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)Lamiaceae( نقد کتاب فلور ایران: تیره نعنا
شاهرخ کاظم پور اوصالو*

زيبا  دكتر  خانم  سركار  توسط   )Lamiaceae( نعنا  تيره   :76 شماره  ايران  فلور 
جلد  يك  در  كشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقيقات  مؤسسه  پژوهش  استاد  جم زاد، 
اثر وزين  اين  منتشر شده است.   1391 تأليف و در سال  1066 صفحه  بر  مشتمل 
ايران  در  تيره  اين  تاكسونومی  درخصوص  ايشان  پژوهش  قرن  ربع  يك  حاصل 
است )Jamzad, 2013(. اين كتاب، بزرگ ترين جلد فلور ايران است كه تاكنون 
جلد  يك  در  تاكنون  كه  است  تيره ای  بزرگ ترين  همچنين  و  رسيده  چاپ  به 
تقسيم  كوچك تر  بخش هاي  به  ديگر  بزرگ  تيره های  از  )برخی  است  شده  چاپ 
تعداد  به  با توجه  انتشار هستند(.  يا در حال  منتشر شده اند  شده و در چند جلد 
تاكنون  كه  است  جلدهائي  همه  به  نسبت  استثنايي  اثر  يك  جلد  اين  صفحات، 
به چاپ رسيده اند. در اين اثر )همانند ساير مجدات فلور ايران؛ اسدی 1367( 
كاملی  شرح  انتشار،  زمان  تقدم  به ترتيب  علمی  منابع  تيره،  فارسی  و  علمی  نام 
از ويژگی های ريختی تيره و نام نويسنده )به التين و فارسی( ارائه شده است. 
تبارزايی  يافته های  براساس  5 زيرتيره  تيره در قالب  اين  سرده های )جنس ها( 
مولكولی )Cantino et al., 1992; Harley et al., 2004( ارائه شده اند. نكته 
Lamiaceae تحت  به   Verbenaceae تيره  از   Vitex انتقال سرده  قابل ذكر 
اين  در  است.  مولكولی  تبارزايی  مطالعات  به  توجه  با   Viticoideae زيرتيره 
آرايه   97 و  گونه   406 سرده،   46 شامل  ايران  در  مذكور  تيره  گياهان  اثر 
موجود  نمونه هاي  مطالعه  با  تيره  گياهان  دقيق  بررسي  مي باشند.  فروگونه ای 
صحرايي  مطالعات  و  دنيا  مهم  هاي  هرباريوم  و  ايران  باريوم هاي  هر  در 
انجام شده است. كليد شناسايي سرده ها، بدون توجه به موقعيت زيرتيره ای 
آرايه های فروگونه ای مربوط  كليد شناسايي گونه ها و  تهيه شده است.  آنها 
اين  در  جالب  نكات  از  است.  شده  ارائه  جداگانه  مختلف  سرده های  به 
پرگونه ای سرده های  برای  بخشه ای  زيرسرده/  تقسيمات  ارايه  كتاب، 
 .Scutellaria L )27 گونه( و( .Stachys L )38 گونه( و گروه بندی های 
بزرگ ترين  برای  گروه(  هر  شرح  و  شناسايی  كليد  )به همراه  مصنوعی 
Salvia )61 گونه( است كه شناسايي  L. 79 گونه( و( Nepeta اL. ،سرده ها
گونه ها را برای گياه شناسان آسان می كند. مستند كردن 11 گونه و آرايه 
از جنس هاي  تغيير سطح جديد  يا  تركيب جديد   5 و  فروگونه ای جديد 
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در  اين  از  پيش  كه  هستند  گياهاني  اين ها  می رسد.  آرايه   25 به 
كشورها  ساير  در  آنها  حضور  اما  نبوده اند،  شده  شناخته  ايران 
گزارش شده بود. در اين نوشتار، پراكندگي جغرافيايي گونه هاي 
جغرافيايي  پراكندگي  نقشه  همچنين  و  ايران  و  دنيا  در  نعنا  تيره 
آنها )461 نقشه( و تصاوير نقاشی شده زيبايی )303 تصوير( از 
ارائه  است.  ارائه شده  44 سرده  از گونه هاي  توجهي  قابل  تعداد 
اين تعداد تصاوير برای درحدود 75 درصد از گونه های شناخته 

نوآوری هاي  بر  عالوه  كه  مي شود  ديده  اثر  اين  در  مختلف 
مقاالت  به صورت  مؤلف  توسط  كه  آرايه(   22( پيشين  متعدد 
است،  شده  منتشر   )Jamzad, 2013 در  شده  )ليست  جداگانه اي 
از ويژگي هاي برجسته اين اثر هستند. همچنين، ويژگی ديگر اين 
كتاب، گزارش 18 گونه و آرايه های فروگونه ای جديد براي فلور 
توسط  پيشين  گزارشات  به همراه  كه  است  بار  اولين  براي  ايران 
 )Jamzad, 2013 در  شده  )ليست  پژوهشگران  ساير  و  مؤلف 

Dracocephalum ghahremanii Jamzad   -1 شكل
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در  است.  اثر  اين  بارز  محاسن  از  يكی  نعنا،  تيره  فلور  در  شده 
مقاالت  ازجمله  ديگر  منابع  به  گونه ها  از  برخی  برای  حال،  عين 
 Rechinger et al.,  و )Jamzad, 2013 مؤلف )ليست شده در

1982 ارجاع داده شده است.
از ايرادات وارده به اين مجلد يكی اين است كه برای تعدادی از 
گونه های جديد، غير از نمونه تيپ، نمونه ديگری ذكر نشده است 
طبيعت  در  ديگر  نمونه های  به  دسترسی  عدم  از  ناشی  احتمااًل  كه 
برخی  تصوير  منبع  به  ارجاع  در  يكدستی  عدم  ديگری،  باشد. 
گونه ها در متن فلور است. به عنوان نمونه، در صفحه 693 "تصوير: 
مجله گياه شناسی ايران شكل  شماره 1..." ، در حالی كه در صفحه 
689 "تصوير: جم زاد در منبع ذكر شده در باال، شكل شماره 1..." 
نگاشته شده است كه هردو مربوط به مجله )ژورنال( گياه شناسی 
 Thuspeinanta ازجمله  تايپی  ايرادات  برخی  هستند.  ايران 
باالی صفحات  در  كه  )Thuspeinantha Durand صحيح است( 
141 تا 143 به چشم می خورد و يا در صفحه 353 منبع ارجاعی 
ناقص  انتشار  سال  و  محل  نظر  از   Lamium L. سرده  ذيل  در 

است.
گياهان اين تيره با داشتن تركيبات باارزش ترپنوييدي، فالونوييدي 
در  پژوهشگران  توجه  مورد  ديرباز  از  طبيعي  آنتي اكسيدان هاي  و 
زمينه هاي صنايع مختلف ازجمله آرايشي و بهداشتي، غذايي و دارويي 
بوده اند. ارائه مشخصات كامل گياهان اين تيره ارزيابي كاملي از توان 
بالقوه تنوع ژنتيكي گياهان دارويي كشور بوده و در استفاده پايدار از 
اين منابع با ارزش راهگشا است. اميد است كه دانشجويان، پژوهشگران 

و دست اندركاران در علوم منابع طبيعي، گياه شناسي، گياهان دارويي و 
ارائه شده در كتاب  از مطالب  بهداشتي و آرايشي  صنايع محصوالت 

بهره گيرند.
در خاتمه، برای خانم دكتر جم زاد كه بخش زيادی از عمر خود را 
صرف شناخت و رده بندی اعضای اين تيره كرده اند، آرزوی سالمتی و 

موفقيت روزافزون دارد.
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