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نقد کتاب فلور ایران 
مجموعه مصور گیاهان و گل های ایران

علی اصغر معصومی 1

 چکیده
نـگارش فلـور ایـران بـه زبان 
مشـتمل  جلـد   85 در  فارسـی 
بـر 657 جنس، 4 هـزار و 255 
گونـه و هـزار و812 شـکل کـه 
از سـال 1367 شـروع شده است 
همـراه  بـه  کوتـاه  تاریخچـه  بـا 
تشـکیالت،  فلـور،  مشـخصات 
اهـداف، وظایـف و مشـکالت آن 
مـورد نقد و بررسـی قـرار می گیرد. 
انتشـار فلـور بـه زبـان فارسـی تـا 
حدی مشـکالت گیاه شناسـی را حل 
کـرده و زمینـه را برای رشـد گیاهان 
دارویـی و بانـک ژن منابـع طبیعـی 

فراهـم آورده اسـت.

Abstract
Writing of Flora of Iran in 
Persian language, in 85 volumes 
containing 657 genera, 4255 
species and 1812 illustrations, 
which were started from 1988 
with a short history along with 
Flora characteristic, organization, 
aims and duties with their different 
problems contributed. Publishing 
of Flora in Persian language 
nearly solved the problems of plant 
taxonomic of country and augmented 
the knowledge in research of 
pharmaceutical plants and natural 
resources gene bank investigations.

 مقدمه
ــی  ــان، گیاه شناســان و حت ــوردان، تاجــران، نظامی پزشــکان، داروســازان، دریان
ــدگان، حشــرات،  ــه شــناخت مشــرق زمین، گیاهــان، پرن ــد ب ــان عالقه من جوان
آثــار تاریخــی و صنایــع دســتی از کشــورهای خاورمیانــه را جمــع آوری کــرده 
ــی،  ــوم طبیع ــای عل ــج موزه ه ــد و به تدری ــال دادن ــکا انتق ــا و آمری ــه اروپ و ب
ــه  ــه خاورمیان ــافرت ب ــن مس ــد. اولی ــکل گرفتن ــی ش ــی و مردم شناس تاریخ
ــک  ــن پزش ــپس گمیلی ــر )1685-1683(، س ــط کامپف ــدف توس ــن ه ــا ای ب
ــراد مختلفــی  ــای اف )1774-1770( و پــاالس )1802( انجــام شــد. بعــدا پ
از ســال های 1830 تــا 1975 میــالدی بــه مشــرق زمین بــاز شــده و 

ــدند. ــل ش ــا تکمی ــدازی ی ــددی راه ان ــای متع موزه ه
گیاه شــناس ثروتمنــد سوئیســی، ادمونــد بواســیه، قصــر پــدری 
ــرده در ســال های  ــان شــرق اختصــاص داد. نامب ــوزه گیاه ــه م خــود را ب
1888-1843 پــس از انتشــار »تشــخیص گیاهــان جدیــد شــرق«، »فلــور 
مشــرق زمین« )1888-1867( را کــه مشــتمل بــر 5 جلــد و یــک 
متمــم بــود بــه زبــان التیــن تدویــن کــرد. ایــن  فلــور عــالوه  بــر همــه  
ــا  ــرق اروپ ــق ش ــورها و مناط ــایر کش ــی از س ــران،  بخش های ــور ای کش
مثــل یونــان، بالــکان، ترکیــه، کریمــه، قفقــاز،  مصــر، کشــورهاي  عربــي ، 

ــد. ــامل  مي ش ــز ش ــه  را نی ــیای میان ــتان و آس ــتان ، پاکس افغانس
کارل هاینــز رشــینگر کــه رئیــس مــوزه تاریــخ طبیعــی ویــن بــود 
پــس از بازنشســتگی بــا دعــوت 110 نفــر از گیاه شناســان متخصــص 
اروپــا، روســیه و آمریــکا در ســال 1963 تصمیــم بــه تألیــف »فلــور 
ایرانیــکا« گرفــت کــه 180 جلــد آن تــا ســال 2013 چــاپ شــده و 
ــرده در  ــده اســت )شــکل 2(. نامب ــی باقی مان ــد پایان ــک جل ــط ی فق
ــه همــت  ــکا ب ــور ایرانی ــا کار انتشــار فل ســال 1999 درگذشــت ام

ــه ســرانجام رســید.  همســرش و همــکاری دیگــر گیاه شناســان ب
ــی،  ــان اروپای ــده، گیاه شناس ــزی ش ــم برنامه ری ــک تصمی در ی
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ندکــی  ا
بعــد از شــروع کار و چــاپ فلــور 

ــور  ــاپ فل ــان و چ ــع آوری گیاه ــکا، جم ایرانی
ترکیــه )1988-1965( و عــراق )2015-1966( را 

در دســتور کار قــرار دادنــد )شــکل3(.
در ایــران، احمــد پارســا، اســتاد فقیــد دانشــگاه 
تهــران، از ســال 1321 تــا 1332 بــا اضافــه کــردن 
ســال های 1888  از  شــده  توصیــف  گونه هــای 
تــا 1940، فلــور شــرق را از زبــان التیــن بــه زبــان 
ــوزش  ــه توســط وزارت آم ــرد ک ــه ک فرانســه ترجم
ــال ها  ــد. س ــته ش ــور چــاپ آراس ــه زی ــرورش ب و پ
ــا  ــد پارس ــن احم ــدی و همچنی ــد، گل گالب، زاه بع
واژه نامه هــای گیاهــی، نام هــای فارســی و محلــی 
گیاهــان را منتشــر کردنــد. احمــد پارســا )1965( فلور 
ــه  ــان انگلیســی ب ــه زب ــد ب ــود را در 13 جل ــد خ جدی
رشــته تحریــر درآورد کــه فقــط دو جلــد آن در وزارت 

ــه چــاپ رســیده اســت. ــوم ب عل
ــران از  ــگاه ته ــد دانش ــتاد فقی ــن، اس ــادق مبی ص
ســال 1354 بــا جمــع آوری گیاهــان، نســبت بــه چــاپ 
ــد آن  ــار جل ــت و چه ــت گماش ــران هم ــتنی های ای رس

ــد.  ــی مان ــام باق ــا کار ناتم ــد )شــکل4( ام منتشــر ش
ــم  ــران ه ــگاه ته ــد دانش ــتاد فقی ــان، اس ــد قهرم احم
از ســال 1359 بــا جمــع آوری گیاهــان، نســبت بــه تهیــه 
فلــور رنگــی ایــران تــالش خــود را آغــاز کــرد و کار خــود 
را تــا چــاپ جلــد 26 ادامــه داد. دو جلد اول و دوم توســط 
ــا 26  ــدات 3 ت ــت و مجل ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
بــه همــت مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور بــه 
ــت  ــه هم ــک ب ــته شــدند )شــکل4(. این ــور چــاپ آراس زی
دکتــر فریــده عطــار، اســتاد دانشــگاه تهــران و دکتــر بهنــام 
حمــزه، عضــو هیئــت علمــی موسســه تحقیقــات جنگلهــا و 
ــه  ــه وســیله همــان ناشــر ب ــد 27 و 28 ب ــع کشــور، جل مرات

ــا 80 جلــد ادامــه خواهــد داشــت.  چــاپ رســیده و کار ت
بــا تأســیس مدرســه فالحــت در کــرج و تشــکیل هرباریوم 
آن در ســال 1313، همچنیــن تأســیس مراکــزی ماننــد مؤسســه 
دفــع آفــات اویــن در ســال 1320، بــاغ گیاه شناســی در ســال 
1347 و تشــکیل هرباریــوم مرکــزی در ســال 1349 و مؤسســه 
تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور بــه همــراه هرباریــوم آن در 
ــوان و  ــان ج ــافی گیاه شناس ــافرت های اکتش ــال 1347، مس س
ــای  ــده و نمونه ه ــروع ش ــران ش ــاط ای ــه اقصــی نق ــد ب عالقه من
فراوانــی جمــع آوری و بــا اســتانداردهای جهانــی در هرباریوم هــا 
نگــه داری شــدند )شــکل 1(. در ســال 1354، مجلــه »تحقیقــات 
ــل، فعالیــت علمــی  ــا چــاپ مقــاالت اصی ــران« ب گیاه شناســی ای

خــود  اطالع رســانی  و 
ــه پــس از چــاپ و انتشــار،  ــن مجل را شــروع کــرد. ای

به صــورت مبادلــه بــا 400 دانشــگاه و موسســات گیاه شناســی اروپــا، روســیه و آمریــکا، 
جــزو مجــالت و اســناد علمــی جهــان قــرار گرفــت.

ــود  ــا وج ــی، ب ــان ایران ــی گیاه شناس ــه ورزیدگ ــت ک ــوان گف ــت می ت ــه دق ــال ب ح
ــد علمــی حاصــل از  ــع جدی ــه مناب ــی و دسترســی ب ــه هرباریوم حــدود 60 هــزار نمون
مبادلــه مجلــه تحقیقــات گیاه شناســی ایــران مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور، 
ــرای چــاپ »فلــور ایــران« کــه صیانــت و حفــظ شــأن ایرانیــان اســت را  عرصــه را ب
ــان  ــه توســط گیاه شناس ــور کشــورهای خاورمیان ــط فل ــان فق ــا آن زم ــرد. ت ــم ک فراه
ــز  ــتان نی ــان پاکس ــان گیاه شناس ــن می ــد. در ای ــر درمی آمدن ــته تحری ــه رش ــی ب اروپای

همیــن رســالت را حفــظ کــرده بودنــد.
پـس از ارزیابـی و مباحثـات طوالنـی در بخـش تحقیقـات گیاه شناسـی، سـرانجام 
طـرح نـگارش فلـور ایـران )مجموعـه گیاهـان یـک منطقه یا کشـور( توسـط مصطفی 
اسـدی در سـال 1367 تهیـه و با پیش بینی دبیرخانـه فلور، این طرح در مؤسسـه مورد 
بررسـی و تصویـب قـرار گرفـت. سـرانجام در سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی، به طـور مشـروط به مـدت 5 سـال تصویـب و کار نـگارش آغـاز شـد و 
سـپس بـا تصویب قطعی، کار، شـتاب خـود را یافت و بـه مرحله اجرا درآمـد. در این 
طـرح عـالوه بـر دبیرخانه فلـور، از همه گیاه شناسـان کشـور برای همـکاری دعوت 
به عمـل آمـد. اینـک پـس از 28  سـال، 85  جلد آن منتشـر شـده اسـت. فلـور ایران 
به مثابـه مجلـه تحقیقـات گیاه شناسـی بـا بسـیاری از دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقات 
گیاه شناسـی جهـان مبادلـه شـد و منابـع علمـی دیگـر کشـورهای جهـان هـم در 
زمـان کوتاهـی به مؤسسـه ارسـال می شـد. یکـی از مراکز مبادلـه فلور ایـران، باغ 
گیاه شناسـی برلیـن بـود. مدیـر ایـن بـاغ، آقـای گرویتر همه مجلـدات فلـور ایران 
را به صـورت فنـی و تخصصـی و اصـول و قواعـد نام گـذاری، مورد نقد و بررسـی 
قـرار داده و در مجلـه Optima بـه چاپ رسـانده اسـت. نقد بعضی از شـماره های 

فلـور از نظرتـان می گذرد.
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نداشـتن  به علـت  اسـت، 
آشـنایی بـه زبـان فارسـی، بـه هیچ وجـه وارد 
جزئیـات توصیـف گیاه شناسـی نشـده و کار را براسـاس اصـول 
نامگـذاری، تصاویـر زیبای تهیه شـده گیاهان و نقشـه های الگوی 
انتشـار و مشـخصات کتاب شـناختی مـورد نقد قـرار داده و نقاط 
ضعـف و قـوت فلـور ایـران را ترسـیم  کرده و همـواره، انجـام کار 
سـترگ فلـور ایـران، به دسـت گیاه شناسـان ایرانی را مـورد تمجید 
و تقدیـر قـرار داده اسـت. به نظـر نامبـرده تحقیقات گیاه شناسـی در 
ایـران، عـالوه بر فلور ایـران و نیز مقاالت پژوهشـی چاپ شـده در 
مجـالت معتبـر اروپایـی، توسـط همـه گیاه شناسـان ایرانی، از رشـد 

فزاینـده و بالنـده ای برخـوردار بـوده و قابل تحسـین اسـت.
همان طـور کـه بیان شـد جـا دارد فلـور ایـران نه از نظـر محتوای 
گیاه شناسـی، بلکـه از منظـر برنامه ریزی هـای بلنـد مـدت و اثرگذاری 
در رسـالت تحقیقاتـی کـه در شـرح و خدمـات آمـده اسـت، از زاویـه 

دیگـری مـورد نقد و بررسـی قـرار گیرد.
فلـور ایران، در قطع وزیری اسـت. روی جلد با نگارش فارسـی، در 
وسـط نقشـه ایران با تصاویری کوچـک از الگوی انتشـار بعضی تیره های 
گیاهـی، در باالی صفحه، تشـکیالت سـازمانی و سـپس فلـور ایران درج 
شـده اسـت. در پاییـن نقشـه ایـران پس از ذکـر شـماره جلد، نـام تیره به 
فارسـی و التین نوشـته شـده اسـت )شـکل3(. در صفحه داخل، تشکیالت 
فلـور شـامل دبیرخانـه فلـور، هیئـت ویراسـتاران و ویراسـتاران مشـاور و 
شناسـنامه کتاب مشـتمل بر شـماره ثبت و سـال انتشـار به همراه اطالعات 
دیگـر آمـده اسـت. در پشـت جلد بـا نـگارش انگلیسـی، در بـاالی صفحه 
تشـکیالت سـازمانی، نـام فلـور، در زیـر شـماره جلد و نـام تیره بـه التین و 
در پاییـن نـام هماهنگ کننده )مصطفی اسـدی( به انگلیسـی ذکر شـده اسـت. 
فلـــور، بـا شـرح تیـره و نام نویسـنده و منابع اصلی به انگلیسـی شـروع 
می شـود و سـپس بـه توصیف تیـره، جنس هـا، کلیدشناسـایی و پـس از آن به 

شکل1: تعدادی از گیاهان )چپ به راست: نقاشی، در طبیعت و نمونه خشک شده در هرباریوم(

2 ) . 
– Research Institute of Forests and Rangelands, 
[Tehran], 2007. 596 pages, 71 drawings, 329 maps; 
p a p e r.

40. M. Assadi, A.A. Maassoumi & V. Mozaffarian 
(ed.) – Flora of Iran. No. 56: Podophyllaceae, by 
H. Maroofi (ISBN 978-964-473-263-8); No. 57: 
Orchidaceae, by A. Shahsavari (ISBN 978-964-
473-267-6). – Research Institute of Forests and 
Rangelands, [Tehran], 2007; 2008. 25 + [2], 85 + [2] pages, 4, 10 
drawings (+ 22 colour photographs), 4, 42 maps; paper.

Since my last review (OPTIMA Newsletter 37: 73. 2004) the 
impressive speed with which “Flora of Iran” is being produced has 
been maintained. No less than 13 new fascicles of have meanwhile 
been published, covering 14 families. This means, in figures: 181 
genera with 548 numbered species, or 559 mapped taxa of the 
wild flora (the total number of maps is 560: that of Oenothera 
sinuata has been printed twice). The treatment of Umbelliferae, 
incredibly diverse in Iran, is by far largest of this batch: they 
encompass two thirds of the genera (121) and more than half of 
the species (322). Ferula (32 species), Pimpinella (22), Bunium 
(17), Bupleurum and Prangos (14 each) are the largest genera. 
They are outnumbered by far, however, by Acantholimon 
(Plumbaginaceae) with its complex patterns of variation. 
Orchids are less well represented than in the Mediterranean 
area proper, and present lesser difficulty here. Their colour 
photographs are a novel feature in the Flora, but their quality 
is disappointing due to deficient print and poor Publications 
2009 OPTIMA Newsletter No. 38 (25) photographic skills; 
some have been unevenly scaled horizontally and vertically 
and appear unnaturally slender, as in a distorting mirror. The 
work is entirely written in Arabic script, presumably in Farsi. 
The only items that appear in Latin characters are scientific 
plant names, synonymies and the alternative title page of the 
front (or in Arabic terms, the rear). The distribution maps and 
illustrations (excellent original drawings) are nevertheless of 
immediate interest for the foreign user.
W.G
امـا همان طـور کـه نامبـرده بـه دفعـات در نقـد خود نوشـته 
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کلیدشناسـایی گونه هـا و توصیـف آنها می پـردازد. پس از شـرح گونه ها 
بـه فصل گل دهـی، پراکندگـی جغرافیایی بـا ذکر محل جمـع آوری نمونه 
تیـپ و پراکندگـی در ایـران پرداخته می شـود. در البه الی شـرح گونه ها، 
تصاویـر زیبـای گیـاه و در انتهـا، نقشـه های پراکندگـی )از جلـد 19( و 

لیسـت آرایه هـا با ذکـر صفحات آمده اسـت )جـدول 1(.
ایـن فلـور تـا جلـد 37 بـا کاغـذ 70 گرمـی و از جلد 38 تـا کنون 
بـا کاغـذ 80 گرمـی تحریـری چـاپ می شـود. شـماره های 1 تـا 10 بـا 
شـمارگان 3000، از جلـد 11 تـا 18 بـا شـمارگان 2000، از 19 تا 50 
بـا شـمارگان 1500 و از 51 تـا 85 بـا شـمارگان 1000 نسـخه چاپ و 

منتشـر شـده است.
چنانچـه تیره هـای 1 تـا 30 گونـه ای را بـه عنـوان »تیـره کوچک«، 
تیره هـای 31 تـا 70 گونـه ای را »تیـره متوسـط«، تیره هـای 71 تا 100 
گونـه ای را »تیـره بـزرگ« و تیره هـای 101 تـا بیـش از 400 گونه ای را 
»تیـره خیلـی بزرگ« دسـته بندی کنیم، در ایـن صورت تاکنـون 59 تیره 
کوچـک، 10 تیـره متوسـط، 3 تیـره بـزرگ و 11 تیـره خیلی بـزرگ به 
رشـته تحریـر درآمده اسـت. توضیح اینکـه دو تیـره Papilionaceae  و 
Compositae هـر یـک در چند جلد منتشـر می شـوند. تصاویـر تعدادی 
از گونه هـای موجـود در فلور در شـکل های 5 تـا 8 و تصاویر دو جامعه 

گیاهـی در شـکل های 9 و 10 نمایش داده شـده اسـت.
جـا دارد از همکار دانشـمند، پرکار و زحمتکـش، آقای دکتر مصطفی 
اسـدی بـه پـاس تالش های مسـتمر و دقت نظر بـاال در تدویـن، تنظیم و 
چـاپ فلور ایران صمیمانه تشـکر کنـم و هرچند خود و دیگـر همکاران، 
به عنـوان ویراسـتاران فلـور بـا نامبـرده همـکاری داریـم اما نقـد علمی 
و بی طرفانـه باعـث وظیفه منـدی بیشـتر و ارتقـای کیفیـت کار و تقویـت 
تشـکیالت شـده و از وجاهـت علمـی هماهنگ کننده طرح فلـور ایران و 
نویسـندگان تیره های چاپ شـده کاسـته نخواهد شـد. در این میان برخی 

از نقدهـا عبارتند از:
- پـس از تصویـب مشـروط طـرح، هماهنگ کننـده طـرح نسـبت 

بـه چـاپ راهنمـای فلور اهتمـام ورزیـد. در بخشـی از راهنمـای فلور، 
معادل هـای فارسـی بعضـی از واژ گان التیـن را تنظیـم کردنـد که بسـیار 
انـدک و ناقـص اسـت و پاسـخگوی بسـیاری از واژه هـای بسـیار فنـی 
و دقیـق کـه بـه توصیـف صفـات پیچیـده اندام هـای زایشـی و رویشـی 
می پـردازد، نیسـت. ایـن واژ گان در گـروه واژه گزینی فرهنگسـتان مورد 
بررسـی قـرار می گیرنـد و معادل هـای فارسـی سـره انتخـاب می شـود. 
می تـوان بسـیاری از واژه هـای فنـی زبـان التیـن کـه معانـی و مفهـوم 
خاصـی دارنـد را بـا توضیحـات آسـان و روان فارسـی بیـان کـرد. این 
مشـکل در بسـیاری از رشـته های علمی وجود دارد که فرهنگسـتان حل 

آن را وظیفـه خـود می دانـد. 
- بـا ابـالغ طـرح بـرای اجـرا، هـر سـاله تعـدادی از تیره هـای 
گیاهـی پـس از آمـاده  شـدن و ویراسـتاری چاپ و منتشـر شـدند اما 
در سـال های 1391 تـا 1393 بـه علـت محدودیت هـای مالی، انتشـار 

فلـور بـه تعویـق افتاد.
- بـا تصویـب طـرح، شایسـته بـود کـه گیاه شناسـان جـوان برای 
هرباریوم هـای  بـه  کادرسـازی  به منظـور  بیشـتر  و  عمیـق  آشـنایی 
خارجـی اعـزام شـوند. همچنیـن در رونـد اجـرای طـرح، بـا بازدیـد 
از هرباریوم هـای اروپایـی و نام گـذاری گونه هـای مـورد نظـر توسـط 
گیاه شناسـان بـا تجربـه کـه دسـتی در تدوین فلـورا ایرانیکا داشـتند و 
دسـتیابی بـه شـرح اصلی )نـه فقط نوشـته های فلـورا ایرانیـکا( بتوانند 
ضمـن اصـالح دیـدگاه خود نمونه هـای تیپ را کـه چراغ راه اسـت، به 
دقـت مورد بررسـی قـرار دهنـد. البته امروزه با اسـتفاده از سـایت های 
اینترنتـی شـرح های اصلـی و تصاویـر تیـپ در دسـترس عمـوم قـرار 
دارد. انجـام ایـن امر به دالیـل عدیده ای محقـق نشـد. بنابراین توصیف 
گیاه شناسـی گونه هـا، از نوشـته های فلـورا ایرانیـکا و بعضًا بـا ذهنیت 
فـردی گیاه شـناس بیـان شـده اسـت و انتسـاب نـام یک گونـه به یک 
نمونـه بـا صفـات گونـه تیـپ فاصلـه فراوانـی دارد. همیـن امـر باعث 
پرش هایی در الگوی انتشـار شـده اسـت. مقایسه نوشـتاری دانشجویان 

شکل 2:  فلورا ایرانیکا، متمم فلور ایران، فلورا اورینتالیس )به ترتیب از راست به چپ(
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شکل3: فلور ایران، فلور ترکیه، فلور عراق )به ترتیب از راست به چپ(

شکل4: فلور رنگی ایران و کتاب رستنی های ایران

  Gypsophila aretioides :5 شکل  Stocksia brauhuica شکل 6: گونه غیر بومی
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تحصیـالت تکمیلـی کـه فرصـت مطالعاتـی کوتاه مـدت داشـته و بـه هرباریوم هـای 
اروپایـی اعـزام می شـوند نشـانگر آن اسـت که بـا درک بهتـر از مفاهیم گونـه، درک 
صفـات و مفاهیـم گیاه شناسـی، بـرای گونه های گیاهـی توصیف دقیـق و قابل درک 

می کنند. تهیـه 
- در بعضـی مـوارد، نگارنـدگان تیره هـای خـاص، به علت ناآشـنایی بـا زبان 
التیـن، با وسـع درک خـود از زبان فصیح التین، برداشـت هایی دارند که در بعضی 
مـوارد بـا مفهوم واقعـی جمالت ناسـازگاری داشـته کـه توسـط هماهنگ کننده 
طرح اصالح شـده اسـت. این مشکل بیشـتر در کلیدهای شناسـایی، خودنمایی 
می کنـد. بـدون ذکر مثـال، نام گـذاری بعضـی جنس هـا و گونه هـای گیاهی به 
کمـک فلـور فارسـی در بعضی تیره ها مشـکل و تـا حدودی غیرممکن اسـت.

ــده  ــط هماهنگ کنن ــه توس ــی، همیش ــای گیاه ــندگان تیره ه - نویس
ــای  ــر از نمونه ه ــرف نظ ــا ص ــد ت ــرار می گرفتن ــویق ق ــورد تش ــرح م ط
ــورد  ــاه م ــت، گی ــه طبیع ــت ب ــا عزیم ــخصًا ب ــوم، ش ــود در هرباری موج
نظــر را در طبیعــت مــورد رؤیــت و توجــه قــرار دهنــد. بدیــن صــورت 
ــره  ــنده تی ــیله نویس ــه به وس ــی ک ــای گیاه ــده تیره ه ــاده ش ــون آم مت
جمــع آوری نمی شــدند مــورد قبــول قــرار نمی گرفــت و حتــی بــا بــه 
تعویــق  انداختــن طــرح، مجــری را ناگزیــر بــه جمــع آوری نمونــه از 

ــرد. ــت می ک طبیع
- در میانــه راه نــگارش فلــور، طــرح ملــی جمــع آوری و 
شناســایی و تشــکیل هرباریوم هــای اســتان ها در ســال 1380 
ــرح،  ــن ط ــد. اجــرای ای ــه اجــرا درآم ــه مرحل ــد و ب ــب ش تصوی
جمــع آوری  بــرای  را  اســتان ها  در  عالقه منــد  گیاه شناســان 
ــوق داد و  ــه س ــتان های مربوط ــف اس ــاط مختل ــه نق ــان ب گیاه
ــز  ــا نی ــن نمونه ه ــت. ای ــی صــورت گرف ــای فراوان جمع آوری ه
دســت مایه خوبــی بــرای ادامــه نــگارش فلــور ایــران هســتند 
و تــا حــدودی زمینــه را بــرای تدویــن فلــور اســتانی فراهــم 

ــد. کردن
ــی در  ــالت تکمیل ــای تحصیـ ــدازی دوره ه ــا راه ان - ب
بســیاری از دانشــگاه های کشــور، میــدان فعالیت هــای 
علمــی وســعت بیشــتری یافــت. دانشــجویان دوره دکتــری، 
ــی  ــیک در بعض ــات کالس ــه مطالع ــد ب ــًا عالقه من بعض
ــز  ــا قبیله هــای گیاهــی شــدند و تعــدادی نی جنس هــا ی
ــی  ــات مولکول ــوی مطالع ــه س ــود را ب ــای خ فعالیت ه

معطــوف داشــتند.
 دســتاوردهای تحقیقــات مولکولــی دانشــجویانی 
کــه در دانشــگاه های مختلــف کشــور مشــغول 
انتشــار  و  رســاله ها  پایان نامه هــا،  گذرانــدن 
ــالت  ــن مج ــود در وزین تری ــی خ ــاالت علم مق
شــالوده  بودنــد،  آمریکایــی  و  اروپایــی 
ــر داد و  ــی تغیی ــیک را اندک ــی کالس گیاه شناس
ــان  ــگفتی گیاه شناس ــات ش ــر موجب ــن ام همی

ــد. ــی ش اروپای
ــی  ــی بعضـ ــات مولکولـ ــج مطالعـ  نتایـ
یـــک  جنس هـــای  گاه  و  جنس هـــا 
ــن  ــه راه تدویـ ــه در نیمـ ــره، رفته رفتـ تیـ

Eremorus persica  شکل7: گونه بومی
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فلـــور ایـــران، اثرگـــذار بـــوده اســـت و 
ـــور  ـــدات فل ـــی از مجل ـــب، بعض بدین ترتی
ایـــران نشـــأت گرفتـــه از دســـتاوردهای 

تحقیقـــات فیلوژنـــی اســـت.
- اجـــرای طـــرح فلـــور، زمینـــه را بـــرای 
ـــان،  ـــناخت گیاه ـــد و ش ـــع آوری هدفمن جم
آســـان تر ســـاخته و باعـــث شـــکوفایی 
ــردم  ــده و مـ ــی شـ ــان دارویـ ــتر گیاهـ بیشـ
ــان  ــناخت گیاهـ ــه شـ ــبت بـ ــه نسـ رفته رفتـ

دارویـــی آشـــنایی پیـــدا کردنـــد. 
آوری،  جمـــع  محل هـــای  ذکـــر 
عالقه منـــدان را ترغیـــب بـــه جمـــع  کـــردن 
گیاهـــان از محـــل ذکـــر شـــده می کـــرد. 
ــرای  ــرای اجـ ــه را بـ ــور، زمینـ ــن فلـ همچنیـ
جامعه شناســـی،  اکولـــوژی،  طرح هـــای 
رشـــد بانـــک ژن و شـــناخت بیشـــتر گیاهـــان 
ـــی  ـــگاه حفاظت ـــر و جای ـــرض خط ـــادر و در مع ن
گیاهـــان ایـــران بـــا معیارهـــای IUCN فراهـــم 
کـــرد. همچنیـــن بـــرای جلوگیـــری از تخریـــب 
ــتفاده بهینـــه از گونه هـــای گیاهـــی مـــورد  و اسـ
ـــت و  ـــی یاف ـــی فزون ـــد صنعت ـــت و تولی ـــاز، کش نی
ـــاز  ـــورد نی ـــی م ـــان داروی ـــیاری از گیاه ـــک بس این
ـــرداری  ـــورد بهره ب ـــده و م ـــت درآم ـــه کش ـــه مرحل ب

قـــرار می گیرنـــد.

Astragalus glaucacanthus :8 شکل

Aethionema longifolia population :9 شکلGeneral view of Quercus woodland in Fars province :10 شکل
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1367 18 28 3 1. Tamaricaceae 

1367 5 16 4 2. Araceae 

1367 6 6 4 3. Anacardiaceae 

1369 8 5 3 4. Ulmaceae 

1369 19 19 1 5. Violaceae 

1371 75 228 30 6. Rosaceae 

1371 7 26 8 7. Zygophyllaceae 

 1371 42 52 5 8. Dipsacaceae 

1372 15 14 3 9. Resedaceae 

1372 24 24 2 10. Juncaceae 

1374 3 3 2 11. Frankeniaceae 

 1374 8 10 1 12. Saxifragaceae 

1374 12 12 3 13. Caprifoliaceae 

 1374 18 22 1 14. Plantaginaceae 

1374 8 10 5 15. Thymelaeaceae 

1374 14 16 5 16. Gentianaceae 

1374 3 3 2 17. Menyanthaceae 

1375 10 10 3 18. Mimosaceae 

1376 - - - 19. Pinaceae 

1376 1 1 1 20. Taxaceae 

1376 8 9 3 21. Cupressaceae 

1376 6 7 1 22. Ephedraceae 

1376 3 4 1 23. Grossulariaceae 

1377 35 38 8 24. Solanaceae 

 1377 32 46 9 25. Primulaceae 

1377 4 6 3 26. Nyctaginaceae 

1378 9 19 1 27. Guttiferae 

1378 11 19 11 28. Asclepiadaceae 

1378 3 3 1 29. Aristolochiaceae 

1378 11 28 6 30. Capparaceae 

1378 14 35 4 31. Iridaceae 

1379 18 32 6 32. Crassulaceae 

1379 
50 74 5 33. Papilionaceae 

(Vicieae) 

1379 16 15 1 34. Linaceae 
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1379 7 5 2 35. Moraceae 

1379 5 9 3 36. Urticaceae 

 1380 10 31 4 37. Valerianaceae 

1380 141 183 41 38. Chenopodiaceae 

1381 141 218 41 39. Boraginaceae 

1380 28 45 4 40. Convolvulaceae 

1381 5 5 4 41. Apocynaceae 

 
1382 

12 12 1 42.Typhaceae 

1382 25 209 1 43. Papilionaceae  
(Astragalus pp.) 

1382 4 4 3 44. Aizoaceae 

1383 7 8 6 45. Caesalpiniaceae 

1383 1 1 1 46. Ixioliriaceae 

1383 6 10 5 47. Amaryllidaceae 

1383  6 8 5 48. Oleaceae 

1384 6 7 1 49. Polygalaceae 

1384 23 22 4 50. Onagraceae 

1384 61 97 6 51. Plumbaginaceae 

1385 2 2 2 52. Verbenaceae 

1385 3 3 3 53. Molluginaceae 

1386 60 328 121 54. Umbelliferae 

1386  14 22 5 55. Rhamnaceae 

1386 4 4 3 56. Podophyllaceae 

1386 23 42 17 57. Orchidaceae 

1387 34 84 10 58. Malvaceae 

1387  91 214 15 59. Compositae  
(Anthemideae, Echinopae) 

1387 23 34 3 60. Rutaceae 

1388 5 4 1 61. Equisetaceae 

1388 27 45 5 62. Geraniaceae 

1388 2 1 1 63. Morinaceae 

1388 4 4 1 64. Berberidaceae 

1388 22 28 13 65. Caryophyllaceae 
(Paronychioideae) 

1389 37 63 6 66. Campanulaceae 

1389 10 13 4 67. Lythraceae 

 
 117 258 29 68. Scrophulariaceae 
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 نتیجه 
اجـــرای طـــرح فلـــور ایـــران و تـــالش هماهنگ کننـــده طـــرح، در 
ـــایانی  ـــای ش ـــی کمک ه ـــم گیاه شناس ـــردن عل ـــی ک ـــج و همگان تروی
کـــرده اســـت. زمانـــی کـــه عالقه منـــدان، گیاه شناســـی را فقـــط در 
ـــد،  ـــتجو می کردن ـــی جس ـــا آلمان ـــه ی ـــی، فرانس ـــن، انگلیس ـــون التی مت
ـــا انتشـــار  ـــک ب ـــا این ـــد ام ـــم نبودن ـــن مه ـــام ای ـــه انج ـــادر ب ـــگان ق هم
فلـــور ایـــران بـــه زبـــان فارســـی و ســـایر منابـــع گیاه شناســـی 
بـــا وجـــود مشـــکالت زبانـــی، فرهنگ ســـازی بزرگـــی صـــورت 
ـــد.  ـــراه ش ـــدان هم ـــال عالقمن ـــا اقب ـــبختانه ب ـــه خوش ـــت ک ـــه اس گرفت
ــه  ــدون هیچ گونـ ــه بـ ــورهای خاورمیانـ ــان کشـ ــک در میـ اینـ
ـــام  ـــی مق ـــر گیاه شناس ـــران از نظ ـــه ای ـــرد ک ـــان ک ـــد اذع ـــراق، بای اغ
ـــان  ـــال گیاه شناس ـــورد اقب ـــاص داده و م ـــود اختص ـــه خ ـــی را ب باالی

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــان ق جه
ـــرح،  ـــده ط ـــت هماهنگ کنن ـــه هم ـــه ب ـــزرگ ک ـــق ب ـــن توفی  ای
دســـت اندرکاران، کمک هـــای بخـــش تحقیقـــات گیاه شناســـی 

و مســـاعدت های مؤسســـه تحقیقـــات جنگلهـــا و مراتـــع کشـــور 
به دســـت آمـــده اســـت، بســـیار میمـــون و مبـــارک بـــاد.

 نکته
 الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه مدیـــران ارشـــد از همـــان آغـــاز کار 
طـــرح فلـــور، نبایـــد ایـــن اقـــدام ملـــی را به عنـــوان یـــک تعهـــد 
کارمنـــدی در اجـــرای طـــرح نـــگاه می کردنـــد، بلکـــه بایـــد آن را 
ـــازی«،  ـــا »کادرس ـــتمر ب ـــدت و مس ـــی بلندم ـــرای طرح ـــیر اج در مس
»جـــذب نیروهـــای جـــوان و عالقمنـــد«، »ایجـــاد مرجـــع علمـــی 
بـــرای خاورمیانـــه«، »تـــالش در جهـــت ایجـــاد مبـــادالت 
ـــوازات  ـــه م ـــی« و ب ـــای سیاس ـــودن مرزه ـــی و گش ـــای گیاه نمونه ه
ـــه  ـــد ک ـــی ورزیدن ـــام م ـــه ای« اهتم ـــای فرامنطق ـــرای طرح ه آن، »اج
ـــد. ـــدام نش ـــود اق ـــه الزم ب ـــا ک ـــا، آن قدره ـــن زمینه ه ـــفانه در ای متأس


