مقدمه:

متر در زمیب پاییب برده و سبب جلوگیری از تدخدریدب خدار

شیرینبویهباناا لایا ا ))Licorice Glycyrrhiza globra

در زباب دری شیریب بیاب ،بیخ مهك ،به یونانی سدو ،،بده عدربدی
عرق ایسو ،،به هندی یهتی و به سانسكریت یشی مدهو میگدویدندد.

Soil

دارای گلهای بادنجانی و سرخ رنگ تیز میباشد .چنددیدب بددر در

مناطق خشک فارم تحقیقاتی بادام باغ طورخود رو روئیده است که

 )erosionمی گردد.

ما در قسمت حفاظت آب کوشیده ایم تا بته های آب از بدیدب ندرود و

مقدار تخمریز:

فعد دو ندو شدیدریدب بدویده در فدارم مدوجدود داریدم بددخشداندی و

شیریب بویه كه یك بته مهم طبدی اسدت در ح ده هدای شدمدایدی و

از  2ایی  4دانه تخم میتواب در خریطه های پدستیکی پویدی ایدتدلدیدب

سمنگانی که هر دو نو آب خیلی عدایدی بدوده و از زیدندت خدوبدی

مركزی افغانستاب میروید و مدقددار زیدادی سداينده بددسدت مدید یدد.

بذر نمود همچناب از طریق ریشه بذر آب به بسیدار سدهدویدت

دورت

برخوردار استند و ما سعی می نمائیم تا بته های مذکور از گزند کم

در كتب معروف دواسازی ع دری مداندندد كدودكد ،،فدورمدویدیدر،

میگیرد و بعد از آب میتواب نبات را ترانسپلنت نمدوده در فودای آزاد

آبی و تخریب حشرات در اماب بماند و تکثیر آنرا ادامه دهیم.

نباتات طبی وغیره كه به ایسنه بیب ایمللی نشر شده ایب موووعدات

انتقال نمود .

شیریب بویه در جای که بارنده گی نسبتا کم باشد ظدرفدیدت ندمدو را

بنظر میخورد .شیریب بویه را فابریدكدات بدزرش بشدكدل اكسدتدری،

دارا بوده و محیط را از آیوده گی ها پار ندگداه مدیدکدندد .ب دورت

پودر ،تینچر ،كامپوند ساخته و در مدعدرا اسدتدفدادهم مدردم قدرار

عموم در مقابل کم آبی مقداوم بدوده و ودرورت آب آب در طدول

میدهند.

ف ل نمو مقدار  051ملی متر میباشد .همچدنداب نسدبدت پدوشد

ترکیب کیمیاوی شیرین بویه:

سایه نمودب زمیب ،شرایط را برای احیا و نموی دیگر اقسام نباتات

و

جنگلی و علوفوی مهیا میسازد.
لبارتازگیوكوز،سكروز،امیدون ،ساااارازیان ،ماواب اياباومایا ا 

طرق کشت:

وغیرهمیباشد.موابمؤثرهآنگیسرینبوبهكهسببشیری ذایقهآن
میگربب.رنگشیرین باویاه ،نااوارخ ،سااكسا ارخ و زرب اسا .

طرق آساب آب ازطریق تکثیر ریشه آب

بعضاًبربواسازخازیننباتبراخساس ان گاويا كا ایان  ،اوسایاان

بذر تخم توسط خریطه های پدستیكی ،انتخاب زمیب قوریده ،تدهدیده
مخلوط خاك خدریدطده هدای پدددسدتدیدکدی ،پدركدردب خدریدطده هدای

وغیرهاس فابهمیك د،جالبهاخقوخراكهسببناراح ا ماریضاان
میگرببباینگیاهمخیوطمی ای د.
استفاده شیرین بویه در صنعت وصحت:
كارسانجاتسگرتسازخمحیولآنرابراخسوشاباو سااسا ان طاعا 
سگرتبكارمیبرند.شیرینبویهرابراخمعايجهآيرژین،برانشی ،

ورت میگدیدرد هدمدچدنداب

نمایی از بته های شیریب بویه در فار م تحقیقاتی بادام باغ ،کابل

پدستیكی ،اماده كردب تخم ،کشت قدوریده ،آبدیداری قدوریده و یدکده
كردب نهایی قوریه به طور منظم و مطابق پدب

وقت مناسب کشت:

ورت میگیرد.

آبیاری:

در تمام ف ل های سال میتواب نهایی را توییدد ندمدود مدگدر در ف دل
خزاب نتیجه خوبتر دارد.

در سال اول با یک اندازه آبیاری موقتی توسدط سدطدل تدا وقدتدیدکده
نبات در خار ثبات حا ل نماید ،آبیاری

دورت مدیدگدیدرد و هدم

فا له بیب دو قطار  21ایی  01سانتی متر و فا لده بدیدب دو ندبدات

عملیات زراعتی  water catchmentجدهدت ذخدیدره آب هدای

 41سانتی متر غر ،و کشت میگردد و باید اوي ساحده تدرا ،بدنددی

کنترول ازتخریب خاک:

طبعیی تنظیم گردیده که در سال دوم نبات مذکور به آبیداری کدمدتدر

شده و در دو موسم سال بهار و خزاب نهایی ها غر ،گردد.

ایبته یک یا دوبار نظر به ورورت آبیاری گردیده و سال سدوم بده

شیریب بویه نبات چندیب سایه بوده اگرزمیب آب تخریب نشدود بدرای

بته هایی شیرین بویه در فارم تحقیقاتی بادام باغ:

ابیاری ورورت نمیباشد.

از سال  0031بدینسو تعداد  511ایی  011بتده در فدارم از طدریدق

خواص دارویی شیرین بویه:

ریشه آب تکثیر شده است ،بته های آب در تدمدام ف دول سدال سدبدز و

مدخددزب ايدویدده طددب یددوندانددی راجدده بدده شددیدریددب بددویده مدیددندویسددد

قبضی ،رفعاس الالتمثانه،رفعور چش وغیرهبكارمیبرند.

چندیب سال موجودیت خود را حفظ میکند .در سداحداتدیدکده ندبداتدات
محلی وجود نداشته باشد ایب نبات ریشه خود را  51ساندتدی ایدی 0
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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
»شیریب بویه را شیخ ايطبا ،و اطبای مشهور یوناب برای تسدكدیدب

اهمیت اقتصادی شیرین بویه:

تشنگی ،رفه ایتهاب معده ،نرم كننده سینه و حلق ،تقویه اع اب،

گیاه شیریب بویه بسیار زیاد در ويیات کشور عزیز ما میرویدد و ایدب

اف كردب آواز ،دافه ویق اینف ،،رفه

گیاه ساينه به کشور های م ر ،چیب ،فرانسه ،جرمنی ،ایراب ،جاپاب،

ایتهاب معده ،رفه امدراا دمداغدی و ع دبدی ،امدراا طدحدال،

پاکستاب ،عربستاب سعودی ،هند ،سوی ،زریندد ،تداجدکدسدتداب ،امدارات

مدددددددیدددددددبدددددددرندددددددد «.

ادر میشود که به ملدیدوب

رفه كننده سوز
بدددددددواسدددددددیدددددددر

سینه،

وغدددددددیدددددددره

بدددددددكدددددددار

تحفة ایمومنیب راجه بخواص شیریب بویه شدر خدوبدی مدیدندویسدد

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

متحده عربی ،ترکیه و ایايت متحده امریکا
ها دایر ازفرو

ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی
دیپارتمنت تحقیقات نباتات جنگلی ،علوفوی و طبی

معرفی نبات طبی شیرین بویه

و مح ول ایب گیاه وارد خزانه دویت میگردد.

اگر انساب یک مثقال شیریب بویه را بدایدک مدثدقدال بدوره مدخدلدوط
نموده ،و همیب مقدار را هر روز از اول حمل ایدی آخدر سدرطداب
بخورد ،برای روشنی چشم ،پوست و سینه او مفید ثدابدت مدیدشدود.
وماد برش تازه شیریب بویه را برای رفده بددبدوئدی زیدر بدغدل و
انگشتاب پا بكار میبرند .و هم نوشته است كه شیریب بدویده را مدار
بسیار دوست دارد هر جا كه بته آب باشد خود را به آب میرساند و
پوست خود را به آب میماید.

قلمه شیریب بویه با گل و برش

آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی ،بادام باغ ،کابل

بته های خود روی شیرین بویه ،فارم تحیقیقاتی بادام باغ ،کابل

ویب سایتwww.aria.gov.af :
ایمیل آدرسaria@mail.gov.af :
شماره تماس1665505041:
تهیه کننده :بیاارت تحقیقاتنباتاتج گی ،لیوفوخوطب
تصحیح کننده :ک ی هنشراتآریا(قدرتهللاصوف زابه،فربوسبروم د،
مح دح یفافضی وسیدطایفقاس )
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