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ظرفیتهای اقتصادی  450گونه گیاه دارویی در کهگیلویه و بویر احمد ناشناخته مانده است
یادداشت

تنوع گیاهی  60کشور در قلب دنا
حمیرا حیدریان

خبرنگار

ایمنا

در کهگیلویه و
بویراحمد بیش از ۲هزار
گونه گیاهی رشد می
کند که از این تعداد
۴۵۰گونه آن دارویی
است .این استان با
وجود رویش متنوع این
تعداد گیاهان دارای
پتانسیل بسیار خوبی
جهت توسعه کشت
گیاهان دارویی است،
کشت گیاهان دارویی
می تواند مصرف آب
را در زمینه کشاورزی
پایین و در آمد
بهره برداران را باال ببرد
هضــم غــذا ،جلوگیــری از حملههای هیســتری،
رفــع درد دنــدان ،جلوگیــری از رشــد میکــروب،
درمان ســیاه سرفه و برونشیت ،درمان یبوست از
جمله خواص شناخته شده آنغوزه است که تنها
یکی از گیاهان دارویی این سرزمین می باشد.
تــاج الدینــی بیــان کــرد :متأســفانه بخــش
زیــادی از گیاهــان دارویی اســتان کــه در طبیعت
رشــد میکنند بهدلیل برداشــت بیرویه آســیب
میبیننــد و از ایــنرو آموزش چگونگی داشــت و

برداشــت و ترویج کشــت گیاهان دارویــی یکی از
گامهای مؤثر در این زمینه در استان است.
زواره آزادپــور مدیــر امــور باغبانــی ســازمان
جهاد کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این
خصــوص در گفتوگو با خبرنــگار «ایران» گفت:
 220هکتــار از اراضــی زراعــی و  3500هکتــار از
اراضــی ملی زیر کشــت گیاهــان دارویی همچون
کرفس ،آنغوزه ،موســیرو ...است .از دیگرگیاهان
دارویــی کــه در ایــن اراضــی کشــت میشــود نیــز
میتوان بــه بادرنجبویــه بومی ،بابونــه ،کتان ،به
لیمو ،چای ترش ،آلوئه ورا ونعناع فلفلی اشــاره
کرد.
وی بــه وجــود ســه کارخانــه تولیــد گیاهــان
دارویی در اســتان اشــاره کرد و افــزود :دوکارخانه
در حــال حاضــر از خط تولید تــا عرضه آن یعنی
از عصارهگیری تا تولید لوازم آرایشــی و بهداشتی
در حال فعالیت هســتند که مجموعاً سه شرکت
فعالیــت ایــن دوکارخانه را برعهــده دارند ویکی
از شــرکتها بیشــتر روی گیــاه دارویــی شــیرین
فعالیــت دارد و ســومین کارخانه که بــا همکاری
بنیــاد برکت درحال ســاخت اســت تــا  80درصد
پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت و قرار اســت در
تولیــد داروهای گیاهی فعالیــت کند.اما آنچه که
بســیار حائز اهمیت است نبود چرخه وتجهیزات
فرآوری اســت که امیدواریم در ســاخت ســومین
کارخانه این بخش نیز لحاظ شود.
وی بــه صادرات این گیاهان دارویی بهصورت
خــام فروشــی بــه کشــورهای اروپایــی و آســیایی
اشــاره کرد و اظهارداشــت :گیاه دارویی چون «به
لیمو» به کشور ترکیه و شیره آنغوزه به کشورهای
متقاضــی چون اروپا ،هند ،امارات و مالزی صادر
میشــود .کشــور آلمان نیز یکی از پرطرفدارترین
خریــداران گیــاه دارویــی شــیرین بیان اســت .اما
نکتــه قابــل توجــه اینکه بیشــتر ایــن محصوالت
بهصــورت خــام فروخته میشــود وایــن نکتهای
است که باید مسئوالن به آن توجه کنند.
ایــن کارشــناس بــه تولیــد گیاهــان دارویــی
بهصــورت محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی

و صــادرات آنهــا بــه خــارج کشــور اشــاره کــرد و
بیــان داشــت :شــرکتهای ســینه ره و زردبنــد
بــا تولیــد لــوازم آرایشــی بجــز عرضــه آن بــه
بــازار داخلــی آنهــا را بــه بــازار خارجــی همچون
اروپــا و مالــزی صــادر میکننــد و در ایــن زمینــه
موفق نیز بودهاند.
آزادپــور تولید ســاالنه ایــن گیاهــان دارویی در
اســتان را  300تــن عنــوان کــرد و گفــت :در ســال
فقــط 5تــن عصــاره آنغــوزه تولیــد میشــود کــه
 90درصــد آن صــادر میشــود .نــوع آب و هــوا و
بارندگیهــای خوب باعث شــده تا شــرایط برای
رشــد انــواع گیاهــان مهیا شــود به طــوری که این
اســتان باالتریــن تنوع گیاهان وحشــی ودارویی را
دارد وکشــت دراراضــی بیشــتر به صــورت دیمی
انجام میشود.
وی با بیــان اینکه میزان تولیــد این گیاهان در
ســالجاری نســبت به ســال گذشــته از یک رشــد
 24درصدی برخوردار بوده اســت عنــوان کرد :با
توجــه به شــرایط بــه وجود آمده ناشــی از شــیوع
بیمــاری کرونا در بخشهــای مختلف اقتصادی؛
محصــوالت کشــاورزی از جملــه گیاهــان دارویی
اســتان نیــز تــا حــدی دچارضــرر و زیان شــدهاند
امــا خوشــبختانه این خســارت خیلی زیــاد نبوده
اســت و گیاهــی چــون آلوئــه ورا کــه امــکان انبــار
کــردن و فــروش آن در زمان دیگــری وجود دارد
خوشــبختانه در این چرخه تولید و عرضه از زیان
مصون بودهاند.
مدیر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی
کهگیلویــه و بویراحمــد به تعــداد بهره بــرداران
در اراضــی کــه مشــغول فعالیت هســتند اشــاره
کــرد و افــزود :بیــش از  600نفر در اراضی اســتان
مشــغول جمعآوری و چیدن این گیاهان هستند
و نزدیــک بــه  80نفــر نیــز در دوکارخانــه گیاهان
دارویــی فعالیــت میکننــد امــا متأســفانه وجود
دالالن و واسطهها باعث شده تا بیشترین آسیب
اقتصادی به بهره برداران وارد شود.
وی نبــود تشــکل در زمینــه خریــد گیاهــان
دارویــی تا بازار عرضه را یکی از عمده مشــکالت
این چرخه دانســته و تصریح کرد :وقتی تشــکلی
نیســت که محصول جمعآوری شده توسط بهره
بــرداران تــا عرضه بــه بــازار داخلــی و خارجی را
نظــارت و اداره کنــد ،باعــث میشــود دالالن و
واســطهها جــوالن داده و نبــض بازار را به دســت
بگیرند و این باعث میشود خوشه زنجیره تولید
ناقص بماند.
آزادپــور خــام فروشــی گیــاه دارویــی آنغــوزه
را از جملــه مشــکالتی دانســت کــه گریبان ســایر
محصــوالت را هــم کــم و بیش گرفته اســت .وی
در ایــن موردبیــان کرد :اتــاق بازرگانی ،ســازمان
جهاد کشــاورزی و دیگر متولیان در صدد هستند
تا راهکاری را بدیــن منظور ارائه دهند اما تاکنون
کاری صورت نگرفته و این روند معیوب همچنان
ادامه دارد .وی به نبود ماشــینآالت برای کشــت
مکانیــزه و کمبود ادوات در این زمینه اشــاره کرد
و گفــت :برداشــت ایــن گیاهان بیشــتر بهصورت
دســتی انجام میشود که جا دارد به این موضوع
بهعنوان یک مشکل نگاه ویژه کرد.

مردم کردســتان ،جزو شــریفترین مردمان ایران اسالمی هستند که همواره
و بــه درازای تاریــخ حافظ مرزهای غربی ایران بودهانــد ،مردمانی که با وجود
تنگناهــای مالــی و اقتصادی و عقــب ماندگیهای مفــرط در ادوار مختلف با
تمام وجود دل در گرو ایران عزیز خود بستهاند و با وجود توطئه و دسیسههای
دشمنان همچنان پایبند به نظام و انقالبند.
بهمن مرادنیا
استاندار کردستان
متأســفانه طی ســالیان گذشته ما در استان کردســتان و در شهرستانهای
مرزی با پدیده کولبری مواجه بودهایم که کاربسیار مشقتبار و طاقتفرسایی
برای کســب روزی حالل اســت؛ کولبرانی که با حمل بار بر دوش خود در مناطق صعبالعبور کوهســتانی
جان شیرینشــان را به خطر میاندازند و همواره کمترین ســود و بهره نصیبشــان میشود و بعضاً نیز به
خاطر شــرایط امنیتی و تهدیدات مرزی و همچنین الزام نیروهای نظامی به حراســت از مرزها که آبســتن
همه نوع تهدیدی است ممکن است تیراندازی صورت بگیرد که گاهی نیز منجر به حوادث ناگواری برای
کولبران میشــود .آنچه این روزها از شــلیک عمدی به کولبران در فضای مجازی گفته میشود و متأسفانه
آمیخته با داستانسرایی و نیات دشمنانه و تفرقه افکنانه بدخواهان نظام جمهوری اسالمی ایران شده است،
با واقعیاتی که در این منطقه وجود دارد کامالً متفاوت اســت .شــلیک عمدی به کولبران هیچ گاه در مشی
و شــیوه مرزبانان ما نبوده اســت و چنین ادعاها و تهمتهایی را تکذیب میکنم .اشــاعه چنین ســخنانی
حاصلی جز آزردن روح و روان مردم ندارد .با اینکه کولبری را به عنوان یک واقعیت تلخ که نشانگر مشکالت
اقتصادی است پذیرفتهایم ،اما پر واضح است که تداوم پدیده کولبری با توجه به شرایط کشور امکانپذیر
نیست و باید برای زدودن آن از زندگی مردم در این مناطق کاری کرد.
من به عنوان استاندار و نماینده عالی دولت در کردستان که خود بومی استان هستم و رنجهای مردم را
از نزدیک لمس میکنم ،همواره از این وضعیت دردناک و ناخوشایند آزرده خاطرم.
امیــدوارم با تالشهای بســیاری که در بخشهای مختلف کشــاورزی ،آب ،صنعــت و دامپروری انجام
شــده و همچنین ایجاد منطقه آزاد تجاری بانه مریوان که منتظر تصویب آن در صحن مجمع تشــخیص
مصلحت هســتیم و ورود جدی ســرمایهگذاران بخش خصوصی بتوانیم روش و شــیوه زندگی مردم این
مناطق مرزی را به ســمت تولید ســوق دهیم تا برای همیشه این مردم زحمتکش و نجیب از رنج کولبری
خالصــی یابنــد .با وجود همه تنگناها تالش کردیم که در ایام بیماری کرونا از منابع مختلف کمکهایی را
بــرای پر کردن بخشــی از نیازهای کولبران در قالبهای گوناگــون انجام دهیم که یک نمونه آن کمک پنج
میلیارد تومانی به صورت کارت هدیه به مرزنشینان و کولبران در شهرستانهای مرزی بود.
معتقدم چیزی ارزشــمندتر از جان هموطنــان ایرانی و همزبانان عزیزم وجود نــدارد و برای بهروزی و
کاستن از آالم آنان از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.

دود عروسیهای روستاهای لرستان در چشم دهیاران

گزارش

گیاهــان دارویــی از جملــه ظرفیتهــای بالقوه و
بالفعل اقتصادی اســت که در بسیاری از مناطق
بومــی ایران می توان دید .در این میان کهگیلویه
و بویراحمــد بــه تنهایی ،بــا دارا بــودن  450گونه
گیــاه دارویــی یکــی از متنوعتریــن اســتانهای
کشــور در زمینــه تولید گیاهــان دارویی اســت .در
واقــع در زمینــه گیاهــان دارویی ،این اســتان رتبه
نخست کشــور را دارد همچنین این استان دارای
 ۴۶گونــه گیاهی بومی و ســه گیــاه دارویی کمیاب
دنیا شــامل باریجه ،آنغوزه و گزانگبین اســت که
بــه وفور در ارتفاعات این اســتان یافت میشــود.
بومــادران ،بیلهــر ،جاشــیر خوراکــی ،تــره کوهی،
کلــوس ،بن ســرخ ،کارده ،آویشــن ،اللــه واژگون،
ترنجبین ،خارو ،خشت ،چوش ،درمه ،برنجاس،
کاســنی و ســیاه دانــه از جملــه گیاهــان دارویی و
خوراکــی در ایــن اســتان اســت .گفتنــی اســت در
سراسر این استان بیش از 2هزار گونه گیاهی رشد
میکنــد کــه از این مجمــوع ،افزون بــر 1200گونه
آن تنهــا در منطقــه حفاظــت شــده دنااســت
بهگونــهای کــه بــه انــدازه  ۶۰کشــور دنیــا در آن
گیاه دارویی میروید.
الیــاس تــاج الدینــی رئیــس ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد در
گفتوگــو بــا خبرنــگار «ایــران» گفت :حضــور پر
رنگ دالالن و واســطهها ،نبود امکانات مناســب
بــرای خریــد تضمینــی و بازاریابی ،نبــود فناوری
تولیــد و تجهیزات فرآوری و تبدیل و بســته بندی
از مهمتریــن مشــکالت تولیدکننــدگان گیاهــان
دارویــی در ایــن اســتان اســت .وی بیان کــرد :در
کهگیلویــه و بویراحمــد بیــش از  ۲هــزار گونــه
گیاهــی رشــد میکند کــه از این تعــداد  ۴۵۰گونه
آن دارویــی اســت .ایــن اســتان بــا وجــود رویش
متنــوع این تعداد گیاهان دارای پتانســیل بســیار
خوبی جهت توسعه کشت گیاهان دارویی است.
کشــت گیاهان دارویی میتواند مصرف آب را در
زمینــه کشــاورزی پایین و در آمــد بهره برداران را
باال ببرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در  220هکتار
از اراضــی کهگیلویه و بویراحمــد گیاهان دارویی
کشت میشــود اظهار داشــت :این میزان اراضی
بــه گیاهانــی دارویــی همچــون نعنــاع فلفلــی،
آنغــوزه ،گل محمدی ،به لیمــو و رز ماری و دیگر
گیاهان اختصاص داده شــده اســت .بــا توجه به
شــرایط اقلیمی و ارقام گوناگون گیاهان دارویی و
مــواد مؤثر موجــود در گیاهان دارویــی میتوان از
این ظرفیت استفاده کرد.
وی افزود :طبق بررسیهای انجام شده توسط
کارشناســان ،از هــر هکتــار گیــاه دارویــی آنغــوزه
 100کیلوگــرم شــیرابه برداشــت میشــود که 150
میلیــون ریال درآمــد برای بهره بــرداران دارد .با
این تفاســیر رونق گیاهان دارویی از نوشداروهای
معضــل بیــکاری اســت .بهعنــوان مثــال درمان
اختالالت عصبی در کودکان ،کاهش فشــار خون،
درمــان بیماریهــای قلبــی عروقــی ،کمــک بــه

رنج کولبران را با شایعه افزون نکنیم

در لرستان بهدلیل فضای قومی و طایفهای که بر آن حاکم است ،مراسم شادی و عزاداری همواره
با حضور گســترده بســتگان و نزدیکان برگزار میشــود و همین امر باعث شــده تا اســتان لرستان در
زمینه بیماری کرونا به وضعیت هشدار و قرمز برسد.
جالب اینجاســت که اغلب افراد دعوت شــده با نارضایتی تمام مجبور به شرکت در این مراسم
شادی با چاشنی بیماری و مرگ میشوند.
بهگزارش ایرنا در شهرســتان سلســله وضع به مراتب از این هم دشــوارتر است چرا که هرچه به
ماه محرم نزدیکتر میشــویم شــمار مجالس عروســی با شدت بیشــتری افزایش مییابد و روزانه
شــاهد برگزاری چندین عروســی در ســطح شهر و روســتاهای این شهرستان هســتیم ،گرچه تاالرها
تعطیــل شــدهاند اما اغلب زوجیــن مجالس عروســی را در خانهها و باغهای شــخصی خود برگزار
میکننــد و فامیــل و دوســتان هم از ســر اجبار و بــه منظور در امــان ماندن از گالیههــا و طعنه اقوام
مجبور به حضور در این عروسیهای دلهره انگیز هستند.
در مصوبــه اخیر ســتاد شهرســتانی مدیریــت کرونا ،جلوگیــری از برگزاری مجالس شــادی و
عزاداری در روســتاها به دهیاران محول شــده اســت که به نظر میرسد اجرای این مصوبه برای
دهیــاران بــا چالشها و دشــواریهایی همراه باشــد چرا که اغلــب آنها معتقدند حتــی اگر قوه
قهریهای پشت این موضوع باشد با تنشهایی سخت برای آنها همراه خواهد بود.
یکی از دهیاران بخش مرکزی سلســله که نخواســت نامش فاش شود در این باره گفت :وقتی از
برگزاری مراسم عروسی پسر یکی از خانوادههای ساکن روستا باخبر شدم ،مطابق این مصوبه خود
را مقید به جلوگیری از برگزاری این مراســم بهمنظور حفظ سالمت اهالی دانسته و به همین دلیل
بــه در خانــه فرد مورد نظر رفتم تا با آنها صحبت کرده و مانع برگزاری مراســم در روســتا شــوم اما
متأسفانه خانواده آنها بسیار عصبانی شدند و تا مرحله برخورد فیزیکی هم پیش رفتند.
یکــی از دهیــاران یکــی از منطقههــای بســیار خوش آب و هوای شهرســتان سلســله هــم در این
خصوص گفت :به محض باخبر شــدن از برگزاری مراســم ،بالفاصله به شــبکه بهداشــت و درمان
و نیــروی انتظامــی اطالعرســانی می کنیم اما متأســفانه با حضــور آنها در محل وضعیت متشــنج
میشود چرا که آنها معتقدند برگزاری مراسم یک امر شخصی است و به کسی مربوط نیست و گاه
با واکنش در مقابل کارشناسان شبکه و دهیار مواجه میشویم.
فرمانــدار سلســله نیز در این باره گفت :چهــار نفر از دهیاران بخش مرکزی سلســله که برگزاری
مراسم عروسی در روستاهای حوزه خود را به ستاد مدیریت کرونای شهرستان اطالعرسانی نکرده
بودند به هیأت تخلفات استان معرفی شدند.
شــریف خســروی اظهار داشــت :بر اساس دســتورالعملهای ســتاد ملی ،اســتانی و شهرستانی
مدیریــت کرونــا ،برگزاری هرگونه مراســم عروســی و عزاداری ممنــوع بوده و این وظیفه بر اســاس
مصوبات ستاد شهرستانی برعهده دهیاران گذاشته شده است.

