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 ëغرق در بيآبي
خشكس��الي پيش از آبگیری سد
س��يوند به جان انجيرستانها افتاده
بود اما آبگيري سد ،روند خشك شدن
انجيرستانها را تشديد كرد؛ آن روز
كه رئيس دولت دهم تصميم گرفت
تا در ميان سيل مخالفان آبگيري سد
سيوند ،سد را افتتاح كند.
اين كارشناس��ان محلي بودند كه
نس��بت به خشك ش��دن بزرگترين
انجيرس��تان ديم خاورميانه هش��دار
دادن��د .هش��داري ك��ه در مي��ان
اعتراضها نسبت به تاريخ ارزشمندي
كه پشت سد سيوند غرق ميشد ،گم
ش��د .آن روز كمتر كسي به آنچه بر
س��ر انجيرس��تانها ميرفت ،توجه
داشت.
«هوم�ان خاكپور» كه به تازگي
از انجيرستانهاي اس��تهبان بازدید
ک��رده ،ميگوي��د< :به نظر ميرس��د
ك��ه در  8تا 10س��ال گذش��ته هيچ
كارشناس��ي از محيط زيست و منابع
طبيعي به اين منطقه سرنزده است>،
چون ب��ه گفته او ،زمينه��اي ملي،
تص��رف ،درخت��ان ب��ادام آن قط��ع
ش��ده و به ج��اي آن انجير كاش��ته
شده است.
او ميگوي��د« :تص��رف حت��ي به
صخ��ره كوهها هم رس��يده اس��ت».
آن ط��ور ك��ه پ��رس وجوه��اي او از
محليها نش��ان ميدهد حتي برخي
از زمينه��اي ملي به م��ردم منطقه
فروخته شده است.
رس�ول ح�اج باق�ري ،رئيس
انجم��ن مي��راث فرهنگ��ي و محيط
زيست پيشگامان خورشيد استهبان
توگو با روزنامه ايران ش��روع
در گف 
خشكسالي انجيرس��تانها را از يك
دهه پيش ميداند.
خشكس��الي كه بعده��ا آبگيري
سد س��يوند آن را تشديد كرد ،البته
نه مس��تقيم ،بلكه وقتي سد آبگيري
ش��د و حقابه ت��االب بخت��گان داده
نش��د .خشك ش��دن اين تاالب آغاز
صدمهه��اي وارده ب��ه انجيرس��تان
ش��د .بختگاني كه رطوبت مورد نظر
انجيرستانها را تأمين ميكرد.
س��طح آبهاي زيرزميني پايين
آمد ،بخ��ت از بختگان رو برگرداند و
فالمينگوها از بختگان كوچ كردند اما
كوچ آنها تنها پيام��د بد ماجرا نبود؛
بخت��ك روي انجيرس��تانها افت��اد.
منطق��هاي كه باغ��داران آن به گفته
حاج باقري بين دو تا سه قرن پيش از
كشت انگور و بادام به انجير روي آورده
بودن��د .باغهايي كه به گفته «هومان
خاكپور» هر روز گس��ترش بيشتري
پيدا ميكند.
او ميگوي��د به نظر ميرس��د كه
در  10س��ال گذش��ته هيچ نظارتي
روي باغه��ا انجام نگرفته اس��ت .اما
كاش��ت انجير به جاي درختان بادام
پايان ماجراي تلخ نيست و با تصرف
زمينها مس��أله تمام نميشود .آنها
به روش غرقابي در انجيرس��تان روي
آوردند ،يعني حاال زمينهاي ديم را با
خريد آب و با تانكر آبياري ميكنند!
روش��ي كه به گفته خاكپور شايد
در كوتاه مدت محصول بسيار پرآبي
بده��د و س��ود سرش��اري را نصيب
باغداران كند اما در طوالني مدت كه
او در نهاي��ت آن را  10س��ال عنوان
ميكند به خش��ك شدن انجيرستان
منجر ميشود .كارشناسان محلي هم
ميگويند باغهايي كه امروز با خريد
آب ،ارتزاق ميش��ود ،در س��الهاي
آينده بارندگي نرمال و باالي متوسط
جوابگوي نياز آنه��ا نخواهد بود ،آنها
اي��ن مس��أله را يك هش��دار جدي
ميدانند.
«دكتر حميد زارع» ،كارشناس
مركز تحقيقات انجير استهبان هم در
گفتوگو با روزنامه ايران ،برنامهريزي
براي باغداري اصولي در منطقه را تنها
راه نجات انجيرستان شهر ميداند.
زارع بي��ش از هرچي��زي روي
راهكاره��اي كاه��ش مص��رف آب
در انجيرس��تانها تأكي��د ميكن��د.
راهكارهايي كه مركز تحقيقاتي كه او
در آن مش��غول به تحقيق و مطالعه
اس��ت به تنهاي��ي نميتوان��د انجام
دهد .به اعتق��اد او ،دولت بايد مردم
را آم��اده همكاري كند تا براي نجات
انجيرستان ،معيشت و محيط زيست
منطقه با طرحها ،همكاري كنند.

در  8سال گذشته كارشناسان كجا بودند؟

زهرا کشوری

انجيرستانهاي استهبان
غرق ميشوند

س�د س�يوند كه آبگیری ش�د ،حقابه بختگان هم قطع ش�د ت�ا بختگان
هم ش�وربختانه خشك ش�ود .خشك ش�دن بختگان آغاز خشك شدن
انجيرستانهاي اس�تهبان نبود اما آن را تشديد كرد .خشكسالي پيش
از س�د ،چنبره بر تن درختان آن زده بود .انجيرس�تانهايي كه وس�عت
23هزار هكتاري ،آنها را در صدر انجيرستانهاي ديم خاورميانه قرار داده
است .سايه سنگين خشكسالي بر سر انجيرستان كه افتاد باغداران تنها
راه نجات باغهايشان را در آبياري دستي دانستند .تبديل باغهاي ديمي
به غرقابي؛ اما آبياري دستي هم آفتي به نام «مگس سركهاي» را به جان
باغها انداخت« .هومان خاكپور» كارشناس منابع طبيعي خبر تلخ ديگري
هم به روزنامه ايران ميدهد :برخي از افراد در  8سال گذشته زمينهاي

ح��اج باق��ري و خاكپ��ور ه��م
ميگوين��د بايد م��ردم را براي نجات
باغ هايشان همراه كرد ،چون ممكن
اس��ت با مقاومت اجتماع��ي روبهرو
ش��وند .باغداران��ي ك��ه نميدانند با
تانكره��اي آب ،باغش��ان را آبي��اري
نميكنند بلك��ه آن را غرق ميكنند.
تالشهاي تازهاي از سوي كارشناسان
محي��ط زيس��ت ب��راي جلوگيري از
ه��در رفت��ن آب و تس��طيح اراضي
مل��ي انجام ش��ده ام��ا نتيجهبخش
نبوده است.
آن ط��ور كه حاج باق��ري تعريف
ميكن��د ،دو روس��تا از روس��تاهاي
اس��تهبان ب��ا كارشناس��ان محي��ط
زيس��تي ك��ه ب��ه تازگي ب��ه منطقه
رفتهاند ،برخورد كردهاند .در برخي از

اس��تهبانيها به انجير وابس��ته است
بنابراين بايد قشر باغدار و كشاورز را
متوجه تهديدي کرد كه روش آبياري
غرقابي براي آنها دارد.
كش��اورزان بايد بدانند روشي كه
آنها انتخ��اب كردهان��د در نهايت به
نابودي باغها ،محيط زيست و آبهاي
زيرزميني منطقه منجر خواهد شد .تا
اين س��ؤال برای افكار عمومي پيش
بيايد كه چه بايد كرد؟
 ëخريد و فروش آب
خري��د و ف��روش آب ح��اال در
اس��تهبان به يك ش��غل تبديل شده
اس��ت .مس��ألهاي كه ح��اج باقري و
خاكپور ه��م آن را تأيي��د ميكنند:
«برخي از كش��اورزان آب زمين خود

80درصد زندگي استهبانيها به انجير وابسته است
بنابراي�ن باي�د قش�ر باغ�دار و كش�اورز را درباره
تهدي�دي كه روش آبياري غرقابي ب�راي آنها دارد ،متوجه
كرد .كشاورزان بايد بدانند روشي كه آنها انتخاب كردهاند
در نهاي�ت ب�ه ناب�ودي باغها ،محي�ط زيس�ت و آبهاي
زيرزميني منطقه منجر خواهد شد

مناطق روستايي ،روستائيان جنگلها
را آت��ش زدند و به داخل اراضي ملي
پيشروي كردند .او زمينهاي اطراف
بختگان را هم در خطر تصرف اعالم
ميكند .به گفته حاج باقري ،تاكنون
 13حك��م دادگاهي براي قلع و قمع
درختان منطقه صادر شده است.
زارع ه��م ي��ك مس��أله ديگ��ر را
يادآوري ميكن��د 80 :درصد زندگي
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را ب��ه باغ��داران ميفروش��ند چون
برايشان بهصرفهتر است».
حرفه��اي او ي��ك نكت��ه تلخ را
ي��ادآوري ميكن��د؛ غرقابي ش��دن
انجيره��اي ديم نه تنها آب منطقه را
مصرف ميكنند كه كشاورزي را هم
از كشاورزان ميگيرند .اين در حالي
است كه به گفته زارع استفاده از آب
زياد باعث ميش��ود ريشههاي نازك

ملي را تصرف كرده و با قطع درختان خودروي بادام ،بخش بسيار زيادي
از آنه�ا را تبديل به باغ انجيركردهاند .باغ انجيرهايي كه با روش غرقابي
آبياري ميشوند و عالوه بر زياني كه به باغهاي ديم وارد كرده ،سفرههاي
زيرزميني را هم تهديد ميكنند .يكي از كارشناسان محلي ميگويد اگر
وضع به همين منوال پيش رود شهر استهبان در سالهاي آتي آب شرب
هم نخواهد داش�ت و بدون ش�ك باغهاي انجير آن از بين خواهد رفت.
خاكپور هم ميگويد به نظر ميرسد بخشي از زمينهاي ملي به باغداران
فروخته شده تا اين س�ؤال پيش بيايد كه چطور ميتوان زمينهاي ملي
را برخالف قانون فروخت؟ در  10س�ال گذش�ته مس�ئوالن محلي چه كار
ميكردند؟

(موبي��ن) درخت��ان انجير به س��طح
خ��اك بيايند و با گرم ش��دن هوا از
بين بروند.
اما اين پايان ماجرا نيس��ت؛ مواد
غذايي خ��اك اط��راف درختان ديم
شسته شده ،به اعماق ميرود و خاك
از نظ��ر م��واد غذايي فقير ميش��ود
و درخت��ان رش��د مناس��بي ندارند.
همچنين آبياري باعث ش��يوع آفت
مگس سركه (ترشيده شدن محصول
انجير) خواهد ش��د ،اتفاقي كه بوقوع
پيوسته اس��ت .كافي است يك باران
بياي��د ت��ا آفته��ا در منطقه پخش
شوند.
همچني��ن ب��ه گفت��ه او ،آبياري
خ��ارج فص��ل درخت��ان در فص��ول
خش��ك و گرم س��ال باعث ميشود
درخ��ت ،مقاومت خود را نس��بت به
درخت��ان ديگ��ر از دس��ت بدهند .از
سوی دیگر آبياري خارج از فصل در
زمان گرده افش��اني (ب��ردادن) باعث
كم شدن فعاليت زنبور «بالستوفاگا»
ش��ده و گردهافش��اني خوب صورت
نميگيرد.
به گفته او آبي��اري باغهاي انجير
در زمان رس��يدن ميوه باعث افزايش
«زهرابه افالتوكس��ين» ميشود و از
صادرات آن جلوگيري به عمل خواهد
آمد .با اي��ن وجود باغداران همچنان
در ح��ال خريد تانكره��اي آب براي
آبياري درختاني هستند كه روزگاري
فق��ط با نزوالت جوي ب��ار خود را به
خارج از كشور صادر ميكردند.
او هرس ش��ديد اندامهاي هوايي
درخ��ت را در ح��ال حاض��ر بهترين
روش ب��راي كم ك��ردن مصرف آب
در انجيرستانهاي استهبان ميداند.
هرسي كه قس��مت هوايي درخت و
ريشه را به يك نس��بت ميرساند تا
ريش��ه از پس تأمين رطوبت درخت
بربيايد.
او اعتق��اد دارد اگ��ر بخش هوايي
درختان نسبت بيشتري داشته باشد،
ريش��ه جوابگوي رطوب��ت مورد نظر
او نخواهد بود .هرس��ي كه به خنك
كردن تنه درخت منجر ميشود.
زارع اس��تفاده از مواد ش��يميايي
«كائولي��ن» را از ديگر روشها براي
كنت��رل مص��رف آب ميدان��د ك��ه
پاشيدن آن روي سطح درخت باعث
كاه��ش دم��ا و تبخي��ر در درختان

ميشود.
او در پاسخ به اين سؤال خبرنگار
روزنام��ه اي��ران مبن��ي براينكه آيا
اس��تفاده از ي��ك م��اده ش��يميايي
پيامده��اي جانبي ن��دارد ،ميگويد:
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«امتحان كرديم و اثر س��وئي ندارد».
او مالچپاشي را هم يك روش خوب و
مؤثر ميدادند.
جه��اد كش��اورزي اس��تهبان
ه��م هش��دار دادن درب��اره آف��ات و
بيماريه��اي درخت��ان و پيامدهاي
آن به باغ��داران در اثر آبياري زياد و
بيموقع در درختان انجير را بهترين
راه توجيه باغداران ميداند .آفتهايي
كه هومان خاكپور را هم نگران كرده
است.
زارع همچني��ن ميگوي��د« :اگر
وضعيت مصرف آب به همين منوال
پيش برود ،شايد آبي براي شرب هم
پيدا نشود ».او تأكيد ميكند كه بايد
راه��كاري براي نجات انجيرس��تان و
اس��تهبان پي��دا كرد چ��ون زندگي
اكثريت استهبانيها به انجير وابسته
اس��ت و اگر نخواهيم راهكار اصولي
براي آن بينديش��يم ،ممكن است در
سالهاي آتي به خالي شدن شهر هم
منجر شود.
جعف��ري ،سرپرس��ت ايس��تگاه
تحقيقات انجير استهبان هم با توجه
به پراكنش و مي��زان بارش نزوالت
آس��ماني ميگويد« :در صورت نياز
ميت��وان آبي��اري كمك��ي درختان
انجي��ر را در فاصله زمان��ي ماههاي
اسفند تا ارديبهشت به اندازه تفاضل
ني��از واقعي درخت و مي��زان بارش
انجام داد.
ب��ه منظ��ور حف��ظ رطوب��ت در
س��ايهانداز گياه ميتوان از مالچهاي
پوس��ت س��خت بادام ،كلش گندم و
س��نگ شكس��ته در مقياس بادامي
استفاده كرد».
كارشناس��ان همچني��ن ه��رس
تنك تنه در مناطق آس��يب ديده به
منظور جوانسازي و كاهش خطر از
بين رفتن درخت ب��ا توجه به تعداد
تنه و محي��ط كل تنههاي موجود را
پيشنهادميكنند.
مس��أله ديگري هم وج��ود دارد؛
عالوه بر اينكه بايد مردم را با مضرات
استفاده آب فراوان در انجيرستانها
آش��نا ك��رد ،باي��د جل��وي تص��رف
زمينها ملي را گرف��ت و زمينهاي
متصرف ش��ده را به عرصههاي ملي
بازگرداند.

خیلی دور ـ خیلی نزدیک

راه رفتن در مريخ اما در سياره زمين
شیرین مهاجری

گوش��هاي از كره زمين هست كه انگار متعلق به جاي ديگري از كهكشان است.
جايي كه ناگهان حال و هوا عوض ميشود و بيآنكه سوار سفينه شوي و راهي دراز
بپيمايي ،وارد سياره ديگري ميشوي.
احس��اس ميكني شازده كوچولو هستي و در بين سيارهها سرگرداني .نميداني
دقيقاً در كجا ايستادهاي ،كره ماه؟ مريخ؟ اما نه ...پايت روي زمين است .درست در
گوشهاي از جنوب شرقي ايران ،سيستان و بلوچستان.
در  50كيلومتري راهي كه از چابهار به بندر گواتر كش��يده ش��ده ،كوههايي در
س��مت چپ ج��اده رخ مينمايد كه به آن كوههاي مريخ��ي يا كوههاي مينياتوري
ميگويند .كوههايي كه گويي از مريخ جدا ش��دهاند و به زمين افتادهاند .طرف ديگر
ج��اده اما منظرهاي كام� ً
لا متفاوت را در قاب تصوير گنجان��ده ،تصويري از درياي
بيكران و آرام عمان كه با آسودگي در بستر خود آرميده و به كوههايي كه از سياره
ديگر فرود آمدهاند چشم دوخته .آرامش دريا و آوايي كه از آن به گوش ميرسد در
تركيب با كوههاي مينياتوري يكي از منحصر به فردترين مناظر طبيعت را به تصوير
كش��يده اما كم لطفيها و بيتوجهيها سبب شده تا كمتر مورد بازديد گردشگران
قرار بگيرد.جنس رس��وبي و فرسايش خاص كوهها سبب شده كه شيارهاي زيبايي
روي كوهها نقش ببندد و كوهها به شكلي خاص و استثنايي تراش بخورند و تصاويري
شكل بگيرد كه گويي نقاشي ماهر آنها را به تصوير كشيده است ،اما نقاش طبيعت
بهترين تصويرگر اس��ت.كوهها با قد و قوارههاي متفاوت رو به دريا و در كنار هم به
صف شدهاند ،بعضيها تا  5متر و بعضي ديگر به  100متر هم ميرسند.
كوههاي مريخي با شكل و شمايل غيرعادي و چاك چاك ،با شكلهايي عجيب
و غريب و بدون پوشش گياهي و با رنگي خاكستري در يك سو و درياي فيروزهاي و
ماسههاي سرخ رنگ با درختچههاي بياباني روييده از دل آن در سوي ديگر ،دست
به دس��ت هم دادهاند و چنان منظرهاي رؤيايي و تخيلي را در ذهن پديد ميآورند
كه ميتوان بياغراق جاده چابهار – گواتر را يكي از زيباترين و خاصترين جادههاي
ايران دانست.
اگ��ر ب��ا جاده همراه ش��وي خواهي ديد ك��ه دريا در هر قدم با تو قايم باش��ك
بازي ميكند و در سراش��يبيها و س��رباالييهاي پر پيچ و خم راه ،گاه به گاه سرك
ميكشد و برايت دست تكان ميدهد .دشت هم در ميانه راه به آبگير بدل ميشود و
تاالبهايي در آن پديدار ميشود كه درسوي دريا به رنگ صورتي و در سوي كوهها
به خاكس��تري مايل به سفيد درميآيد و پرندگاني همچون فالمينگو ،تيهو ،عقاب
دشتي و حواصيل را در خود پناه داده است.
كوهها در زمانهاي خيلي دور زير خروارها خاك بودند و با گذشت زمان خاك را
از روي خود تكانده و چهره اصلي شان را نمايان كردهاند.
در اين مسير كوههاي مريخي تو را تا رسيدن به دهكده صيادي تيس ،دهكدهاي
با  2500س��ال قدمت ،بدرقه ميكنند و پس از آن محو ميشوند .داستان كوههاي
مريخي كه پايان ميگيرد ،حكايت تيس آغاز ميشود...

یک جـــدول با دو شـــرح

5628

ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وی�ژه» اس�ت .در ص�ورت تمای�ل به حل دو ش�رح ابتدا یک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول ويژه

افقي:
 -1مرواري��د ده��ان -نه��ادي ك��ه
2
مس��ئوليت كنترل سيس��تم پولي
3
كشور را عهدهدار باشد
4
 -2اصيل و نجيب -بازداشتن -چانه
5
 -3مردود -مقياس -شك -درنده
آرام
 -4روزگارها -سربها -آهسته،
6
 -5دس��ت نخورده -زمزمه كننده-
7
واجب نيست
8
 -6ميگذارند تا در بند كشند -برنا-
ماده آل��ي ازتدار كه از تجزيه مواد
9
پروتئيني در بدن حاصل ميشود
10
 -7شهري در هند -اسمي -درخت
11
جنگلي
 -8نوعي ساز -ضد پشتك -اذيت-
12
برهنه
13
 -9مركز يونان -مكنده خونآشام-
14
استخوانبندي
15
 -10مرحل��هاي در زراع��ت -توب��ه
پذيرنده و بخشاينده گناه -بيدرنگ
 -11سنگيني قيمتها -مقدار فشار
الكتريكي -چغندر پخته
 -12مقاصد و اهداف -بدهي ،قرض -آفريدگار
 -13مرطوب -وسيلهاي الكتريكي در منزل -آدم بسيار سختگير -ضمير غايب
 -14اميدواري -پيچ شش گوش -غذاي شيرازي
 -15پادشاه ساساني -گنجينه اسناد

افقي:
 -1جان��ور نس��وز -پ��در
ايمنيشناسي
 -2مار افسانهاي -مكر -جايز
 -3جن��س مؤنث -ت��رك دنيا-
گلي خوشبو -گل سرخ
 -4نوع��ي از زردآل��و كه بس��يار
ش��يرين و مطبوع اس��ت -سوره
هجدهم -جانشين
 -5ج��واب مثب��ت -روس��تايي
نزديك سلماس -جمع ناحيه
 -6امر به آوردن -دادني با وعيد-
قطعه نازك و دراز فلزي
 -7ريش -آماده كردن -قبال
 -8ح��رف همراه��ي ع��رب-
ب��ازرگان -كبوت��ر ج��دول! -نام
نيستلروي
 -9داروي هوش��بري -وق��ت-
توبره و انبان
 -10پشت سر هم -تاريخنويس-
پخش و پال
 -11در كشتي كار ميكند -گازي بيرنگ و آتشزا -جسم نيست
 -12فرمان كشتي -مقابل جزئي -گردنه كوه
 -13عناد -فرزند رستم -بخشي از سورهها -بيماري
 -14كالم پرسش -فرهنگ و دانش -شهری در هلند
 -15فيلمي از اصغر فرهادي -پيل الكتريكي

عمودي:
 -1مي��وهاي از خان��واده مركبات -مرجع رس��مي تظلمات و ش��كايات طبق قانون
اساسي
 -2در دسترس بودن -ميراث خوار خرس -كركري
 -3بله روسي -شهری در چهار محال و بختياري -عالمت -هنوز آدم نشده!
 -4چرم -بازگشت صدا -ورزش توپ و راكت
 -5چاشني غذا -برجسته ،سرآمد -نام پسرانه
 -6مهرباني -شهر مهم افغانستان -به دنيا آمدن
 -7ضد خوب -نوشتن مطلبي در كتاب -ماركي بر خودروهاي سنگين -الفت
 -8دومين رود طوالني اروپا -قدر و قيمت بيگانه
 -9رشد -نظير -حرف دوم يوناني -عزيز عرب
 -10س��ي و شش��مين
حل جدول عادی شماره 5627
رئيسجمهور امريكا -در آرزوي
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
فرزن��د -گروه��ي از آغازيان با
1
ي ي
ا
ا س ت و
گ ي ن ه
م
ز
ر
پاهاي كاذب
ا ك
ي
ف ر
و ج د
ن
ا
 2ش ب
 -11آش��كار -مش��ت م��ال-
ا
ر
ي پ
ا
ت
م ن ف س
ه
 3ت
4
ن
ا
ر ت ي ز
ا
پ
ك س ا
ا
ه
نگهبان ،مراقب
5
ش ن ي
ر ت
ا
د
ا
ي
و ص ا
پاي��ه،
چنگي��ز-
 -12قان��ون
د ي و
ا
ر
ل ك
س ا
م ن
ر
 6خ
ز
ه
م
ا
ن
ا
م ي ر
م
 7ش ا
ستون -دربند
م ن
ن د
ا
ي ب
ا
پ ه ن
 8ك ر
 -13پش��م س��وخته -جزيره
9
ت ك ه
ش ن ي د
ه
ل
ش ا
ا
ايراني -يار مجنون -لعاب
ب
ا
س ر
م
ل گ ا
ي ت
ا
و
 10ر
11
ش و ش ت ر
ب
ا
ج و
ر ك ب
 -14م��چ دس��ت -دم��ا-
ب د
پ
ا
پ
ه
ز
ر
م ي ن ل
 12ز
پارچهفروشي
ا
ا ش
ب
ش ا
ن ه
ا
د
 13ي ي
پ ر پ ر
ز ن د
ل گ
 14ر ش ت
 -15دس��ري دلچسب -نوعي
و ي
ر
و س
و
ا
ي ط
 15ك ل ي س ا
جدول و سرگرمي

عمودي:
 -1پرنده رنگينپوش -لرزانك ميوه
 -2مركز فيليپين -ميانه -چرم نرم
 -3مخفف نه از -جهانگرد -سرها -رخشندگي
 -4بهر پخت آبگوشت بايد خريد -مخترع ماشين بخار -نمابر
 -5درست شدن كارها در لفظ عاميانه -التهاب مغز سر همراه با تشنج و پريشان
حواسي -از وعدههاي غذايي
 -6زاپاس -ستارهشناسي -تارمي
 -7عيب و نقص -ميوه تابستاني -ضايع -اجداد
 -8درخواست عفو يا كمك -گناه كننده
 -9قطعه كاغذ -قرض -گروه -افزوني برنج پخته
 -10ش��هري در روس��يه-
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