از ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﺳﻮﻏﺎت ﭼﻪ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ  -1393/12/23:اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  95ﻫﺰار و  388ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ
آب و ﻫﻮای ﻣﺘﻨﻮع در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ،ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ،رهآورد ﯾﺎ ﺳﻮﻏﺎت ،ﮐﺎﻻﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾ
ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﺎن ،دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻫﺪﯾﻪ داده ﺷﻮد.
رهآوردﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺰو ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻮاﺣ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮﻏﺎﺗﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﻬﻢ ﺳﻔﺮ ﮔﺮدﺷﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻪای از ﻓﺮﻫﻨ ،ﻫﻨﺮ ،ﺳﻨﺖ ،اﻗﻠﯿﻢ و… داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ رخ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺸﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣرﺳﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن آن ﺳﻮﻏﺎﺗﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺳﻔﺮ زﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن دارد ﮐﻪ ازآ ن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻋﻔﺮان ،زرﺷ ،اﻧﺎر
ﻧﺎم ﺑﺮد.
از دﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﺎب اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را درﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر دارد و از دﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا ،ﮐﺸ ،ﻗﺮه ﻗﺮوت ،ﺗﻮت ﺧﺸ ،ﻗﺎﻟ و ..را ﻣﺗﻮان ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت ﺑﻪ اﻗﺼ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و
ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻤﺘﺎز و ﺳﻮﻏﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﯾ ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ،ﯾ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻋﻔﺮان ،زرﺷ ،آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا ،ﻋﻨﺎب ،ﺳﻨﺠﺪ ،ﺑﺎدام ﮐﻮﻫ ،ﮔﺮدو ،ﮐﺸ ﺳﯿﺎه ،ﮐﺸ زرد ،ﮐﺸ زﯾﺮهای ،ﻗﺮه ﻗﺮوت،
ﺑﺮﮔﻪ ﻫﻠﻮ و ﻗﺎﻟ در ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎ و رﻧﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از ﺳﻮﻏﺎت ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﺳﺖ.
ﮐﺸ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮروزی
ﯾ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﺤﻮه ﻃﺒﺦ آن اﺳﺖ.
ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ از ﻣﻮاد در دﺳﺘﺮس و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪی ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﺮان از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل
زﯾﺎدی ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﯾ از اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی داروﯾ ﻗﺮوت ﯾﺎ ﮐﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺧﻮد ،ﯾ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪهی ﻫﻤﻪی
ﺧﻮاص ﺷﯿﺮ و ﺣﺎوی ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ.
»ﮐﺸ «ﯾ از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻓﺮﻋ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ،ﺗﻐﻠﯿﻆ و ﯾﺎ ﺧﺸ ﮐﺮدن دوﻏ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﮐﺮهﮔﯿﺮی ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ از ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﭼﺮﺑ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد .ﮐﺸ دﯾ ﭼﺪﻧ ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
زﯾﺎدی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸ ﺧﻮاص ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻫﺎ دارد.

»ﮐﺸ زرد« ﻧﻮع دﯾﺮی از ﮐﺸ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻮدر زردرﻧ ﺧﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ از روزﮔﺎران ﮐﻬﻦ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ رﻓﺘﯿﺪ آش ﺷﻠﻐﻢ و ﺧﻮرﺷﺖ رﯾﻮاس و ﺑﻠﻐﻮر ﭘﻠﻮ ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود.
در ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻨﻪ ﻣﺜﻞ اﺷﻨﻪ آﻟﻮ ،ﻧﺨﻮد ،ﮐﺸ زرد و ﺑﺎدﻣﺠﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻧﺎن ﺳﻤﻨﻮ و ﻧﺎن زردی ﻧﯿﺰ از ﻧﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﺑﻮده ،ﻋﻨﺎب ،آﻟﻮ ،ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎتﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻼوهﺑﺮ زﻋﻔﺮان ،زرﺷ ،آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا ،ﻋﻨﺎب ،ﺳﻨﺠﺪ ،ﺑﺎدام ﮐﻮﻫ ،ﮔﺮدو ،ﮐﺸ ﺳﯿﺎه ،ﮐﺸ زرد ،ﮐﺸ زﯾﺮهای ،ﻗﺮه ﻗﺮوت ،ﺑﺮﮔﻪ
ﻫﻠﻮ و ﻗﺎﻟ در ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎ و رﻧﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از ﺳﻮﻏﺎت ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دارای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭼﯿﺮهدﺳﺖ و ﻣﺎﻫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص آﺛﺎر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای را ﺧﻠﻖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺎﻟﺮی ،آﻫﻨﺮی ،ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓ ،ﺳﺒﺪﺑﺎﻓ ،ﻧﻤﺪ ﻣﺎﻟ ،زﯾﻠﻮ ﺑﺎﻓ ،ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓ ،رﯾﺴﻨﺪﮔ ،دﺑﺎﻏ ،ﺳﻮزندوزی ،ﻗﻼبﺑﺎﻓ و
ﻗﺎﻟﺑﺎﻓ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏ ﻣﺗﻮان از زرﺷ ،ﺑﺎدام ،آﻟﻮ ،ﻋﻨﺎب ،ﺳﻨﺠﺪ ،اﻧﺎر ،اﻧﻮر ،اﻧﺠﯿﺮ ،ﺗﻮت و ﮔﺮدو ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺎﻣﻞ زﻋﻔﺮان ،زرﺷ ،آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا ،ﻋﻨﺎب ،ﺳﻨﺠﺪ ،ﺑﺎدام ،اﻧﺎر ،اﻧﺠﯿﺮ و اﻧﻮر اﺳﺖ.
زﻋﻔﺮان
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻋﻤﺪه ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻧﻬﺒﻨﺪان ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻗﺎﯾﻦ ،ﮔﻨﺎﺑﺎد ،ﻓﺮدوس و ﻃﺒﺲ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻋﻔﺮان ﮔﯿﺎﻫ اﺳﺖ ﻋﻠﻔ ،داﺋﻤ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﯾﻨﺘ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎز ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺷﻮد ،ﭼﻮن زﻋﻔﺮان ﯾ ﮔﯿﺎه ﻧﺎزای ﻃﺒﯿﻌ
اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﻋﻔﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻼﻟﻪ زﻋﻔﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻼﻟﻪ از ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﮐﺎﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻓﺮاد ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﻠﻮص زﻋﻔﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣدﻫﻨﺪ از زﻋﻔﺮان دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻼﻟﻪی زﻋﻔﺮان دارای رﻧ ،ﻃﻌﻢ و ﻋﻄﺮ دﻟﭙﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد آﻟ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ
اﺳﺖ.
زﻋﻔﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪﺻﻮرت زﻋﻔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟ دﺳﺘﻪای و زﻋﻔﺮان ﺳﺮﻗﻠﻢ ﺳﺮرﯾﺸﻪ ،ﯾﺎ ﺳﺮﮔﻞ ،ﯾﺎ رﺷﺘﻪای و در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت زﻋﻔﺮان ﺳﺎﺋﯿﺪه ﺷﺪه »ﭘﻮدر« و زﻋﻔﺮان رﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﺪ.
زرﺷ
زرﺷﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔ از درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی ﺧﺎردار ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﺧﺰانﮐﻨﻨﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده زرﺷﯿﺎن اﺳﺖ.
ارﺗﻔﺎع درﺧﺘﭽﻪی زرﺷ ﺑﻪ ﯾ ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ  6ﻣﺘﺮ ﻣرﺳﺪ .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺘﭽﻪ ﺷﻨﻨﺪه و دارای ﭘﻮﺳﺘﻪی
زرد رﻧ و ﻋﺪﺳﻫﺎی ﺳﯿﺎه رﻧ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮگ زرﺷ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cاﺳﺖ و در اﺳﻬﺎلﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ،آب آوردن اﻧﺴﺎج و در ﺑﯿﻤﺎری اﺳﻮرﺑﻮت ﻣﺼﺮف ﻣ

ﺷﻮد .ﺟﻮﯾﺪن ﺑﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﻟﺜﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺷﻮد.
ﮔﻞﻫﺎی زرﺷ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪای و آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ زرﺷ ﺑداﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﯿﻮه ﻣﻄﻠﻮب در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﺋﻨﺎت ﮐﺸﺖ ﻣﺷﻮد.
از داﻧﻪ زرﺷ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺼﺎرف ﻏﺬاﯾ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮﺑﺎ ،ژﻟﻪ ،آب ﻣﯿﻮه ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار ،ﮐﻨﺴﺮو ،ﻣﺎرﻣﺎﻻد،
ﻧﺘﺎرﯾﻦ و ﮔﺮد زرﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
زرﺷ را ﻋﻘﯿﻖ درﺧﺸﺎن ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﯾ از ﺳﻮﻏﺎت ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا
آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا درﺧﺘﭽﻪ ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺸﺖ آن ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ درﺧﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺨﺶ درﻣﯿﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﮐﺸﺖ ﻣﺷﻮد.
ﻣﯿﻮه اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در ﻣﺨﺰن اﻻدوﯾﻪ آﻣﺪه ،اﺛﺮ ﻫﻀﻢﮐﻨﻨﺪه ،اﺷﺘﻬﺎآور و ﻣﺤﺮک ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺻﻔﺮاوی دارد.
ﻧﻮع ﺧﺸ ﺷﺪه آن ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد ،در اﻧﻮاع ﺳﻮپﻫﺎ و ﺧﻮراکﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
ﻋﻨﺎب
ﻋﻨﺎب درﺧﺘ اﺳﺖ ﺧﺎردار ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﻋﻨﺎب در ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب
ﻣروﯾﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﻮه اﯾﻦ ﻋﻨﺎبﻫﺎ ﺗﺮش و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘ 91 درﺻﺪ و ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ وزن  13ﮔﺮم اﺳﺖ.
در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻋﻨﺎب ﺑﯿﺶ از ﺳﻨﺠﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﯿﻮه ﻋﻨﺎب ﺑﯿﺶ از ﺳﻨﺠﺪ ﻃﺎﻟﺐ و ﻗﯿﻤﺖ دارد.
ﺳﻨﺠﺪ
ﺳﻨﺠﺪ دارای ارﻗﺎﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻞ ،رﻧ ،ﻃﻌﻢ و اﻧﺪازه ﻣﯿﻮه و ارﺗﻔﺎع درﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ درﺧﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد و از آن ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺰارع و ﺑﺎغﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮگ ﺳﻨﺠﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﺪ ،دراز ،ﮐﺮکدار ،ﺑﺮاق و ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺎ دمﺑﺮگﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﭘﺸﺖ ﺑﺮگﻫﺎ ﻧﻘﺮهای ﻓﺎم و دارای دﻣﺒﺮگ ﮐﻮﺗﺎه
اﺳﺖ.
ﮔﻠﯿﻢ
ﮔﻠﯿﻢ ﺳﻮزﻧ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻠﯿﻤ ﺑﺎ ﻧﻮﻋ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﻮد ﻣﻌﻠﻖ« از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﮔﻠﯿﻢ در ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑاﻧﺪ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮔﻠﯿﻢﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﻫﻪ ،ﺑﻠﻮﭼ ،ﮐﮋﻣﺎر ،ﺑﻮﺗﻪ ،ﻫﻔﺖﻟﯿﻪ ،ﻧﺎر ،ﻣﺎه ،ﻧﻘﺶ

اﺳﺐ ،ﮐﺠ ،دردﻫﻦ ،ﭘﯿﺶﺑﺮو ﭘﯿﺶﺑﯿﺎ ،ﺣﻠﻘﻪ ،ﺷﻄﺮﻧﺠ ،ﮐﻮچ ﯾﺎ دﻧﺪانﺑﺮه ،درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮔﻠﯿﻢ در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺮاﻧﺪاز ،ﮐﻨﺎره و زﯾﺮاﻧﺪاز اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ راﯾﺞ اﺳﺖ.
ﺳﻔﺮهآردی
ﺳﻔﺮهآردی ﻧﻮﻋ ﮔﻠﯿﻢ ﻣﺮﺑﻌ ﺷﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﺎﺋﻨﺎت و ﺳﺮاﯾﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻨﯿ ﮔﻠﯿﻢ ﺳﺎده و ﭘﯿﭻ و ﮔﻠﯿﻢﭘﯿﭻ ﺑﺎ
ﺣﺎﺷﯿﻪی ﭘﺮزدار ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻤﯿﺮﮔﯿﺮی ﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺳﻔﺮهآردی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮاﻧﺪاز ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ،رو ﮐﺮﺳای و ﺳﺠﺎده دارد.
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘ 200 ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ  22ﻧﻔﺮ در روﺳﺘﺎی ﻣﻌﻮاج و ﻣﻬﻨﺞ ﻗﺎﯾﻦ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻼوهﺑﺮ
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺣﯿﺎ ﺷﻮد.
ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺮه آردی از ﭘﻨﺒﻪ ،ﭘﺸﻢ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒ از ﻫﺮ دو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻠﯿﻢﺑﺎف ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳ ﺳﺎده ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو
ﺗﻨﯿ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ و ﻗﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
ﺣﻮﻟﻪ
ﺣﻮﻟﻪﺑﺎﻓ ﺟﺰو ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻓﺮآوردهﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ دووردی و ﭼﻬﺎروردی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮد.
ﺣﻮﻟﻪﺑﺎﻓ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ داری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺗﻮ ﺑﺎﻓ «ﯾﺎ »ﺗﻮن ﺑﺎﻓ «ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺷﻮد.
از اﻧﻮاع ﻧﻘﻮش ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺣﻮﻟﻪﺑﺎﻓ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮐﻠﻮ ،ﮔﻨﺘ ،ﭼﭙﺮ ﺑﺎﻓﺖ و ﺟﻨﺎﻏ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﻟﻪﺑﺎﻓ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺣﻮﻟﻪ دﺳﺖ و ﺻﻮرت و ﺣﻤﺎم ،ﺳﻔﺮهی ﻧﺎن ،دﺳﺘﻤﺎل ،ﺷﺎل ﺳﺮ ،ﻗﻄﯿﻔﻪ ،ﭼﺎدرﺷﺐ و …
اﺳﺖ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺳﻒ ،ﻗﺎﺋﻦ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺧﺮاﺷﺎد ،ﺧﺸ ،ﻧﻮزاد ،ﺳﯿﺪال ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪی
ﺣﻮﻟﻪﺑﺎﻓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﺟﯿﻢ
ﺟﺎﺟﯿﻢ ،ﺑﺎﻓﺘﻪی ﺗﺎرﻧﻤﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺦﻫﺎی رﻧ ،ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﺸﻤ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﺟﯿﻢ از ﻧﺦ ﮐﺎﻣﻮا و اﻟﯿﺎف ﭘﻠاﺳﺘﺮی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﺟﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎت اﺳﺖ و ﻧﻘﻮش آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رﻧﻫﺎی ﺳﺒﺰ ،زرد ،ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ .از
ﺟﺎﺟﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی زﯾﺮاﻧﺪاز ،روﮐﺮﺳ ،روﭘﺸﺘ ،ﺳﺠﺎده ،اﻧﻮاع ﮐﯿﻒ زﻧﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﺳﻦ و دﻣﭙﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
رودوزیﻫﺎی ﺳﻨﺘ
رودوزیﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﯾ دﯾﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘ ﻣﻌﺮوف ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ اﺳﺖ ،رودوزی ﺳﻨﺘ ،ﻫﻨﺮ آراﺳﺘﻦ روی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺦﻫﺎی اﻟﻮان و ﺑﺎ ﺳﻮزن و ﻗﻼب اﺳﺖ.
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﯿﺒﺎﯾ ﺑﺨﯿﻪﻫﺎی ﻇﺮﯾﻔ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺳﺎده ﻣزﻧﻨﺪ و اﺛﺮ زﯾﺒﺎﯾ ﺧﻠﻖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮزندوزیﻫﺎی راﯾﺞ و ﺑﻮﻣ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻪدوزی ،ﻧﻘﺪهدوزی ،آﺟﯿﺪهدوزی ،اﺑﺮﯾﺸﻢدوزی ،ﭼﺸﻤﻪدوزی،
ﺧﺎﻣﻪدوزی ،ﻗﯿﻄﺎندوزی ،ﻣﻠﯿﻠﻪدوزی ،ﺳﺮﻣﻪدوزی ،ﻧﻘﺶدوزی ،ﺳﻪدوزی ،آﯾﯿﻨﻪدوزی ،ﭘﻮﻟدوزی ،ﮔﻼﺑﺘﻮندوزی ،دهﯾدوزی،
ﺷﺒﻪدوزی و ﻓﻠﺰیدوزی اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺳﻪدوزی ،دروﯾﺶدوزی و ﺳﺮﻣﻪدوزی از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ دوﺧﺖﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﻤﺎز ،روﻣﯿﺰی ،ﺟﻠﺪ
ﻗﺮآن ،روﺗﺨﺘ ،روﭘﺸﺘ ،ﻟﺐﻃﺎﻗ ،ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣروﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺑﻨﯿﻪ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨاش ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت ﻣﺮدم ﮐﻮﯾﺮ ﺳﺮی
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

