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)Umbelliferae( نقد کتاب فلور ایران تیره چتریان
مهرنوش پناهی*

 
کارشناسان  و  پژوهشگران  گیاه شناسان،  همت  به  ایران  فلور  کتاب های  مجموعه 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال های متمادی از 1367 تاکنون به زبان 
فارسی چاپ شده است. از آنجایی که فلورهای چاپ شده پیشین )فلورا اورینتالیس و 
فلورا ایرانیکا( به زبان التین هستند و تنها گیاه شناسان آشنا به این زبان قادر به استفاده 
افراد  آسان  استفاده  برای  فارسی  زبان  به  منطقه  برای  فلوری  تدوین  هستند،  آن  از 
متخصص و غیرمتخصص در این زمینه کاری عظیم و قابل توجه بود. در این برنامه 
عالوه بر جمع آوری های مجدد و پیوسته از نقاط پراکنش گیاهان توسط گیاه شناسان 
کردن  ردوبدل  از   ،)TARI( ایران  مرکزی  هرباریوم  مجموعه  تکمیل  برای  مؤسسه 
و  جسته  بهره  نیز  دنیا  بزرگ  هرباریوم های  با  هرباریومی  نمونه های  و  اطالعات 

مجموعه ای منحصر به فرد تدوین شده است. 
فلور اوریانتالیس، قدیمی ترین فلور مربوط به شرق، در 5 جلد و به زبان التین 
 )Umbelliferae( در جلد دوم آن، تیره چتریان )است )شکل 1( که بواسیه )1872
پایین تر  تقسیمات  بزرگ  برخی جنس های  برای  و  معرفی می کند  را در ده طایفه 
در حد بخش )Section( معرفی کرده است. این مجموعه تا پیش از تدوین فلورا 
ایران،  ایرانیکا پرکاربردترین فلور در مشرق زمین بوده است که عالوه بر گیاهان 
بخش هایی از سایر کشورها از یونان، ترکیه تا در شرق آسیای میانه، پاکستان و 
مرزهای هند را در بر می گرفته است. در این فلور توصیف ویژگی های گونه های 
آورده  کننده(  )جمع آوری  نویسنده  نام  ذکر  با  جمع آوری  نقاط  برخی  و  گیاهی 
جلد   5 در   ،19۴8 سال  در  را  ایران  فلور  پارسا  احمد  آن  از  پس  است.  شده 
به زبان فرانسه منتشر کرد، این فلور شامل گونه های فلور اورینتالیس به عالوه 
گونه های جدید است. در جلد دوم این فلور، تیره چتریان تنها با ده زیرطایفه 
معرفی شده است )شکل 1(. در این کتاب ویژگی های گیاه شناسی گونه ها به طور 
مختصر و محل جمع آوری آنها به صورت کلی بدون ذکر شماره هرباریومی و 
نام نویسندگان درج شده است. همچنین، برای تعداد کمی از گونه ها، تصویری 
نقاشی شده بدون ذکر جزئیات و مقیاسی برای اندازه گیاه مشخص شده است. 
همکاری صدها  با  و  رشینگر  توسط  ایرانیکا  فلورا  مجموعه  بیستم،  قرن  در 
گیاه شناس برجسته دنیا به زبان التین تهیه شد. رشینگر )1987( جلد 162 
فلورا ایرانیکا را به تیره چتریان اختصاص داد )شکل 1( و گیاهان آن را در 
سه زیرتیره و ده طایفه )دو طایفه برای زیرتیره Saniculoideae و 8 طایفه 
برای زیرتیره Apioideae( معرفی کرد. او در این تیره 1۴0 جنس با وضعیت 
و  نامشخص  با جایگاه  را  دو جنس  و  کرد  معرفی  تاکسونومیکی مشخص 
مبهم به طور جداگانه ذکر کرد. این فلور محدوده گسترده ای از اروپای شرقی، 
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خاورمیانه و شرق مدیترانه تا نواحی شرق در چین، هند و 
سیبری را پوشش می دهد که فالت ایران را نیز در بر می گیرد. 
مجموعه کتاب های فلور ایران به زبان فارسی که از سال 
1367 تاکنون )1۴00( در 151 جلد توسط مؤسسه تحقیقات 
بر 6500  است، مشتمل  مراتع کشور چاپ شده  و  جنگلها 
فلور  مجموعه  این  در  است.  گیاهی  تیره  در 150  تاکسون 
جغرافیایی،  پراکندگی  مترادف ها،  گیاه،  توصیف  مشخصات 
از  یکی  است.  فنولوژی هر گونه مشخص شده  و  زیستگاه 
مشخصه های برجسته این مجموعه، ترسیم شکل با مقیاس 
بسیار  گیاه  شناسایی  در  که  گونه هاست  از  تعدادی  برای 
کمک کننده است. فلور چتریان ایران، جلد 5۴ از این مجموعه 
است که به همت دکتر ولی اله مظفریان در سال 1386 نگارش 
شده است )شکل 2(. این کتاب در 596 صفحه با 71 تصویر 
از  و  است  شده  تنظیم  پراکنش  نقشه   329 و  شده  نقاشی 
ویراستاری گیاه شناسانی برجسته همچون مصطفی اسدی، علی اصغر 

معصومی و محبوبه خاتم ساز بهره برده است. 
نویسنده در مقدمه ای کوتاه به فارسی ویژگی های ریخت شناسی 
این تیره را ذکر کرده است و در نگارش توصیف گونه ها و جنس ها 
بواسیه  توسط  اورینتالیس  فلور  شامل  منتشرشده  فلورهای  سایر  از 
چتریان  تیره  جنس های  کتاب  تا   )1987( ایرانیکا  فلورا   ،)1872(
Leon� و Pimeniv نوشته )The genera of the Umbelliferae(

ov )1993( بهره برده است. در رده بندی گیاهان این تیره همچون فلورا 
ایرانیکا، سه زیرتیره و ده طایفه برای این تیره عنوان شده است. تیره 
چتریان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین تیره های گیاهی در ایران است 
که در این کتاب به صورت 121 جنس و 322 گونه ذکر شده است. 
جنس های بزرگ همچون .Ferula L با 32 گونه، .Pimpinella L با 
22 گونه، .Bunium L با 17 گونه و جنس های .Bupleurum L و 
.Prangos Lindl هرکدام با 1۴ گونه برای ایران معرفی شده اند. 116 
گونه از گیاهان تیره چتریان انحصاری ایران هستند که بیشتر در نقاط 
کوهستانی ایران در ارتفاعات زاگرس، البرز و خراسان پراکنش دارند 
و در این کتاب به خوبی مشخص شده اند. در این کتاب پس از شرح 
برای گونه های آن ذکر شده و سپس شرح  کلید شناسایی  جنس ها، 
کامل هر گونه به همراه نقاط پراکندگی آن در جهان و ایران و نمونه 
تیپ مشخص شده است. همچنین، برای برخی از گونه ها تصویر گونه 
با جزئیات ترسیم شده است. در زیر نام هر گونه نام فارسی معادل 
آن مشخص شده که به طور عمده برگرفته از کتاب »فرهنگ نام های 
گیاهان ایران« از این نویسنده است. همچنین، اگر نام مترادفی برای گونه 
وجود داشته ذکر شده و آدرس تصویر آن در فلورا ایرانیکا، یا تصویر 
معرفی شده در فلور رنگی ایران به همراه شماره نقشه پراکندگی مربوط 
به نمونه )در پایان کتاب( مشخص شده است که پژوهشگر می تواند 
عالوه بر اطالعات این کتاب به آدرس معرفی شده مراجعه کرده و از 
آن اطالعات استفاده کند. این یکی از نقاط قوت این فلور است. شرح 
گونه ها در این کتاب برگرفته از فلورا ایرانیکا و فلور اورینتالیس است 
و نقاط پراکندگی براساس مناطقی است که نویسنده، خود، مراجعه و 

نمونه ها را از طبیعت ایران جمع آوری کرده است. برخی از نمونه های 
ایرانیکا(  فلورا  نگارش  )زمان  پیش  سال های  در  شده  جمع آوری 
 )TARI( توسط رشینگر و همکارانش، که در هرباریوم مرکزی ایران
نگهداری می شوند نیز در این کتاب ذکر شده است که راهنمای خوبی 
برای پژوهشگران و دانشجویان علم گیاه شناسی و علوم مرتبط است.  
نویسنده در این کتاب، نام تعدادی از جنس ها را بر پایه مطالعات 
شده،  ارائه   )1993( همکارانش  و    Pimenov توسط  که  جدیدتر 
بازنگری کرده، یا بر پایه مطالعه دقیق تر خود نویسنده، نام قدیمی تر 
معرفی شده در فلور اورینتالیس یا منابع دیگر به صورت مترادف ذکر 
شده است که این موضوع ارزش کار مؤلف را بیشتر می کند. او همچنین 
 Kelussia. و  Opsicarpium Mozaff. دو جنس منوتیپیک جدید
Mozaff را از غرب ایران برای این تیره معرفی کرد و گیاه شناسان 
و  فعالیت ها  افتخار  به  را  جدید  منوتیپیک  جنس  یک  نیز  بزرگ 
 Mozaffariania Pimen. & مطالعات او روی این تیره، تحت عنوان
Maassoumi از جنوب  غرب ایران در سال 2003 نام گذاری کردند. 
به دنبال مطالعات مولکولی اخیر این جنس و Opsicarpium به ترتیب 
به جنس های Glaucosciadium B. L. Burtt & P. H. Davis و 
Pimpinella منتقل شدند. بنابراین، در مواردی نیاز به بازنگری در 

این تیره مشاهده می شود. 
کاستی هایی  می آید،  نظر  به  ضعف  نقطه  میان  این  در  که  آنچه 
در  نگهداری شده  تیپ  نمونه های  به  دسترسی  به دلیل عدم  که  است 
هرباریوم های اصلی و بررسی و مقایسه با نمونه های جمع آوری شده 
فلورا  نوشته های  پایه  بر  گونه ها  توصیف  بنابراین،  است.  داده  رخ 
ایرانیکا و دانش گیاه شناسی خود نویسنده انجام شده است و چه بسا 
برخی گونه ها از نمونه های تیپ کمی فاصله داشته باشند. قابل ذکر 
است که نویسنده وضعیت گونه هایی که جمع آوری و مشاهده نکرده را 

نیز خاطرنشان کرده است. 
و  تکنولوژی  و  علم  پیشرفت  با  بیست ویکم  قرن  در  نکته: 
به کارگیری روش های نوین برای شناسایی دقیق گیاهان، سیستم های 
مرتب  به طور  و  قدیمی تر شد  رده بندی جدید جایگزین سیستم های 
)آخرین  می شود  بازنگری  گیاه شناسان  توسط  گونه ها  نام گذاری 
 .)3 شکل   ،2016 سال  در  شده  ارائه   APG IV رده بندی  سیستم 
سیستم  روش  از  پیروی  ایران  فارسی  فلورهای  مشکالت  از  یکی 
رده بندی کرونکوئیست است که اختالفاتی با روش های جدیدتر در 
گیاهان  اطالعات  بازنگری  و  به روزرسانی  اگر  می شود.  مشاهده  آن 
توسط  می تواند  شود،  انجام  فلورها  اطالعات  شدن  آنالین  با  همراه 
بهره برداری  مورد  دنیا  گیاه شناسان  و  صاحب نظران  از  بسیاری 
و  تکمیل  همچنین،  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  منبع  به عنوان  و 
بین المللی سایت های  مطابق  گونه ها  مترادف  نام های  به روزرسانی 
و  IPNI )http://ipni.org) ،GBIF (http://gbif.org(
 )https://www.catalogueoflife.org)ا  Catalogue of Life  
می تواند در به کارگیری این فلور و منابع داده ای آن به ویژه در امر تنوع 

زیستی گیاهان و حفاظت، مثمرثمر باشد. 
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شکل 1- فلور  پارسا )راست(، فلور اورینتالیس )وسط(، فلورا ایرانیکا )چپ(

شکل 2- تصویر روی جلد فلور ایران )تیره چتریان( )راست(، تصویر یک گونه نقاشی شده )وسط(، تصویر نقشه پراکنش گونه ها )چپ(

APG IV شکل 3- عنوان مقاله گروه      


