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باز هم در مورد فلور

فلور رنگی ایران ،یادگار استاد احمد قهرمان
علیاصغر معصومی

*

تدوین فلور رنگی ایران پس از چاپ چندین جلد فلور ایران (احمد پارسا) که
بهصورت سلسله انتشارات زیبا و نفیس بهوسیله زندهیاد استاد احمد قهرمان طراحی
و از سال  1357بهصورت پیاپی منتشر شده ،کمک فراوانی به شناخت گونههای
گیاهی ایران کرده است .دکتر قهرمان بهویژه با چیرهدستی که در هنر عکاسی داشت،
با یک دوربین زایس این آثار نفیس را تهیه و تنظیم کرده و تا  26جلد آ ن را چاپ
کرد .پیشبینی تصاویر و شرح گونههای گیاهی ایران در  64جلد در نظر گرفته
شده بود.
عالوهبر فعالیتهای میدانی برای عکسبرداری ،کار ژالتینبرداری تصویر
اجزاء گیاه از روی عکسهای چاپ شده نیز بسیار سخت و غیرممکن بود که
وی با تحمل رنج و سختیهای فراوان به انجام آن اهتمام ورزید .فلور رنگی
ایران در قطع رحلی با کاغذ مقوایی گالسه در دو رو به چاپ رسیده است.
صفحه رو شامل تصاویر گیاه کامل در محیط ،تصاویر اجزای ریزتشخیص
گیاهشناسی بههمراه عالمت مقیاس بوده و در پشت صفحه شرح گیاهشناسی به
زبان فارسی و فرانسه درج شده است .در مجلدات باالتر شرح انگلیسی نیز
به آن اضافه شده است .اطالعات ردهبندی کامل طبق چارچوبی که زندهیاد
طراحی کرده بود ،آمده ،اما از جلد  27به بعد با توجه به تغییرات پیشآمده
در نظام ردهبندی از نامهای جدید استفاده شده است .این فلور صحافی نشده
و بهصورت برگهای جدا است تا بتوان پس از پایان همه را بر حسب تیره،
جنس و گونههای مربوطه تنظیم و صحافی کرد.
با همت واالی زندهیاد دکتر قهرمان ،مقرر شده بود ساالنه حداقل یک
جلد از این مجموعه ارزشمند تنظیم و برای چاپ آماده شود .جلد اول این
فلور زیبا توسط انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی با همکاری
دانشگاه تهران در سال  1357به چاپ رسید .جلد دوم نیز توسط سازمان
حفاظت محیط زیست با همکاری مرکز نشر دانشگاهی در سال 1358
منتشر شد .از جلد سوم ،پس از تبادل نظر با مساعدت مؤسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور به چاپ خود ادامه داد .جلد سوم توسط مؤسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست
پس از یک وقفه چهار ساله در سال  1361چاپ شد .جلد چهارم نیز
بهصورت انحصاری توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در
سال  1362به زیور چاپ آراسته شد .جلد پنجم در سال  ،1363جلد
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ششم در سال  ،1363جلد هفتم در سال  ،1364جلد هشتم در سال
 ،1365جلد نهم در سال  ،1365جلد دهم در سال  ،1367جلد یازدهم
در سال  ،1367جلد دوازدهم در سال  ،1372جلد سیزدهم در سال
 ،1373جلد چهاردهم در سال  ،1374جلد پانزدهم در سال ،1375
جلد شانزدهم در سال  ،1376جلد هفدهم در سال  ،1377جلد هجدهم
در سال  ،1377جلد نوزدهم در سال  ،1378جلد بیستم در سال ،1378
تودوم در سال  ،1379جلد
بیستویکم در سال  ،1379جلد بیس 

جلد
توچهارم در سال  ،1381جلد
توسوم در سال  ،1380جلد بیس 
بیس 
توششم در سال  1386چاپ
توپنجم در سال  1384و جلد بیس 
بیس 
شد .جلدهای  12و  25بهترتیب با  5و  3سال وقفه منتشر شد.
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در چاپ این مجموعه
نفیس و ارزشمند کمکهای فراوانی کرد .متأسفانه در سال  1387به
علت فوت دکتر قهرمان چاپ این مجموعه متوقف شد ،اما پیرو آن،
مؤسسه تصمیم گرفت تا چاپ این اثر علمی که شالوده آن در سال
( 1357اوایل انقالب اسالمی) نهاده شده بود ،ادامه یابد .با توجه به
نیت قلبی مرحوم دکتر قهرمان مقرر شد تا شاگردان ایشان ،خانم دکتر
فریده عطار و آقای دکتر بهنام حمزه این پرچم را افراشته نگهدارند.
بدینترتیب ،جلد بیست و هفتم در سال  1392و جلد بیست و هشتم در
سال  1395چاپ شد .روند چاپ شماره های بعدی همچنان ادامه دارد.

ارکان فلور

ارکان فلور طبق طراحی اولیه که توسط مؤلف تنظیم شده بود ،به قرار
زیر است:
 هرجلد مشتمل بر  125گونه گیاه است. کلید شناسایی تیرهها ،جنسها و گونهها پیشبینی نشده بود. صفحهبندی و جانمایی تصاویر اجزای گیاهان توسط مؤلف انجام میشد.عالوهبر چاپ مجلدات ذکر شده ،این فلور دارای پیوستهای متعددی
است که به نمایه گونههای گیاهی ایران میپردازد .مهمترین پیوستهای
مذکور عبارتند از:
 تنوع زیستی گونههای گیاهی ابرشهر تهران ،چاپ  ،1380انتشاراتدانشگاه تهران
 نمایه نامهای علمی  2000گونه در فلور رنگی ایران جلدهای یکتا  ،16چاپ  ،1375انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 کد عمومی خانوادهها و جنسهای فلور ایران ،چاپ ،1375انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 تنوع زیستی گونههای گیاهی ایران ،چاپ  ،1377انتشاراتدانشگاه تهران.
فلور ایران بهدلیل محتوای علمی ،عکاسی هنرمندانه و صفحهآرایی
زیبا ،عالوهبر گیاهشناسان ،مورد اقبال بسیاری از مجموعهداران و
هنرمندان قرار گرفته و زینتبخش بسیاری از کتابخانهها است.

طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،5آذر -دی 1396
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