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 الزامات بهداشتی و فنی تولید میگو 

 1401در سال زراعی 

اقدام کنندهمصوباتردیف

1

فنی مشترك شیالت، دامپزشکی، مراکز تحقیقات علوم شیالتی با حضور بهداشتی و برگزاري کارگروه 
هر ماه حسب نیاز دعوت از سایر مراجع ذیربط بصورت تشکل هاي مربوطه و  و نماینده بهره برداران

یکباردر طول فصل تکثیر و پرورش میگو و در صورت ضرورت برگزاري جلسات فوق العاده به تشخیص 
ارائه و یا به درخواست اعضاي کارگروه  )،آبزي پروري اداره کل شیالت استانمعاونت (دبیر کارگروه 

 شیالت و دامپزشکیگزارش به سازمان هاي 

اداره کل شیالت استان

2

تشکل هاي تولید مدیریت یکپارچه بهداشتی و فنی مجتمع هاي تولید میگو از طریق ندهی ایجاد و ساما
معرفی مدیران عامل و روساي تشکل ها یا نمایندگان و میگو (اتحادیه، انجمن صنفی و یا تعاونی تولید) 

مستقر در فنی بهداشتی و تام االختیار از سوي بهره برداران فعال (تکثیر و پرورش) به دبیرخانه کارگروه 
 شیالت استان تا قبل از شروع دوره تولید

* مجتمع هایی که فاقد تشکل منسجم و فعال هستند، نسبت به ایجاد و ساماندهی تشکل مربوطه اقدام 
نمایند.

بهره برداران با هماهنگی اداره کل 
شیالت استان و سازمان جهاد 

کشاورزي استان 

3
، کنترل و ثبت ورود و خروج (تردد افرادضدعفونی، ایجاد یا فعال نمودن گیت ورودي مجتمع به منظور 

وسایل نقلیه و هر گونه نهاده و ...) از شروع فصل آماده سازي مزارع تا پایان دوره تولید و برداشت 
بهداشتی مجتمعفنی محصول زیر  نظر مسئول 

تشکل هاي بهره برداران

4

بهداشتی مجتمع در محل مناسبی از مجتمع (در استان هاي فنی ردن امکان استقرار مسئول فراهم آو
 بوشهر و هرمزگان)

، سیستان و بلوچستان و گلستان بهره گیري از ساختمان هاي شیالت در هر در استان هاي خوزستان
مجتمع، با هماهنگی اداره کل شیالت استان امکان پذیر خواهد بود. 

بهره بردارانتشکل هاي 

5
بهداشتی (داراي گواهی تأیید صالحیت توسط سازمان نظام دامپزشکی) براي فنی به کارگیري مسئول 

از شروع فصل آماده سازي  و همچنین مزارع با مدیریت واحد پرورش میگو مجتمع هايمراکز تکثیر و 
 مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو تا پایان دوره تولید و برداشت محصول

تشکل هاي بهره برداران زیر نظر 
اداره کل دامپزشکی استان

 اداره کل دامپزشکی استان پرورش میگو مزارعمراکز تکثیر و  بهداشتیفنی ینمسئولابالغ شرح وظایف  6

انجام کلیه وظایف محوله به مسئولین فنی بهداشتی مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو بر اساس شرح  7
 وظایف ابالغی

مسئولین فنی بهداشتی مراکز تکثیر 
 و مزارع پرورش میگو

8

بر اساس برنامه خود کنترلی  پرورش میگو فعال استان مزارعساماندهی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و 
مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو مندرج در برنامه ملی راهبردي کنترل بیماري ویروسی لکه سفید 

 میگو
بهره برداران زیر نظر اداره کل 

دامپزشکی استان 
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9

 استان از سامانه مراکز تکثیر براي بچه میگو هاي تولیدي درخروج ابزي  بهداشتی مجوزصدور 
 )GIS( سازمان دامپزشکی کشور بیماریهاي آبزیان پایش و مراقبت الکترونیک

کشاورزي جهت بیمه محصوالت کشاورزي می قابل ارائه به بانک بهداشتی خروج آبزي، * این مجوز 
باشد.

اداره کل دامپزشکی استان

10

اداره  مجاز با اخذ تاییدیه بهداشتی و مجوز حمل قرنطینه اي بهداشتی از تکثیر تامین بچه میگو از مراکز 
 دامپزشکی

ارزیابی بهداشتی ي هستند که توسط ادارات کل دامپزشکی استان * منظور از مراکز تکثیر مجاز، مراکز
و داراي پروانه بهداشتی بهره برداري معتبر و ثبت شده در سامانه پایش و مراقبت  (ممیزي) شده

 ) می باشد. GIS( بیماریهاي آبزیان سازمان دامپزشکی کشور
بایستی گواهی کوپه بندي داشته  ،** مراکزي که متقاضی فروش آبزي به خارج از استان می باشند

 باشند. 

بهره برداران زیر نظر کارگروه 
فنی استانبهداشتی و 

راهنماي کنترل کیفی  )2(الگو شمارهکنترل کیفی بچه میگو جهت ذخیره دار کردن مزارع بر اساس 11
مندرج در برنامه ملی راهبردي میگوبچه میگو 

 تشکل هاي مربوطهبهره برداران و یا 
زیر نظر کارگروه بهداشتی و فنی 

استان

12

 :شاملمیگو پرورش زمان مدیریت 
 

ه سازي بچه رذخی، قرارداد خرید بچه میگو و غذاانعقاد ، گواهی بهداشتی اخذ، (آماده سازي استخرها
ذخیره سازي و برداشت مزارع به شرح الگو ذیل و نیز شرایط تقویم زمان بندي  با عنایت به ...)میگو و 

 آب و هوایی استان ها صورت پذیرد:  
 بوشهر : استان-1

تیر ماه و زمان  15ذخیره سازي بچه میگو در مجتمع هاي شمال استان از اول اردیبهشت لغایت : الف
 شت میگو حداکثر تا پایان مهر ماهبردا

ب: ذخیره سازي بچه میگو درمجتمع هاي جنوب استان از اول اردیبهشت لغایت پایان تیر ماه و زمان 
 آبان ماهمیگو تا حداکثر پانزدهم برداشت 

 استان سیستان و بلوچستان :-2
از اول فروردین لغایت پایان اردیبهشت ماه گواتر پرورش میگو در مجتمع الف:  ذخیره سازي بچه میگو 

 گو حداکثر تا پانزدهم شهریور ماهو زمان برداشت می
 

لغایت پانزدهم اول فروردین ) از (رودیک پریساندر مجتمع پرورش میگو  ذخیره سازي بچه میگوب:  
 و زمان برداشت میگو حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه تیر ماه

گوردیم) از اول اسفند  ماه ( پرورش میگو کشت و صنعت مکراندر مجتمع  ذخیره سازي بچه میگوج:  
 ماه مهر لغایت پانزدهم تیر ماه و زمان برداشت میگو حداکثر تا پایان

نرسري از اول اسفند ماه امکان پذیر می باشد. مخازن ذخیره سازي در نکته :

گروه ربهره برداران زیر نظرکا
فنی استانبهداشتی و 



3 
 

 استان خوزستان : -3
میگو تا حداکثر  ذخیره سازي بچه میگو از پانزدهم اردیبهشت لغایت پایان خرداد ماه و زمان برداشت

 پانزدهم مهر ماه
فروردین امکان پذیر  15از  ،در صورت استفاده از نرسري، زمان ذخیره سازي در مخازن نرسري تبصره:
 می باشد.

 
 استان هرمزگان : -4

 ماه آبانماه و زمان برداشت میگو حداکثر تا پایان تیر پایانذخیره سازي بچه میگو از اول اسفند لغایت
 زمان برداشت میگو در جزیره قشم حداکثر تا پایان آذر ماه می باشد. تبصره:

 
 استان گلستان : -5

فروردین  پانزدهمنرسري از  مخازن(ذخیره سازي در ذخیره سازي بچه میگو از پانزدهم اردیبهشت ماه 
 میگو حداکثر تا پانزدهم مهر ماه و زمان برداشتپانزدهم تیر ماه لغایت ماه) 

 
 نکات ذیل باید در تمامی استانها رعایت شوند  

 
تقویم زمانبندي پرورش تغییر ، ...و شرایط آب و هواییتغییر ، بروز بیماريشرایط خاص مانند در : 1نکته

فنی استان (با حضور نمایندگان مجتمع هاي پرورشی و مزارع بهداشتی منوط به تأیید مکتوب کارگروه 
انفرادي استان) بوده و الزامی است مصوبات کارگروه به سازمان هاي شیالت ایران و دامپزشکی کشور 

 منعکس گردد. 
کراپ) در سال می باشند، در کراپ دوم (دوره دوم پرورش) که متقاضی کشت دو دوره ( مزارعی :2نکته

میزان ذخیره سازي بچه میگو در کراپ اول (دوره اول پرورش) ذخیره سازي  %70مجاز هستند حداکثر
 نمایند.
رعایت مفاد دستورالعمل آماده سازي بهداشتی  در سال،(کراپ)  شت دو دورهدر صورت ک: 3نکته

 الزامی است.(کراپ) استخرهاي پرورش میگو ما بین دو دوره 

13 

 :ذخیره سازي بچه میگومدیریت 
 

،  سیستان و بلوچستاندر مزارع پرورش میگوي استان هاي ذخیره سازي بچه میگو "
 "بوشهرو   هرمزگان

 هزار قطعه در هکتار 250 حداکثردر مزارع بدون هواده: الف: 
 هزار قطعه در هکتار 400حداکثردر مزارع با هواده: ب: 

 
 

بهره برداران میگو زیر نظر کارگروه 
 فنی استانبهداشتی 
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 "گلستاناستان  در مزارع پرورش میگويذخیره سازي بچه میگو  "
 

 هواده استفاده ازبدون  در هکتار هزار قطعه 200حداکثر الف: 
 هوادهاستفاده از با در هکتار هزار قطعه 250حداکثر  ب:

از اول تیر ماه به بعد صورت پذیرد، (بدون هواده و با هواده)، در صورتی که ذخیره سازي  تبصره:
 هزار قطعه در هکتار می باشد. 170حداکثر ذخیره سازي 

 
 "خوزستاندر مزارع پرورش میگوي استان  ذخیره سازي بچه میگو"

 
 نرسري استفاده ازبدون  در هکتار هزار قطعه 150حداکثر  الف: در مزارع بدون هواده: 

 نرسري استفاده از با در هکتار هزار قطعه 200حداکثر                                   
 

 نرسري استفاده ازبدون  در هکتار هزار قطعه 200حداکثر ب: در مزارع با هواده: 
نرسري استفاده از با در هکتار هزار قطعه 250حداکثر                            

 
 : تمامی استانهاي میگو پروردر  مزارعمیزان هوادهی 

کیلوگرم باشد، به ازاء  2000 که محصول توده زنده استخر بیش ازمیزان هوادهی مورد نیاز در مزارعی 
 کیلوگرم یک اسب بخار هواده نیاز است.  350هر 
 

14
صدور گواهی تاییدیه آماده سازي و مجوز ذخیره سازي بچه میگو  براي مزرعه توسط کمیته کارشناسی 

) پس از بازدید از استخرها مطابق با دستورالعمل نحوه آماده استان دامپزشکی استان، مشترك (شیالت
 در برنامه ملی راهبردي میگو بهداشتی مزارع  مندرجبازدید آماده سازي سازي مزارع و بر اساس فرم 

 استان ادارات کل دامپزشکی
شیالت استان اداره کل

بهره برداران زیر نظرکارگروه .اجباري می باشداستفاده از استخر ذخیره آب براي استان خوزستان الزامی و 15
فنی استانبهداشتی و 

اداره کل دامپزشکی استانپیاده سازي برنامه ملی مراقبت بیماري هاي اخطار کردنی میگو 16

رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه اي و اعالم سریع و به موقع هر گونه تلفات و عالئم مشکوك به 17
شهرستان اداره دامپزشکی

بهره برداران و تشکل هاي مربوطه 
بهداشتی مزرعهفنی  مسئولو 

کارشناسان در به منظور ارائه به تولید در مرکز تکثیر یا مزرعه مستند سازي و ثبت و ضبط اطالعات 18
بهره برداران و تشکل هاي مربوطهزمان بازدید

19 
اصالح و تکمیل حوضچه آرامش و استقرار سالم سازي آب ورودي مزارع پرورش میگو از طریق 

 با برنامه ملی راهبردي میگومطابق  سه مرحله اي فیلتراسیون مشتمل بر فیلتر شنی و فیلتر توري
 

بهره برداران میگو زیر نظر کار 
 فنی استانبهداشتی و گروه 
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20
بازدید مشترك کارشناسان بخش دولتی (دامپزشکی و شیالت) از مزارع پرورش میگو در چارچوب برنامه 

 مراقبت بالینی ذیل برنامه ملی راهبردي کنترل بیماري لکه سفید میگو 
سازمان * برنامه زمانبندي بازدیدها و همچنین گزارشات مربوطه به سازمان هاي شیالت ایران و 

منعکس گردد.دامپزشکی کشور 

 اداره کل دامپزشکی استان
اداره کل شیالت استان 

اداره کل دامپزشکی استان اعالم مکتوب رخـداد بیماري به ذینفعان بالفاصله پس از تشخیص بیماري 21

بر اساس  تامین ملزومات اجراي عملیات ضدعفونی در استخرهاي آلوده که شرایط برداشت را ندارند22
برنامه خودکنترلی در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو مندرج در برنامه ملی راهبردي میگو

 اداره زیر نظربهره برداران میگو 
کل دامپزشکی استان 

و زهکش کلیه مجتمع ها و مزارع پرورش میگو فعال تا قبل از کانال هاي آبرسان به موقع الیروبی 23
و هدایت صحیح پساب مزارع تأمین آب شور کافی شروع ذخیره سازي به منظور 

مجتمع هاي پرورش در خصوص 
، تشکل هاو مدیریت مجتمع میگو

 ،و در خصوص مزارع بزرگ
صاحبان مزارع مسئول اقدام می 

.باشند
صندوق بیمه محصوالت کشاورزي فراگیر و اجباري محصول میگو از مبادي تولید (مراکز تکثیر و مزارع پرورش) اجراي بیمه24

موقع کارشناس صندوق بیمه محصوالت کشاورزي در زمان بروز بیماري در مزارع طرف ه حضور ب25
صندوق بیمه محصوالت کشاورزيقرارداد

ارع و مراکز بر انبارداري صحیح غذا در مز مورد تایید سازمان دامپزشکی و نظارت خوراكاستفاده از 26
تکثیر میگو 

بهره برداران میگو زیر نظر ادارات 
کل دامپزشکی و شیالت استان

 و ارائه به مراجع ذیربط منابع وحشی به ویروس لکه سفید آلودگیتهیه و تدوین الگوي 27
موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

کشور با مشارکت و نظارت سازمان 
دامپزشکی کشور

مطابق با برنامه ملی راهبردي کنترل بیماري ویروسی لکه سفید  ترویجی –برگزاري دوره هاي آموزشی 28
و انتقال آخرین یافته هاي پژوهشی گانه 4براي کلیه گروه هاي هدف میگو

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزي (تات)

اجراي این الزامات و اخذ گزارشات الزم بصورت هر سه ماه یکبار از  مشترك ارزیابیتشکیل کمیته 29
 میگو پروراستان هاي 

 سازمان دامپزشکی کشور  
سازمان شیالت ایران

 

  


