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 ۱۴/۰۱/۲۰۲۱ ی داکتر روستائ

 )بخش: محصوالت نباتی(  زراعت و مالداری
 

 در قاموس کبیر افغانستان ملنگان یمعرف
 

 
قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی و معلومات در بارۀ آثار و ابنیۀ تاریخی، به معرفی زیرساختهای  

  د ی تول  ی و برا  وان ی انسان و ح  یمواد غذائ   د ی تول  ی که برا  یمحصوالت زراعت نیز می پردازد. از آن جمله به شناختاندن    زراعتی
 .  باشندی م ینبات  داتی همه در علم زراعت متعلق به بخش تول ؛رندی گی ار ممورد استفاده قر یمواد صنعت 

 

زراعت    لم شامل ع  زی ن   ی و جنگلدار  ی زراعت   کی تخن   ،یوان ی ح  دات ی مانند بخش تول  گر ی د  یبخش ها  ینبات   دات ی در کنار بخش تول
  م مورد ضرورت را به شکل منسج  یاز تمام محصوالت زراعت   ۀ تا مجموع  می است که توانست   یمسرت و خوشبخت   ی . جاباشندی م

 توان ی . به وضاحت مم ی نمائ   شکش ی پ   ی های زراعتځ، خصوصاً محصلین پوهن شما  یبرا  ،چتر آورده  کی   ر ی در ز  کی ستمات ی و س
نشر   بی ترت   نی مرتبه به ا  نی اول  یبوده و برا   ری نظ  یدر انترنت ب   بای ز  ری با تصاو  علمی  شکل منظم  نی مجموعه به ا  نی گفت که ا

   : شده که عبارت اند از شکش ی از مواد پ را در قاموس جست و جو کرده و  مواد مورد عالقه . لطفاً شودی م
 

  ی اه اهیگپنبه و لبلبو،    :مانند  یکنجد و شرشم، نباتات صنعت   :مانند  یلی ت   ای و    یت روغن انبات   ،جاتی ، سبزجات  وهی ، مجات  غله
در این    .دی استفاده نمائ   ره ی و غ لی زردچوبه، زنجب  ی، ملنگان، کاسن،  اسپند،  اسفرزه، گل ختمی، زوف،  بابونه گل   مانند  ی داروئ

 ." پرداخته می شودبابونه"ُگل سلسله در ذیل به شناسائی 

 

 

 
  .Salvia rhytidea Benth :     التین

 Sage انگلیسی:
 Salbei :    آلمانی

 

. برگهای مثلثی باریک تا تخم مرغی  است  سانتی متر  ۱۱۰تا    ۲5ملنگان یک گیاه چندین ساله با ساقه های ایستادۀ غده ای به ارتفاع  

سانتی متر. این گیاه در دامنه های خشک، اکثراً در دشتهای    7تا    ۱سانتی متر با دمبرگها به طول    8تا    x  ۲  ۱6تا    5درازنما،  

تان و  شدیداً مالچر شده، کنارۀ راهها و غیره جاهای دست خورده و تخریب شده می روید. این گیاه که در جنوب ایران، افغانس

پاکستان گسترش دارد، در اواخر بهار تا تابستان گل می دهد وعمدتاً از برگها، گلها و علف آن استفاده به عمل می آید. از دانه ها  

و ریشه های این گیاه استفاده نمی شود. بطور سنتی از این گیاه با یک طیف وسیع استفاده صورت می گیرد، عمدتاً بر ضد اختالالت  

 دردی، نفخ و باد شکم و امراض عفونی جلدی، اختالالت بطنی، دستگاه تنفسی و غیره.  هاضمه، شکم 

 این نبات می باشد.    (Essential Oel)که در آن موجود بوده و جزو روغن  ( Cineole)تاثیر داروئی این گیاه ناشی از مادۀ به نام 

گونۀ مختلف    9۰۰الی    85۰ومی باشد که  در سراسر جهان به استثنای آسترلیا موجود بوده    (Lamiaceae)این گیاه متعلق به فامیل  

 را در بر می گیرد.  
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