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با  که  است  اراده ای  با  زنان  و  مردان  وام دار  ایران  طبیعت  بی شک   
وطن،  به  عشق  به واسطه  روزگار،  نامالیمات  و  مشکالت  وجود 
این  طبیعت  و  گیاهان  شناسایی  در  و  پیمودند  را  کشور  جای جای 
گیاه شناسان  طبیعی،  علوم  متخصصان  میان  در  کردند.  تالش  سرزمین 
و  دارند  طبیعت حضور  در  محققان  سایر  از  بیش  کار،  ماهیت  به دلیل 
برای مشاهده مراحل رویشی انواع گیاهان در فصول مختلف به طبیعت 
نقطه عرصه های  به  نقطه  تا  ناچارند  همچنین  آنها،  می کنند.  ایران سفر 
بدون تردید  نکنند.  نا شناخته رها  تا گیاهی را  کنند  پیمایش  طبیعی را 
دکتر  نام  ایران،  گیاه شناسی  محققان  و  متخصصان  جامعه  میان  در 
تدوین  ایران،  فلور  شناسایی  در  فراوان  تالش  به دلیل  مظفریان  ولی اله 
و انتشار کتاب های گیاه شناسی و  گیاهان متعددی که شناسایی و برای 
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بومی و رویشگاه های طبیعی کسب کرد و موفق شد بیش از شصت 
جمع آوري  ایران  مختلف  مناطق  از  را  گیاهي  نمونه  هزار  پنج  و 
ایران  مرکزي  هرباریوم  در  همگی  نمونه ها  این  کند،  نام گذاري  و 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  گیاه شناسی  تحقیقات  بخش  در 
گزارش های  از  با ارزشی  مجموعه  ایشان  مي شوند.  نگهداري 
 22 که شامل  دارند  یادداشت های روزانه  و  مأموریت ها  صحرایی، 
جلد دفترچه 200 برگ است. ایشان عضو هیئت ویراستاران چند 
مجله علمی و نیز عضو انجمن های علمی و تحقیقاتی مختلف هستند. 
گونه   85 خود،  حرفه ای  دوران  طول  در  مظفریان،  دکتر 
از  بیش  و  معرفي  گیاه شناسي  دنیای  به  را  جدید  گیاهي 
در  است.  کرده  ثبت  ایران  براي  نیز  را  گیاهي  گونه  یک صد 
نام های با  چتریان  تیره  گیاهان  از  جدید  جنس  دو  مدت  این 
 Opsicarpium Mozaff. (2003( و Kelussia Mozaff. (2003(
نیز  چتریان  گیاهان  از  جنس  یک  و  کرد  ارائه  دانش  دنیاي  به  را 
ایشان  افتخار  به  وی  همکاران  از  یکی  و  روس  دانشمند  توسط 
)Mozaffariania  Pimenov & Maassoumi (2003 نام گذاري 
دکتر  افتخار  به  نیز  دیگر  گیاهی  گونه   15 همچنین،  است.  شده 
نام گذاري شده  ایشان  افتخار  به  گیاه شناسان  توسط سایر  مظفریان 
است که از جمله می توان به گونه های Dionysia mozaffarianii و 
Mentha mozaffarianii اشاره کرد. برخی از گونه هایی که توسط 
ایشان نام گذاری شده است، در جدولی که در ادامه می آید ذکر شده اند.
به  پژوهشی  طرح   ۹ مجری  خود،  خدمت  طول  در  مظفریان  دکتر 

شرح زیر بودند: 
بلوچستان، سال  و  استان سیستان  فلور  و شناسایي  1) جمع آوري 

62 تا 6۷.
2) طرح بررسي و شناسایي فلور استان هرمزگان، سال 62 تا 6۷.
Um� تیره چتریان  فارسي،  به  زبان  ایران  فلور  نگارش  و  تهیه   (3

دارد.  ویژه ای  و  خاص  جایگاه  کرده اند،  معرفی  جهان  به  بار  اولین 
دکتر ولي اله مظفریان در سال 1332 در شهرستان دماوند متولد شد. 
ایشان دوران تحصیالت ابتدایي و متوسطه را در زادگاه خود و با تالش 
و پشتکار فراوان طي کرد، در سال 1350 پس از اخذ دیپلم و شرکت 
در کنکور سراسری، در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در رشته 
شد.  فارغ التحصیل  سال 1356  در  و  پذیرفته  طبیعی  منابع  مهندسی 
وي بالفاصله در باغ گیاه شناسی ملی ایران مشغول به  کار شد و بعدها 
که باغ گیاه شناسی با مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ادغام 
فعالیت  های  به  گیاهشناسی  تحقیقات  بخش  در  محقق  به عنوان  شد، 
علمی خود ادامه داد. در بدو استخدام، با بهره گیری از دانش بزرگانی 
چون پرفسور رنه مارک و همکارانش در باغ گیاه شناسی ملی ایران 
تیره  گیاهان  بر  او  تمرکز  با  پرداخت،  گیاه شناسی  دانش  فراگیری  به 
چتریان )Umbelliferae)، در سال 1362 »گیاهان تیره چتریان در 
ایران )کلید شناسایی و پراکنش)« در قالب نشریه شماره 35 مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع و به زبان انگلیسی منتشر شد. وی با تدوین 
این کتاب، توانایی خود را در علم گیاه شناسی به عنوان یک گیا ه شناس 
زبده به نمایش گذاشت. ایشان در همین سال به عنوان عضو هیئت علمی 
در   1368 سال  در  شد.  پذیرفته  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
دانشکده علوم دانشگاه تهران در رشته علوم گیاهی با گرایش رده بندی 
گیاهی تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد و در سال 
1381 در همین دانشکده موفق به اخذ درجه دکتری تخصصی در رشته 
علوم گیاهی با گرایش رده بندی گیاهی شد. ایشان دارای دو فرزند پسر 
با درجه تحصیالت مهندسی هستند که برایشان آرزوی موفقیت داریم. 

فعالیت های علمی و پژوهشی
متعدد  مأموریت های  با  مظفریان، در سال هاي خدمت  ولی اله  دکتر 
گیاهان  خصوص  در  بسیاری  اطالعات  ایران،  مختلف  مناطق  به 

در حال جمع آوری نمونه گیاهی، منطقه تنگ صیاد سال 138۹عملیات صحرایی در منطقه دریاچه نئور سال 13۷2
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New plant species and genus introduced by Mozaffarian

Boragin.; Onosma Assadii Mehrabian & Mozaff. (2018( Crucif.; Aethionema semnanensis Mozaff. (1996(
Boragin.; Onosma bakhteganensis Mozaff. & Mehrabian 
(2018(

Crucif.; Thlaspi Maassoumi Mozaff. (1996(

Boragin.; Onosma marivanensis Mozaff. & Mehrabian (2018( Crucif.; Thlaspi trinervium (DC.( Mozaff. (1996(
Boragin.; Onosma sanandajensis Mehrabian & Mozaff. (2018( Crucif.; Erysimum elymaiticum Mozaff. (2008(
Boragin.; Onosma targevarense Mozaff. & Mehrabian (2018( Lab.; Salvia Jamzadii Mozaff. (1991(
Boragin.; Onosma Wendelboi Mehrabian & Mozaff. (2018( Lab.; Nepeta makuensis Jamzad & Mozaff. (1998(
Caryophyll.; Gypsophila rupestris Mozaff. (1991( Papilion.; Indigofera sinuspersica Mozaff. (1996(

Caryophyll.; Gypsophila Mozaff. (2008(
Papilion.; Astragalus (Ornithopodium( Heinzianus Maassoumi & 
Mozaff. (2006(

Comp.; Centaurea paradoxa Mozaff. (1991(
Papilion.; Astragalus (Incani( mehranensis Maassoumi & Mozaffarian 
(2008(

Comp.; Myoporon demavandica Mozaff. (1991( Papilion.; Lathyrus alamutensis Mozaff., Ahvazi & Charkhchian (2008(

Comp.; Atractylis Delvari Mozaff. (1996(
Papilion.; Hedysarum marandense Mozaff., Akrami & Maassoumi 
(2011(

Comp.; Serratula Khuzistanica (Mozaff.( Mozaff. (1998(
Papilion.; Astragalus (Hymenostegis( rijabensis Maassoumi, Mozaff. & 
Bagheri (2017(

Comp.; Echinops longipenicellatus Mozaff. & Ghahr. (2002(
Papilion.; Astragalus (Craccina( kelishomensis Maassoumi , Mozaff. & 
Moradi (2017(

Comp.; Echinops procerus Mozaff. (2002( Primul.; Dionysia Khatame Mozaff. (2002(
Comp.; Echinops taftanicus Mozaff. & Ghahr. (2002( Ros.; Pyrus kandavanica Ghahrem., Khatamsaz & Mozaff. (1991(
Comp.; Tanacetum bachtiaricum Mozaff. (2005( Ros.; Cerasus paradoxa Dehsiri & Mozaff. (2012(
Comp.; Tanacetum elbursense Mozaff. (2005( Ros.; Cerasus yazdiana Mozaff. (2002(
Comp.; Tanacetum persicum (Boiss.( Mozaff. (2005( Ros.; Potentilla humilis Mozaff. (2016(
Comp.; Echinops viscidulus Mozaff. (2006( Scrophulari.; Verbascum scoparium Mozaff. (1988(
Comp.; Serratula calcarea Mozaff. (2006( Scrophulari.; Verbascum gilanicum Mozaff. (2016(
Comp.; Echinops psammophilus Mozaff. (2006( Umbell.; Angelica urumiensis Mozaff.
Comp.; Echinops quercetorum Mozaff.  (2006( Umbell.; Bupleurum Ghahremanii Mozaff. (1991(.
Comp.; Echinops shulabadensis Mozaff. (2006( Umbell.; Bupleurum gilanicum Mozaff. (2015(
Comp.; Echinops Abazarie Mozaff. (2006( Umbell.; Diplotaenia damavandica Mozaff., Hedge & Lamond  (1987(
Comp.; Echinops avajensis Mozaff. (2006( Umbell.; Eryngium iranicum Mozaff. (2013(
Comp.; Echinops bkhtiaricus Mozaff. (2006( Umbell.; Johrenia ramosissima Mozaff. (2003(
Comp.; Echinops delicates Mozaff. (2006( Umbell.; Kelussia Mozaff. (2003(
Comp.; Echinops kazerunensis Mozaff. (2006( Umbell.; Kelussia odoratissima Mozaff. (2003(
Comp.; Echinops kermanshahanicus Mozaff. (2006( Umbell.; Leutea Avicenniae Mozaff. (2003(
Comp.; Echinops khansaricus Mozaff. (2006( Umbell.; Leutea elbursensis Mozaff. (2003(
Comp.; Echinops khuzestanicud Mozaff. (2006( Umbell.; Leutea kurdestanica Mozaff. (2003(
Comp.; Echinops laricus Mozaff. (2006( Umbell.; leutea turcomanica  (Schishk.(Mozaff. (2003(
Comp.; Echinops leiopolyceroides Mozaff. (2006( Umbell.; Opsicarpium Mozaff. (2003(
Comp.; Centaurea kabirkuhensis Mozaff., F. Ghahrem. & 
Fereid. (2012(

Umbell.; Opsicarpium insignis Mozaff. (2003(

Comp.; Lactuca birjandica Mozaff. (2015( Umbell.; Peucedanum Pimenovii Mozaff. (2003(
Comp.; Lactuca gilanica Mozaff. (2015( Umbell.; Pimpinella gilanica Mozaff. (2016(
Comp.; Helichrysum kermanicum Mozaff. & Rajaei (2016( Umbell.; Pimpinella Khyyamii  Mozaff. (2003(
Comp.; Cousinia brevicaulis Attar, Mozaff. & Mirtadzadini  
(2016(

Umbell.; Pycnocycla bashagardianna Mozaff. (1985(

Convolvul.; Convolvulus kurdicus Mozaff. (2002( Crucif.; Aethionema semnanensis Mozaff. (1996(
Convolvul.; Convolvulus elymaiticus Mozaff. (2010( Crucif.; Thlaspi Maassoumi Mozaff. (1996(
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belliferae، سال ۷2 تا 82.
 Anthemideae 4) تهیه و نگارش فلور ایران به  زبان فارسي، قبیله

تیره Compositae، سال ۷2 تا 82.
5) تهیه و نگارش فلور ایران به  زبان فارسي، قبیله Echinopeae از 

تیره Compositae، سال ۷8 تا 81.
6) تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی، قبیله Cynareae از 

تیره Compositae به جز Cousinia، سال 83 تا 8۷.
 ،(Rubiaceae(۷) تهیه و نگارش فلور ایران به  زبان فارسي، تیره روناس

سال 86 تا ۹0.
هفت بند  تیره علف  فارسي،  به  زبان  ایران  فلور  نگارش  و  تهیه   (8
Bistorta ,Persicaria ,Polygo� جنس هاي   Polygonaceae

num سال  86 تا ۹0.
۹) جمع آوري و شناسایي و نگارش فلور رنگي جنگل هاي استان 

گیالن، سال های ۹1 تا ۹3.
همچنین ایشان در ۹3 طرح تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع و مراکز تحقیقات استان ها به عنوان همکار مشارکت کرده اند. 

آموزشی فعالیت های 
طی سال های گذشته، دکتر ولی اله مظفریان در دانشگاه های مختلف 
بیش  در  عالوه بر آن  و  پرداخته  گیاه شناسی  علم  تدریس  به  کشور 
راهنما  استاد  به عنوان  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه   42 از 
)دانشکده  تهران  دانشگاه های  در  ایشان  آفریده اند.  نقش   مشاور  و 
بیابانی  اکوسیستم های  علوم  دروس  کشاورزی)،  دانشکده  و  علوم 
درس  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  در  هرز،  علف های  شناخت  و 
دروس  تحقیقات  و  علوم  واحد  آزاد  دانشگاه  در  زیست شناسی، 
در  ایران،  درختچه های  و  درختان  شناخت  و  گیاهی  جغرافیای 
درختچه های  و  درختان  شناخت  درس  بهشتی  شهید  دانشگاه 
ایران و آشنایی با گونه های مناسب ایجاد فضای سبز را در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری تدریس کرده اند. همچنین، در65 سمینار 
علمي و ترویجي شرکت کرده که خالصه مقاالت یا مقاالت کامل 

ارائه شده در آن سمینارها منتشر شده است.
مجموعه تألیفات ایشان به شرح زیر است:

مؤسسه  انتشارات   ،The family of Umbelliferae in Iran  .1
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 1362.

2.  رده بندي گیاهي در 2 جلد، انتشارات امیرکبیر، 13۷3. با سه 
بار تجدید چاپ.

3. گل ها و گیاهان دارویي گیالن، کتاب گیالن، 13۷4.
Dictionary of Ira� ،4. فرهنگ نام هاي گیاهان ایران به سه زبان
به  بار  نه  تاکنون   .13۷5 معاصر،  فرهنگ   ،nian plants name
با تغییرات اساسی در  زیور چاپ آراسته شده و ویرایش دوم آن 

دست چاپ است.
5. فلور استان خوزستان با عکس رنگي، مرکز تحقیقات خوزستان، 

.13۷8
6. فلور استان یزد با عکس رنگي، انتشارات یزد، 13۷۹.

با عکس رنگي و سیاه و سفید،  ایران  ۷. درختان و درختچه هاي 
انتشارات فرهنگ معاصر،1383 )برنده جایزه کتاب سال 1383)، 

با سه بار تجدید چاپ.
 ،Umbelliferae چتریان  تیره  فارسي،  زبان  به  ایران،  فلور   .8

انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 1386.
انگلیسي،  التینی،  زبان   5 به  گیاه شناسي  اصطالحات  فرهنگ   .۹
با   138۷ معاصر،  فرهنگ  انتشارات  فارسي،  و  آلماني  فرانسوي، 

سه بار تجدید چاپ.
انتشارات   ،Echinopeae قبیله  فارسي،  زبان  به  ایران،  فلور   .10

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 138۷.
11. فلور ایران، به زبان فارسي، قبیله Anthemideae، انتشارات 

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 138۷.
12. فلور استان ایالم با عکس رنگي، فرهنگ معاصر، 138۷.

13. نگاهی به پوشش گیاهی بزقوش، نزهت، 1388.
14. نگاهی به پوشش گیاهی رویشگاه جنوب ایران )در مجموعه 
انتشارات  پاپلی یزدی)،  دکتر  بازنشستگی  به مناسبت جشن  مقاالت 

پاپلی، 138۹.
15.شناخت گیاهان دارویي و معطر ایران،

،(Identification of Medicinal and aromatic plants of Iran(
 فرهنگ معاصر، 13۹1 ) برنده جایزه کتاب فصل زمستان 13۹1 
و کتاب سال 13۹2 و کتاب سال مؤثر در حوزه سالمت). تاکنون 
سه بار تجدید چاپ شده و ترجمه انگلیسی آن نیز آماده چاپ و 

انتشار است.
علي  مازندران/  استان  دارویي  گیاهان  پراکنش  و  شناسایي   .16

Plants named  by honor of Mozaffarian

Asclepiad.; Vincetoxicum Mozaffarianii M. Zaeifi (1999( Papilion.; Astragalus (Caprini( Mozaffarianii Maassoumi (1987(

Boragin.; Onosma Mozaffariani Mehrabian (2014(
Papilion.; Astragalus (Platonychium( neo�mozaffariani Maassoumi 
(2000(

Coomp.; Cousinia Mozaffarianii Attar, Assadi & Ghahr. (2000( Papilion.; Onobrychis Mozaffarianii Amirabadizadeh (2007(
Crucif.; Alyssum Mozaffariani Kavousi (2001( Primul.; Dionysia Mozaffarianii Liden (2000(
Lab.; Mentha Mozaffarianii Jamzad (1987( Umbell.; Mozaffariania Pimen. & Maassoumi (2003( 
Lili.; Allium Mozaffarianii Maroofi & R. M. Fritsch. (2010( Umbell.; Mozaffariania insignis Pimen. & Maassoumi (2003(

Malv.; Alcea Mozaffarianii Gahrem, Pakravan & Assadi (2001(
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تهران،  دانشگاه  انتشارات  پایدار)،  بهره برداری  و  تولید  بوم شناسی، 
فصل اول، صفحات 46- 1.

عبدالسالم  و  مظفریان  ولي اله  ایالم/  دارویي  گیاهان  شناخت   .1۹
پیري، انتشارات زاگرو، 13۹3.

20. آشنایي با گیاهان شاخص ایران با تکیه بر جغرافیاي گیاهي به منظور 
.13۹3 مهکامه،  انتشارات  )اکوتوریسم)،  گردي  طبیعت  آموزش 

و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  دیگران،  و  مظفریان  ولي اله  احساني، 
مراتع کشور، 13۹2.

جدید،  گونه های  معرفی  با  همراه  بزقوش،  گیاهی  پوشش   .1۷
کتابیار، 13۹2.

و  پراکنش  ایران:  در طب سنتی  رایج  دارویی  گیاهان  معرفی   .18
نیازهای اکولوژیک )در مجموعه مقاالت با عنوان گیاهان دارویی، 

دکتر مظفریان در حال کار در هرباریوم مرکزی ایران

برخی از کتاب های تألیفی دکتر ولی اله مظفریان
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باغ  نظر، 13۹۷.

فرهنگ  رنگی،  تصاویر  با  شهرستان)  و  )کوه  دماوند  فلور   .22
معاصر، 13۹۷.

ایلیا،   فرهنگ  انتشارات  رنگی،  تصاویر  با  گیالن  استان  فلور   .23
13۹۷. )برنده جایزه کتاب سال 13۹8)

انتشارات   ،Cynareae قبیله  فارسي،  زبان  به  ایران،  فلور   .24
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. 

و  رنگی  تصاویر  همراه  به  گیالن  معطر  و  دارویی  گیاهان   .25
کاربردها و مصارف آنها، انتشارات ایلیا.

عادل  مظفریان،  ولی اله  ایران/  هرز  گیاهان  شناسایی  کتاب   .26
انتشارات شهرآب. رمضانی، 

Dictinonary of Iranian Plants Names, Second Edi� .2۷
.tion

 Identification of Medicinal and Aromatic Plants in  .28
.Iran, In English

   
   سایر كتاب هاي در دست انتشار:

Food is Medicine ،2۹. ترجمه کتاب غذا داروست
گیاهان  نگاه داری  و  انتخاب  چگونگی  راهنمای  کتاب  ترجمه   .30

آپارتمانی

31. گیاهان شهرها و نواحي گردشگري ایران
32. معرفي گونه هاي گیاهي مناسب ایجاد فضاي سبز در ایران

 ،(Rubiaceae( روناس  تیره  فارسی،  زبان  به  ایران،  فلور   .33
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

34. جغرافیایی گیاهی ایران با تکیه بر عناصر انحصاری و درختی 
و درختچه ای

35. شناخت و معرفی گیاهان آبزی در ایران
36. معرفی گونه های گیاهی مناسب زینتی شدن در ایران

3۷. فلور ایران، با تصاویر رنگی که حداقل در بر گیرنده عکس های 
حدود 5000 گونه از گیاهان ایران است.

38. شناخت و معرفی گیاهان سمی در ایران
3۹. چهل و چهار سال گیاه شناسی در ایران
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نوشتار زیر از قول خودشان نقل می شود:
»بنده در طول دوران خدمت، موفق به نوشتن گزارش روزانه پیرامون 
کارهای صحرایی شدم، این نوشته ها در 22 دفترچه 200 برگی در 
یک شکل و در یک اندازه تهیه شده اند و شامل مطالب مختلفی ازجمله 
اطالعات مربوط به جمع آوری گیاهان در قالب وظایف اداری برای 
تکمیل هرباریوم مرکزی ایران، نام گونه های گیاهی هر یک از نقاط 
از  یک  هر  از  جمع آوری شده  هرباریومی  نمونه های  و  مطالعه  مورد  
مناطق است. این مطالب بیشتر حاصل عملیات صحرایی، طرح های 
ایران،  رودخانه های  آبخیز  حوزه های  مطالعات  کشاورزی،  جامع 
مطالعات مربوط به مناطق حفاظت شده محیط زیستی، مطالعات مربوط 
نفت،  و  گاز  انتقال  خطوط  ایران،  در  سدها  محیط زیستی  مسائل  به 
استان های  رنگی  فلور  نگارش  برای  نمونه برداری ها  و  جمع آوری ها 
همچنین  است،  تهیه  دست  در  و  تألیفی  کتاب های  سایر  و  مختلف 
حاوی فهرستی از عکس های تهیه شده در طول این مدت، به همراه 
نام عکس ها و شماره هرباریومی نمونه های عکس برداری شده است، 
با دوربین های  تایی رنگی  فیلم 36  این عکس ها شامل 250 حلقه 
آنالوگ و حداقل 65 هزار قطعه عکس رنگی با دوربین های دیجیتال 
است، که می توان از آنها )عکس ها و 22 دفتر یادداشت های روزانه) 
به عنوان گنجینه ای از اطالعات یک گیاه شناس یاد کرد. در سال های 
اخیر تصمیم گرفتم این گزارش ها را به عنوان خاطرات یا دستاوردهای 
44 سال خدمت یک گیاه شناس بازنویسی کنم، با این هدف، پیش از 
بازنشستگی شروع به تایپ مطالب کردم و مطالب 8 دفتر از 22 دفتر 
را تایپ کردم که البته نیاز به تصحیح و ویرایش بسیار داشت، پس 
از آن به تایپ بقیه دفترها اقدام کردم، امیدوارم این مطالب، در یک 
کتاب )حدود 1400 صفحه ای) تقدیم عالقه مندان به گیاه شناسی شود، 
این کتاب می تواند راهنمای جامعی برای گیاه شناسان در جمع آوری 
گیاهان، آشنایی با مناطق جغرافیایی و نام علمی آنها باشد. الزم است 
یادآور شوم، در طول این مدت، نزدیک به 65000 نمونه هرباریومی 
تحقیقات  مؤسسه  هرباریوم  در  مختلف  مناطق  از  جمع آوری شده 
جنگلها و مراتع کشور، که عاشقانه و با خلوص نیت تمام در آن کار 
نگهداری  می دانم،  ایران  مردم  و  آن  مدیون  را  دانش خود  و  کرده ام 
می شود. این نمونه ها در قالب وظایف اداری و مطالعات و با استفاده 
از هزینه های تأمین شده توسط مهندسین مشاور و مرخصی های اداری 
اگر  آبان 1400)،  )پانزدهم  نیز  بعد  به  امروز  از  شده اند،  جمع آوری 
عمری باقی باشد، برای نام گذاری گونه های گیاهی ایران، صمیمانه در 

خدمت این مجموعه خواهم بود.
علمی  درجه  با   13۹6 سال  پایان  در  مظفریان  ولی اله  دکتر  آقای 
با  این  وجود،  آمدند،  نائل  بازنشستگی  افتخار  به  پژوهش  استاد 
اجراست.  و  پیگیری  حال  در  همچنان  ایشان  علمی  فعالیت های 
هستند،  متعددی  کتاب های  نوشتن  مشغول  ایشان  حال حاضر،  در 
برخی از کتاب های ایشان نیز نیاز به تجدید چاپ و بازنگری دارند 
این  برای  شد.  خواهند  منتشر  زودی  به  خودشان،  بیان  طبق  که 

استاد فرهیخته آرزوی سالمتی و تداوم عمر پربرکت  دارم.


