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اخبار
كاهش  2هزار و  500توماني قيمت تخممرغ

دولت واردات را متوقف كند

رئيس هيئتمديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران از كاهش
قيمت تخممرغ به زير نرخ تمامشده خبر داد و گفت :دولت بايد
جلوي واردات را گرفته و اجازه صادرات آن را بدهد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از مهر ،ناصر نبيپور از كاهش چشمگير قيمت
تخممرغ خبر داد و گفت :قيمت اين كاال به زير نرخ تمامشده رسيده
و هماكنون ميانگين قيمت هر كيلوگرم تخممرغ درب مرغداري بين
شش هزار و  400تا شش هزار و  500تومان است؛ اين در حالي
است كه قيمت تمامشده هر كيلوگرم تخممرغ ،حداقل هفت هزار
و  200تومان است .نبيپور ،با بيان اينكه نرخ تخممرغ نسبت به
 ۱۰روز گذشته حدود یک هزار تومان كاهش يافته است ،گفت:
قيمت اين كاال نسبت به يك ما هونيم گذشته ،حدود دو هزار و
 500تومان ارزان شده است .وي افزايش توليد و واردات تخممرغ به
كشور را ازجمله داليل اين افت قيمت اعالم كرد و يادآور شد :هنوز
جلوي واردات اين كاال به كشور گرفته نشده؛ ضمن اينكه دولت
اجازه صادرات نميدهد .نبيپور درباره اينكه آيا دليل صادرنکردن
تخممرغ ،مسائل بهداشتي است يا اينكه دولت خود اجازه اين كار
را نميدهد خاطرنشان كرد :ما در مسائل بهداشتي مشكلي نداريم و
دولت خود چنين اجازهاي نميدهد؛ درحاليكه ما با مازاد محصول
مواجه هستيم و بايد اجازه صادرات بدهند؛ ضمن اينكه در شرايط
فعلي واردات توجيهي ندارد و بايد متوقف شود .وی اضافه كرد :تعداد
مرغهاي پير در كشتارگاهها رو به افزايش است و بايد مسئوالن اجازه
دهند اين مرغها به كشتارگاه بروند.

 37طرح پرورش ماهي در كهگيلويه
و بويراحمد در دست اجراست

مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد گفت:
 37طرح احداث پرورش ماهي در شهرستانهاي گرمسيري و
سردسيري اين استان در دست اجراست .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ایرنا ،كوروش يزدانپناه افزود :اين طرحها در شهرستانهاي
بويراحمد ،دنا ،بهمئي و گچساران با پيشرفت فيزيكي  10تا
 95درصد در دست اجراست .وي بيان كرد :با بهرهبرداري از اين
مزارع پرورش ماهي يك هزار و  675تن به توليد ماهي در كهگيلويه
و بويراحمد افزوده خواهد شد .يزدانپناه ميزان سرمايهگذاري اين
طرحها را  225ميليارد ريال ذكر كرد .وی گفت :با بهرهبرداري از
طرحهاي در دست اجراي اين استان  225فرصت اشتغال جديد
ايجاد خواهد شد .او ادامه داد :براساس برنامهريزي صورتگرفته،
هفت طرح پرورش ماهي اين استان تا پايان سال جاري افتتاح
خواهد شد .یزدانپناه گفت :اين استان با توليد ساالنه  17هزار تن
سومين توليدكننده ماهي ،پس از استانهاي لرستان و چهارمحال و
بختياري ،در كشور است .وی افزود 238 :مزرعه توليد ماهي در اين
استان وجود دارد و صنعت شيالت اين استان حدود پنج هزار شغل
مستقيم و غيرمستقيم در اين استان ايجاد كرده است .يزدانپناه
افزود :هماكنون دو هزار و  450نفر مستقيماً در  238مزرعه پرورش
ماهي كهگيلويه و بويراحمد مشغول بهكارند و به همين تعداد بهطور
غيرمستقيم در حوزه شيالت فعالیت دارند .كهگيلويه و بويراحمد
حدود  10درصد منابع آبي كشور با ظرفيت بيش از  10ميليارد
مترمكعب رواناب را در اختيار دارد.

اجرای طرح اصالح نژاد گوسفند افشاري در جهت افزايش بهرهوري و اقتصاديكردن توليد است

اصالح نژاد ،اسم رمزافزايش بهرهوري
سبزینه

زهرا نصيري

طرح اصالح نژاد گوسفند افشاري استان
زنجان با استقبال بسيار مناسبي از سوي
پرورشدهندگان گوسفند در كشور مواجه
شده است .گوشت از جمله توليدات دامي مورد
توجه در كشور است كه روزانه بهطور مستقيم
يا پس از تبديل به فرآوردههاي مختلف در
تغذيه انسان وارد ميشود .در حال حاضر در
كشور ما بيش از  ۴۵درصد كل گوشت قرمز
توليدي كه نزديك به  ۹۳۰هزار تن در سال
است ،توسط حدود  ۴۷ميليون رأس گوسفند
و بز توليد ميشود .در شرايط حاضر با توجه
به بهرهوري پايين ،گوسفندداري سنتي بهويژه
در سالهاي كه بهعلت شرايط آب هواي مراتع
فقيرتر ميشوند ،كمتر به صرفه است و با توجه
به هزينههاي تمام شده گوشت گوسفند قيمت
باالي دارد .در اين شرايط افزايش چند قلوزايي
ميتواند به عنوان يكي از راهكارهاي افزايش
بهرهوري باعث سوددهشدن گوسفندداري در
شرايط نيمهمتمركز شود .از طرفي با توجه به
اينكه مقدار زيادي خوراك در نژادهاي داراي
چربي الشه باال ،صرف توليد چربي ميشود كه
ارزش اقتصادي و غذايي چنداني ندارد ،از اين
رو فكر و توان محققان دانشگاه زنجان جهش
چشمگيري در اين صنعت به وجود آورد.
اجراي نخستين و تنها طرح اصالح نژاد
گوسفند افشاري كشور در زنجان
رستمخاني ،از كارشناسان و مجريان طرح
اصالح نژاد گوسفند افشاري ،گفت :از
طرحهاي منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتي
كه در اين استان به ثمر رسيده ،طرح اصالح
نژاد گوسفند افشاري براي افزايش بهرهوري و
اقتصاديكردن توليد است .وي افزود :پرورش
گوسفند افشاري در وسعتي قريب به  ۲۰هزار
كيلومتر مربع در بين استان زنجان و قسمتي از
استانهاي آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي و
كردستان پراكنده است و ويژگيهايی همچون
سرعت رشد باال ،توليد شير خوب و پرچرب،
سازگاري و عادتپذيري با شرايط آب و هوايي
مناطق سردسير ،داشتن قدرت راهپيمايي و
كوهپيمايي و باال بودن نسبي دو قلوزايي اين
نژاد نسبت به ساير نژادهاي گوسفند كشور از
نکات قابل توجه این گوسفند است .مقاومت
گوسفند افشاري در مقابل امراض انگلي داخلي

و خارجي ،باال بودن ضريب تبديل و داشتن
بازده اقتصادي مطلوب جزو عواملي انتخاب
اين نژاد براي اجراي طرح اصالح نژادي است.
رستمخاني گفت :در طرح اصالح نژاد گوسفند
افشاري ،استراتژي چند صفتي دنبال ميشود
و روي توان شيرآوري اين گوسفند كارشده
است تا بتواند حداقل سه رأس بره خود را
شير بدهد .وي افزود :در اين طرح سرعت رشد
گوسفند افشاري  ۳۰درصد نسبت به نژاد بومي
بهبوديافته و دوسوم از حجم دنبه گوسفندان
اصالحشده نيز كاسته شده است.
قوچ افشاري ثمره طرح نوين علمي
هركي ،استاد دانشگاه زنجان و مجري
طرح اصالح نژاد قوچ افشاري ،گفت :اين
طرح از سال  ۱۳۸۵با مشاركت سازمان
جهادكشاورزي استان و دانشگاه زنجان با وارد
کردن سلولهاي جنسي قوچهاي هموزيگوت
از نژاد بروالمرينو از كشور نيوزيلند آغاز گرديد.
وي افزود :بعد از اتمام عمليات اصالح نژادي
در محيطي كام ً
ال بسته در مزرعه دانشگاه،
نخستين ايستگاه تحقيقاتي بخش خصوصي
استان توسط نخستين شركت دانشبنيان در
سال  ۹۱تشكيل و مراحل انتقال دام اصالح
شده به گلههاي مردمي نيز از سال  ۹۲شروع
شد .وي افزود :توان توليد سه تا چهار بره در
هر زايش ،بهبود  ۳۰درصدي سرعت رشد،
بهبود  ۱۰۰درصدي ضريب تبديل غذايي،

بهبود كميت و كيفيت پشم و كاهش قابل
توجه حجم دنبه از ديگر ويژگيهاي گوسفند
افشاري اصالح نژاد شده است.
استقبال دامپروران كشور
از طرح اصالح نژاد گوسفند افشاري
در ادامه گزارش به يكي از روستاهاي زنجان
سري زديم .طاهري ،يكي از دامداران روستاي
خير آباد زنجان است .او دوسال است كه از
گوسفندان اصالح نژاد شده در گله خود بهره
ميبرد .وي با ابراز رضايت از اجراي اين طرح
در دامداريهاي سنتي گفت :با راهنماييهاي
كارشناسان جهاد كشاورزي اقدام به خريد
قوچهاي افشاري اصالح نژاد شده كردهايم كه
بسيار بهصرفه است و با اجراي اين طرح شاهد
چند قلوزايي در ميان گلههاي خود بودهايم.
قرار گرفتن ايران در زمره كشورهاي
صاحب فناوري اصالح نژاد دام
معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي
زنجان هم گفت :طرح اصالح نژادي قوچ افشار
نخستين طرح اجرا شده در زمينه اصالح نژاد
دام سبك در كشور محسوب ميشود كه با
همكاري بخشي خصوصي و دولتي اجرا شده
است .وي افزود :اين طرح در راستاي افزايش
بهرهوري در دامداريهاي سنتي و صنعتي
انجام شده .معاون بهبود توليدات دامي
جهاد كشاورزي زنجان ادامه داد :این طرح

منحصر بهفردترين طرح تحقيقاتي پرورش
گوسفند است كه از سال  ۸۵باهمكاري جهاد
كشاورزي و دانشگاه زنجان آغاز و از سال ۹۲
تجاريسازي شد .به گفته صادقي از زمان
اجراي اين طرح تاكنون پنج گله صنعتي
پرورش گوسفند افشاري با بيش از  ۱۰هزار
رأس و  ۷۸گله در روستاهاي استان زنجان
تحت پوشش طرح اصالح نژادي هستند .اين
مقام مسئول با اشاره به اختصاص تسهيالت
به طرح پرورش گوسفند افشاري و استقبال
چشمگير دامپروران استان از اين طرح افزود:
پرورشدهندگان گوسفند  ۲۵استان كشور هم
از گوسفند افشاري اصالح شده خريداري و در
گلههاي خود استفاده کردهاند .به گفته صادقي
توسعه ژن چندقلوزا براي یکهزار و  ۵۰۰نفر
در استان ايجاد اشتغال كرده است .وي با اشاره
به اينكه با سرمايهگذاري بخش خصوصي يك
واحد دامپروري صنعتي با ظرفيت پنج هزار
رأس گوسفند در حال احداث است ،اظهار كرد:
با انجام اين طرح تحول بزرگي در زمينه كار
گوسفنداري صنعتي در استان و كشور صورت
میگيرد .اجراي طرح چندقلوزايي نژاد افشار
در حوزه دامپروري ،منطبق بر مباني اقتصاد
مقاومتي است كه عالوه بر تثبيت و اصالح نژاد
و بومي كردن محصول توليدي ،موجب افزايش
توليدات دام سبك در منطقه و افزايش توليد
گوشت قرمز و در نتيجه كاهش فيمت گوشت
قرمز در كشور ميشود.
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ورود «روديك»
به بازار اشتغال و توليد چابهار

آغاز برداشت ميگو از چهار استخر كشت شده براي نخستينبار
در سايت «روديك» چابهار سبب شده تا در حوزه شيالت
روزبهروز شاهد افزايش اشتغال و توليد آبزيان دريايي در
اين شهرستان بندري باشيم .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ايرنا ،سايت پرورش ميگو در روديك چابهار عالوهبر سايت
گواتر ،يكي ديگر از مناطق مستعد براي كشت ميگو است كه
توسط «جوهر حيات» ،بهرهبردار كشور كويت ،و همراهي اداره
كل شيالت چابهار به مرحله نهايي كشت و برداشت رسيده
است .اين سايت براي نخستينبار در سه ماه گذشته اقدام
به فعاليت كرده و هماينك ميگو از آن برداشت شده است.
ميگوي توليدشده از سايت روديك موفقيت ديگري بود كه
زمينهاي رهاشده و بيحاصل را به منطقهاي زرخيز تبديل
کرد .برداشت ميگو در اين فصل از سال كه اكثر نقاط كشور
در سرما ،برف و كوالك به سر ميبرند از لحاظ اقتصادي و
اشتغال بسيار باارزش است و بار ديگر به اقتصاديبودن حضور
سرمايهگذاران در سواحل مكران كمك ميكند تا سودآوري
بيشتري از فعاليت خود داشته باشند .چابهار بهدليل داشتن
موقعيت آبوهوايي و جغرافيايي مناسب ،ظرفيت پرورش و
برداشت ميگو چند دوره در يك سال را دارد كه با پيگيري
و تالش اداره كل شيالت و همكاري و حمايت دستگاههاي
مرتبط امروز شاهد توليد در دوره دوم و سوم در چابهار
پس از سالها توقف هستيم .درمجموع  20سايت پرورش
ميگو بهمساحت  42هزار هكتار در سواحل چابهار و كنارك
شناسايي شده است و با اقدامات الزم و فعالكردن همه آنها
حداقل  100هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد .مديركل
شيالت سيستانوبلوچستان در این باره گفت :عمليات اجرايي
اين طرح در روديك از سال  1385با مشاركت  80درصد
بخش خصوصي و  20درصد دولتي آغاز شده و در دو فاز شرقي
(یک هزار و  250هكتار) و غربي ( 250هكتار) طراحي شده
و توسط سرمايهگذار كويتي در حال انجام است .هدايتاهلل
ميرمرادزهي افزود :امسال فاز نخست طرح با مساحت مفيد
 114هكتار و  52استخر توسط بخش خصوصي اجرا شده و
بهصورت پايلوت چهار استخر آبگيري و براي استفاده در كراپ
دوم و سوم با ريختن حدود  150هزار قطعه الرو در هر هكتار
ذخيرهسازي شد .وي گفت :در فاز نخست اين طرح 200
نفر بهصورت مستقيم و  400نفر غيرمستقيم مشغول بهكار
ميشوند .وي ادامه داد :برداشت ميگوها با ميانگين وزني 10
تا  12گرم در اين سايت انجام شده كه پيشبيني ميشود
از هر استخر حدود دو تا سه تن ميگو برداشت شود .وی
تصريح كرد :با توجه به اينكه اين توليد براي نخستينبار از
اين مجتمع استارت خورده و بهصورت آزمايشي در اين فصل
از سال زير كشت رفته قطعاً نواقصي دارد كه با ارائه نظرات
كارشناسي و فني در سال آتي مرتفع خواهد شد و اميدواريم
كه شاهد فعاليت كامل فاز نخست و آغاز به كار و توسعه فاز
دوم طرح نيز باشيم .ميرمرادزهي خاطرنشان كرد :ميگوي
توليدشده از گونه وانامي بهدليل ظاهر شيشهاي و كيفيتي كه
دارد از بازارپسندي مناسبي برخوردار است .منطقه روديك
در حدود  80كيلومتري شرق چابهار و در مسير بندر گواتر
واقع شده است.

