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)As tragalus( نقد کتاب فلور ایران، جنس گون
مصطفی اسدی*

جنس گون متعلق به تیره باقالئیان یا پروانه آسا است. این جنس بزرگ ترین جنس ایران 
است و چند گونه از آن در بیشتر رویشگاه ها حضور دارند، این وضعیت درمورد هیچ یک از 
جنس های دیگر گیاهی در ایران، به اینگونه نیست. آقای دکتر علی اصغر معصومی، نویسنده 
فلور ایران، جنس گون، کارهای پژوهشی خود را پیش از پیروزی انقالب اسالمی، در 
هربایوم مؤسسه گیاه شناسی وقت ایران شروع کرد، در آن موقع درمورد تیره آالله پژوهش 
می کرد. از همان زمان، نشانه هایی در او دیده می شد که عالقه مندی او را به جنس گون 
نشان می داد. ایشان پس از اخذ مدرک دکتری در خارج از کشور و مراجعت، دوباره 
در هرباریوم، که اینک زیرمجموعه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع شده بود، فعالیت 
تا  ادامه داد و  پیرامون جنس گون  بار پژوهش های خود را  این  خود را شروع کرد. 
پایان خدمت دولتی به طور متمرکز درمورد این جنس پژوهش کرد. به همین دلیل، در 
برنامه ریزی های اولیه طرح فلور ایران، آقای دکتر معصومی تدوین فلور این جنس را 

پذیرفتند. 
جنس گون به دلیل تعداد گونه های زیاد در سه شماره غیرپیاپی فلور ایران منتشر 
از  برخی  شد،  منتشر   1382 سال  در   43 شماره  با  که  فلور،  اول  قسمت  در  شد. 
ویژگی های عمومی جنس که می تواند در شناسایی آن کمک کند، به طور مصور نشان 
داده می شود. بهتر آن است که استفاده کنندگان فلور، نخست این قسمت را مطالعه 
کنند تا در شناسایی گونه ها از نظر واژه ها با مشکل مواجه نشوند. برخالف برخی 
با روش های  تأیید  به دلیل عدم  فلور  این  در  به جنس گون،  مربوط  فلورهای  از 
مولکولی از واحد زیرجنس استفاه نمی شود، ولی واحد بخشه مورد استفاده قرار 
می گیرد و ترتیب بخشه های شناخته شده در ایران ارائه می شود. کلید شناسایی برای 
بخشه های شناخته شده در ایران تهیه و به فلور اضافه می شود. از آنجایی که کلید 
شناسایی به طور مستقیم به گونه ها داده نشده، الزم است استفاده کنندگان از فلور، 
برای شناسایی نمونه های خود ابتدا با استفاده از کلید بخشه ها، بخشه نمونه را 
مشخص و سپس با استفاده از کلید شناسایی گونه های هر بخشه، نمونه خود را تا 
حد گونه شناسایی کنند. در این شماره از فلور، درمجموع 209 گونه معرفی شده 
است که با واحدهای پس از گونه به تعداد 218 گونه می رسد. همچنین، تعداد 
25 تصویر به همراه 218 نقشه انتشار از آرایه ها ارائه شده است. تنظیم مطالب 
کتاب به طور دقیق مثل سایر فلورهای منتشر شده و براساس کتاب راهنمای 

فلور ایران است که پیش از شروع برنامه فلورها چاپ شده است.
قسمت دوم جنس گون با شماره 85 در سال 1394 منتشر شد. گونه ها 
از 211 تا 429 شماره گذاری شده اند، ظاهراً شماره 210 از قلم افتاده است، 
از گونه،  آرایه های پس  با  که  دارد  فلور 218 گونه  بنابراین، شماره جدید 
تصویر  دارای 57  فلور  از  شماره  این  می رسد.  گونه  به 231  آنها  مجموع 
و 231 نقشه انتشار برای آرایه هاست. با توجه به اینکه شماره اخیر فلور، 

مراتع کشور،  و  تحقیقات جنگلها  پژوهش، مؤسسه  استاد   *
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

assadi@rifr-ac.ir :پست الکترونیک
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 Astragalus lagopoides  کتاب های فلور گون                                                                                         تصویر         

گونه ای از جنس گون
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کلید شناسایی را برای بخشه ندارد، استفاده کنندگان نخست، باید بخشه 
نمونه خود را از شماره 43 شناسایی و سپس نام گونه را با این شماره 

تعیین کنند. 
قسمت سوم فلور جنس گون با شماره 145 در سال 1397 منتشر 
شد. شماره گونه ها از 430 تا 817 است، بنابراین این شماره از فلور، 
387 گونه دارد که مجموع آنها با واحدهای پس از گونه، به 388 گونه 
با تجدیدنظر  کلید شناسایی بخشه ها  این شماره، دوباره  می رسد. در 
ارائه شده است، بنابراین، استفاده کنندگان از فلور در شرایط فعلی برای 
شناسایی نمونه های جنس گون بهتر است، ابتدا بخشه را با استفاده از 
کلید جدید شناسایی کنند و پس از تعیین نام بخشه با مراجعه به بخشه 
نام نمونه خود را تا حد گونه تعیین کنند. این شماره دارای  ذی ربط 
74 تصویر و 388 نقشه انتشار است. درمجموع، برای جنس گون در 
با واحدهای  ایران، 816 گونه معرفی شده است که تعداد نهایی آنها 
پس از گونه به 837 آرایه می رسد و همه آنها در 3 شماره از فلور 
ارائه شده اند، بنابراین، جنس گون از بزرگ ترین جنس های ایران است. 
کرد.  اشاره  مورد  چند  به  می توان  گون  جنس  فلور  محاسن  از 
اول این که نویسنده آن به طور متمرکز و عمده درمورد همین جنس 
جنس  متخصص  بی شک  ایشان،  بنابراین،  است،  می کرده  پژوهش 
گون در ایران و حتی جهان هستند. دوم اینکه نویسنده فلور، بارها از 
هرباریوم های خارج از کشور بازدید کرده و عالوه بر مطالعه نمونه های 

را  آرایه ها  از  چشمگیری  تعداد  تیپ  نمونه های  هرباریوم ها،  سایر 
از  نویسنده  بنابراین، شناسایی های  است،  کرده  بررسی  و  مطالعه  نیز 
اینکه آقای دکتر معصومی در  اطمینان زیادی برخوردار است، سوم 
و خارجی  داخلی  مختلف  متخصصان  با  گون  پژوهشی جنس  امور 
در ارتباط بوده و در موارد مختلف تبادل نظر و اطالعات داشته است 
و چهارم اینکه در بسیاری موارد، مطالعات تاکسونومی با روش های 
مولکولی همراه بوده و در کل پیشرفت قابل توجهی در علم تاکسونومی 

جنس گون حاصل شده است.
به فلور جنس گون وارد کرد، تعداد تصاویر  ایرادی که می توان 
ارائه شده در این سه شماره از فلور است، درمجموع در این سه شماره، 
شناخته شده،  گونه های  از  حدود 19درصد  برای  تصویر  تعداد 156 
تهیه شده است که در قیاس با سایر شماره های فلور که تعداد تصاویر 
است.  کم  بسیار  است،  شناخته شده  آرایه های  70 درصد  حدود  آنها 
دیگر  منابع  به  گونه ها  از  بسیاری  برای  شماره،  سه  این  در  درواقع، 
ارجاع داده شده است که این شکل رفرنس دادن از استقالل هر شماره 

فلور می کاهد.
در پایان برای آقای دکتر معصومی که بخش زیادی از عمر خود 
را صرف شناخت گون ها نموده و به عنوان یک گون شناس درسطح دنیا 

شناخته شده است، آرزوی سالمتی و موفقیت بیشتر دارد.

دکتر علی اصغر معصومی نویسنده فلور گون


