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اوصاف جغرافیایی کشور:
افغانستتتان یتتو کشتتور کوهستتتانی بتتوده ودارای اقلتتیم متفتتاوت استتت،به ایتتح ملحتتوا فلتتورای
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فلورای نباتی چیست:
فلورای نباتی عبارت از فرش نباتی یو ساده استکدر سطح مملکت،منطقه ویا قریه)
یا مجموعۀ محیط زیستت یتو محتدودغ جغرافیتایی را فلتورا (ویندکمیتوانتد فلتورای دیتوانی
باشد یا نباتی یا بکتریایی) ویا موجودات دیۀ یو دوزغ معیح جغرافیایی را فلورا (ویند.
افغانستان دارای چهار اقلیم است:
 .1اقلیم کانتیننتال کسادات مرتفع چون بدخشان،بامیان وغیره)
 .2اقلیم سبتیوک اقلیم خشو و(رم مثل نیمروز،آقچه شورتیپه،دیرتان وغیره)
 .3اقلیم سوبتراپیو یا نیمه استواییک مانند ننگرهار،خوست،لغمان وغیره)
 .4اقلیم مدیترانه یا اقلیم مرطوب مانندککنرها،شمال وجنوب سفید کوه وغیره).
در تنتتوا اقلیمتتی مختلتتف نباتتتات مختلتتف رویت دارد .در تمتتام جهتتان  220000نتتوا نبتتات
طبی وجود دارد که از جمله  25000نوا آن در افغانستان موجتود استت کته از جملته 500
نتتتوا آن در افغانستتتتان شناستتتایی شتتتده استتتت و 200نتتتوا ان قراریکتتته انجوهتتتای مختلتتتف
وبخشهای مختلف دکومت افغانستان تحقیقات وجستجو نموده اند در افغانستان قابل استتفاده
میباشتتد کتته از جملتته  45نتتوا آن ارزش تجتتارتی دارد و 6نتتوا آن عمتتدتا بختتارش از کشتتور
صادر میگردد ،مانند زیره ،شتیریح بویته ،کرابیتهکزیرغ زراعتتی) ،زعفتران ،هنت وانتاب
میباشند.
وضعیت کنونی نباتات طبی در افغانستان
جنگهای تحمیلی  3دهه در کشور نه تنهتا جتان ملیونهتا انستانرا (رفت،بلکته چهترغ طبیعیتت
زیبای کشور را نیز تغیر داد واثرات منفی با(ی نباتات طبی را بجا (ذاشت.
نرخ نباتات طبی بد(یل ذیل در افغانستان پایان است:
 .1نبود بازار خوب در داخل کشور
 .2بی تفاوت بودن دولت در قبال نباتات طبی به نسبت جنگهای تحمیلی در کشور
 .3زیدخل نبودن مردم
مهمتریح اقالمیکه در (ذشته از محصو(ت نباتی بخارش از کشور ارسال میگردید عبتارت
بودند از شیریح بویه ،کرابیه؛ شقاقل ،بادیان ،تخم شبدر وغیره.
تنها در سال  1981مقدار  10000تح شیریح بویه بختارش از کشتور ارستال (ردیتد استتفاده
از نباتات در طبابت:
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صفت دوایی نباتتات طبتی در (ذشتته آنقتدر ختوب نبتود ودر دتال داضتر نیتز بنتا بتر د(یتل
مختلف پایانتر است .مردم بواسطۀ تجارب شخصتی خودشتان از نباتتات در متورد امترا
مختلف ازآنها استفاده میکنند.
تفاوت بین طبابت عامیانه وطبابت سنتی؟
طبابت سنتی بر مبنتای طترز دیتد معتیح فلستفی وستنتی در متورد صتحت وستالمت وتتداوی
امتترا بنتتا یافتتته استتت ونماینتتده (تتی از یتتو مکتتتب فلستتفی عمتتل میکنتتد ودر دتتدود وستتیع
جغرافیایی عر اندام کرده است.
طبابت سنتیک طبابت یونانی ) در زمان اسکندر مقدونی در افغانستان رواش پیدا کرده است
وشامل طبابت سنتی فارسی ،عربتی ،هنتدی ویونتانی میباشتد.در افغانستتان ذکریتای فارستی
بنام طبیب سنتی ویتا پتدر طبابتت ستنتی مشتهور استت ،ودر ستطح دنیتا ابتو علتی ستینا وابتو
ریحان بیرونی از بنیان (ذاران طبابت سنتی میباشند.
طبابت عامیانه:
ایح طبابت بر مبنای تیوریها یا طرز دیدهای فلسفی نبتوده صترف بته استاس دستاتیر شتفایی
وتجارب شخصی بنا یافته است ،ودر یو محدودغ کوچو قابل عملی میباشد.
موارد ذیل تاثیرات منفی را با(ی نباتات طبی بجا (ذاشته است:
 -1تاثیرات جنگها
 -2خطرات انقرا نبات
 -3کشت خشخاش
 -4عدم موجودیت پالیسی دولت وقانون
ارزیابی منابع:
ارزیابی منابع معلوم میکند که کدام منتابع بتا ارزشتتر استت ،کشتورهاییکه از نوتر فلتورای
نباتی غنی هستند دردرجه اول نیپال وبعد سریالنکا وافغانستان میباشد .نباتات اساسا دارای
دو منبع هستند :
منبع ودشی ومنبع زراعتی
نباتات ودشی ( 4روپ هستند :
 -1نباتات کمیافت
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 -2فقیرک منابع آنها متضرر شده است)
 -3مواجه به خطر
 -4در دال اضمحالل
حفاظۀ نباتات:
 -1محافوت در محیط ک قواعد دارد وبنام پارکهای ملی یاد میشود)
پار ملی به محدودهای از منابع طبیعی ،محجمله جنگل ،مرتع ،بیشتههای طبیعتی ،دشتت،
رودخانتته ،دریاچتته وکوهستتتان اطتتالش میشتتود کتته نمایتتانګر نمونتته هتتای برجستتته از موتتاهر
طبیعی باشتد .دولتهتا بنمنوتور دفتی همیشتګی وضتعیت زیستت بتوم وهمچنتیح ایجتاد محتیط
مناستتب بتترای تکثیتتر وپتترورش جتتانوران ودشتتی ورشتتد ایاهتتان در خطتتر انقتترا وبتترای
جلوایری از دخالتهای مخرب انسانی ایح مناطق را تحت دفاات قرارمیدهد.

بند امیر نخستیح پار

ملی افغانستان و واخان بدخشان دومیح معرفی خواهد شد

 -2محافوۀ بانو تخمها
بزرگ تریح بانو بذر و تخم (یاهی دنیا در منطقه سردسیر نروژ اینجا معروف بته “طتاش
قیامت ” در منطقه سردسیر و قطبی کشور ناروی و محل نگهتداری  ۲میلیتارد بتذر و تختم
(یاه از سراسر جهان است
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 -3کشت و زراعت نباتات
طتتترح ،ریستتترچ وانکشتتتاف
نباتات طبی:
استتتنگر دانشتتتمند استتتتترالیایی
بعتتتتتد از جنتتتتت دوم جهتتتتتانی
نباتتتتتات طبتتتتی افغانستتتتتان را
متتورد مطالعتته قتترار داده واز
آنهتتا اربتتتاریوم مختلتتف آمتتتاده
نمتتوده بتتود کتته در دتتال داضتتر در متتوزیم ویانتتا در اروپتتا موجتتود میباشتتد ،ایتتح دانشتتمند
افغانستان را از جملۀ کشورهای غنی از نباتات طبی قلمداد نموده است.
شیوه های سنتی جمع آوری:
تجزیتتۀ کیفتتی -دوا دیتتات را نجتتات میدهتتد  ،بنتتاآ نمونتته هتتا بایتتد متتورد تحلیتتل وتجزیتتۀ کیفتتی
قرارداده شوند:
 -1تشخیص ااهری نباتکبدانیم که برگ نعنا است یا (شنیز)
 -2تشخیص مواد فعال بیولوژیکی وفزیولوژیکی نبات کنباتات زهری نیستند؟) ،نوعیت
ومقدار کیفیت ان تشخیص (ردد.مثآل شیریح بویه چندیح قسم است ولی کدام نوعیتت
آن بهتر است.
 -3جمتتع آوری در موستتم مختلتتف مطالعتته (تترددک انتتدازغ جستتامت،رن بتترگ وفیصتتدی
مواد فعال نبات وغیره).
طرحهاییکه برای تحقیق وانکشاف الزم است:
(روپ اول -ارزیابی منابع که عبارتند از:
 -1تشخیص نباتی وانکشاف ارباریوم
 -2ازریابی  ،مطالعه وانکشاف جغرافیایی
 -3مطالعه شیوه های جمع آوری بصورت سنتی
(روپ دوم – تجزیۀ کیفی شامل :
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 -1مطالعه اناتومی ومورفولوژی نبات
 -2تشخیص مواد فعال نباتکدوایی)
 -3تعیح مقدار دوایی نبات
 -4تعیح اوصاف فزیکی نبات
(روپ سوم – ادارغ منابع :
 -1تعلیمات وتریننگها
 -2تهیۀ نقشۀ طبیعی واقتصادی
 -3سازماندهی اداره ومسؤلیتها
 -4انکشاف موضوعات تخنیکیک استفادغ معقول)
 -5پالیسی در چوکات قانونی
 -6تکثیر نباتات وبذر آنها
انکشاف معیارهای ملی:
 -1تهیۀ مونو(راف نباتات
 -2رساله برای جمع آوری کننده (ان
 -3معیارهای (زم برای صادرات
 -4انکشاف تکنالوژی محلی برای جمع آوری ویا پروسس بعد از جمع آوری ،مثآل ک
بسته بندی  ،وسایل بسته بندی ،لیبل وغیره)
کیفیت اوصاف اشتراکی:
الف-هویت
ب-ااهریک بوی،رن وذایقه)
ش-کیمیاوی
د-فزیکیکرطوبت معیح داشته باشد)،
ه-بیولوژیکی کدر (براتوارتست (ردد ویا با(ی موش وپشو وغیره تست (ردد)
و-مصونیت کباید ملوث نباشد)
-کیفیت نبات باید در (براتوارها معیح (ردد
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جمع آوری نباتات طبی در افغانستان( توام باکمبودی ها ونواقصات):
 -1طور عنعنوی  ،محلی یا سنتی جمع آوری میگردد که بعد از مشاهدات انجام میشود.
 -2جمع آوری کننده (ان معلومات ومهارت ندارندک ایح نقاط ضعیف است)
 -3محدود بودن امکانات تخنیکیکدر ارف خراب نگهتداری میشتود ویتا در محتل کثیتف
نگهداری میگردد)
 -4عدم موجودیت قوانیح ومعیارها کدر خود وزارت زراعت هنوز معیار وجود ندارد)
 -5عدم موجویدت نقشه های افتصادی
 -6عدم موجودیت استراتیژی برای جمع اوری دوامدار
-7
تمام اقداماتیکه صورت میگیرد تا مقدار یو شی معلوم (ردد منابع باید ازریابی (ردد.
موضوعات اساسی کته بترای ایجتاد یتو اداره بترای استتفادغ دوامتدار از نباتتات طبتی (زم
است قرار ذیل است:
 -1ذیدخل بودن مردم یا کمونیتی استکدر فانون باید ذیدخل باشند)
 -2تعیح موضوعات اداری ک موضوا اقلیمی وغیره)
 -3به مراقبت جدی نیاز استکبایدقانون داکم باشد)
 -4داشتح یو پالن اداری منوم
 -5پروسیژر برای مراقبت ازنمونه های جمع آوری شده
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جمع آوری کنندهدگان

در تمام مراحل به مراقبت کننده گان ضرورت است
پروسس
گدام

مستهلک
باز پروسس

استفاده کننده ها

قواید جمع آوری:
 -1نقشۀ سادۀ جمع آوری را باید در اختیار داشته باشیم
 -2محالتیکتته بتترای جمتتع آوری (زم نیستتتکمحالت در دتتال انقتترا ومحالتیکتته آفتتات
دارند)
 -3کسانیکه به جمع آوری اشتغال دارند ،باید همه دارای معلومات کافی باشند،بدانند کته
چه چیز را جمع آوری کنندکنبات مشابه تقلب نشود)
 -4تقویم یا جنتری جمع اوریکهرنبات فصل معیح جمع آوری خودرا دارد)
 -5در کدام وقت شیرغ نبات بهتراست،باید شناخته شود
 -6طریقۀ جمع اوری کبا دست یا وسایل میخانیکی)
 -7مواردیکه به استمرار نبات تعلق داردکنبات نباید نابود شود ،یتو قستمت آن بته آینتده
نگهداری شود)
 -8تدابیریکه بعد از جمع اوری اتخاذ میگرددکبسته بندی،انبار ،ذخیره وغیره)
 -9قواید جمع آوری ازنباتات ودشی تا زراعتی فرش دارد در نطر (رفته شودکزراعتی
کشت میگردد وداصل برداری میشود)
سردار محمد دوست

8

اداره نشرات انترنتی سیمای شغنان

مواردیکه با(ی جمع آوری مؤثرند:
 -1ترینن هاک در تمام مرادل)
 -2عقد قرارداد کاز جمع آوری کننده (ان تا مرکز جمع آوری)
 -3لست جمع آوری کننده (ان معیح باشد
 -4پروسس نمودن در محیطکمکلفیتها باید معیح باشد)
 -5ترانسپورتیشح
 -6ستتند (ذاریکتهیتتۀ ستتند) بخاطریکتته اطمینتتان داصتتل شتتود بیتتو ستتند (تتذاری مکمتتل
ضرورت است
جمع آوری کننده (ان باید لست ذیل را داشته باشند:
 نام نبات مشخص باشد کدام قسمت نبات جمع آوری میگردد مردلۀ جمع آوری نبات وسایل جمع آوری چند فیصد ریشه جمع آوری میگردد به اساس کدام عالیم جمع آوری میگرددکپخته شدن نبات) از جاییکه جمع آوری (ردد نام آنجا ذکر (رددبرای جمع آوری مستمر موارد خاص ذیل رعایت (ردد:
 -1نبات جمع آوری شده باعت صتدمه زدن ستایر نبتات نگردد،ونبتاتی راکته نمیخواهیتد
جمع آوری (ردد
 -2جمع اوری موجب فرسای خا نگردد
 -3بهتریح کیفیت ممکنۀ محصول داصل (ردد وکمتریح ضایعات داشته باشد
 -4کدام قسمت نبات مورداستفاده است؟ کعلف،ریشه،برگ ،شیره ویا (ل نبات)
علف  :قسمت تمام روی زمینی نبات است که شاملک سافه،بر(ها و(لها میباشتد)ودر موقتع
شگوفایی جمع آوری میگردد.
بر(هتتا  :بر(هتتا میتواننتتد از درخت،درختچتته ویتتا (یاهتتان باشتتد ،موقتتع جمتتع آوری آن هنگتتام
شگوفایی است.
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میوه ودانه ها :در وقت پخته شدن جمتع اوری میگترددکدر مردلتۀ رشتد مکمتل جمتع آوری
میگردد).
ریشه ها  :وقت جمع آوری با تکمیل شدن رشتد نباتکیتا شتروا بهتار ویتا ختتم بهار،قبتل از
پند کردن ودر خزان در وقت تکمیل شدن رشد نبات).
قشر :در فصل بهار در هنگام شیرهک هنگامیکه پوست درخت بدرستی کشیده شود).
محل جمع آوری:
 -1جای آن خشو وپا باشد
 -2درجۀ درارت کمتراز 18تا  25باشد
 -3جمع آوری جدا (انه صورت (یردکبا نبات دیگر مدغم نگردد)
 -4شیوغ خشو کردنک در زیر سایه،آفتاب وغیره)
 -5از ملوث شدن جلو (یری (ردد
 -6معیار خشو کردن  :نبات نباید از دد زیاد خشو (ردد.
اساسات ویا اصول برای ایجاد معیار ویا استندرد چیست؟
تصدیق به اساس معیار داده میشود،فلهذا استندرد یا معیارضتوابطی استت کته در موردیتو
پروسیژر بخاطر تعیح کیفیت وسویهکسورت ) آن تهیه میگردد.
استندردهاییکه بمنوور معیاری نمودن نبات طبی واروماتیو استفاده میشود ،به سویه های
بتتتیح المللتتتی استتتت  ،معلوماتهتتتاکاز محلتتتی بتتته منطقتتتوی ،ملتتتی وبتتتیح المللتتتی) میرستتتند .
(SOP)Standard Operating Procedure
تعریف استندرد
استتتندرد :عبتتارت از تهیتتۀ اصتتول کتتانکریتی یتتا شاخصتتها وخصوصتتیات دیگتتری استتت کتته
بتترای جمتتع آوری مستتتمر نبتتات یتتا نباتتتات ودشتتی اروماتیتتو استتتفاده میشتتود .ویتتا استتتندرد
اساس تهیۀ تصدیق است.
هدف تهیۀ استندرد اصوآل اطمینان از دیات دوامداردر سادات روی آنهتا کنبتات) تشتکیل
داده وزمینۀ استفاده مؤثر آنها را با نورداشت فرهن  ،سنت وکاریابی تشکیل میدهد.
ترست  Trustیا اطمینان  :مواد باید طرف اطمینان باشد ودارای تصدیق نامه باشد
سرتفیکیت یا تصدیق ار(انیوOrganic Certification :
سردار محمد دوست
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تصدیقی است که برای محصو(ت خام نباتی ،اطمینتان ازعتدم استتفادغ متواد کیمیتاوی کته
در روی نبات جمتع آوری وپروستس محصتو(ت نبتاتی استتفاده میگردد،تهیته میشتود.قابل
تذکر است که منوور از مواد کیمیاوی مذکور محصتو(تی استت کته میتوانتد بترای صتحت
مضر باشد ویا سبب آلوده (ی محیط (ردد.
سند (ذاریDocumentation :
بتترای تصتتدیق دهتتی جمتتع آوری مستتتمر از نباتتتات ودشتتی تهیتتۀ استتناد یتتو اقتتدام مهتتم تلقتتی
میگردد وایح اقدام باید درتمام مرادل انجام (ردد .یکتی ازاستناد مهتم کته بترای جمتع آوری
مستمر نبات ودشی دیاتی است ،عبارت ازمونو (راف کمقاله) است.
مونو(راف :معلومات مکمل پیرامون یو نبتات استت .مونتو بته معنتی یتو و(تراف ترستیم
است.در هرمردله باید سند داشته باشیم.
جمع آوری معقول نمونه برای ارباریوم:Herbarium-
ارباریوم چیست؟
در لغت جایگاه علف است ودر اصطالح عبارت از محلی است که در آن نباتات بصتورت
ماخذ نگهداری میشوند .ودر چوکات یو باغ نباتات ویا موزیمهای تتاریخی،طبیعی ترتیتب
وتنویم میگردند .ویا ارباریوم عبارت از سمپل تسبیت شدغ یو نبات است که ضمیمۀ یتو
ورش داوی معلومات ومشخصات زیربط میباشد.
جمع آوری معقول برای ارباریوم:
برای تهیۀ ارباریوم اقدامات ذیل عملی (ردد:
 -1قبل از همه ،نمونۀ راکه میختواهیم از آن اربتاریوم را تهیته کنتیم بایتد انتختاب نمتودک
نمونه باید نمایانگر تمام نبات را داشته باشد).
 -2نمونۀ راکه انتخاب مینماییم باید صحت وسالم باشد.
 -3مردلۀ انتخاب نباتکنمونۀ که (ل داشته باشد،از هر نبات باید  30نمونه کرفته شود)
نمونه های نبات باید بطور ثابتت مثلیکته در روی زمتیح استت همانگنته بتا(ی کاغتذ نصتب
(ردد.یتتو قستتمت بر(هتتا ستترچپه وقستتمت دیگتتر آنهتتا راستتته باشتتد،بر(های محتتوری نق ت
اساسی دارند وآنها باید مکمل شامل ارباریوم شون
سردار محمد دوست
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برگهای انتهایی

برگهای محوری

برگهای قاعدوی
مراحل انتخاب نبات برای ارباریوم:
 -1نمونه های اول گل
 -2مرحلۀ شگوفایی
- 3مرحلۀ تخم وختم گل

ریشۀ شیریح بویه در ارباریوم نمیاید وقسمت روی زمتیح آن مثتل ستاقه،برگ(،ل وتختم آن
در ارباریوم دتمی است .ساقۀ نبات میتواند یکجایی باشد ویا علیحده.
مردلۀ ماقبل خشو کردن:
انتخاب کردن نبات وتهیتۀ ستامان ووستایل بترای فکتس کتردن آن در روی اخبتار ویتا کاغتذ
جذاب .
فکسن کدام مردلته استت؟ مردلتۀ استت کته نبتات مطالعته میگتردد وتمتام خصوصتیات آن
دفتتی (تتردد .نبتتات قطتتع (ردیتتده نصتتب میگردد،دنبالتتۀ بتترگ در اربتتاریوم بستتیار ضتتروری
است.
مردلۀ نگهداری :
نمونه داخل اخبار واخبار داخل فریمها (ذاشته میشود.ارباریوم باید در آفتاب خشو نشتود
فقط در زیر سایه خشو (ردد.
سردار محمد دوست
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وسایل ضروری برای ارباریوم:
 -1کاغذ جذاب یا اخبار کهنه برن
 -2قیچی وچاقو
 -3پنس
 -4فریم یا چوکات

زرد

در ساختح ارباریوم نباید از تار ،سکاچتیب وغیتره استتفاده کرد،نبایتد نبتات در بتا(ی کاغتذ
بوسیلۀ چیزی محکم (ردد،تا نبات سالم در ارباریوم باقی بماند.

پروسیجر معیارهای عملیاتی اول:
تعیح شترایط بترای پرو(ترام :تمتام مرادتل وجریاناتیکته بترای تولیتد محصتول بتا کیفیتت از
نبات طبی رویدست (رفته میشود ،باید مطابق معیارهای مؤثر وقابل قبول عیار (ردد.
 -1جمع آوری ارباریوم بمنوور تشخیص نباتی:
نام انجو یا اداره
نام جمع آوری کننده ها
آدرس تماس
تاریخ آغاز جمع آوری
نوعیت مواد جمع آوری شدهکاعضای روی زمینی یا میوه)
نمبر نمونهکشمارغ نمونه مانند بدخشان نمبر )3
نام محلی
نام علمی
سردار محمد دوست
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موقعیت سادهکجی پی اس) ارتفاا وطول البلد
نام مالو زمیحکملکیت عامه وغیره)
مقدار (یاه در هر هکتارکمیتوان آنرا تخمیح (رفت)
مسادت سادۀ جمع آوریکارقام تخمینی) مسادت روی نبات
معرفی سادۀ مشخص
دقوش دسترسیکدق استفاده که قانون به آن داده است) آیا مردم ایتح دتق را دارنتد یتا خیتر؟
آیا دولت ایح دق را میدهد.
ا(ر زمیح شخصی است باید ازمالو زمیح اجازه (رفته شود
شرایط اقلیمی وخا کزمیح ریگی است یا (لی وغیره)
عمق خا کنبات تا چه دد در خا فرو رفته است)
فیصدی ری
قشرزمیحکهموار یا دامنه دار)
درجۀ درارت سا(نهکدد اقل ودد اعوم)
دد اوسط ترسب سا(نهکبارنده (ی)
دد اوسط رطوبت سا(نهکتقریبا  30تا )40
ارتفاا از سطح بحر
مور فلوژی نباتکارتفاا درخت،شاخه ها ،طول ریشۀ شیریح بویه به متر)
طول ایزوم چند سانتی متر وطول ریشۀ اصلی چند سانتی متر است
معلومات کافی در مورد اعضاییکه شامل ارباریوم نمیباشد( ،رفته میشود
اسم تحقیق کننده :
تاریخ/ /
نوت :برای هر ده نمونه یو ورش پروسیجرمعیارهای عملیاتی  SOPجور شود.
پروسیجرمعیارهای عملیاتی یا  SOPدوم
بر اساس نوعیت (یتاه صتورت میگیترد ،بمنوتور ارزیتابی منتابع متثآل بترای تمتام ولستوالی
اشکاشم یو سوپ جور شود که نمونه در ورش جدا(انه موجود است.
در قسمت خصوصیات نبات چنیح نوشته شود:
در سوپ ارزیابی نبات در بخ خصوصیات نبات ورویت آن معلومتات ختاص در متورد
منتتابع نبتتات از قبیتتل ستتابقۀ آن ،ارفیتتت کنتتونی وعوامتتل ختتاص کتته ستتبب تهدیتتد وکتتاه آن
میگردد تحریر شود.
سردار محمد دوست
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برای  4نبات به تعداد 4سوپ خصوصیات نوشته شود
تکسنومی نبات
نام دوایی
تعیح هویتکشیریح بویه)
محصو(ت مشابه
بیولوژی نبات
نام ولسوالی یا و(یت وغیره
سادۀ روی نبات چقدراست؟
مقررات بیح المللی در مورد موجود نیست
محدودیت قانونی است؟
مقدار (یاهای رو به افزای یا کاه
کشت
اندازغ جمع آوری
دجم تجارت در منطقه
قیمت فی کیلو (رام در محل
طرز جمع آوری کبوسیلۀ چه چیز صورت میگیرد)
محدودیتها در جمع آوریک کدام ممانعت است یا خیر؟)
معلومات شما باید نه از یو نمونه باشد بلکه ازنمونۀ که مردم بفروش میرسانند.
معیارهای کیفیت:
تشریحات راجع به محل زیست (یاهکشرایط مناسب است یا خیر؟)
مردم خودسر استفاده میکنند یا کدام قاعده و قانون موجود است.
محل روی نبات
مقدار جمع آوری شده در یو روز چقدر استکبه دالت تازه یا خشو).
سوپ سوم دقوش دسترسیStandard Operating Procedure :
قانون یا دولت اجازه داده است؟ یا قوماندانان محل ویا خود مردم دق دارند؟
سوال اول -در (ذشته بوسیلۀ تراکتتور جمتع آوری شتده استت ،چته کستی بایتد آنترا ممانعتت
میکرد ،دکومت  ،مردم وغیره).
سوال دوم  :درجمع آوری شیریح بویه از کدام مرجع اجازه خواسته میشود؟
سردار محمد دوست
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ولسوالی،یا کمونیتی.
سوال سوم :آیا جمع آوری شیریح بویه خا را فرسای نمیکند؟
سوال چهارم :شیریح بویه کدام نوا مواد فعال در ریشۀ خود دارد؟
مونو(راف :مجموعۀ معلوماتی است که در بخ
جمع آوری (ردد).

یتو نبتات ارایته میگرددکنبتات ستالم بایتد

مقالتته :دارای تمتتام معلومتتات زیتتربط در متتورد نبتتات طبتتی بتترای جمتتع آوری کننتتده (تتان
وکسانیکه با نباتات طبی سرو کار دارندکجمع آوری وپروسس) میباشد.
هدف آن عبارت است از:
 -1جمع آوری نبات معقول ویا عضو معقول آن.
 -2جمع آوری در موقع مناسب
 -3جمع آوری بطریقۀ مناسب
 -4تامیح تضمیح ویا فراهم کردن استمرارویا بقای نبات.
-5
مونو(راف دو اهمیت مهم دارد:
یکی تعلیمی ودوم قانونی کموضوا دقوقی)
تخنیکهای ارزیابی منابع:
ارزیابی منابع :مردلۀ پی نیاز مستتمر ستاختح منتابع طبیعتی استت .داشتتح نقشتهکدر نقشته
باید سادات روی نبات در سطح و(یت مشخص شود ،وسادات جمع آوری معیح (ردد).
ساده باید نامگذاری (ردد وددود آن تعیح شود .نقشه باید در سطح و(یت ترتیب شود.
برای هر نبات یو نقشه ترتیب شود.
از یو بته ترخ یا تلخه که تقریبا مقتدار( 500ترام داصتل بدستت میایتد واز یتو بتته هنت
مقدار ( 125رام داصل بدست می آید.
نمونه (یری در نقشه باید  10/10باشد چون ساده وسیع است  1/1خیلی کم است
مناطق فقیر باید جدا ومناطق غنی جدا (رفته شود./
سه محل نشانی شود ودد اوسط آن تعیح (ردد.
ساده چگونه تثیبت (ردد ،به مراجع رسمی چونکزراعت ومالیته مراجعته (تردد ویتا طتور
تخمیح ساده تعیح (ردد).
سردار محمد دوست
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ملکیت مشخص (ردد کدولتی است؟عامه ویا شخصیست)
بتترای شتتمارش از ختتورد بطتترف بتتزرگ میرویمکازیتتو متتتر مربتتع شتتروا بتته جریتتب و
هکتار).
جمع آوری معقول نباتات بخاطر تجزیۀ با کیفیت:
تجزیتتۀ کیفتتی چیستتت؟  :متتواد مختلفتتۀ تحلیلتتی استتت کتته بمنوتتور کیفیتتت وچگتتونگی مطابقتتت
نمونۀ تحت مطالعه با تقاضاها ومیعارها صورت (یرد.
تقاضا ها در مقابل دواها بسیار مهم است وعدول از آن جرم پنداشته میشود ،لهذا انا(یز بتا
کیفیت در دقیقت محکمه است .اهداف عمدغ تجزیۀ کیفی کدامها اند:
 -1تشخیص مواد فعال دوایی.
 -2تعیح مقدار مواد فعال نبات
 -3تعیح پارامیترای اوصاف عددی یا نورمهای عددی:
 رطوبت باید متناسب به محیط باشد مقدار خاکسترکترکیب خا ) بدرجۀ درارت  600سانتی (رید باشد. فیصدی مواد خالصویکشیریح بویه با آب یکجا میشود ومقدار آن بعداز تبخیرمعلوم میگردد) .
 -4مطالعۀ کترکیب دیاتی) مواد فعال دوایی.مثآل  :شیریح بویه از موقعیتهای مختلف جمتع
آوری میشودک بکدام وقت جمع اوری میشود ،آیا در اول بهار،در دالت شتگوفایی،و بعضتا
به سال آینده)
 -5تعیح درجۀ محصول نباتیکمحصول متوسط،عالی ویا هم قابل استفاده نمیباشد)
شیریح بویته در کتدام وقتت جمتع آوری میشتود؟  :شتیریح بویته در ختزان در ماهتای میتزان
وعقتترب بعتتد از زرد شتتدن نبتتات ،ودر هنگتتام بهتتار قبتتل از جوانتته زدن جمتتع اوری (تتردد،
بخاطریکه دریح هنگام (لیسریح آن کامل است.
برای جمع آوری نمونه بمنوور تجزیۀ کیفی اقدامات ذیل در نور (رفته شود:
 -1مردلۀ رشد نباتکمردلۀ شگوفایی)
 -2انتخاب نمونۀ نبات.
 -3کدام قسمت نباتکریشه ،ساقه (ل وغیره)
 -4پا کردن نمونهکدو مردلۀ پا کردن ،یکی قبل از خشو کردن ودوم بعد ازآن)
 -5مردلۀ خشو کردن.
سردار محمد دوست
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 -6نگهداری نمونه هاکدر محلیکه درجۀ درارت از  18تا  25پایانتر باشد)
 -7سند (ذاریکمرادل مختلف فعالیتها ثبت شوند)

نبات شیرین بویه:

ایزوم

 20سانتی متر

ریشه های فرعی یا استولون
ریشه های اصلی
تمام قسمت ریشۀ شیریح بویه قابل استفاده است،ولی قسمت اصلی ریشه قابل بهره برداری
است.وریشه های استولون باید به سال بعدی استفاده شود،تا نبات ازبیح برده نشود.
برای خشو کردن نبات ،باید اعضتای نباتیکته دارای جستامت ویتا قطتر بتزرگ باشتد قطتع
وپارچه شود ،سایز پارچه ها فرش میکند ،طول آنها از  10سانتی با( نباشد.
در قسمت نگهداری تالش جدی شود که محل مرطوب نباشد و(ردو خا نداشتته باشتد ،از
دشرات ودیوانات بدور باشد ،برای انتقال آن باید از خریطه های تکۀ استتفاده شتود ،چتون
در خریطه های پالستیکی (ندیده میشود.
سند گذاری:
در سند (ذاری نکات ذیل ضروری پنداشته میشود:
سردار محمد دوست
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 -1نام محلی نبات
 -2نام علمی نبات
 -3تاریخ جمع آوری
 -4وقت جمع آوری
 -5سادۀ جمع آوری
 -6خصوصیت محیطک زمیح ریگی است یا (لی وغیره)
 -7ارتفاا نبات
 -8نام جمع آوری کننده ها
 -9کدام مرادل بعد از برداشتک خشو نمودن وپا نمودن)
 -10شرایط نگهدایک محل پا در بیح کارتنها ویا بوجیهای تاری)
 -11مالدوات
 -12اموا
قابل ذکر است کته شتیریح بویته در ستال اول بتته میدهتد،در ستال دوم ستاقه بلنتد میکنتد ودر
سال سوم به داصل می اید .مقدار شیریح بویه برای نمونه (یری از یو الی دو کیلو (ترام
کتتم نباشتتد ،نمونتته بایتتد غتتر انتتا(یز نهتتایی بتته مراجعتی کتته دارای (براتتتوار مجهتتز باشتد
ارسال (ردد.
معلومتتتات مختصتتتر درمتتتورد اهمیتتتت دوایتتتی چنتتتد نبتتتات طبتتتی
معمتول در بدخشتان وولستوالیهای سترددیک شتغنان اشکاشتم،
زیبا وواخان):
شیرین بویه(Eng.Licorice)-
شیریح بویته را در دری شتیریح بیتان ،بتیخ مهته و مهته مت تی
در زبان یونانی سوس ،بعربی عرش الستوس ،بته هنتدی یهتتی،
سانس ریت یشی مدهو میگویند.
شیریح بویه كه یه بته مهم طبی است در دصه هتای شتمالی و
مركزی افغانستان میروید و مقدار زیادی سا(نه بدست میاید.
شتتیریح بویتته را شتتیخ ا(طبتتا ،و اطبتتای مشتتهور یونتتان بتترای
تس یح تشنگی ،رفع التهاب ،معده نرم كننده سینه و دلق ،تقویه
اعصتتاب ،رفتتع كننتتده ستتوزش ستتینه ،صتتاف كتتردن آواز ،دافتتع
سردار محمد دوست
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ضیق النفس ،رفع التهتاب معتده ،رفتع امترا دمتاغی و عصتبی ،امترا طحتال ،بواستیر
وغیره ب ار میبرند .روایت است که شیریح بویه را مار بسیار دوستت دارد هتر جتا كته بتته
آن باشد خود را به آن میرساند و پوست خود را به آن میمالد.
ستتطری چنتتد دربتتاره استتتعمال ایتتح نبتتات در طتتب عصتتری ،استتتفاده ازان در فابری تته هتتای
بزرگ دوا سازی خالی از دلچسپی نخواهد بود.
در كتب معروف دواسازی عصری ماننتد كتودكس ،فورمتولیر ،نباتتات طبتی وغیتره كته بته
السنه بیح المللی نشر شده ایح موضوعات بنور میخورد .شیریح بویته را فابری تات بتزرگ
بش ل اكستری ،پودر ،تینچر ،كامپوند ساخته و در معر استفادهء مردم قرار میدهند.
تركیب كیمیاوی شیریح بویه( :لوكوز ،س روز ،امیدون ،سپارازیح ،متواد البتومینی وغیتره
میباشد  .مواد مؤثره آن (لسریح بوده كه سبب شیرینی ذایقه آن میگردد .رن شیریح بویته،
نصواری ،خاكستری و زرد است بعضا ً در دواسازی ازیح نبات برای ساختح (ولی كنتیح،
پوسیان وغیره استفاده می نند.
استتتفاده شتتیریح بویتته در صتتنعت:کارخانجتتات
ستتتگرت ستتتازی محلتتتول آنتتترا بتتترای خوشتتتبو
ستتاختح طعتتم آن ب تتار میبرنتتد شتتیریح بویتته را
برای معالجته آنتژیح ،برانشتیت ،قبضتیت ،رفتع
اختتتال(ت مثانتته ،رفتتع ورم چشتتم وغیتتره ب تتار
میبرند .ا(تر ( 50ترام بتیخ شتیریح بویته بعتد از
پارچتته كتتردن در یتته لیتتتر آب جتتوش داده شتتده
بعد از دوازده ساعت تر كردن از صافه كشیده
شتتود ،جوشتتانده متتذكور ا(تتر در مواقتتع عفونتتت
های (لو ،انژیح ،برانشیت( ،رفتگتی دنجتره و
صدا نوشیده شود خیلی موثر است.
طریق ساختح پودر شیریح بویه :بتیخ شتیریح بویته را قستم تریشته هتای كوچته در آورده و
توسط داش برقی خشه می نند و بعد توسط آسیای برقتی پتودر آن را بدستت میارنتد كته ایتح
ت امل آنقدر دشوار نبوده ایجاب مصرف زیاد را نمی نماید.
سردار محمد دوست
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زیره ادویهای برای تقویت خون
بستتیاری از افتتراد دچتتار کتتم ختتونی هستتتند ،امتتا
تمتتتتایلی بتتتته مصتتتترف دارو نیتتتتز ندارنتتتتد ،آنهتتتتا
میتوانند از ایح ادویه استفاده کنند.
زیره برای فصل (رما مناسب است .زیترا بتدن
را خنو و به هضم غذا کمو میکند.
ایح ادویه کته توستط مصتریهای باستتان بترای
مومیتتایی و همچنتتیح درمتتان (زیتتد(ی (تتژدم بتته
کار برده میشتد ،ختواص دیگتری نیتز دارد کته
عبارت است از:
 ایح (یاه سرشار از آهح است .بدن برای تشکیل (لبولهتای قرمتز کته اکستیژن
را دمل میکند ،به آهح نیتاز دارد ،بنتابرایح مصترف زیتره بته افتراد کتم ختون
توصیه میشود.
 نارادتیهای پوستی مانند جوش ،ا(زما و خشتکی پوستت را درمتان میکنتد .افتزودن
مقتتدار کتتم زیتتره بتته ماستتو صتتورت میتوانتتد اثتتر ستتوختگی و چتتیح و چتترو را
برطرف کند .برای درمان آکنه و جوش سرکه را با کمی دانه زیره به صورت ختود
بمالید.
 خاصتتتیت ضتتتدعفونی کننتتتده آن بتتته تقویتتتت سیستتتتم دفتتتاعی بتتتدن کمتتتو میکنتتتد و بتتتا
سرماخورد(ی و آنفلوآنزا مبارزه میکند .مصرف یتو فنجتان چتای ولترم کروزی ۲
تا  ۳بار) با زیره ،زنجبیل و عسل تسکیح دهنده است.
 زیره به هضم غذا کمو میکند.
 خاصیت ضدسرطانی دارد.
 دردهای قاعتد(ی زنتان را کتاه میدهتد و در دوران شتیردهی باعت افتزای شتیر
مادران میشود.
 مو و ناخح را تقویت میکند.
 درمان طبیعی برای نفس تنگی است.
 دافوه را تقویت میکند.
زیره :بخاطر داصل برداری ویا نمونه (یری،زیره نبایتد آنقتدر پختته شتود تتا دانته هتای آن
بریزند ،زیره با بانچه های آن (رفته میشود وبعدآ کوبیده میشود.
سردار محمد دوست
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چگونه میدانیم که زیره پخته شده است؟ هنگامیکه دانۀ آن بدندان (رفتته شتود وکمتی ستخت
معلوم شود ،وقت جمع اوری نبات خواهد بود ،زیره باید بعتداز پتا کتاری بتداخل خریطته
های تکۀ انداخته شود.
اسپندSyrian Rue (En.) :
اسپند در اکثر دصص افغانستان یافت میشتود و
درنقتتاط مختلتتف و(یتتت بدخشتتان نیتتز بتته وفتترت
پیدا میشود .مردم افغانستان اكثر آنرا برای ،دفع
بتتدبو ی خانتته ب تتار میبرنتتد ،و هتتم در محتتیط متتا
شت ل عنعنتتوی دیگتتری دارد كتته آنتترا بتترای دفتتع
نوتتتر بتتتد دود مینماینتتتد ،استتتپند از جملتتته نباتتتتات
كامال طبی بوده ،و دود آن انتتی ستپتیه میباشتد،
و بهتتتتریح دوا در طتتتب یونتتتانی محستتتوب شتتتده
استتت ،بکتتاربرده میشتتتود (Harmine) .پوستتتت استتپند جهتتت صتتترا کمیر(تتی) ،فلتتت .،
در ددود یه مثقال اسپند هر(تاه پتانزده شتب متتواتر ختورده شتود مریضتی عترش النستاء را
تداوی خواهد كرد .دانه های استپند ختواب آور ،معترش ،ضتد كترم وكترم كتدو دانته ،قاعتده
آور ،ضد باد امعا ،نرم كننده سینه ،زیاد كننده شیر مادران شیرده ،زیاد كننده ادرار ،مسهل
سودا و بلغم میباشد .بر عالوه جهت صرا وهستری ،فل  ،جنون وسایر امرا دمتاغی و
عصبی خوردن دانه های آن مفید است ( 25.رام اسپند در ک )۱۲۰ملی لیتر آب جتوش داده
بعد از صاف نمودن با ی صد (رام عسل و ک( )۷۰رام روغح كنجتد مخلتوط نمتوده روزانته
سه قاشق خورده شود و ایح عمل مدت ی متاه دوام كنتد نفتس تنگتی ضتیق التنفس را در متان
مینماید ،عالوتا ً سرفه خشه و مرطوب را عالش خوبی است
هنگ Ferule :
هنگامیکه مردلۀ (ل به اختتام رسید ،ابتتدا بتته هتای هنت را تشتخیص وتثبیتت نمتوده یتو
مقدار خا آن بدور انداخته میشود،از بر(های زرد دانسته میشود که نبات پخته شده است،
وبر(هتتای آن بتتا(ی ریشتتۀ پتتا شتتدغ نبتتات انداختتته میشتتود تتتا شتتیرغ آن کثیتتف نگتتردد ،بعتتدآ
ازیو پهلوی پوست آن به اندازغ  5ملی متتر (رفتته میشتود وشتیرغ آن بتا( متی آیتد ،بعتد از
زخم ساختح نور به هوای ساده شیرغ آن (رفته میشتود ،در بعضتی محتالت یتو روز بعتد
ودر بعضی جاها  3تا  4روز بعد شیرغ آن (رفته میشود،که جمعا  14تتا  16مرتبته میتتوان
سردار محمد دوست
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از یتتو نبتتات شتتیره (رفتتت ،ختتوبتریح اوش شتتیره در مرتبتتۀ هشتتتم استتت وبعتتد از آن نتتزول
میکند وباا(خره در روزهای شانزدهم ختم میگردد.
محل زخم  5ملی متر

پروسۀ شیره (یری  120تا  150روز را در بر میگیرد.
بداخل صتندوقهای پتا

انداختته میشتود ،از ختا

نگهداری هن  :بعد از پا کاری هن
وسایر نباتات مشابه نیز پا (ردد.
ارزش هنتت  :ازهنتت در از بتتیح بتتردن کتترم نباتتتات استتتفاده میگتتردد ،همچنتتان بختتاطر
امرا مر(ی نیز مورد استفاده دارد .همچنان درغذا نیز از آن استفاده میکنند.
تلخه که یا ارتیمیشیا:
دار ای نوعیتهای مختلتف بتوده بتدون ریشته تمتام قستمتهای روی زمینتی آن استتفاده میشتود،
وقت بهره برداری آن هنگام شگوفایی آن میباشد .وقتیکه نبات جمع آوری میگردد در زیتر
سایه باید خشو (ردد ،چون نبات خیلی ناز است ،تا مواد فعال آن بوسیلۀ تاب آفتاب از
بتتیح نرود،بعتتدآ پتتا کتتاری (ردیتتده بستتته بنتتدی میگتتردد ،وبتتداخل خریطتته هتتا (ذاشتتته شتتده
نگهداری میگردد ،وبعدآ سند (ذاری میشود ،از تختم آن بترای امترا جلتدی واز بتوی ان
بخاطر ازبیح بردن کویه استفاده میشود.
لست نباتات طبی که در ولسوالی های سرحدی( اشکاشم ،زیباک واخان وشغنان) پیدا میشود

شماره

نتتتتتام محلتتتتتی نام علمی
نبات

محل روی

موارد استفادغ محلی

مالدوات

1

میوغ (لخار

2

راو
سردار محمد دوست

 Rosa beggerianaاشکاشتتتتم،واخان برای دفع تکالیف (رده
، Shrenk.زیبا وشغنان
غتتاران اشکاشتتم
هن
 Ferula foetidissimaوشغنان
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Regel et Schmalh
اشکاشتتتتم،واخان بتته میتتده شتتده (تتی اعضتتای بتتدن
زرغول
 3زرغول
استخوان
 Berberis integerrimaوزیبا
Bunge
غاران اشکاشم بتته میتتده شتتده (تتی اعضتتای بتتدن
 4شکسته بند شکسته بند
استخوان
Nepeta glutinoza
Benth.
غاران اشکاشم در غذا استفاده میشود
 5پیاز کوهی پیازکویی
Allium sp.
غاران اشکاشم در غذا استفاده میشود
( 6ندنۀ کوهی (ندنۀ کوهی
Allium sp.
اشکاشتتتتم،واخان برای (شای قبض،که از ریشۀ
جتتتتتتتتتتتتاروب جاروب پوش
7
نبات استفاده میشود
 Artemisia scopariaوزیبا
پوش
Waldst. et Kit.
اشکاشتتتتم،واخان برای خوش مزه ساختح غذا
 8لندر
وزیبا
اشکاشتتتتم،واخان برای تکلیف معده،قبضیت ودود
اسپند
 9سپند
کردن استفاده میشود
 Peganum harmalal L.وزیبا
اشکاشتتتتم،واخان از دانتتۀ آن بتترای ستترما ختتورده
تلخه که
 10کندکو
(تتی واز بتترگ وستتاقۀ آن بتترای
 Artemisia vulgaris L.وزیبا
دشتتتتتترات ستتتتتتبزیجات وکویتتتتتته
وبرای از بیح بردن تتب استتفاده
میشود
اشکاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتترای فشتتتاربلند ،تکلیتتتف (تتترده
جمبیلو
 11جمبیلو
وسرفه
 Ziziphora pamiroalaicaوزیبا
Juz.
غاران اشکاشم برای ختوش متزه ستاختح غتذا و
زیره
 12زیره
سرفه
Bunium persica
(Boiss.) B. Fedtsch.
 Macrotomia euchromaاشکاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم رن نمتودن تتار و(توش دردی
 13سرخ چو
وضتتتد ستتتردردیک از ریشتتتۀ آن
 (Royle) Pauls.وزیبا
استفاده میشود)
اشکاشتتتتم،واخان از روغح آن برای زخم استتفاده
 14میتتتتوغ ستتتتیاه سیاه خار
میشود،برای زردی نیتز استتفاده
 Hippophae rhamnoidesوزیبا
خار
میشود
L.
15

آرتی

سردار محمد دوست

آرتی

اشکاشم،واخان برای بشتار بلنتد،از بترگ آن در عتو
استفاده میشود
 Ribesوزیبا
24
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yanczewskii
Pojark.
که

16

بند

17

اسپ خار

18

بنوش

19

که ور

20

زرد سر

21

ملخچ

22
23

چیگار
پیچکو

24

قلیتو

25

رویح

26

پودینه

27

قره قات

28

کاسنی

29

آب پتار

30

تاش (ل

31

رشته کشو
سردار محمد دوست

اشکاشم،واخان برای فشار بلند
وزیبا
 Equisetumاشکاشم،واخان از ریشتتتتۀ آن منحیتتتت بتتتترس دنتتتتدان استتتتتفاده
میشود
 arvense L.وزیبا
از (تترد آن بتترای روشتتنایی چشتتم،وپلپل نیتتز
بنف
ازآن تیار میشود
Primula
macrophilla
D. Don
آب آن برای دساسیتهای جلدیکباد بر)،بترای
Capparis
فشاربلند وغذای خوب
herbacea
Willd.
 Achilleaشکاشتتم،واخان برای تب واسها(ت
 biebershteiniiوزیبا
Afan.
بتترای ستتینه بغتتل وتمتتام امتتا ششتتها،وبرای
شیریح بویه
دیوانات شیرده بخاطر شیر زیاد داده میشود
Glycyrrhiza
uralensis
Fish.
غذای مکفی
سمارش
شکاشتتم،واخان برای سن (رده مورد استعمال دارد
(یای پیچو
وزیبا
شکاشتتم،واخان برای فشار بلند وتکلیف (رده
(ل سوسح
 Nepeta spوزیبا
بتتترای دفتتتع دشتتترات (زنتتتده بخصتتتوص کنتتته
Rubia
وزهر خورده کی
tinctorium L.
برای خشبو ساختح غذا،زخم معده وقبضیت
Mentha
asiatica
Boriss.
برای فشار بلند وتکالیف (رده
Ribes meyery
Maxim,
برای تب واسها(ت
Cichorium
intybus L.
برای پندیده (ی ودرد پای
برای قبضیت
از بتتتتترگ آن برایتتتتتزخم واز دانتتتتتۀ آن ستتتتترفه
وقبضیت

Plantago
mjor L.
25

اداره نشرات انترنتی سیمای شغنان

32

(وش خر

33

پچپچانو

34

شلخه

35

نصتتتتتتوار دان
دیو ک(تتتتتتتتتتل
امبانو)
زیبا
مومالیی

37

قوزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتته شغنان
قرهکښکمبو)
شتر خار
شیر خوار

39

(ل غرم

40

پودینۀ اسپه

41

عرش رسول

43

دیکشکح

برای قبضیت ودرد شکم

44

زوف

برای قبضیت ودرد شکم وقلن

45

بتتتتتتیخ رشتتتتتتقۀ
للمی
جوانی بادیان

برای بندش ر(ها

47

سفید پوشو

ریشۀ آن برای قبضیت

48

چرفچ

49
50
51

سیر کوهی
چرشچ
مخالف که

برای سترماه ختورده (تی ،زختم ودر غتذا نیتز
استفاده میشود
برای فشاربلند
از دانۀ آن برای باد وضد مکروب
ضد تب

36

38

46

سردار محمد دوست

بتترای پندیتتده (تتی وکشتتیدن مکتتروب از داختتل
پندیده (ی وخشو کردن زخم
بتتتتترای رومتتتتتاتیزم واستتتتتتخوان دردی (تتتتترده
وتکلیف

Urtica dioica
L.

برای کرمهای معده وتب

Rumex
crispus L.

بتتترای خشتتتو نمتتتودن زختتتم وجلتتتو (یتتتری از
خونریزی
برای کمر دردی،لت خورده (ی وغیره
با ارزشتریح غذا است
برای پیچ

واسها(ت

بتترای نفتتس تنگتتی وهمچنتتان منحیتت شتتامپو
بخاطر سرشستح نیز استفاده میشود

Alcea
nudiflora
)(Lindl.
Boiss.

برای تب لرزه ومورقه
Anafalis
virgata
Thoms.

برای قبضیت وفشار بلند

Apium
graveolens
L.
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52
53
58
59
62
63

ضد (رگ دیوانات وغذای مکفی مواشی
از روغح آن ضد دانه استفاده میشود
از برگ آن برای پندیده پی پا وسرد زده (ی
منحی چای استفاده میشد وبرای تکلیف (رده
برای قبضیت دیوانات وبرای سلفۀ اسپ
برای ترقیده (ی جلد

چه ییر
چوب (ز
سرخ ساچ
کت للمی
شیریح که
خرنا

از لست با( بر می آید که نباتاتیکه در ولستوالیهای سترددی و(یتت بدخشتان قابتل دستترس
هستند تتا کنتون دستت نتاخورده بتوده در صتورتیکه از آنهتا بشتکل علمتی وتخنیکتی استتفاده
شود ،هم در سالمتی انسانها نق مهم داشته وهم در اقتصاد خانوادهدها تاثیر (ذار خواهتد
بود .بناآ پیشنهاد مینمایم :
 -1نباتتتات طبتتی ستترمایۀ ملتتی کشتتور ماستتت،باید دقیتتق توستتط متخصصتتیح ستتروی
شوند ومورد استفاده قرار ایرنتد ،وبتا(ی نباتتات فقیر،مواجته بته خطتر در دتال
اضمحالل توجه جدی مبذول اردد
 -2هر نبات انالیز شود وفیصدی مواد کیفی آن تشخیص داده شود
 -3از نباتاتیکه در کوه ها ،دره ها ودشتها وزمینها بیکار افتیده اند استفاده شود
 -4برای نباتات طبی مارکیت در داخل وبیرون از کشور جستجو شود
 -5نباتات طبی تحت رهنمایی دولت بشکل معقول جمع آوری (ردد تا ازنابودی اڼ
جلوایری شود.
ماخذ:
 -1مواد ورکشاپ نباتات طبی واروماتیکی در افغانستان سال  2006کابل
 -2سایتهای مختلف انترنیتی
 -3سروی نباتات طبی ازخود محیط توسط همکاران تنویم منابع طبیعی
 -4معلوماتهای مردمان با تجربه محل
-5
ترتیب دهنده :سردار محمد دوست ،مسؤل تنویم منابع طبیعی دفتر ستادوی بنیتاد آغاختان
در اشکاشم ،تاریخ  ۲۶نومبر ۲۰۱۴
همکاران :محمد امیح ،قدم شاه وجمعه خان
نوریات مفید خواننده (ان محترم در تقویت نوشته مختصر ما سود مند پنداشته میشود.
سردار محمد دوست
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