای نیاز دمور

( Cukerzis (1979) ;Hessen et al. (1987) ).
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  در دنیا تغذیه و سیستمهای پرورشی شاه میگو : 2دول ج
 سیستم پرورش تغذیه کشور

، ماهی، تولیدات بقایای مواد آلی،  Bruisedدانه  استرالیا
 پلیت ها، ییاهان

استخرهای مخصوص شاه میگو، استخرهای کپور، 
 آبهای بیییی، دریاچه های زهکشی شده

پلیت ها، ماهی )جوانهای ماهی یامیوزیا( ، ییاهان ،  قیرس
 رخت توسکاییاهان آبزی ، بریهای د

سینی های هچری، حوضچه های فاییریالس، 
 تراف ها مخازن،

 استخرهای خاکی، حوضچه ها سیب ها ، ماهی ، ییاهان )سیب زمینی و کاهو( آلمان

کفزیان بیییی ، ماهیان ، بریهای درخت توسکا،  فنالند
 ها( Juvenileپالنکتون )برای 

 حوضچه های فاییریالس، استخرهای خاکی

 حوضچه های بتونی، استخرهای خاکی ماهی ، پلیت ها ، ذرت ، یندم فرانسه

 قفسه های توری در دریاچه ماهی ایرلند

کفزیان بیییی ، پلیتها، برنج، کرمهای خاکی، ییاهان  ایتالیا
 )سیب زمینی ، کاهو و غیره( ، ماهی 

 حوضچه های بتونی ، استخرهای خاکی

حوضچه های استیلی ضد زنگ  حوضچه های بتونی، ییاهان ، ماهی نروژ
 )هچری( 

استخرهای خاکی ، حوضچه ها ، کانالهای بویل  - اسپانیا
 پرورشی

 استخرهای خاکی تولیدات بقایای مواد آلی سوئد

پلیتها ، ماکروفیتها ، مواد حیوانی ، مواد جلیکی ،  انگلستان
 ییاهان پخته شده

 استخرهای قزل آال ، مخازن پالستیکی و فاییریالس

 رشد توقف و کاهش سیب دوره یک در سرد آب از استفاده

 نیازمنـد  A.astacus یونه های تخم .شود می جنینی نمو و

 بـرای  آل ایـده  حـرارت  درجـه  لـی و هسـتند  کمتری دمای

 درجـه  18 تـا  A. leptodactylus  16 یونـه  هـای  تخـم 

 روز 60 تـا  00 هـا  تخم انکوباسیون دوره و است یراد سانتی

 روز حـرارت  درجـه  2200 تـا  1000 میـادل  کـه  باشد می

 . (Koksal, 1988) باشد می

 

 محصول میزان نهایت در و شیرین آب میگوهای شاه رشد

 نظیر فاکتورهایی به توجهی قابل بطور شده برداشت

 کیفیت استخر، نوع پرورشی، سایت جغرافیایی وضییت

 هایروش. دارد بستگی مناسب تغذیه و تراکم آب،

. باشد می متفاوت بسیار غذا تهیه اب من و پرورشی

استخرهای پرورشی واق  در شمال اروپا که مدت زمان 

بوالنی برای ایجاد یک جمییت پایدار از شاه میگوهای آب 

ییرد. هر  الزم است، مورد استفاده قرار نمیدر آنها شیرین 

 غذاهای از استفاده با توان میچند که این مدت زمان را 

 برای. نمود کوتاه فاکتورها بقیه و دهش آوری عمل پلیت

 های کالس وجود ثابت ساالنه محصول به یافتن دست

 و پناهگاه ایجاد و پرورشی های کاریاه در مختلف سنی

  .است الزامی ها کاریاه در بان سایه

 در بیشتری ابالعات میگو شاه پرورش وضییت بهیود برای

 و بیماری آب، کیفیت آنها، غذایی نیازهای و تغذیه  زمینه

جوان  تولید برای نیاز مورد امکانات و رفتاری های ویژیی

  .است نیاز مورد بالغین و ها

 ممکن تابستان دومین پایان در A. leptodactylus یونه

 در که حالیکه یونه هایی در. برسد بازاری اندازه به است

 یا و سوم سال در هستند، ساکن بیییی های زیستگاه
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 ترکیه (Koksal, 1988). رسند  می اندازه این به چهارم

 میگوی شاه صادرات به اقدام بوالنی نسیتاً مدت برای

 شاه این موارد ای پاره در و نمود می باریک چنگال

 نگهداری مخصوصی استخرهای در شیرین آب میگوهای

 شیرین آب میگو شاه پرورش مزارع همچنین و شدند می

 یونه این. (Koksal, 1988) شد احداث کشور این در نیز

 آبی های پیکره در و اروپا شرق کشورهای از بسیاری در

 بلژیک سوئیس، فرانسه، نظیر یکشورهای از فراوانی

 Arrignon et al., 1999, Stucki) شود می نگهداری

and Staub, 1999)  
 

  توجیه اقتصادی پرورش شاه میگو

برخی از  امروزه شاه میگو با استفاده از روشهای مختلف در

کشورهای جهان پرورش می یابد. پرورش این موجود 

بصورت یسترده در استخرهای پرورشی و آبگیرهای 

بیییی رواج قابل توجهی داشته ولی بتدریج محققین و 

پرورش دهندیان در صدد یافتن راههایی هستند تا بتوانند 

سیستم مورد استفاده را ارتقاء داده و این موجود را به 

متراکم و متراکم با بکار ییری غذای دستی  شکل نیمه

تولید نمایند. بنظر می رسد میرفی و پرورش شاه میگو در 

مزارع پرورشی ومحیطهای آبی بیییی می تواند زمینه 

 افزایش بازدهی اینگونه مناب  را فراهم آورد.

محاسیه تئوری و آزمایشهای انجام شده نمایانگر آنست که 

رهای پرورش ماهیان یرم آبی پرورش شاه میگو در استخ

در راستای بهیود و افزایش برداشت و در نهایت درآمد 

حاصل از آنها می تواند مؤثر واق  یردد. براساس ابالعات 

  0000موجود در شرایط فیلی کپور ماهیان با تراکم  

درصد ماهی   62 - 20قطیه در هکتار و با ترکیب

درصد ماهی  2درصد ماهی آمور،   10 – 12فیتوفاگ،  

درصد ماهی کپور میمولی در استخرها  10سرینده و 

در کل ماهی کپور میمولی به  .تحت پرورش قرار می ییرند

قطیه در هکتار ذخیره سازی شده که در  000تیداد  

صورت تغذیه با غذای دستی مناسب وزن انفرادی آن 

کیلویرم خواهد رسید. بنابراین از هر هکتار   2تقرییا به 

کیلویرم کپور میمولی استحصال می یردد   600 استخر

هزار تومان مجموع درآمد حاصل از  10که از قرار کیلویی 

میلیون تومان خواهد بود. بربیق تحقیقات  6واحد سطح 

انجام شده ایر بجای ماهی کپور، شاه میگو به میزان 

و تولید کننده کیلویرم در هکتار تولید یردد  600حداقل 

خود را به بور مستقیم برای صادرات عرضه بتواند محصول 

با در نظر یرفتن قیمت شاه میگو در بازار جهانی  نماید،

 210000حدود دالر )  6برای صادرات میادل حداقل 

 1102( به ازای هرکیلویرم در مجموع درآمدی برابر ریال

میلیون تومان حاصل خواهد آمد. این درحالی است که در 

توان شاه میگو را در یک دوره اقلیم شمال ایران می 

یک تن در هکتار پرورش داد پرورش به میزان باالی 

و درآمد ناشی از آن نیز به مراتب بیشتر ( 1081)رامین، 

خواهد بود. بنابراین درآمد حاصل از پرورش شاه میگو در 

مقایسه با درآمد ناشی از پرورش کپور میمولی برای 

را بهمراه خواهد  پرورش دهنده صرفه اقتصادی بیشتری

 داشت. 

 پرورش امکان شیرین آب میگوی شاه زیستی ویژییهای

 بخصوص پروری، آبزی پوشش تحت اراضی از برخی در آن

 مزارع حتی و بیییی نیمه و بیییی مناب  آبی، یرم مزارع

 آبی مناب  و آبی یرم مزارع سطح. سازدمی میسر را برنج

 توسیه یذشته سال 10 بی بیییی نیمه و بیییی

 برداری بهره منظور به لذا. دهد نمی نشان را چشمگیری

 سطح واحد در تولید میزان افزایش و تنوع است الزم بهینه

 کارآیی بدینوسیله تا ییرد قرار نظر مد اراضی اینگونه در

 .یابد ترقی و بهیود کشور در پروری آبزی صنیت

 

 توصیه ترویجی
ازمان شیالت ایران با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی س

افزایش تیداد یونه های آبزیان پرورشی در مناب  آبی 

مصنوعی می باشد، تا از این بریق موجیات افزایش تولید 

در واحد سطح و نیز بهره برداری از یونه های بومی 

مستید فراهم یردد، شاه میگوی آب شیرین به جهت 

داشتن پتانسیل های بالقوه فراوان یکی از بهترین 

این آبزی بازار . خواهد بودبرای نیل به این هدف  نتخیینم

مصرف بسیار مناسب و اقتصادی را در دنیا به ویژه در 

کشورهای اروپایی دارد. در ایران یکی از اقتصادی ترین 
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شاه میگوهای آب شیرین یینی شاه میگوی چنگال باریک 

Astacus leptodactylus   وجود دارد که می تواند

یرمی  10سال به وزن تجاری باالی  2مدت حداکثر بی 

دالر به بازارهای جهانی صادر  8رسیده و با قیمتی حداقل 

دالر نیز  12یردد. قیمت آن در ایامی از سال به باالی 

افزایش یافته که خود نمایانگر جایگاه اقتصادی 

  بودن  فراهم  به  نظر منحصربفرد آن می باشد. بنابراین

  آبی  یرم  ماهیان  پرورش  در مزارع  اسبمن  و زمینه  شرایط

به ویژه در   بیییی  و نیمه  بیییی  آبی  مناب برخی از و 

بخش های شمالی کشور و نیز وجود دانش فنی و بومی 

  صنیت  های تواند از اولویت میپرورش شاه میگو  آن،تولید 

یرفته و آبزی پروران بخشی از قرار  در کشور  پروری  آبزی

  های پرورشی خود را به تولید آن اختصاص دهند. فیالیت
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Abstract 

Increasing the diversity of aquatic species on the country's aquaculture farms is one of the most 

important goals of Iranian fisheries Organization. In addition to improvement in exploitation of water 

resources and increasing production can be increases the selecting ability of consumers. In this regard, 

native species have priority and also aquatic organisms producers prefers species with high nutritional 

and economic market value. Freshwater crayfish is one of the best candidates to achieve this goal. 

Narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus, have unique features as it is one of the most important 

freshwater crayfish in aquaculture. This species is endemic in IRAN. The most important advantages 

of this species can be mentioned to high fecundity, high adaptability (salinity 0-14 ppt, temperature 1-

30 oC and oxygen 1-2 ppm), higher growth, more resistance to diseases and diversity in diets. This 

species can be able to culture in both freshwater and brakishwater system. The amount of its 

production per hectare varies from 200 to 3000 kg per hectare depending on the equipment and culture 

conditions. It has a very good world market, as it sells over $ 8 per kilogram and even up to $ 20 for 

consumers, especially in European countries. Finally, crayfish culture can be favorable for Iranian 

aquaculture industry because of suitable conditions availability in warm water aquaculture, natural and 

semi natural reservoirs. 
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