آﻏﺎز ﮔﻞ دﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا و ﭼﻨﺪل
در ﺳﯿﺮﯾﮏ +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
رﺋﯿﺲ اداره
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آذﯾﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﺼﻞ ﮔﻞ دﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا و ﭼﻨﺪل در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ از اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد.
وی اﻓﺰود :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ دارای  1500ﻫﮑﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﮕﺮو اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺪود  800ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﻮدرو و  700ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑﺼﻮرت
دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ در ﺧﻮرﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻧﻬﺎﻟﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﮔﻞ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﺧﻮﺷﻪ ای زرد رﻧﮓ ﺑﺎ راﯾﺤﻪ
ای دل ﭘﺬﯾﺮ و ﮔﻞ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺪل ﺳﺒﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی
درﺧﺘﺎن ﻣﺎﻧﮕﺮو در ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آذﯾﻨﯽ را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ﮔﻞ دﻫﯽ ﺑﺬر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎدری
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﻤﯿﺎران ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻮ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻧﻬﺎل ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی
ﺣﺮا ﻣﺤﻞ اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن  ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ،ﺣﺸﺮات ،
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎک اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺣﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺧﺎک و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آذﯾﻨﯽ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﻋﻨﻮان
ﺟﺰو ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻻﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺎﻻب
و
واﻗﻊ ﺷﺪه
دﻟﺘﺎی رود ﮔﺰ و ﻫﯿﻮی در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ راﻣﺴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ..
وی اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮر آذﯾﻨﯽ در  35ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب
ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮل  40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  15ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر آذﯾﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ روﯾﺸﮕﺎه ﭼﻨﺪل در

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﺮان اﺳﺖ
اﻓﺘﺨﺎری ﺷﮕﺮف ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ اﺳﺖ.

ﮐﻪ

ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از درﺧﺖ ﺣﺮا دارو اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد اﯾﻦ درﺧﺖ را ﺑﻪ
ﻧﺎم اوﯾﺴﯿﻨﺎ ﻣﺎرﯾﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺟﻨﮕﻞ
رﺋﯿﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ
ﻫﺎی ﺣﺮا ﺑﺮ روی ﺧﺎﮐﻬﺎی ﻟﺠﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رﺳﻮب ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
ﺳﻮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺰر و ﻣﺪ آب در درﯾﺎ ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ راز ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی اﺳﻄﻮره ای ﺣﺮاﺳﺖ.
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