این کتاب مشتمل بر دو بخش می باشد که بخش نخست آن حاوی اطالعات مفیدی در خصوص معرفی و نگهداری
گیاهان است که به بهترین نحو ممکن در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.
در این بخش راهنمائی های متداول در خصوص شیوه مراقبت از گیاهان به نحوی که همواره گیاهی سالم و با
ظاهری زیبا داشته باشیم ،درج شده است .مراقبت از گیاه شامل مواردی از قبیل آبیاری  ،روشهای کاشت در گلدان
و تکثیر می باشد .در بخش دوم یا راهنمای گیاهان که بخش اصلی کتاب نیز می باشد  041گونه گیاهی به ترتیب
حروف الفبا لیست شده است و نحوه نگارش مطالب به گونه ای است که به راحتی و سرعت بتوان به اطالعات مورد
نظر دسترسی پیدا کرد.
مؤلف  :دورت نیسن
ویراستار علمی  :خانم دکتر غزاله روحانی
مترجم و ناشر  :سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

جذابیت های کم نظیر پرندگان در کنار سایر ویژگی های ارزنده این موجودات ،از جمله ارزش های اکولژیک،
ویژگی های زیستی و نیز قابلیت کنترل آفات و حشرات ،لزوم ایجاد جایگاهی مناسب برای زیست شهری آنها را بیان
می کند.
کتاب "چگونه پرندگان را به باغچه ها جذب نمائیم" شامل دو بخش مهم مي باشد  :بخش اول( شامل فصول  : )0-5حاوی
اطالعاتی نظیر چگونگی احداث باغچه ای که بتواند جمعیت بیشتری از پرندگان را جذب نماید و توضیحات و
مثالهای گام به گام که شما را قادر می سازد باغچه خود را به سمت نیازهای حیاتی سوق دهید و آن عبارتست از
طراحی ،کاشت گیاهان مناسب ،تغذیه  ،پارامتر آب در باغچه  ،آشیانه سازی  ،آفات  ،صیادان و دیگر خطراتی که
در محیط باغچه وجود آن محتمل است  .بخش دوم (فصل : )6این بخش شامل راهنمای جامع در مورد پرندگان باغی
است با توضیحات و تصاویر مربوط به  01گونه مختلف  .این راهنما شما را در شناسائی پرندگانی که به باغچه می
آیند کمک می نماید و نیز اطالعاتی نظیر تغذیه و رژیم غذایی  ،نیازهای اکولوژیکی  ،رفتارهای طبیعی مانند ساختن
آشیانه و پرورش جوجه ها را در اختیار شما قرار می دهد .
مؤلف  :استیون ماس و دیوید کاتریج
ویراستار علمی  :دکتر اسماعیل کهرم
مترجم و ناشر  :سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

باغ صخره ای در نقاطی احداث می گردد كه بخواهیم از شكل طبیعی زمین حداكثر استفاده را بنمائیم .یا اینكه زمین های مورد استفاده ضمن اینکه دارای سنگ های بزرگ می باشد
در جهات مختلف نیز شیبدار باشد .
خالصه كتاب :
در باغ هایی با پستی و بلندی  ،می توان با پرورش گیاهان مختلف تركیب های بدیعی بوجود آورد .گیاهان مورد استفاده در اینگونه باغها گیاهان دائمی بوده كه از نظر شرایط محیطی
سایه دوست و یا آفتاب پسند می باشند .در كتاب حاضر سعی شده ضمن بیان مراحل مختلف تهیه یك باغ ضخره ای با بهره گیری از پستی و بلندی های طبیعی زمین  ،گونه های
مختلفی از گیاهان مناسب برای كاشت در این باغ ها معرفی شوند.

بخش های كتاب :
 چگونه یك باغ ضخره ای بسازیم گیاهان مورد استفاده در باغ های ضخره ای نحوه كاشت یك باغ ضخره ای نگهداری و بهداشت گیاهان صخره ای تكثیر و نگهداری گیاهان در باغ های صخره ای آب در باغ های صخره ای -گیاهان مورد استفاده در باغ های صخره ای  ،ویژه گی های ظاهری و كاربرد آنها

بخش های كتاب:
 مفاهیم و دید كلی -1مفاهیم محیط و منظر
 -2مردم  ،نگرشها و ادراكات
 -3آموزش و تفكر طراحی
 عوامل موثر بر طراحی - 1فرایند محیط و منظر
 - 2منابع و دانش فنی
 - 3جنبه های حسی ادراك
 - 3جنبه های زمانی ادراك
 - 4هنرهای بصری به عنوان سازوكار نظم دهنده
 - 5هندسه به عنوان ساز وكار نظم دهنده

خالصه كتاب:
مبلمان شهری ،از اجزا ضروری و جداییناپذیر جوامع به شمار میروند و در سالهای اخیر تعداد و تنوع آنها افزایش چشمگیری داشته است .كتاب فوق با استفاده از تجربیات
مشاورهای مراكز پیشكسوت در معماری منظر ،كه از تخصص علمی و تكنیكی برخوردارند ،خواننده را برای دست یافتن به نتیجهای مطلوب در طراحی با عوامل مصنوع آماده
میسازند.

بخش های كتاب:
 مباحثی در طراحی منظر خیابانهای شهری قواعد عمومی سنگفرش و سرپوش چاهها و حفرهها جدول و آبروها پلهها پیرامون و حقاظ درختان محل نشستن ،آمفیتئاتر گلدان ها زبالهدان ها پایه ها نرده های پلكان ،نرده ها ،حصارها دیوارها ورودی ها ،دروازه ها روشنایی عالئم ،پرچم ها توقفگاه های سرپوشیده ،سایهبان ها ،ساختارها -آبنماها ،آبخوری ها ،و شیرهای آتشنشانی

این كتاب به جدیدترین روش های تولید انبوه انواع گل و گیاه زینتی پرداخته است تا با گشودن افقی تازه  ،زمینه ساز آغاز حركتی در جهت
دگرگونی روش های سنتی تولید گل و گیاه گردد .جلد اول كتاب به بحث پیرامون گل های بریده شامل داوودی  ،میخك  ،رز  ،میمون  ،اركیده ،
گالیل و  ...پرداخته است و جلد دوم مسائل مربوط به گیاهان گلدانی  ،باغچه ای و آویز را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده  :روی آ  .الرسون
بخش های كتاب ( جلد اول ) :
 گل های داوودی بریده میخك رزها گل میمون اركیده ها ( ثعلبها ) گالیل سایرگل های بریدهبخش های كتاب ( جلددوم ) :
 گیاهان پیازی آزالیا داوودی های گلدانی ( پاكوتاه ) گلوكسینیا  ،بنفشه آفریقایی و دیگر اعضا گسنریادها بنت قنسول سوسن گل ادریس ( هورتانسیا) سیكلمن بگونیا -كاالنكونه

 سایر گیاهان گل دهنده در گلدان گیاهان باغچه ای -گیاهان آویز سبدی

عنوان کتاب :تولید و فرآوری گیاهان دارویی  -جلد اول
مولف :مرحوم دکتر رضا امیدبیگی
ناشر :به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
تاریخ چاپ( 1331 :چاپ ششم ،با بازنگری کامل)
تعداد صفحات 343 :صفحه
فهرست مطالب
فصل اول :اطالعات عمومی مربوط به کشت گیاهان دارویی
فصل دوم :دیدگاه های بیولوژیکی
فصل سوم :مواد موثره گیاهان دارویی
فصل چهارم :طبقه بندی گیاهان دارویی
فصل پنجم :عوامل موثر در زندگی و خواص گیاهان دارویی
فصل ششم :اصالح گیاهان دارویی
فصل هفتم :عوامل مهم تولید گیاهان دارویی
فصل هشتم :فرایندهای پس از برداشت
فصل نهم :استخراج اسانس ها
فصل دهم :کنترل کیفیت گیاهان دارویی

عنوان کتاب :تولید و فرآوری گیاهان دارویی  -جلد دوم
مولف :مرحوم دکتر رضا امیدبیگی
ناشر :به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
تاریخ چاپ( 1334 :چاپ اول ،با بازنگری کامل)
تعداد صفحات 433 :صفحه

فهرست مطالب

فصل اول :ارگوت (سیخک جو)
فصل دوم :خشخاش
فصل سوم :رازیانه ،گشنیز ،گلپر ،باریجه ،زیره سیاه ،زیره سیاه ایرانی ،آنغوزه
فصل چهارم :خردل
فصل پنجم :پروانش صغیر ،آنسونیا ،پروانش
فصل ششم :سداب ،گونه های مرکبات
فصل هفتم :نعناع ،کلیاتی در مورد گونه های مختلف نعناع ،بادرشبو ،مرزه ،مرزنجوش ،مرزنجوش بستانی ،مریم گلی ،مریم گلی کبیر ،گل
مکزیکی (آق اوستا)،
فصل هشتم :تاتوره ،بنگ دانه ،شابیزک ،تاجریزی دارویی
فصل نهم :علف لیمو
فصل دهم :ترخون ،افسنطین ،خار مقدس ،همیشه بهار ،گلرنگ ،بومادران ،ماریتیغال ،لوزارنگ
فصل یازدهم :عناب ،سیاه توسه
فصل دوازدهم (سایر گونه ها) :نمدار ،درخت پیرو ،آقطی سیاه ،پامچال ،آدونیس ،گل برفی ،گالگا ،اسفرزه

عنوان کتاب :تولید و فرآوری گیاهان دارویی  -جلد سوم
مولف :مرحوم دکتر رضا امیدبیگی
ناشر :به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
تاریخ چاپ( 1335 :چاپ چهارم)
تعداد صفحات 333 :صفحه
فهرست مطالب
فصل اول :انجدان رومی ،انیسون (بادیان رومی) ،سنبل ختایی ،شوید ،زیره سبز
فصل دوم :زوفا ،بادرنجبویه ،آویشن باغی ،ریحان ،اسطوخودوس فرانسوی (اسطوخودوس حقیقی) ،اسطوخودوس انگلیسی (اسطوخودوس
دورگ)
فصل سوم :سنبل الطیب

فصل چهارم :گل انگشتانه کرکدار ،گل انگشتانه ارغوانی ،خرگوشک (گل ماهور)
فصل پنجم :ختمی دارویی ،گل ختمی (ختمی برّی) ،پنیرک موریتانی ،پنیرک
فصل ششم :توتون
فصل هفتم :پیرتر (گل حشره کش) ،گل قاصد ،بابونه رومیف پاخری ،بابونه آلمانی
فصل هشتم :شیرین بیان ،شنبلیله
فصل نهم :رازک
فصل دهم (تیره های مختلف) :کدوی تخمه کاغذی ،کتان روغنی ،گچ دوست ،نسترن کوهی ،زردچوبه ،جین سنگ

عنوان کتاب :تولید و فرآوری گیاهان دارویی  -جلد چهارم
مولف :مرحوم دکتر رضا امیدبیگی
ناشر :به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
تاریخ چاپ( 1333 :چاپ اول)
تعداد صفحات 423 :صفحه
فهرست مطالب
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل

اول :جینکو
دوم :سرخدار
سوم :چریش
چهارم :دارچین
پنجم :گل محمدی
ششم :هل ،زنجبیل
هفتم :صبر زرد ،سیر
هشتم :زعفران
نهم :گل راعی
دهم :اکلیل کوهی (رزماری) ،دم شیر ،نعناع گربه ای معطر ،فراسیون
یازدهم :فاگوپیروم

فصل دوازدهم :سرخارگل ،بابونه گاوچشم ،جعفری مکزیکی ،شیشا
فصل سیزدهم :گل مغربی ،گاو زبان باغی ،گزنه ،شاه پسند دارویی

عنوان کتاب :فرآیندهای برداشت ،خشک کردن و فرآوری گیاهان دارویی و معط ّر
مترجمین :دکتر فرزاد نجفی ،مهندس محمّدتقی عبادی ،مهندس جالل عباسیان
ناشر :انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی تهران
تاریخ چاپ1331 :
تعداد صفحات 331 :صفحه
فهرست مطالب

فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل

اول :مقدمه
دوم :برداشت
سوم :خشک کردن
چهارم :فرآوری مکانیکی
پنجم :استخراج مواد مؤثره
صنعتی گیاهان دارویی و معطر
ششم :کاربردهای
ِ
هفتم :تصمیم گیری

عنوان کتاب :شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران

مولف :دکتر ولی هللا مظفریان
ناشر :انتشارات فرهنگ معاصر
تاریخ چاپ1331 :
تعداد صفحات 1444 :صفحه

فهرست مطالب
پیش گفتار
مقدمه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی
نکاتی در مورد متن کتاب و روش استفاده آن
متن
گیاهان کاشته شده و خودروی دارویی که در میان گیاهان دارویی کتاب دیده نشده اند
منابع گیاهان دارویی
منابع فلورستیکی
منابع استفاده شده از تصاویر آنها
کتابها و مقاالتی که صرفا از نام های علمی ارائه شده در آنها برای تکمیل اطالعات گیاهان دارویی مورد استفاده قرار گرفته است
نمایه نام های فارسی
پیشگفتار انگلیسی
نمایه نام های علمی گیاهان
نمایه نام های انگلیسی
واژه نامه اصطالحات طبی و دارویی
گیاهان دارویی کاربردی توسط مردم بومی که در منابع معتبر فاقد اطالعات علمی است

