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جم زاد مطالعات فلور را از سال  68آغاز کرد و توانست
پنــج خانــواده گیــاه را بهطــور کامــل شناســایی کند که
بزرگتریــن آنهــا خانواده نعنا بود .شــاید باورتان نشــود
ولــی جم زاد بیش از  500نوع نعنــا با خواص دارویی و
عطرهای گوناگون را در ایران شناســایی کرد .پژوهش و
نگارش مجموعه فلور نعنا  13سال زمان برد و اهمیت
کتاب فلور نعنا زمانی مشخص میشود که بدانید این
کتــاب عنوان «کتاب ســال جمهوری اســامی ایران» را
در ســال  92از آن خــودش کــرد .خانــواده گل پامچــال
کــه از گلهــای زینتــی محبــوب جــم زاد اســت از دیگر
خانوادههایــی بودند که فلــورش را به نــگارش درآورد.
تحصیــل در مقطع دکتری در دانشــگاه لندن و باغ کیو
که معروف ترین باغ گیاه شناســی دنیاست باعث شد
جــم زاد با رشــتههای جدید و تکمیلــی و تکنیکهایی
که در ایران نبود آشنا شود و آنها را به ایران منتقل کند.
«آنجــا دسترســی به منابع روز علمی راحــت بود و من
پیشــرفت خوبی داشــتم .در زمان مطالعه فلور من به
روشهای دیگری جز روشهای کالســیک پرداختم .از
جمله شناسایی گیاهان براساس گرده ،شیمی گیاهان
و مدرن ترین روش که سیستماتیک مولکولی است که
باتوجه به دی انای گیاهان آنها را بررسی و اختالفات و
قرابتهای خویشاوندی را شناسایی کنیم .آن زمان که
من برای پایان نامه دکتری با این روشها کار را شــروع
کردم استفاده از آنها در ایران بسیار محدود بود».
گیاهمایهحیات
جــم زاد حاال کــه به باغ نگاه میکند زندگــی خودش را
در بــرگ برگ ایــن درختان میبیند .بعید نیســت اگر
این برگها هم بشناسند دستهایش را .میگوید« :به

نحوی من وابســته هســتم به این گیــاه ،باغ و طبیعت.
همــه این مجموعه جزئی از زندگی من اســت .شــاهد
شــکلگیری ،رشد و تکامل تک تکشان بودم .مثل بچه
هایم میمانند و وقتی یک عمر طوالنی در یک محیط
کار میکنیــد یــک حس قرابــت و نزدیکی بــا آن برقرار
میکنیــد .شــرایطی بوده کــه من از اینجا منتقل شــوم
امــا هیچ وقت نخواســتم .طوالنیترین زمــان دوریام
از بــاغ چنــد ماه بــود ،آن هــم زمان دکتــری ».واقعیت
ایــن اســت که همه مــا وجودمان را وابســته بــه گیاهان
هســتیم اما غالباً نادیدهشــان میگیریم« .انسان بدون
گیــاه نمیتواند بــه زندگی ادامه دهد ،از اکســیژنی که از
گیاه میگیریم ،منابع غذایی ،حیواناتی که از گیاه تغذیه
میکنند و گیاهان زینتی که دنیای ما را زیبا میکنند و از
تماشای آنها لذت میبریم و انرژی مثبت میگیریم و
کاربردی که آنها دارند مثل تهیه داروها .حتی در حفظ
خاک و آب .مراتع و جنگلهایمان اگر از بین برود خاک
و آبمــان از بین میرود و این هم نیازمند شناســاندن
و پــی بردن به ارزش گیاهان و رویشــگاههای طبیعی و
کوشــیدن در حفــظ آنهاســت .گیاه شناســی از این نظر
مهم اســت که آنچه در طبیعت وجود دارد را بهعنوان
پتانســیلهایی کــه انســان میتوانــد ازآن اســتفاده کند
معرفــی میکند .ایــران از قدیم در طــب معروف بوده

است و روشها و داروهایشان مبنایش گیاه بوده است.
امروز هم در دوران حاضر گیاهان دارویی دوباره اهمیت
پیــدا کردهانــد ،دوباره چون روشهــای علمی جدیدی
پیدا شده که میتواند ترکیبات گیاهان را دقیق شناسایی
کنــد .مطالعات بالینــی ،عناصر ترکیبات شــیمیایی را
مورد بررســی قرار میدهند چون پس از شــناخت گیاه
بهعنــوان مولد ماده مؤثــره میتوان تحقیق کرد که چه
ترکیبــی دارد و حــاال این ترکیب چه خواصــی دارد و در
بسیاری از موارد که امکان کشت وسیع این گیاهان وجود
ندارد و برداشت آن از طبیعت محدودیت دارد از روی
ترکیبات آنها میتوان دارو به طور سنتزی تهیه کرد».
باغیبرایگردشگری
جــم زاد هیچ حرفی از موانــع و چالشهای پیرامونش
نمــیآورد کــه بــه آن میخنــدد و میگوید«هیــچ چیز
نمیتوانســت جلویــم را بگیــرد ،همش میدویــدم! از
نظر فردی این خصوصیت اخالقی را دارم که هر چقدر
تحت فشار باشم بیشتر کار میکنم و هیچ وقت عقب
نمیمانم .اگر به من بگویند از این محدوده یا چار چوب
نمیتوانی بیرون بروی من در همان محدوده خیلی کار
میکنم و نتیجه میگیرم .اما شاید برای پژوهشگران و
طرحهابیشترمحدودیتهایمالیباشدوبودجههایی
که اختصاص نمیدهنــد ».او حاال در حالی قدم به 66
سالگی میگذارد که کماکان سحرخی ز و فعال از صبح
به باغ میآید تا عصر در قســمتهای مختلف حضور
دارد« .دانشــجوها میآینــد ،کارهــای تحقیقاتی خودم
ادامــه دارد کــه حتــی روزهای تعطیل هم بــرای انجام
دادنشــان میآیم و کارهــای مدیریتی اینجا؛ تحقیقات
گیاهشناسی ،باغبانی ،طراحی منظر ،کاشت ونگهداری
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او حاال در حالی قدم به  66سالگی میگذارد که
ح به باغ میآید
کماکان سحرخی ز و فعال از صب 
تا عصر در قسمتهای مختلف حضور دارد< .دانشجوها
میآیند ،کارهای تحقیقاتی خودم ادامه دارد که حتی
روزهای تعطیل هم برای انجام دادنشان میآیم و کارهای
مدیریتی اینجا؛ تحقیقات گیاهشناسی ،باغبانی ،طراحی منظر،
کاشت ونگهداری گونههای گیاهی و از همه مهم تر بخش
گردشگری و طبیعت گردیاش که هدفمان در آن ایجاد عالقه
در مردم به طبیعت و حفظ آن است>

انقراضدرکمینگاهگیاهان
البتــه پژوهشهای جم زاد محدود به محیط آزمایشــگاه نیســت .او با ســفرهای
فراوان و مورد بررسی قرار دادن رویشگاههای طبیعی مختلف ،گونههای گیاهی
را شناســایی کرده که ســطح محــدودی را در طبیعت اشــغال کردهانــد و این در
مواردی از چند صد متر مربع تجاوز نمیکند .گونههایی در معرض خطر انقراض
که اگر اتفاقی برای رویشگاهشــان بیفتد دیگر نمونهشان روی زمین نخواهد بود.
جم زاد بعد از شناســایی هم دست روی دست نگذاشــته« .کار دیگری که تمرکز
داشــتم حفاظت از تنوع زیســتی گیاهان ایران بود .باتوجه به اینکه رویشــگاهها
چــه ســطحی را اشــغال میکند میتوانیــم جایگاهی را در ســطح جهــان اعالم
کنیم .رویشــگاههای حفاظت شــده را بیشــتر کنیم و به جمعآوری بذر گونههای
در معرض خطر ،نگه داری شــان در بانک بذر و پرورش شــان در باغگیاهشناسی
بپردازیم .ســازمان حفاظت محیط زیست و سازمانهای جنگل ها و مراتع باید
جدیتر بگیرندوبهدیدگاههایما بیشترتوجهکنند.این کاریاست مربوطبهاین
مملکت و فرقی ندارد چه گروهی سر کار است ،همه باید تالش کنند این کار رو به
جلو برود .مسأله دیگر این است که بحران آب جدی است .خود باغ گیاه شناسی
با مشکل روبهرو است .استفاده غلط از منابع آبی را باید اصالح کرد .مردم بدانند
کــه امروز کشــاورزی نباید پایهاش محصوالتی باشــد که نیاز به آب بســیار دارند.
این منابع طبیعی برای همه است و درآمد زایی نباید با آسیب به منابع طبیعی
ایجاد شــود .مفهوم توسعه پایدار و تعادل اکوسیســتم اگر به مردم آموزش داده
شود اهمیت این را متوجه میشوند و باید دلسوزش باشند».
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گونههــای گیاهی و از همه مهم تر بخش گردشــگری و
طبیعت گــردیاش کــه هدفمــان در آن ایجــاد عالقه
در مــردم بــه طبیعت و حفظ آن اســت .این مجموعه
که ایجاد شــده از ســال  47افراد زیــادی زحمات زیادی
پایش کشــیدند و بینظیر اســت و باید مــورد حمایت
مــادی و معنــوی قــرار بگیــرد و بــه آن بهــا داده شــود.
بایــد مورد حمایت مردم باشــد تا نقش خــودش را در
فرهنگسازی حفاظت از گیاهان بخوبی ایفا کند».
سانسوریا،ویژهآپارتماننشینها
او میگوید مدیریت این کارها در کنار زندگی شخصی
و خانواده انرژی و توان مضاعف میخواهد« .خانمها
در صورتــی میتواننــد مطرح شــوند کــه در آن علم و
مهارت خیلی سطح باال باشند وقتی خیلی باال باشید
تخصصی داشــته باشید که کس دیگری نداشته باشد
یــا توانایــی دیگر ،هیچ کــس نمیتواند جلوی شــما را
بگیــرد یــا نمیتوانــد نادیدهتــان بگیرد .من همیشــه
مطالعــه داشــتم و تــاش کــردم تواناییهایــم را باال
ببــرم نــه با این هدف که مطرح شــوم ؛هدفــم کار بود
امــا وقتــی تخصص پیدا میکنیــد کار و درآمــد و اینها
بهدنبالــش میآید .مــن خودم را هیچ وقت با کســی
مقایسه نکردم نه با هیچ خانمی نه آقایی که بخواهم
بگویــم بــه آنها امکانــات را دادید و به ما نــه .خانمها
کار کننــد اطالعات علمــی و توانایی هایشــان را ببرند
بــاال به حاشــیه نپردازند ،به حاشــیه پرداختن توانایی
را کــم میکند ».اگر به گیاهان و پــرورش اش حتی در
حــد یــک باغچه کوچک عالقــه دارید بدانیــد جم زاد
کتابــی نیز با موضوع طراحــی باغ و منظر تألیف کرده
کــه در آن گونههــای مختلــف گیاهان و شــرایط رشــد
موفق را معرفی میکند و همینطور این موضوع چه
گونههایی کنار هم بکاریم زیباتر باشد یا چه رنگهایی
در کنــار هــم منظره بهتــری ایجاد میکنــد .البته چند
پیشــنهاد هــم برای آپارتمــان نشــینها دارد« .من در
خانــه گلهــای زیــادی دارم کــه نگه داریشــان آســان
است هرچند همه میگویند تو خیلی خوب بلدی! اما
اگر سررشــتهای از گیاهان ندارید هم چندتا گیاه اســت
که نگه داریشــان آســان اســت .سانســوریا که برگهای
شمشــیری بلنــدی دارد .آگلونما برگهای ســبز و پهن
ابلق مانند دارد و گیاهان گوشتی راحت هستند و اگر آب
زیاد به آنها ندهید خیلی خوب میشود پرورش داد».

