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Tıbbi önemi ve tedavi

edici özelliği bulunan

Tıbbi ve Aromatik

Bitkiler binlerce yıldır

önemini kaybetmeden

kullanılmaktadır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tanımı     



Bunun yanında baharatlar,

çeşitli bitki çayları ve

parfümeri, kozmetik, boya

sanayi ve benzeri alanlarda

ve hatta aromaterapide

kullanılan bazı bitkiler de

bu grupta yer almaktadır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tanımı     

(devamı…)



Bu bitkilerde bulunan değerli aktif maddeler tıbbın çeşitli

alanlarında ve ilaç içeriğinde kullanılmaktadır. Aslında

bu etken maddelerin varlığı sayesinde onları inceleyen

bilim dalları çeşitlenmiştir.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tanımı     

(devamı…)



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler maalesef genellikle doğadan

toplanarak elde ediliyor. Unutulmamalıdır ki; kaliteli, bol

bitkiler ancak yetiştirilerek elde edilebilir. Her bitkiye

uygun farklı yetiştirme teknikleri vardır. Etkili maddelerin

varlığına göre bitkilerin çeşitli organlarında vejetasyon

dönemlerinin belirli dönemlerinde en üst düzeye ulaşır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tanımı     

(devamı…)



Ayrıca İlaçların farklı

amaçlarda kullanılabilmesi

için taze bitkiler doğru

tekniklerle kurutulmalı ve

saklanmalıdır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tanımı     

(devamı…)



Tür ve çeşit sayısı bakımından Akdeniz'den sonra

ikinci sırada yer alan İran-Turan geçiş bölgesinde

yer alması ve mikro iklim özelliklerine sahip

olması Iğdır'da zengin bir floranın var olmasını

sağlamıştır. Ayrıca endemizm daha çok dağlık

alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler



Iğdır'da Apiaceae (Umbelliferae), Asteraceae

(Compositae), Fabaceae (Leguminosae), Lamiaceae

(Labiatae) gibi familyalar ve Achillea, Artemisia,

Chenopodium, Salvia, Thymus, Ziziphora, Allium,

Polygonum, Rumex, Rosa ve Verbascum gibi türler

bulunmaktadır. Endemik bitkilerin korunması, çeşitli

ekonomik değeri olan bitkilerin yetiştirilmesi ve ülke

ekonomisine katkılarından yararlanılmalıdır.

Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

(devamı…)



Yörenin tüm bu imkanlarından bitkilerin özellikle

bilimsel açıdan incelenebilmesi, endemik bitkilerin

korunabilmesi, önemli ve ekonomik açıdan değerli

olan bitkilerin kültüre alınabilmesi ve ülke

ekonomisine katkıda bulunabilmesi ile

değerlendirilmelidir.

In Iğdır Medicinal and Aromatic Plants

(Continue…)



Iğdır İli Tarım Alanlarının Yapısı ve

Kullanım Durumu

Iğdır Ovası yarı kurak iklim kuşağında olup,

toplam kullanılabilir alanların 1/3'ü

tuzlanmadan etkilenmektedir.

Besin maddelerine olan ihtiyaç her geçen gün

arttığı için mutlaka tuzlu arazilerin

iyileştirilmesi ve daha verimli kullanılması

gerekmektedir.



Iğdır ilinin KHGM, 1998 verilerine göre çizilen

toprak özellikleri ve tuzluluk haritası Şekil 1'de

gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi Iğdır ilinin

büyük bir kısmı taşlıdır (Karaoğlu ve Yalçın, 2018).

Şekile bakıldığında Aralık Bölgesinin genellikle

ıslah için öncelikle tuzlu topraklara ihtiyaç duyulan

bölge olduğu görülmektedir..

Iğdır İli Tarım Alanlarının Yapısı ve

Kullanım Durumu (Devamı…)



Iğdır İli Tarım Alanlarının Yapısı ve Kullanım

Durumu



Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

laboratuvarlarında yapılan fiziksel analiz

sonuçlarına göre; Özellikle Karakoyunlu ve

Tuzluca tarafları toprak verimliliği açısından iyi

durumdadır.

Iğdır İli Tarım Alanlarının Yapısı ve

Kullanım Durumu (Devamı…)



Serdarabad Barajı, Iğdır Ovası'nın sulanması

konusunda cumhuriyetin ilk yıllarında Sovyetler ile

yapılan anlaşma ile kurulmuştur.Son yıllarda

Iğdır'da sulama imkanlarına bakacak olursak;

İpek (2015), çiftçilerin sulama alışkanlıklarının

belirlenmesi, HES (hidroelektrik santral) çözümü,

şebeke işletmeciliği ve genel sorunları üzerine bir

araştırma yapmıştır.

Iğdır İli Tarım Alanlarının Sulama

Durumu



Araştırma sonuç raporuna göre; Eski sulama

şebekeleri ve yanlış sulama uygulamaları tarımda

aşırı su tüketimine neden olduğundan Iğdır Ovası,

kanallarda herhangi bir revizyon ve yenileme

yapılmaması ve birlikler arasında suyun anında

iletilmemesi durumları çeşitli sorunları beraberinde

getirmektedir.

Bu sorunların çözümündeki en önemli engel

konsolidasyon ile ilgili çalışmaların tamamlanmasını

beklemektir.

Iğdır İli Tarım Alanlarının Sulama

Durumu (Devamı…)



Iğdır'da özellikle yemeklerde veya

etnobotanik olarak toplanılan çeşitli otlar

kullanılmaktadır. Iğdır’ın mikroklima iklime

sahip olması burada Tıbbi ve Aromatik

Bitki yetiştiriciliği yapılabilmesinin uygun

olabileceği durumunu göstermektedir.

Ancak bölgenin az yağış alan ve sulama

yapılmayan kısımları buna engel olabilir.

Bu yerlerde fazla suya ihtiyaç duymayan

bitkiler aktif hale getirilebilir.

Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları



Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları (Devamı…)

Aktar sayısı fazla olmasa da halk

arasında baharatın öneminden

dolayı sattıkları ürünler genel olarak

zengin ve kaliteli görünmektedir.





Iğdır'da lavanta biberiye

yöresel türkülere bile

konu olan, gül “Kızılgül”

gibi bitkilerle ilgili bazı

çalışmalar yapılmıştır.

Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları (Devamı…)



Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları (Devamı…)

Ayrıca bazı köylerde bilimsel araştırma için yöre

halkı önce buna fırsat vermiş, sonra işçiler dahil

gerekli masraflar kendim tarafından karşılandığı

halde sonrasında bunun için zaman ve imkan

sağlayamadıklarını bildirmişlerdir.

Bunların sebeplerinin ise özel bölgelerde mevcut

meyve ağaçlarından veya bağcılıktan gelir elde etme

ve hayvansal üretim yapmalarından kaynaklandığı

düşünülebilir.



Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları (Devamı…)

Elbette bu alanlardaki çalışmaların devam

etmesi hem yerel halk hem de ülke ekonomisi

açısından olumludur. Çünkü Tıbbi ve Aromatik

Bitkilerin ekonomik açıdan önemli olduğu

aşikardır.



Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları (Devamı…)

Iğdır'da buğday ve mısır yetiştirilmektedir.

Sürekli aynı bitkiyi aynı toprakta yetiştirmek doğru

olmadığından ekim nöbeti yapılması

gerekmektedir. Bazı bölgelerde yem bitkilerinin

yanı sıra Tıbbi ve Aromatik Bitkiler de alternatif

bitki olarak kullanılabilir.



Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları (Devamı…)

Örneğin kekik yetiştirilebilir. Çünkü

üretilen kekik ihracata katkı sağlayabilir.

Kekik çok yıllık bir bitki olduğu için her yıl

alınan taze ve drog herba ile yağı iç

piyasada satılabilir.

Ayrıca kekiğin hasattan sonra kalan

kısmı et kalitesini artırmak için hayvan

yemine eklenebilir.



Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları (Devamı…)

Tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik, hafif tınlı, killi ve

kireçli toprakları sever ve kuraklığa dayanıklıdır.

Lavanta türleri toprak açısından seçici olmasa da

kuru, hafif ve kireççe zengin topraklar ister. Bu ve

benzeri bitkiler Iğdır ve çevresinde toprak analizi

yapıldıktan sonra uygun türler yetiştirilebilir.



Iğdır'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yetiştirebilme Durumları (Devamı…)

Özellikle lavanta, gül vb. gibi çiçekli bitkiler seçilen

uygun köylerde yetiştirilerek elde edilen bitki taze,

drog ve uçucu yağları iç ve dış pazarda değer

bulabilir. Ekoturizm oluşabilir. Iğdır için ekonomik

açıdan olumlu sonuçlar sağlayabilir. Ayrıca Yöre

halkı reçel yapımında mevcut gülden daha çok

yararlanabilir.















SONUÇ

Iğdır ili için incelenen tüm sorunlar ve olanaklar

değerlendirildiğinde; öncelikle toplulaştırma ile

ilgili çalışmaların tamamlanması ve sulama

şebekeleri ile ilgili tüm çalışmaların detaylı bir

şekilde yapılması, sulama kanallarının

yenilenmesi, dijital izleme istasyonlarının

düzenlenmesi, çiftçilerin eğitim ve bilinçlendirme

çalışmalarının yapılması gerekmektedir.



Ayrıca tuzluluk giderme, toprak iyileştirme

çalışmaları yapılmalı, drenaj sistemleri

düzenlenmelidir.

Ekim ve dikim öncesi toprak analizi yapılmalı,

sulama imkanları ayarlanmalı ve buna göre bir

planlama yapılmalıdır.

SONUÇ

(Devamı…)



Mısır ve buğday ekimi yapılan yerler başta olmak

üzere tüm tarım işlemlerinde münavebeli ekim

yapılmalıdır.

Köy, toprak ve sulama durumuna göre Bakliyat

Yem Bitkileri ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

gruplarından bitkiler seçilerek bitki yetiştirilmesi

uygun görülebilir.

SONUÇ

(Devamı…)



SONUÇ

(Devamı…)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler en azından iç piyasada

değerlendirilebilir. Örneğin ildeki aktarlar, ilde

yetiştirilen bu değerli bitkileri başka yerlerden

getirmek yerine çiftçilerden satın alabilirler.

Bitkilerin hem yaprak, çiçek,

kök gibi farklı organları hem

de uçucu yağ içeren bitkilerin

uçucu yağları kullanılabilir ve

gelir elde edilebilir.



SONUÇ

(Devamı…)

Iğdır’ın coğrafi ve iklim yapısı, bilimsel açıdan

önemli ve ekonomik değeri olan bu bitkileri

yetiştirme ve ülke ekonomisine katkı sağlama

yoluyla değerlendirilmelidir.

Bunu yaparken alanında uzman bilim

adamlarından yararlanmak ve bu konuda destek

ve kolaylık sağlamak gerekir



SONUÇ

(Devamı…)

Üreticiler çeşitli alanların yanında Tıbbi ve

Aromatik Bitkiler alanında desteklenmeli ve

bu destekler sürdürebilir olmalıdır.

Çünkü sadece Iğdır’da değil ülkemizde ve

hatta tüm dünyada yetiştirilen bu değerli

bitkilerin yetiştirilmesine mutlaka devam

edilmesi gerekmektedir.



Ancak bu bitkiler farklı alanlarda

sadece bu alanda eğitim almış

kişiler tarafından incelenmelidir.

Özellikle tedavi edici özelliği

olanlar ve şifalı bitkiler tedavi

için sadece tıp ve eczacılık

alanında uzman kişiler

tarafından incelenebilir,

araştırılabilir ve tedavide

kullanılabilir.

SONUÇ

(Devamı…)



İlginiz için teşekkür ederim…


