
 علمیجدیدمعرفی یک اثر 

 
 طرح و تدوین از داکتر محمد داود رفیق پور و همکارانش

 

 افغانستان در چاپخانه نباتات در قطع و صحافت زیبا با عکس های رنگی طبیعت و طبی افغانستان"گیاهان "کتاب 

DCM با همکاری و حمایت مالی موسسه تبادله خدمات  (رسی دری و انگلیسیاف)دو زبان  شهر میکنهایم المان به

و نه برای فروش. این کتاب در قدم اول در اختیار یونیورستی  به چاپ رسیده و کتابیست اهدائی DAADاکادمیک المان 

 افغانستان گذاشته شود.در  دولتی و غیر دولتی یموسسات آموزش یبه اختیار تمام از آنطریق تا هکابل قرار گرفت

 ر چهار فصل اساسی و هژده عنوان فرعی تدوین شده است.کتاب د

  پوشش گیاهی افغانستان میباشد.فلورا و  زیکی،یاول شامل معرفی طبیعت ف فصل

مورفولوژی گیاهان عالی، سیستماتیک و در ساحٔه اطالعات بوتانیکی پیرامون فصل دوم که یک بخش اختصاصیست، 

مربوط به در این بخش در ساحٔه که روشنی انداخته است.  سازی گیاهان نامگذاری علمی نباتات، جمعاوری و مستند

اجزای فعال در گیاهان طبی ، استفاده طبی و کاربرد اعضای گیاهان و استفاده سنتی و مدرن از  ،فارمسی می شود

 .مورد ارزیابی قرار گرفته استگیاهان طبی افغانستان 

 افغانستان طبیعی در گیاهان طبیگونه  250حدود های پروفیل  ی دهد،اساسی این کتاب را تشکیل م قسمتکه بخش سوم 

اکثراً از کشورهای  و نوع گیاهان طبی که در دکانهای عطاری در بازارهای افغانستان عرضه می شوند 55و حدود 

پژوهان معلومات به دانش ، کاربرد دارند ه در افغانستانو در تداوی عامیان هند و پاکستان با اقلیم حاره وارد گردیده

 وسیعی ارایه مینماید.

عالقمندان این رشته علمی را به  منابع عمده، فهرست نشرات راجع به گیاهان طبی  کتاب، بخش چهارم و نهایی

 آشنا میسازد. کتاب ، فهرست رهنما و نویسندگان تکسانومیکی -بوتانیکی افغانستان، واژه نامهٔ 



از نگاه داشتن و عالقمندان رشته های نبات شناسی، فارمسی در شرایطیکه شاگردان پوهنتونها و دانش پژوهان 

 تدوین و چاپ چنین یک کتاب علمی اختصاصی، قدم بزرگی در راه اشاعه علومدر مضیقه قرار دارند، ی کتابهای علم

 .در افغاستان است

جمع آوری مواد و تحقیقات در این ساحه اختصاصی  ،ر مقدمه نوشته اندچنانکه محققان و تدوین کنندگان این کتاب د

 تحقیقات در (بجز دوره های جنگ)قرن گذشته  60و  50در افغانستان حداقل سابقه صد ساله دارد، اما بعد از دهه ای 

 جهٔ نتیکه  این ساحه بصورت متداوم صورت گرفته، مواد جمع آوری شده بصورت سیستماتیک آرشیف گردیده است

اما با وصف استفاده از  .میشود گذاشته  و عالقمندان دانش پژوهان قات در این کتاب به اختیایک بخش از این تحقی

پرسشنامه در والیت های  6000 بیش ازمنابع مورد دسترس فوق الذکر، زیربنای اصلی تهیٔه این کتاب را تدوین 

مختلف افغانستان به کمک محصالن پوهنتونهای کابل، مزارشریف و هرات تشکیل می دهد که اساتید این دانشگاه ها 

کتاب گیاهان طبی افغانستان را منحیث ثمرٔه این پروژه  ،افغانی-در چهارچوب یک پروژٔه مشترک و دوجانبٔه آلمانی

 ن در افغانستان و جهان قرار می دهند.خدمت اهل علم و عالقمندا

این کتاب تبریک گفته و بخصوص برای دوکتور داود  و نوشتننشر این کتاب را برای تمام محققان سهیم در تدوین 

 ،ها در تدوین و نوشتن این کتاب، بلکه در تدوین ونوشتن کتاب های رهنمای سیر علمی در افغانستاننکه نت رفیق پور

دوکتور عبدالحنان  نوشتهٔ )کابل  شهر کتاب مشکالت کمبود آب در همکار، و حفظ محیط زیستزون های اقلیمی 

برای شاگردان این رشته، کار های بسیار مثبت  ترجمه کتاب بیولوژی به زبان فارسی دری همچنان  و  (روستایی

 .آرزو میکنم است، موفقیت بیشترعلمی را انجام داده 

                                    

 

 

 

         

 

  

 


