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 جهانکشور برتر 

 یـرورشـوی پــگـیـد مــریـرای خــب

 شرکت بهسان تغذیه آریان



 

 

 

 مقدمه

 یراز سا شتریباین مقدار خورد، که  یدر هر سال م یگومکیلوگرم(  2حدود )پوند  4به طور متوسط  یکاییآمرهر 

 است. روریپفرآیند آبزی و محصول  یمتحده واردات یاالتدر امصرفی  ییگوم اکثریت است. یاییدر یانواع غذاها

 یروشککی در مزارع واقع در خشککک یگومپرورش ، بلکه کمک می کندمردم نه تنها به تامین خوراک آبزی پروری 

شککت و الک پدر خطر انقراض  یرسککاند، مثم مرنان ها ینم یبوحش آن آسکک یاتو ح یانوسبه اقایمن بوده و 

 .یاییدر یها

ستهبر روی قوانینی را وضع نموده که باید تمامی میگو های وارداتی متحده  یاالتا یکشاورزوزارت   بندی خود ب

 می شودمطرح  مسئله ینا در پی این اقدام درج کرده باشند.را  1کشور مبدأنام ، یا در بانه های فروش محصول

 است؟ یدارو پا یفیتمحصول با ک یک کننده یدتول ینبهتر ،که کدام کشور مبدا

ست یم یداریخر یاییدر یکه غذاها افرادی یبرا شور برتر تولید کننده 4از  یکند، فهر شیپ یهایگوم ک در  رور

 نظر گرفته شده است.

                                                 

1 Country Of Origin 



 

 

 

 . تایلند1

ست و  یگوم قدیمی پرورش دهندگاناز  یکی یلندتا شتهسال  40دردر نهان ا شرو در گذ شور پی ننبش  یک ک

 یبهبود م یدند یو روش ها یقاتبه طور مداوم مزارع خود را براساس تحق یلندتا بوده است. یپرور یآبز ینهان

 یکشور مورد استفاده قرار ماین در سرتاسر  یگوم عملی پرورش یها یوهش ینبهتر یبخشد و به طور گسترده ا

شد و کاهش م یشباعث افزا راهکارها ینا .دیرگ ستفاده در منابع  یزاننرخ ر  شود. یمباکیفیت  یگوم یدتولمورد ا

به بهبود مسکتمر  یدارپا یها تکنولوژی ینتأم یبرا پرورش دهندگانبا کمک های مالی به  ینهمچن یلنددولت تا

 کند. یکمک م یلندتادر  یپرور یآبز

صنعت امکانات  ین،عالوه بر ا ست. ینهان کالس سطح در یلندتا فرآوری آبزیانو تجهیزات مونود در  شرکت  ا

ارزش با خرد شککده، پخته شککده، و  میگوی از محصککول از نمله یادیحجم ز یدقادر به تول یلندیتا های فرآوری

 .هستندافزوده 



 

 

اسککت.  تولیدی در کشککور های مبدا دیگرمحصککوالت  یگرپاکتر از د یبه طور کل یلندیمحصککوالت تا یت،در نها

 یرها نسککبت به سککا یحضککور باکتر ینکمتر یدارا یلندیتا یگوینشککان داد که م دگانمصککرک کنن یرگزارش اخ

 است. صادر کننده میگو در کشور های یدیمحصوالت تول

 

 . اکوادور2

ستفاده از اکوادور  سترده  روش پرورشبا ا سترده به ا پرورش .ید می کندتولی ممتاز یگومگ ست که  یمعن ینگ ا

ستخر ستند. یکمتر یساز یرهتراکم ذخ یدارا یگوم ی پرورشهاا سبت به دیگر اکوادور  در یگر،به عبارت د ه ن

و  یکپارچهدر اکوادور عمدتا  یگومپرورش  یشککرکت ها .ندا شککدهاشککلال  یکمتر ییگوم باها ، اسککتخر هاکشککور

صص  یدارا ش یبرنامه هادر زمینه متخ ستند. یپرور  یغذاهااخیر در طول چند دهه  یاکوادور یشرکت ها ه

  ده اند.نمو یدتول یی راباال یفیتبا ک یاییدر

راهکارها در پرورش  یناز بهتر مثال بارزیاکوادور در  منطقه بندی مزارع پرورشککی یها یاسککتسکک ین،عالوه بر ا

اعمال کرده است، به  یساحل مانگرویی یها یستگاهساخت و ساز در ز یبرا ییها یتاکوادور محدود است. یگوم

اگر چه پمپاژ آب . کنندمی  یجادا ارتفاع باالتربا را در مناطق  یدیند یهااستخر پرورش دهندگانمنظور  ینهم

 .کند ینم خریبرا ت یساحل یمانگرویمناطق  اما است، ینهو پرهز پرفشار یکار مرتفعبه مناطق 



 

 

 ممتاز یها یگوم یبرا ین،مثال چ برایاسکککت. در نهان با سکککر یگوی م کنندگانیدتول ینبهتر در زمره اکوادور

 پردازد. یم یمه، حق باکوادور

 

 . اندونزی3

ساحل یمبه دل یاندونز شور ینسوم یگو،م پرورش یخود برا پهناور یتجربه و خط  شود مبدا ک سوب می   دو .مح

 .3راه دور مزارع گسترده (2 2متراکممزارع ( 1 مونود است: یاندونز کشوردر  یگوم هرعنوع مز

                                                 

2 Intensive Farms 

3 Remote Extensive Farms 



 

 

 یفیتبهبود کدر حال آنها  یم،دل ینبه هم کنند. یتر استفاده م یشرفتهپ یها تکنولوژیاز  یاندونز متراکممزارع 

پردازش  یتقابل یاندونز و امکانات فرآوری یسککاتاز تاسکک یاریبسکک ین،عالوه بر ا .هسککتند عملکرد خود یشافزاو 

 هستند. ارزش افزوده دارای پخته شده و ییگواز نمله م محصول

 یشباعث افزااقدام  ینا .اشکککتراک نمی گذارندخود را به  ی معمولمنابع آب یدور اندونزراه  یگویمپرورش مزارع 

در این نوع مزارع صرک  یعمسئله شا یک شود. یم یماریتوسط کاهش احتمال انتقال ب یگوزنده ماندن م یزانم

شترزمان ب ست. یگوحمم م یبرا ی صله ب ا شترفا شهری این نوع مزارع ی صنعتی و  صرک زمان  از مناطق  باعث 

دستیابی  یبه معن فرآوری محصولبرداشت و  ینزمان کمتر ب .می شودفرآوری به مرکز  یگوم بیشتر برای انتقال

صوالت با کبه  شت  بازه زمانی ی،اندونز فرآوری شرکت های برترین ست.باال یفیتمح صول پردازش  تابردا را مح

 کنند. یم یدرا تول دنیا یها یگوم باکیفیت تریناز  نوعیدهند و  یکاهش م

 

 . ماداگاسکار4

اساس کار  .دارد یمحدود یاربس یت تولیددر نهان است، اما ظرف یاهس یببر یگوهایم ینبهتر یدماداگاسکار تول

شب سکار  شی به  یهمزارع ماداگا ستاکوادور مزارع پرور صورت که ؛ ا پرورش در هر هکتار  یکمتر ییگومبدین 

شود ست که مزارع  .داده می  سکار ازالزم به ذکر ا ستگی با مزارع ماداگا ستنداکوادور متفاوت  لحاظ پیو  یرا، زه

 ندا شده اند.فاصله داشته و  یکدیگراز  ماداگاسکار مزارع



 

 

سکار ساالنه یداز چند هزار تن تول س یبا، تقرمیگو در ماداگا صول به اروپا و آ شود یاتمام مح  اکثریت .صادر می 

اسککت که توسککط  یگوماداگاسکککار تنها نوع م یمیگو .ارسککال می گرددماداگاسکککار به فرانسککه  پرورشککیی یگوم

Label Rouge شککده اسککت. ییدفرانسککه تا Label Rouge یاسککتانداردها یناسککت که باالتر یا ینامهگواه 

ضم یاییدر یغذاها یفیتک شده به ا محدودمقدار  کند. یم ینرا ت ستوران ها یاالتوارد   یفیتبا ک یمتحده در ر

 شود. یم یافت ییمواد غذا یشود و به ندرت در فروشگاه ها یم سروباال 

 نتیجه گیری

شور برا ینبهتر یینهنگام تع صولو ک ثبات تولید یگو،م یدخر یک ضوع یفیت مح ست. یمو شورها مهم ا که  ییک

شته اند،  یپرور یآبز یان متمادیسال با این حال  هستند. یاییدر یغذاهابرای تامین آل  یدها یشرکاممتازی دا

ی پرورشکککی یگومخرید  یکشکککور مبدا برا ینبهتر یلند، تابا در نظر گرفتن تمامی موارد در کنار تولید با کیفیت

 است.


