ﺑﺎزار ﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج ﻓﺼﻞ در
روزﻫـﺎی ﺳـﺮد ﭘـﺎﯾﯿﺰی /ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ  ۷۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﯿﺎرﺳﺒﺰ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر
واﻗﻊ ﺷﺪه و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر را ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ
دارای آب و ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻬﺎری اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺮگ رﯾﺰان درﺧﺘﺎن ﺷﻬﺮت دارد و ﺑﺎ ورود ﺳﺮﻣﺎ در ﮐﺸﻮر
رﺧﺖ از ﺗﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ درﺧﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪم زدن زﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺻﺪای ﺧﺶ ﺧﺶ
ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﮕﺎر در ﺑﻬﺎری دل ﭼﺴﺐ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده ای و ﻃﺮاوت
ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری ﻣﯽ وزد.
اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﮐﻮﻟﺮﻫﺎ دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺎری
ﻫﺎ ﺑﺴﺎط ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺒﺮی از ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺒﻮده
و در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﻮﻟﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آب و ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮدﻣﺎن
اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از ﺟﻨﻮب از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ و در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎور و ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
از
ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج ﻓﺼﻞ در  70ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن
اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه آﻏﺎز و ﺑﺮداﺷﺖ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد.
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از  29ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرج ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ،
ﺧﯿﺎر ،ﮐﻠﻢ ،ﻓﻠﻔﻞ ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ و… .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎزار ﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج ﻓﺼﻞ در روزﻫﺎی ﺳﺮد ﭘﺎﯾﯿﺰی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن و
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود
و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورز وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺖ و ﮐﺸﺎورزان
اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ زراﻋﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ؛ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزان
زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺖ واﻻی ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺧﯿﺎرﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺧﺎرج ﻓﺼﻞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آن در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺑﺎزار ﻓﺮوش آن ﮔﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ  79ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﯿﺎرﺳﺒﺰ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺳﯿﺪرﺿﺎ اﻣﯿﺮی زاده ﻣﺪﯾﺮ زراﻋﺖ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﯿﺎر ﺳﺒﺰ از اواﺳﻂ آﺑﺎن ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  ۷۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﯿﺎر ﺳﺒﺰ ﺗﺎزه از
۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺰارع ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
اﻣﯿﺮی زاده اداﻣﻪ داد :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎب ،رودان و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﯿﺎر ﺳﺒﺰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ زراﻋﺖ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎرﺳﺒﺰ در
اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﯿﺎرﺳﺒﺰ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر  ۲۸ﺗﻦ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮی زاد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

