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نگهداری  با  زیستی  تنوع  از  حفاظت 
باغ های  مهم  اهداف  از  یکی  مجموعه  یک  در  گیاهان  از 

گیاه شناسی است. باغ گیاه شناسی ملی ایران نیز این هدف را از ابتدای 
درختچه ها،  از درخت ها،  اعم  گیاهی  مختلف  گونه های  و  کرده  دنبال  تأسیس 

بوته ها و ... را در خود جای داده و کلکسیون های متنوعی از گیاهان را به وجود آورده 
باغ های  ایران و  باغ گیاه شناسی ملی  این شماره خود نقش  ایران در  است. نشریه طبیعت 

اقماری را در حفظ تنوع زیستی بررسی کرده است. در این گفت و گو آقای دکتر عادل جلیلی، 
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سرکار خانم دکتر زیبا جم زاد، رئیس بخش تحقیقات 

گیاه شناسی، سرکار خانم دکتر پریسا پناهی عضو هیئت علمی گروه تحقیقات باغ گیاه شناسی ملی ایران 
و مسئول رویشگاه های هیرکانی و زاگرس و آقای مهندس مجید موحد نژاد، معاون گروه تحقیقات باغ 

گیاه شناسی ملی ایران حضور داشته اند.

طبیعت ایران: آقای دکتر جلیلی لطفًا در مورد اهمیت تنوع زیستی توضیحاتی ارائه دهید، از چه 
زمانی و چرا انسان به فکر ایجاد باغ های گیاه شناسی با هدف حفظ تنوع زیستی گیاهان افتاد؟

دکتر جلیلی: محیط های طبیعی محل رویش گیاهان هستند، به تناسب تغییرات جغرافیایی 
و سایر عوامل محیطی، در نقاط مختلف، تنوع گیاهی متفاوتی شکل می گیرد، 

کاهش یا انقراض گیاهان روی کره زمین نیز به خاطر عوامل محیطی 
یک امر طبیعی است، چنانچه در طول عمر زمین شناسی 

میلیون ها  طی  توده ای  انقراض های 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
نقش باغ گیاه شناسی در حفاظت از تنوع زیستی

گفت وگوی چالشی
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بعضی  در  است.  افتاده  اتفاق  سال 
همه  درصد   98 تا  حتی  دوره ها  از 
چیز روی زمین، منقرض شده است، 
دایناسورها  انقراض  آن،  آشناترین 
در 65 میلیون سال پیش است، طبق 
فرضیه های مختلف، در زمان انقراض 
دایناسورها، بخش وسیعی از گیاهان و 
سایر جانوران نیز منقرض شدند. زمینه انقراض 
پستانداران  زمینه  حاکمیت  دایناسورها،  کامل 
موضوع  پس  کرد،  فراهم  زمین  کره  روی  را 
در  است.  طبیعی  کاماًل  موضوع  یک  انقراض 

اخیر،  قرن   2-3
با  زمین  کره 

تحول   2
اساسی 

انقراض های  آنکه  نخست  است.  بوده  مواجه 
پیش آمده به طور طبیعی، طی میلیون ها سال 
زمان  نیز  سال  میلیون ها  پس  می افتاد،  اتفاق 
مناسب و کافی بود تا حین انقراض گونه های 
گونه های  پیدایش  زمینه  جانوری،  و  گیاهی 
اخیر،  قرن   2-3 در  اما  شود.  فراهم  جدید 
این فرایند چند میلیون سالی به 200 تا 300 
سال کاهش یافته است، درواقع فرصت و توان 
بازسازی و سازگاری طبیعت با تحوالت پیش 
آمده از زمین گرفته شده است. متأسفانه هیچ 
تنوع  تحول  نتیجه  پیش بینی  توان  نیز  مدلی 
پدیده  اینکه  دوم  ندارد.  آینده  در  را   زیستی 

روی  تعریف شده  الگوی  یک  طبق  انقراض 
طبیعی،  انقراض   یک  به عنوان مثال،  نمی داد. 
بخش هایی از کره زمین را کمتر و بخش هایی 
را بیشتر تحت تأثیر قرار می داد و در برخی 
نمی گذاشت. جای  بر  اثری  نیز  بخش ها  از 

با  طبیعی  اکوسیستم های  همه  هم اکنون،  اما 
که  هستند  روبه رو  انسان«  فشار   « پدیده 
و  می انجامد  رویشگاه ها  حذف  به  نخست 
گیاهی  گونه های  حذف  به  منجر  درنهایت، 
رشد  و  صنعتی  دوره  آغاز  با  می شود. 
حفظ  برای  برنامه هایی  تدوین  اندیشه ها، 
توسط  گیاهان  به ویژه  جانوران،  و  گیاهان 
انسان ها شروع شد. براساس تجربه در سطح 
محیط های  در  حفاظت  روش   2 جهان 
از  خارج  در  حفاظت  و  طبیعی 
رویشگاه های طبیعی مورد توجه است.

طبیعت ایران: شما به موضوع انقراض 
دوره های  طی  و  گذشته  در  نسل ها 
زمانی طوالنی اشاره کردید. به نظر 

می رسد در سال های اخیر شدت 
تغییر و تحوالت و تأثیر آن 

بر جامعه گیاهی افزایش 
نقش  است.  یافته 

مدیریت  و  انسان 
در  را  آن 

می کنید؟ ارزیابی  چگونه  تحوالت  این 

دکتر جلیلی: تغییر و تحوالت به طور طبیعی 
اکولوژی  اکوسیستم ها روی می دهد. علم  در 
بر این باور است که این تغییرات جا را برای 
برخی باز و برای برخی تنگ می کنند، در واقع 
عرصه تنگ یا فراخ می شود. این فر ایند به طور 
طبیعی رخ می دهد، همان طور که می توان همه 
گیاهان را اعم از گیاهان غالب، نادر و آنهایی 
در  هم  با  هم زمان  هستند،  حاشیه  در  که  را 
جنگل مشاهده کرد. ولی در 300-200 سال 
گذشته، مدیریت انسان بر طبیعت غلبه کرده 

نقش  ایفای  به  زمینه  چند  در  انسان،  است. 
موضوع  جمعیت،  افزایش  با  است.  پرداخته 
تقاضا برای مکان، غذا، توسعه، پدیده جهانی 
شدن، حمل و نقل و ارتباطات مطرح می شود. 
اولین تأثیر حضور انسان برای تأمین نیازهای 
سطح  کاهش  و  کاربری  تغییر  منجربه  خود، 
به عنوان مثال،  می شود.  طبیعی  عرصه های 
زمین های کشاورزی اولین موردی بود که نظر 
به خود  امریکا  به  از ورود  اروپاییان را پس 
جلب کرد، پس از آن به رویشگاه هایی نظیر 
و  حمله  مانداب ها،  و  )تاالب ها(    Wetland
به دلیل وجود آب و وسعت زمین ،  تاالب ها را 
نابود کردند و سپس به جنگل تراشی و تخریب 
انسان  حضور  بنابراین  آوردند.  روی  مراتع 
منجربه کاهش سطح رویشگاه ها شد. درواقع 
زمانی که کل اکوسیستم از بین می رود، یک 
انقراض توده ای اتفاق می افتد. فرایند تخریب 
هر روز پیچیده تر می شود، عرصه برای برخی 
گونه ها کمتر و برای برخی بیشتر تنگ می شود. 
گونه ها  از  دام روی یک سری  گاهی چرای 
گونه های  افزایش  به  منجر   می آورد،  فشار 
گونه های خوش خوراک  و  می شود  مهاجم 
را حذف می کند، گاهی هم انسان برای رفع 
دارویی  گیاهان  به سراغ  خود  نیاز 
زینتی  گیاهان  یا 
می رود. به طور کلی 
انسان  انتخاب های 
گونه ها  تک تک 
قرار  تأثیر  تحت  را 
می دهد. هم زمان در دهه های 

پدیده   انسان اخیر  توسط  نیز  اقلیم  تغییر 
در حال وقوع است، سرعت صنعتی شدن و 
 ،CO2 گاز  نظیر  افزایش گازهای گلخانه ای، 
برابری  برابر شد. رشد 2  طی 100 سال، 2 
پدیده  ظهور  و  ازون  الیه  تخریب  به   CO2

گلخانه ای منجر شد. بنده بر این باورم که تنها 
با افزایش CO2  با تغییرات فرایند گونه زایی 
مواجه خواهیم بود. درنتیجه عملکرد انسان ابتدا 
سبب تغییر در رویشگاه و تأثیر روی تک تک 
گونه های گیاهی و جانوری شد، پس از آن به 
تدریج زمینه تغییر اقلیم را فراهم کرد و تمام 
اکوسیستم را تحت تاثیر قرار داد. برای حفظ 
گونه های گیاهی در دنیا دو روش کلی مطرح 
است؛ الف( روش حفاظت در خود رویشگاه 
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گیاهان  حفاظت  مدیریت  هدف  با   )In-situ(
از  خارج  حفاظت  ب(  و  رویشگاه  خود  در 
رویشگاه )Ex-situ( نظیر باغ های گیاه شناسی 
طبیعی ترین،  معتقدم،  بنده  ژن.  بانک های  و 
روش،  کم هزینه ترین  و  آسان ترین  بهترین، 
روش حفاظت در خود رویشگاه است، یعنی 
کاری که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور و سازمان حفاظت محیط زیست انجام 
تحوالت  و  تغییر  براساس  البته  می دهند. 
طبیعی، تعدادی از گونه ها وجود دارند که در 
رویشگاه های طبیعی خود به شدت در معرض 
به  رو  آنها  جمعیت  یا  هستند،  انقراض  خطر 
کاهش است، در این حالت ناگزیر به استفاده 
رویشگاه  از  خارج  حفاظت  روش های  از 
هستیم. براساس تجربیات 200 تا 300 ساله 
از  یکی  گیاه شناسی  باغ های  دنیا،  سطح  در 
در  گیاهان  حفاظت  روش های  ملموس ترین 
انتقال و حفاظت  از رویشگاه هستند.  خارج 
از گیاهان در باغ های گیاه شناسی روشی است 
که دانشمندان علم گیاه شناسی در قرن نوزدهم 
تجربه کردند، درواقع آنها گیاهان را به تدریج 
به مکانی به نام باغ گیاه شناسی منتقل کردند.

طبیعت ایران: سرکار خانم دکتر جم زاد، لطفًا 
در مورد اهمیت تنوع زیستی، کنوانسیون های 
باغ های  نقش  و  زیستی  تنوع  بین المللی 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  در  گیاه شناسی 

توضیحاتی ارائه دهید.

دکتـــر جم زاد: تنوع  زیستی یعنی گوناگونی 
یعنی  است.  بقا  باعث  همیشه  که  حیات  در 
باشد  داشته  وجود  کمتری  گوناگونی  جا  هر 
خواهد  بیشتر  گونه ها  دادن  دست  از  احتمال 
بود. به همین دلیل، دنیا روی منابع ژنتیکی و 
تنوع آنها تأکید دارد. به عنوان مثال ممکن است 
گیاه دارای یک ژن حساس به آفت یا بیماری 
متنوع  ژن های  وجود  عدم  به دلیل  خاص، 
نابود  بیماری  و  آفت  آن  بروز  اثر  در  دیگر، 
شود. بنابراین تنوع زیستی عامل بقای حیات 
است، از این رو، توجه، تأکید و تالش بسیاری 
اهمیت  بر  طبیعت دوستان  و  دانشمندان  از 
حفاظت از تنوع زیستی، در سال 1992، منجر 
به طرح موضوع کنوانسیون حفاظت از تنوع 
زیستی در کنفرانس سران در ریودوژانیرو شد 

که پس از تصویب، عضویت و امضای 196 
کشور، در سال 1993 به مرحله اجرایی رسید. 
اهداف اصلی این کنوانسیون عبارت است از 
از  پایدار  استفاده  زیستی،  تنوع  از  حفاظت 
حاصل  منافع  عادالنه  تقسیم  و  زیستی  تنوع 
از ذخایر ژنتیکی. بعدها دو الحاقیه »کارتاهنا« 
تأکید  شد.  اضافه  آن  به  هم  »ناگویا«  و 
»کارتاهنا« روی منابع ژنتیکی و ایمنی زیستی 
»ناگویا«  و  است  دست کاری شده  گونه های 
هم به تقسیم عادالنه منافع حاصل از ذخایر 

ژنتیکی می پردازد. 

تولید  برای  انسان  که  زمانی  ایران:  طبیعت 
بیشتر، به اصالح گیاهان و معرفی آنها برای 
کشت و تولید روی آورد، خطر نابودی برخی 
ژنوتیپ ها مطرح و موضوع حفظ تنوع زیستی 

پررنگ شد. آیا این موضوع درست است؟

در  ژنوتیپ ها  این  نه تنها  بله،  جم زاد:  دکتر 
معرض خطر هستند، بلکه گونه های اصالح شده 
نیز ممکن است در معرض خطر قرار گیرند. 
پس از آگاهی از ارزش و اهمیت تنوع زیستی 
در جهان، محققان به جستجو و تحقیق درباره 
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ی  ش ها و ر
تنوع  این  از  حفاظت 
دو روش حفاظت  آنها  پرداختند. 
در رویشگاه های طبیعی و خارج از 
رویشگاه طبیعی را مطرح و به نقش 
حفاظت  در  گیاه شناسی  باغ های 
اشاره  تنوع  زیستی  از  نگهداری  و 
کردند. یکی از وظایف اصلی باغ های 
از  گیاهی   کلکسیون های  ایجاد  گیاه شناسی 
براساس  است.  غیربومی  و  بومی  گیاهان 
مجموع  از  درصد   30 موجود،  آمارهای 
گونه های گیاهی جهان، یعنی حدود 120000 
گونه در باغ های گیاه شناسی نگهداری می شوند 
بزرگی  تعداد گونه چالش  این  از  و حفاظت 
بر اساس  است.  گیاه شناسی  باغ های  برای 
در  حفاظت شده  گونه های  موجود،  آمارهای 
از  درصد   40 حدود  گیاه شناسی،  باغ های 
جهان  در  خطر  معرض  در  گیاهی  گونه های 
هستند. درواقع یکی از مهم ترین وظایف باغ 
گیاه شناسی هر کشور، حفاظت و نگهداری از 
گونه های در معرض خطر همان کشور است. 
چشم انداز  عالوه بر  گیاه شناسی  باغ   بنابراین 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  برای  محلی  زیبا، 
گیاهی هر کشور است. براساس آمار موجود، 
دنیا وجود  گیاه شناسی در  باغ  حدود 1800 
دارد که تعداد زیادی از آنها در مناطق معتدله 
جهان احداث شده اند و مناطق حاره در حفاظت 
از تنوع زیستی شان با چالش روبه رو هستند. 
بنابراین، دلیل اهمیت باغ های گیاه شناسی در 
جهان حفاظت، نگهداری و مبادله تنوع زیستی 
است. مبادله تنوع زیستی امکان مضاعفی به 
است  ممکن  به عنوان مثال  می دهد.  گیاهان 
شرایط موجود در باغ گیاه شناسی آلمان نتواند 
حال  کند،  کمک  گیاهی  گونه  یک  حفظ  به 
آنکه این گیاه در شرایط باغ گیاه شناسی ایران 
مبادله  این گیاه  نگهداری شود، پس  حفظ و 
خواهد شد و برای آیندگان باقی خواهد ماند. 
باغ های  بین  تبادل  اهمیت  این مثال می تواند 
گیاه شناسی را روشن کند. برخی از گونه های 
خیلی کمیاب که در فهرست های بین المللی 
ایران  گیاه شناسی  باغ  در  می شوند،  اعالم 
مهمی  خیلی  نکته  این  دارند،  وجود 
نام  با  فعالی  تشکیالت  است. 

)BGCI( Botanic Gardens 
Conservation International, 
را جمع آوری، گیاه شناسی  باغ های   اطالعات 
باغ های می کند.  اطالع رسانی  و   سازمان دهی 
تنوع  مهمی در جمع آوری،  نقش   گیاه شناسی 
 زیستی، حفاظت و مبادله آنها دارند. در سطح
 ملی نیز، یکی از اهداف مهم باغ گیاه شناسی
و جمع آوری  تأسیس،  زمان  از  ایران   ملی 
هدف درواقع  است.  متنوع  گیاهان   نگهداری 
ایران رویشگاه های  از  تنوعی  جمع آوری   ما 
این هدف، 22 رویشگاه و با  بود و   و جهان 
 کلکسیون را در باغ گیاه شناسی طراحی کردیم.
 گیاهان موجود در رویشگاه های زاگرس، البرز،
 هیرکانی، اروپا و آمریکا در باغ گیاه شناسی، با
 این هدف جمع آوری و کاشته شدند. از انتقال
 نهال و بذر ایران و تبادل بذر با کشورهای دیگر
 به جمع آوری و تکمیل این مجموعه پرداختیم.
 با توجه به شرایط آب و هوایی موجود در باغ
 گیاه شناسی، امکان جمع آوری و نگهداری تمام
 گیاهان کشور وجود نداشت، بنابراین باغ های
تا کردیم  تأسیس  را  منطقه ای   گیاه شناسی 
تنوع نماینده  به شرایط آب و هوایی،  توجه   با 
اهداف این  با  باغ  باشند.  منطقه  آن   زیستی 
 شروع به کار کرد و طرح ها مرحله به مرحله
تأسیسات از  کوچکی  بخش  شد.   عملیاتی 
 زیر بنایی و رویشگاه ها قبل از انقالب طراحی و
 اجرا و بیشتر رویشگاه ها بعد از انقالب ایجاد و
 تکمیل شدند. جمع آوری گیاه از رویشگاه های
ما همکاران  بود،  بزرگی  کار  ایران،   طبیعی  
گیاهی مواد  و  بذر  جمع آوری  برای   ساالنه 
.)نهال، قلمه و پا جوش( به مأموریت  می روند

طبیعت ایران: در مورد شیوه جمع آوری گیاهان 
باغ  در  مختلف  کلکسیون های  تشکیل  برای 
بیشتر توضیح دهید. این کلکسیون ها چگونه 
شکل گرفتند؟ لطفًا در مورد گیاهان غیربومی 

کاشته شده در باغ هم توضیحاتی دهید.

از  مستقیم  به طور  گیاهان  جم زاد:  دکتر 
رویشگاه های طبیعی به دو شکل بذر و مواد 
پیوندک(  و  پاجوش  قلمه،  )نهال،  گیاهی 
جمع آوری و وارد مجموعه می شوند. ابتدا در 
نهالستان نگهداری، سپس کاشته می شوند، پس 
از آن، به رویشگاه هایی که تعلق دارند، منتقل 

و در آنجا کاشته می شوند. برای رویشگاه های 
کلکسیون های عمومی  از  تعدادی  و  خارجی 
نظیر باغ سیستماتیک، گیاهان دارویی، جنگل و 
رویشگاه و آربراتوم و سایر کلکسیون ها دیگر، 
به طور عمومی باید به  فکر ورود تنوع  زیستی 
باشیم. در این کلکسیون ها به صورت مبادله ای 
با  می کنیم.  استفاده  خارجی  گیاهی  مواد  از 
 ،)Seed list( بذری  لیست  ساالنه  انتشار 
ارسال آن به 200 باغ گیاه شناسی و دریافت 
لیست بذری آنها، به مبادله و تأمین بذر موردنیاز 
کلکسیون های خود می پردازیم.  تکمیل  برای 

که  است  جالب  مردم  برای  ایران:  طبیعت 
از  درصد  چند  گیاه شناسی  باغ  در  بدانند، 
گونه های در معرض خطر حفاظت و نگهداری 
می شوند. باغ گیاه شناسی ملی ایران و باغ های 
گونه های  از  درصد  چند  حدوداً  اقماری 
داده اند؟ جای  خود  در  را  انقراض  خطر  در 

هیرکانی،  رویشگاه های  در  جم زاد:  دکتر 
تعداد  تورانی  ایرانی-  و  البرز  زاگرس، 
حفاظت  گیاهی  گونه های  از  قابل توجهی 
می شوند. باغ های منطقه ای نیز، گیاهان بومی 
می کنند.  نگهداری  و  حفاظت  را  مناطق  آن 
ان شاءاهلل پس از جمع بندی نتایج طرح تعیین 
جایگاه حفاظتی گیاهان ایران و تعیین وضعیت 
گونه ها از نظر حفاظتی می توانیم آمار دقیقی از 

تعداد گیاهان حفاظت شده در باغ اعالم کنیم.

طبیعت ایران: آقای مهندس موحد نژاد در مورد 
دنیا  گیاه شناسی  باغ های  سایر  با  بذر  تبادل 
توضیحاتی ارائه دهید. کلکسیون های خارجی 
روند  گرفتند؟  شکل  چگونه  باغ  در  موجود 

غنی سازی آنها چگونه است؟

مهندس موحد نژاد: باغ گیاه شناسی ملی ایران با 
باغ های گیاه شناسی دنیا از طریق سیستم تبادل 
بین المللی بذر در ارتباط است. هر ساله باغ های 
)Seed list( بذر  لیست  یک  گیاه شناسی 

منتشر می کنند، در گذشته این لیست به صورت 
در  ولی  می شد،  دریافت  پست  با  و  فیزیکی 
در  الکترونیکی  به صورت  اخیر  سال  چند 
اختیار مؤسسه قرار می گیرد. این لیست، پس 
قسمت های  همکاران   اختیار  در  دریافت،  از 
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مختلف قرار می گیرد. آنها براساس گونه های 
پس  می پردازند،  بذرها  انتخاب  به  موردنیاز،  
از جمع بندی،  بذرها سفارش داده می شوند. به 
محض دریافت، بذرها با اعمال برخی تیمارها 
در صورت نیاز )نظیر خراش دادن یا سرما دهی( 
در گلخانه کاشته می شوند. بذرها پس از طی 
مراحل رشد و با هماهنگی مسئوالن مرتبط به 
رویشگاه خود منتقل و در آنجا مستقر خواهند 
شد. باغ گیاه شناسی نیز،  پس از انتشار لیست 
بذر خود، آن را در اختیار باغ های گیاه شناسی 
مشابه،  فرایندی  طی  می دهد،  قرار  مختلف 
آنها نیز درخواست خود را ارسال و بذرهای 
موردنیاز خود را دریافت می کنند. نکته بسیار 
مهم، عدم تبادل بذرهای گونه های انحصاری 
ایران است. درواقع با تبادل بذر موجبات غنای 
تنوع زیستی باغ فراهم می شود، آمار موجود 
نشان می دهد، با این روش در سه سال اخیر، 

بذر حدود 1600 گونه وارد باغ شده است. 

اطالعات  جم زاد  دکتر  خانم  ایران:  طبیعت 
همچنین  بذر،  تبادل  در مورد  را  تکمیلی 
ملی  گیاه شناسی  باغ  خارجی  کلکسیون های 

ایران و چگونگی ایجاد آنها بفرمایید.

سیستم  کار  به  شروع  آغاز  از  جم زاد:  دکتر 
تبادل بذر در باغ گیاه شناسی ملی ایران، بخش 
به  با توجه  باغ شدند.  از گیاهان وارد  مهمی 
واقع  گیاه شناسی  باغ های  با  گسترده  ارتباط 
مورد نیاز  گیاهان  جهان،  مختلف  مناطق  در 
مربوطه  باغ های  از  را  موجود  کلکسیون های 
انتخاب کرده ایم. جمع آوری بذر، نهال و قلمه 
در سفری علمی با هماهنگی کشور ارمنستان 
و انتقال آن ها به باغ جهت تکمیل کلکسیون 
مؤسسه  خوب  تجربیات  از  یکی  قفقاز 
است.  باغ  خارجی  کلکسیون های  درمورد 
برای شکل گیری قسمت باغ صخره ای و 
زینتی  گیاه  قابل توجهی  تعداد  زینتی،  گیاهان 
درختی، درختچه ای و علفی از نهالستان های 
کشور انگلستان خریداری و به باغ منتقل شد. 
بعد از آن گیاهان خارجی از همان مسیر تبادل 
بذر دریافت شدند. تعدادی نیز از نهالستان های 
گیاهی  تنوع  شدند.  خریداری  داخلی 
جمع آوری  طریق  از  نیز  ایران  رویشگاه های 

نهال، قلمه و بذر تکمیل شد.

Anthemis tinctoria، در باغ گیاهان دارویی و معطر

Aster tataricus، در باغ گیاهان دارویی و معطر

Aquilegia vulgaris، در باغ گیاهان دارویی و معطر
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موجود در باغ گیاه شناسی ملی ایران توضیح 
دهید. برای غنی سازی این رویشگاه ها چطور 

برنامه ریزی می کنید؟

تنوع  ما  گفت و گوی  موضوع  پناهی:  دکتر 
در  زیستی  تنوع  به عنوان  آنچه  است،  زیستی 
کشورهای مختلف و رویشگاه های طبیعی کره 

زمین مشاهده می شود، نتیجه تکامل موجودات 
است.  سال  میلیاردها  طی  جانوری  و  گیاهی 
و  جغرافیایی  متنوع  شرایط  به دلیل  ایران 
اقلیم های مختلف آب وهوایی، گونه های گیاهی 
متنوعی دارد. از نظر تنوع گیاهی، ایران جایگاه 
خاصی در جغرافیای گیاهی جهان دارد. تعداد 
بین  ایران  در  برآورد شده  گیاهی  گونه های 
تعداد،  این  از  که  است  گونه   7500-8000
هستند،  ایران  انحصاری  گونه،   2300 حدود 

یعنی فقط در ایران رشد می کنند. 

طبیعت ایران: تعداد گونه های گیاهی در جهان 
چقدر است؟

گیاهان  گونه   400000 حدود  پناهی:  دکتر 
آوندی در جهان داریم. 

دکتر جلیلی: از لحاظ تعداد گونه گیاهی، ایران 
در میان کشورها در رتبه 31 جهان قرار دارد. 
برزیل،  مثل  حاره ای  مناطق  در  گیاهی  تنوع 
کشورهای افریقای مرکزی و جنوبی و کشورهای 

آسیای شرقی بسیار باالست، درواقع این مناطق 
می شوند،  زمین محسوب  کره   گونه زایی  مرکز 
رویشگاهی،  تنوع  داشتن  به خاطر  نیز  ایران 
دارای گونه های زیادی است و مرکز گونه زایی 
این  از  و  است  گون  نظیر  جنس ها  از  برخی 
منظر بسیار اهمیت دارد. نه تنها تعداد گونه های 
نظر  این  از  بلکه  نیست،  کم  ایران  انحصاری 
جزو کشورهای با تنوع باال محسوب می شود.

همسایگی  در  نیز  ترکیه  کشور  جم زاد:  دکتر 
اروپا،  گذر  محل  در  حضور  به دلیل  ایران، 
آسیا و قفقاز، تنوع گونه ای باالیی دارد، تعداد 
گونه های فلور ترکیه10 تا 12 هزار گونه است.

طبیعت ایران: معیارهای انتخاب بذر از 
لیست های ارسالی کدامند؟  چه گونه هایی 
برای کشت در باغ انتخاب می شوند؟

نیاز  براساس  درواقع  جم زاد:  دکتر 
باغ  در  موجود  کلکسیون های 
قفقاز،  آمریکا،  اروپا،  )رویشگاه 

بخش های  سایر  و  ژاپن(  و  چین  هیمالیا، 
را  بذرها  سیستماتیک(،  باغ  )نظیر  عمومی 
انتخاب می کنیم. گیاهان در باغ سیستماتیک، 
هدف  با  مختلف،  خانواده های  بر اساس  تنها 
نمایش روند تکاملی انتخاب و کاشته می شوند 
و منشأ جغرافیایی آنها مورد توجه نیست. در 
سایر بخش های عمومی مانند گیاهان دارویی 
و آربراتوم،  نیز گیاهان را  با توجه به موضوع 
رویشگاه های  می کنیم.  انتخاب  کلکسیون 
طبیعت  از  گیاهان  جمع آوری  با  نیز  داخلی 

ایران تکمیل و غنی می شوند.

طبیعت ایران: خانم دکتر پناهی لطفًا درمورد 
رویشگاه های  و  ایران  گیاهی  زیستی  تنوع 
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Stachys lavandulifolia، در باغ گیاهان دارویی و معطر
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بین رفتن گونه ها در دنیا  از  نرخ  دکتر پناهی: 
است.  گذشته  پیش بینی های  از  بیشتر  بسیار 
دنیا  در  گذشته  دهه های  اتفاقات  به  توجه  با 
ازجمله گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، تخریب 
کاهش  و  بی رویه  برداشت های  رویشگاه ها، 
است،  شده  برآورد  زیرزمینی،  آب های  ذخایر 
حدود 50 هزار گونه گیاهی در دنیا، در معرض 
خطر انقراض باشند. ایران از نظر پوشش جنگلی 
کشور فقیری است، بنابراین باید سعی کنیم با  
توجه  به پوشش کم جنگلی، گونه های گیاهی  
کشورمان را به خوبی حفظ کنیم. در زمان احداث 
باغ گیاه شناسی ملی ایران و با توجه به اهمیت 
رویشگاه های طبیعی ایران، رویشگاه های بومی 
ایران، در پالن اصلی باغ، جانمایی شده است. 
عبارتند  گیاه شناسی  باغ  بومی  رویشگاه های 
ایرانی-  و  جنوبی  البرز  زاگرس،  هیرکانی،  از 
تورانی. در اینجا تعدادی از رویشگا ه های بومی 
هیرکانی:  کرد. رویشگاه  معرفی خواهم  را  باغ 
سوم  دوران  باقی مانده  هیرکانی  جنگل های 
زمین شناسی هستند، به همین دلیل اهمیت فراوانی 
دارند و به آنها جنگل های کهن نیز گفته می شود. 
درختی  گونه های  جنگل ها  این  در  همچنین، 
 ،)Zelkova carpinifolia( باارزشی مانند آزاد
انجیلی  و   )Pterocarya fraxinifolia( لرگ 
)Parrotia persica( وجود دارند. قرار گرفتن 
رشته کوه البرز بین دریای خزر و فالت ایران سبب 
رشد پوشش گیاهی بسیار خوبی در جنگل های 
بودن  به صنعتی  با توجه  هیرکانی شده است. 
آنها  از  گذشته  سال   5  -6 تا  جنگل ها،  این 
طرح  از  پس  اما  می شد؛  صنعتی  بهره برداری 
اکولوژیکی و  ارزش های  تنفس جنگل،  بحث 
محیط زیستی آنها پررنگ شد، لذا در حال حاضر 
نمی شود. انجام  آنها  در  صنعتی  بهره برداری 

ملی  گیاه شناسی  باغ  در  هیرکانی  رویشگاه 
هیرکانی،  جنگل های  از  مدلی  به عنوان  ایران، 
گونه های  تکثیر  و  نگهداری  حفظ،  هدف  با 
بومی، انحصاری و در معرض خطر جنگل های 
در  گامی  شد  تالش  و  شد  احداث  هیرکانی 
گونه های  تنوع   نگهداری  و  حفظ  راستای 
گیاهی کشور برداشته شود. رویشگاه هیرکانی 
باغ گیاه شناسی یکی از قدیمی ترین و مهم ترین 

رویشگاه های احداث شده در باغ است.
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با  رویشگاه  این  احداث  اجرایی  عملیات   
کارشناسان  از  تعدادی  همکاری  و  همراهی 
در  خارجی  کارشناسان  از  تعدادی  و  داخلی 
سال 1353 آغاز شد. در طول 45 سالی که 
گذشته،  باغ  در  هیرکانی  رویشگاه  احداث  از 
و  چوبی  گونه های  تا  است  بوده  آن  بر  سعی 
علفی جنگل های هیرکانی طی مأموریت های 
جنگل های  از  نهال  و  بذر  مختلف  به صورت 
هیرکانی به این رویشگاه منتقل و کاشته شوند، 
همچنین تالش شده است، تناسب بین جوامع 
جنگلی و گونه های همراه آن در این رویشگاه 

حفظ و رعایت شود. از مهم ترین اهداف احداث 
این رویشگاه، نگهداری و حفاظت از گونه های 
انجام  انحصاری جنگل های هیرکانی،  بومی و 
پژوهش های مختلف درمورد گیاهان، آموزش 
اهمیت  با  مردم  کردن  آشنا  مختلف،  افراد 
گونه های بومی و لزوم حفاظت از آنها، حفاظت 
از ذخایر ژنتیکی و گونه های در معرض خطر 
انقراض، حفظ تنوع  زیستی و بررسی سازگاری 
و تجدیدحیات گونه های باارزش جنگل های 
طبق  است.  رویشگاه  این  در  هیرکانی 
برنامه ریزی و طراحی انجام شده، این رویشگاه 
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 11 از 
که  شده  تشکیل  زیرقطعه 
مرز آنها توسط پیاده روهایی از گونه 
 ،)Buxus hyrcana( شمشاد خزری
جنگل های  انحصاری  گـــونه 
شده اند.  جدا  همدیگر  از  هیرکانی، 
متأسفانه طی دهه اخیر به دلیل حمله 
همچنین  شمشاد،  برگ خوار  آفت 
از  وسیعی  سطح  شمشاد،  بالیت  بیماری 
هیرکانی  جنگل های  شمشاد  رویشگاه های 

نابود شده است. 

دکتر جم زاد: در بعضی از منابع، گونه شمشاد 
شده  معرفی  ایران  انحصاری  گونه  به عنوان 
است؛ اما طبق گفته سرکار خانم دکتر پناهی 
این گونه انحصاری جنگل های هیرکانی است 

و در کشورآذربایجان هم وجود دارد.  

گذشته،  سال   45 طول  در  پناهی:  دکتر 
جنگل های  از  شمشاد،  باارزش  پایه های 
باغ  در  هیرکانی  رویشگاه  به  هیرکانی 
گیاه شناسی منتقل و کشت شدند. این  پایه ها 

شرایط  با  و  کرده  تجدیدحیات  به خوبی 
درواقع،  شده اند.  سازگار  تهران  آب وهوایی 
باغ  هیرکانی  رویشگاه  که  گفت  می توان 
به عنوان یک ذخیرگاه ژنتیکی برای گونه های 
در حال انقراض جنگل های هیرکانی محسوب 
می شود و باغ گیاه شناسی ملی ایران به یکی 
از رسالت های خود یعنی حفظ تنوع زیستی 
و حفظ گونه های در حال انقراض، دست پیدا 
کرده است. طبق آخرین آمار موجود مربوط 
گذشته،  سال   45 طول  در   ،1398 اسفند  به 
240 گونه درختی، درختچه ای و علفی از 80 
باغ کاشته  تیره گیاهی در رویشگاه هیرکانی 
به خانواده های تنوع مربوط  بیشترین  شده و 
 ،Rosaceae، Lamiaceae، Asteraceae 
Fabaceae و Fagaceae ،Solanaceae 

است. از این خانواده ها گونه های متنوعی در 
باغ داریم. همچنین، با تالش فراوان، توانستیم 
جنگل های  انحصاری  گونه های  از  تعدادی 
رویشگاه  در  و  جمع آوری  کرده  را  هیرکانی 
هیرکانی باغ گیاه شناسی ملی ایران کشت کنیم. 
در حال حاضر حدود 11 گونه انحصاری در 
رویشگاه هیرکانی باغ مستقر شده اند. تعدادی از 

گونه های در حال انقراض جنگل های هیرکانی 
،)Albizia julibrissin( نیز مانند شب خسب

شاه بلوط  و   )Thuja orientalis( تویا 
)Castanea sativa( در رویشگاه هیرکانی 
و  شده  کاشته  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ 

نگهداری می شوند. 

گونه های  از  درصد  چند  ایران:  طبیعت 
جنگل های هیرکانی را در رویشگاه هیرکانی 

باغ مستقر کردید؟

در حال حاضر حدود 150 گونه  دکتر پناهی: 
هیرکانی  جنگل های  در  درختچه ای  و  درختی 
داریم. تاکنون موفق به کاشت، حفاظت و نگهداری 
از 90 گونه درختی و درختچه ای در رویشگاه 
هیرکانی باغ شده ایم که معادل 60 درصد گونه های 
درختی و درختچه ای جنگل های هیرکانی است. 

زاگرس،  رویشگاه  مورد  در  ایران:  طبیعت 
اهمیت و تنوع زیستی آن توضیحاتی ارائه دهید.

شامل  زاگرس  رویشی  ناحیه   پناهی:  دکتر 
بخش وسیعی از سلسله جبال زاگرس است. 
کشور  جاری  آب های  از  درصد   40 حدود 
از این ناحیه سرچشمه می گیرد، این موضوع 
به شمار  ناحیه  این  بارز  از ویژگی های  یکی 
این  در  هم  قومیتی  و  فرهنگی  تنوع  می رود. 
عشایر  بزرگ ترین  است،  زیاد  بسیار  منطقه 
حضور  دارند.  حضور  منطقه  این  در  ایران 
جمعیت در این رویشگاه سبب تخریب زیادی 
کاهش  آن  به دنبال  و  زاگرس  جنگل های  در 
ناحیه شده است. دالیل  این  تنوع  زیستی در 
اصلی تخریب جنگل های زاگرس، تأمین چوب 
تغییر  دام،  زیراشکوب، چرای  سوخت، کشت 
کاربری اراضی و قطع درختان جنگلی است که 
منجر به کاهش شدید پوشش گیاهی در این 
زیراشکوب،  درواقع، کشت  است.  منطقه شده 
عامل  سه  اراضی  کاربری  تغییر  و  دام  چرای 
هستند.  زاگرس  جنگل های  تخریب  اصلی 
دارد،  قدیمی  پیشینه  زاگرس  گیاهی  پوشش 
دریاچه  رسوبات  روی  که  مطالعاتی  طبق 
زریوار شهرستان مریوان انجام شده، تاریخچه 
سال   5500 به  زاگرس  جنگل های  تشکیل 
پیش برمی گردد. با توجه شرایط اقلیمی غرب 
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زاگرس  در  فراوانی  گونه ای  تنوع  کشور، 
از  زیادی  گیاهی  گونه های  می شود.  مشاهده 
Lamiaceae و   Rosaceae خانواده های 

با  هستند.  زاگرس  رویشگاه  انحصاری 
انحصاری  گونه های  این  از  تعدادی  افتخار، 
و  کرده  جمع آوری  زاگرس  رویشگاه  از  را 
ملی  گیاه شناسی  باغ  زاگرس  رویشگاه  در 
ایران کاشته ایم. ازجمله این گونه ها می توان  به 
،)Amygdalus( گونه های مختلف جنس بادام
زالزلک  و   )Cotoneaster( شیرخشت 
حاضر  حال  در  کرد.  اشاره   )Crataegus(
رویشگاه  در  انحصاری  گونه   18 حدود 
اجرایی  عملیات  شده اند.  مستقر  باغ  زاگرس 
به مساحت 3/2 هکتار،  این رویشگاه  احداث 
 127 هم اکنون  و  شد  شروع  پیش  سال   25
 35 از  علفی  و  درختچه ای  درختی،  گونه 
خانواده گیاهی در این رویشگاه حضور دارند. 
بیشترین تنوع گونه ای مربوط به خانواده های
 Fagaceae, Rosaceae, Rhamnaceae 
و Lamiaceae است. از پروژه هایی که به طور 
پیگیری می شود و در 5 سال  باغ  مستمر در 
گذشته در رویشگاه زاگرس باغ نیز انجام شد، 
افزایش غنای گونه ای در رویشگاه های بومی 

باغ گیاه شناسی بوده است.

بازدیدکنندگان،  رایج  سؤال  ایران:  طبیعت 
اینکه با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی اینجا 

)باغ گیاه شناسی ملی ایران( با منطقه زاگرس 
و منطقه هیرکانی، چگونه این گیاهان در این 
قطعات مستقر شده اند؟ آیا برای سازگاری این 
گونه ها اقدام خاصی انجام شده است؟ در مورد 
گونه هایی که توان استقرار در باغ گیاه شناسی 

با  ایران  نقاط  سایر  در  ندارند،  ایران  ملی 
شرایط اقلیمی متفاوت، چه برنامه ای دارید؟ 

چند  گیاهان  استقرار  در  جلیلی:  دکتر 
این  از  یکی  است.  تعیین کننده  بسیار  فاکتور، 

Achillea millefolium، در باغ گیاهان دارویی و معطر
Nymphaea alba، در باغ گیاهان دارویی و معطر

Cichorium intybus، در باغ گیاهان دارویی و معطر
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سازگاری،  در  فاکتورها، 
در واقع  است.  حرارت  درجه 
درجه  زمین  کره  بیوم های  جداکننده 
تعیین کننده  عامل  است.  حرارت 
نیمه حاره ای،  منطقه  منطقه  حاره ای، 
سایر  و  توندرا  منطقه  معتدله،  منطقه 
تهران  است.  حرارت  درجه  مناطق، 
جنگل  های  با  حرارت  درجه  از نظر 
ندارد،  تفاوتی  زاگرس  و جنگل  های  هیرکانی 
خیلی  شمال  جنگل  های  در  بارندگی  میزان 
در  نیز  رطوبتی  و  آبی  نیاز  تأمین  است،  باال 
این ها  درواقع  است،  رقیق تر  زاگرس  منطقه 
بتوانیم  ما  اگر  معتدله هستند، پس  در شرایط 
آب آنها را در تهران تأمین کنیم، دچار مشکل 
به عبارت دیگر جنگل  های هیرکانی  نمی شوند. 
اقلیمی  و جنگل  های زاگرس در یک مقیاس 
نیز  اقماری  باغ های  خصوص  در  هستند. 
از  بخشی  نگهداری  و  حفاظت  بر  تصمیم 
ارتباط  این  در  است.  دنیا  و  ایران  گونه های 
طبیعی است، همه شرایط رویشگاهی ازجمله 
درجه حرارت و رطوبت، به طور هم زمان در 
جمع شدنی  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ  خود 
باغ  است  منطقی  دلیل،  همین  به  نیست، 
گیاه شناسی ملی ایران دارای باغ های اقماری 

در شرایط متفاوت اقلیمی باشد. به عنوان مثال، 
گیاهی  گونه های  نوشهر روی  اکولوژیک  باغ 
شبیه  رویشگاه هایی  و  دارد  تمرکز  هیرکانی 
در  که  سیبری  اروپا  هیرکانی  رویشگاه های 
به عنوان یک کشور خشک  ایران  داریم.  دنیا 
تپه های  نظیر  بیابانی  گسترده  مناطق  دارای 
شنی، مناطق شور و غیره است در این ارتباط 
در  تورانی  ایرانی-  رویشگاه  عالوه بر  نیــز، 
باغ گیاه شناسی ملی ایران، کلکسیون گونه های 
سرد  مناطق  و  شنی  تپه های  روی  بیابانی 
بیابانی کاشان مستقر شده اند، همچنین تعدادی 
یزد  بیابانی  گیاهان  کلکسیون  در  گونه ها  از 
بخش  می شوند.  نگهداری  و  شده اند  کاشته 
یا  نیمه حاره ای  مناطق  نیز  کشور  از  عمده ای 
نیمه گرمسیری است، آوردن گونه های گیاهی 
ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ  به  بخش  این 
است  وسیعی  و  گسترده  گلخانه های  نیازمند 
رسالت  بنابراین  ندارد،  وجود  آن  امکان  که 
کاشت، حفاظت و نگهداری برخی از گیاهان 
به  نیمه حاره ای  مناطق  بعضی  و  ایران  جنوب 
باغ گیاه شناسی فدک در دزفول و خوزستان 
نیز  گیاه شناسی  باغ  تأسیس یک  سپرده شد. 
هدف  با  بلوچستان،  یا  هرمزگان  استان  در 
کاشت و حفاظت از گونه های صحارا– سندی 

در برنامه های آتی است که در صورت فراهم 
دو  شد.  عملیاتی خواهد  زیرساخت ها،  شدن 
نیز  را  گیاه شناسی  باغ  تأسیس  بزرگ  پروژه 
داشتیم؛ یکی در  تورانی  ایرانی-  منطقه  برای 
شمال غرب ایران، تبریز و دیگری در شمال 
با همکاری سایر  بود  بنا  مشهد؛  ایران،  شرق 
این دو  با هدف کاهش هزینه ها  دستگاه ها و 
باغ را با مشارکت شهرداری های کالن شهرهای 
مشهد و تبریز احداث کنیم. کار به سرعت شروع 
شکست  با  و  نرفت  پیش  متأسفانه  ولی  شد 
مواجه شد. علت اصلی، عدم درک و شناخت 
نسبت  کالن شهرها،  در  شهرداران،  صحیح 
باغ های  تأسیس  از  اصلی  هدف  و  مفهوم  به 
گیاه شناسی است. درواقع آنها گمان می کنند باغ 
گیاه شناسی همان پارک و مرکز تفریح و تفرج 
مشهد،  گیاه شناسی  باغ  شکل گیری  با  است. 
شهرداری احساس کرد، می تواند خودش آنجا 
را اداره کند، درنتیجه مدیریت آنجا را به دست 
گرفت. اگرچه جای زیبایی است؛ اما از نظر ما 
باغ گیاه شناسی به حساب نمی آید. در تبریز نیز 
اقدام به تهیه زمین شد ولی متأسفانه شهرداری 
دو  کرد.  تبدیل  دیگری  کاربری  به  را  آن 
کالن  شهر مطرح با جاذبه های گردشگری، باغ 
گیاه شناسی ندارند. متأسفانه ما موفق به متقاعد 

Centranthus ruber، در باغ صخره ای
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به ساختمان تبدیل شد. در کشور  کشاورزی 
ما عملکرد نهادها در حمایت از این پروژه ها 
از مشکالت جدی  یکی  است!  محشر  بسیار 
باغ های گیاه شناسی و ایستگاه های تحقیقاتی 
مواجهه با زمین خواران است، اینکه چطور باید 
باغ های  داد.  نجات  آنها  دست  از  را  زمین ها 
گیاه شناسی در حفظ تنوع زیستی نقش کلیدی 
شرایط  در  اقماری،  باغ های  وجود  دارند، 
نمی توان  است،  ضروری  مختلف  اکولوژیکی 
باغ های اقماری را با روش های فقیرانه تأسیس 
از  باید  آنها  از  نگهداری  برای  همچنین  کرد، 
روش های استاندارد استفاده کرد. درواقع باغ 
گیاه شناسی ملی ایران به عنوان یک پروژه مهم، 
نه  تنها در ایران و خاورمیانه بلکه در سطح دنیا 
مطرح است. باغ گیاه شناسی ملی ایران دارای 
ویژگی های منحصربه فردی است و برای تکمیل 
تنوع زیستی،  انجام رسالت خود در حفظ  و 
نیاز به تأسیس و توسعه باغ های اقماری دارد.

کردن شهرداران این دو شهر نشدیم، مشهد، با 
گردشگران فراوانی که به زیارت امام رضا )ع( 
می آیند و تبریز، به عنوان یکی از شهرهای مهم 
گردشگری. درواقع آنها تمایلی به همکاری در 
مدیریت باغ گیاه شناسی با مؤسسه تحقیقات 
یک  این،  نداشتند.  کشور  مراتع  و  جنگلها 
به  بود،  ما  مشترک  همکاری  در  شکست 
نظیر  دستگاه هایی  به دنبال  دیگر  دلیل  همین 
شهرداری ها،  متأسفانه  نرفتیم.  شهرداری ها 
برای  ذخیره  به عنوان  را  پارک  حتی  و  زمین 
توسعه و فروش های آینده در نظر می گیرند. از 
سوی دیگر باغ های تخصصی مطرح بودند، باغ  
تخصصی گیاهان دارویی در همدان، به عنوان 
یک شهر توریستی، به احترام دانشمند مطرح 
توسط  و  شد  نام گذاری  سینا  ابوعلی  ایران، 
افتتاح شد.  مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
این باغ در آغاز یک زمین دو هکتاری بود که 
متأسفانه بعد از مدتی نیمی از آن برای جهاد 

 طبیعت ایران: با توجه به مسائل مطرح شده، 
آیا مسئولین کشور، تا به حال به اهمیت تنوع  
نبرده اند؟  پی  گیاهی  گونه های  و  زیستی 
اهمیت  که  برمی گردد  ما  به جمع  آیا مشکل 
موضوع را به خوبی تبیین نکردیم؟ شاید مسائل 
و مشکالتی مثل کرونا سبب بازگشت ما به 
شایسته  و  الزم  که  آن طور  تا  شود  طبیعت 
طبیعت است با آن برخورد کنیم و فکر نکنیم 
که طبیعت در سیطره ما است. متأسفانه مسائلی 
و  مدیران  مسئولین،  برای  تنوع  زیستی،  مثل 
شهرداری ها به خوبی تبیین نشده است. هدفی 
که در باغ های گیاه شناسی تحت عنوان تنوع  
زیستی دنبال می شود، جزو اهداف شهرداری ها 
نیست، آنها به باغ گیاه شناسی به عنوان یک 
پارک نگاه می کنند، مشکلی که در خراسان و 
آذربایجان روی داد، ناشی از همین طرز نگاه 
رسالت های  از  یکــی  بنابـــــراین  اسـت. 
موضوع  تبیین  می تواند  ایران  طبیعت  نشریه 
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ع  تنـــو
زیستی و اهمیت آن باشد 
تا توجه مردم و مسئولین به این 
مهم جلب شود. خانم دکتر جم زاد، در 
باغ گیاه شناسی ملی ایران چه تعداد 
کلکسیون ها  این  داریم؟  کلکسیون 
روند  شدند؟  طراحی  اساسی  چه  بر 
تکمیل شدن آنها چگونه است؟ تعداد 
کلکسیون ها در باغ های اقماری چگونه است؟ 
هدف از ایجاد آنها چیست و چگونه تکمیل 

می شوند؟

دکتر جم زاد: در طراحی باغ گیاه شناسی ملی 
ایران، 22 رویشگاه پیش بینی شده است، برخی 
از این رویشگاه  ها، نماینده ایران و برخی دیگر 
یک  هستند،  خارجی  کشورهای  نماینده 
کلکسیون های عمومی  یا  سری هم مجموعه 
می کنند،  دنبال  را  خاصی  اهداف  که  هستند 
از جمله آموزش، تحقیق و بررسی سازگاری و 
معرفی گونه های جدید کشور. مهم ترین هدف 
دنبال شده، نمایش تنوع زیستی گیاهی است. 
تکامل  روند  نمایش  سیستماتیک  باغ  هدف 
کرونکوئیست  طبقه بندی  بر اساس  گیاهان 
از  گیاهی  خانواده های  است.  امکان(  )تاحد 
سوزنی برگان به ترتیب تکامل شروع می شوند 
با  پهن برگ و خانواده های  به درختان  بعد  و 
فرم رویشی علفی دو لپه ای و تک لپه ای ختم 
و  رویش  نحوه  الگو  این  در واقع  می شود. 
پیدایش آنها روی کره زمین را نشان می دهد. 
اولین درختانی که در سطح کره زمین پدیدار 
بودند،  مخروطیان  یا  سوزنی برگان  شدند، 
به عبارتی ابتدا درختان دو پایه و سپس یک 
پایه به وجود آمدند. شکل گیری خانواده های 
گیاهان براساس تکامل است. بنابراین زمانی 
یا  رویشگاه  این  در  کاج  خانواده  روی  که 
به عبارت دیگر کلکسیون کار می کنیم، به دلیل 
ایران  فلور  در  خانواده  این  وجود  عدم 
به صورت بومی، بذر یا نهال گونه های گیاهی 
این جنس را از کشورهای دیگر تهیه و مستقر 
می کنیم، سایر گونه های این مجموعه نیز به 
یعنی  شده اند.  کاشته  و  تهیه  شکل  همین 
بودن  خارجی  یا  ایرانی  در  محدودیتی 
گونه ها وجود ندارد. البته جمع آوری 
راحت تر  ایرانی،  گونه های 
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Echinacea purpurea

Convolvulus sabatius، در باغ صخره ای
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زمان  خارجی  گونه های  برای  ولی  است، 
زیادی  تنوع  ارائه  به دلیل  است.  نیاز  بیشتری 
زیادی  اهمیت  باغ  از  این قسمت  گیاهان،  از 
مواد  آوردن  فراهم  آموزش،  به لحاظ  دارد، 
تحقیقاتی و افزایش تنوع  زیستی باغ در این 
قسمت محدودیتی وجود ندارد. یک کلکسیون 
ایران،  ملی  گیاه شناسی  باغ  از  دیگر  عمومی 
نیز  کلکسیون  این  است.  دارویی  گیاهان  باغ 
دارویی  گیاهان  از  استفاده  است،  مهم  بسیار 
برای درمان بیماری ها، در ایران قدمت زیادی 
تالش  طوالنی،  سابقه  این  به  توجه  با  دارد. 
گیاهان  از  نگهداری  و  کاشت، حفاظت  برای 
دارویی داخلی و خارجی با اهمیت است. در 
طراحی باغ گیاهان دارویی برخی از قطعات 
به کشت تک گونه ها اختصاص دارند، بخشی 
نیز براساس کاربرد گیاهان طراحی شده است 
به عنوان  مثال گیاهانی که در درمان بیماری های 
مورد  بیماری ها  سایر  و  قلبی  یا  گوارشی، 
تا  شد  تالش  سال ها  این  هستند.طی  استفاده 
براساس لیست بذر تعداد زیادی از گونه های 
از  برخی  کنیم؛  دریافت  را  خارجی  دارویی 
باغ های گیاه شناسی در دنیا به طور خاص روی 
گیاهان دارویی کار می کنند که یکی از آنها در 
کشور لهستان است، به محض دریافت لیست 
بذر آنها که همگی گیاهان دارویی هستند، سعی 
می کنیم از آنها انتخاب کنیم، درمورد باغ های 
متمرکز  دارویی  گیاهان  روی  که  هم  دیگری 
هستند، همین طور عمل می کنیم. در این برهه 
از زمان، ترکیبات گیاهان دارویی نقش مهمی 
در درمان بسیاری از بیماری های ناشناخته و 
صعب  العالج دارند. وضعیت کشور ما هم از نظر 
اگرچه  به نسبت خوب ست.  نوع گیاهان  این 
شناخته شده   و  معمول  دارویی  گیاهان  تعداد 
گیاهان  از  بسیاری  ترکیبات  ولی  است  کم 
با  ناشناخته هستند.  موجود در طبیعت هنوز 
پایش بیشتر گیاهان ممکن است به گیاهان با 
در این صورت  کنیم.  برخورد  دارویی  پتانسیل 
اقدام الزم در جهت کشت و پرورش آنها در 
بنابراین  شد.  خواهد  انجام  گیاه شناسی  باغ 
تعداد گونه های ما در باغ گیاه شناسی افزایش 
بخش های  از  نیز  مواردی  در  می کند.  پیدا 
گونه های  دارویی،  شرکت های  یا  خصوصی 
بخش  به  شناسایی  برای  را  دارویی  گیاه 
معمواًل  گیاهان  این  می فرستند،  گیاه شناسی 
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Danae racemosa، در رویشگاه هیرکانی باغ  

Laurocerasus officinalis، در رویشگاه هیرکانی باغ

Ornithogalum sintenisii، در رویشگاه هیرکانی باغ
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برای استخراج مواد خاصی کاشته می شوند و 
از ترکیبات آنها در تولید دارو استفاده می کنند. 
کشت  باغ  در  شاهد  به عنوان  نیز  گونه ها  این 
می شوند. سایر کلکسیون ها نیز نظیر کاکتوس ها 
که آقای مهندس موحد نژاد در ادامه درباره آن 
توضیح خواهند داد، گروه هایی هستند که بذر 
است. تهیه شده  مبادله  طریق  از  معمواًل  آنها 

پویایی  بخش های  کلکسیون ها  ایران:  طبیعت 
یا  چند ساله  است  ممکن  ما  گیاهان  هستند، 
یک ساله باشند که هر سال باید کشت شوند. 
ارائه آمار با این تغییرات چگونه انجام می شود؟

دکتر جم زاد: به خاطر پویایی و تغییرات زیاد، 
می کنیم،  دقیق خودداری  آمار خیلی  ارائه  از 
اضافه  باغ  به  گونه   50 امسال  به عنوان مثال 
کردیم، سال دیگر ممکن است 70 گونه دیگر به 
آن اضافه کنیم، در نتیجه در منابع آمار مختلفی 
دیده خواهد شد که می تواند گمراه کننده باشد. 
در مورد گیاهان یک ساله ممکن است، تجدید 
کاشت آنها به طور ساالنه میسر نشود، بنابراین 
ارقام خیلی دقیق نخواهند بود. تالش می کنیم 
داده ها را به روز کنیم، ارائه لیست سالیانه، یکی 

از کارهایی است که باید در آینده انجام شود.

ایجاد  حال  در  باغ  ظاهراً  ایران:  طبیعت 
کلکسیونی از کاکتوس ها است، هدف از ایجاد 
انجام  اقداماتی  چه  و  چیست  کلکسیون  این 

شده است؟ 

گیاهان  و  کاکتوس ها  موحد نژاد:  مهندس 
بحث  در  که  است  مواردی  از  یکی  گوشتی 
با  گیاهی  گونه های  زیستی  تنوع  و  گسترش 
سال های  در  شد،  مطرح  خارجی  گونه های 
گذشته و از میان لیست های بذر دریافت شده 
از باغ های گیاه شناسی مختلف جهان، تعدادی 
گونه کاکتوس به دست آوردیم. در مجموع 251 
گونه )155 گونه در سال 1398، 80 گونه در 
از  سال 1396(  در  گونه   16 و  سال 1397 
هلند، یوگسالوی، رومانی،  آلمان،  کشورهای 
دریافت  بالروس  و  لهستان  اتریش،  فرانسه، 
کاکتوس ها  دریافتی  بذرهای  بیشترین  شد. 
باغ های  گلخانه های  از  گوشتی  گیاهان  و 
گیاه شناسی فرانسه، اتریش و آلمان بوده است.
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Pistacia atlantica، در رویشگاه زاگرس باغ

Quercus libani، در رویشگاه زاگرس باغ

Phlomis fruticosa، در باغ صخره ای
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کاکتوس ها  و  گوشتی  گیاهان  ایران:  طبیعت 
این  باید  چرا  می شوند؟  کشت  هدفی  چه  با 

گیاهان را وارد کشور کنیم؟

دکتر  جلیلی:  کشورهای اروپایی مرکز کاکتوس 
گیاه شناسی  باغ  دارای  همگی  ولی  نیستند 
اروپایی ها  هستند.  کاکتوس  گلخانه های  و 
اکوسیستم های  به  مربوط   که  را  کاکتوس ها 
گلخانه ها  این  در  هستند،  گرمسیری  خاص 
نیز  ایران  باغ گیاه شناسی ملی  حفظ می کنند. 
به  اقدام  زمین  کره   گونه های  حفظ  هدف  با 
ایجاد کلکسیون کاکتوس ها و گیاهان گوشتی 
انجام  درحال  کار  این   درواقع  است،  کرده 
گونه  بتوانیم 500-400-300  ما  اگر  است. 
مهمی  کار  کنیم،  حفظ  را  زمین  روی  گیاهی 
کرده ایم، همچنین این کار برای دانش آموزان، 
عالقه مند  مردم  و  کارشناسان  دانشجویان، 
به گیاهان سایر مناطق دنیا بسیار مهم است. 
و  دارویی  زینتی،  گیاهان ظرفیت  از  بسیاری 
اقتصادی دارند، باغ گیاه شناسی مرکزی برای 

تمام این گیاهان است.

طبیعت ایران: آیا تاکنون گونه هایی از گیاهان 
تأیید  و  کشت  از  پس  که  داشته اند  وجود 
کشت  برای  گیاه شناسی،  باغ  در  سازگاری 
و توسعه در پارک ها به شهرداری ها و سایر 

مراکز معرفی شوند؟

پیشرفت  با  اخیر  دهه های  در  جلیلی:  دکتر 
انجام  راحتی  به  امور  این  جهانی،  ارتباطات 
می شوند. در سال های گذشته، گونه های خارجی 
یا گونه های موجود در طبیعت در باغ گیاه شناسی 
ملی ایران که مناسب فضای سبز شهرها بودند، 
به تدریج به پارک ها و فضای سبز منتقل شدند.

 
کتاب  در  گونه ها  از  تعدادی  جم زاد:  دکتر 
»تجربه راهبردی در باغ گیاه شناسی«، معرفی 
شده اند. پیش از تشکیل و توسعه باغ، فضای 
رویکرد  نبود،  امروز  شکل  به  ایران،  در  سبز 
طراحی فضای سبز طی 40 سال گذشته شکل 
گرفت، بنابراین در گذشته گیاهان موجود در 
فضای سبز خیلی محدود بودند. به عنوان مثال 
قدیمی ترین  از  یکی  شهر،  پارک  درختان 
از درختان  تهران در جنوب شهر،  پارک های 

تنومندی مثل  یا درختان  ایران هستند،  بومی 
سطح  در  که  کشور  شمال  در  آزاد  درخت 
حدود  در  قدمتی  شده اند  کاشته  خیابان ها 
بلند مازو درخت  یا  دارند،  سال   50 تا   40

درختان  جزو   Quercus castaneifolia
است.  ایران  از شمال  خیابانی در بخش هایی 
بسیاری از درختان کاشته  شده مربوط  به همان 

شهر و کشور خودمان بوده است. 

یکی از اهداف و تجربیات مهم باغ گیاه شناسی 
معرفی گونه های  تشکیل،  از  بعد  ایران،  ملی 
فضای  برای  مختلف  کاربردهای  با  جدید، 
سبز بود، درواقع باغ گیاه شناسی، منشأ تعداد 
فضای  در  شده  کاشته  گونه های  از  زیادی 
سبز تهران است. تمرکز روی گیاهان فضای 

باز، نه روی گلخانه بوده است. 

شهر  در  رونده  سروهای  انواع  منشأ  مثاًل 
آن،  از  پیش  و  است  گیاه شناسی  باغ  تهران، 
این گیاه در سطح شهر دیده نمی شد. انواع این 
گیاه در نمایشگاه گل و گیاه، برگزار شده قبل 
از انقالب، توسط ما برای فضای سبز معرفی 
جانشین  و  پوششی  گیاهان  روی  باغ  شد. 
مثال،  برای  است.  کرده  کار  چمن هم خوب 
گیاه فرانکنیا که به طور وسیع در فضای سبز 
تولید کنندگان  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
گل و گیاه آن را تکثیر کرده و عرضه می کنند، 
از  گیاه شناسی  باغ  توسط  بار  اولین  برای 
پس  و  وارد  انگلستان  در  نهالستان  یک 
مناسب  پوششی  گیاه  به عنوان  تحقیق،  از 
معرفی شد و کشت آن در کشور توسعه پیدا 
انواع  نظیر  هم  دیگر  گونه های  در مورد  کرد. 
است. همین طور   )Sedum spp.( نازها 

رسالت های  از  یکی  بی شک  ایران:  طبیعت 
باغ معرفی گونه های مناسب برای اقلیم های 
مختلف است تا از این طریق در حفظ تنوع 
زیستی نقش مؤثرتری ایفا کند. متأسفانه در 
گونه های  از  شهرها  از  بسیاری  سبز  فضای 
وارداتی و غیر بومی به طور گسترده استفاده 
زیاد  خیلی  تنوع  به  توجه  با  که  می شود 
گونه های بومی می توان آنها را جایگزین کرد.

دکتر جلیلی: این موضوع بسیار مهم و گسترده 

چالشی  گفت و گوی  یک  است  الزم  و  است 
و  شهری  سبز  فضای  در مورد  ویژه  به طور 
پارک ها داشته باشیم و در آینده به آن بپردازیم.

باغ  شکل گیری  آغاز  در  جم زاد:  دکتر 
درخت  بودم،  رفته  آنجا  به  یزد  گیاه شناسی 
شرایط  به  سازگار  و  زیبا  گل های  با  گز، 
در  کاشت  برای  را  استان  آب و هوایی 
متأسفانه  کردم،  پیشنهاد  شهر  سبز  فضای 
گونه های  از  استفاده  برای  زیادی  تمایل 
دنبال  به  بیشتر  آنها  نکردم،  مشاهده  بومی 
شهروندان  برای  که  بودند  جدید  گونه های 
گیاهان  آزمایش  البته  باشد.  داشته  تازگی 
جدید خوب است، اگر سازگاری و مقاومت 
مناسب با شرایط آب و هوایی و اقلیمی در آن 
گونه های  می توان  همواره  باشد.  داشته  شهر 
جدید را استفاده کرد؛ اما اسکلت اصلی باید 
گونه های بومی و سازگار با همان منطقه باشد.

به  پناهی  دکتر  خانم  سرکار  ایران:  طبیعت 
چه  زاگرس  و  هیرکانی  رویشگاه های  جز 
دیگری  مهم  رویشگاه های  و  کلکسیون ها 
سایر  در مورد  لطفًا  شده اند؟  ایجاد  باغ  در 
کلکسیون های باغ گیاه شناسی ملی ایران، اهمیت 
آنها و چگونگی ایجاد آنها توضیحاتی دهید.

دکتر پناهی: در ادامه صحبت های خانم دکتر 
جم زاد عرض کنم، یکی از عواملی که باعث 
رویشی  منطقه  یک  در  زیستی  تنوع  کاهش 
با  است.  غیربومی  گونه های  ورود  می شود، 
حالت  گاهی  که  غیربومی  گونه های  کاشت 
تنوع  کاهش  باعث  می کنند،  پیدا  مهاجم 
و  بومی  گونه های  از  اگر  می شویم.  زیستی 
استفاده  سبز  فضای  در  کشورمان  انحصاری 

کنیم، تنوع  زیستی را نیز حفظ کرده ایم. 
از  دیگر  یکی  جنوبی،  البرز  رویشگاه 
ملی  گیاه شناسی  باغ  بومی  رویشگاه های 
دامنه  در  البرز جنوبی  رویشگاه  است.  ایران 
و امتداد رشته کوه البرز قرار گرفته و پوشش 
گیاهی بسیار غنی دارد. رویشگاهی به همین 
و  است  احداث شده  گیاه شناسی  باغ  در  نام 
 Asteraceae ،Rosaceae خانواده های 
این  خانواده های  مهم ترین   Lamiaceae و 
رویشگاه هستند. تعداد زیادی گونه انحصاری 
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و گونه های مختلف ماندابی در این رویشگاه 
کاشته و مستقر شده اند. 

گیاه شناسی،  باغ  دیگر  بومی  رویشگاه 
ناحیه  است.  تورانی  ایرانی-  رویشگاه 
کشورمان  از  بزرگی  بخش  تورانی  ایرانی- 
شامل  ناحیه  این  می دهد.  تشکیل  را 
باغ  در  که  است  دشتی  و  کوهستانی  قسمت 
بخش  بر  تمرکز  با  ایران  ملی  گیاه شناسی 
خانواده های است.  شده  برنامه ریزی  دشتی 
و   Asteraceae ،Chenopodiaceae
این  خانواده های  مهم ترین   Fabaceae

رویشگاه هستند. 
باغ  بومی  رویشگاه های  از  دیگر  یکی 
است  ایران  بومی  پیازهای  باغ  گیاه شناسی، 
که به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی گونه های پیازی 
کشور به شمار می رود. در این رویشگاه انواع 
گیاهان پیازدار، ریزوم دار و غده دار از مناطق 
ایران جمع آوری و کشت شده است.  مختلف 
باغ میوه های بومی ایران نیز با هدف تحقیقاتی، 
آموزشی و حفظ رقم های درختان میوه  بومی 
احداث شده است. رقم های بومی جنس های 
ایران،  سراسر  از  میوه،  درختان  مختلف 
جمع آوری و کاشته شده است. رویشگاه آمریکا 
که  است  باغ  خارجی  رویشگاه های  ازجمله 
درختچه ای  درختی،  پوشش های  دارای 
آمریکای  چمنزارهای  علفی  گیاهان  و 
زمان گل دهی  در  و  است  شمالی 
گیاهان در فصل بهار 

بومی  پهن برگان  دارند.  زیبایی  بسیار  جلوه 
ایران و پهن برگان خارجی در مجموعه ای به 
نام مجموعه پهن برگان همیشه سبز در کنار هم 
کاشته شده اند که مجموعه متنوعی از درختان 
قدیمی ترین  از  یکی  است.  درختچه ها  و 
باغ صخره ای و  باغ، رویشگاه  رویشگاه های 
باغ  بخش   3 شامل  که  است  زینتی  گیاهان 
زینتی  گیاهان  نمایش  و  آبشار  صخره ای، 
است. در این قسمت می توان گونه های مختلف 
البه الی  در  را  گل دار  گیاهان  و  پوششی 
این  اغلب  صخره ها و سنگ ها مشاهده کرد، 
زیبایی  گل های  مختلف  فصول  در  گونه ها 
دارند. همچنین، انواع گیاهان آبزی کشت شده 
در برکه  این رویشگاه  در حضور آبشار، چهره 
بسیار زیبایی به این قسمت بخشیده است و 
است.  جذاب  بسیار  نیز  بازدیدکنندگان  برای 

طبیعت ایران: باغ گیاه شناسی ملی ایران چند 
درصد گونه های در معرض خطر انقراض را 

پوشش می دهد؟

 دکتر جم زاد: » طرح تعیین جایگاه حفاظتی 
گیاهان ایران« یک طرح ملی با 40 زیرطرح 
است که در سال 1396 شروع شده است و 
است،  اجرا  حال  در  مختلف  استان های  در 
استان،  وسعت  به دلیل  استان ها  از  برخی  در 
حجم کار و برای سرعت بخشی به کار 2 تا 3 
مجری دارد. ما در این طرح در حال بررسی 

میدانی وضعیت گیاهان ایران هستیم. هم زمان 
طرح دیگری با عنوان »جمع آوری بذر گیاهان 
انحصاری و نادر در ایران و نگهداری آنها در 
بانک ژن« در حال اجراست. درنتیجه در این 
دو طرح گیاهان بومی  کشور پایش می شوند 
نادر است.  و تأکید بر گونه های انحصاری و 
درواقع هدف تعیین جایگاه این گیاهان است. 
امید است تا پایان سال 1399 گزارش نتایج 
آن را ارائه کنیم. به موازات این پروژه و قبل از 
ورود بذرها به بانک ژن، تعدادی از بذرهای 
جمع آوری شده را در گلخانه می کاریم و سپس 
آنها را به مجموعه باغ منتقل می کنیم. در قالب 
دنبال  را  ژنتیک  ذخیره  موضوع  کلکسیون ها 
خاص  گیاهان  روی  هم ا کنون  ولی  می کردیم 
تمرکز می کنیم. براساس آمار موجود 40 درصد 
جهان  انقراض  خطر  معرض  در  گونه های  از 
می شوند،  نگهداری  گیاه شناسی  باغ های  در 
البته این درصد مورد تأیید ما نیست، درواقع 
گونه های انحصاری  ما در قالب کلکسیون های 
آمار  است  بهتر  دلیل  به همین  است،  مختلف 
مرتب  آمار  این  زیرا  نکنم،  ارائه  را  دقیقی 
انتشار گزارش  از  بعد  امیدوارم  تغییر می کند، 
کاشت  نتایج  اعالم  با  هم زمان  و  طرح  این 
منتقل شده  و  انحصاری  گونه های  بذرهای 
دهیم،  ارائه  را  دقیقی  آمار  باغ،  مجموعه  به 
در واقع رسالت ما افزایش تنوع  زیستی باغ با 
معرض  در  و  نادر  انحصاری،  گیاهان  آوردن 
برنامه های  جزو  یادشده  موارد  است.  خطر 
را  اطالعات  مابقی  و  است  آینده  و  جاری 
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داد. خواهند  توضیح  جلیلی  دکتر  آقای 
 

براساس  گیاهی  گونه های  جلیلی:  دکتر 
و  تقویت  ایجادشده  قطعات  یا  کلکسیون ها 
طرح  تمرکز  اگرچه  می شوند.  غنی سازی 
کشور  انحصاری  گونه های  روی  یادشده 
رویشگاه های  و  قطعات  به  کدام  هر  و  است 
خود منتقل می شوند؛ اما تأکید اصلی ما روی 
گیاهان انحصاری، گیاهان خاص و اقتصادی 
باغ  آینده  برنامه  است.  دارویی  گیاهان  نظیر 
که اهمیت زیادی دارد، تکمیل رویشگاه های 
گلخانه ها  داخل  گرمسیری  یا  حاره  مناطق 
است. این ها گیاهان خارجی هستند که زیبایی 
در  را  آنها  نمی توان  و  دارند  را  خود  خاص 
شرایط هوای آزاد شهر تهران کشت کرد. سه 
گلخانه  باغ علی رغم طراحی، روی زمین مانده 
تمرکز روی  با  مناطق حاره ای  است. گلخانه 
این  از  یکی  آمازون،  نظیر  استوایی  گیاهان 
سمبلی  به عنوان  گلخانه،  این  گلخانه هاست. 
از یک باغ گیاه شناسی، معماری بسیار زیبایی 
دارد؛ اما به دلیل محدودیت منابع، هنوز کامل 
نشده است، با اینکه بخش عمده ای از گیاهان 
را در کلکسیون های تحقیقاتی  داریم. زمانی  که 
من نماینده و سفیر ایران در فائو بودم، مذاکرات 
خیلی خوبی با سفیر برزیل در فائو داشتم. در 
با  شده  انجام  هماهنگی های  طبق  زمان  آن 
خانم دکتر جم زاد، مقررشده بود لیست گیاهان 
باغ،  از همکاران  تهیه شود و گروهی  مدنظر 
برای جمع آوری به جنگل های آمازون بروند، 
تمام موافقت های بین المللی نیز بین دو کشور 
انجام شده بود. سفیر برزیل در فائو فرد بسیار 
عالقه مندی بود و با توجه به روابط خوب میان 
وزارت  موافقت  بود،  توانسته  ایران،  و  برزیل 
بذر  جمع آوری  با  برزیل  در  نیز  را  مربوطه 
توسط همکاران ما جلب کند. با تغییر دولت 
این  احمدی نژاد(  آقای  به  خاتمی  آقای  )از 
پروژه متوقف شد. پروژه گلخانه و جمع آوری 
بذر باقی ماند. اصرار داریم که حتمًا این پروژه 
اجرا شود. در ادامه صحبت های آقای مهندس 
موحد نژاد درمورد کاکتوس ها باید عرض کنم، 
کلکسیون های خوبی از کاکتوس ها داریم ولی 
متأسفانه همه آنها داخل گلخانه های پژوهشی 
و خارج از دید مردم هستند. پیش بینی شده 
است، یک کلکسیون خاص، ویژه کاکتوس ها 

نسبتًا  گلخانه  یک  و  مردم  بازدید  برای 
کوچک تر برای گیاهان آبزی مناطق گرمسیری 
احداث  ایران  جنوب  مناطق  گلخانه  کنار  در 
شده  انجام  کار  از  عمده ای  بخش  البته  شود، 
این  است.  مانده  باقی  آن  تکمیلی  مراحل  و 
گلخانه   1 و  خارجی  گلخانه   3( گلخانه ها 
است.  ایرانی  باغ  جنوبی  بخش  در  ایرانی(، 
باغ  جنوبی  بخش  گلخانه ها،  این  تکمیل  با 
ظرفیت  بخش  این  می شود،  تکمیل  ایرانی 
کلکسیون  همین 4-5  داشت،  خواهد  باالیی 
جای  خود  در  را  گونه  هزار  چند  به راحتی 
خواهند داد، با تکمیل این بخش ظرفیت تنوع 
باغ  نقص  و  می یابد  افزایش  به شدت   زیستی 
گیاه شناسی رفع می شود ولی نیازمند حمایت 
است. من بر این باور هستم که حمایت تنها از 
مردم وعالقه مندان  بلکه  نیست،  جانب دولت 
به طبیعت می توانند به تکمیل این پروژه ها در 
پروژه ها،  این  تکمیل  کنند. درواقع  باغ کمک 
آرزوی ماست. ان شاء اهلل با انجام این پروژه ها 
طبیعی  رویشگاه های  قطعات  غنی سازی   و 
گیاه شناسی  باغ  تخصصی،  قطعات  و  ایران 
حرف های  گونه ای،  تنوع  و  زیبایی  از لحاظ 
جدی برای گفتن در سطح جهانی داشته باشد.

طبیعت ایران: با توجه به بحث مطرح شده در 
این جلسه یعنی حفظ تنوع  زیستی در باغ و 
نیز بحث شماره گذشته نشریه پیرامون بازدید 
تنوع  )حفظ  هدف  دو  این  آیا  باغ،  از  مردم 
زیستی و بازدید عمومی( با یکدیگر منافاتی 

دارند؟ آیا با بازدیدهای عمومی به حفظ گیاهان 
خدشه وارد نمی شود؟ مردم اجازه بازدید را 
از چند درصد کلکسیون های موجود دارند؟ 
بازدید  برای  بیشتری  قطعات  آینده  در  آیا 
می توان  ترتیبی  چه  به  می شوند؟  بازگشایی 
داد؟ قرار  مدنظر  را  باغ  چندگانه  اهداف 

و  مهم  یادشده  هدف  دو  هر  جم زاد:   دکتر 
محدودی  فضای  هم اکنون  هستند،  قابل توجه 
برای بازدید در دسترس است، البته هر سال 
می کنیم،  اضافه  محدوده  این  به  را  فضایی 
بخش های  همه  از  بازدید  اجازه  عدم  علت 
باغ، عدم وجود زیرساخت های الزم و کافی 
زیرساخت ها،  آماده سازی  محض  به  است. 
باغ  فضای  تمام  به  بازدید کنندگان  ورود 
این طریق عالقه مندان  از  و  بود  آزاد خواهد 
مختلف  رویشگاه های  و  تنوع  زیستی  با 
در  موضوع  این  شد.  خواهند  آشنا  کشور 
شده  پیش بینی  دارد.  وجود  باغ  آینده  برنامه 
به  را  جدید  قسمت  چند  نیز  امسال  بود، 
متأسفانه  که  کنیم  اضافه  بازدید  محدوده های 
)بیماری  به وجود آمده  خاص  شرایط  به دلیل 
کرونا( و توقف بازدیدها این امر میسر نشد.

تفاوت  و  قبل  ایران: درمورد سؤال  طبیعت 
اهداف باغ اگر سایر مدعوین محترم مطلب 

یا تجربه ای دارند، بفرمایند.

مهندس موحد نژاد: 

107 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 3، پیاپی 22، مرداد- شهریور  1399

انواع رز در میدان مرکزی باغ گیاه شناسی )باغ ایرانی(



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 108

ه  طر خا
یک  رفتار  از  جالبی 
کودک در مراقبت از باغ به ذهنم 
آمد. روزی در باغ پدری را به همراه 
دختر کوچکش دیدم، هنگامی که پدر 
برای دیدن یک گیاه خم شد، بروشور 
دختر  افتاد،  جیبش  از  باغ  راهنمای 
کوچک سریع خم شد و نقشه را برداشت 
و به پدرش تذکر داد که بابا اینجا باغ گیاه شناسی 
است و شما نباید این کاغذ را اینجا بیاندازید، این 
خاطره و به عبارت  دیگر تجربه مثبت، حساسیت 
مردم را نسبت  به باغ از نگاه یک کودک خردسال 
نشان می دهد، اینکه می توان هم زمان به حفظ 
کرد.  توجه  باغ  در  مردم  حضور  و  گیاهان 

دکتر پناهی: سال اولی که بازدید باغ به روی 
و  دید  با  مختلف  افراد  شد،  باز  مردم  عموم 
می آمدند  باغ  به  داخل  مختلف  فرهنگ های 
و بازدید می کردند. اما هم اکنون بیشتر مردمی 
واقعًا عالقه مند  به  بازدید می کنند،  باغ  از  که 
پوشش های  و  طبیعی  منابع  محیط زیست، 
و  کرده  تغییر  نیز  مردم  نگاه  هستند.  گیاهی 
شده  بیشتر  محیط زیست  نسبت  به  درکشان 
و  رفت  از  بعد  نخست  روزهای  در  است. 
کارگری   نیروهای  بازدید کنندگان،  آمدهای 
می شدند  زباله هایی  جمع آوری  مشغول  باغ، 
که مردم ریخته بودند؛ اما در حال حاضر، این 
موضوع به مراتب کمتر شده است و من از این 

بابت واقعًا خیلی خوشحال هستم. 

دکتر جلیلی: در مورد سؤال شما می توان گفت 
مردم تهدید یا فرصت هستند؟ هدف باغ های 
این  در واقع  است.  طبیعت  حفظ  گیاه شناسی 
حق طبیعی انسان است که مکان های طبیعی 
که  است  مکان ها  این  مشاهده  با  ببیند،  را 
حفاظت اصلی در محیط های طبیعی منطقی تر 
و افکار اصالح می شود. تجربه جهانی، نشان 
گرفته  نظر  در  تمهیداتی  باید  که  است  داده 
قسمت های  بعضی  به عنوان مثال  شود، 
بیشتر  زیبایی  و  کمتر  با حساسیت  جذاب 
شود،  گرفته  نظر  در  مردم  بازدید  برای 
زیبایی  با  الله ها  روی  امسال  مثاًل 
تنوع  حساسیت  و  فوق العاده 
تمرکز  کم  گونه ای 

در  نیز  مردم  حضور  از  قسمت،  این  کردیم، 
بخش های تخصصی باغ کم می کرد. جشنواره 
ارقام  با  گونه  یک  از  نیز  داوودی  گل های 
متفاوت و با حساسیت کم در یکی دیگر از 
قطعات باغ برگزار می شود که بازدیدکنندگان 
این  براساس  را جذب خود می کند.  فراوانی 
تمهیدات آن قسمت های حساس، کمتر تحت 
فشار قرار می گیرند. حتی بعضی از قسمت ها 
گاهی  و  شده اند  ناراحت  دیده اند،  مردم  را 
حتی معترض که چرا اجازه بازدید می دهید، 
برخی  به  ورود  برای  به هر حال محدودیت 
این  دارد،  وجود  رویشگاهی  قسمت های  از 
موضوع نیز به مرور در حال جا افتادن است، 
اگرچه هدف ما این است که مردم بتوانند تمام 
قطعات را ببینند ولی این امکان پس از تجهیز 
مداربسته  دوربین  و  مبلمان   با  باغ  تکمیل  و 
نه تنها  مدار بسته  دوربین  شد.  خواهد  فراهم 
برای حفاظت از گیاهان بلکه برای ایمنی و 
سالمت بازدیدکنندگان نیز الزم است. حضور 
و  غلط  نگاه  نیست،  جدی  تهدید  مردم، 
غیر علمی بعضی تصمیم گیران و مدیران کالن 

کشور، تهدید جدی است. 

یک  به  را  باغ  دور،  چندان  نه  دوره ای  در 
و  بی تخصص  و  بی هویت  خصوصی  شرکت 
تنها به خاطر تأمین یک تا دو میلیارد تومان در 
سال اجاره داده بودند، آیا واقعًا کشوری به این 
گستردگی و عظمت، برای تأمین دو میلیارد 
اختیار  در  را  خود  ملی  گیاه شناسی  باغ  باید 
مانند  که  دهد  قرار  خصوصی  شرکت  یک 
باغ های فرحزاد و دربند با آن برخورد کند؟

تفکر  با  انگلستان  در  لندن،  کیو  باغ 
با  دولتی  صد در صد  باغ  یک  سرمایه داری، 
نگاه ویژه و حساس به باغ گیاه شناسی است، 
ولی متأسفانه در ایران چنین نیست. می توانم 
بگویم، طی چهار، پنج سالی که از بازگشایی 
باغ به روی مردم می گذرد، 99 درصد آنها، 
با آرامش از آن بازدید می کنند، آنها این باغ 
خوشبختانه  و  می دانند  خودشان  سرمایه  را 
روزی  دارند.  ویژه ای  تعصب  آن  به  نسبت 
را  بازدیدکنندگان  از  تن  دو  مکالمه  باغ  در 
می شنیدم، گویا یکی از خانم ها مقیم کانادا و 
دیگری در ایران زندگی می کرد. به نظر و گفته 
هیچ  باغ  این  بود،  آمده  کانادا  از  که  خانمی 
چیزی کمتر از باغ های گیاه شناسی در کانادا 
و آمریکا ندارد و این باعث افتخار است. اما 
هنگامی که به مسئولین مراجعه می کنید، برای 
اهمیت  اقتصادی  نگاه  از  تنها  همه چیز  آنها 
کیلویی  زیستی  تنوع  برای  بودجه  دارد، 
تنوع  برای  اصلی  تهدید  بنابراین  چند!؟ 
است،  کشور  تصمیم گیری  ایران،  در  زیستی 
تصمیم گیری  بخش  اگر  مردم.  حضور  نه 
موضوع  به  نسبت  خوبی  نگرش  کشور 
می آیند.  کنار  آن  با  سریع  مردم  کند،  پیدا 

طبیعت ایران: توضیحات مفصل و ارزشمندی 
تنوع  در  گیاه شناسی  باغ  نقش  در مورد 
بزرگواران  شما  همه  از  شد.  داده  زیستی 
این گفت و گو،  به خاطر حضور و شرکت در 

سپاسگزارم.
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Coreopsis tinctoria، در باغ گیاهان دارویی و معطر


