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نقد کتاب دوجلدی نباتات علوفه ای 

)نیامداران و گندمیان(
علی اشرف جعفری*

جهان  خشک  مناطق  از  ميلي متر،   250 ساالنه  بارندگي  ميانگين  با  ايران  كشور 
توسعه  و  جمعيت  افزايش  به  رو  روند  كنار  در  خشكي  و  كم آبي  می شود.  محسوب 
فعاليت هاي صنعتي منجر به تشديد تخريب منابع شده است. در حال حاضر در ايران 
تا 8 ميليون هكتار  اين ميان 7  از  حدود 12 ميليون هكتار اراضي ديم وجود دارد. 
آن مناسب زراعت ديم است و 4 تا 5 ميليون هكتار باقي مانده يا از نظر توان توليد يا 
به دليل شيب زياد براي زراعت ديم مناسب نيستند و بايد زير پوشش كشت گياهان 
علوفه مرتعی قرار گيرند. تبديل ديم زارهاي كم بازده به كشت نباتات علوفه اي به عنوان 
يكي از اقدامات اضطراري و در عين حال مستمر برای حفظ و بهره برداري پايدار از 

منابع پايه آب و خاك ضروری است.
گراس ها و لگوم ها جايگاه ويژه اي در مراتع و چراگاه هاي كشور دارند. لگوم ها 
نيز  گراس ها  مي شوند.  خاك  حاصلخيزي  موجب  نيتروژن  بيولوژيكي  تثبيت  با 
نقش  پروتئين  به  انرژي  پايداري مرتع، در موازنه نسبت  توليد و  افزايش  عالوه بر 
لگوم ها  ريزوبيوم  سوش هاي  توسط  تثبيت شده  نيتروژن  مصرف  موجب  و  دارند 
كردن  آماده  بر  كافي  نظارت  عالوه بر  كارآمد،  چراگاه  يک  ايجاد  براي  مي شوند. 
چندساله  يا  دائمي  گونه هاي  از  ترجيحًا  بايد  صحيح،  داشت  و  كاشت  و  زمين 
استفاده شود تا علوفه كميت و كيفيت بيشتری داشته باشند، نسبت به خشكي و 
قدرت  درنهايت  و  باشند  داشته  دوره رشد طوالنی تری  باشند، طول  مقاوم  چرا 
توليد بذر بيشتري داشته باشند. به ويژه براي ايجاد چراگاه دائمي، گياه مورد نظر 
بايد عالوه بر استقرار و زنده ماني، قدرت توليدمثل و زادآوري از طريق بذر داشته 

باشد )جعفری و همكاران، 1388(.
دوجلدی  كتاب  نقد  و  معرفی  به  نوشتار  اين  باال،  توضيحات  به  توجه  با 
دكتر  آقايان  كشور،  برجسته  پژوهشگران  از  نفر  دو  قلم  به  علوفه ای  نباتات 
حسين حيدری شريف آباد و دكتر محمدعلی دری اختصاص دارد كه حدود دو 

دهه پيش تأليف شده است.

 جلد اول: نباتات علوفه ای )نیامداران(
 

اين كتاب در 311 صفحه توسط انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و 
مراتع كشور در سال 1380 به زيور طبع آراسته شده است. در متن كتاب به 
نيامداران پرداخته شده و شامل  مقدمه و شرح كلياتی از اهميت و مزايای 

10 فصل به  شرح زير است:

سازمان  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  استاد،   *
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

aajafari@rifr-ac.ir :پست الکترونیک
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نتايج پژوهش های ساير پژوهشگران است. در اين رابطه، تعداد 
منابع منتشر شده توسط پژوهشگران و اعضای هيئت علمی شاغل 
قابل توجه   كشور  مراتع  و  تحقيقات جنگلها  مؤسسه  بازنشسته  و 

است.
يكی از اشكاالت كتاب نيامداران ذكر برخی گياهان علوفه ای 
است كه كارايی كمتری در اصالح و احيای مراتع ايران دارند، به 
خشكی حساس هستند و به طور عمده برای توليد علوفه در شرايط 
برسيم،  شبدر  به  می توان  گياهان  اين  ازجمله  می روند.  به كار  آبی 
شبدر ايرانی، شبدر زيرزمينی، شبدر سفيد و شبدر قرمز اشاره كرد. 
درمورد دو گونه شبدر سفيد و شبدر قرمز اگرچه جزو گياهان مهم 
مرتعی هستند، ولی به دليل حساسيت به خشكی برای احيای مراتع و 
توسعه كشت در ديم زارها با بارندگی بيشتر از 500 ميلی متر در سال 
كارايی دارند )پيمانی فرد و همكاران، 1373؛ جعفری و همكاران، 
به طور  و  محدود  بسيار  كشور  در  مراتع  قبيل  اين  سطح   .)1388
مقابل،  در  ندارد.  بذرپاشی  از طريق  احيا  و  اصالح  به  نياز  عمده 
و  ماشک ها   ،)Latyrous( مثل خلرها  مرتعی  لگوم های  برخی  به 
گاودانه )Vicia( و گون ها )Astragalus( كه نقش مهمی در تركيب 
علوفه ای مراتع استپی و نيمه استپی كشور دارند، اشاره ای نشده است. 
البته اين اشكاالت از ارزش اين مجموعه نخواهد كاست و بی شک 
ساير  افزودن  با  را  كتاب  ارتقای  توانايی  محترم  تدوين كنندگان 
گونه های علوفه ای لگوم ها در چاپ های بعدی دارند كه می توان از 

آن به عنوان گنجينه ارزشمندی استفاده كرد.

 )Medicago sativa( فصل 1: يونجه
 Annual Medic فصل 2: يونجه های يک ساله

 )Trifolium alexandrinum( فصل 3: شبدر برسيم
 )Trifolium resupinatum( فصل 4: شبدر ايرانی

 )Trifolium subterraneum( فصل 5: شبدر زيرزمينی
 )Trifolium repens( فصل 6: شبدر سفيد

 )Trifolium pratense( فصل 7: شبدر قرمز
)Lotus corniculatus( فصل 8: شبدر پنجه كالغی

فصل 9: سوال )Hedysarum coronarium( و 
)Onobrychis viciifolia( فصل 10: اسپرس

برای استفاده بهتر و ساده تر از مطالب كتاب، اطالعات مربوط 
به هر يک از گونه ها در هر فصل در عناوينی شامل خصوصيات 
نيتروژن  تثبيت  اقتصادی،  اهميت  جغرافيايی،  انتشار  گياه شناسی، 
گياه  سازگاری  و  اكولوژيكی  شرايط  خاك،  در  لگوم ها  توسط 
)از نظر آب وهوايی، وضعيت خاك، رطوبت مورد نياز و ...(، مديريت 
بذر، آرايش كاشت،  تهيه بستر  )از نظر زمان كشت، نحوه  زراعت 
نياز كودی، آبياری، مبارزه با آفات و بيماری ها و علف های هرز( 
بهره برداری از گياه )از نظر عملكرد علوفه، توليد بذر و كيفيت  و 

علوفه( توضيح داده شده است.
بخشی از اين جلد به صورت تصنيف و به طور محدود از نتايج 
پژوهش های نويسنده اول )دكتر حيدری شريف آباد( استفاده شده 
است، ولی بخش بزرگی از كتاب به صورت تأليف و گردآوری از 
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جلد دوم: نباتات علوفه ای )گندمیان( 

اين جلد نيز در 311 صفحه توسط انتشارات مؤسسه 
تحقيقات جنگلها و مراتع كشور در سال 1382 به چاپ 

رسيده است.
گندميان  خانواده  كه  است  الزم  نكته  اين  ذكر 
و  جنس   700 دارای   )Poaceae( يا   )Gramineae(
11 هزار گونه در دنيا است. در ايران حدود 136جنس 
اين  از  كه  شده  گزارش  خانواده  اين  از  گونه   485 و 
جنس های است.  ايران  انحصاری  تاكسون،   26 تعداد 

بيشترين   Festuca و    Agropyron ،Bromus ،Stipa
ايران  مراتع  گياهی  تيپ های  در  را  اين خانواده  از  سهم 
دارند. اين خانواده مهم ترين خانواده گياهان گل دار ازنظر 
پراكنش جغرافيايی، اكولوژی و اقتصادی محسوب می شوند 
و به عنوان علفزارها )گراسلند( 37 درصد از خشكی های 
.)1396 جليلی،  و  )حمزه  گرفته اند  دربر  را  زمين 

جلد دوم كتاب نباتات علوفه ای به بررسی مهم ترين 
آن  ابتدايی  فصل  چهار  است.  پرداخته  مرتعی  گندميان 
و  فتوسنتز  فيزيولوژی،  گياه شناسی،  از  كلياتی  شامل 
كشت مخلوط گراس ها بوده و فصل های بعدی به تفكيک 
به شرح گندميان مهم پرداخته است. مطالب كتاب مشتمل بر 15 

فصل به شرح زير است:
فصل 1: كليات

فصل 2: فيزيولوژی رشد گندميان
فصل 3: فتوسنتز گندميان 

فصل 4: كشت مخلوط
)Agropyron( فصل 5: جنس آگروپايرون

)Phleum pretense( فصل 6: تيموتی
)Festuca( فصل 7: جنس فستوكا

)Bromus( فصل 8: جنس بروموس
)Dactylis glomerata( فصل 9: علف باغ

)Lolium( فصل 10: جنس لوليوم
)Poa( فصل 11: جنس پوآ

 )Phalaris arundinacea( فصل 12: علف قناری
)Panicum( فصل 13: جنس ارزن

)Hordeum( فصل 14: جنس جو- هوردوئوم
)Triticom × secale( فصل 15: تريتيكاله

در فصل اول كتاب، كلياتی درمورد اهميت گندميان ذكر شده 
است و گرامينه های مرتعی از نظر سازگاری به شرايط آب وهوايی 
طبقه بندی  گرم  مناطق  و  معتدله  مناطق  گراس های  دسته  دو  به 

شده اند. در فصل های 2 و 3 فيزيولوژی رشد و فتوسنتز گندميان 
ازجمله عوامل محيطی و  نمو گندميان  بر رشد و  و عوامل مؤثر 
توضيح  به تفصيل  فتوسنتز  و  آنزيمی  فعاليت های  قبيل  از  ژنتيكی 
رشد  تجزيه و تحليل  معادالت  از  جامعی  اطالعات  و  شده  داده 
فتوسنتز  و  گياه  ماده خشک  توليد  برگی،  شاخص های  طريق  از 
است.  ارائه شده  پژوهشگران  و  كارشناسان  استفاده  برای  خالص 
پايدار  كشاورزي  راهكار  به عنوان  مخلوط  كشت  از   4 فصل  در 
به  آن  مزايای  ازجمله  و  شده  ياد  محيط زيست  از  حفاظت  و 
افزايش عملكرد و كاهش خسارت آفات در كشت مخلوط نسبت 
از  دام  از آنجايی كه چرای مستقيم  اشاره شده است.  به تک كشتي 
اين  برای حل  می شود،  دام ها  تلفات  و  نفخ  سبب  يونجه،  مزرعه 
مشكل راهكارهايی برای كشت مخلوط گراس ها و لگوم ها ارائه 
شده است. در فصل های 5 تا 15، در هر فصل به شرح جنس/ 
گونه هايی مانند آگروپايرون، تيموتی، فستوكا، بروموس، علف باغ، 
لوليوم، پوا، فاالريس، پانيكوم، هوردئوم و تريتيكاله پرداخته شده 
شامل  عناوينی  در  فصل  هر  در  گونه  هر  به  مربوط  اطالعات  و 
اقتصادی،  اهميت  جغرافيايی،  انتشار  گياه شناسی،  خصوصيات 
سازگاری، توليد بذر، كيفيت علوفه، مديريت كاشت و بهره برداری 

از گياه مطرح شده است.
برداشت و  اهميت مديريت  از  اين كتاب ها  به نظر می رسد در 
مديريت چرای دام در ارزش غذايی و كيفيت علوفه كمتر سخن به 
ميان آمده است، با توجه به اهميت آگاهی از كيفيت علوفه در امر 
برنامه ريزی مرتع اميد است اين موضوع در چاپ های بعدی مورد 
به صورت  علوفه ای  نباتات  كتاب  مطالب  بيشتر  گيرد.  قرار  توجه 
تأليف و گردآوری است و از منابع خارجی استفاده شده است. از 
زمان چاپ اين كتاب در سال 1382 تاكنون، پژوهش های زيادی 
تحقيقات  مؤسسه  محققان  توسط  مرتعی  گرامينه های  پيرامون 
جنگلها و مراتع كشور انجام شده است، با اضافه كردن نتايج اين 
كتاب  علمی  غنای  بر  می توان  بعدی،  چاپ های  در  پژوهش ها، 
افزود. ذكر اين نكته نيز مهم است كه در اين كتاب، به گياه چاودار 
كوهی )Secal montanuem( به عنوان يكی از گرامينه های مهم 
در تركيب علوفه ای مراتع استپی و نيمه استپی كشور، اشاره ای نشده 

است. 
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بیوگرافی دکتر حسین حیدری شریف آباد
در   1335 سال  در  شريف آباد  حيدری  حسين  دكتر 
خانواده ای مذهبی در شهر اردكان متولد شد. ايشان در بدو 
اواخر  به مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور در  ورود 
سرپرستی  به  مؤسسه  وقت  رئيس  پيشنهاد  به   ،1361 سال 
ايستگاه تحقيقاتی البرز كرج منصوب شد. آقای دكتر حيدری 
كارشناسی  مدرك  اخذ  به  موفق  سال 1366  در  شريف آباد 
در  سپس   و  شد  زراعت  رشته  در  تهران  دانشگاه  از  ارشد 
بخش  تحقيقات  مرتع  مؤسسه  مشغول به كار شد. ايشان مدرك 
دكتری خويش را در سال 1373 در رشته فيزيولوژی گياهی 
سال  خردادماه  در  كردند.  اخذ  استراليا  آداليد  دانشگاه  از 
منصوب  مؤسسه  مرتع  تحقيقات  بخش  رياست  به   1374
در  زراعت  رشته  در  را  مختلفی  دروس  هم زمان  و  شدند 
تربيت مدرس  و  تهران  دانشگاه  به ويژه  مختلف  دانشگاه های 
تدريس می كردند. در فروردين  ماه سال 1379 مسئول گروه  
تحقيقات  فيزيولوژي  شدند. ايشان در دوران خدمت خويش 
ملی  پروژه  فقره  چندين  مجری  مرتع،  تحقيقات  بخش  در 
بودند كه ازجمله شاخص ترين آنها می توان به »مقايسه ارقام 
يونجه های چندساله« و »يونجه های يک ساله« اشاره كرد كه 
از  اجرا شدند. در سال 1383 پس  نقاط مختلف كشور  در 
انتقال به مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، عهده دار مسئوليت 
معاونت بذر اين مؤسسه شدند و پس از 6 سال خدمت در اين 
مؤسسه، در سال 1389 به افتخار بازنشستگی نائل شدند. از 
ايشان آثار متعدد و ارزشمندی ازقبيل »يونجه های يک ساله«، 
»جذب  شوری«،  و  »گياه  خشک سالی«،  و  خشكی  »گياه، 
و  خشكی  با  مقابله  »روش های  گياهان«،  در  تعرق  و  آب 
گياهان  عملكرد  »فيزيولوژی  و  جلد(«  )سه  خشک سالی 
 1392 سال  در  اخير  كتاب  است،  رسيده  به چاپ  زراعی« 
به عنوان كتاب سال برگزيده شد. همچنين، ايشان قصد داشته 
گياهان   تمام   علوفه اي ،  گياهان   كتاب   مجموعه   تكميل   براي  
مهم  علوفه اي  ايران  را در شش  جلد شامل نيامداران )جلدهای 
اول و دوم(، اسفناجيان  )جلد 3(، گندميان )جلدهای 4 و 5( و 
ساير نباتات علوفه ای )جلد 6( منتشر كنند كه به دليل پاره ای 
مشكالت، فقط دو جلد آن به  شرحی كه در اين نقد گذشت، 
به زيور طبع آراسته شده است. آقای دكتر حيدری شريف آباد 
حامد  و  محمدتقی  روح اله،  به نام های  پسر  فرزند  سه  دارای 
هستند كه هر سه دارای مدرك كارشناسی ارشد در رشته های 
به ترتيب دامپروری، فناوری اطالعات و اكتشاف نفت هستند. 
طول  و  سالمتی  آرزوی  محترمشان  خانواده  و  ايشان  برای 

عمر داريم.

بیوگرافی دکتر محمدعلی دری
دكتر محمدعلی دری در يكی از روزهای زمستان سال 1346 در شهر 
گرگان به دنيا آمد. وی مقطع دبيرستان را در همين شهر به اتمام رساند و 
در كنكور سال 1365 در رشته زراعت و اصالح نباتات دانشگاه فردوسی 
مشهد پذيرفته شد. از آنجايی كه در سال دوم دوره كارشناسی به صورت تعهد 
خدمت جذب وزارت جهاد سازندگی )آن زمان( شد، پس از پايان دوره به 
مركز تحقيقات منابع طبيعی و امور دام استان گلستان و به بخش تحقيقات 
منابع طبيعی معرفی شد. مقطع كارشناسی ارشد را در رشته زراعت دانشگاه 
اكولوژی گياهان دارويی در  تهران و دكتری را در رشته زراعت- گرايش 
به  با توجه  ايشان  منابع طبيعی گرگان گذراند.  دانشگاه علوم كشاورزی و 
مأموريت های بخش و سرفصل های تعريف شده پژوهشی، به عنوان مجری 
مؤسسه  همچنين  بخش،  سوی  از  محوله  پژوهشی  طرح های  در  همكار  و 
تا  گرفت  كار  به  را  خود  تالش  و  سعی  كشور  مراتع  و  جنگلها  تحقيقات 
باشد.  داشته  ارجاع شده سهمی  و مشكالت  مسائل  از  در گشايش گرهی 
شريف آباد  حيدری  حسين  دكتر  آقای  گرانمايه  استاد  با  مسير  اين  در 
شد. علوفه ای  نباتات  كتاب  چاپ  و  تأليف  به  منجر  آشنايی  اين  و  آشنا 

 دكتر دری برای حفظ پويايی علمی و بهره گيری از تجارب اساتيد و 
گياهان  و  علوفه ای  نباتات  همچون  دروسی  تدريس  از  دانشگاهی،  مجامع 
دارويی، همچنين مشاوره به دانشجويان در كنار امور پژوهشی غافل نبودند. 
هم زمان با اجرای طرح های پژوهشی با محوريت گياهان علوفه ای و تأليف 
و تدوين كتاب و مقاالت علمی- پژوهشی، مدتی نيز به عنوان رئيس بخش 
لزوم  به  با توجه  انجام وظيفه كردند.  استان گلستان  منابع طبيعی  تحقيقات 
تحقيقات در زمينه زراعت و كشت گياهان دارويی و معطر به عنوان يكی از 
برنامه های تحقيقاتی و توسعه ای مؤسسه، همچنين مأموريت بخش در استان، 
از اواسط دهه 80 وظايف و مأموريت های اصلی ايشان به سمت پژوهش 
درمورد گياهان دارويی و پاسخگويی به نيازها و پرسش های دستگاه های 
اجرايی مرتبط ملی و استانی سوق داده شد. آموزش تخصصی كارشناسان 
پهنه های ترويج، همچنين آموزش كشاورزان از اهم فعاليت های ترويجی دكتر 
دری است، به طوری كه به عقيده ايشان، حضور مستقيم در جمع كشاورزان و 
آموزش آنها برای آشنايی و كشت گياهان دارويی كه همواره با دعای خير آن 
عزيزان همراه بوده است، از بهترين خاطرات دوران خدمت ايشان محسوب 
بازنشستگی  افتخار  به   1397 سال  مهرماه  در  دری  دكتر  آقای  می شود. 
مقطع  دانشجوی  يكی  كه  هستند  دختر  فرزند  دو  دارای  ايشان  نائل شدند. 
متوسطه  ديپلم  اخذ  حال  در  ديگری  و  بوده  روان شناسی  رشته  كارشناسی 
داريم. توفيق  و  سالمتی  آرزوی  محترمشان  خانواده  و  ايشان  برای  است. 


