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 افغانستان   یگياهان طب 

Medicinal Plants 

of Afghanistan 

  گیاهان طبی افغانستان 

طبی   گیاهان  از  استفاده  افغانستان  طوالنی  در  جالب  سابقٔه  مناطق  و  و  قریجات  در  دارد. 
گیاهان  السابق   فی کما وستائی  ر  از  سری  کوهستانی    وحشی یک  مناطق  و  ها  کوهپایه  در  از 

قر  استفاده  مورد  عامیانه  گیرند. طبابت  می  ا   ار  استف زیربنای  ش رقام  اثر  د   ده اده  این  یک  را  ر 
بهتر   ، رزیابی ا  یا  جانبه  تازه  ‘ موجودی ’یک    بگوئیم،   و  همه  طبی و  کیاهان  افغانستان    از  در 

غاز کـتاب 
ٓ
های مقدماتی پیرامون    فصل   ، تشکیل می دهد. جهت فهم مبانی طبیعی کشور، در ا

ر  به  گیاهی  پوشش  و  فلورا  اقلیم،  شده   شتهٔ جیولوجی،  ورده 
ٓ
درا تعقیب   . تحریر  بخ   به  ن 

ٓ
  ش ا

وری و مستند سازی گیاها ب 
ٓ
ا ن روی مورفولوژی، سیستماتیک، جمع 

ٓ
ید که در ا

ٓ
ا ن  وتانیکی می 

بخش   در  شود؛  می  صحبت  طبی    ، فارمسی عالی  های  کاربرد  و  ثانوی  فعال  های  میتابولیت 
های گونه های گیاهان  پروفیل شامل  . اما بخش عمدٔه کـتاب  د ن گیر می  مورد بحث قرار  یاهان  گ 

و  گردیده  تشخیص  و  توضیح،  درگها  ای و یا   نه گیاه طبی و استفاده و گ   ۲۰۰  د حدو   است: ی  طب 
یک پروژٔه    ثمرهٔ   ها این .  به نمایش گذاشته شده تابلوی رنگی    ۲۵۰و حدود  مک تصاویر رنگی  به ک 

لمان س تباد سروی   بزرِگ پرسشنامه ها است که از جانب 
ٓ
و در    ویل تم   ) DAAD(   الت اکادمیکی ا

د  میان  دوجانبه  و  نزدیک  و   نشگاه ا همکاری  لمان 
ٓ
ا کابل   ماربورگ  در    خ ل ب و    پوهنتونهای 

پ  انجام  شامل  ذیرفته.  افغانستان  کـتاب  نهائی  نامه بخش  و  های    واژه  بوتانیکی  اصطالحات 
  ع تازهٔ منب   ب یک ا این کـت ست جامع از نشرات علمی و یک فهرست رهنما است.  ل یک  فارمسی،  

  . می باشد   ن ا ت در افغانس گیاهان طبی    در بارهٔ   علوماتی و مهم م   کـتا ی 
  

Medicinal Plants of Afghanistan 

The use of native plants in Afghanistan has a long and interesting history. In 

villages and rural regions, many plants throughout the country are still used in 

folk medicine. A new and comprehensive inventory is the basis for the data in 

this book. In order to understand the natural background of the country, there 

are general chapters on geology, climate, flora and vegetation. These are fol-

lowed by the botanical part with morphology, systematics, collecting and docu-

mentation of higher plants. The pharmaceutical part discusses active principles 

and medical applications. The main part deals with plant profiles: about 200 

medicinal and useful plants or drugs are described and illustrated by photo-

graphs and c. 250 colour plates. Those are mainly the result of a huge question-

naire project, financed by DAAD, jointly with universities in Kabul and Balkh in 

Afghanistan. The final part has a glossary of terms, comprehensive bibliography 

and index. The book is a new unique and important bilingual information source 

about the medicinal plants of Afghanistan. 
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