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چکيده  
توليد ميگوی ارگانيک برای اولين بار در سال 
توليد  شد.  انجام  اکوادور  کشور  در   1999
ميگوی ارگانيک درحدود 4 درصد کل توليد 
آبزی پروری ارگانيک می باشد. بازار جهانی 
ميگوی ارگانيک در موقعيت مناسبی قرار دارد 
و در حال حاضر تقاضا از عرضه پيشی گرفته 
است. با وجود اينکه قيمت تمام شده محصول 
توليدی در شرايط پرورشی ارگانيک افزايش 
می يابد، قيمت فروش آن نيز به مراتب باالتر 
ارگانيک  ميگوی  قيمت  که  طوری  به  است 
در جنوب شرق آسيا حدود دو برابر ميگوی 
ارگانيک  معمولی است. مديريت يک مزرعه 
محل،  انتخاب  است:  کلی  مرحله   4 شامل 
مديريت  پروری،  آبزی  مجوز  توليد،  برنامه 
و  مونودون  گونه  دو  تاکنون  مزرعه.  عمومی 
ارگانيک  پروری  آبزی  استانداردهای  وانامی 
مختلف  کشورهای  در  و  نموده  دريافت  را 
توليد  های  روش  از  يکی  شوند.  می  توليد 
ميگوی ارگانيک روش صنعتی و در مقياس 
بزرگ است. در حال حاضر بزرگترين شرکت 
توليد کننده ميگوی ارگانيک در دنيا شرکت 
OMARSA در کشور اکوادور است که دارای 
مساحتی بالغ بر 900 هکتار می باشد. روش 
دوم تکيه بر روش های سنتی و حتی باستانی 
اين مناطق دارد و توليد ميگو در جنگل های 
توليد  از  روش  اين  گيرد.  می  بر  در  را  حرا 
استانداردهای  اساس  بر  ارگانيک  ميگوی 
شرکت های بزرگ بين المللی گواهی دهنده 
انجام می شود و به عنوان مشاغل خانوادگی 
بين مردم آن مناطق انجام می گيرد. با توجه به 
پيشتاز بودن پرورش دهندگان ميگو در کشور 
ما و همچنين وجود خوريات و جنگل های 

حرا در ايران، امکان توليد ميگوی ارگانيک به 
هر دو روش وجود دارد. در صورت مشارکت 
پرورش دهندگان يکی از سايت های کشور، 
ضمن افزايش درآمد مزرعه، کاهش برخی از 
بيماری  وکاهش  ارگانيک  توليد  های  هزينه 
مشاهده  نيز  سرقرمزی  عارضه  و  سفيد  لکه 

خواهد شد.

واژگان كليدي: ميگو، آبزی پروری ارگانيک، 
محصول گواهی شده

مقدمه
عنوان  تحت  پروری  آبزی  محصوالت  توليد 
بار در سال 1994 در کشور  اولين  ارگانيک 
اتريش و در مورد کپور معمولی انجام شد. تا 
امروز بيش از 30 گونه آبزی گواهی ارگانيک 
توليد  شوند.  می  توليد  و  نموده  دريافت  را 
سال  در  بار  اولين  برای  ارگانيک  ميگوی 
و در مورد خانواده  اکوادور  1999 در کشور 
پنئيده انجام شد و محصول آن توسط شرکت 
 Prein( گواهی گرديد  آلمان   Naturland
et al., 2012(. در حالی که بازار آبزی پروری 
ارگانيک نسبتاً دارای يک توازن است، توليد 
ميگوی ارگانيک درحدود 4 درصد کل توليد 
آبزی پروری ارگانيک می باشد. توليدات آبزی 
پروری ارگانيک در جهان رو به افزايش است 
و تنها در قاره اروپا به بيش از 50هزار تن در 
بازار   .)Limbo, 2018( رسيد  سال 2015 
جهانی ميگوی ارگانيک در موقعيت مناسبی 
قرار دارد و در حال حاضر تقاضا از عرضه پيشی 
استانداردهای  دقت  و  تمرکز  است.  گرفته 
حيوانات  رفاه  غذا،  ترکيب  روی  بر  ارگانيک 
پرورشی، مسائل اجتماعی و زيست محيطی 
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تولید محصوالت 
آبزی پروری تحت 
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اولین بار در سال 
1994 در کشور 

اتریش و در مورد 
کپور معمولی 
انجام شد. تا 

امروز بیش از 
30 گونه آبزی 

گواهی ارگانیک را 
دریافت نموده و 
تولید می شوند.
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تولید میگوی 
ارگانیک در 
کشورهایی همچون 
بنگالدش، برونئی، 
چین، کاستاریكا، 
هندوراس، 
هند، اندونزی، 
ماداگاسكار و پرو 
در میان دیگر 
کشورها گسترش 
یافته است.

بوده و دارای دستورالعمل های توصيفی تری 
آبزی  عمومی  مجوزهای  صدور  به  نسبت 
استانداردهای سخت  چنين  هستند.  پروری 
توليد  های  هزينه  افزايش  باعث  ای  گيرانه 
می شود، بنابراين محصوالت ارگانيک ميگو 
گران تر هستند. با وجود اينکه قيمت تمام 
پرورشی  شرايط  در  توليدی  محصول  شده 
يابد، قيمت فروش آن  افزايش می  ارگانيک 
نيز به مراتب باالتر است به طوری که قيمت 
ميگوی ارگانيک در جنوب شرق آسيا حدود 

دو برابر ميگوی معمولی است.

مواد و روش
برخالف برخی برداشت های عمومی، گواهی 
ارگانيک به پروسه توليد محصول ارائه می شود 
و نه صرفاً به محصول توليدی. استانداردهای 
ارگانيک مواد مورد استفاده و مسير توليد يک 
محصول را تنظيم می نمايد و به قضاوت در 
ارزش  ديد  از  نهايی  محصول  کيفيت  مورد 
تغذيه ای و امنيت غذايی نمی پردازد. ارگانيک 
بودن يک محصول غذايی از طريق سنجش و 
آزمايش محصول قابل تشخيص نخواهد بود و 
آزمايش کردن محصول نهايی برای تشخيص 
عدم وجود بقايای مواد غير مجاز مانند آنتی 
بيوتيک ها، آفت کش ها و ... انجام می گيرد. 
با تنظيم عوامل  ارگانيک  به توليد  دستيابی 
 دخيل مانند آب، خاک، گياه و حيوان انجام 
کردن  گواهی  نرمال،  طور  به  پذيرد.  می 
تاييد  شامل  که  دارد  مرحله  سه  ارگانيک 
شدن وسايل و امکانات مورد استفاده )مانند 
مزرعه، کارخانه غذاسازی، کارخانه فرآوری و 
عمل آوری، ...(، فرآيند توليد در آن مجموعه، 
با  که  نهايی  محصول  گواهی شدن  نهايتا  و 
ليبل و لوگوی شرکت و برنامه گواهی کننده 
اولين   .)Infofish, 2011( گردد  می  ارائه 
استاندارد آبزی پروری ارگانيک توسط اتحاديه 
کشاورزی پايدار کشور استراليا تدوين گرديد 
و  المللی  بين  شرکت  حاضر 80  حال  در  و 
ارگانيک  پروری  آبزی  استانداردهای  ملی، 
گواهی  را  توليدی  محصول  و  تدوين   را 

.)Bergleiter et al., 2009( می نمايند
مديريت يک مزرعه ارگانيک شامل 4 مرحله 
کلی است: انتخاب محل، برنامه توليد، مجوز 

آبزی پروری، مديريت عمومی مزرعه. 

بر اساس اين چهار مرحله کلی استانداردهای 
اساس  بر  نيز  ارگانيک  پروری  آبزی  مختلف 
استانداردهای پايه ای آبزی پروری ارگانيک 
کشاورزی  جهانی  فدراسيون  توسط  که 
ارگانيک ارائه شده است، استوار بوده و شامل 

اصول زير است:
زيست  متقابل  اثرات  بر  شديد  نظارت   -1

محيطی
2- حضور گياهان آبزی طبيعی در مديريت 

مزرعه
3- فرآوری بر طبق استانداردهای ارگانيک

طبيعی  های  دستورالعمل  از  استفاده   -4
های  هورمون  از  استفاده  بدون  پرورشی 

سنتتيک، آنتی بيوتيک ها و پرتوها.
از  حاصل  موجودات  از  استفاده  عدم   -5
دستکاری ژنتيکی )GMO( چه در مورد گونه 

پرورشی و چه در غذا
6- ذخيره سازی با تراکم مناسب

7- استفاده از غذا و کود حاصل از کشاورزی 
ارگانيک

8- عدم ورود مواد سنتتيک به بدن موجود 
زنده از طريق غذا يا آب

9- استفاده از داروهای طبيعی
10- کاهش مصرف انرژی

ارگانيک  انواع روش های توليد ميگوی 
در جهان

تاکنون دو گونه مونودون و وانامی استانداردهای 
آبزی پروری ارگانيک را دريافت نموده و در 
توليد  شوند.  می  توليد  مختلف  کشورهای 
همچون  کشورهايی  در  ارگانيک  ميگوی 
بنگالدش، برونئی، چين، کاستاريکا، هندوراس، 
ميان  در  پرو  و  ماداگاسکار  اندونزی،  هند، 
اين  در  است.  يافته  گسترش  کشورها  ديگر 
کشورها ميگوی ارگانيک يا بصورت صنعتی 
و در مقياس عظيم در حال توليد است و يا 
مناطق  در  خانگی  و  مشاغل خرد  عنوان  به 
روستايی و جنگل های حرا پرورش می يابد.

ارگانيک  ميگوی  توليد  های  روش  از  يکی 
در  است.  بزرگ  مقياس  در  و  روش صنعتی 
کننده  توليد  شرکت  بزرگترين  حاضر  حال 
 OMARSA ميگوی ارگانيک در دنيا شرکت
مساحتی  دارای  که  است  اکوادور  کشور  در 
بالغ بر 900 هکتار می باشد. توليد ميگوی 
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 تولید خوراک 
ارگانیک یكی 

از دغدغه های 
اصلی آبزی پروری 
ارگانیک است که 
در صورتی که در 

مقیاس بزرگ انجام 
شود هزینه هایی 

مانند اخذ گواهی و 
واردات مواد اولیه 

ارگانیک و اختصاص 
خط تولید کارخانه 

به غذای ارگانیک، 
توجیه اقتصادی 
بیشتری نسبت 

به مقیاس کوچک 
خواهد داشت.

ارگانيک در اين شرکت از سال 2007 شروع 
از بزرگترين  شده است. در حال حاضر يکی 
طی  نيز   )COOP( سوييسی  های  شرکت 
مونودون  ميگوی  توليد  به  تصميم  قراردادی 
ارگانيک در مساحتی بالغ بر 1000 هکتار در 

منطقه کراال )Kerala( در هند گرفته است.
روش ديگری از توليد ميگوی ارگانيک عمدتا 
در کشورهای جنوب شرق آسيا اجرا می شود.
اين روش تکيه بر روش های سنتی و حتی 
ميگو  توليد  و  دارد  مناطق  اين  باستانی 
در  گيرد.  می  بر  در  را  حرا  های  جنگل  در 
تايلند،  و  بنگالدش  ويتنام،  نظير  کشورهايی 
اين روش از توليد ميگوی ارگانيک بر اساس 
استانداردهای شرکت های بزرگ بين المللی 
عنوان  به  و  شود  می  انجام  دهنده  گواهی 
مشاغل خانوادگی بين مردم آن مناطق انجام 

 .)Baumgartner, 2016( می گيرد

نتایج و بحث
دهندگان  پرورش  بودن  پيشتاز  به  توجه  با 
 ميگو در کشور ما و همچنين وجود خوريات 
توليد  امکان  ايران،  در  حرا  های  جنگل  و 
به هر دو روش وجود دارد.  ارگانيک  ميگوی 
در صورتی که پرورش دهندگان فعال در يکی 
از سايت های پرورش ميگوی کشور تصميم 
بر توليد ارگانيک ميگو داشته باشند، يکی از 
سايت های پرورش ميگو می تواند به عنوان 
شرکت  يک  نظارت  تحت  و  مجتمع  يک 
يک  با  و  مشترک  طور  به  دهنده  گواهی 
برنامه واحد نسبت به توليد ميگوی ارگانيک 
نيز  مزايايی  دارای  امر  اين  نمايند.   اقدام 
از  يکی  ارگانيک  خوراک  توليد  باشد.  می 
دغدغه های اصلی آبزی پروری ارگانيک است 
که در صورتی که در مقياس بزرگ انجام شود 
هزينه هايی مانند اخذ گواهی و واردات مواد 
اوليه ارگانيک و اختصاص خط توليد کارخانه 
بيشتری  اقتصادی  توجيه  ارگانيک،  به غذای 
نسبت به مقياس کوچک خواهد داشت و سهم 
هر مزرعه پرورشی کمتر خواهد شد. در مورد 
توليد و پرورش نيز با توجه به کاهش تراکم 
پرورش به عنوان يکی از استانداردهای پرورش 
مانند  مشکالتی  با  مزارع  درگيری  ارگانيک، 
شيوع بيماری لکه سفيد و عارضه سرقرمزی 
خصوص  در  کرد.  خواهد  پيدا  کاهش  قطعا 

روش سنتی نيز می توان بهره برداران محلی 
را در جنگل های حرا ساماندهی نموده و در 
يک برنامه جمعی، توليد ميگوی ارگانيک را 
کشورهای  در  موجود  الگوهای  از  استفاده  با 

مختلف برنامه ريزی و اجرا نمود.
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