
 

 دارو تلخان مزه ریپنجش
 ۱۳۹۷حوت  ۲۵ -دهقان

و  تیاز لحاظ امن ییاستثنا تیوال کیواقع و  تختیپا یلومتریک ۱۲۰آب فراوان است که در  یو دارا یکوهستان ییهاتیاز وال ریپنجش

 .باشدیم احتیس

لغمان، نورستان و بدخشان  سا،یمرکز افغانستان واقع بوده و با تخار، بغالن، پروان، کاپ یخرم و شاداب در حوال یواد کیمانند هم ریپنجش

  .متصل است

  .است تیوال نیو بازارک مرکز ا هایدره، ُرخه، عنابه، شتل و آبشار ولسوال نج،یخ ان،یپر

 اهانیآن شامل گ یدارد. محصوالت بوم گرممهین یسرد و تابستان ینسبتًا مرطوب، زمستان ییمعتدل بوده و هوا میاقل یدارا ریپنجش تیوال

زرد سرک، درونه،  ره،یز نه،ی: تلخان، توت، قتخ، پودمیکنیاست که به چند مورد آن اشاره م یو باغدار یمحصوالت مالدار ،یعیطب

چهارمغز،  ب،یقند، جو و قروت. س ریپ ،یباقل ،یکرگون، غوغن، ارغاچ، گندم، کچالو، جوار ،یسمارق، کمال، کم ه،یبونیریشمستار، 

 .است ریمشهور پنجش یهاوهیناک، بادام و توت از م الس،یزردآلو، گ

بودن و نداشتن  یکوهستان لیبه دل تیوال نیاند. امشغول یکوچک محل یهاو تجارت یو مالدار یاریاکثرًا به زراعت آب ر،یدر پنجش مردم

 .درآمد افغانستان استکم یهاتیاز وال یتجارت یمرزها

 کیصورت نگرفته و صرفًا  تیوال نیدر ا یخصوص یهاکهیو فابر یصنعت یهاپارک جادیالزم در بخش ا یهایگذارهیحال سرما تا

 .استفعال  تیوال نی( در ای)معدن یدنیآب آشام دیتول کهیفابر

 یاقتصاد ،ینقش مهم انکشاف اجتماع یسکتور زراعت در آن، دارا یاندک دارد، ول یزراعت زیخحاصل یهانیزم ت،یوال نیچند ا هر

 .شودیخوانده م اتیو امرار ح یگزنده یبرا یاساس یهاتیاز اولو یکیاست و 

فراوان موجود بوده است که از جمله  یعیمروج بوده و منابع طب یو مالدار یکشت و زراعت، باغدار ت،یوال نیدر ا میقد یهازمان از

 ها،خدانیها، کوه یهادر قله یعیطب یهاها، حوضها، خزندهپرنده ،یوحش واناتیح ،ینباتات طب یزارهاها، کشتچراگاه ،یعیطب یهاجنگل

 .دهدیم لیآن را تشک یعیخروشان منابع طب یایدر باالخرهها و چشمه

و  یبه شکل دوفصل تیوال نیا یهانیو زم رسدیم تیهکتار در سطح وال ۳۰۱به ُنه هزار و  تیتحت کشت در سطح وال نیزم مساحت

اند. کشت کوکنار در مشغول تیوال نیدر ا یهزار خانواده در بخش زراعت و مالدار ۴۰. در حدود شودیکشت م یفصلکیبعضًا به طور 

. مثاًل رسدیبه فروش م یبهتر متیبه ق باشدیم افتیآن بهتر و کم یمحصوالت زراعت و مالدار تیفیکه ک نیصفر است. از ا تیوال نیا

آن تا  یوهیم ریس کیو  هزارکیتلخان  ریس کیتوت خشک سه هزار،  ریس کی ،یگرام( قروت سه هزار افغان لوی)هفت ک ریس کی

 .رسدیدر بازار به فروش م یافغان هزارکی

 



 

 و تلخان توت

دارد، به  یکه شهرت جهان تیوال نیاست که در فصل سرما بازار گرم دارد. تلخان ا تیوال نیمشهور ا یوهیتوت از محصوالت م تلخان

توت و  ترشیب زین تیوال نی. تحفه مردم اروندیم ریتلخان و توت به پنجش دیخر یمختلف برا یهاتیمشهور است. مردم از وال زیسنگ ن

داشته است.  ییو غذا یخاص اقتصاد گاهیجا یمتماد انیسال وه،یم نیاست. ا ریدر پنجش یو بوم یمیقد یهاوهیاز م یکیتلخان است. توت 

 ،یها ملکرتوت نیا نیترنوع توت وجود دارد. با مزه ۲۰از  ترشیب ریناب است. در پنجش یپرورشگاه انواع محصوالت زراعت ر،یپنجش

ها، درخت توت درخت نیقسمت ا نیترشیدرخت است. ب یدارا ریپنجش نیهکتار زم ۴۶۰و  زاره کیاست.  یو خود اهیکبود، س ،یشصت

اداره  یاز سو تیوال نیمحصوالت ا یمعرف ی. همه ساله برارسدیم یهزار افغان ۴۰۰به  نیاست. درآمد درختان توت از هر هکتار زم

 زیبرگزار شده بود. تلخان ن زین یزراعت شگاهیتوت، نما یواره. امسال در کنار جشنشودیجشنواره توت برگزار م تیوال نیا یمحل

 .ژهیو یمزه یاز توت است و دارا یمحصول

دارد. منبع  زین یدرمان تیموردها، خاص یبودن، در برخ ذی. در کنار لذدیآیه است که با آرد کردن توت به دست مآماد یغذا تلخان

مرض شکر  یضد اضطراب و درمان برا ،یقلب یهایماریبه ب دیضد سرطان، مف ،یخونه کمکنند. رفعباشدیم نیتامیاز آهن و و یسرشار

کم در توت  اریو چهارمغز به صورت بس یگندم، جوار یشدن، مقدار ذیو لذ ییبوساخت تلخان به خاطر خوش گامدانسته شده است. هن

  .شودیو آرد م ختهیآم

سه  یدارا تیوال نیسرشار برخوردار است. ا یعیاز منابع طب ریهنوز پنجش ،یمیاقل رییناگوار تغ یمکرر و اثرها یعیوجود حوادث طب با

 .باشدیهکتار چراگاه م ۷۹۷هزار و  ۳۱۹و  یعیهکتار جنگل طب ۱۱۱هزار و 


