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نقدی بر کتاب
اکولوژی، تکامل و بیو جغرافیای درمنه

 Artemisia L.
نقد از: علی اصغر معصومی*

کتـاب »اکولـوژی، تکامـل و بیو جغرافیـای درمنـه .Artemisia L« همان طور 
کـه از عنـوان علمـی آن آشـکار اسـت بـه مسـائل پیچیـده مرتبـط بـا موارد 
مـورد نظـر مؤلـف و همـکاران در 493 صفحه، در دو فصل و یـک ضمیمه در 
سـال 1394 به رشـته تحریر درآمده و با شـماره 485 در انتشـارات مؤسسـه 
تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور و بـا شـمارگان 1000 نسـخه در قطـع 

وزیـری بـا کاغـذ مرغـوب 120 گرمی به چاپ رسـیده اسـت. 
کتـاب مذکـور از نظـر کتاب شـناختی دارای شناسـنامه کامـل و شـابک 
بـه شـماره 4- 373-473- 964- 978 بـوده و بـا شـماره کتاب شناسـی 
ملـی بـه شـماره 4130283 در کتابخانـه ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت. 
کتـاب از نظـر محتوایـی دارای 67 جدول اسـت که پراکندگـی درمنه را در 
جهـان نشـان می دهـد. همچنیـن 57 نمـودار رنگی کـه آنالیـز پارامترهای 
اکولوژیـک را ترسـیم کـرده به همراه 5 نقشـه و 157 شـکل )عکس رنگی( 
کـه اشـکال رویشـی، سـاختمان تشـریحی بـرگ و سـاقه، روزنه هـا و 

کرومـوزوم را بـه نمایـش می گذارنـد در ایـن کتاب چاپ شـده اسـت. 
منابـع خارجـی و عکس هـای  از  گونه هـای خارجـی  عکس هـای 
گونه هـای داخلـی یـا عکس جوامـع درمنـه زار در ایران توسـط مجریان 
طـرح تهیـه شـده اند. مؤلـف برای دسـتیابی بـه اطالعـات مورد نیـاز از 
کلیـه فلورهـا، منابـع علمـی، مقـاالت و بیـش از 12 سـایت اینترنتـی 
اسـتفاده کـرده و همـه آنهـا را در نرم افزار اکسـل با نیازهـای مورد نظر 

گرد آورده اسـت. 
ایـن کتـاب محصـول اجـرای طرح ملـی به شـماره ثبـت 2624 و 
شـماره مصـوب 06- 0310517909- 74 اسـت کـه به سـال 1374 
برمی گـردد. انگیـزه تدویـن آن در قسـمت تشـکر و قدر دانـی )بـدون 
مقدمـه فارسـی و انگلیسـی( بـه  میـان آمـده و مؤلـف از تـالش همه 

مجریـان سـتادی و اسـتانی بـه نیکـی یاد کرده اسـت.

* استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران 
maassoumi@rifr-ac.ir :پست الکترونیک     
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مؤلف: عادل جلیلی
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Artemisia arborescens
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کتـاب در دو فصـل و یـک ضمیمه طراحی شـده اسـت. 
در فصـل اول به موقعیـت تاکزونومیـک و پراکندگـی جهانـی 
بـا در نظـر گرفتن موانـع فیزیکی چـون اقیانوس هـا، کوه ها، 
مسـائل اقلیمـی، ادافیکـی، اکولوژیـک و جغرافیایـی به دقت 
در قالـب جـداول متعـدد، اشـاره شـده و حضـور و فقـدان 
آنهـا را مشـخص کرده اسـت. همچنین پیرامـون علل حضور 
آنهـا باتوجه بـه رفتارهـای فیزیولوژیـک، سـاختار و ظرفیت 
 Darlington )فرضیه هـای  کاریوتایپ هـا  تغییر پذیـری 
 Manton, Stebbins, Gilmour, Babcoc, Valentine,

Dobzhonsky( بحث شـده اسـت.
جنـسArtemisia  در جهـان بـا دارا بـودن 300 تـا 450 
گونـه در شـمار جنس هـای نسـبتًا بزرگ قلمـداد می شـود و به طور 
گسـترده در دنیای جدیـد و قدیم پراکندگی دارد. ایـن جنس به مثابه 
گیاه شناسـان  توسـط  زمـان  گـذر  در  دیگـر  بـزرگ  جنس هـای 
به دفعـات دسـتخوش بسـط و قبـض رده بنـدی شـده اسـت. گاهـی 
جنس هـای متعـددی از جنـس درمنه اسـتخراج و نوسـاخته شـد و 
سـپس به دالیـل دیگـر متـرادف قـرار گرفتـه و به سـطح زیر جنس 
یـا بخـش درون جنس درمنـه جانمایی شـدند. اینک این دسـتاورد 
مـورد وفـاق همه گیاه شناسـان جهان واقع شـده اسـت. ناگفته نماند 

کـه تحقیقـات فیلوژنـی همچنان ادامـه دارد.
ــتراتژی  ــر اس ــک و تغیی ــه به لحــاظ ســازش های اکولوژی درمن
ــاال، به طــور  ــک ب ــت فیزیولوژی ــوان و ظرفی ــر ت ســاختاری و تغیی
ــوب و از  ــا جن ــمال ت ــن از ش ــره زمی ــام ســطح ک گســترده در تم
ــک  ــوان ی ــته و به عن ــش داش ــور پراکن ــه وف ــرب ب ــا غ ــرق ت ش

ــه  ــورد توج ــی م ــار رویش ــاد ریخت ــمول در ایج ــس جهان ش جن
اســت. پراکندگــی گونه هــای ایــن جنــس در آســیای میانــه، 
ــداول  ــادا در ج ــکا و کان ــا، آمری ــا، آفریق ــزی، اروپ ــیای مرک آس

ــت. ــده اس ــان داده ش ــددی نش متع
در فصـل دوم موقیعـت اکولـوژی، پراکنـش جغرافیایـی درمنـه 
در ایـران بـا فراوانـی اطالعـات و تولیـد اطالعـات جدیـد ماننـد 
آناتومـی برگ، سـاقه، شـمارش کروموزومی، خصوصیـات ادافیکی، 
مشـخصات کلیماتیـک و مشـخصات جغرافیایی از پسـت ترین نقطه 
رویشـگاهی تـا مرتفع تریـن نقطـه انتشـار پـردازش دقیقـی صورت 

اسـت.  گرفته 
جغرافیایی  پراکندگی  و  فرگشت  اصول  و  مبانی  با  تحقیق  این 
با  رایج،  و  علمی  جدید  دستاوردهای  رویکرد  با  ایران  و  جهان  در 
انتشار، سازش های  نظر سیستم  از  تحصیل شده  نتایج  از  بهره گیری 
تشریح  با  گونه ها  ساختمانی  و  زایشی  اندام های  تغییرات  اکولوژی، 
و  تعداد  نظر  از  چه  کروموزومی  تغییرات  بر  تأکید  با  ساقه  و  برگ 
مکانیسم های  و  گرده  دانه  و  پلی پلوئیدی  دیسپلوئیدی،  ساختمان 
ناشناخته درونی آن تا حدی زیاد به راز سر به مهر بیولوژیکی درمنه 
با فرضیه های  را  این دستاوردها  پرداخته است. همچنین  موفقیت  با 
پیش از این سنجیده و صحت آن  را تأیید کرده و سپس با رویکرد 
نرمش های  و  ژنتیکی  ظرفیت های  باتوجه به  اجرایی  و  مدیریتی 
اکولوژیک و پراکنش بسیار گسترده آن در ایران که ساختار پوششی 
بخش های عظیمی از کشور را تشکیل می دهند، نکات فنی ارزشمندی 

را بیان داشته است. 

Artemisia arcticaArtemisia frigida



103 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 3، مرداد- شهریور 1396

Artemisia granatensis
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Artemisia persica

Artemisia sieberi
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 نتيجه گيری
جـس درمنـه باتوجه بـه نرمش اکولوژیک و شـدت سـازگاری باال 
در شـرایط طبیعـی به فراوانـی در جهان پراکنـش دارد. از گرم ترین 
نقطـه آفریقـا و آمریـکای التین و سـردترین نقطه زمیـن در توندرا، 
تایـگا، سـیبری و خـاور دور، از پسـت ترین نقطه ارتفاعـی 18 متر 
پایین تر از سـطح دریای آزاد در سـواحل دریای کاسـپین تا 4200 
متـر باالتـر در ایـران حضـور داشـته اسـت. همچنیـن باتوجه بـه 
کروموزوم هـای  می توانـد  پلی پلوئیـدی  و  دیسـپلوئیدی  پدیـده 
کـم   )Babcoc )فرضیـه  پیچیـده  مکانیسـم های  بـا  را  هسـته ای 
یـا بـه 2 تـا 8 برابـر )فرضیـه Manton, Darlington( افزایـش 
دهـد. همیـن پدیده حیاتـی در بـروز هاپلوتایپ های متعـدد، ایجاد 
 Dobzhonsky, اکوتیـپ، فنـون یا کالین هـای جغرافیایی )فرضیـه
valentine( ماننـد اکوفـن، توپو کالیـن، اکوکالیـن و سـیتوکالین 
ایجـاد کـرده کـه نقش بسـیار مهمـی در فراینـد گونه زایـی و ایجاد 
جوامـع بـزرگ و کوچـک و رویشـگاه های خالـص یـا مخلـوط با 
جنس هـای دیگـر بوتـه ای یـا درختچـه ای و حتـی در جنگل های 
تنـک بزرگتریـن نقـش را در گونه زایـی، مراکـز اندمیسـم و مراکـز 

ایجـاد می کند. تنـوع 
تغییـرات سـاختاری در سـطح کروموزوم ها به شـدت موجبات 
بازتـاب مورفولـوژی، آناتومـی، تیپ هـای روزنه در بـرگ و حتی 
مکانیسـم فیزیولوژیـک در تشـکیل کریسـتال سـلول می شـود کـه 
نوعـی اسـتراتژی گیـاه بـرای فـرار از مـرگ و دوام و بقـای آن در 
شـرایط حـاد کلیماتیک اسـت. با این رویکـرد توان تحمـل گیاه را 
در برابـر هـر گونه شـرایط محیطـی افزایش داده و تـوان ماندگاری 
را بـاال می بـرد. همچنیـن در گذراندن سـیکل زندگی گیـاه تا لقاح 

کامـل و تولیـد بـذر و تجدیـد حیـات و گسـترش آن 
نقـش بسـزایی ایفـا می کند.

رخدادهـای  باتوجه بـه  درمنـه  جنـس 
به همـراه  اقلیـم  تغییـر  و  زمیـن  گرمایـش 
گون هـا که رفتار و اسـتراتژی زیسـتی مشـابه 
از نظـر تولیـد کتیـرا و ذخیـره آب دارد، جـزء 
گیاهـان پیشـگام در کشـور و در عرصه هـای 
متأسـفانه  امـا  می آینـد.  بـه حسـاب  طبیعـی 
برنامه ریزی هـای توسـعه ای و عمرانـی و حتی 
تغییـر کاربـری اراضـی و تبدیـل عرصه هـای 
طبیعـی بـه محیط هـای زراعـی این پیوسـتگی 
را گسسـته و بـا پیدایـش موانـع و فواصـل، 
عرصه هـای یکپارچـه و یکدسـت درمنه زارها 
بـه جزایـر کوچـک و بـزرگ تبدیـل شـده و 
ظرفیـت تبدیـل و تـوازن ژنتیکـی در جهـت 
گونه زایـی و ایجـاد مراکـز اندمیسـم و تنوع را 

می کنـد. محـدود 
کتـاب توصیه هـای مدیریتـی سـازنده  ایـن  مؤلـف در خاتمـه 
کـرده  ارائـه  طبیعـی  از عرصه هـای  در جهـت حفاظـت  و جـدی 
کـه کاربسـت همـه آنهـا در حفـظ و تعـادل اکوسیسـتم های طبیعـی 
مؤلـف  از  دارد  می کنـد. جـا  فراوانـی  کمـک  درمنه زارهـا  به ویـژه 
محتـرم و کلیـه همـکاران کـه در خالل 20 سـال فعالیـت بی وفقه در 
جمـع آوری اطالعـات و صـرف وقت 8 سـاله برای تحلیـل داده ها و 

تدویـن ایـن اثـر تـالش کرده انـد صمیمانـه تشـکر کنم.
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آمار تعداد گونه هاي .Artemisia L در مناطق مختلف جغرافيايي جهان

تعداد گونه هاي 
انحصاري )درصد(

تعداد گونه هاي 
انحصاري تعداد گونه منطقه جغرافيايي

51/88 124 239 آسیاي مرکزي

21 25 119 روسیه

31/81 36 113 آسیاي میانه

33 25 76 ایرانی- توراني

33 20 60 اروپا

63 31 49 آمریکاي شمالي

5/7 2 35 هیمالیا

22/5 9 40 آسیاي شرقي

36/36 4 11 صحاري- سندي

80 4 5 آمریکاي جنوبي

100 4 4 جنوب آفریقا
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