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 2۰2۱  می ۱۰تاریخ:  عبدالکریم وزیری داکترنویسنده: 

 زراعت و مالداری بخش: 
 

  « در قاموس کبیر افغانستان کانابیس )بنگ بته( معرفی »
 

  زراعتی قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی و معلومات در بارۀ آثار و ابنیۀ تاریخی، به معرفی زیرساختهای  
مورد    یمواد صنعت  دیتول  یو برا  وانیانسان و ح  یمواد غذائ  د یتول  یکه برا  یمحصوالت زراعتنیز می پردازد. از آن جمله به شناختاندن  

 .  باشندیم ینبات  داتی همه در علم زراعت متعلق به بخش تول  ؛ رند یگیار ماستفاده قر
 

.  باشند یزراعت م  لمشامل ع  زین  یو جنگلدار  یزراعت  کی تخن  ، یوانیح  داتیمانند بخش تول  گرید  یبخش ها   ینبات  داتیدر کنار بخش تول 
  ک ی ستمات یو س  ممورد ضرورت را به شکل منسج  یاز تمام محصوالت زراعت  ه ایتا مجموع  میاست که توانست  یمسرت و خوشبخت  یجا

مجموعه به    نیگفت که ا  توانی . به وضاحت ممینمائ   شکشیپ  ی های زراعتځ، خصوصاً محصلین پوهن شما   یبرا  ، چتر آورده  کی  ریدر ز
را در    مواد مورد عالقه. لطفاً شودی نشر م بی ترت نیمرتبه به ا ن یاول یبوده و برا  رینظ  یدر انترنت ب  با یز  ر یبا تصاو  علمی   شکل منظم  نیا

   :شده که عبارت اند از شکشی از مواد پقاموس جست و جو کرده و 
 

  مانند  ییدارو  ی ا هاهیگپنبه و لبلبو،    :مانند  یکنجد و شرشم، نباتات صنعت  :مانند  یلیت  ایو    یت روغنا نبات  ، جات ی ، سبزجات   وهی، مجات  غله
در    .د یاستفاده نمائ  رهیو غ  ل یزردچوبه، زنجب  ی، ملنگان، کاسن،  اسپند،  اسفرزه ، گل ختمی، زوف،  بابونه  گل ، کوکنار)خشخاش( کانابیس،  

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

 

 

 
 

    Cannabis :     التین

 Cannabis  انگلیسی:
 Hanf  :    آلمانی

متعلق بوده، در شرایط مناسب تا ارتفاع  (Cannabaceae)یک نبات یکساله است که به فامیل بته(   کانابیس )بنگ

 متر بیشتر بلند نمی شوند.  2متر بلند می شود. گونه های بومی آن از   5

 

اشیه دندانه ئی بوده، جوره   ساقۀ کانابیس به شکل صعودی نمو نموده، در انتهای خود منقسم است. برگهای آن پنجه مانند، در ح

ئی قسمتاً به طور متناوب و قسمتاً در مقابل یکدیگر باالی ساقه قرار دارند. در بخش تحتانی دمبرگ های آنها َبرگچه ها قرار  

 عدد( می باشد.   ۱3 -  ۱دارند که تعداد آنها مختلف )

جدا گانه باالی دو گل قرار دارند. البته  استثناًء بعضی از  کانابیس یک گیاه یک جنسه بوده، یعنی آالت تأنیث و تذکیر آن به طور 

 گونه های آن دوجنسه هم استند.  
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد   نمایانگر اصالت افغانستان باستان است  که  آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس 

 رساند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرس   - علف )گراس(  – گل مادۀ کانابیس  –: تخم کانابیس4 –  ۱تصاویر   

 

ملی متر،   4تا  2دارای دمگلهای گل های نر و ماده از نگاه شکل تفاوت زیاد دارند. گلهای نر )مذکر( به رنگ زرد مایل به سبز 

کاسبرگ و بدون گلبرگ، به شکل مجتمع )گروپ( منقسم در انتهای ساقه اصلی و در محور های ساقه های   5به قسم آویزان با 

سانتی متر بزرگ می شوند.  گلهای ماده، رنگ سبز داشته، در یک ساختار کلوله و فشرده شکل کنار   25فرعی تشکیل شده تا 

 دارند. هم قرار 

موارد استفادۀ کانابیس مختلف و متنوع بوده، از تمام قسمت های آن استفاده به عمل می آید: از الیاف ساقه های نبات نر 

در صنعت تار سازی و تکه بافی )نساجی( استفاده می شود.  از دانۀ نبات ماده کانابیس برای استخراج روغن آن که در  

کۀ پرندگان به کار برده می شود. همچنان از سائیدن گل و برگ نبات ماده علف طب یونانی صفت داروئی دارد و خورا

 و یا گراس )ماری جوانا( به دست می آید. 

حشیش که در افغانستان به نام چرس و یا بنگ معروف است، یک مادۀ جامد و نرم به رنگ سیاه و یا قهوه ئی تیره بوده،  

ساخته می شود. چرس مانند علف و یا گراس یک مادۀ مخدر بوده، مصرف از ُگند و یا صمغ نوک گلهای ماده )مؤنث( 

 زیاد آن باعث اختالل دماغ می گردد.  

نقش کانابیس در صنعت دواسازی  به این نبات ارزش بلند صحی می بخشد، مخصوصاً محقیقین در این واخر در  

رفت های زیاد نایل شده اند. موادیکه باعث تأثیر  تحقیقات شان در مورد استفاده از کانابیس در مبارزه با سرطان به پیش

( استند، مخصوصاً آعضای آن که به نام تیتراهیدروکنابینول Cannabinoidکانابیس می شوند کانابینوئید ها )

(etrahydrocannabinolT ( )THC) (وCannabidio )CBD).مشهور اند ) 
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