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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

  ۶۲/۰۴/۲۰۲۰         داکرت عبداحلنان روستائی 

  معرفی کتاب 
 "رهنمای لیورورهتا و خزه های افغانستان" 

 
صفحه اب قطع و صحافت زیبا به اتزگی از   384فصل و  12در سه خبش،  افغانستان"  یو خزه ها ورورهتا یل ی"رهنما کتاب 

منبع و مآخذ مطالعه، ارزایبی و   154چاپ برآمده که در آن نقشه ها، چارت ها، جداول و عکس های فراوان بکار رفته و 
ومی بوده و مؤلفان آن  رهنما، لغتنامه، فهرست تکسانهرست  فنقل قول شده. مضاف بر این اثر مذکور دارای فهرست عکسها،  

جرمن آنالین در فورمات پی دی اف موجود است که لینک آن   - نقل مکمل این کتاب در کتاخبانٔه افغان  معرفی گردیده اند.
 در اپاین این مقاله درج گردیده. 
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 این کتاب بر اثر زمحات آقااین ذیل نگاشته شده:  
 

M. Lüth Prof. Dr. W. Frey Prof. Dr. H. Kürschner 
Dr. M.D. Rafiqpoor I.C. Hedge Prof. Dr. S.-W. Breckel  

 
بدون شک آقای رفیق پور دانشمند و نویسندٔه چریه دست کشور، نویسندگان آملانی و بریتانیائی را که انم آهنا در ابال ذکر  

 قدر است. بسیار قابل این تدبری شان که اند  گردید، برای این کار حتقیقی تشویق منوده 
آقااین داکرت براولیو فریایرا د سوزا دایس، سکرتر جنرال برانمٔه حفظ تنوع زیستی مؤسسٔه ملل متحد و پوهنوال داکرت حممد عثمان  

علمی وزارت حتصیالت عالی، هر کدام بر این کتاب   سابقاببری استاد فارمکوگونیزی در فاکولتٔه فارمسی پوهنتون کابل و معنی  
اند. آهنا از امهیت این اثر ایدآوری کرده و از زمحات مؤلفان آن تقدیر فراوان منوده اند. این اثر بی بدیل برای اولنی  تقریظی نوشته  

ابر در مورد گیاهان و خزه های افغانستان نگاشته شده که نه تنها از نظر حمتوی بینظری است، بلکه فرم، شکل و ویراستاری آن  
این کتاب آمده که "این اثر که به زابهنای انگلیسی و دری نگاشته شده، اولنی رهنمای مصور    در پشتینیز بی مانند می ابشد.  

های افغانستان است. هرچند موجودات حیٔه ریز به سادگی از دیده فروگذار می شوند، اما اینها نقش بینهایت  (  خزه)از بریوفایت  
ِت اکولوژیک و آلودگی هوا ابزی می کنند. جهت شناخت تنوع  برازنده را در زیستگاه های متنوع کشور در رابطه اب اختالال

اب توجه به افزایش نفوس و تغیریات جهانی اقلیم، معرفت اب این موجودات   خمصوصا  گیاهی، تکامل و فعالیت اکوسیستم ها، 
 دارای ارزش زیربنائی است." 

در خبش مقدماتی این اثر، اوضاع فزیکی طبیعت افغانستان، مانند جیومورفولوجی، جیولوجی، اقلیم و پوشش گیاهی تشریح  
. آنگاه در خصوص چوبزار های برگریز و چوبزار های سرو  شدهگردیده و در مورد صحرا ها و نیمه صحرا ها معلوماتی ارائه 

مجله جنگلها و چوبزار های سوزنربگ مناطق معتدله    از گلها در شرق افغانستان،  کوهی و چوبزار های مهیشه سبز هپن برگ و جن
آلپاین و مناطق سرد و برفگری، گیاهان کناره های   مناطق ابالئی  آلپاین و  حوزٔه اپئینی در شرق کشور و گیاهان کمربند های 

پیدایش خزه ها در  مناطق و   گاهها زیست ه حیث ب آهبای جاری، جهیلها و ابتالقها، جهیلهای قلوی و حوزه های سطحی منکی 
 . اتی رفتهو کاهش ارزش خاکها نیز اشار   ای بیاابن زائی   حبث گردیده. در اپاین این فصل به امهیت خطرات صحرا شدنافغانستان  

ارائه گردیده. فصل سوم توضیحات مفصلی را  )خزه ها( در فصل دوم کتاب توضیحات مهه جانبه در مورد امهیت بریوفایت ها 
در فصل چهارم تذکرات توضیحی در ابرٔه چک لیستها از قبیل روش سیستماتیک،  در ابرٔه حتقیقات بریولوژیک احتوا می کند. 

رد حبث قرار گرفته. فصل پنجم کتاب به تقسیم بندی منونه های مجع شده از افغانستان  نقش ارتفاع، منونه گریی و مستند سازی مو 
در  برای اولنی ابر برای یک دستٔه معنی از گیاهان این کشور  اختصاص ایفته. کلید های شناسائی برای بریوفایت های افغانستان  

ورورت ها و خزه ها مطابق به خصوصیات شان از قبیل  . در این فصل گیاهان تکساهای بریوفایت ها، لیارائه گردیده فصل ششم  
ها تقسیم بندی و مناطق گسرتش آهنا تعینی شده.    1نوعیت برگ، بزرگی، رنگ، انواع سلول و غریه به فامیل ها، جنس ها و گونه 

  9و    8کتاب در فصل  ت ها و انتوسریوتوفریا مشاره بندی شده اند. در خبش آخری  ی در فصل هفتم تکساهای مرکانتیوفریا، بریوفا
 

 مهٔ تقسیم بندی موجودات زندٔه گیاهی و حیوانی را تشکیل می دهد. کلاز التنی آمده و از نگاه تکسونومیک کوچکرتین واحد  ( Spezies) گونه  1
ر  گونه شامل یک دسته از موجودات حیه است که از موجودات حیٔه دیگر واضحا  قابل تفکیک بوده و اعضای این دسته فقط اب مهدیگر عملیٔه تکث

 را اجنام داده و اخالف ابرور به دنیا می آورند.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. فهرست تقسیمات  اند  ارائه گردیده  نامه(لغت)   فهرست مقوالت مسلکی   10منابع و مأخذ رساالت، کتاهبا و عکسها و در فصل  
 معرفی شده اند.   12صورت گرفته. در اپاین مؤلفان این کتاب در فصل  11در فصل  گیاهان 
خزه   245لیوورت،  24شناسائی برای متامی گونه های خزه ها که ات اکنون در افغانستان شناسائی شده اند )کلید اثر  در این 

تکسا(، بریوفایت های مناطق کوهستانی و ارتفاعات بلند    65)  Pottiaceaeو یک هارن ورت( ارائه گردیده. در جوار خزه های  
Bryaceae (30  و )تکساGrimmiaceae ( گروههای مهم را تشکیل می دهند که  22ای صخره زیها )شرح داده  مفصال  تکسا
 شده اند.  

" آورده می  افغانستان  یو خزه ها ورورهتایل  ی"رهنماوفایت ها در ذیل چند منونه از کتاب یدر رابطه اب چک لیست جامع بر 
 شود: 

  
Acantholimon  وCousinia:  مجعی از گیاهان خاربن، عمدات  اب

که اب شرایط بسیار  Pottiaceaپیدایش خزه ها از فامیل  ساحهٔ 
  .(H. Freitag)تصویر: خشک توافق ایفته اند. کوتل اشرتگردن 

Amaranthacea) Halarchon Versicolosum:   گیاهان اب گلهای
 .(H.Huss)تصویر:  بنفش. دشت مارگو در مشالغرب قندهار 

  

  
Amblystegium serpens:    مرت از سطح   1800بند امری در ارتفاع

 .(Fröhlich)تصویر: حبر 
Hygrohypnum luridum: ۳۰۰۰در ارتفاع ه یوخامدر  :ن بدخشا 

 .(W. Fery)تصویر: مرت از سطح حبر 
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Dichodontium palustr  20: هرات: زایرت مالی خواجه کوه در 

 . ((S.-W. Breckle )تصویر: کیلومرتی مشالغرب هرات  30ات 
Bryum turbinatum:  کیلو مرتی   2بغالن: کوتل سالنگ، حدود

 . (P. Uotila)تصویر:  مرت از سطح حبر 3000مشال تونل در ارتفاع 
  

  
Syntrichia caninervis: :مناطق خمتلف افغانستان مانند   گسرتش

 بدخشان، ابدغیس، بغالن، بلخ، ابمیان، فراه، غزنی، کابل و غریه.
Weissia controversa : ،وامه، صخره های آبچکان در ارتفاع کنر

 مرت از سطح حبر. گسرتش: کنر، کابل، کاپیسا و غریه جاها.  1380
 

تکسا به عنوان گونه های جدید به جامعٔه علمی تقدمی شده.    19در ساهلای اخری، بر مبنای مواد مجعآوری شده از افغانستان،  
به حیث گونه های مشابه شناخته شده و در   علمی، مطابق به اصول تقسیم بندی جدید ،اخریا  برخی ازین گونه های سابقه 

 نتیجه در تعداد گونه ها اندکی کاهش به عمل آمده.  
چک لیست جامع بریوفایت های افغانستان که در ابال از آهنا سخن رفت، اپسخ  در در رابطه اب حفاظت از تنوع بیولوژیک 

دِف پیماِن جدید "اسرتاتیژی جهانی برای حفاظت از نبااتت" مبنی بر ترتیب یک لست جامع از  ارائه گردیده و اب خنستنی ه
گام دیگریست در جهت ادغام  "  افغانستان  ی و خزه ها  ورورهتا یل  ی "رهنما  ، مطابقت دارد. کتابجهان   مهه نبااتت شناخته شدهٔ 

اطالعات مهم تکسونومیک که از هر جهت برای حفظ طبیعت  افغانستان در شبکٔه جهانی برای شناخت گیاهان و دسرتس به  
 امهیت بنیادی دارند. 

این پدیده    .و پوشش گیاهی افغانستان خیلی غنی از گونه است  )نبااتت(   فلورادر پیشگفتار مؤلفان چننی آمده: "در این کتاب  
زیست اب   جاهای شدید اقلیم، ابعث اجیاد تنوع عظیم  و گسرتده  خشکی صفو زایدٔه خصلت کوهستانی کشور است که اب 
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  نده از بر   نقش  فیک نیز اابیوجیوگر   زون  چندین   تقاطع   حملدر    ما  رکشو   موقعیت  مسری  ین. در ااوضاع خیلی متنوع اکولوژیک گردیده
  25موجودیت حدود   گونه گیاه از درجٔه خیلی بلند تنوع گیاهی برخوردار است. اب  5000افغانستان اب حدود یفا می مناید. را ا

در صد گونه های بومی در جمموع گیاهان، فلورای این کشور غنی از گونه هائی است که بغری از افغانستان در هیچ جای دیگر  
اب وجود این واقعیت که خبش عمدٔه این کشور بر اثر فعالیتهای انساهنا )مالچر منودن افراطی، جنگل زدائی،    دنیا پیدا منی شوند. 

هبره برداری زراعتی و غریه( از هزاران سال به اینسو تغیری داده شده، اب آهنم بقاایی گیاهان ابتدائی و بکر طبیعی فقط به صورت  
 جبا مانده اند."  نقطه وار، خمصوصا  در مناطق دور دست، 

را   ها بریوفایت تشخیص لیست،  چکو  رفلو  ینایستی مؤسسٔه ملل متحد آمده که "ز  عتنو  حفظ  برانمهٔ  الدر تقریظ سکرترجنر 
  منندی های ا تو و    پذیری  فنعطا ا  بر   هاگو   نماز   عنیدر  خبشیده،    سهولتآن  فی شدید  اتوپوگر و    اقلیمیتفاوهتای    اب   رکشو   یکدر  
نوساانت توافقات یکی از   ذات خود شاهد به لیست چکو  رفلو  ین. اابشد  خارق العاده می اوضاع اب نگیاها  یر گاز سا

قدمیرتین خانوادٔه گیاهان خشکه است که از حوزٔه خشک سیستان اب گذر از سطوح مهوار و خشک مشال مملکت و دشتهای  
  ق مشالشر در    ها  اپمری و    کشو هند  شامخ  های  کوه  سلسلهات    جنا و از آ  مرکزی  نفغانستاا  کوهستانی  مناطق  مست  جنوبغربی کشور به

 " .ایفته اند  شگسرت   رکشو 
  حفظ یابر  آهنا  ساخنت شریک و  عامه  نها اذ ساخنت هدماآ  ، ظرفیت هادادن بسط در  ثر ااین نویسندٔه تقریظ ادامه می دهد: "

یفا  اسهم ابرزی  نیز  منیز  ی در رو  ندگی ز  ی انه و اپیه دار بر ا نگر   یندهآ معیشت  زطر آن در  نقشو   گیاهی  نیایدر د یستی ز   عتنو 
را در   خویش  سالتر  گرفته و  ارقر  هدستفاا ردمو  رسراسر کشو  سیع ایفته، درو  شگسرت   لیست چک این می کهوار میدا  .مناید می

   " . هدد م جناا ن فغانستادر ا یستیز   عتنو  غنای  ن مو اپری  دم مر  گاهیآ ن مهچناو  علمی  نشدا تقای ار 
اوضاع    . مضاف بر این نیافته بود  زغاآ  یستیکر فلو   پیگری  تحتقیقا   زهنو   ات اواسط قرن بیستم  نفغانستادر امؤلفان بدین ابورند که "

  ما  است که  الیل د  مهنی  به ست در  . بودند یدهد گر چننی حتقیقات  مانع  خمتلف  ل شکاا به  کشور نیز  یندر ا  سیاسی  و احوال 
  ن فغانستاا در  لتی دو  تمؤسساو که داشنت اپیه های حمکم جهت تدوین کتاهبای علمی برای مکاتب، دانشگاهها   معتقدمی

   د. نی ارزش زیربنائی می ابشدارا  ، هدجنگز 
مهه   ، پروفیسور فرای و آقااین هیج و لوت و بریکلی کورشنر، پروفیسور پروفیسور   ناز آقاای  ، نویسندٔه این مضمون  ، در اپاین
اظهار سپاس می    ،بزرگی که اب قبول زمحات زاید کار های علمی و غناخبشی را در کشور ما و برای ما کرده و می کنند  انساهنای

اثر گرانبهای شان    ششمنی. مهچننی از دوست ارمجندم داکرت رفیق پور که شب و روز برای کشور خویش کار می کند و این  دکن
  ی مانند حجیم پر حمتوی و  تشکر می منامی. آقای رفیق پور اب کمک استادان آملانی کتاهبای  ، سال اخری می ابشد ایزده در 

رهنمای سری  "یک چک لست جامع"،  – گیاهان رگدار افغانستان " فلور و پوشش گیاهی"، - "رهنمای سری علمی افغانستان
  " افغانستان   ی و خزه ها  ورورهتا یل   ی "رهنما  کتاب   اینکزمنی" و    رهٔ اکولوژی زوهنای اقلیمی و پوشش گیاهی ک"و    -علمی افغانستان

داکرت رفیق پور روی خبش دوم کتاب حاضر در رابطه اب گلسنگهای افغانستان می   مضاف بر این  . را به چاپ رسانیده اند
چاپ آراسته  به زودی به زیور " که گیاهان طبی افغانستان روی کتاب جدید شان حتت عنوان " بر عالوه او مهنی حاال نویسند.
   .ست ، مشغول امی گردد 

می نویسند، بلکه  و آملانی  انگلیسی ،به زابهنای دری مطالب مدرن علمی رهٔ هنر داکرت رفیق پور نه تنها در اینست که در اب
شه مؤفق  ات دانشمندان آملانی را برای کار های حتقیقاتی در افغانستان تشویق منایند که در این مسری نیز مهی اند پیوسته کوشیده
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ات از قلم او هزاران   مؤفقیت های مزید آرزو منامی  که پشت کار عظیمی دارند،   بوده اند. جا دارد که برای این دوست گرامنایه
 دانشجو هبره بربند.  

جلد چاپ    500  به تریاژ  ( GIZمهکاریهای بنی املللی آملان )  از جانب مؤسسهٔ   "افغانستان   یو خزه ها   ورورهتایل  ی"رهنما  کتاب
به زودی جهت توزیع جمانی در متام دانشگاهها و مؤسسات علمی مربوط به حمیط زیست  فروشی منی ابشد. این کتاب شده و 

 . می شود به کابل فرستاده  ، در افغانستان
- در اختیار پوراتل وزین افغان  PDFاینک داکرت رفیق پور لطفی به میان آورده و یک نقل دجییتال این کتاب علمی را در فورمات  

 رمن آنالین گذاشته اند ات در خدمت اهل دانش قرار گرید.  ج
 :ن قابل دسرتس است جرمن آنالی-حتت لینک ذیل در کتاخبانٔه افغان  "رهنمای لیورورهتا و خزه های افغانستان"کتاب 

 افغانستان  ی و خزه ها  ورورهتایل  یرهنما -  ن فغانستاا سریعلمی  هنمایر 
 

 خوانندگان قرار داده شده:  اختیار در  "ResearchGate" این کتاب مهچنان در سایت 
 

https://www.researchgate.net/profile/M_Daud_Rafiqpoor 
 

 موفقیتهای مزید آرزو می مناید. جرمن آنالین از لطف آقای رفیق پور اظهار سپاس منوده، برای او  -پوراتل افغاناین قلم و  
 

 اب عرض حرمت 
 

 روستائی 
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