ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻫﯿـﭻ ،ﺳـﻬﻢ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن از
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل ﺑـﺎزار ﭘﺴـﻨﺪ ﻫـﻮﯾﺞ
ﺳﯿﺎه
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛هویج سیاه ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﯿﻔﯽ و
زراﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻃﻌﻢ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد آن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
آﻟﺰاﯾﻤﺮ،
ﻫﻮﯾﺞ ﻧﺎرﻧﺠﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ ﻫﺎ ،ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻮﯾﺞ ﺳﯿﺎه در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺰر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ
ﻧﻘﺎط ﺳﺒﺰی ﮐﺎری اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮد و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯿﺎن ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن داراﺳﺖ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و روﻧﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻧﺎﯾﺒﻨﺪ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺸﺖ ﻫﻮﯾﺞ ﺳﯿﺎه در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺎر ﺳﺒﺰی و ﮔﺰر ﮐﺸﺖ
ﺷﺪه ﻧﺎﯾﺒﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﺰر در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و از ﺣﻮاﻟﯽ
اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪﻣﻈﻔﺮ)ع( ﺗﺎ ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻨﺪرﻗﺪﯾﻢ را در
ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﯾﺒﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﺎﯾﺒﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪه از
درﺧﺘﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻮر ،ﮐﺮت ،ﮐﻬﻮر ،ﮐﻨﺎر  ،ﺗﺞ و ﮔﻞ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻫﺠﻮم ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اراﺿﯽ
و ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺰارع ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻫﻮﯾﺞ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﮔﺰر در ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎﯾﺒﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺑﻮﻣﯿﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮد و ﺟﺰﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻼ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ و ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﺖ ﻫﻮﯾﺞ ﺳﯿﺎه درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼن در
ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل96ﺑﯿﺶ از  250ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺠﺒﻪ ﮐﺸﺖ
ﻫﻮﯾﺞ ﺳﯿﺎه اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎزار داغ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد.
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زﻧﺠﯿﺮهای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ آبﻣﯿﻮهﮔﯿﺮی و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻮد
اﻓﺰوده در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ای ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻟﺪ
ﮐﺸﺎورزی دارد از اﯾﻦ رو ﻫﻮﯾﺞ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در
ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﻟﯽ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻮی ﺳﯿﺎه و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی در
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣـﺎن را ﺷﺎﻣـﻞ ﻣـﯽ ﺷـﺪ ﺳـﻌﯽ دارد ﺑـﺎ راهاﻧـﺪازی
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎص و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺧﺎرج
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯿﺎب و
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﺮاوری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ از
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف در آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ.
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