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دانشمندان گیاه شناس نقش بسیار مهمی در شناسایی اکوسیستم های طبیعی 
و تنوع زیستی کشور داشته اند. در این میان، آقای دکتر علی اصغر معصومی 
با مطالعه عمیقی که در ۴ دهه از عمر گران بهای خود روی جنس گون

 )Astragalus( داشته، نقش و جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. 
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی اصغر معصومی، استاد پژوهش )بازنشسته( 
بخش تحقیقات گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور هستند 
که عالوه بر شناسایی گونه های متعدد جنس گون، مجری طرح های تحقیقاتی 
متعدد بوده اند و سال ها ریاست بخش تحقیقات گیاه شناسی و مدیریت باغ 
گیاه شناسی ملی ایران را بر عهده داشته اند. در این مقاله سعی شده است 
به بخشی از فعالیت های حرفه ای و علمی این دانشمند بزرگ   اشاره شود.

کلمات کلیدی: گون، تنوع زیستی، گیاه شناسی، معصومی.
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سرگذشت حرفه ای دکتر علی اصغر معصومی
»استاد گون شناس ایرانی«

مهدی زهدی 

 mezohdi@yahoo.com:پژوهشگر منابع طبیعی و عضو پیشین شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع کشور. پست الکترونیک *
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اینجانب نیز با کمک و راهنمایی خودشان مقاله زندگینامه شان را در 
نشریه طبیعت ایران بازنشر کنم. 

 پرفسور علی اصغر معصومی متولد دوم مهر ماه سال 1۳2۷، در شهر 
زیبای رامسر است. ایشان تحصیالت ابتدایی را در دبستان بیهقی رمک 
دبیرستان  در  را  متوسطه  دوره  ادامه،  در  و  گذراند  رامسر(  توابع  )از 
اردیبهشت رامسر سپری کرد. در سال 1۳۴5 پس از قبولی در کالس 
دهم و با تشویق پدر مرحومشان، به تهران آمده و سال های یازدهم و 
دوازدهم دبیرستان را در یکی از دبیرستان های تهران در محله خیابان 
ری به تحصیل ادامه می دهد. در سال 1۳۴۷ پس از اخذ دیپلم طبیعی، 
زیست شناسی  رشته  در  و  کرده  شرکت  سراسری  کنکور  آزمون  در 
دانشکده علوم دانشگاه تهران پذیرفته می شود. با توجه به عالقه فراوان 
به علم گیاه شناسی، از سال دوم به طور جدی تر به مطالعه و علم آموزی 
در گیاه شناسی می پردازد. البته در خاطرات خود بیان می دارند، آقای 
دکتر صادق مبین، استاد گیاه شناسی در دانشگاه بودند که با بیان گرم، 
عارفانه و شاعرانه ای که داشتند تأثیر زیادی در گرایش من به سمت 
گیاه شناسی گذاشتند. دکتر معصومی، در سال 1۳52 در مقطع لیسانس 
فارغ التحصیل می شوند و بالفاصله به خدمت سربازی می روند. ایشان 
می فرمایند »به دلیل استعداد باال در گیاه شناسی در سال سوم و چهارم 
و  همدان  کشاورزی  عالی  مدرسه  در  سربازی  دوره  در  و  دانشگاه 
ایشان  می کردم«.  تدریس  را  گیاه شناسی  درس  بوعلی سینا،  دانشگاه 
می افزایند، »در مهر  ماه 1۳5۰، به پیشنهاد آقای دکتر قهرمان و پذیرش 
آقای دکتر اقبالی، کار تدریس تئوری و آزمایشگاه گیاه شناسی را در 
مدرسه عالی کشاورزی همدان آغاز کردم. این فعالیت در سال 1۳51 
نیز ادامه یافت و در دوران نظام وظیفه و آغاز کار در باغ گیاه شناسی 
مسیر  الوند،  به  رویش  فصل  در  دانشجویان  با  صحرایی  گردش  در 
دانشجویان،  به  آموزش  ضمن  و  می رفتم  غیره  و  قروه  مسیر  مالیر، 

کتاب  دیباچه   در  محیط زیست،  صاحب نام  فعال  درویش،  محمد 
»یاد نامه، خاطرات و سفرهای گیاه شناسی من« به نیکی بیان می کند: 
»دنیای راز آمیز، زیبا و گاه هیجان انگیز گیاهان موجود در زمین را 
در نخواهیم یافت،  مگر آن که زندگی آن گروه از مردان و زنانی را 
بخوانیم که برای رسیدن دانش گیاه شناسی به چنین بلوغ و تکاملی در 
زمانه  حاضر، رنج ها، صبوری ها و سخت کوشی های فراوانی را تجربه 
و تحمل کرده اند« )معصومی، 1۳۹2(. به راستی شناسایی، نام گذاری و 
معرفی فلور ایران، بدون فداکاری و پشتکار دانشمندان گیاه شناس که 
پستی  و بلندی های گسترده این سرزمین را با عشق پیموده اند، میسر 
نمی شد. در این میان، دکتر علی اصغر معصومی جایگاه خاص و ویژه ای 
ایران  را به خود اختصاص داده و نام خود را در تاریخ گیاه شناسی 
 )Astragalus( جاودان نموده است. جنس بزرگ و بسیار مهم گون
نیز  بزرگ  دانشمند  این  نام  می آید،  میان  به  گون  از  که هرجا سخن 
و سخت ترین  بزرگ ترین  از  یکی  ایشان  می شود.  تداعی  ذهن ها  در 
جنس های عالم گیاهی را انتخاب و پس از چهار دهه تحقیق، پیمایش 
صحرایی و تالش بی وقفه، شناسایی این جنس گیاهی بسیار مهم را 
در ایران از ابتدا تا انتها به انجام رساند. در مقدمه کتاب یادنامه، ایشان 
می فرمایند: »براساس سفارش آقای وندلبو، قرار بود گیاهان استان های 
گیالن و مازندران را به صورت تخصصی کار کنم، اما پس از فراغت از 
تحصیل و بازگشت به وطن، بر آن شدم تا فقط روی گون های ایران 
متمرکز شوم. زیرا می دانستم که در کارهای تخصصی و طوالنی مدت، 

نتایج دقیق و مطمئن تری تحصیل می شود«. 
کاماًل  علمی  چهره  معصومی  علی اصغر  دکتر  آقای  با وجود آنکه 
»یادنامه،  کتاب  در  ایشان  خود  همت  به  و  هستند  شناخته شده ای 
زندگینامه  از  زیادی  بخش  من«،  گیاه شناسی  سفرهای  و  خاطرات 
حرفه ای شان را نوشته و منتشر نموده اند، خواهش کردم، اجازه دهند تا 

دکتر معصومی در سن 25 سالگی
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گیاهان را نیز جمع آوری می کردم. در آن زمان دانشگاه ها برای تأمین 
معیشت و رفاه نسبی دانشجویان دو اقدام بسیار مهم انجام می دادند، 
نخست آنکه دانشجویان را برای تأمین هزینه های کمک تحصیلی به 
آموزش و پرورش معرفی می کردند و هر دانشجو یک روز یا معادل ۸ 
ساعت در هفته تدریس داشت و ماهیانه 2۰۰ تومان حقوق دریافت 
می کرد، دوم آنکه دانشجویان را برای آموزش نظام وظیفه در روزهای 
پنجشنبه حین تحصیل به اداره نظام وظیفه معرفی می کردند. هم زمان در 
دوره تحصیل لیسانس، با توافقی که نظام وظیفه با دانشگاه انجام داده 
بود، آخر هفته ها به آموزش نظامی می رفتیم و مدت شش ماه آموزش 
نظام وظیفه در ضمن تحصیل برایم منظور شد«. در کتاب یادنامه آقای 
شدم،  فارغ التحصیل  لیسانس  از  که  سالی  »در  آمده:  معصومی  دکتر 
نبود،  گیاه شناسی  ارشد در رشته  کارشناسی  تهران دوره  دانشگاه  در 
لذا، در مهر ماه سال 1۳52 پس از دریافت دفترچه نظام وظیفه عازم 
خدمت سربازی شدم. پس از دوره سه ماهه آموزشی، محل خدمتم در 
درمانگاه 5۰۳ ارتش در نزدیکی پادگان جی تعیین شد. در نیمه های 
خدمت نظام وظیفه بود که اطالعیه جذب نیروی جوان گیاه شناس برای 
»باغ گیاه شناسی ملی ایران« را در روزنامه اطالعات دیدم. در پاییز 
1۳5۳ برای مصاحبه استخدام به باغ گیاه شناسی رفتم. آقای وندلبو 
با  نام آقای ریاضی،  به  به همراه یک مترجم   )Per Wendelbow(
داوطلبان مصاحبه می نمود. به یاد دارم که ایشان از من پرسید، چند تیره 
گیاهی را می شناسی و پاسخ دادم، 1۰۰ تیره که موجب تعجب ایشان 
شد. ضمن پرسش های این چنین، با نشان  دادن ۶۰ نمونه هرباریومی از 
من خواست که نام تیره و جنس هر کدام را بیان کنم. پس از سؤاالت 
بسیار و اتمام مصاحبه، من را از بین ۶۰ داوطلب برگزید. با موافقت 
آقای وندلبو و کسب موافقت رئیس باغ  گیاه شناسی، با رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست آقای اسکندر فیروز مکاتبه شد )در آن زمان باغ 
گیاه شناسی زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست بود( و درنهایت 

با هماهنگی این سازمان با ستاد نیرو های مسلح، قرار شد هر روز از 
ساعت 2 بعد از ظهر در باغ گیاه شناسی کار کنم. بدین ترتیب از ساعت 
2 که به باغ گیاه شناسی می آمدم، تا ساعت ۹ شب در کنار آقای وندلبو 
کار می کردم. پس از پایان دوران سربازی کار خود را به طور تمام وقت 
در باغ گیاه شناسی ادامه دادم. با رفتن آقای وندلبو، در سال 1۳55، 
آقای رنه مارک )Heinz Runemark(، که گیاه شناس سرشناسی بود، 
جایگزین ایشان شد. ایشان دوره های آموزشی گیاه شناسی، زبان التین 
بیان سرگذشت  ادامه در  به ما آموختند«. در  نام گذاری را  و قوانین 
خود بیان می فرمایند: »پس از مدتی کار در باغ گیاه شناسی ملی ایران 
خارجی،  دانشمندان  همراه  به  گیاهان  جمع آوری  مأموریت   انجام  و 
به  متعدد  منابع  باید،  گیاه شناسی  علم  در  پیشرفت  برای  که  دریافتم 
نمی توان  لیسانس  با تحصیالت  بررسی کرد و  زبان های گوناگون را 
با  از مشورت  یافت. پس  قدیمی دست   این علم وسیع و  به ژرفای 
آقای رنه مارک و تشویق ایشان به ادامه تحصیل و معرفی نامه ایشان به 
دانشگاه لویی پاستور در شهر استراسبورگ فرانسه، برای ادامه تحصیل 
در زمینه بیوسیستماتیک، عازم فرانسه شدم. زبان فرانسه را فراگرفتم و 
دوره فوق لیسانس در رشته زیست شناسی گیاهی )کاریوسیستماتیک( 
را آغاز کردم. در این دوره، استاد راهنمایم خانم دکتر گانیو رئیس 
ارشدم  کارشناسی  پایان نامه  موضوع  بود.  دانشگاه  بتانیک  انستیتو 
ایران«  گیاهان  از  بعضی  کاریوسیستماتیک  عمیق  مطالعات  »دیپلم 
بود. پس از اخذ فوق لیسانس در همین دانشگاه به مقطع دکتری راه 
 یافتم. موضوع رساله دکتری »کاریوسیستماتیک تیره شب بو در ایران« 
بود. برای جمع آوری گیاهان در فصل بهار سال های 1۹۷۷، 1۹۷۸ 
و 1۹۷۹ میالدی به ایران  آمدم و به نقاط مختلف کشور سفر کردم. 
نمونه ها را برای شناسایی و بررسی های بیشتر به فرانسه می بردم که 
نگهداری  پاستور  لویی  دانشگاه  هرباریوم  در  نمونه ها  این  هم اکنون 

هرباریوم مرکزی ایران، بخش تحقیقات گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
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می شود. در روز 12 ژانویه 1۹۸۰ پایان نامه خود را در مقابل هیئت 
ژوری داخلی و آقای گورنفلو از پاریس دفاع کردم و در تاریخ 22 
ژانویه 1۹۸۰ به میهن بازگشتم. در واقع اواسط دوره دکتری  بود که به 

مرور به جنس بزرگ گون عالقه مند شدم«. 
اتمام  »با  می فرمایند:  خود  خاطرات  کتاب  در  معصومی  دکتر 
دوباره  مدتی،  از  پس  و  بازگشتم  ایران  به  فرانسه  در  تحصیالت 
کردم.  آغاز  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در  را  خود  کار 
رابطه  در  را  خود  پژوهش های  و  میدانی  مطالعات  کار،  شروع  با 
متنوع  و  پیچیده  گیاهان  جزو  که   ،)Astragalus( گون  جنس  با 

مطالعه  کردم.  آغاز  دارد،  ایران  در  گونه   ۸۴۰ از  بیش  و  است 
مرا  پژوهشی  فعالیت  سال   ۴۰ از  سال   ۳2 از  بیش  گون،  روی 
در بر گرفت. در دوران دانشجویی در مقطع دکتری )سال های 1۳5۶ 
پاریس  طبیعی  تاریخ  موزه های  از  که  بازدید هایی  در   )1۳5۹ تا 
پودلش دیتریش  با  بار  اولین  داشتم،  مونپلیه  هرباریوم  و  وین  و 
آشنا شدم.  آلمان،  مونیخ  اهل  مشهور  )D. Podlech(، گون شناس 
را  ایرانیکا  فلور  نگارش  مسئولیت   1۳۴۷ سال  در  پودلش  آقای 
برعهده داشت. پس از شروع به کار در مؤسسه با مکاتبات متعدد، 
مدتی  از  پس  شد.  برقرار  پودلش  آقای  با  علمی  ارتباط  باالخره 

پودلش و زارع در ارسباران                                                                                           پودلش، سیتین و همکاران
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از هرباریوم ها
• مشاهده نمونه های گیاهی

و  سمپوزیوم ها  در  شرکت  و  مختلف  دانشمندان  با  مالقات   •
علمی کنفرانس های 

• تحقیق و مطالعه روی گلسنگ های ایران به مدت هفت سال
رامسر  شاهد  همدان،  اصفهان،  تهران،  دانشگاه های  با  همکاری   •
دروس  تدریس  قالب  در  تحقیقات  و  علوم  واحد  آزاد  دانشگاه  و 
مختلف گیاهشناسی و راهنمایی و مشاوره در پایان نامه های متعدد 

کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
تألیف کتاب  برای  با پودلش، گیاه شناس آلمانی،  • همکاری علمی 

فلورا ایرانیکا در سال های 2۰۰2 و 2۰1۳
• عضو هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران

تقدیرنامه ها:
- تشویق نامه از وزیر جهاد سازندگی به عنوان پژوهشگر نمونه

آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رئیس  از  تشویق نامه   -
کشور به عنوان محقق نمونه در گیاهان ایران

- تشویق نامه از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان پژوهشگر 
درجه دوم در تحقیقات

استان  ماندگار  عنوان چهره  با  مازندران  استاندار  از  تشویق نامه   -
مازندران

- کتاب برگزیده سال در سال 1۳۹۸ برای جلد سوم فلور گون های 
ایران، خانه کتاب ایران و دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور

تألیفات )برخی از کتاب ها و مقاالت علمی(:
سال  در  ترجمه  عالی،  گیاهان  در  انواع  پیدایش  و  گوناگونی   )1

1۳۶۴
2( تکامل کروموزومی در گیاهان، ترجمه در سال 1۳۶۷

مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  اول،  جلد  ایران،  گون های   )۳
کشور، 1۳۶5

مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  دوم،  جلد  ایران،  گون های   )۴
کشور، 1۳۶۷

مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  سوم،  جلد  ایران،  گون های   )5
کشور، 1۳۷۴

۶( گون های ایران، جلد چهارم، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور، 1۳۷۹

مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  پنجم،  جلد  ایران،  گون های   )۷
کشور، 1۳۸5

تصویر  که  جلد   ۳ در  انگلیسی  زبان  به  ایران  گون های  اطلس   )۸
۳۰۰ گونه گون را در بر می گیرد.

۹( فلور ایران، جنس گون در سه جلد 
1۰( همکاری در تدوین فلور ایرانیکا در پنج جلد

11) Maassoumi A.A., Illustrated guide to the genus 
Astragalus in Iran, vol.1. 1 01/1990; Research Institute 

پودلش طی   ،1۳۶۴ پاییز  اوایل  در  اطالعات،  تبادل  و  علمی  کار 
نامه ای از من دعوت کرد تا به مونیخ رفته و درباره مسائل مرتبط 
انجام اقدامات الزم در اواسط  با  با شناسایی گون ها مذاکره کنیم. 
همراه  به  که  ایشان،  استقبال  با  که  شدم  مونیخ  عازم   ،1۳۶۴ آذر 
در  شدم.  مواجه  بودند،  آمده  فرودگاه  به  دکتری شان  دانشجویان 
حال حاضر نیز که بیش از ۳۰ سال از آن زمان می گذرد، هنوز با 
یکدیگر ارتباط علمی و همکاری عمیقی داریم و مقاالت متعددی 
را با یکدیگر چاپ و گونه های جدید فراوانی را به اتفاق شناسایی 
و  مکاتبه  با  کردم  »سعی  می دهند:  ادامه  ایشان  کردیم«،  معرفی  و 
گیاه شناس  دانشمندان  سایر  با  جدید  کتاب های  و  مقاالت  ارسال 
جهان از جمله دکتر پارسا، که اولین فلور ایران را در سال 1۳2۷ 
به زبان فرانسه نوشت و از پیشگامان علم گیاه شناسی ایران است 
)باغ  بارنبی  پرفسور  لئونارد،  پرفسور  همچون  دیگری  افراد  نیز  و 
غیره  و  کیو(  گیاه شناسی  )باغ  الک  دکتر  میسوری(،  گیاه شناسی 
منابع  و  مقاالت  پاسخ،  در  نیز  ایشان  کنم.  برقرار  علمی  ارتباط 
علمی فراوانی را برای من ارسال کردند که در کارهای علمی برایم 
ارزشمندی  و  نفیس  کتابخانه  موجب شد  به عالوه  بود،  مفید  بسیار 
)معصومی،  نمایم«  فراهم  خود  کاری  موضوعات  با  ارتباط  در  را 

.)1۳۹2

برخی از مسئولیت های علمی و اجرایی:
وزیر  ابالغ  با  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  رئیس   -
کشاورزی از تاریخ 1۳۶۷/1۰/2۷ تا سال 1۳۷1 به مدت ۴ سال

- رئیس بخش تحقیقات گیاه شناسی در دو مقطع
- عضو گروه های ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع  کشور در استان ها و ستاد از سال 1۳۷۴
- عضو شورای پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

در دوره مدیریت بخش
مؤسسه  تحقیقاتی  طرح های  تصویب  و  تهیه  فنی  شورای  عضو   -

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
- عضو کمیته انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

- رئیس گروه رده بندی گیاهی بی گل مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور از تاریخ 1۳۹۴/1/1

وزیر  طبیعی  منابع  امور  در  تحقیقات  و  آموزش  معاون  مشاور   -
جهاد سازندگی

- عضو گروه واژه گزینی علوم گیاهی فرهنگستان علوم 
از  پس  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  با  همکاری   -
بازنشستگی به عنوان مشاور ریاست مؤسسه و در مقطعی رئیس و 

سپس عضو شورای راهبردی محیط های طبیعی ایران.

برخی از فعالیت های علمی و پژوهشی:
 ۴۰ مدت  به   )Astragalus( گون  روی جنس  مطالعه  و  تحقیق   •

سال که هنوز نیز ادامه دارد.
• مأموریت علمی به کشور آلمان در سال 1۳۶۸ به منظور بازدید 
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همچنین ایشان بیش از یک صد مقاله علمی در زمینه گیاهان ایران 
به زبان انگلیسی و التین در مجالت داخلی و خارجی چاپ کرده اند. 
آقای دکتر علی اصغر معصومی بیش از ۳5 سال در بخش تحقیقات 
گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و باغ گیاه شناسی 
تاریخ  در  در نهایت  و  داشتند  ارزشمند  و  پربار  خدماتی  ایران  ملی 
از  پس  البته  شدند.  نائل  بازنشستگی  افتخار  به   1۳۹5 بهمن  سی ام 
گروه  رئیس  مؤسسه،  رئیس  مشاور  به عنوان  ایشان  بازنشستگی، 
راهبردی محیط های طبیعی ایران و عضو شورای راهبردی محیط های 
طبیعی ایران همکاری خود را با مؤسسه ادامه دادند. ایشان دارای دو 
فرزند، یک پسر و یک دختر هستند و هنوز نیز با وجود بازنشستگی در 
حال تحقیق و آموزش به دانشجویان )به عنوان استاد راهنما و مشاور 
می دهند.  ادامه  را  خود  علمی  فعالیت  دانشجویی(  پایان نامه های  در 
ضمن تشکر از ایشان که اجازه فرمودند اینجانب زندگینامه شان را در 
نشریه طبیعت ایران به چاپ برسانم، برای این استاد فرهیخته، سالمتی 

و طول عمر با عزت آرزو می کنم.


