آﻏــﺎز ﺑﺮداﺷــﺖ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﻣــﺎﻫﯽ
ﺧﺎوﯾﺎری در ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎوﯾﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻼی ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف روﻧﻖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد و اﺷﺘﻐﺎل از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
در ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺮﻟﯿﺎد ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دﻓﺘـﺮ ﺑﺎزﺳـﺎزی و ﺣﻔـﺎﻇﺖ از ذﺧـﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑـﯽ ﺷﯿﻼت اﯾـﺮان از ﻣﺮﮐـﺰ
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﮔﯿﻼن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در آن زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﯾﺎر ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺮﻟﯿﺎد ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﺮد ﺳﯿﺮ و ﺑﺎ دﻣﺎی  ۱۴ﺗﺎ  ۱۶درﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ
ﺳﺎل در دﻣﺎی آب ﭼﺎه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲۳ﺗﺎ  ۲٧درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری
و ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ و ﻣﺎﻫﯿﺎن
درﯾﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری روی آورده اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه آب ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎلﺟﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﺑﻪ  ۱۷ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺧﺎوﯾﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ارزﺷﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮورﺷﯽ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن

ﺧﺎوﯾﺎری اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮورش
دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎر در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۲ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎر در
ﺣﻮﺿﭽﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺟﺎﺋﯿﻦ و ﮔﻠﺮوﺋﯿﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﯽﺷﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:وزن
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ  ۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر  ،ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد از ﻧﻮع
ﺳﯿﺒﺮی ،ﻗﺮه ﺑﺮون ،اﺳﺘﺮﻟﯿﺎد و ﻓﯿﻞ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر  ۷دﻻر ارزآوری
دارد اﻓﺰود :ﭘﺎرﺳﺎل ﻫﺰار و  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﻪ ارزش ﻧﻪ
ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎر
ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﮔﺮدش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮازش ﻓﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎر ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﮔﻔﺖ:زﻣﺎن ﻓﺮوش
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد  ۱۰ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎر
ﺻﯿﺪ ﺷﻮد و در ﺣﺎﺟﯽ اﺑﺎد  ۲۰ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎر  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وزن ۲۰
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر ﭘﺮورش داده ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎرﺳﯿﺪن ﺳﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ  ۸ﺳﺎل و وزن  ۵۰ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎوﯾﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد وﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎری
 ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ  ۸ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺎوﯾﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮازﺷﻔﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎرﮐﻪ از آن ﺧﺎوﯾﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺎوﯾﺎر  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎر ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

