
 

  

 

کتر یارمحمد کارشانس محیط زیست د  

 آنچه درباره گل الله باید بدانید

 

(  است  انواع  رنگاه  رنگ آن ننام علمی آن ) تلو پا  است وپیاز دار  وچندساله  علفی  گل الله گیاهی

رو موج خود   بهار بشگل  در اول ماه  فصل شمالی نواحی  در یعنی  جنوبی  هندوکش  دردامنه های 

  مرکزی  در افغانستان در آسیا رو  خود) ُدلبند( الله گل   رویش   اصلی  محلی در حقیقت   .زنند می

 مردم   رف در ع از عصر ها  دلیل  همین به   نوشته شده است و  یکی  پدیا  و در دانشنامه آزاد

    .شناخته می شود در آن الله  بسیار روییده باشد  شمالی الزار  یعنی  زمینی  که  قدیم  ستانکابل

آهنگ اصیل محلی کابلستان      

 شمالی الله زار باشه به ما چي؟ 

 زمستانش بهار باشه به ما چي؟ 

 شبم به پهره و روزم به تعلیم 

 ؟رفیق جان انتظار باشه به ما چي 



               

(  ) قرمز  سرخ رنگ  اللهلعل پیازی                                    رنگالله              

 

 خودرو  رویش   اصلی  محل و  است  ل قسمتی از کا بپروان و  پنچشیر، کاپیسا ،عبارت از  شمالی 

 در دامنه های شمالی در اول فصل بهار  رو خود الله   از عصر ها تا ا کنون که   است پیاز دار  الله

 موج  میآن   شکوفه   به رنگ های مختلفدر فصل بهار  نه های شمالی مدر دا الله گل  می روید .

زمستان سخت را سپری   فکر می کنند که  مردماز خاک   جوانه الله  ن سر بر آورد با  .  ندز می

.میدانند یقین   گل الله به   بهار را  یافت و آمدن آغاز  نموده اند و زنده گی  دوباره  

 پیازی   لعل یا   سرخلعل    زبان سانسکریت به معنینام گل الله از  کلمه الل  یا همان کلمه لعل  

است.های  پیاز دار  گفته شده   الله گل   به و اژه الله  به مناسب همین  الل ) لعل(   خوانده شده   

                                      

لعل سرخ        لعل پیازی                                                                

 

ی در سرتاسر عالم اسالم شهرت یافت که تا اکنون این یک سنگ ظریف قیمتی است در بدخشان در قرون وسط لعل

که در جواهر سازی به کار می رود.   . روبین  شهرت داردبه   سنگ ظریف قیمتی  در جهان   

         می گوید: الله ازحافظ شیرین سخن 

 بوستان شاهباد بهار میوزد از 

 و ژاله باده بر قدح الله میریزد

 

 به دور الله دماغ مرا عالج کنید

 گر از میانه بزم طرب کناره کنم



گونه های    . پس طبیعت  زیبا افغانستان  است  یکی  گیاهان  بومی  از گنجینه های پیازدار   گل الله

 مناطق کشور  و سایر شهر  پارک هایپرورش شوند و در   در گل خانه ها  ما کشور  ظیرن  الله بی

پیاز الله           .د وسرمایه بی بدیلی به دست می آیدبگسترش یابه منظور  افزایش کفیت فضای سبز 

 رایط نا در تیرما کاشت می شود. چونکه گیاه چندساله است و  پیاز آن  در زیر سطح  خاک  در ش

. ای گرم به زندگی آدامه میدهدمساعد  مانند  زمستانهای خیلی سرد و تابستانه  

  

             

گل الله )شقایق(                                   خانم  با لباس ملی در دشت شادیان                  

 

که  شریف مزار شادیان  دشتویر (   ا پ )  پاشقایق سرخ یا  کوناریان  است   و نام علمی آن   گل الله

 در فصل بهار  روزگاری  محلی در یاچه باستانی بلخ بوده است از گل های سرخ  زیبا الله ) شقایق ( 

 پوشیده می شود.   

  

مدارک   

ویکی پدیا   

 

 


