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گزارش
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گیاهانداروییاستانمعطلکیمیاگریدولت
فرخ نژاد -این روزها کوه و در و دشت همگان را به دیدار
فرا می خواند تا با فرش سبزی که برای مهمانان پهن
کرده است با دسته دسته گل های بهاری به استقبال از
آنهابرود.اینروزهابویپونه،مستار،گلهایهمیشه
بهار ،الله ها و شکوفه های بهاری همگان را به دیدن
سیمای طبیعت دعوت می کند تا ضمن گرفتن توشه
از این زیبایی ها ،کوله باری از داروخانه طبیعت را که
شاید در این دو دهه خشکسالی دیگر رو به فراموشی
بود از طبیعت هدیه بگیرد و بهره الزم را از آن با دمنوش
های طبیعی ببرد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
روی خوشی که آسمان بعد از دو دهه قهر ،به خراسان
جنوبی نشان داد سبب شد تا زمین های خشکیده
استان به روی مردم لبخند بزند و هر آن چه را در دل
دارد بیرون بریزد .این روزها طبیعت دامن خاکی اش
را به سبزه و گل آراسته است تا هر آن چه در این دو دهه
قهر طبیعت از آن بی بهره بوده اند  ،برخوردار شوند.
بنابراین گزارش ،این روزها تابلوی بهاری طبیعت
خراسان جنوبی همه را به تماشا فرا می خواند چرا که
با تزریق باران ها به رگ های خشکیده آن جان تازه ای

،،

خراسان جنوبی کرده اند .برخی از این گونه ها ،خاص
و ویژه خراسان جنوبی است و در هیچ نقطه ای از ایران
و جهان یافت نمی شود اما چالشی که سبب پژمردگی
این گونه های فراوان گیاهی در استان شده این است
که فقط به برداشت و خام فروشی و به فراوری اولیه
یعنی عرق گیری بسنده کرده ایم و از قابلیت وافر آن
در زمینه اسانس گیری و ایجاد کارخانه های فراوری
به منظور استفاده دارویی و ...که عایدی اقتصادی
بسیاری برای استان دارد غافلیم و الزم است از این
قابلیت طبیعت خراسان جنوبی بهره بیشتری با ایجاد
کارخانههایفراوریپیشرفتهبهویژهداروسازیببریم.
در شرایط فعلی بازگشت حیات دوباره به طبیعت
خراسان جنوبی سبب شده است این روزها تعداد
زیادی از مردم به دشت و دمن و کوه ها بروند و گونه های
مختلف گیاهان دارویی را از داروخانه طبیعت برداشت
کنند یا از آن برای استفاده خود یا فروش به کاسبانی که
در این زمینه فعالیت دارند درآمدی کسب کنند اما باید
این نکته را مدنظر داشته باشند و به حدی از این گونه ها
برداشت کنند که بذر گونه های گیاهی در معرض خطر

*مدیر مجتمع گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی :بیش از هزار
و  200گونه گیاه دارویی باغی ،زراعی و خودرو در طبیعت نیمه بیابانی خراسان
جنوبی می رویــد که رویش این گیاهــان در برخی از میکرو اقلیم های اســتان به
صورت خاص و استثنایی است
*مهندس «پویان» :گیاهی مانند مینای بیرجند یا همان مســتار فقط خاص این
منطقه است و در نقاط دیگر کشور یا جهان نمی روید
* کارشــناس گیاهان دارویــی :عایدی خراســان جنوبی از ســفره غنی گیاهان
داروییفقطدرحدبرداشتوصدورآنبهنقاطمختلفاستانودیگرمناطقاست
و هیچ اقدامی برای فراوری اصلی آن یعنی ایجاد کارخانه که زمینه ساز اشتغال،
درآمد و صدور فراورده های گیاهان دارویی استان است ،انجام نشد
می گیرد و به یمن این حیات ،دوباره همه را به فضایی
کهبهبهتریننحوهآراستهاستآنهمباسبزهوگلهای
بهاری به تماشا فرا می خواند.

• •داروخانه غنی گیاهان دارویی

غنای سفره خراسان جنوبی در زمینه بهره مندی از
گیاهان دارویی با این که اقلیم آن نیمه بیابانی است
اما به حدی است که محققان این رشته بیش از هزار
و  200تا هزار و  300گونه گیاهی را در طبیعت این
استان جسته و سیاهه کتاب جامع گیاهان دارویی

قرار نگیرد و با نابودی مواجه نشود.

• •رویش دوباره گیاهان رو به نابودی

آن طور که مدیر مجتمع گیاهان دارویی جهاد
دانشگاهی خراسان جنوبی که خود یکی از خبرگان
این حوزه به حساب می آید و سال ها روی گیاهان
دارویی منطقه تحقیق کرده است ،می گوید :کاهش
بارندگی ها در دو دهه اخیر ،خراسان جنوبی را گرفتار
خشکسالی ها کرد و سبب شد تا بسیاری از گونه های
گیاه دارویی منطقه رو به نابودی برود اما بارندگی های

نافع پایان سال گذشته و ابتدای بهار امسال باعث شد
بیشتر گیاهان دارویی در دشت و دمن ،باغ ها و...
بروید .بنابر مشاهده های میدانی که مهندس«محسن
پویان» ،در برخی از نقاط خراسان جنوبی داشته است،
این بارندگی های نافع سبب شده است تا بسیاری از
گونه های گیاهی چون چشم خروس ،بنفشه جنگلی
و ...که به دلیل استمرار قهر طبیعت سال های سال در
طبیعت یافت نمی شد اکنون در مناطق مختلف بروید.
او ،رویش گیاهان دارویی را در طبیعت بهاری خراسان
جنوبی به دلیل بارندگی های امسال خیلی خوب می
داند اما این نکته را هم به جمع آوری کنندگان گیاهان
دارویی گوشزد می کند که برداشت بی رویه نداشته
باشند چرا که این برداشت سبب می شود تولید بذر این
گونههایگیاهیدرمعرضنابودیقرارگیرد.براساس
پژوهش هایی که این خبره گیاهان دارویی در استان
انجام داده است ،بیش از هزار و 200گونه گیاه دارویی
باغی ،زراعی و خودرو در طبیعت نیمه بیابانی خراسان
جنوبی می روید که نشان از تنوع آن دارد و رویش این
گیاهان در برخی از میکرو اقلیم های استان به صورت
خاص و استثنایی است .به عنوان مثال گیاهی مانند
مینای بیرجند یا همان مستار فقط خاص این منطقه
است و در نقاط دیگر کشور یا جهان نمی روید بنابراین
برای برخی از گونه هایی که خاص خراسان جنوبی
است و در دیگر نقاط جهان منقرض شده است ،برای
ثبت بین المللی آن اقدام کرده ایم.

• •عایدی کم از سفره غنی گیاهان دارویی

پویان ،عایدی خراسان جنوبی را از سفره غنی گیاهان
دارویی در استان فقط در حد برداشت و صدور آن به
نقاط مختلف استان و خارج از منطقه می داند و می
گوید :هیچ اقدامی برای فراوری اصلی آن یعنی ایجاد
کارخانه که زمینه ساز اشتغال ،درآمد و صدور فراورده
های گیاهان دارویی استان است انجام نشده و فقط به
فراوری اولیه یعنی عرق گیری آن در استان بسنده شده
است.بهگفتهوی،ایندرحالیاستکهدرنقاطیمانند
همدان،اصفهانو...بااینکهتنوعگونهگیاهاندارویی
آنبهنسبتخراسانجنوبیزیادنیست،باایجادکارخانه
های فراوری باعث شده است عایدی اقتصادی زیادی
نصیب این نقاط شود .اما موضوع اساسی دیگری هم
که از آن غفلت شده این است که در کشورهای دیگر به
اسانسگیریاینگونههایگیاهیرویآوردهاندوبهره
اقتصادی بی حد و حصری هم از این بابت نصیب آن ها
می شود که از جمله می توان به صدور صدها هزار لیتر
اسانسنعناع،گلمحمدیو...اشارهکرد.

• •بازارچه گیاهان دارویی نداریم

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد
دانشگاهی خراسان جنوبی ،با بیان این که در سه بعد
زراعی،باغیوخودروهزارو ۳۰۰گونهداریمکهقابلیت

ﻣﻬﻠﺖﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ

.

ﻗﺒﻞازﺻﺒﺢﺟﻤﻌﻪﺗﻤﺎماﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

ﺎدآورﻣ ﻨﻢ ﻪﻣﻬﻠﺖارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﺗﻤﺎمﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻣﺮوز،ازﺳــﺎﻋﺖ٢٤ﺟﻤﻌﻪﺑﻪآﺧﺮﻦﺳــﺎﻋﺎتﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﺗﻐﻴﻴﺮ
ﭘﻴﺪا ﺮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﺑﺎﺪﻇﻬﺮروزﺟﻤﻌﻪاﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﻪا ﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ

ستادگیاهانداروییاستان
در دستور کار قرار داد:

توسعه کشت 20گیاه دارویی
اولویت دار

گیاهان دارویی دارد ،افزود :از این تعداد  ۸۰گونه
گیاه شناسایی شده که مزیت دار است و هیچ گیاهی
بدون خاصیت وجود ندارد .به گفته پویان ،از گیاهان
خودرو به جز زیره ،زعفران و زرشک ،فقط  5درصد از
گیاهان دارویی خراسان جنوبی استفاده اقتصادی
می شود .پویان علت این امر را نبود کارخانه تولید دارو
و بسته بندی گیاهان دارویی در استان می داند و ادامه
می دهد :در خراسان جنوبی مانند اصفهان ،بازارچه
گیاهان دارویی وجود ندارد .به گفته وی ،در این زمینه
پروژه گیاهان دارویی در جهاد دانشگاهی تعریف شده
استتابتوانیمبرایسامان دهیگیاهانداروییوبهره
برداریهای جدید راهکارهایی ارائه کنیم.

• •قابلیت فراموش شده

او ،با بیان این که نیاز آبی گیاهان دارویی بسیار کم
است ،افزود« :خارشتر» از جمله گونههایی است که
دارای نیاز آبی کم و خواص زیادی است در حالی که

آﻣﺎدهﭼﺎپﺷﻮد.
ﺑﺎزﻫﻢ ﻃﺒﻖ روال ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮا ﺗﻌﻄﻴﻼت ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺷــﻤﺎ  ،ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« و ﺳــﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ
ﺳﻮدو ﻮدرﺳﻪﺳﻄﺢﻣﺨﺘﻠﺗﻘﺪﻢﺗﺎنﻣ ﻨﻴﻢ.
ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب اﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺣﺪود  ١٥دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺷــﻤﺎ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓــﺖ و ﻣﻘﺪار از ﭘﺎﺳــﺦ آن در ﻫﻤﻴــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮا
ﺷﻤﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه در
اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳــﺎﺖ 1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ و
ﺟﺎ ﻗﻄﻌ ﭼﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب دﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ
ﻧﻤﺎد » ﻴﻮآر ُ ﺪ« ﺻﻮرﺗ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎر ﺪﺧﻮان ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن اﺳ¦ﻦ ﻨﻴﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ

فقط از دو سال گذشته به سراغ «خارشتر» رفتهایم در
صورتی که باید تاکنون یک کارخانه استحصال مواد
موثر از این گیاه و داروهای فرموله شده از آن را برای
صادرات میداشتیم .به گفته وی هر چند کارهای
تحقیقاتی زیادی در زمینه گیاهان دارویی انجام
شده اما کاربرد مهمتر از تحقیق است به عنوان مثال
گونهای مانند «دِ رمنه» دارای پوشش وسیعی بوده
است و میتواند در صنایع مختلف استفاده شود یا
گیاهی مانند «گز» دارویی است و میتوانیم بسیاری
از مواد دارویی را از آن استحصال کنیم اما این امر در
استان انجام نمیشود .به اعتقاد وی ،اگر به گیاهان
دارویی توجه شود ،میتوانیم از امکانات موجود بهره
برداریهایاقتصادیوسیعیداشتهباشیم.برایبهره
گیری اقتصادی بیشتر خراسان جنوبی از داروخانه ای
که طبیعت در اختیار آن قرار داده الزم است نهضتی
فراگیر آغاز شود تا از این ثروت خفته که بهره اش را بقیه
با فراوری می برند ،استان نیز استفاده کند.

خبرمرتبط

انتشار کتاب راهنمای کاربردی گیاهان دارویی

کتاب راهنمای کاربردی گیاهان دارویی توسط
پژوهشگران مجتمع تحقیقاتی گیاهان دارویی
جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی منتشر شد.
یکی از پژوهشگران مجتمع تحقیقاتی گیاهان
دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی این
خبر رااعالم واظهارکرد:کتاب راهنمایکاربردی
گیاهان دارویی که توسط پژوهشگران مجتمع
تحقیقاتی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
خراسان جنوبی به رشته تحریر درآمده است
سعی دارد تا با زبانی ساده و در عین حال گویا به
ارائه نتایج حاصل از پژوهشهای علمی در زمینه
گیاهان دارویی پرکاربرد بپردازد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

گفت و گو

مهندس«محسن پویان» ،افزود :عالوه بر قشر
دانشگاهی ،عموم افراد جامعه نیز می توانند از
مطالب آن بهره مند شوند ،ذکر اسامی هر گیاه و
ارائه فهرستی از صفحات کتاب که این اسامی در
آنها درج شده است ،سبب تسریع در دسترسی
خوانندگان به اطالعات مرتبط با هر گیاه دارویی
میشود .به گفته وی ،از طرفی با توجه به این که
بسیاری از گیاهان دارویی اسامی متعددی دارد
که در برخی موارد با گیاه دیگری تقارن اسمی
دارد و ممکن است به اشتباه توسط افراد استفاده
شود ،استفاده از این کتاب در جلوگیری از بروز
چنین اشتباهاتی بسیار سودمند است.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺻﻔﺤﻪ»راﻫﻨﻤﺎ«ﻫﺪاﺖﺧﻮاﻫﻴﺪﺷﺪو ﻤﺑﻴﺸﺘﺮراﺑﺮا
ﺣﻞﺳﺮﮔﺮﻣ ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮباﻣﺮوزدرﺎﻓﺖﻣ ﻨﻴﺪ.
ﺿﻤﻨﺎﺳﻪﻣﻌﻤﺎﺳﻮدو ﻮﻫﻢدرﺳــﻪدرﺟﻪدﺷﻮارﻣﺘﻔﺎوت
ﻃﺮاﺣ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻪﺑﻪﻫﻤﺮاهﻣﻌﻤﺎ»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«،
ﺟﻤﻌﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮا ﺑﺮﻧﺪه ﺷــﺪن در ﻗﺮﻋﻪ ﺸ اﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪدرﺣﻘﻴﻘﺖآﺧﺮﻦﻓﺮﺻﺖﺷﻤﺎﺑﺮا ﺴﺐﺷﺎﻧﺲدر
اﻦﻫﻔﺘﻪﻣﺤﺴﻮبﻣ ﺷﻮد.
ازاﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻟﺬتﺑﺒﺮﺪوﻟﺤﻈﺎتﺧﻮﺷ رادرﺗﻌﻄﻴﻼتﭘﺎﺎن
ﻫﻔﺘﻪداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪواﻣﻴﺪوارﻢروزﺷﻨﺒﻪ،ﻧﺎموﺗﺼﻮﺮﺷﻤﺎﻫﻢﺑﻪ
ﻋﻨﻮان¦ ازﺑﺮﻧﺪﮔﺎندرﻫﻤﻴﻦﺳﺘﻮندرجﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣ ﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدو ﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

فرخ نژاد  20 -گیاه دارویی اولویت دار در دستور
کار ستاد گیاهان دارویی استان برای توسعه
کشت قرار گرفت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی در گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،با
بیان این که اقلیم مناسب استان ،هزینه کم تولید،
نیاز کم به آب ،داشتن صرفه اقتصادی و ...زمینه
را برای کشت و روییدن گیاهان دارویی متنوع
در خراسان جنوبی فراهم کرده است ،افزود :در
خراسان جنوبی  800گونه گیاه دارویی وجود
دارد که همین غنای آن سبب شده است تا 10
درصد تنوع تولید کشور و مقام سوم ایران را در
سطح زیرکشت به خود اختصاص دهد.
مهندس«عصمتی پور» ،گونه های گیاهی زراعی
استان را شامل خاکشیر ،زیرسیاه و سبز ،نعناع،
زنیان ،آلوئه ورا ،به لیمو ،مریم گلی ،چای ترش،
زوفا و ...اعالم و اظهار کرد :سطح زیرکشت
گیاهان دارویی و زراعی استان سه هزار و 800
هکتار است که ساالنه هزار و  700تن برداشت
گیاه دارویی از این زمین های زیرکشت انجام
می شود .وی ،سطح زیرکشت گیاهان دارویی
عرصه های طبیعی استان را بیش از  108هکتار
و با تولید  14هزار تن دانست که از نمونه های
گیاهان دارویی مرتعی می توان به بادام تلخ،
آنغوزه ،کاکوتی و ...اشاره کرد.
وی خبر از تشکیل ستاد گیاهان دارویی استان
از سال گذشته با دستور مقام عالی وزارت جهاد
کشاورزی داد.
این مقام مسئول ،سیاست گذاری و برنامه ریزی
برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان ،بهره
گیری از قابلیت ها با توجه به وضعیت مناسب آب
و هوایی و ذخایر ژنتیکی ،تقویت نظام آموزشی،
توسعه کشت ارگانیک ،افزایش اشتغال و ...را
از اهداف ستاد گیاهان دارویی استان اعالم کرد
و ادامه داد :در این ستاد توسعه کشت  20گونه
گیاه دارویی اولویت دار با توجه به شرایط اقلیمی
هر شهرستان در دستور کار است.
به گفته عصمتی پور ،کشت خارشتر در 500
هکتار نمونه ای از فعالیت های این ستاد در
حمایت و توسعه کشت گیاهان دارویی در استان
است.
وی با اشاره به این که به متقاضیان فعالیت در این
حوزه تسهیالتی از محل منابع صندوق توسعه
کشاورزی استان و دیگر منابع پرداخت می شود
گفت :توسعه فراوری صنایع مرتبط با گیاهان
دارویی در دستور کار است و از متقاضیان با
پرداخت تسهیالت حمایت می شود.

ﺑﺮا¡ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ¡
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ¡
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ¡(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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