گزارش صفر تا صد تولید طالی سرخ در تربت حیدریه

رایحهی ارغوانی در فصل زعفرانی

عدهای سودجو زعفران را به قیمت پایینتر از کشاورزان میخرند و انبار میکنند و وقتی قیمت زعفران باال رفت ،آن را به قیمت طال میفروشند
کاش کسی هم پیدا شود که این یاقوتهای سرخ باارزش را ،نه اینقدر ارزان از کشاورز بخرد و نه آنقدر گران به خریدار بفروشد
زهرا تدین :هر س��ال وقتی چرخش روزگار ،دل از هوای شهریور از سی و چهار تن زعفران خشک ،بیشترین میزان تولید زعفران را
میکند و آرامآرام سوز سرمای «پادشاه فصلها» البهالی برگهای در جهان دارد.
پیاز میکاریم ،گل برداشت میکنیم
زرد و نارنجی رس��وخ میکند ،پای گلهای ارغوانی زعفران هم به
خانهی ما باز میشود .نمیشود در خراس��ان و به خصوص «تربت پدرم (حس��ن تدین) که مثل اغلب اهالی تربت حیدریه ،از نحوهی
حیدریه» زندگی کنی و نس��بتی با «طالی س��رخ» نداشته باشی .کشت زعفران مطلع است ،در پاسخ به این سؤال که «چرا به کاشت
اینجا اکثر مردم حتی اگر شغل اصلیش��ان کشاورزی نباشد ،باز زعفران مشغول ش��دید؟ و آیا شغل اصلیتان کش��اورزی است؟»
هم این وقت سال درگیر جمعکردن و پاککردن زعفران هستند .میگوید« :ش��غل اصلی من کشاورزی نیس��ت اما چون به این کار
برای من ،یکی از شیرینترین خاطرات کودکی ،خاطرهی روزهایی #عالقه دارم و زمینهای پدریام در #روستا مناسب کشت زعفران
است که با اصرار ،پدر و مادرم را راضی میکردم تا به جای مدرسه ،بود ،فرصت را غنیمت ش��مردم و به کاش��ت زعفران مشغول شدم.
همراهش��ان بروم س��ر زمین دوستداش��تنی زعفران .صبح زود برای کاشت زعفران باید پیاز آن را خریداری کنیم و بعد ،یا به روش
وقتی که هنوز #آفتاب نزده بود ،همهی خانواده هرچه لباس گرم دس��تی و یا مکانیکی و با کمک تراکتور آنها را بکاریم .بهترین آب
داشتیم روی هم میپوشیدیم و میزدیم به دل صحرا .خاله و دایی و هوا برای رشد زعفران ،آب و هوای #معتدل است که نه زیاد گرم
باشد و نه زیاد س��رد .مناطقی مثل
و مادربزرگ و بچههای فامیل هم
خراس��ان رضوی و خراسان جنوبی
میآمدند کمک .پ��در روی آتش
که آب و هوای نیمهگرمسیری دارند،
#چای درس��ت میک��رد و همه با
برای کاشت زعفران مناسبترند» .از
دستانی که به خاطر چیدن گلها
پدرم میپرس��م« :زعفران در طول
#بنفش و یا حتی #سیاه شده بود،
س��ال و قبل از فصل برداشت به چه
دور هم مینشس��تیم و لذیذترین
مراقبتهایی نیاز دارد؟» که اینطور
صبحانهی عمرمان را میخوردیم.
جواب��م را میدهد« :حدود بیس��ت
نه از نشس��تن روی #خ��اک ابایی
شاید برای شما که بیشتر نام زعفران را در کنار
روز ت��ا یک ماه قب��ل از فصل رویش
داش��تیم و ن��ه از اینکه ب��رای در
نام قائنات شنیدهاید ،خواندن این خاطرات
گلها ،بای��د زمین #آبیاری ش��ود.
امان ماندن از سوز س��رمای پاییز
زعفرانی از تربت حیدریه کمی عجیب باشد
وقتی زمین کمی خش��ک و خاکش
و نسیم سحری ،آنقدر لباسهای
اما جالب اس�ت بدانید که زعفران حتی در
نمناک شد ،باید خاکهای سطحی
رنگبهرنگ روی هم بپوش��یم که
همدان با آب و هوای سردس�یری و بشاگرد
را زیر و رو کنیم تا گل زعفران بتواند
شبیه ویترین مغازههای #تاناکورا
هرمزگان ب�ا آب و هوای گرم و ش�رجی هم
#رش��د کند که اصطالحا به این کار
ش��ویم .بعد از صبحانه ،بزرگترها
کش�ت میش�ود و صدالبته تربت حیدریه با
«چهارشاخزنی» گفته میشود .یک
دوباره مش��غول کار میشدند و ما
تولید ساالنه بیش از س�ی و چهار تن زعفران
بار هم بعد از اتمام برداش��ت گلها
بچهها هم مش��غول ب��ازی .هر از
خشک ،بیش�ترین میزان تولید زعفران را در
باید زمین آبیاری شود و حین آبیاری
گاهی هم یک نف��ر #فریاد میزد
جهان دارد
هم به زمین #کود داده شود .غیر از
که مواظب باش��ید موق��ع بدوبدو
اینها ،به مراقبت خاص دیگری نیاز
گلها را #لگ��د نکنید .در خانه هم
همیش��ه یک هاون برنجی طالییرنگ و ق��وری چینی کوچکی با ندارد .بد نیس��ت به این هم اش��اره کنم که آبانماه فصل برداشت
نقش گلهای رز صورتی ،پای ثابت آشپزیهای مادرم بود و البته زعفران است و مدت زمان برداش��ت ،بین ده تا بیست روز میباشد.
هنوز هم هست .اول #زعفران را در #هاون میکوبد و بعد در قوری البد میدانید که زعفران «گرانترین محصول زراعی جهان» است.
کوچکش آن را دم میکند .زعفران درون قوری شبیه یاقوت سرخ دلیل ارزش باالی زعف��ران ،کاربردهای زیاد ای��ن گیاه در مصارف
میشود .بعد این دمکردهی زعفران ،یا میشود مسئول خوشرنگ خوراکی و دارویی اس��ت .زعفران حتی در صنایع مختلف هم قابل
کردن تهدیگ زعفرانی برای مهمانان وی��ژه ،یا مأمور خوشمزهتر اس��تفاده اس��ت و اجزای ش��یمیایی گرانقیمت��ی دارد .از طرفی
کردن شیرینی باقلوا .صدالبته که اضافهش��دن به یک لیوان چای کار برداش��ت زعفران فوقالعاده سخت اس��ت و نیروی کار زیادی
ایرانی خوشعطر نشاطآور ،بیشترین بهرهی ما از این بنفش بهشتی میخواهد .همهی اینها باعث ارزشمندی آن شده .دربارهی خواص
است .شاید برای شما که بیشتر نام #زعفران را در کنار نام #قائنات دارویی زعفران هم باید بگویم که این گیاه ،نشاطآور و ضد سرطان
ش��نیدهاید ،خواندن این خاطرات زعفرانی از تربت حیدریه کمی است؛ به هضم غذا و تقویت معده کمک میکند؛ مسکن و ضد درد
عجیب باشد اما جالب اس��ت بدانید که زعفران حتی در #همدان است؛ قدرت حافظه را باال میبرد و بسیاری از خواص دیگر».
باید کالله را از گلبرگها جدا کنیم
با آب و هوای سردسیری و #بش��اگرد با آب و هوای گرم و شرجی
هم کشت میش��ود و صدالبته تربت حیدریه با تولید ساالنه بیش مأموریت چی��دن گلها که تمام میش��ود ،تازه وق��ت پاککردن

آنهاست .باید کاللههای قرمز از گلبرگهای ارغوانی و پرچمهای حق :در تربت حیدریه کارخانهای برای فرآوری و بستهبندی
زردرنگ جدا شوند .کاری که اگرچه در ظاهر #آسان به نظر میرسد زعفران وجود دارد؟
اما چون به دقت زیادی نیاز دارد ،بسیار سخت است و زمانبر .معموال بله .چهار واحد فرآوری و بس��تهبندی در شهرستان وجود دارد که
خانوادهها دور هم مینشینند و مشغول پاککردن زعفران میشوند .بخش��ی از زعفران تولیدی را بس��تهبندی میکنند و الباقی هم به
بساط چای و میوه و گلگفتن و گلشنیدن هم به راه است .همیشه کارخانههای استان (خراسان رضوی) و یا خارج از استان میرود.
در بین گلبرگهای جدا شده -که خواص دارویی دارند و در صنایع حق :تفاوت زعفران ترب�ت حیدریه با بقی�هی مناطق مثل
رنگ استفاده میش��وند -پوس��ت نارنگی و انار هم پیدا میشود و شهرستان قائنات چیست؟
رنگهای سبز و قرمز و ارغوانی در کنار هم شبیه یک تابلوی نقاشی در گذش��ته تولید زعفران در ترب��ت حیدریه کمتر ب��ود و قائنات
زیبا میشوند .بعد از پاککردن ،باید کاللهها خشک شوند .از مادرم بیش��ترین میزان تولید و باکیفیتترین زعفران را داشت و شهرت
(مریم فرقانی) که کم و کیف این کار را به خوبی میداند ،میخواهم زعفران قائنات هم به همین دلیل اس��ت .ام��ا در حال حاضر چون
تا در اینباره بیش��تر توضیح دهد« :زعفران را میشود به سه شکل رسیدگی به مزارع در تربت نس��بت به شهرستانهای دیگر بیشتر
متفاوت پاک ک��رد .اگر کاللهها را به همراه ریش��ههای س��فیدش است ،سرگل زعفران تربت حیدریه درشتتر است .زعفران مناطق
جدا کنی��م و کنار هم ق��رار دهیم،
دیگر نسبتا ضعیف است.
به آن میگوییم «دسته» .اگر فقط
حق :اغلب کش�اورزان از قیمت
کاللههای قرمز جدا شوند ،میشود
پایی�ن زعف�ران گلهمندن�د؛
«س��رگل»« .نگین» هم زعفرانی
در حال�ی ک�ه قیم�ت ب�رای
اس��ت که با روشهای خ��اص و با
مصرفکنن�ده خیلی باالس�ت.
کمک دستگاه پاک میشود و بدون
دلی�ل ای�ن اختلاف قیم�ت
ناخالصی است .برای خشککردن
چیست؟
ه��م کاللهه��ا را روی پارچهه��ای
متأسفانه مدیریت و نظارت صحیحی
متأس�فانه نظارت صحیحی بر بازار زعفران
توری که بر چهارچوبهای پایهدار
بر بازار زعفران وجود ندارد و زعفران
وجود ن�دارد و زعف�ران تا از س�ر زمین به
نصب شدهاند ،در یک محیط گرم و
تا از سر زمین به دست مصرفکننده
مصرفکننده برس�د ،چندین بار بین داللها
خشک پهن میکنیم تا #هوا در زیر
برس��د ،چندین بار بین واس��طهها
دس�ت به دس�ت میش�ود و قیمت�ش تغییر
و رویشان #جریان داشته باشد و
و داللها دس��ت به دس��ت میشود
میکند .مثال قیم�ت واقعی زعفران نگین که
خوشرنگتر خشک شوند».
و قیمت��ش تغیی��ر میکن��د .مثال
باید از کشاورز خریده ش�ود ،االن هر کیلو
️ دس�ت دالل در جی�ب
قیم��ت واقع��ی زعف��ران نگین که
بیستمیلیون تومان اس�ت اما در عمل کمتر
کشاورز
باید از کش��اورز خریده ش��ود ،االن
از نصف این مبلغ نصیب کشاورز میشود که
اما این پای��ان س��فر خوشرنگ و
هر کیلو بیستمیلیون تومان است
گاهی با هزینههای کاشت و داشت و برداشت،
لع��اب کاللههای زعفران نیس��ت.
اما در عمل کمت��ر از نصف این مبلغ
برابری میکند
سرنوش��ت طالی س��رخ را بعد از
نصیب کشاورز میش��ود که گاهی
فروختهشدن به مغازههای خرید و
با هزینههای #کاش��ت و #داشت و
فروش زعفران -که در خیابان اصلی شهر ،در هر دو قدم یکیشان را #برداشت محصول #برابری میکند و س��ود چندانی برای کشاورز
میشود دید -از حسن استاد جویا میشوم.
ندارد.
حق :جناب اس�تاد! چند س�ال اس�ت که به خرید و فروش
️ آخرین برگ گزارش زعفرانی
زعفران مشغولید؟
کس��ی چه میداند که هرکدام از این نگینهای روییده از دل زمین
من از سال هزار و سیصد و هفتاد و شش در تربت حیدریه مشغول به که با زحمت #چیده میشوند و به دقت #پاک میشوند و با حوصله
کار خرید و فروش زعفران هستم.
#خشک میشوند ،چه ماجراهای عجیب و غریبی خواهند داشت؛
حق :سرنوشت زعفران بعد از خرید از کشاورز چه میشود؟ سوغات سفر زائری از #مش��هدالرضا خواهند ش��د یا رنگ طالیی
بعد از خرید از کشاورز ،ما زعفران را به تجار عمدهفروش میفروشیم برنجهای زعفرانیای که نوعروسی با چاشنی عشق پخته یا دمنوش
که یا آن را #صادر میکنند و یا به مصرف داخلی میرسد اما چون زعفرانی که قرار است حال یک بیمار س��رماخورده را بهتر کند و یا
قیمت زعفران در طول س��ال #تغیی��ر میکند و #ثابت نیس��ت ،کیلومترها دورتر از اینجا ،ش��ادیبخش قلب افسردهای باشد .اما
عدهای سودجو زعفران را به قیمت پایینتر از کشاورزان میخرند و کاش کسی هم پیدا ش��ود که این یاقوتهای س��رخ باارزش را ،نه
#انبار میکنند و وقتی قیمت زعفران باال رفت ،آن را به قیمت طال اینقدر #ارزان از #کش��اورز بخرد و نه آنقدر #گ��ران به #خریدار
میفروشند.
بفروشد!
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