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ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۳۴۰۰ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﺰارع
ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد داﻧﺶ
ﺑﻮﻣﯽ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﯾﺨﺒﻨﺪان،
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮا روی ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ،ﺷﯿﻮه ای ﻣﻮﺛﺮ و ﻋﻠﻤﯽ
را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ ﺗﺮوﯾﺞ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺷﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم
روز اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻬﻮﯾﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ و داﻣﺪاری ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎی ﻫﻮا ،اداﻣﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش و ﻟﯿﻤﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ و
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﻘﻒ و اﻧﺒﺎر ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت ،ﺗﻌﺠﯿﻞ در ﺑﺮداﺷﺖ
ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت ﭘﺎﯾﯿﺰه ،ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺟﻮی ﻫﺎی ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﯾﺦ
زدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﮐﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﯾﺦ زدﮔﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎوری را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎدﺧﺴﺎرت و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﺪام ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ
در درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  10درﺻﺪ از ﮐﻞ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺸﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻮﯾﺮ دارای ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ روح اﻟﻠﻪ رﻣﻀﺎن ﭘﻮر ،رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎی
ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۳۴۰۰ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﻦ ۳۰
ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود:
در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ
اداره ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از
ارﺳﺎل ﺑﻪ وزرات ﮐﺸﻮر ،اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
رﻣﻀﺎن ﭘﻮر اداﻣﻪ داد :ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﻓﻌﻼ در اﺳﺘﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﺮ
اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی

اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻠﻮل
ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦﻫﺎ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻪ ﭘﺎش از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﯽ
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

