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 تاریخ کشور ما مملو از داستان زندگی زنان و مردان سخت کوش 
نقش  و  راندند  پیش  به  نامالیمات،  وجود  با  که  است  بااراده ای  و 
و  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ  تأسیس  زدند.  رقم  را  خود  ماندگار 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پیش از نیم قرن گذشته، 
برای  گیاهی  و  طبیعی  علوم  در  را  کم نظیر  دانشمندانی  ظهور  مجال 
کشور فراهم کرد. آنچه امروز با نام باغ گیاه شناسی ملی ایران شناخته 
افراد  تالش  نتیجه  است،  کشور  افتخارات  از  آن  وجود  و  می شود 
ایجاد آن کردند و  متخصص و توانمندی است که عمر خود را وقف 
کاشت هر یک گیاه در آن، برایشان مأموریتی شبانه روزی بوده است 
تا امروز که حاصل عمر ایشان، باغ گیاه شناسی ملی ایران را با تنوع 
بیش از ۴۰۰۰ گونه گیاهی، در کنار مجموعه هرباریوم مرکزی ایران، 

تبدیل به سرمایه ای بی مانند برای نسل های آینده کرده است.
سرکار خانم دکتر زیبا جم زاد از جمله تأثیرگذارترین افراد در احداث 
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دکتر زیبا جم زاد در باغ گیاه شناسی ملی ایران، سال 1398
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و تکمیل رویشگاه ها و کلکسیون های باغ گیاه شناسی و پرورش 
و آموزش کارشناسان و محققان عالقه مند و متخصص بوده است. 
جدیت، دقت، تمرکز، نکته سنجی، سخت کوشی و مطالعه مستمر 
از ایشان شخصیت یگانه ای ساخته است که در همه حیطه های 
فعالیتشان طی دوران کاری خود آثار ماندگاری برجای گذاشته اند 
تا جایی که گفتن و نوشتن از تاریخچه باغ گیاه شناسی ملی ایران 
و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بدون ذکر فعالیت های 

ایشان میسر نیست.
خانم دکتر جم زاد در سال 1329 شمسی در شهرستان رودسر 
و  ابتدایی  تحصیالت  گذراندن  از  پس  شدند.  متولد  گیالن  استان  در 
متوسطه در رودسر، در سال 1352)ش( موفق به اخذ مدرک کارشناسی 
زیست شناسی از دانشسرای عالی تهران شدند و در همان سال در باغ 
گیاه شناسی ملی ایران، که پس از انقالب اسالمی زیرمجموعه مؤسسه 
گیاه شناسی(،  تحقیقات  )بخش  شد  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
مهندس  با  1353)ش(  سال  در  شدند.  کار  به  مشغول  و  استخدام 
محمدعلی فتوت از کارشناسان باغ گیاه شناسی ازدواج کردند. مهندس 
فتوت در سال 135۴)ش( به اداره سنجش از دور وزارت کشاورزی 
منتقل شدند و تا سال 136۷، که دار فانی را وداع گفتند، در آن اداره 

فعالیت می کردند.
حاصل این ازدواج یک فرزند دختر به نام هاله است که مدارک دکتری 
و فوق دکتری را در رشته نورو ساینس )Neuroscience( در کالج 

همکاران گروه تحقیقات باغ گیاه شناسی ملی ایران )ایستاده از راست: غالمرضا میرحسینی، مریم پالیزدار، سهیال اشرافی، افسون رحمانپور، پریسا پناهی، مریم 
حسنی نژاد، زیبا جم زاد، ندا هوشنگ، محمدسعید توکل، رحمان آزادی، نشسته از راست: فرهود فرقدان، محمدکاظم عراقی، کامیار پروانه، جواد محبی، سیدجالل هاشمی 

و اردشیر اشرفی(، تابستان سال 1385)ش(

همکاران بخش تحقیقات گیاه شناسی و گروه تحقیقات باغ گیاه شناسی ملی ایران، 
سال 1395)ش(
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پزشکی بیلر )Baylor College of Medicine( و دانشگاه هاروارد 
 )Wyss Institute( دریافت کردند و در حال حاضر در مؤسسه ویس

دانشگاه هاروارد آمریکا مشغول فعالیت هستند.
تحصیالت خود  به  مؤسسه،  در  اشتغال  دوران  در  جم زاد  دکتر  خانم 
مدرک  اخذ  به  موفق  1368)ش(  سال  در  به طوری که  دادند،  ادامه 
کارشناسی ارشد در رشته علوم گیاهی از دانشگاه تهران شدند و در 
سال 138۰)ش( مدرک دکتری خود را در رشته گیاه شناسی از کالج 
تالش  سال   ۴۷ کردند.  دریافت  لندن  دانشگاه   )Birkbeck( برکبک 
افتخار  به  که  تا سال 1399)ش(،  ایشان  الهام بخش  و  خستگی ناپذیر 

بازنشستگی نائل شدند، به طور رسمی ادامه داشته است.

فعالیت های شغلی و تخصصی
ایشان فعالیت های شغلی خود را در سال 1352)ش( در مؤسسه 
گیاه شناسی ایران و در باغ گیاه شناسی ملی ایران و به عنوان کارشناس 
در  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ  زمان،  آن  در  کردند.  آغاز  نهالستان 
ابتدای راه احداث، از بادشکن های پراکنده در سطح باغ و نهالستان و 
زیرساخت های شبکه آبیاری و آب رسانی و خیابان کشی ها تشکیل شده 
بود و مقدمات پیاده سازی نقشه جامع باغ در حال انجام بود. ایشان، 
به تدریج در طول سال های خدمت اداری، عهده دار مسئولیت های زیادی 

شدند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. 
مدیر اجرایی باغ گیاه شناسی

محقق بخش تحقیقات گیاه شناسی
عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه شناسی در مؤسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع کشور
معاون بخش تحقیقات گیاه شناسی

مسئول هرباریوم مرکزی ایران

رئیس بخش تحقیقات گیاه شناسی ایران
سردبیر مجله گیاه شناسی ایران

دبیر تخصصی نشریه طبیعت ایران
و  پروژه ها  همه  اجرای  در  ایشان  تمام وقت  و  فعال  حضور 
سال های  در  ایجاد شده  مجموعه های  نخستین  از  باغ،  رویشگاه های 
ابتدایی احداث آن )کمربند سبز ضلع شمالی باغ، جنگل شاکای، باغ 
صخره ای، آبشار و کلکسیون گیاهان زینتی( تا آخرین پروژه ها )باغ 
ایرانی، میدان مرکزی و باغ رز، باغ گل های داودی، باغ گل های زنبق و 
مجموعه فضای سبز مرکز اطالع رسانی باغ و باغ گل های الله( به چشم 
می خورد. ایشان به عنوان عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه  شناسی 
تحقیقات  بخش  ریاست  مسئولیت  خود،  خدمت  دوران  طول  در 

گیاه شناسی و مدیریت اجرایی باغ را نیز بر عهده داشتند. 
موازات  به  که  بود  این  ایشان،  منحصربه فرد  ویژگی های  از  یکی 
یک  به عنوان  گیاه شناسی،  باغ  پرمسئولیت  اجرایی  فعالیت های  انجام 
گیاه شناس، به صورت تخصصی و کاماًل پیوسته به مطالعه فلور و تنوع 
زیستی گیاهان ایران می پرداختند، نتیجه این پژوهش ها منجر به کشف 
6۴ گونه گیاهی جدید برای علم گیاه شناسی و گزارش 22 گونه جدید 

برای فلور ایران بوده است.
مطالعات صحرایی  انجام  در  ایشان  و سخت کوشی  تبحر  حاصل 
ایران طی سالیان طوالنی،  اکوسیستم های  و  در رویشگاه های طبیعی 
خراسان،  هرمزگان،  بوشهر،  استان های  از  متعدد  گیاهان  جمع آوری  
لرستان، کرمانشاه، ایالم، همدان، مازندران، گیالن، آذربایجان، اردبیل، 
زنجان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمان 
و قزوین بوده است که در هرباریوم مرکزی ایران نگهداری می شوند و 

برای آیندگان به یادگار خواهند ماند.

جلسه کاری همکاران باغ با خانم دکتر جم زاد، سال 1385)ش(
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دکتر زیبا جم زاد در باغ گیاه شناسی ملی ایران، بهار 1386

از راست: دکتر علی اصغر معصومی، دکتر مصطفی اسدی، دکتر زیبا جم زاد و دکتر ولی اله مظفریان، دی ماه 1399)ش(
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تصاویری از چند کتاب تألیف و ترجمه  شده توسط دکتر زیبا جم زاد

تصاویری از چند فلور نگارش شده توسط دکتر زیبا جم زاد

در زمان مدیریت ایشان در بخش تحقیقات گیاه شناسی، توسعه و 
تکمیل هرباریوم مرکزی ایران، احداث هرباریوم گیاهان بی گل، موزه 
گیاهان فسیل ایران و توسعه و تکمیل رویشگاه های باغ گیاه شناسی 

ملی ایران با کمک مسئوالن و همکاران بخش عملی شد.

عالقه مندی های پژوهشی
برخی از مهم ترین فعالیت های پژوهشی و علمی ایشان عبارتند از:
از  حفاظت  گیاهی،  زیستی  تنوع  پیرامون  پژوهش  و  بررسی   -

گیاهان ایران و تعیین جایگاه حفاظتی آنها
- تحقیقات سیستماتیک مولکولی درمورد گیاهان خانواده نعنا با 
تأکید بر جنس Nepeta . ذکر این نکته الزم است که ایشان یکی از 

متخصصان شناخته شده بین المللی در این جنس گیاهی هستند.
- تحقیقات کموسیستماتیک و گرده شناسی

تألیفات )کتاب ها و مقاله ها( 
نعنا تیره  عنوان های  با  ایران  فلور  مجموعه  از  جلد   5 تعداد 

پامچال  تیره   ،)Dipsacaceae( تیره طوسک   ،)Lamiaceae(
تیره  و   )Verbenaceae( شاه پسند  تیره   ،)Primulaceae(

خاراشکن )Saxifragaceae( توسط ایشان تألیف شده است و ۴ 
»طراحی  ایران«،  مرزه های  و  »آویشن ها  عنوان های  با  کتاب  جلد 
 Red data( منظر و فضای سبز در ایران«، »کتاب قرمز گیاهان ایران
book of Iran(« و »آویشن« نیز از دیگر آثار مکتوب ایشان است.
Pollen and Spores: Mor- کتاب از  بخش  یک   همچنین، 

 Pollen exine and nutlet« با عنوان phology and Biology
 surface morphology of the annual species of Nepeta
L. (Lamiaceae) in Iran« توسط ایشان به رشته تحریر درآمده 

است.
و  باغبانی  زمینه های  در  نیز  کتاب  جلد  سه  تألیفات،  عالوه بر 

گیاه شناسی، با عناوین زیر توسط ایشان ترجمه شده اند:
- چگونه هرس کنیم؟

- مطالعه جغرافیایی- بوم شناختی جنس جو)ترجمه مشترک(
- راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی 

چاپ و انتشار 91 مقاله علمی و ISI در مجالت علمی و پژوهشی 
داخلی و بین المللی، نتیجه تحقیقات و فعالیت های علمی و آموزشی 

ایشان بوده است.
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جوایز علمی
اسالمی  جمهوری  سال 1392)ش(  کتاب  جایزه  برنده   -

ایران )برای کتاب فلور ایران، تیره نعنا(
- برگزیده نخستین جایزه زنان در علم در رشته کشاورزی 

در سال 1396)ش(

عضویت در انجمن هاي علمي 
 International( گیاهي   تاکزونومي  بین المللي  انجمن   -

)Association of Plant Taxonomy: IAPT
- انجمن گیاهان دارویي ایران

- انجمن گیاهان زینتی ایران
جامعه  دارویی  گیاهان  گونه های  متخصصین  کمیته  عضو   -
IUCN, Medicinal Plant Special- )بین المللی حفاظت از گیاهان 

 )ist Group
)CCIUCN( عضو کمیته حفاظت از طبیعت کشور کانادا -

عضویت در هیئت تحریریه نشریات علمی
 Iranian( سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله گیاه شناسی ایران -

)Journal of Botany
 Journal of Medicinal Plants عضو هیئت تحریریه مجله -

مراسم برگزیدگان نخستین جایزه زنان در علم، کتابخانه ملی جمهوری اسالمی، مرداد 1396

دو کتاب طراحی منظر و کتاب قرمز گیاهان ایران، تألیف دکتر زیبا جم زاد
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بازدید از ایستگاه تحقیقاتی، ارزشیابی طرح های پژوهشی استان اصفهان، ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه، مهر 139۷)ش(

 & By- Product
- عضو هیئت تحریریه و دبیر تخصصی بخش های گونه های در حال 

انقراض و نگاهی به طبیعت ایران نشریه طبیعت ایران

سایر فعالیت ها 
- رئیس قطب علمی فلور ایران

اصفهان،  استان های  پژوهشی  ارزشیابی طرح های  - رئیس گروه 

چهارمحال و بختیاری، آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل تا سال 
1399)ش(

- عضو گروه ارزشیابی طرح های پژوهشی ستاد مؤسسه 
- عضو کمیته تهیه ششمین گزارش ملی تنوع زیستی کشور

نحوه  و  دسترسی  شرایط  اجرایی  آیین نامه  تهیه  کمیته  عضو   -
بهره برداری  قانون حفاظت و  ماده )6(  ژنتیکی موضوع  بهره برداری 

از منابع ژنتیکی کشور

بازدید از تپه های ماسه ای در ارزشیابی طرح های پژوهشی استان خوزستان، پاییز 1398)ش(
)از راست: دکتر سکینه لطفی نسب، دکتر مهری دیناروند، دکتر زیبا جم زاد و مهندس محمد فیاض(
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طرح های پژوهشی 
- مجری طرح ملی جمع آوری و شناسایی فلور استان های مختلف 

و تشکیل هرباریوم های استانی
- مجری ملی تهیه فلور استان های مختلف کشور

- مجری ملی مشترک طرح توسعه و تکمیل باغ های گیاه شناسی 
کشور

تنوع  هدفمند  غنی سازی  و  تقویت  طرح  مشترک  ملی  مجری   -
گونه ای باغ های گیاه شناسی 

و  گیاهان  حفاظتی  جایگاه  طرح  مشترک  ملی  مجری   -
اکوسیستم های ایران

- مجری طرح ایجاد کلکسیون گیاهان دارویي نادر و در معرض 
خطر انقراض در باغ گیاه شناسي ملي ایران

- مجری طرح  نگارش فلور خانواده نعنا
- مجری طرح  نگارش فلور خانواده شاه پسند

- مجری طرح  نگارش فلور خانواده گل پامچال
- مجری طرح  نگارش فلور خانواده طوسک

- مجری طرح  نگارش فلور خانواده خاراشکن
- مجری طرح بررسي فعالیت آنتي اکسیداني عصاره گونه هاي بومي 

جنس Salvia  در ایران
- همکاری در طرح های مختلف بخش تحقیقات گیاهان دارویی

فعالیت های آموزشی
 2۷ تعداد  راهنمایی  و  هدایت  خدمت،  دوران  طول  در  ایشان 
علوم  رشته های  در  را  دکتری  رساله  و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه 
برعهده  منظر  طراحی  و  جنگل داری  داروسازی،  باغبانی،  گیاهی، 
تدریس  مؤسسه  ستاد  در  مختلفی  آموزشی  کارگاه های  در  داشتند، 
کردند، همچنین، هدایت و آموزش عملی باغبانی به کارشناسان باغ 

گیاه شناسی، ازجمله فعالیت های دیگر ایشان بود.
هیئت علمی  عضو  به عنوان  1399)ش(  سال  ماه  دی  در  ایشان 
مؤسسه و رئیس بخش تحقیقات گیاه شناسی با رتبه استادی در پایه 
۴۰ بازنشسته شدند، گرچه همچنان پس از بازنشستگی هم در حال 

پژوهش هستند و به فعالیت های علمی خود ادامه  می دهند.

باغ زیبا
به پاس قدردانی برای بیش از چهار دهه فعالیت خالصانه و صادقانه 
سرکار خانم دکتر »زیبا جم زاد« در باغ گیاه شناسی ملی ایران، همچنین 
طراحی و احداث باغ الله، در جنگل شاکای در سال 1398)ش(، این 

بخش از باغ به نام این دانشمند بزرگ کشور نام گذاری شده است.
تالش های  به  است  کوچکی  دین  ادای  زندگینامه،  این  نگارش 
خستگی ناپذیر ایشان و تمام آنچه طی سال های همکاری در کنارشان 
آموختم. برای ایشان و خانواده محترمشان آرزوی سالمتی و بهروزی دارم.

مأموریت جمع آوری گیاه از مسیر جاده بین کندوان و هراز، آذر 1389)ش(
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 دکتر زیبا جم زاد در حال مطالعه فلور خانواده نعنا در
دفتر کارشان در بخش تحقیقات گیاه شناسی مؤسسه

جلسه دفاع رساله دکتری در دانشگاه مازندران
از راست: دکتر وحید اعتماد، دکتر حمید جلیلوند، دکتر محمود حبیب نژاد، دکتر محمدرضا پورمجیدیان، دکتر 

علی اصغر معصومی، دکتر زیبا جم زاد و دکتر پریسا پناهی، بهار 139۰)ش(

باغ دکتر زیبا جم زاد در باغ گیاه شناسی ملی ایران

جلسه شورای پژوهشی مؤسسه، مراسم بازنشستگی دکتر زیبا جم زاد با حضور آقای دکتر عادل جلیلی رئیس وقت مؤسسه، دی  ماه سال 1399)ش(


