میــزان تولیــد مرکبــات در
ســال گذشــته نســبت بــه
ســال  1392بــا رشــد 33
درصــدی ( 1میلیــون  409هــزار
تنــی) روبــهرو شــده اســت،
بهطــوری کــه از  4میلیــون
 293هــزار تــن در ســال 1392
بــه  5میلیــون  702هــزار تــن
در ســال گذشــته رســیده اســت

ایــن قراردادهــا از نظــر اقتصــادی و ارزآوری
بســیار حائــز اهمیــت هســتند ،افــزود۵.۵ :
میلیــون تــن مرکبــات در کشــور تولیــد
میشــود و کشــور چیــن بــازار  ۶۰۰میلیــون
دالری در ایــن زمینــه دارد کــه میتوانــد
اتفاقــات خوبــی را در صــادرات محصــوالت
کشــاورزی بــرای باغــداران ایرانــی رقــم بزنــد.
ســاداتینژاد بــا اشــاره بــه ســند الزامــات
بهداشــتی صــادرات عســل ،گفــت :بیــش از
۱۳۰هــزار تــن تولیــد عســل در کشــور وجــود
دارد و بــازار چیــن در ایــن محصــول بــازار
جذابــی اســت.
گزارشهــا حاکــی اســت کــه اخــذ چندیــن
مجــوز صادراتــی محصــوالت کشــاورزی
کشــورمان بــه چیــن نیــز در دســت پیگیــری
اســت و براســاس مذاکرات فشــرده در دســت
انجــام بــا مقامــات چینــی بــزودی ایــن
پروتکلهــا نیــز امضــا شــده و دسترســی
صادرکننــدگان ایرانــی بــه بــازار پرجمعیــت
چیــن تقویــت خواهــد شــد.
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وضعیت تولید و صادرات مرکبات کشور
میــزان تولیــد مرکبــات در جهــان بــه حــدود
 158میلیــون تــن میرســد کــه ایــران پــس
از چیــن ،برزیــل ،هنــد ،مکزیــک ،امریــکا
و اســپانیا در جایــگاه هفتــم تولیــد ایــن
محصــوالت باغــی قــرار دارد.
پرتقــال ،نارنگــی ،لیمــو تــرش و شــیرین،
گریــپ فــروت ،خرمالــو و نارنــج از مهمتریــن
مرکبــات تولیــد شــده در ایــران هســتند.
آمارهــای وزارت جهــاد کشــاورزی حاکــی
از آن اســت کــه میــزان تولیــد مرکبــات در
کشــور طــی ســال گذشــته  5میلیــون و 720
هــزار تــن بــوده و پیــش بینــی میشــود
در ســالجاری  5میلیــون و  900هــزار تــن

مرکبــات از باغــات کشــور برداشــت شــود.
از ایــن میــزان تولیــد مرکبــات در ســال
گذشــته  173هــزار و  639تــن مرکبــات بــه
ارزش بیــش از  64میلیــون دالر بــه دیگــر
کشــورها صــادر شــده اســت ،ولــی بــا ایــن
حــال بــا توجــه بــه توافــق صــورت گرفتــه
بیــن ایــران و چیــن بایــد شــاهد شــکوفایی
صــادرات مرکبــات بــه ایــن کشــور باشــیم.
ایــن مهــم در حالــی صــورت میگیــرد کــه
بــه دلیــل کمبــود صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی
در کشــور و افزایــش تولیــد هــر ســاله میــزان
قابــل توجهــی از مرکبــات کشــور بــه ضایعات
تبدیــل میشــود.
میــزان تولیــد مرکبــات در ســال گذشــته
نســبت بــه ســال  1392بــا رشــد  33درصــدی
( 1میلیــون  409هــزار تنــی) روبــهرو شــده
اســت ،بهطــوری کــه از  4میلیــون 293
هــزار تــن در ســال  1392بــه  5میلیــون 702
هــزار تــن در ســال گذشــته رســیده اســت.
از طــرف دیگــر میــزان صــادرات مرکبــات در
ســال گذشــته نســبت بــه ســال  1392بــا
رشــد  480درصــدی ( 143هــزار تنــی) روبـهرو
شــده اســت بــه طــوری کــه از  30هــزار تــن
در ســال  1392بــه  173هــزار تــن در ســال
گذشــته رســیده اســت.
افزایش صادرات مرکبات در سالجاری
زهــرا جلیلــی مقــدم ،مدیــرکل دفتــر
میوههــای گرمســیری و نیمــه گرمســیری
وزارت جهــاد کشــاورزی در گفتوگــو بــا
«ایــران» اظهــار کــرد :خوشــبختانه در ســال
گذشــته  5میلیــون و  900هــزار تــن مرکبــات
ازســطح باغــات کل کشــور برداشــت شــد.
وی افــزود :بیشــترین کشــت مرکبــات در
کشــور مربــوط بــه پرتقــال اســت بــه طــوری

کــه در ســال گذشــته  3میلیــون و  400هــزار
تــن از ایــن محصــول تولیــد و در کشــور
توزیــع شــد کــه بیشــتر تولیــد ایــن محصول
بــه اســتانهای شــمالی مازنــدران ،گیــان
و گلســتان و همچنیــن کرمــان و فــارس
اختصــاص دارد.
مدیــرکل دفتــر میوههــای گرمســیری و
نیمــه گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی
بــا اظهــار امیــدواری بــه افزایــش صــادرات
مرکبــات در ســالجاری خصوصـ ً
ـا بــه کشــور
چیــن ،گفــت :میــزان صــادرات مرکبــات
در ســال گذشــته بــه  173هــزار تــن رســید
ایــن در حالــی اســت کــه طــی ســالهای
گذشــته صــادرات کشــورمان تنهــا بــه  40هزار
تــن میرســید ولــی بــا ایــن حــال در ســال
گذشــته میــزان کلــی صــادرات مرکبــات بــه
 65میلیــون دالر رســیده اســت.
مدیــرکل دفتــر میوههــای گرمســیری و
نیمــه گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی
درخصــوص میــزان تولیــد مرکبــات در کشــور
نیــز گفــت :ســطح زیــر کشــت مرکبــات
کشــور حــدود  300هــزار هکتــار اســت کــه
از ایــن میــزان  5میلیــون و  900هــزار تــن
مرکبــات برداشــت میشــود.
وی افــزود :بــا ایــن حــال بیشــترین میــزان
ســطح زیــر کشــت مرکبــات بــا  174هــزار
هکتــار بــه پرتقــال اختصــاص دارد کــه از
ایــن میــزان اراضــی  3میلیــون و  450هــزار
تــن محصــول برداشــت میشــود ،ایــن در
حالــی اســت کــه تولیــد پرتقــال در دنیــا بــه
 160میلیــون تــن میرســد.
جلیلــی مقــدم بــا بیــان اینکــه متوســط
عملکــرد کشــوری باغــات پرتقــال حــدود 20
تــن در هکتــار اســت ،گفــت :اســتانهای
مازنــدران  50درصــد ،جنــوب کرمــان و فارس

