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حدود  12تا  13تن زعفران خشک از مزارع زعفران
شهرستانحاصلشود.

• •  200هکتارمزارعفردوسنیازمندآب رسانی

زعفران زارهایتشنه
فرخ نژاد -دیرزمانینماندهاستتاگلهایارغوانی
زعفرانسپیدهدمانازمزارعسردرآوردولبزعفران
کاران را به سرخی اش شادان کند .برای این که گل
های زعفران بر دامن زمین بشکفد الزم است قبل از
بهاصطالحرندهزدن،لبهایخشکیدهزمینترشود
تابهگلبنشیند.درسالهاییکهاشکآسمانکمتر
روی زمین خراسان جنوبی می ریزد مزارع زعفران
برای رفع تشنگی و به گل نشستن نیاز به آب دارد چه
باتانکروچهازمنابعآبیدیگر.
سال هاست که با استمرار خشکسالی ها دغدغه ای
دیگربهمشکالتزعفرانکارانافزودهشدهکهآنهم
تامینآبوهزینههایگزافآناست.
در این روزها همه زعفران کاران در تکاپو و تالش
هستندتاازهرمنبعوروشیآبمزارعزعفرانراتامین
کنندتاشاهدبهگلنشستنمزارعزعفراندرابتدای
آبان باشند اما هزینه های گزاف حمل آب و کرایه آن
زخمیوخیماستبردلخونینشانازتیغبرندهقهر
طبیعت.اماموضوعیکهدراینبرههدادزعفرانکاران
را درآورده است با این که بارها موضوع را به مسئوالن
مرتبط گوشزد کرده اند ،با کنتورگذاری چاه های
آب سهمی جداگانه برای آبیاری مزارع زعفران این
طالی سرخ و محصول مزیت دار خراسان جنوبی در
نظر گرفته نشده است ،طوری که مجبورند از سهم
آب زرشک آن هم در فصل برداشت کم و برای آبیاری
مزارعزعفراناستفادهکنند.
ابتدابایدسراغزعفرانکارانرفتوازدغدغههایآن

هابرایآبیاریمزارعزعفرانپرسید.

• •درخواست آب ویژه زعفران

آن طور که نماینده زعفران کاران می گوید :آبیاری
مزارعزعفرانیکنوبتقبلازرندهزدنزمینهاانجام
می شود و بعد از گل دهی یک نوبت دیگر به مزارع آب
میدهندکهبهآنزایشآبمیگویند.
موضوعی که «براتی» از آن به عنوان دغدغه زعفران
کاران نام می برد این است که در برهه ای که بهترین
موقعیت برای آبیاری باغ های زرشک است به دلیل
اینکهسهمیازچاههایکشاورزیبعدازشارژشدن
آن برای آبیاری زعفران ،این محصول استراتژیک در
نظر گرفته نشده است ،زعفران کارانی که زرشک
هم دارند مجبورند از سهم آب باغ های زرشک کم و
مزارعزعفرانراآبیاریکنندتامحصولبرایبرداشت
داشته باشند .این زعفران کار و زرشک کار نمونه
بیرجندیاشارهایبهگوشزدکردنمداوماینموضوع
به مسئوالن مرتبط دارد اما هر چند که موضوع را او
مکرر متذکر شده است اما گوش شنوایی برای آن
نیستواگربخواهدبااینروالپیشبرودبهطورحتم
خراسان جنوبی در زمینه کیفیت زعفران در ایران
و جهان جایگاه اولش را از دست خواهد داد .یکی از
زعفرانکارانپایتختطالیسرخایرانیعنیقاینات
همبهاینموضوعاشارهمیکندکههمهمزارعزعفران
شهرستانباتانکرآب رسانیمیشودطوریکهاکنون
زعفران کاران در حال حمل تانکرهای آب از بند
بیهود قاین هستند .به گفته وی حدود 100دستگاه

تانکرهرروزازاینبندبهسویمزارعزعفرانروانهمی
شود .دبیر نظام صنفی جهاد کشاورزی طبس نیز با
بیان این که هنوز کار آب رسانی به مزارع زعفران این
شهرستانشروعنشدهاستمیافزاید:تا 10روزدیگر
کار آب رسانی شروع می شود و همان طور که سال
قبلبیشترزعفرانکارانطبسمزارع شانراباتانکر
آب رسانیکردندامسالنیزشرایطهمینطوراست.

• •حمل 1200تانکر

«مسعود رضا بندگی» می افزاید :به عنوان مثال سال
گذشته حدود هزار و 200دستگاه تانکر هشت و12
هزار متر مکعبی به مزارع بخش دستگردان طبس
حمل شد .مدیر جهاد کشاورزی سرایان هم به تامین
آب  400تا  500هکتار از مزارع زعفران روستاهای
کوهپایه ای شهرستان با تانکر اشاره می کند و می
گوید :در قرارداد اولیه ای که با شرکت آب منطقه ای
منعقد شده قرار است  20هزار متر مکعب آب از سد
شهیدپارسابهنقاطنیازمندمنتقلشود.
مهندس«سلیمانی» با بیان این که هزینه حمل آب
نسبت به سال گذشته  25تا  30درصد بسته به
مسافتی که تانکر می پیماید افزایش یافته است می
افزاید:کارحملآببهوسیلهچهارتاپنجدستگاهانجام
می شود .دیگر این که آبی که با تانکر حمل می شود
در نقاطی که قنات ها آب کمی دارد در استخرهای
ذخیره آب تخلیه و همراه با آب قنات به مزارع زعفران
منتقلمیشود.
مدیر جهاد کشاورزی فردوس هم با بیان این که در
روستاهایکوهپایهایشهرستانبهعلتخشکسالی
هایپیدرپیوافتشدیدآبقناتهاوخشکشدن
بسیاریازمنابع،زعفرانکارانناچارندمزارعزعفران
خودراباتانکرآبیاریکنند.
مهندس«مهمیز» سطح زیرکشت زعفران فردوس
را سه هزار و 150هکتار اعالم و پیش بینی می کند:

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته

شانس برابر

.

برایافرادحرفهایومبتدی؟!
محمدمهدی رنجبر

آقای حســین رشــیدنژاد با شــماره همراه۰۹۱۴۴...۵۶۸
درپیامکیدرخواســتکردهانــدکهبرایرعایــتانصاف،در
قرعهکشی،شانستمامپاسخهایکساننباشد.پیشنهادایشان

یاب مارپیچ
نقش ِ
یکشنبهها و چهارشنبهها

ﺳﺎده

قطعا حرف شما درست است اما چند نکته را باید در نظر بگیریم:
اوال مسابقات روزانهای که در خراسان برگزار میشود چندان هم
حرفهای نیست .به نظر ما ،مخاطبان مبتدی باید بتوانند انگیزه
مناسبیبرایشرکتدرچنینمسابقاتیداشتهباشند.وقتییک

• •لغومنابعازچهارسالقبل

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هم با بیان
این که تا چهار سال قبل کمیته های برنامه ریزی
شهرستان ها منابعی برای آبیاری مزارع زعفران
اختصاص می دادند تا از زعفران کاران حمایت
بیشتری شود می افزاید :از چهار سال قبل به دلیل
محدودیت های اعتباری ،از این محل منابعی برای
آبیاری مزارع زعفران اختصاص نمی یابد .دیگر این
که آب هایی که چهار سال قبل توسط پیمانکاران
به مزارع زعفران منتقل می شد به دلیل شور بودن

خبر مرتبط

انعقاد تفاهم نامه با آب منطقه ای برای تامین آب مزارع زعفران

فرمانداری سرایان برای تامین آب مزارع زعفران این شهرستان با تانکر قراردادی با شرکت آب
منطقه ای استان منعقد کرد .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در گفت و گو با «خراسان جنوبی» به
چالش پیش آمده برای آبیاری مزارع زعفران به دلیل استمرار خشکسالی ها اشاره می کند و می
گوید :سرپرست فرمانداری سرایان به دلیل این که بیشتر زعفران کاران شهرستان وضعیت مالی
خوبی ندارند ،از شرکت آب منطقه ای درخواست تامین آب برای آبیاری مزارع زعفران سرایان از
سد شهید پارسا و یک حلقه چاه کرد .مهندس«حسین امامی» می افزاید :بر این اساس تفاهم نامه
ای برای تامین آب مزارع زعفران سرایان با فرمانداری شهرستان منعقد شد تا آب مورد نیاز زعفران
کاران با تعرفه سه سال قبل در اختیار آن ها قرار گیرد .به گفته وی آب منطقه ای در بخش مرکزی
قاینات نیز یک حلقه چاه مدیریت بحران دارد که بدون انعقاد تفاهم نامه  ،زعفران کاران با پرداخت
تعرفه کم ،از این چاه برای تامین آب مزارع زعفران خود استفاده می کنند.

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

شرکتکنندهمبتدیدرجمعصدهاحرفهایقراربگیردوارزش
پاسخ ارسالیاش هم خیلی کمتر از پاسخ سودوکوبازان حرفهای
باشد،انگیزهاوبرایشرکتدررقابتکمترخواهدشد.ثانیاجوایز
درنظرگرفته شدهبرایاین مسابقههفتگی ،صرفابهرسم یادبود
تقدیم میشود بنابراین از همان اول قرار بر این نبوده که ارزش
مادیباالییداشتهباشد.درچنینشرایطیحتیاگرحرفهایها
شانس بیشتری برای برنده شدن چنین جایزهای داشتهباشند،

پاسخ مسابقههای قبل

بررسـی پیشنهادی برای تغییر روال قرعهکشی

ایناستکهفرستادنپاسخهرســودوکویبسیارساده ،یک
شانسبرایبرندهشدندرقرعهکشیداشتهباشدوسودوکوی
متوسطدوشانس،همچنینسودوکویبسیارسختسهشانس
درقرعهکشیداشتهباشــدونقشیابهاچهارشانسداشته
باشند .استدالل ایشــان هم این بوده که حل کردن بعضی از
سرگرمیها واقعا ساده است و بهتر اســت برای ضایع نشدن
حقکسانیکهسرگرمیهایسختراحلمیکنند،شانس
بیشتریرابهپاسخآنهااختصاصدهیم.
درپاسخایشانبایدعرضکنمکه:

وی با اشاره به هزینه های باالی آب رسانی با تانکر
اظهار می کند :با توجه به محدودیت منابع آبی در
روستاهای کوهپایه ای و مناطق صعب العبور200 ،
هکتار از مزارع زعفران در روستاهای لجنو ،افقو،
خانیک ،ترشیزوک ،مهوید ،باداموک ،فریدونی
و ...باید با تانکر آب رسانی شود و زعفران کاران این
روستاهامجبورند برایهرتانکر 12هزارلیتری150
هزارتومانبابتآبوکرایهحملبپردازند.
به گفته وی بسیاری از زعفران کاران قادر به پرداخت
چنین مبلغ گزافی نیستند و برخی از آن ها عطای
مزرعه زعفران خویش را به لقایش بخشیده اند و
پیازهای زعفران را از زمین خارج کرده و به فروش
رسانده اند .وی ادامه می دهد :همچنان که دولت در
دیگر بخش های کشاورزی از کشاورزان حمایت می
کند الزم است به زعفران کاران هم برای آب رسانی
به مزارع زعفرانشان کمک کند و بخشی از هزینه آب
رسانیتوسطدولتتأمینشود.
به گفته وی امسال هیچ اعتباری برای تانکرهای
آب رسانی جهاد کشاورزی تخصیص نیافته است و
برای تأمین الستیک و هزینه سوخت تانکر با مشکل
مواجه هستیم طوری که آب رسانی به مزارع زعفران
توسط بخش خصوصی و از منابع آبی چاه موتورها،
سدهاوبندهاانجاممیشود.

از کیفیت الزم برخوردار نبود و حمل این نوع آب ها
ممنوعشد.مهندس«رضایی»آباولزعفرانرابرای
این که محصول دچار سرمازدگی نشود بسیار مهم
می داند و می گوید :برای این که زعفران کارانی که
منابعآبیآنهاازقناتهاستوبهدلیلخشکسالیبه
شدتکاهشیافتهاست،آباولزعفرانآنهاتامین
شود ،دو اولویت را سازمان جهاد کشاورزی در دستور
کار قرار داد یکی این که آب مورد نیاز با قیمت کمتر از
محلمنابعآبیدراختیارنهادهایزیرمجموعهجهاد
کشاورزی مانند منابع طبیعی و امور عشایری تامین
شود .دیگر این که کاشت زعفران از محل منابع آبی
مانند قنات در مناطق کوهستانی به سمت مناطق
دشتیوبااستفادهازچاهموتورهاشیفتدادهشود.
وی مزارع زعفرانی را که با تانکر آب رسانی می شود
در استان زیاد اعالم نمی کند و تاکید می کند که
در آبیاری مزارع زعفران فقط آب اول مهم است و به
کشاورزان به هیچ عنوان توصیه نمی شود کاشت
مزارعزعفرانراباتانکر آبیاریکنند.
به عالوه منابع آبی که برای آبیاری های بعدی مزارع
زعفراننیازاستچونفصلآبدهیدیگرمحصوالت
به اتمام می رسد می توانند از آب دیگر محصوالت
برای آبیاری استفاده کنند .به گفته وی تاکنون
زعفران کاران درخواست سهم ویژه از چاه ها برای
آبیاری مزارع زعفران به این سازمان نداده اند و اگر
درخواستیباشدهمانطورکهبرایآبیاریزمستانه
زرشک و عناب یک مرحله شارژ گرفته شد می توان
برای محصول زعفران اگر زعفران کاران خواهان
باشند درخواست کرد .به گزارش «خراسان جنوبی»
15هزارو 14هکتاراززمینهایکشاورزیخراسان
جنوبی هر سال زیرکشت زعفران می رود و قاینات با
چهار هزار و  500هکتار بیشترین سطح زیرکشت را
به خود اختصاص داده است 36 .هزار و  540نفر در
استانبهرهبردارزعفرانهستندکهبرداشتگلرااز
ابتدایآبانماهآغازمیکنند.
خراسان جنوبی دومین تولید کننده زعفران ایران
استوجایگاهاولرادرکیفیتاینمحصولدارد.

بازهمتقدیرمناسبیازایشاننشدهاست.
تالشماایناستکهبتوانیمبارونقدادنبخشسرگرمی،به
مروررقابتهارا«حرفهای»برگزارکنیموآنوقتاستکهحتما
بایدبهچنینپیشنهاداتدرستی،عملکرد.سپاسازشما.
موفقوپیروزباشید؛
و حرفهای

قانون:دراینمارپیچیکتصویرپنهانشدهاست!برایکشفآنباید«یکخطشکستهمارپیچ»پیداکنیدکهازورودیمارپیچواردشودوازخروجیآنبیرونبرود.اینخطبایدبدون
«شاخه»و«دوراهی»باشد.وقتیمسیرصحیحپیداشد،هرخالرنگیکهدرمسیرباشدبهشمامیگویدکهادامهمسیرراتاخالبعدیباچهرنگیپُرکنیدتاتصویرآشکارشود.
پیشنهادمیشود:درهردوراهی،مسیرهایانحرافیبنبستراباخطوطکمرنگمشخصکنیدتابهاشتباهنیفتید.بهخالهایرنگیدرمسیرهایبنبستبیاعتناباشید.

گردشگری کشاورزی

فرخ نژاد -چه زیباست که طلوع خورشید را در دامن
ارغوانی زمین های زعفران آن هم در سپیده دمان به
نظاره بنشینی.
اما چه زیباتر است که بر سجاده ارغوانی مزارع زعفران نماز
صبحرااقامهکنی.بایدعاشقباشیتاسرمایجانسوزکویر
را صبحگاهان به جان بخری و گل های تازه سر برآورده از
زمین های زعفران را بچینی.
این کار همه زعفران کارانی است که تا  10روز دیگر که
زمین های زعفران به گل می نشیند صبحگاهان را مهمان
مزارع زعفران می شوند تا قبل از این که گل های زعفران
را گرما پژمرده کند آن را بچینند و بعد هم دور هم بنشینند
و َپر کنند .فصل گردشگری کشاورزی خراسان جنوبی به
دلیل محصوالت خاص و ویژه ای است که برداشت آن از
نیمه های مهر شروع می شود و تا پایان آبان ماه ادامه دارد
و تورهای گردشگری داخلی و خارجی به استان می آیند
و هنگام برداشت ،مهمان زعفران کاران و زرشک کاران
می شوند تا ضمن آشنایی با این محصوالت تک جهانی به
خرید این محصوالت اقدام کنند .یا هم با کشاورزان هنگام
برداشت همراه می شوند تا کمی تیغ های زرشک دستان
آن ها را زخمی کند و با پر کردن زعفران دست هایشان زرد
و رنگی شود.
همچنین آن ها عکس های یادگاری با درختانی که لباس
سرخ و سبز پوشیده است و با مزارع زعفران یک دست
ارغوانی می گیرند تا برای همیشه در آلبوم خاطراتشان از
سفر به خراسان جنوبی بماند و سال های بعد در این زمان
به مهمانی استان بیایند.
این روزها بهار گردشگری کشاورزی خراسان جنوبی
است زیرا بوم سرخگون و ارغوانی که کشاورزان با پرورش
مزارع زعفران و باغ های زرشک نقاشی کرده اند می
تواند نمایشگاه طبیعی برای تماشای گردشگران از این
محصوالت هنگام برداشت به حساب آید.
هر چند در این سال ها تورهای گردشگری به همت میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی هنگام برداشت این محصوالت به استان
می آیند اما الزم است این موضوع بیش از این مورد توجه
مسئوالن قرار بگیرد تا خود زمینه ای برای جلب گردشگر
و آشنایی با این محصوالت مزیت دار در خراسان جنوبی
باشد .خراسان جنوبی به دلیل داشتن قابلیت های ویژه
کشاورزی که متناسب با اقلیم آن است می تواند یکی از
کانون های گردشگری کشاورزی ایران به حساب آید که
نیاز به همت مسئوالن است .امید که روزی این بخش از
گردشگری استان فعال و از کنار آن درآمدهایی نصیب
خراسان جنوبی شود.
خراسان جنوبی در زمینه محصوالت مزیت داری مانند
زرشک و زعفران شهره جهانی است طوری که رتبه اول
تولید زرشک و رتبه دوم تولید زعفران را در دنیا دارد.
البته به لحاظ کیفیت ،زعفران جایگاه اول را در جهان به
خود اختصاص داده است.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام ۱تا ۹رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع3در 3هیچرقمیتکرارینباشد.
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برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
تمامارقام
سطرهاییک
سودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 81رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.
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حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:1۲:۲۰

برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراین
معما رادرمتنپیامکتان
نامببرید.
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