روﯾــﺶ ﻃﻼی ﺳــﺮخ ﺧﺮاﺳــﺎن در
ﮐﺮدﺳــﺘﺎن/ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺗــﺎزه ﺑــﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی

ﺳﻨﻨﺪج -ﺧﺎک اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻃﻼی ﺳﺮخ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺸﺎورزان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺴﺎل ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼی ﺳﺮخ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺧﺎک ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ را ﺑﺮﻟﺒﺎن ﮐﺸﺎورزان اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺠﺎر ،دﻫﮕﻼن ،ﺑﺎﻧﻪ ،ﺳﺮوآﺑﺎد در
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن
زﻋﻔﺮان ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ دارﻧﺪ ،رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
زﻋﻔﺮان در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﮐﻪ دارای آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﯿﻤﻪ
ﮐﻮﯾﺮی ،آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﺮم
ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ.
زﻋﻔﺮان اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻌﺪ از  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺠﺎر ﺷﺪ
ﻣﺤﺴﻦ داوودی ،زﻋﻔﺮان ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۱۵ﺳﺎل دوری از زادﮔﺎﻫﺶ

ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ
ﺗﻮﻟﺪش ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و آﻏﺎزﮔﺮ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﯿﺠﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺰارع ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺸﻬﺪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در  ۵ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﺧﺎک ﻫﺎی روﺳﺘﺎی دوﻟﺖﮐﻨﺪ ﺑﯿﺠﺎرﮐﺮده
اﺳﺖ.
داوودی درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ ۱۵ :ﺳﺎل دور از زادﮔﺎﻫﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و دراﯾﻦ ﻣﺪت در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدم.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدن در ﻣﺰارع ﻣﺸﻬﺪ درﭼﻨﺪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ زﻋﻔﺮان ﮐﻪ در ﮐﺮج ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ام و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺠﺎر ﺷﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﮐﺸﺎورزان ﺑﯿﺠﺎری
از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
داوودی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
زﻋﻔﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزان ﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده ام و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺸﺎورز در ﺑﯿﺠﺎر و دﯾﻮاﻧﺪره ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ
ﮐﺮدم اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻋﻔﺮان ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زﻋﻔﺮاﻧﮑﺎر ﺑﯿﺠﺎری ﺑﺮای ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﺑﻪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲ﻧﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﺷﺖ ،دو ﻧﻔﺮ در
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﯿﺎری و  ۱۵ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت دارد
ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺠﺎر ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۵ :ﻫﺰارﻣﺘﺮاز
اراﺿﯽ زﯾﺮﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در روﺳﺘﺎی دوﻟﺖﮐﻨﺪ ﺑﯿﺠﺎر ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﯽ
درﭼﻨﺪﯾﻦ روﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

