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  محمد مومنیدکتر 
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 یمهم   نقش و هستند پوستان سخت خانواده از گوهایم

 استان یشرق و یمرکز مناطق یادیص و دیص اقتصاد در

 ب    کی  نزد انی  آبز نی  ا یستیز مناطق دارند. هرمزگان

 تی  اهم از و دارن د  یکف ز  یزندگ معموالً و بوده ساحل

 برخ وردار  یآب   س ت  یاکوس ییغ اا  رهی  زنج در یا ژهیو

 س  تیز راتیی  تغ دیش  د ریت  ا  تح  ت گوه  ایم هس  تند.

 ریذخ ا  معم وال  جه ت  نی  ا از .رن د یگ یم قرار یطیمح

 برداش ت  جه ت  یتیریم د  یه ا  برنام  و دارند یریمتغ

 گردد. اجرا سال  هر و مجزا بطور ستیبا یم ساالن 

 

 یایدر و فارس جیخل در گوهایم یها گون  نیمهمتر

 یببر گویم شامل یالتیش نظر از تیاهم بیترت ب  عمان

.P ) یموز (،semisulcatus Penaeusسبز)

merguiensis) ، زیسرت دیسف و ( Metapenaeus

affinis) ه  گرید گون  3 ها، گون  نیا جز ب  باشند. یم 

 یبردار بهره وردم ک  ندینما یم ستیز منطق  نیا در

 چندان و نبوده هدف دیص عنوان ب  اما گرفت  قرار

 یخنجر گویم شامل ها گون  نیا .ستندین یاقتصاد

(stylifera Parapenaeopsis،) چکو یگویم 

(stebbingi Metapenaeus) یهند دیسف و ( P.

indicus.)  ه   یشب اریبس ظاهر شکل نظر از گوهایم 

 شیالت مناطق مدیران 

 شیالت انکارشناس

 میگو صیادان 

 با گونه های میگوآشنایی فراگیران 

 

با  میگو از ذخایر اهداف بهره برداری

ماهیگیری تاکید بر پایداری صید و 

 مسئوالنه
 

اهمیت صید و صیادی میگو در 

 جوامع بهره بردار
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 از استفاده با اما بوده دشوار یکم آنها ییشناسا و بوده

 و پتاسما روستروم، شکل مانند بدن مختلف یقسمتها

 روستروم شکل  ن یسرس یرو یها یبرجستگ و کومیتل

 هستند. کیتفک قابل ه  از ن یس سر یانتها در
 

 
 (semisulcatus Penaeus)سبز یببر گویم

 

 
 (smerguiensi Penaeusموزی) گویم

 

 
 (affinis Metapenaeus) سرتیز سفید میگو

 

 جیخل یرانیا یآبها در دیص فصل در تنها گوهایم دیص

 از پس ک  رسد. یم الیر اردیلیم 0011 بر بالغ فارس

 یم دیص کف ریگوشگ با ک  کف ب  کینزد انیماه دیص

 دارد. قرار یبعد مرتب  در گردد

 برخوردارند یخوب نسبتاً رشد از ک  نیا بر عالوه گوهایم

 ن یسرس قسمت دو از ها گویم بدن توانند یم

(car apace) دم و (t ai l) است. شده لیتشک 

 تا معموال اما دارند یمتفاوت عمر گون  ب  بست  گوهایم

 مه  نقش علت ب  یطرف از کنند. عمر سال 0 اکثر حد

 ییباال ریوم مرگ یآب ست یاکوس ییغاا رهیزنج در آنها

 یم یزیتخمر ایدر بهار و زمستان در ها گون  نیا دارند.

 و تکامل از پس شدن شکفت  از پس ها تخ  و کنند

 تاالبها ماند یساحل یآبها ب  یالرو پست ب  دنیرس

 ای و (یببر گوی)م ییایدر علوف  شگاهیرو و (یموز گوی)م

 یم اجرتمه (زیسرت دیسف گوی)م یگل و یمصب مناطق

 نیا در رماهیت تا بهشتیارد از معموالً گوهایم کنند.

 ب  گوهایم نیا مهاجرت یاصل عامل مانند. یم مناطق

 مناطق در  یتغا و پناهگاه ب  زاین یساحل مناطق

  .باشد یم یساحل دیپرتول

 

 

 

 
 میگو زیستی چرخ 

 عمان یدرا و فارس جیخل در گوهایم دیص روش عمده

 رغ  یعل باشد. یم روب کف یتورها با ترال دیص روش

 قابل یضمن دیص علت ب  دیص روش نیا بودن مو ر

 یدارا تور دنیکش ا ر در بستر بیتخر نیهمچن و توج 

 سوء ا رات کردن ک  یبرا باشد. یم یفراوان مضرات

 و گردد یم مشخص گویم دیص فصل یتورکش از یناش

 در ک  ستگاهیز از یقسمت در شناور یمشخص تعداد

 اقدام یمشخص زمان مدت در دارند یمناسبتر تیوضع

 اما بوده متفاوت سال  هر دیص زانیم .ندینما یم دیص ب 

 5 تا 3 نیب ساالن  رمجازیغ دیص گرفتن درنظر بدون

 گردند. یم دیص سواحل در گویم ریذخا از تن هزار



 

 

 

 

 

 نمون  تور ترال کف برای صید میگو

 

 

تور ترال کف در  یدر حال جمع آور گویم یادیشناور ص

 دیفصل ص

 

 

 

 

 فقط و برخوردارند یکوتاه عمر از گویم نک یا ب  توج  با

 یم لیتشک سال در یاصل همزاد( )گروه کوهورت کی از

 همان عهده بر بعد سال رهیذخ ایاح تیمسول دهند

 دیص زانیم دیص فشار ا ر در چنانچ  و بوده کوهورت

 رهیذخ کاهش علت ب  باشد رهیذخ تحمل حدِ از شیب

 یم بعد یها سال در رهیذخ کاهش موجب نیمولد

 انجام با ساالن  برداشت مجاز زانیم دیبا نیبنابرا گردد.

 مناطق سرتاسر در ریذخا یبررس و شیپا یگشتها

 محاسب  و دگاهیص محدوده نییتع ب  اقدام یستگاهیز

Tot ) برداشت مجاز  زانیم و زنده توده al

cat ch al l owabl e) .ب  دهیرس یبرا یازطرف  نمود 

 رهیذخ ک  یزمان در ستیبا یم داریپا داشتبر حداکثر

 طول .ردیپا انجام دیص دارد قرار خود زانیم ثرحداک در

 شناور تعداد و ساالن  رهیذخ زانیم از یتابع دیص فصل

 باشد. یم

 

 استاندارد روش از ماهیان فانوس صید در ک  صورتی در

 تواند می ضمنی صید حداکثر شود، استفاده مناسب و

 ناوگان ضمنی صید میزان ک  حالی در شد.با درصد 01

 درصد 31 ک  رسد. می درصد 01 ب  ماهیان فانوس

 شامل دیگر ماهیان را مابقی و اسبی یال ضمنی صید

 انواع طالل، حسون، گوازی ، سیاه، دهان شوریده شب 

 مه  از یکی دهند. می تشکیل آبزیان سایر و ها کوس 

 صید پایین ارزش ماهیان، فانوس صید مشکالت ترین

 اسبی( )یال ضمنی صید برابر در ماهی( )فانوس هدف

 در ماهی فانوس خالص صید ک  طوری ب  باشد، می

 می نظر ب  اقتصادی غیر برداشت کنونی های شاخص

    رسد.




