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از میان خبرها

وقتی باغبانی از زراعت سبقت می گیرد

 450هزار اصله نهال توزیع می شود

برنامه جدید دولت برای گنجینههای سبز
فرخ نژاد -به دست خود درختی می نشانم  /به
پایش جوی آبی می کشانم...
اکنون که موسم کاشت درختان است ،آن هایی که
می خواهند باغچه ای پر برگ و بار ،باغ های پرمیوه و
درختانی داشته باشند که خود و رهگذران از آن بهره
ای ببرند دست به کار شده اند و با مهیا کردن زمین
ها ،به خرید و کاشت درختانی متناسب با اقلیم،
در هر نقطه از استان مشغول هستند .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،سال به روزهای پایانی نزدیک
می شود و موسم کاشت نهال می رسد ،در برخی از
نقاط مشخص شهرها به ویژه روزبازارهایی مانند
چهارشنبه بازار ،جمعه بازار و  ...شاهد فروش نهال
هایی با شناسه مشخص از نهالستان ها یا پاجوش
هایی مانند زرشک و عناب هستیم.هر چند متناسب
با اقلیم هر نقطه و نوع محصولی که خاستگاه آن است
می توان نوع این نهال ها را بیشتر دید اما در خراسان
جنوبی به دلیل تغییر اقلیم رخ داده به طور حتم باید
کشاورزان نکات خاصی را مدنظر قرار دهند و آن هم
این که نهالی را برای کاشت انتخاب کنند که با اقلیم
و نوع خاک آن تطابق داشته و به لحاظ اقتصادی به
صرفه باشد چرا که باغداری یک نوع سرمایه گذاری
بلند مدت به حساب می آید .اما نکته اساسی درباره
سرمایه گذاری برای باغبانی در این برهه به ویژه با
هجوم آفات و بیماری های مسری که درختان به آن
مبتال شده و نتیجه استمرار دو دهه تغییر اقلیم در
خراسان جنوبی است ،تهیه نهال های سالم و شناسه
دار است تا سرمایه گذاری افراد را در آینده با چالش
مواجه نکند.سوال این جاست که چه تمهیداتی برای
تامین نهال هایی متناسب با اقلیم استان به ویژه بعد
از تغییر اقلیم رخ داده در استان اندیشیده شده است؟

• •تقدم باغبانی بر زراعت

بنا بر گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ،تا
قبل از محدودیت اعتباری در سال های اخیر برای
تامین نهال های مورد نیاز کشاورزان منابعی به
عنوان یارانه نهال به استان اختصاص می یافت که در
اختیار مدیریت های جهاد کشاورزی هر شهرستان
به منظور تامین نهال از داخل و خارج استان قرار
می گرفت .مهندس «رضایی» ،با بیان این که در آن
زمان فقط هزینه حمل و نقل نهال ها از متقاضی
دریافت می شد ،می افزاید :در سال های اخیر به
دلیل نظارت و کنترل بیشتر بر نهال هایی که کشت
می شود ،پیشی گرفتن باغبانی بر زراعت به دلیل
تغییر اقلیم رخ داده ،محدودیت های اعتباری و ...
رویکرد برای اختصاص یارانه نهال تغییر کرده است

و بیشتر احداث باغ های یک دست و دارای توجیه
اقتصادی در دستور کار است به همین دلیل باید
متقاضی درخواست خود را به همراه مختصات فنی
مکانی را که می خواهد باغ احداث کند به مدیریت
جهاد کشاورزی ارائه دهد و بعد نهالستان های
دارای مجوز که نهال های تولیدی آن ها مشخصات
خاص و شناسه دارد به او معرفی می شود که باید از
این نهالستان ،نهال مورد نیاز را تهیه کند .به عالوه،
بعد از این که کشاورز نهال ها را کاشت و مطمئن به
ثمر دادن آن شد یارانه نهال به او پرداخت می شود.
به گفته او ،متقاضی می تواند نهال هایی مانند انار را
از نهالستان استان و دیگر نقاط دارای مجوز و عناب
و زرشک و  ...را که به صورت پاجوش تکثیر می یابد از
باغداران تهیه کند .این کارشناس ،با اشاره به تغییر
الگوی کاشت از زراعت به باغبانی به دلیل تغییر
اقلیم رخ داده در استان ،ادامه می دهد :توسعه باغ
هایی در دستور کار است که دارای ارزش اقتصادی
و نیاز کمتری به آب داشته باشد همچنین ،احداث
یک سری باغ های الگویی و ترویجی در دستور کار
است تا با استفاده از نتایج تحقیقی این باغ ها روش
های کاشت و نوع محصولی که در این اقلیم ها می
تواند صرفه اقتصادی داشته باشد مشخص شود.
وی دلیل توسعه و ترویج این نوع باغ های ترویجی
و الگویی را کمبود منابع یارانه ای می داند و منابع
یارانه پرداخت شده برای توسعه عرصه های باغی
استان را در دو قالب پرداخت یارانه مستقیم و یارانه
تسهیالت بانکی اعالم می کند.

• •سامان دهی توزیع و عرضه نهال

به گفته «رضایی» ،برای سامان دهی و توزیع و عرضه
نهال ها به افرادی شناخته شده که درخواست
خود را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارائه
میدهند مجوز داده می شود تا نهال مورد نیاز
استان را از نهالستان های دارای مجوز در داخل و
خارج از استان تهیه و در نقاط مشخصی در هر یک
از شهرستان ها آن ها را عرضه کنند .وقتی نهال ها
دارای شناسه باشد به طور حتم موضوع های مربوط
به آلودگی آن ها به آفات و بیماری های خاص نیز
قابل پیگیری است .البته باید در نظر داشت که این
نهالستان ها زیر نظر کلینیک های گیاه پزشکی نهال
ها را پرورش می دهند به همین دلیل عاری از بیماری
و آفات است اما اگر زمانی بیماری و آفتی مشاهده شد
قابل پیگیری است و می شود خسارت وارده به فرد را
جبران کرد همچنین ،نوع نهال هایی که در مراکز
عرضه نهال در نقاط مختلف توزیع می شود با توجه

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧﺒــﺮ ﺑﺪﻫﻴــﺪ ﺪامــ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺟﻠــﺐ ﻣﻨــﺪ و
ﺑــﺎ ﺪامــ ارﺗﺒــﺎط ﺑﺮﻗــﺮار
ﻧﻤﻨﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻣﻌﻤــﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

• • 290میلیون تومان یارانه نهال

وی ،یارانه امسال برای کاشت درختان مثمر را 290
میلیون تومان اعالم می کند و ادامه می دهد :این
منابع متناسب با اقلیم هر شهرستان به عنوان مثال
برای نهبندان و طبس به منظور خرید نها لهای
خرما و زیتون ،قاینات ،زیرکوه و بیرجند برای خرید
نها لهای عناب و زرشک اختصاص می یابد اما
این نکته را هم باید در نظر داشت یارانه نهال بیشتر
برای توسعه کشت هایی مانند گیاهان دارویی ،گل
محمدی و محصوالت جدیدی که هنوز کشاورزان
در زمینه کاشت آن توجیه نیستند در نظر گرفته
میشود چرا که بر اساس مطالعه انجام شده توسعه و
ترویج این گونه محصوالت و به طور حتم بازار فروش
آن هم وجود دارد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺪامﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﻔﺘﮕ راﺑﻴﺸﺘﺮﻣ ﭘﺴﻨﺪﺪ؟!

به درخواست متقاضیان ابتدا در کمیته فنی نهال هر
شهرستان و سپس با ارجاع به کمیته استانی مصوب
می شود.وی می گوید :اگر کمیته های فنی نهال در
ماه های دیگر هر ماه یک بار تشکیل می شود ،در ماه
های منتهی به فصل کاشت هر چند روز یک بار برگزار
می شود تا نهال های با شناسه و نظارت در اختیار
متقاضیان قرار گیرد .او ،با اشاره به مکاتبه های انجام
شده توسط کمیته فنی نهال استان با شهرداری،
منابع طبیعی و نیروی انتظامی ،می گوید :از این
دستگاه ها خواسته شده است اگر فروشنده های
بدون مجوزی در نقاط مختلف شهرهای استان
مشاهده کردند با آن ها برخورد کنند چرا که شاید
این افراد اقدام به فروش نهال دارای آفت کنند که
بعدها مبارزه با آن قابل جبران نباشد .این مقام
مسئول ،به آفت زنگ زرشک در برخی از نقاط استان
اشاره و اظهار می کند :هر چند این آفت کنترل
شده است اما اگر فردی متقاضی پاجوش باشد از او
خواسته می شود از این نقاط تهیه نکند.به گفته وی،
هر نقطه ای از استان دارای اقلیم ،کیفیت آب و خاک
متفاوتی است که به طور حتم اگر فردی بخواهد باغی
احداث کند با تغییر اقلیم رخ داده باید نوع و رقم
هایی را در دستور کاشت قرار دهد که متناسب با این
مشخصات باشد.او ،دلیل ضرورت انجام مطالعه
درباره پروفیل خاک و آزمایش های آب را به سبب
ساختار متفاوت خاک و آب هر نقطه ای اعالم و اظهار
می کند :یارانه نهال مثمر به باغ های دارای توجیه
اقتصادی تعلق می گیرد و اگر شهرداری ها بخواهند
نهال مثمر در فضاهای سبز بکارند یارانه ای دریافت
نمی کنند .به عالوه ،عرصه های باغی مختلط از این
یارانه بهره مند نمی شود.

»ﻧﻘﺶﺎبﻗﺮﻨﻪ«راﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد ،ﭼﻘــﺪر
ﻣﭘﺴﻨﺪﺪ؟!
ﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻴــﺪ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ
ُﺟﻔﺖراﻪروزﻫﺎﺷﻨﺒﻪدر
اﻦﺻﻔﺤﻪدارﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖ
دارﺪ؟!
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑــﺎره
»ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎﻣﺎرﭘﻴــﭻ«ــﻪ
روزﻫﺎﺷﻨﺒﻪوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره«

ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎﭼﻄــﻮر؟! ﺑﻪﻣﺎ
ﺧﺒﺮﺑﺪﻫﻴﺪﻪاﻦﺳﺮﮔﺮﻣرا
ﭼﻘﺪرﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑــﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب« روزﻫﺎ
ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫــﻢﻧﻈﺮﺗــﺎنراﺑــﻪ
ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﺮا
ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑﺮا اﻦ ﺎر
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﻧﺎمﺳــﺮﮔﺮﻣﺎروز
اﻧﺘﺸﺎرشرادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

• •کاشت موردی گونه های مثمر

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
بیرجند نیز با بیان این که از گونه های مثمر و متناسب
با اقلیم استان مانند عناب ،زرشک ،سنجد و  ...به
صورت موردی در برخی از پارک ها و فضای سبز
شهری و کمربندی بیرجند کاشت شده است ،می
افزاید :برای این که به صورت گسترده بخواهیم
در این زمینه اقدام کنیم نیاز به طرح مطالعاتی و

تحقیقاتی وجود دارد که طرحی در این زمینه با
همکاری استادان دانشگاه در حال مطالعه است .به
گفته مهندس«ابراهیم زاده» ،باید دید در نتایج این
طرح پژوهشی چه نوع گونه های مثمری برای پارک
ها و فضای سبز استان می توان کاشت .به عالوه در
پارک ملی که قرار است سال آینده عملیات اجرایی
در بیرجند آغاز شود به طور حتم در آن از گونه های
مثمر و بومی استان بهره می گیریم.

خبر مرتبط

استقبال از بهار با گل آرایی
نوروز  98در بیرجند قرار است متفاوت از سال های قبل رقم بخورد و شهرداری می خواهد با گلکاری
و گل آرایی به استقبال بهار برود .رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند ،با اشاره
به تاکید شورای اسالمی ،شهردار و سیاست های این سازمان بر گلکاری و گل آرایی فضای شهر برای
نوروز  ،98گفت :امسال به دلیل برگزار نشدن فراخوان المان های نوروزی ،اعتبار ساخت و نصب این
المان ها به گلکاری و گل آرایی شهر اختصاص یافت .مهندس «امیر ابراهیم زاده» ،ابراز امیدواری کرد:
گلکاری و گل آرایی به قدری قوی باشد که رضایت مردم و مسافران را در پی داشته باشد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

• •تولید  265هزار نشای گل زینتی

 165هزار نشای گل زینتی به روش قلمه زنی ،در
گلخانه و نهالستان سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری بیرجند تولید شد .به گفته «جاوید» شهردار
بیرجند ،امسال 165هزار قلمه از گونه های شمعدانی،
شاه پسند و رزماری تا پایان فصل قلمه زنی برش و درون
گلدان ها نشا شد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

فرخ نژاد -به مناسبت هفته درختکاری ،بیش از 450
هزار اصله نهال غیر مثمر در استان توزیع میشود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار کرد:
گونههای گیاهی و درختی که در مراتع استان کاشت
می شود متناسب با اقلیم خراسان جنوبی است.
مهندس«نصرآبادی» ،با بیان این که گونه های غیر بومی
کاشت در عرصه های طبیعی استان نیز متناسب با اقلیم
استان است ،افزود :این گونه های غیر بومی مانند قره
داغ ،اکالیپتوس و  ...است.به گفته وی ،تنوع شرایط
جغرافیایی و زیستگاهی مختلف ایران و به ویژه خراسان
جنوبیتغییراتشگرفیدرجوامعگیاهیاینسرزمینبه
وجود آورده است كه به لحاظ بهرهوری و استفاده دارویی،
این تنوع یكی از ویژگی های قابل توجه در استان است.
وی ،با اشاره به این که خراسان جنوبی با وجود محدودیت
ها و مشكالتی كه خاص استان های كویری كشور است
دارای قابلیت های بسیار با ارزش اكولوژیکی است ادامه
داد :به دلیل همین شرایط خاص و وجود میكرو اقلیم
هایی كه در بیابان استان وجود دارد ،رویشگاه های واجد
گونه های بسیار با ارزش جنگلی ایران -تورانی را داریم
كه این موضوع خود نشان دهنده تغییرات و تنوع گونه
های گیاهی و به لحاظ بهره وری و استفاده دارویی ،این
تنوع یكی از ویژگی های قابل توجه در استان است.وی،
به اجرای طرح احیا و بهره برداری از محصوالت جنگلی
و مرتعی اشاره و اظهار کرد :این طرح برنامه مدونی
است که در محدوده یک یا چند سامانه عرفی تهیه شده
و در آن میزان تولید ،نحوه بهره برداری ،زمان مناسب
بهره برداری ،احیا و توسعه رویشگاه ،نحوه نظارت و
هزینه و درآمد مشخص شده است همچنین ،تاکنون در
خراسانجنوبیبرایعرصههایطبیعیاستانمطالعات
محصوالت فرعی مرتعی در قالب  ۲۷منطقه رویشگاهی
انجام شده است که  16هزار و  163هکتار از مساحت
استان قابل بهره برداری تشخیص داده شد.
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