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خبری   ،1399 اردیبهشت ماه  پنجم  جمعه  روز  صبح  هفت  ساعت   
و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  همکاران  میان  در  جان گداز 
منابع طبیعی استان فارس دهان به دهان گشت. خبری که از درگذشت 
پژوهشگر فرزانه و دانشمند خانم مهندس عفت جعفری حکایت داشت. 
خبر فوت جانسوزی که با بهت و افسوس همکاران مرکز همراه بود، زیرا 
او از حدود دو ماه پیش با امید بهبودی، همکاران مرکز را ترک کرده بود 
و خاموشی شمع وجود این محقق جوان و پژوهشگر خوب گیاه شناسی 

کشور در تصور هیچ یک از آنها نمی گنجید.
ابتدایی، عده ای از همکاران به یاد اولین  بی شک در همان لحظات 
زمانی  افتادند.   1377 سال  اردیبهشت ماه  در  او  با  آشنایی  و  مالقات 
و  طبیعی  منابع  تحقیقات  گیاه شناسی»مرکز  بخش  به  جوانی  خانم  که 
امور دام جهاد استان فارس« مراجعه، خود را عفت جعفری دانشجوی 
مقطع کارشناسی ارشد معرفی و تقاضای همکاری در شناسایی و تعیین 
رویشگاه های جنس بومادران ).Achilea spp( در استان فارس برای 
انجام پایان نامه اش کرد. بنا به وظیفه ای که در همکاری با مراجعه کنندگان 
مقدمات  و  موافقت  نیز  او  حضور  با  می شد،  احساس  بخش  این  در 
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و نامش را به عنوان یکی از پژوهشگران برتر عرصه گیاه شناسی کشور 
ثبت کرد.

در سال 1384 با آقای دکتر غالمحسین قنبریان از اساتید بخش 
منابع طبیعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ازدواج کرد. باوجود 
مسئولیت های بیشتر در زندگی مشترک، نه تنها از فعالیت های علمی 
خود نکاست، بلکه سرعت بیشتری نیز به آن داد. دلیل این ادعا انجام 
طرح »تهیه و نگارش فلور ایران قبیله هاي آرکتوتیده، هلیانته، کاالندوله 
و اوپاتوریه در ایران« بود. نتایج این طرح نیز در کتابی با عنوان »فلور 
ایران، شماره 144: تیره کاسنی« به همراه نتایج طرح های6 پژوهشگر 
دیگر، در 1023 صفحه توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
به چاپ رسید. در سال 1389 خداوند فرزند پسری به نام پارسا به 

این زوج جوان عطا فرمود که هم اینک ده سال از عمر او می گذرد.
در همین ایام او سومین طرح نگارش فلور فارسی خود را با عنوان 
این طرح  نتایج  کرد.  آغاز  تیره سس«  ایران،  فلور  نگارش  و  »تهیه 
نیز توسط انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در جلد 

ایران، شماره  »فلور  با عنوان  ایران  فلور  کتاب های  126ام مجموعه 
آخرین طرح  اتمام  با  شد.  منتشر  در 51 صفحه  تیره سس«،   :126
فلور فارسی او تحت عنوان »نگارش فلور ایران، تیره هاي انار شیطان، 
کنجد و ایشک در ایران«، چهارمین فلور فارسی نیز به قلم او به زیور 
طبع آراسته می شد، لیکن نتایج این طرح هنوز به چاپ نرسیده است.

در سال 1395 با دعوت رئیس بخش گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور سرکار خانم دکتر زیبا جم زاد که مجری ملی 
پروژه »تعیین جایگاه حفاظتي گیاهان و اکوسیستم هاي ایران و انتشار 
لیست قرمز گونه های گیاهی ایران« هستند، مسئول بررسی چگونگی 
وضعیت حیات گونه های انحصاری استان فارس در زیر پروژه ملی 
»تعیین جایگاه حفاظتي گیاهان و اکوسیستم هاي شمال غربی فارس 
)مناطق مرکزی به سمت شمال در استان فارس(« شد. طی سه سال 
بررسی توسط خانم جعفری مجری این زیرپروژه، درمجموع جایگاه 
حفاظتی 38 گونه گیاهی انحصاری و نادر بررسی شد، الزم به ذکر 

است به زودی شاهد انتشار نتایج این کار خواهیم بود.
     در اوسط سال 1395، به سبب فعالیت های مستمر علمی و کسب 

در  شد.  فراهم  بومادران  جنس  گیاهان  رویشگاه  به  مأموریت 
مدت سه روز مأموریت، صفات بارزی همانند صداقت، راستی، 
فروتنی، نظم، عالقه به تحقیقات، اشتیاق به بررسی گیاهان کشور 
و استان، دلسوزی در انجام صحیح وظایف، قلبی آکنده از عشق 
و نگاه پرامید به آینده علم گیاه شناسی استان به وضوح در رفتار 
ایشان دیده می شد. پس از مراجعه به شیراز هماهنگی های الزم 
با مسئولین وقت مرکز تحقیقات در مورد استخدام او انجام و مقرر 

شد پس از دفاع از پایان نامه  به استخدام مرکز درآید.
در  مرداد 1353  پانزدهم  در  مهندس عفت جعفری،  خانم 
شهرستان سپیدان استان فارس در خانواده ای اصیل و ریشه دار متولد 
شد، فرزند سوم خانواده بود، در ایام کودکی به دلیل تغییر محل شغل 
پدر، به همراه اعضای خانواده به شیراز آمد و دوران تحصیالت ابتدایی 
و راهنمایی خود را در این شهر گذراند. سپس به دبیرستان توحید، 
یکی از بهترین مدارس جنوب کشور، رفت و با درجه عالی موفق به 
اخذ مدرک دیپلم شد، در همان سال با شرکت در کنکور سراسری، در 
رشته گیاه شناسی بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز پذیرفته و پس 
از چهار سال تالش شبانه روزی در اول تیر ماه سال 1376 در مقطع 
کارشناسی ارشد  آزمون  در  بالفاصله  شد،  فارغ التحصیل  کارشناسی 
شرکت کرد و در مهرماه همان سال در دانشگاه فردوسی مشهد، رشته 
از  پس  شد.  پذیرفته  سیستماتیک  اکولوژی-  گرایش  با  گیاه شناسی 
دریافت مدرک کارشناسی ارشد در بیست و سوم آبان ماه 1378، در 
»مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد استان فارس« استخدام 
شد و فعالیت علمی خود را در بخش گیاه شناسی این مرکز آغاز کرد. 

 فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی 
گیاه شناسی اساسًا علمی پیچیده، سخت و خشک است و معمواًل افراد 
مگر  می دهند،  نشان  عالقه  رشته  این  در  پژوهش  و  تحقیق  به  کمی 
اینکه عالقه به شناخت و حفظ منابع طبیعی تجدید شونده، وجودشان 
بدو ورود  از  او  بود.  این چنین  باشد، مهندس جعفری  لبریز کرده  را 
به مرکز، بررسی و شناخت خانواده پیچیده و سخت کاسنی را آغاز 
کرد، خانواده ای که حدود دو هزار نمونه گیاهی آن از نقاط مختلف 
توانست  او  بود.  شده  جمع آوری  تحقیقات  مرکز  هرباریوم  در  استان 
این خانواده را شناسایی کند. تالش و پشتکار  طی دو سال گیاهان 
او در مطالعات گیاه شناسی استان فارس، مورد توجه مسئوالن بخش 
گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور قرار گرفت و از او 
برای همکاری در طرح ها و پروژه های ملی مانند نگارش فلور فارسی 
ایران با مسئولیت آقای دکتر مصطفی اسدی دعوت شد. او با پذیرفتن 
این دعوت، به عنوان مجری در یکی از سخت ترین جنس های خانواده 
کاسنی به نام گل قاصد در طرح ملی »تهیه و نگارش فلور فارسی 
در  طرح  این  نتایج  کرد.  کار  به  شروع  ایران«  در  قاصد  گل  جنس 
کتابی تحت عنوان » فلور ایران، شماره 77: تیره کاسنی، تبار کاسنی« 
نتایج طرح های 4 پژوهشگر دیگر، در 548 صفحه توسط  به همراه 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به چاپ رسید. در سال 1384 
با عضویت هیئت علمی این مرکز، فعالیت های علمی خود را ارتقا داد 
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امتیازهای پژوهشی الزم موفق به کسب ارتقا از مرتبه مربی به مرتبه 
استادیار پژوهشی شد تا افتخار دیگری را برای خود و خانواده اش رقم زند.

  مجری طرح های ملی در استان فارس
خانم جعفری در مدت زمانی که در مرکز مشغول به کار بودند مجری 
استانی پنج طرح ملی به شرح زیر بودند که چهار طرح به پایان رسیده 

و تنها یک طرح در دست اجرا باقی مانده است:
1- تهیه و نگارش فلور ایران، جنس گل قاصد در ایران، 1385

2- تهیه و نگارش فلور ایران، قبیله هاي آرکتوتیده، هلیانته، کاالندوله و 
اوپاتوریه در ایران، 1389

3- تهیه و نگارش فلور ایران، تیره سس در ایران، 1393
4- تهیه و نگارش فلور ایران، تیره هاي انار شیطان، کنجد و ایشک در 

ایران، 1398
5- تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های شمال شرق استان 

فارس )مناطق مرکزی به سمت شمال در استان(، در دست اجرا 

 همکاری در طرح های ملی استان فارس
ایشان از ابتدای ورود به مرکز جدا از تسلط به علم گیاه شناسی، به دلیل 
حسن اخالق، سلوک نیکو و سعه صدر با همکاران، در هفت طرح ملی 

به شرح زیر به عنوان همکار و گیاه شناس حضور داشتند: 
1- شناسایي گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در استان فارس، 1384

2- بررسي سیتوژنتیک گراس ها و لگوم هاي موجود در بانک ژن منابع  
طبیعي با استفاده از آنالیز تصویري، 1389

از  بومادران  مختلف  گونه هاي  بذر  تکثیر  و  شناسایي  ارزیابي،   -3
نمونه هاي موجود در بانک ژن منابع طبیعي ایران، 1392

4- مطالعه تکمیلي تهیه نقشه پوشش گیاهي و تعیین جذابیت گیاهان 
حوزه آبخیز گله دار به منظور تهیه تقویم زنبورداري، 1394

5- شناسایي نمونه هاي هرباریومي موجود در هرباریوم استان فارس و 
تکمیل اطالعات گیاهي استان، 1395

6- جمع آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استان های جنوبی کشور 
و نگهداری آنها در بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

)فاز اول گیاهان چوبی، انحصاری و نادر(، 1395
7- جمع آوری و شناسایی گلسنگ ها و خزه های استان فارس، 1396 

 آثار علمی
نشریات ترویجی

1- مرور جنس کنگر  Gundelia tournefortii به عنوان یک گیاه 
دارویی در ایران، 1394. نشریه شماره 14، انتشارات مرکز تحقیقات 
و  جعفری  عفت  )تألیف  فارس  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و 

غالمعباس قنبریان(
سپیدان،  شهرستان  در  زنبور عسل  استفاده  مورد  گیاهان  معرفی   -2
1394. نشریه شماره 22، انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

و منابع طبیعی فارس )تألیف عبدالحمید کریمی و عفت جعفری(
3- شناخت پنج جنس مختلف از خانواده نعناییان تحت عنوان آویشن 
در استان فارس، 1394. نشریه شماره 15، انتشارات مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس )تألیف احمد حاتمی، سارا 

صادقیان و عفت جعفری(
مقاالت علمی-پژوهشی

1- بررسي سیتوژنتیک چند گونه از جنس بومادران در ایران. مجله 
دانش کشاورزي تبریز، 1380

2- کروموزوم هاي فرعي در گیاهان. مجله کشاورزي و صنعت، 1381
3- بومادران. مجله کشاورزي و صنعت، 1382-1383

4- مطالعه گرده شناسي برخي گیاهان دارویي مورد استفاده زنبور عسل 
در استان فارس. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران، 1385

5- شناسایي گیاهان مورد استفاده زنبور عسل مربوط به سه تیره مینا، 
پروانه آسا و نعنا در استان فارس. مجله پژوهش و سازندگي، 1386

در  زنبور عسل  استفاده  مورد  گیاهان  پراکنش  تعیین  و  شناسایي   -6
طبیعی  اکوسیستم های  فصلنامه  فارس(.  )استان  گله دار  آبخیز  حوزه 

ایران، 1395
7- جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی. نشریه طبیعت ایران، 1396

نشریه  ایران.  نخود شیرازی در  انحصاری  8- جایگاه حفاظتی گونه 
طبیعت ایران، 1397

9- Pollen morphological studies on selected taxa of 
Asteraceae. Journal of Plant Sciences, 2007
10- Phytotoxic Effects of Chenopodium album L. 
Water Extract on Higher Plants. American Journal of 
Plant Physiology, 2007
11- Taraxacum aurantiacum )Asteraceae(, A new re-
cord for the flora of Iran. Iranian Journal of Botany, 2007
12- Calendula karakalensis )Asterceae(, A new record 
for the floa of Iran. Iranian Journal of Botany, 2009
13- A revision on the genera Bidens and Eclipta 
)Asterceae( in Iran. Iranian Journal of Botany, 2010
14- Cytogenetic studies in some species of Bromus L. in 
Iran. Asian Journal of Biological Sciences, 2010
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15- Presentation of flora, life forms and chorology of 
plant species in Jahrom area )Fars Province, Iran(. 
IUFS Journal of Biology, 2011
16- Application of achene morphology in systematics
of some Iranian Taraxacum )Asteraceae, Tribe 
Cichorieae( in Iran. Iranian Journal of Botany, 2012
17- A revision of Calendula L. in Iran. International
Journal of Advance Biological and Biomedical 
Science, 2014
18- Comparative essential oil composition of aerial 
parts of Tanacetum dumosum Boiss. from Southern
Zagros, Iran. Natural Product Research, 2015
19- Notes on taxonomic situation of Calenduleae in 
Iran. IUFS Journal of Biology, 2014
20- Essential Oil Composition of Aerial Parts of Salvia 
mirzayanii Rech. f. & Esfand. from Southern Fars, Iran. 
Analytical chemistry letters, 2015
21- Antioxidant activity and total phenolic content 
from aerial parts of three Cuscuta species. Analytical
chemistry letters, 2015

22- A revision of Cuscutaceae in Iran. Iranian Journal 
of Botany, 2016
23- Essential Oil Composition of Aerial Parts of 
Ziziphora clinopodioides Lam. from western of Shiraz, 
Iran. Analytical chemistry letters, 2017
24- Karyotypic variation in two species of the genus 
Cercis in Iran. Iranian Journal of Botany, 2017
25- Essential oil composition of aerial parts of Mi-
cromeria persica Boiss. from West of Shiraz. Iran Nat-
ural Product Research, 2018

مقاالت ارائه شده در گنگره ها و سمینارهای داخل و خارج از کشور
ایران  در  الکتوسه  طایفه  به  متعلق  گونه هاي  و  جنس ها  مطالعه   -1
براساس ویژگي هاي ریختي میوه. دهمین کنفرانس زیست شناسي، 1380

در  زنبور عسل  استفاده  مورد  گرده زاي  و  شهد  زا  گیاهان  مطالعه   -2
استان فارس. پنجمین سمینار پژوهشي زنبور عسل، 1382

و  مناطق جنوب  دارویي  گیاهان  بر  زنبور عسل  عملکرد  مقایسه   -3
علمي  همایش  سپیدان(.  و  )شهرستان هاي المرد  فارس  استان  شمال 

گیاهان دارویي وعسل، 1384، ارومیه
استان  در  عسل خیز  دارویی  گیاهان  برخی  گرده شناسی  مطالعه   -4

فارس. همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی، 1384، مشهد
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5- بررسی گونه های دارویی مناسب برای استفاده زنبور عسل در استان 
فارس. همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی، 1384، مشهد

کنفرانس  سیز دهمین  فارس.  استان  در  گون  جنس  مطالعه   -6
زیست شناسي، 1384، گیالن

7- مطالعه سیستماتیک جنس گل قاصد در ایران. چهار دهمین کنفرانس 
زیست شناسي، 1385، تهران

8- اجزای فرار ملیس دارویی کشت شده در شیراز. اولین همایش ملی 
زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور، 1385، تالش

9- بررسی گیاه دارویی زوفا کشت شده در شیراز. اولین همایش ملی 
زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور، 1385، تالش

10- بررسی گیاه هایپریکوم پرفوراتو در ایران. کنگره بین المللی طب 
سنتی و مکمل، 1387، مازندران

11- بررسي پراکنش گیاه اکلیپتا پروستر اتا در ایران. خالصه مقاالت 
همایش علمي توسعه صنعت گیاهان دارویي ایران، 1388، تهران

12- تحلیلي بر پروژه هاي پخش سیالب از دیدگاه پایداري پوشش 
اراضي  پایدار  مدیریت  ملي  آموزشي  کارگاه  سومین  بومي.  گیاهي 

حاشیه اي خشک )فاز 2(، 1390
13- بررسی سیتوژنتیکی چند گونه اجیلوپس با بهره گیری از سیستم 
آنالیز تصویری در ایران. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، 1391، تهران

14- تهیه لیست فلورستیک ایستگاه آبخوانداری کوثر. چهارمین کارگاه 
آموزشي ملي مدیریت پایدار اراضي حاشیه اي خشک )فاز 2(، 1391

15- مروري بر جنس گزانتیوم در ایران. هفدهمین کنفرانس سراسری و 
پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، 1391، کرمان

استان  در  مهم  دارویي  گیاه  یک  به عنوان  قاضي  گل  شناخت   -16
بین المللی  کنفرانس  پنجمین  و  سراسری  کنفرانس  هفدهمین  فارس. 

زیست شناسی ایران، 1391، کرمان
17- معرفي گل اشک به عنوان یک گونه در معرض خطر در استان 
بین المللی  کنفرانس  پنجمین  و  سراسری  کنفرانس  هفدهمین  فارس. 

زیست شناسی ایران، 1391، کرمان
18- دریاچه هاي استان فارس به عنوان یکي از مناطق مهم اکوتوریسم. 
دومین همایش ملي گردشگري و طبیعت گردي در ایران، 1392، همدان

19- نقش مناطق حفاظت شده و پارک هاي ملي در رونق طبیعت گردي 
ملي  همایش  دومین  فارس.  استان  در  بمو  ملي  پارک  بر  تأکید  با 

گردشگري و طبیعت گردي در ایران، 1392، همدان
20- بررسي تنوع گیاهي مرتع چشمه انجیر در استان فارس. اولین 
همایش الکترونیکي یافته هاي نوین در محیط زیست و اکوسیستم هاي 

کشاورزي، 1393، تهران
21- جمع آوری و شناسایي خانواده چتریان در استان فارس. اولین 
همایش الکترونیکي یافته هاي نوین در محیط زیست و اکوسیستم هاي 

کشاورزي، 1393، تهران
22- جمع آوری و شناسایي خانواده گاوزبان در استان فارس. اولین 
همایش الکترونیکي یافته هاي نوین در محیط زیست و اکوسیستم هاي 

کشاورزي، 1393، تهران
استان  در  حسین آباد  )قرق(  ایستگاه  فلورستیکي  بررسي   -23

فارس. اولین همایش الکترونیکي یافته هاي نوین در محیط زیست و 
اکوسیستم هاي کشاورزي، 1393، تهران

24- توانمندی مراتع حوزه آبخیز گله دار در تأمین منابع گیاهی شهدزا 
و گرده زا در زنبورداری. اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی 

زنبور عسل ایران، 1395، کرج
25- تقویم زنبورداری و میزان جذابیت منابع گیاهی در مراتع حوزه 
آبخیزگله دار. اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل 

ایران، 1395، کرج
26- The systemtic study of Achillea species )Astera-
ceae( in Iran. first International meeting )Compositae(, 
National Herbarium Pretoria, South Africa, 2003
27- Composition of essential oil from Oenothera bien-
nis L. of Iran. 41st international symposium on essen-
tial oil, Poland, 2010
28- Distribution of Siegesbeckia orientalis L. as a me-
dicinal plant in Iran. National Congress on Medicinal 
Plants in Iran, Kish Island, Iran, 2012
29- Distribution of Gundelia tournefortii L. as a me-
dicinal plant in Iran. National Congress on Medicinal 
Plants in Iran, Kish Island, Iran, 2012
30- Investigation on distribution of Eupatorium can-
nabinum L. in Iran. National Congress on Medicinal 
Plants in Iran, Kish Island, Iran, 2012
31- Cytogenetic studies on Cercis L. as a medical 
plant. National Congress on Medicinal Plants in Iran, 
Kish Island, Iran, 2012

 سایر فعالیت های علمی و پژوهشی
تشریحي-  بررسي  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  در  مشاور   •
 Ephedra افدرا  چوب  میکرومرفولوژیک  آنالیز  و  ساقه  تکویني 

pachyclada. دانشگاه شیراز، 1392 
• داوري مقاالت علمي پژوهشي مجله گیاه شناسي ایران

مختلف  دوره هاي  عمومي  اکولوژي  و  گیاه شناسي  دروس  تدریس   •
علمي کاربردي مرکز آموزش عالي بعثت

او  از همت واالی  نشان  این همه پژوهش علمی در زندگانی کوتاه، 
دارد، بی شک فقدان این پژوهشگر عزیز، برای علم گیاه شناسی کشور 

فاجعه ای بس بزرگ و جبران ناپذیر است.
در پایان بر خود الزم می دانم مجدداً در گذشت ناگهانی همکار و 
پژوهشگر عزیز کشورمان را به جامعه علمی گیاه شناسی، همکاران و 
خانواده محترم ایشان تسلیت عرض کنم و از درگاه خداوند منان، برای 

آن مرحومه، مغفرت و برای بازماندگان، شکیبایی مسئلت دارم.


