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   ۲۰۲۱/۰۱/۲۵ 
                                                          وزیری عبدالکریمداکتر 

 )بخش: محصوالت نباتی(  زراعت و مالداری
 

 « در قاموس کبیر افغانستان )دارچینی( دارچینمعرفی »
 

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

نیز می پردازد. از آن جمله به شناختاندن محصوالت زراعتی که برای تولید مواد غذائی انسان و   زراعتیزیرساختهای  
 همه در علم زراعت متعلق به بخش تولیدات نباتی میباشند.   ؛ار میگیرندحیوان و برای تولید مواد صنعتی مورد استفاده قر

 

در کنار بخش تولیدات نباتی بخش های دیگر مانند بخش تولیدات حیوانی، تخنیک زراعتی و جنگلداری نیز شامل علم  
ضرورت را به   زراعت میباشند. جای مسرت و خوشبختی است که توانستیم تا مجموعۀ از تمام محصوالت زراعتی مورد

پیشکش نمائیم. به   ی های زراعت ځبرای شما، خصوصاً محصلین پوهن  ،شکل منسجم و سیستماتیک در زیر یک چتر آورده
وضاحت میتوان گفت که این مجموعه به این شکل منظم علمی با تصاویر زیبا در انترنت بی نظیر بوده و برای اولین مرتبه  

   :به این ترتیب نشر میشود. لطفاً مواد مورد عالقه را در قاموس جست و جو کرده و از مواد پیشکش شده که عبارت اند از 
 

گیاههای  پنبه و لبلبو،  :کنجد و شرشم، نباتات صنعتی مانند :ت روغنی و یا تیلی ماننداسبزیجات، نبات  غله جات، میوه جات،
و غیره استفاده نمائید. در این   بابونه، گل ختمی، زوف، اسفرزه، اسپند، کاسنی، ملنگان، زردچوبه، زنجبیل مانند گل  داروئی 

 .شود " پرداخته میدارچین" ُگل سلسله در ذیل به شناسائی 
 

 

 
  Canehl :     التین

 Cinnamon انگلیسی:

 Echter Zimt :    آلمانی
 

در گیاه نامۀ قیصر  که  سال قدامت تاریخی دارد. چنانچه    47۰۰دارچین یکی از قدیمی ترین دارو های نباتی است که بیشتر از  
 قبل از میالد ذکر شده است.   ۲7۰۰سال در    (Sheng Nung)شین نونگ چین 

دارچین که در افغانستان به نام دارچینی معروف است از پوست شاخچه های جوان یک و دو سالۀ در خت دارچین طوری بدست  
مرتبه بعد از گذشت فصل بارانی پوست شده بعد از پروسۀ شستن و خشک نمودن  تا سه  می آید که شاخچه های مذکور ساالنه دو  

 به شکل لوله و یا سائیده شده )پودر( به بازار عرضه میگردد. جایگاه اصلی آن سایلون )سریالنکا( می باشد.  
فامیل    که هردو به  Cinnamomum cassia))و دارچین چینائی    ( Cinnamomum verum)از نگاه کیفیت بین دارچین سایلونی  

(Lauraceae)    کیفیت دارچین سایلونی )سریالنکا( به مراتب بهتر است، بیشتر قسمت تولید  می باشند تفریق می شود. چون  متعلق
 را تشکیل میدهد.  

امروز در اکثر مناطق گرمسیر و مرطوب جنوب و جنوب شرق آسیا از گونه های پرورشی کم ارتفاع دارچین استفاده می شود.  
 بزرگترین تولید کنندگان دارچین به ترتیب کشور های اندونیزیا، چین، ویتنام و سریالنکا می باشند.  
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 دارچین به شکل لوله و پودر –دارچین درست   –گل    –: درخت 4 – ۱تصاویر                                          

 
متر   3الی  ۲متر و گونه های پرورشی آن تا ارتفاع  ۱8الی  6درخت دارچین همیشه سبز بوده، گونه های وحشی آن به ارتفاع 

 سانتی متررسیده، پوست آن قهوه ای مایل به سبز بوی معطر دارد.   6۰تنۀ آن تا بلند می شوند. محیط 
برگهای درخت دارچین ضخیم، چرم مانند و بیضوی شکل بوده که به ترتیب در مقابل یکدیگر باالی شاخچه قرار دارند.دمبرگهای  

در بسیاری از انواع درختان دارچین برگها به نسبت داشتن مادۀ به نام   آن کل و تا دونیم سانتی متر طول داشته خوشبواستند.  
 در ابتداء رنگ سرخ را به خود می گیرند.   (anthocyanins)انتوسیانینس 

سانتی متر قرار    ۱۲الی    ۱۰گلهای ستاره شکل آن رنگ سفید بعضاً مایل به سبز داشته شش برگه بوده در یک خوشه به طول  
)ماده و نر( در یک گل قرار دارد. تکثر آن توسط گرده  دارند. درخت دارچین دوجنسه بوده یعنی هردو آله های تکثر جنسی  

  صورت می گیرد.  (Self Pollination)افشانی خودی یا 
در انحصار سوداگران عرب  بود که همیشه سعی داشتند تا منبع پیدایش آنرا نهفته نگهداشته،    ۱4تجارت دارچین تا اواخر قرن  

به سایلون )سریالنکای امروزی( سفر کرده بود،    ۱498که در سال    ( Vasco da Gama)فاش نکنند.، تااینکه  یک پرتگالی به نام  
ها تجارت  با خود به اروپا آورد که اول پرتگالی ها، بعداً اسپانوی ها و سپس انگلیسی    ۱5۰۲دارچین را یافته و آنرا در سال  

 آنرا به دست گرفتنه، مصرف آنرا در سراسر اروپا ترویج دادند. 
اوگینول   4 – ۱۰  %و  (cinnamaldehyde)  الدهید دارچین  76- 65  %،  (Essential Oil)روغن ایتیریک    ۱ -4 %ی  دارچین حاو

 می باشد. ( cinnamaldehyde)خوشبوئی آن ناشی از موجودیت مقدار زیاد مادۀ الدهید دارچین  ، بوده
دارچین به خاطر مواد متذکره ارزش اقتصادی بلند داشته، در تولید ادویه، مواد آرایشی، مساله پخت و در تولید مواد شیرین  

 چاکلیت و غیره به کار برده می شود.  مانند
تمرکز فکری وغیره مورد   التهاب معده، ضعف  برای عالج کم اشتهائی، سرماخوردگی، برونشیت،  یونانی  دارچین در طب 
استفاده قرار می گیرد. مخصوصاً تأثیر مثبت آن باالی کاهش قند و کلسترول خون اهمیت خاص دارد. مقدار مصرف روزانه  

 گرام توصیه می شود.  4الی  ۲بین 
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