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نقدی بر مجموعه کتاب های »شناسایی و 
پراکنش گیاهان دارویی و صنعتی کشور«

محمدحسین لباسچی*

گياهـان  اجرايـي  و  تحقيقاتـي  جامـع  طرح هـاي  اجـراي  و  برنامه ريـزي 
دارويـي همـواره منـوط بـه وجـود اطالعـات رويشـگاهي و طبيعـي بـوده 
اسـت. رشـد مطلوب و باکيفيـت گياهان دارويـي فقط در شـرايط اکولوژيک 
و رويشـگا هي مخصـوص و مناسـب امکان پذيـر بـوده کـه طـی ميليون هـا 
سـال نيـز ثابـت و متعادل شـده اسـت. شناسـايی محـل يا محل های رشـد 
و نياز هـاي اکولوژيـک گياهـان دارويـي گام هـای اوليـه بـرای دسـتيابي به 
بهتريـن مدل هـاي طبيعـي توليد زراعي خواهـد بود. از ايـن رو، اين موضوع 
همـواره يکـی از ارکان اصلی طرح های پژوهشـی بخـش تحقيقات گياهان 
دارويـی مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتع کشـور بـوده اسـت. يکی از 
مهم تريـن برون دادهـای طرح هـای بنياديـن، تدويـن مجموعـه کتاب های 
مختلفـی در زمينـه مبدأ و منشـأ رويشـگاهی گياهان دارويی اسـت که در 

ايـن نوشـتار بخشـی از آنهـا معرفی می شـود.
مجموعـه کتاب هايـی کـه بـا عنـوان کلـی »شناسـايی و پراکنـش 
گياهـان دارويی و صنعتی« به تفکيک اسـتان های مختلف کشـور توسـط 
مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور به چـاپ رسـيده، ازجملـه 
کتاب هـای ارزشـمندی به شـمار می رونـد که حاصـل بيـش از دو دهه 
تـالش پژوهشـگران سـتادی و مراکـز تحقيقـات کشـاورزی و منابـع 
طبيعی اسـتان های مختلف کشـور هسـتند. اطالعات پايه بـرای تدوين 
ايـن مجموعه نفيس، طی سـفرها و مأموريت های مختلف پژوهشـی و 
درقالـب طرح هـای ملـی شناسـايی و پراکنش گياهان دارويی کشـور 
و شـناخت رويشـگاه های مرتعـی تهيه شـده کـه به نوبه خود شـايان 
تقديـر اسـت. طرح ملی شناسـايی و پراکنـش گياهـان دارويی ايران 
بـا توجـه بـه نيـاز اطالعـات علمی و کالسـيک کشـور بـا حمايت 
مالی سـتاد توسـعه علـوم و فناوری گياهـان دارويی و طـب ايرانی 
)معاونـت علمـی و فناوری رياسـت جمهوری( اجرا شـده اسـت. 

از ايـن مجموعـه، تاکنـون 10 مجلـد مربـوط بـه 10 اسـتان 
کشـور در قطـع رحلـی بـه چـاپ رسـيده )جـدول 1( و 14 جلد 

ديگـر در دسـت تدويـن اسـت.
* دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران 

lebaschy@rifr-ac.ir :پست الکترونیک

ناشر: مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

18
.1

16
44

6



101 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 2، پیاپی 9، خرداد- تیر  1397

تعداد گونه های معرفی شدهتعداد صفحاتسال انتشارنويسندگانعنوانرديف

1
شناسايی و پراکنش گياهان دارويی 

و صنعتی استان چهارمحال و 
بختياری

محمد فياض، مهردخت نجف پور نوايی، 
سلمان زارع، پروانه عشوری و فاطمه 

سفيدکن
139027687

پراکنش گياهان دارويی و صنعتی 2
استان خراسان رضوی

محمد فياض، رضا شاهنده، مهردخت 
نجف پور نوايی، پروانه عشوری سنجابی 

و فاطمه سفيدکن
1391218132

پراکنش گياهان دارويی و صنعتی 3
استان قم

پروانه عشوری، محمد فياض، مهردخت 
1391247100نجف پور نوايی و فاطمه سفيدکن

پراکنش گياهان دارويی و صنعتی 4
استان تهران

سعيد يوسف کالفی، محمد فياض، 
مهردخت نجف پور نوايی و پروانه 

عشوری
1391166148

شناسايی و پراکنش گياهان دارويی 5
و صنعتی استان مازندران

علی احسانی، ولی اهلل مظفريان، محمد 
فياض، فرشته مازينی، مهردخت نجف پور 

نوايی و فاطمه سفيدکن
1392348143

پراکنش گياهان دارويی و صنعتی 6
استان يزد

ودود صمدی اصل، محمد فياض، 
مهردخت نجف پور نوايی، عباس 

زارع زاده، فاطمه سفيدکن و سيدطه ياسين 
حسين زاده

13939346

پراکنش گياهان دارويی و صنعتی 7
استان بوشهر

حميد هويزه، محمد فياض، رستم 
خليفه زاده، مهردخت نجف پور نوايی و 

مهری ديناروند
139418885

پراکنش گياهان دارويی و صنعتی 8
استان سمنان

محمود گودرزی، محمد فياض، مهردخت 
نجف پور نوايی، پروانه عشوری سنجابی 

و رضا شاهنده
1395121110

پراکنش گياهان دارويی و صنعتی 9
استان قزوين

سعيد رشوند، علی احسانی، محمد 
فياض، مهردخت نجف پور نوايی و 

محمدمهدی چرخچيان
1395-1396249148

پراکنش گياهان دارويی و صنعتی 10
استان اصفهان

مرتضی خداقلی، محمد فياض، راضيه 
1396124103صبوحی و محمدتقی فيضی

جدول 1- مشخصات مجموعه کتاب های شناسايی و پراکنش گياهان دارويی و صنعتی استان های مختلف کشور
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- در فصــل ســوم روش بررســی طــرح مــورد اشــاره شــامل 
مقدمــات، مطالعــات صحرايــی، نحــوه تلفيــق اطالعــات و نــگارش 
گــزارش نهايــی، يکپارچه ســازی و تهيــه گــزارش اســتانی و 

ــه شــده اســت. ــی اســتان ارائ ــان داروي شناســايی گياه
- فصــل چهــارم بــه تشــريح نشــانه های روی نقشــه های 

ــت. ــه اس ــاب پرداخت ــده در کت ــه ش ــش ارائ پراکن
ــای  ــل ويژگی ه ــتان )ازقبي ــی اس ــه معرف ــم ب ــل پنج - فص
زمين شناســی،  آب وهــوا،  اقتصــادی،  وضعيــت  عمومــی، 
ــای  ــاير کاربری ه ــاورزی و س ــی، کش ــی و زمين شناس خاک شناس

 اوليـن جلـد از ايـن مجموعـه در زمسـتان 1390 انتشـار 
يافـت و شـماره اخيـر آن مربـوط بـه سـال 1396 اسـت. شـمارگان 

کليـه جلدهـا 1000 نسـخه اسـت. 
در کامل تريـن جلـد اين مجموعـه )جلد اول( فصل هـای زير در 

شـده اند: چيدمان  کتاب 
دارويـی  گياهـان  مـورد  در  کلياتـی  بـه  ابتدايـی  فصـل  در   -

اسـت. شـده  پرداختـه 
اشـاره  مـورد  ملـی  اساسـی طـرح  اهـداف  بـه  دوم  - فصـل 

اسـت. يافتـه  اختصـاص 
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ــت. ــه اس ــاص يافت ــی( اختص اراض
- در فصل هـای ششـم و هفتـم نيـز به ترتيـب وضعيـت پوشـش 
گياهـی و گونه هـای دارويـی اسـتان ارائـه شـده اسـت. فصـل اخير 
کـه هـدف اصلـی کتـاب اسـت،  بيشـترين حجـم مطالـب را به خـود 
عمومـی  مشـخصات  ابتـدا  فصـل  ايـن  در  اسـت.  داده  اختصـاص 
گيـاه دارويـی )نـام فارسـی و خانـواده گياهـی( ذکر شـده و سـپس 
بـه تشـريح ويژگی هـای آن شـامل معرفـی تيپ هـای گياهـی واجد 
گونـه مـورد نظـر، مسـاحت، محـدوده و گسـتره پراکنـش تيپ هـا، 
حـدود ارتفاعـی و ويژگی هـای آب وهوايـی و واحدهـای اراضـی 
موجود اشـاره شـده اسـت. همچنين، بـرای هر گونه، نقشـه ای رنگی 
باعنـوان گسـتره پراکنـش گونـه در اسـتان ارائـه شـده کـه محدوده 
پراکنـش گونـه را بـا رنگ مشـخصی در حوزه تقسـيمات جغرافيايی 
اسـتان نشـان می دهـد؛ به طوري کـه بـا يـک نـگاه مي تـوان وضعيت 
اسـتان  سـطح  در  را  گونه هـا  از  يـک  هـر  طبيعـي  رويشـگاه هاي 
تشـخيص داد و بـا مراجعـه به متـن و منطقه بنـدي اقليمـي، خاکي و 
جغرافيايـي، شـناخت به نسـبت کاملي از منطقه، سـطح پوشـش گونه 

مـورد نظـر و نيـاز اکولوژيـک آن به دسـت آورد. 
ازجملـه مـوارد ديگـری کـه در مـورد ايـن مجموعه می تـوان به 

آنها اشـاره کـرد، عبارتند از:
ــوط  ــه( مرب ــه )348 صفح ــن مجموع ــد اي ــن جل - حجيم تري
بــه اســتان مازنــدران اســت. در ايــن کتــاب، نويســندگان عالوه بــر 
ــوان  ــی باعن ــتان، در فصــل مجزاي ــی اس ــه داروي ــی 143 گون معرف
ــر  ــه ديگ ــی 249 گون ــه معرف ــتان ب ــی اس ــای داروي ــاير گونه ه س
ــه  ــش ارائ ــه پراکن ــا نقش ــن گونه ه ــرای اي ــه ب ــد. البت پرداخته ان
ــکل آن  ــراه ش ــه به هم ــر گون ــورد ه ــی در م ــط کليات ــده و فق نش
ــتان در  ــی اس ــای داروي ــاير گونه ه ــث س ــت. مبح ــده اس ــر ش ذک
ــم  ــز به چش ــزد( ني ــتان ي ــد اس ــر )همانن ــای ديگ ــی جلده برخ

ــت. ــده اس ــگارش ش ــر ن ــيار مختص ــا بس ــورد، ام می خ

- از نظـر کيفيـت چـاپ، مرغوب تريـن جلدهـای ايـن مجموعه 
به ترتيـب جلدهای نهم )اسـتان قزويـن( و اول )اسـتان چهارمحال و 

بختيـاری( هسـتند کـه روی کاغذ گالسـه چاپ شـده اند.
- تنهـا در جلـد هفتم )اسـتان بوشـهر( گياهان به ترتيـب الفبايی 
نـام خانـواده گياهـی مرتب شـده اند کـه بـرای خواننـده کاربردی تر 
نيـز از هميـن اصـل پيـروی  بهتـر بـود سـاير مجلـدات  اسـت و 

می کردنـد.
ــد  ــه می توان ــن مجموع ــده در اي ــب ارائه ش ــوع، مطال درمجم
ــران  ــان، مدي ــگران، کارشناس ــراي پژوهش ــبي ب ــاي مناس راهنم
ــگاه هاي  ــطح رويش ــود و س ــالع از وج ــرای اط ــجويان ب و دانش
ــدف  ــا ه ــتان ب ــر اس ــي در ه ــف داروي ــاي مختل ــي گونه ه طبيع
ــم،  ــک ژرم پالس ــاز، بان ــرداري مج ــت، بهره ب ــزي حفاظ برنامه ري
ــر،  ــوی ديگ ــد. از س ــره باش ــات گســترده تر و غي ــوزش، تحقيق آم
اطالعــات ايــن مجموعــه در شــناخت نياز هــاي اکولوژيــک 
ــوه  ــرداري نح ــراي الگوب ــا ب ــن راهنم ــي، بهتري ــاي داروي گونه ه
ــای  ــل نيازه ــي )ازقبي ــان داروي ــف گياه ــاي مختل ــن نياز ه تأمي
ــي  ــد کم ــت رش ــه ظرفي ــتيابي ب ــراي دس ــه اي( ب ــي و تغذي اقليم
ــت از  ــن ممانع ــم ضم ــن مه ــود. اي ــد ب ــه خواه ــي در مزرع و کيف
برداشــت هاي بي رويــه از رويشــگاه هاي طبيعــي هــر اســتان، 
ــن  ــه و تأمي ــي در مزرع ــان داروي ــد گياه ــق تولي ــب رون موج
نياز هــاي روزافــزون مصــارف ســنتي، صنعتــي و صــادرات 
ــأ  ــادی خ ــد زي ــا ح ــته ت ــه توانس ــن مجموع ــد. اي ــد ش خواه
علمــی موجــود در زمينــه شناســايی و پراکنــش گياهــان دارويــی 
کشــور را برطــرف کنــد. چــاپ ســاير مجلــدات ايــن مجموعــه در 
ــه  ــر غنــای آن بيفزايــد. توجــه ب ــد ب ســال های آينــده نيــز می توان
ــتای  ــالش در راس ــتار و ت ــن نوش ــده در اي ــر ش ــتی های ذک کاس
برطــرف کــردن آنهــا در مجلــدات آينــده نيــز موضوعــی اســت کــه 

ــرد.  ــرار گي ــندگان ق ــه نويس ــورد توج ــد م ــد به ج باي


