
 

  

 

 

 دکتر یارمحمد کارشناس حفاظت محیط زیست 

 

 قره قاط گیاه طبی
قره قاط  گیاهی بته ای   چندین   ساله محیط زیستی  است   نام علمی آن بلوبری   از تیر ه انگور  ها  می باشد ،  قره 

قاط  میوه  گوشتی ) حبه ( آبی دارد  و  گیاهی آن   بی  خار و به  طول یک الی دو متر قد درختچه آن  می رسد . محل 

 بومی  خود رو  گیاه قره قاط  ارتفاعات  0022 متری  دره های  بدخشان دو  طرف دریای پنج  مشاهده  و روید ه 

است .   رایج ترین  کاشت  بته درختچه قره قاط در کشور های اروپای   در نروژ سویدن و  فتالند  برای پوشش حدود 

فیصد تخمین زده می شود. میوه این گیاه  برنگ آبی است  و  در طب  دارای  خواص معالجوی و قایوی  است و  



میزان  خون را کنترل می کند و هم چربی خون را پاین می  آورد و هم فشار خون را کم می کند وبرای معالجه قند نیز 

توصیه شده است وضد عفونت های اداری است و هم ضد ورم پروستات ودر مان شب ادارادی است و هم ضد اتهاب ، 

 ضد دل بیچی اسهال وقبض می باشد.

 

 

         

 

بته  ای گیاه قره قاط داری گل برف سفید رنگ می باشد و در  ابتداد  میوه آن رنگ سبز و بعد به رنگ آبی پخته می 

 رسد.  

                    
   

 گیاه قره قاط  در محل های که نور  آفتاب کامل و یا سایه جزئی  بهترین  رشد می خواهد. بته ای گیاه  قره قاط  قابل 

پرورش  و  تکثیر به  شیوه  قلمه ها  و خوابانیدان شاخه  ها  در خاک های شنی ) سنک ریگ  ( ، خاک  اسیدی  

تورب   در مناطق  آب هوای  معتدل  و  مرطوب  سردسیر در حاط باغچه ها  می توان 5 تا 0 سال   رواج داد و  در 



گلدان  رویاند.     گیاه قره قاط  دارای سیستم ریشه کم عمق، مکان مناسب برای کاشت بوته های قره قاط باغ های 

نزدیک خانه   می باشد.  فاصله بین  کاشت درختچه  قره قاط  در باغ   55 ـ  05 سانتی متر  بهتر  می  باشد.  گیاه 

قره قاط داری گل  ، گل برف سفید  خوشه های ظریف در ماه جوزا   فراهم می کند.  آبیاری مداوا م  برای گیاه قره 

قات بهتر است ، آب دادن  با سطح مطلوب در هفت دو بار آبیاری را انتخاب کنید خاک خوب زهکشی برای جلوگیری 

از آب ادغام  درپایه  گیاه است.   دادن کود  با  اضافه کردن کمپوست  یا مواد آلی هنگام که  بته های قره قات  در حال 

 رشد  مورد نیاز است. کود سولفات آمونیوم نیز را  می توان دوبار درسال داد. 
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