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  وزیری عبدالکریمداکتر 

 ۲۰۲۱/۰۲/۲۰                                      (یداروئ  یها  اهیگ/  )بخش: محصوالت نباتی زراعت و مالداری
 

 ان تس« در قاموس کبیر افغان ئی الموممعرفی »
 

 
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
مورد ضرورت را به شکل    یاز تمام محصوالت زراعت   ه ایتا مجموع  می است که توانست   ی مسرت و خوشبخت   ی . جاباشندی م

. به وضاحت  می نمائ   شکشی پ   ی های زراعتځ، خصوصاً محصلین پوهن شما  یبرا   ،چتر آورده  کی   ری در ز  کی ستمات ی و س  ممنسج
  ن ی مرتبه به ا  نی اول  یبوده و برا   ر ی نظ  یدر انترنت ب   بای ز  ری با تصاو  علمی  شکل منظم  نی مجموعه به ا  نی گفت که ا  توانی م

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

  ی اه اهیگپنبه و لبلبو،    :مانند  یکنجد و شرشم، نباتات صنعت   :مانند  یلی ت   ای و    یت روغن انبات   ،جاتی ، سبزجات  وهی ، مجات  غله
زوف،  بابونه   گل  ،کوکنار)خشخاش(   ،دانه  اهی س    ،یمومالئ     مانند  ییدارو ختمی،  گل  ملنگان، کاسن،  اسپند،  اسفرزه،    ی، 

 ." پرداخته می شود بابونه"ُگل در این سلسله در ذیل به شناسائی  .دی استفاده نمائ  رهی و غ  لی زردچوبه، زنجب
 

 

 
 

   Asphaltum punjabinum :    التین
 Shilajit : انگلیسی

 Mumijo :    آلمانی
 
 

برای تداوی امراض  در طب یونانی  استعمال آن  مصرف و  که  است  سای طبیعی  آیک مادۀ شفا بخش و معجزه    الئیموم

این  و شاگردش سکندر کبیر به  مانند ارسطو    ،یونان باستاندانشمندان و اطبای  سابقۀ چند هزار ساله دارد. چنانچه    ،مختلف

تحریر در آورده اند.  رشتۀ  آنرا به    نتیجۀتحقیق نموده و  مختلف  آن باالی امراض  داروئی    در مورد تأثیرو    متوجه شدهماده  

 ذکر می کند.زخم در تداوی  مومالئیتأثیر مثبت در نوشته های خویش از  ی بلخیابوعلی سیناهمچنان 

شربت "،  "خون کوه"،  "مرهم کوه"،  "عرق الجبال"،  "شیره کوه"در کشور های مختلف به نامهای گوناگون مانند    مومالئی

یاد شده، نسبت به شباهتی که از نگاه   Shilajitیا     Mumijoنامهاینیز یاد می شود. در اروپا به    "روغن کوه"یا    و  "کوه

 شود.  میخطاب  (Asphaltum punjabinum)به آن در التین  ،دارد)قیر( رنگ، بو و شکل به مادۀ اسفلت  
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 را نشان میدهند. مومالئیانواع مختلف تصاویر باال 

و  در   پیدایش  ایجاد  مورد  است.  وری های  ئت   مومالئییا  تحقیقات گستردهمختلف موجود  این مورد  در   ، با وجودیکه 
چرا  چطور و    مومالئیتا امروز به طور موثق معلوم نیست که  ،  به عمل آمده  ،هند و روسیه  ی مخصوصاً در کشور ها

مناطق جنوبی متر، در    4000الی    1000ارتفاعات    در  مومالئیجایگاه اصلی    بوجود می آید.محدود    چند منطقۀفقط در  

 می شود.پیدا و شمالی همالیا و کوه های قزاقستان است. در افغانستان در کوه های بدخشان 

معدنی در مغاره های کوه  سنگ های  های    رطوبتثمرۀ منجمد شدن    مومالئیکه  اند  بعضی از دانشمندان به این عقیده  
به این باورند که مومالئی از پوسیده شدن مواد غایطۀ حیوانات  تعداد دیگری  یک  میباشد.    هادر بین درز های سنگ و یا  ها  

 تشکیل می شود. 

کیمیائی و بوتانیکی جیولوجیکی،  وسیع  تحقیقات  بعد از    ،.(Djenchorowبه شمول جینکوروف )  ،دیگر از دانشمندانه  یک گرو

اثر پروسه های میتابولیکی مواد  بر  و کمپلکس می باشد که  کالن  ترکیبی از مالیکولهای بسیار    مومالئیکه    رسیده اندبه این نتیجه  
عضوی و غیر عضوی در مواد فضلۀ مکروب ها بوجود می آید. که این مکروبها از بقایای پوسیده شدۀ نباتات و گند نباتات )صمغ(  

 .  شته، نافذ است. مورد تائید اکثر دانشمندان قرار داوری فعالً ئ ه شده اند. این ت تغدی 

عضاً به بوده، بسیاه و یا مایل به قهوه ئی آن رنگ بوی دودی دارد.  بوده، مزۀ تلخ داشته، جامد یک مادۀ  مومالئی
 رنگ سرخ هم یافت می شود.

 مومالئیاشخاص مجرب و فنی صورت می گیرد، زیرا شناختن و تشخیص تنها توسط  مومالئیچیدن و یا جمع آوری  
 مهارت مخصوص نیاز دارد.  تجربۀ زیاد و به 

امراض مختلف  مانند الکالوئید ها و امینو اسید ها می باشد که در معالجۀ انواع    ،اوی منرال ها و مواد عضویحالئی  موم
  مومالئی طبی قابل تردید نیست تأثیر شفابخش تداوی  چیزیکه امروز به طور موثق ثابت شده و در   مورد استفاده قرار می گیرد.

در   ضعف سیستم دفاعی بدن، زخم معده )گستریتیس( و بواسیر )هموروئید( می باشد.  باالی شکست استخوان )فراکتور(، 
 جایگاه ثابت و همیشگی دارد.  موده، مصرف آن  بازی ن   ی نقش بارز  مومالئی  ، (Āyurveda)  مخصوصاً در طریقۀ ایورویدا  ،هند
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در بازار  ، محلول )قطره( و مرهم  قرصشکل نیز به طور وسیع انتشار یافته و به  وپاتی  ئ در تداوی هم  مومالئیدر اروپا مصرف  
  ،روز  30مدت  برای  می باشد که    ملی گرام  300الی    200روزانه سه مرتبه    بزرگسالمقدار مصرف یک شخص  می شود.  عرضه  

 گرفته می شود. نیم ساعت قبل از صرف غذا 
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