
 وطن، هم دارو هم غذا رهیز
 پرارزش اهیگ کی تیو اهم دیتول تیوضع یبررس

 یقیصد میدهقان / محمدتم ینامههفته

 یافغان یو غذاها یونانیدر طبابت  رهیوجود دارد. ز یو زراعت یاست که در سطح کشور به گونه وحش ییدارو اهانیاز جمله گ رهیز

 .خوش است یو طعم و بو یعال تیفیک ی. داراشودیاستفاده م

هزار  ۱۲ ن،یهکتار زم ۶۴۰که در سراسر کشور از هشت هزار و  دهدینشان م ۱۳۹۸وزارت زراعت در سال  هییاحصا استیر آمار

 .شده است دیتول رهیتن ز کیمتر ۹۸۹

صادر شده و به  ییاروپا یو کشورها هیکشور به هند، پاکستان، ترک یرهیگرام ز لویک ۴۲۸هزار و  ۵۴۸و  ونیلیم ۱۰سال،  نیهم در

 .دولت افزوده است دیبه عوا ییکایدالر امر ۸۰۸هزار و  ۶۶۰ ونیلیم ۲۸ارزش 

 قندهار یرهیز
کشت  یبرا نیهکتار زم ۱۱۴۵قندهار در حدود  تیوال»: دیگویم رهیز دیقندهار درباره ساحه کشت و تول تیزراعت وال استیر

 یدارد و ساالنه برا زیمحصول بازار خوب ن نی. اشودیم دیتول رهیتن ز کیمتر ۲۵۹هزار و  کی ساحه ساالنه نیدارد. از ا رهیز

 «.کندیدرآمد م یهزار افغان ۸۰۰ ونیلیم ۲۵۱در حدود  اه،یگ نیا گاننندهگان و صادرکگان، فروشندهکارنده

 یال ۱۵ ره،یز لویبه اندازه چهار ک نیزم بیکه در هر جر دیگویقندهار م تیوال یامور زراعت تیسرپرست آمر یفیشر محمدهارون

 .ضرورت دارد یاریبار به آب ۸تا  ۵مقدار  نی. اگرددیکشت م ییایمیکود ک لویک ۳۰

دامان،  ش،ین یهایدر ولسوال رهیز نیترشیدارد و ب رهیرشد و کشت ز یمناسب برا یوهوااست که آب ییهاتیاز جمله وال قندهار

 .گرددیم دیتول بولدکنیپل و سپتخته کوت،یشاول ز،یرخاک

 نیدر ا میقد یهااز زمان رهیکه ز دیگویتخته پل قندهار است. او م یولسوال رجان،یملک ام هیقر داراننیاز زم یکی میکل یموس

 یداخل یدر بازارها یغانهزار اف کی متیبه ق ریدارد هر س یاعل اریبس رهیمناطق به قول او، ز نی. اشودیکشت و زرع م تیوال

 .شودیفروخته م

 یبه گونه سنت رهیز یولسوال نیکه در ا دیگویقندهار است. او م تیدامان وال یاعظم کال، ولسوال هیقر کارانرهیتن از ز کی جانان

 .کنندیرا پروسس و به بازار عرصه م رهیخوب داده است. مردم محل با امکانات دست داشته خوب ز جهینت شودیکشت و برداشت م

 ارزگان یرهیز
ماش، برنج،  ،یعبارت است از گندم، جوار ره،یها در کنار زآن ی. محصوالت مهم زراعتاندشهیپگان ارزگان زراعتباشنده تیاکثر

  .بادام، چهارمغز، کشته، کشمش، توت و سنجد

 انیم نیاز ا باشدیهکتار م ۵۴۷در حدود  تیوال نیدر ا رهیحه کشت زسا»: دیگویارزگان م تیزراعت وال سییر یریخ احمدشاه

 .شودیکشت م دیسف رهیهکتار آن را ز ۴۸و  اهیس رهیهکتار آن را ز ۴۹۹



در  دیسف رهیتن ز ۸۰و  اهیس رهیتن ز ۵۷۳که از آن جمله  رسدیتن م کیمتر ۶۱۰ زانیمقدار به م نیساالنه از ا دیتول دیگویم او

 .شودیم دیارزگان تول تیسطح وال

 تیوال رهیز یدارد بازار داخل یو خارج یبازار داخل رهیکه ز دیگویارزگان م تیدر وال رهیو فروش ز دیدر مورد خر یریخ یآقا

 .شودیهند و پاکستان صادر م یآن به کشورها قیکه از طر باشد،یم یقندهار و غزن

 یهایموجود است و در تمام ولسوال رهیرشد و کشت ز یبستر خوب برا تیوال نیکه ارزگان دارد، ا یمناسب یمیاقل طیبه شرا نظر

 .شودیکشت م رهیآن ز

درآمد  قیطر نیمحصول خوب است ساالنه از ا رهیکه ز دیگویارزگان است. او م تیمرکز وال نکوتیتن از دهقانان تر کی نیام

آنان را  ،یاهیو آفات و امراض گ رهیز دیجد ینژادها جیه در قسمت ترواست ک نی. انتظار او از وزارت زراعت اآورَدیخوب به دست م

 .کند یکمک و همکار

. کندیکشت م زین رهیمحصوالت ز ریدارد در کنار سا نیزم بیکه پنج جر دیگویاست. او م نکوتیتر داراننیتن از زم کی نورآغا

 .رساندیبه فروش م یهزار افغان ۳۰را به  رهیتن ز کیو  یافغان ۳۰۰به ارزش  یداخل یرا در بازارها رهیز لویهر ک

 سیبادغ یرهیز
آن  ی( است. حاصالت زراعتیمی)د یاست. زراعت آن به شکل للم بندیپا یو مالدار یعمدتاً بر محصوالت زراعت تیوال نیا اقتصاد

 یتا امروز به نام گدام خراسان و حوزه امیاالمیداز ق سیکنجد، تربز، خربزه و ... است. بادغ ره،ینخود، ز ،یعبارت از: گندم، جو، جوار

مدرک همه ساله  نیقُل است که از همگوسفند نوع قره تیو ترب یمالدار ارید نیدوم مردم ا یشهیافغانستان مشهور بود. پ یغرب

 .گرددیو خارج کشور صادر م اتیوال ریقُل، پشم، کُرک و قروت به ساگوسفند، پوست قره

 باشدیهکتار م ۳۹۱در حدود چهار هزار و  تیوال نیدر ا رهیساحه کشت ز»: دیگویم سیبادغ تیزراعت وال سییتائب، ر عبدالتواب

 ۸۶۸ ونیلیم ۱۵درک در حدود  نیساالنه از ا سیبادغ تی. والشودیم دیتول رهیتن ز ۸۲۱ساحه در حدود دو هزار و  نیکه از هم

 «.کندیدرآمد م یافغان ۱۲۵هزار و 

در کنار  تیوال نیدهقانان ا ترشی. بشودیکشت و زرع م یاست که به شکل للم ییاز جمله نباتات دارو رهیتائب افزود که ز یآقا

 .کندیکشت م زین رهینباتات ز ریسا

در  رهینوع ز نیدارتر. نامشودیکشت م سیبادغ تینو وال یجوند، باالمرغاب، و قلعه ،یکمرقادس، مقر، آب یهایدر ولسوال رهیز

 .است« سبز رهیز» تیوال نیا

 قیلقمه نان از طر کیکه خدا را شکر است  دیگویاست. او م سیبادغ تیوال یکمرآب یتن از دهقانان ولسوال کی لیاسماع محمد

در  رهیاست که بازار خوب دارد. دو نوع ز ییدارو اهیگ کی رهی. زمیآوریبه گونه حالل حاصل به دست م یفروش محصوالت زراعت

 .دیسف رهیو ز اهیس رهیز شودیکشت م تیوال نیا

داده است و  جهیآنان خوب نت یدر منطقه رهیکه ز دیگویاست. او م سیبادغ تینو وال یقلعه داراننیتن از زم کی وسفی دیس

 دایبازار پ ماناهانیگمحصوالت و  یکه برا میخواهیاز وزارت زراعت م»: دیافزای. او مشودیبلند فروخته م متیسبز به ق رهیز

 «.کند



 بدخشان یرهیز
از آن حاصل  یاو عنعنه یوجود داشته و مردم به گونه سنت تیوال نیدر ا یسابق به گونه وحش یهابدخشان از زمان تیدر وال رهیز

 .است کیآن از شهرت خاص برخودار است، چون خالص و ارگان یرهیاست که ز ییهاتیاز وال یکی. بدخشان کنندیبرداشت م

وجود  تیوال نیا یهادر تمام کوهستان یعیبه شکل طب رهیز اهیگ دیگویبدخشان م تیزراعت وال سییر ینیع نیالدنیمع دیس

و از  شودیکشت م رهیز تیوال نیدر ا نیهکتار زم ۴۰۰در حدود  یزراعت ی. اما به گونهستیرس نآن در دست قیدارد و ارقام دق

 .شودیم دیتن تول ۱۰۰مقدار در حدود  نیا

 رهیو ز یبریش رهیکجک، ز رهیز اه،یس رهیعبارت از ز تیدر آن وال رهیز ینژادها نیبدخشان گفت که مشهورتر تیزراعت وال سییر

 .شودیم دیشغنان، اشکاشم و شهدا کشت و تول یهایبدخشان در ولسوال رهیز نیترشیاست. ب دیسف

  .دارد یو خارج یداخل یخوش فراوان است. بازارها یبو یخوب و دارا یمزه ،یعال تیفیک یبدخشان دارا رهیز

 نیهکتار زم ۲۰۰در حدود  یولسوال نیدر ا باًیکه تقر دیگویبدخشان است. او م تیشهدا وال یولسوال داراننیتن از زم کی شهاب

 .شودیفروخته م یافغان ۵۰۰به دو هزار و  یداخل یآن در بازارها ریو مزه خاص دارد و هر س شودیکشت م رهیز

 رهیز درباره
منظور شده است، نگاشته  یجمهور استیر یاقتصاد یعال یشورا یو از سو هیکه توسط وزارت زراعت ته رهیز یطرح توسعه در

چند ساله اند. و نام  ایساله  کیسبز، کجک(  د،یسف اه،یانواع )س یو دارا ینبات علف cuminum cyminum رهیز»شده است: 

ساقه آن راست  د،یبه رنگ سف کیدراز و بار شهی. ررسدیمتر م یسانت ۶۰تا  اهیگ نیا. ارتفاع باشدیم Cumin seed اشیسیانگل

 .باشدیو به رنگ سبز م کیبه شکل نوار بار شیهاو برگ

 .آن است وهینبات م نیو زرد باشد. قسمت مورد استفاده ا دیحتا سف ها،یتیرایو گریو در د یممکن است سبز و خاکستر رهیز

 یاترانهیدر مناطق مد ینبات به طور وحش نی. اشودیساقه ظاهر م یدر انتها یبه صورت چتر یگالب ای دیسف رهیز یهاگل

 .آن گرم و خشک است عتیوجود دارد. طب یسبز و خاکستر ره،یزرد ت یهابه رنگ رهی. زدیرُویم

 یدهنبات در طول مرحله گل نیدارد. ا ازین یبه حرارت مناسب و نور کاف شیاست، لذا در طول رو یاترانهیسبز نبات مد رهیز چون

 نیترمناسب نبوده و مناسب رهیکشت ز یبرا نیسنگ اریسبک و بس اریبس یهادارد. خاک اجیاحت یترتخم به آب کم لیو تشک

. فصل باشدیدرجه م ۴۷درجه و حداکثر  ۱۵سبز  رهیتحمل ز یاست. حد اقل دما توسطبا بافت م یآن خاک شیوخاک غرض ر

 .سبز در اواخر خزان تا اواسط بهار است رهیمناسب رشد ز

را در خزان نرم کرده و کود کاماًل  نیزم دیسبز با رهیروز است. جهت کشت ز ۱۱۰تا  ۱۰۰ نیسبز، کوتاه و ب رهیز شیرو طول

 یوانیتوجه کرد که کود ح دیحساس است، با یقارچ یهایماریسبز به ب رهیکه ز نیا لیاضافه گردد. به دل نیبه زم یوانیح دهیپوس

بذر کرد و  یزانمناطق به عنوان کشت خ ترشیو ارتفاعات بلند، در ب ریبه جز در مناطق سرد س توانیرا م رهیباشد. ز دهیکاماًل پوس

 یاصل نیتخم در زم میبه صورت کشت مستق رهیکشت کرد. روش کاشت ز یگونه را به صورت بهار نیا توانیدر ارتفاعات بلند م

تا مواد بازدارنده  دیساعت در آب روان مرطوب کن ۲۴را به مدت  اهتخم ن،یزم یسازخزان )عقرب( پس از آماده یهامهیاست. ن

 .دیکشت کن یشکل خط ایکند و سپس به طور پاشان  دایکاهش پ یزنجوانه



 س،ی. در اغلب نقاط افغانستان شامل ارزگان، بادغدیرویم یاترانهیمد یدر آب و هوا یعیوس یدر نواح یبه طور وحش اهیگ نیا

کنر، لغمان،  سا،یاپفراه، کابل، ک اب،یغور، فار ،یخوست، سرپل، سمنگان، غزن ر،یپنجش کا،یبدخشان، بغالن، بلخ، پروان، پکت

 «.کندیرشد م زین یبه طور وحش اهیگ نینورستان، هرات و هلمند، ا


