
سال 1398 هجری شمسی سال پربرکتی برای پژوهش و مطالعه د ر راستای شناسایی 
و حفاظت از تنوع گیاهی کشور بود. د ر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، د ر 
قالب یک طرح جامع، طرح های ملی مانند، طرح ملی فلور ایران، طرح ملی تعیین 
جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی کشور، طرح ملی بانک بذر 1400 )غنی سازی بانک 
ژن منابع طبیعی ایران( و طرح ملی غنی سازی باغ گیاه شناسی ملی ایران و باغ های 
نتایج تک تک این  اقماری آن به اجرا د ر آمد ند که د ر جای خود ان شاءاهلل گزارش 

طرح های پژوهشی ارائه خواهند شد.
یکی از مهم ترین پروژه هایی که د ر این چند سال، با تالش ویژه ای پیگیری می شود، 
توسعه باغ گیاه شناسی ملی ایران و باغ های اقماری آن است. هد  ف اصلی این پروژه 
غنی سازی این باغ ها از نظر تعد اد گونه های گیاهی است، عالوه بر آن سعی د ر توسعه و 
احد اث قطعات جد ید و زیبا برای تأمین جلب رضایت مرد م نیز مد نظر قرار گرفته است.

د ر سال 1398 و بعد از احد اث قطعات زیبای د اوود ی، زنبق و غیره، د ر بخش 
شاکای باغ گیاه  شناسی ملی ایران )جنگل و گردشگاه( و د ر میان آالچیق ها، اقد ام به 
طراحی و اجرای بسیار زیبای باغ الله ها کرد یم و مقرر شد با آغاز بهار سال 1399 
و د ر کمال مسرت و خوشحالی، شاهد شروع به کار این پروژه زیبا به عنوان هد یه 
کوچکی به مرد م عزیز کشور باشیم، باشد تا برای لحظه ای کوتاه هم که شد ه د ل های 
آن ها را شاد و روحیه شان را جال ببخشیم، ولی این ویروس ناقالی کرونا از راه رسید 

و ما را از ارائه این خد مات محروم کرد.
غصه نخوریم. ان شاءاهلل به زود ی با همت بلند مرد ان و زنان سرزمینمان، این مشکل 

نیز رفع خواهد شد و شما را د ر این باغ زیبا پذیرا خواهیم بود.

سخن مد یر مسئول

ویروس کرونا و باغ گیاه شناسی ملی ایران
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