سماق گونه ای مؤثر در اشتغال زائی

٘اْ عّٕی سٕاق  Rhus coriaria L.است .دزختچ ٝسٕاق ،دزختی پا وٛتا ٜاست و ٝازتفاع آٖ ٔ ۳تس ٌ ٚاٞی تٔ ۴ ٝتس تاِػ ٔیٌسدد ٚ
ضاخٞٝای جٛاٖ  ٚدٔثسيٞای آٖ زا ٔٞٛای شتس پٛضا٘ید ٜاست .تسيٞای سٕاق ٔسوة ضا٘ٝایست  ٚط َٛآٖ ت ۸۱ ٝسا٘تیٔتس تاِػ ٔیضٛد  ٚدازای
 ۸۵تسٌچ ٝاست ٌُ .آذیٗ آٖ ٔتساوٓ تاخٛضٞٝای حٙائی زً٘ است  ٚط َٛآٖ ت ۸2-02 ٝسا٘تیٔتس تاِػ ٔیٌسددٔ .ی ٜٛآٖ ضفت وسنداز لٜٟٛای
ٔایُ ت ٝازؼٛا٘ی است.
سٕاق ٔٙثع ٚیتأیٗ  cتٛد ٚ ٜدازای خٛاظ دازٚیی فساٚا٘ی ٘یص ٞست .ایٗ ٔحص َٛخاصیت ضد ٔیىسٚتی ،آ٘تی اوسیدا٘ی داضت ٚ ٝاش تسٚش سسطاٖ
ٞا جٌّٛیسی ٔی وٙد  ٚدز دزٔاٖ تیٕازاٖ دیاتتی ،اسٟاَ ٔعِٕٛی  ٚاسٟاَ خ٘ٛی ،ت ٝعٛٙاٖ پان وٙٙدٔ ٜعد ٚ ٜدز دزٔاٖ تیٕازی ٞای زٔٚاتیسٕی ٚ
٘مسس ٔٛثس است .ایٗ ٌیا ٜپاییٗ آٚز٘د ٜتة ،ادزاز آٚز ،تمٛیت وٙٙد ٜدستٍاٌٛ ٜازش ،پاییٗ آٚز٘د ٚ ٜتصفی ٝوٙٙد ٜخ ٚ ٖٛدز دفع ٔٛاد شائد خ،ٖٛ
واٞص خ٘ٛسیصی سیٕٛٞ(ٝٙپتصی) ٚ ،سسٔ ٝآٖ جٟت تسىیٗ فطاز  ٚدزٔاٖ جٛضٟای پّه ٘افع تٛد ٚ ٜدز لدیٓ تسای دزٔاٖ سٛشان  ٚسُ ٚ
ٕٞچٙیٗ ضیس ٜخازج ضد ٜاش دزخت سٕاق تسای دزٔاٖ تیٕازی ٞای دستٍا ٜادزازی تىاز ٔی زفت ٝاست .ؼسؼس ٜی ٔ ٚضٕض ٝجٛضا٘د ٜسٕاق تسای
ٚزْ ٌّ ٚ ٛدٞاٖ ٔفید است  ٚچىا٘دٖ آب جٛضا٘د ٜآٟ٘ا دز ٌٛش چسن آٖ زا اش تیٗ ٔى تسد .وٕپسس تا سٕاق دز اِتیاْ شخٓ ،خ ٖٛدٔاغ ،اِتیاْ
سٛختٍی ،اٌصٔا ،تسن ٘ٛن سی ٚ ٝٙعض ٛضسب دیدٛٔ ٜثس استٔ .ی ٜٛسائید ٜضد ٜآٖ تٝعٛٙاٖ چاضٙی ؼرا دز ٔٙاشَ ٔصسؾ ٔیضٛد ،اش پٛست آٖ
 ٓٞزً٘ شزد ٘از٘جی ت ٝدست ٔیآید.
 ٓٞاؤ ٖٛٙساحت شیادی اش ازاضی ٛٞزا٘د دز زٚستاٞای ٚزجٗ سفّی  ٚعّیا ،تاتستا٘ك ،آلثساشٔ ،الِ ،ٛوٛزٖ ،وٛیسٛٞ ،ای ،لس ٜدزٚیص ،داٚدِ،ٛ
خا٘ىٙدی  ٚتسخی زٚستاٞای ٕٞجٛاز جٞ ٍُٙای ازسثازاٖ شیسوطت سٕاق لساز داضت ٚ ٝتا ٔتٛسط یه تٗ دز ٞىتاز تِ ٝحاظ ٔسؼٛتیت  ٚدازا تٛدٖ
زً٘ طثیعی لسٔص ،طعٓ خٛب  ٚتاشازپسٙدی یىی اش ٔسؼٛب تسیٗ ٘ٛع سٕاق ٔٛجٛد دز وطٛز ت ٝضٕاز ٔی زٚد .سٕاق تِٛیدی ٛٞزا٘د ٔحصِٛی
وأال سآِ ،ازٌا٘یه  ٚعازی اش ٞسٌ ٝ٘ٛآالیٙدٞ ٜای ضیٕیایی است .ایٗ ٌیا٘ ٜسثت ت ٝخطىی ٔتحُٕ  ٚتا زطٛتت وٓ ٘یص تِٛید ٔحصٔ َٛی وٙد.
ٔحص َٛتِٛیدی سٕاق ت ٝصٛزت ا٘حصاز ی دز سطح استاٖ آذزتایجاٖ ضسلی فمط دز ضٟسستاٖ ٛٞزا٘د تِٛید ٔی ضٛد .ایٗ ٔحص َٛت ٝجٟت
خاصیت طثیعی  ٚویفیت تاال ،یىی اش ٔحصٛالت استساتژیه ٔٙطم ٝت ٝضٕاز ٔی زٚد .تا تسؼیة وطاٚزشاٖ  ٚتسٚیج تِٛید تیطتس سٕاق  ٚخسید
تضٕیٙی آٖ  ٚایجاد صٙایع تثدیّی  ٚتست ٝتٙدی ٔتٙاسة تا استا٘دازدٞای صادزاتیٔ ،ی تٛاٖ دزآٔد ٔٙاسثی زا تسای وطاٚزشاٖ زٚستاٞای حاضیٝ
ج ٍُٙایجاد ٕ٘ٛد .اٌس تس٘أ ٝزیصی الشْ تسای ایجاد صٙایع تثدیّی ،تاشازیاتی ،فسٚش  ٚصادزات سٕاق صٛزت ٌیسد لطعا" ٔی تٛا٘د عال ٜٚتس ز٘ٚك
التصادی ٔٙطم ٚ ٝدزآٔدشایی ٔٙاسة تسای وطاٚزشاٖ شٔی ٝٙزا تسای اضتؽاَ پایداز زٚستائیاٖ ٔٙطم ٝفسا ٓٞوٙد.

