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 ۱۰/۰۲/۲۰۲۱ وزیری عبدالکریمداکتر 

 )بخش: محصوالت نباتی(  زراعت و مالداری
 

 در قاموس کبیر افغانستان  سیاه دانهمعرفی 
 

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 مورد استفاده قرار م 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    یمحصوالت زراعت از تمام    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
  ل ی زردچوبه، زنجب ی، ملنگان،کاسن، اسپند، اسفرزه، گل ختمی، زوف، بابونه گل  ،کوکنار)خشخاش(   ،دانه اهی س مانند ییدارو
 ." پرداخته می شودبابونه "ُگل در این سلسله در ذیل به شناسائی  .دی استفاده نمائ  رهی و غ

 

 

 
 
 

  Nigella sativa :    التین
 Blackseed انگلیسی:

 Echter Schwarzkümmel :    آلمانی
 

سانتی   6۰الی    ۱5بلندی آن به  ،  بوده  (Ranunculaceaeفامیل )به  داروئی یکساله مربوط  یک گیاه علفی  سیاه دانه  
بعضاً غیر   منقسم ودر قسمت باالئی خط دار  آن  قسمت باالئی )فوقانی( نبات غیر منسجم و ُشل بوده، ساقۀ    متر می رسد.

برگهای پنجه   می گیرد.شکل مخملی را به خود  و  مویکهای بسیار کوچک احاطه شده  با    ه  ک  می باشد  منقسم و فشرده
 دارد.  میلی متر  ۲الی    0,8 عرض بهطویل و نوک تیز  ک شکل باری

 Self)و یا    گل قرار داشته، باعث گرده افشانی خودی یک  در  آن  آله های تأنیث و تذکیر  سیا دانه یک نبات دوجنسه بوده،  
pollination)     .بوده، روشن  رنگ آبی  به    گلبرگدارای پنج  گلهای سیاه دانه به شکل طاقه بدون پوش برگ  می گردد  

   .(۲)تصویر  قسمت فوقانی گلبرگها قرار دارد تخمدان آن در 
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 ، روغن و دانۀ سیاه دانههبته، گل، کپسول دانبه پائین از راست به چپ: از باال : 4 – ۱تصاویر  

و    ۱6به طول    ،(عدد دهلیز  ۱۲تا    5رنگ کپسول مانند چند دهلیزه )  ئی  ه  یک ساختار قهوبطن  در   گیاهاین  دانه های  
 رنگ ، سیاه  نسبتاً مثلث شکل  تخم و یا دانۀ آن سه رخه  . (3)تصویر    نمو میکنندبا دمگلهای طویل  ملی متر    ۱۲عرض  

 مشبوع می باشد.روغن غیر %   4۰تا  ۲۰حاوی  ،ملی متر بزرگ بوده 3,5 الی  3

  ، نرم با مقدار وافر هوموس و بدون آب ایستاده می باشد.   فروافتاده  آفتابی  سیاه دانه زمینهایترین جای نموی  مساعد  
 گسترش دارد.عراق، هند، ایران، پاکستان و جنوب اروپا   ،در ترکیه، مصر ،جایگاه اصلی آن مناطق مدیترانه بوده

ساله دارد. حتی در انجیل از آن ذکر به عمل    35۰۰قدمت    و پز،  پختمسالۀ  و  گیاهی  مصرف سیاه دانه به حیث داروی  
:  گفته است از پیغمبر اسالم نقل قول می شود که  می شود، زیرا  شناخته  به حیث دانۀ مقدس  آمدهاست. در جوامع اسالمی  

کشور های . به همین سبب ارزش داروئی آن در طب یونانی  " هر مرض را در مان می کند  ،سیاه دانه به جز مرگ" 
 مقام بلند دارد.  اسالمی 

امراضی که تحت پوشش داروئی سیاه دانه قرار دارند    می شود.در طب نباتی هم از دانه و هم از روغن آن استفاده  
ستم دفاعی وجود، نفس تنگی، کاهش اثرات جانبی ضعف سی  ،درمیتیس(عبارت اند از حساسیت، امراض جلدی )نویرو

 .غیره تکلیف گرده ودر شیموتیراپی، سیستم هاضمه، فشار خون، 

بر عالوه در    ،طوریکه تصاویر زیر نشان میدهندمصرف سیاه دانه در افغانستان نیز مروج بوده، محبوبیت خاص دارد.  
 مورد استفاده قرار می گیرد. نیز روت و غیره  ،نان، کلچهمانند  ،تهیۀ محصوالت خمیریمخصوصاً در  ،طب یونانی
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