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جايگاه حفاظتي سلوی اقلیدی
احمد حاتمی1*، سارا صادقیان2، عفت جعفری3، زیبا جم زاد4 و عادل جلیلی4

چکیده
جایگاه حفاظتی یک گونه از جنس سلوی از خانواده نعنا به نام سلوی اقلیدی )Salvia lachnocalyx Hedge( در ایران 
براساس معیار های اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( مورد بررسی قرار گرفت. این کار با استفاده از سه معیار میزان 
حضور، سطح اشغال و تعداد افراد بالغ )براساس بازدیدهای صحرایی( انجام شده و با توجه به تعاریف و معیارها به عنوان 
گونه در بحران انقراض )Critically Endangered(  معرفی می شود. مشاهدات صحرایی نشان داد چرای شاخه های گل دار 
این گیاه در فصل گل دهی توسط دام و تخریب رویشگاه محدود گونه به دلیل احداث بزرگراه و همچنین واگذاری اراضی برای 
ساخت وساز از عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه انحصاری و نادر در جهان، به شمار می روند. تعیین رویشگاه حفاظت شده 

برای این گونه از اولویت های حفاظتی است که باید در کانون توجه مسئوالن قرار گیرد.

واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، گونه های انحصاری، سلوی اقلیدی، ایران

Abstract
The conservation status of Salvia lachnocalyx Hedge f. of Lamiaceae )mint family( was evaluated and defined 
based on IUCN threat categories. It was evaluated according to three categories: area of occupancy, extent of 
occurrence and the number of mature species in populations. This species was defined as "Critically Endangered" 
)CE(. Field observations showed that livestock grazing of flowering shoots of this species during the flowering 
season and destruction of its small habitat through highway construction, as well as the assignment of lands for 
construction, are among the main threats to this endemic and rare species in the world.
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 مقدمه
کشـور ایـران بـا داشـتن آب و هـوا و شـرایط جغرافیایـی متنـوع، از 
تنـوع زیسـتی غنی برخـوردار اسـت. حضور تعــداد زیـاد گونه هاي 
انحصاري )حدود 22 درصد از فلور ایران( از ویژگـی هــاي جالــب 
.)Jalili & Jamzad, 1999( توجـه پوشـش گیاهی این کشور است

اکنـون بسـیاری از گونه هـای گیاهـی در جهـان به دلیل محـدود بودن 
رویشـگاه آنهـا و منحصـر بـودن به شـرایط محیطی خـاص، تغییرات 
کاربـری اراضـی، حضـور گونه هـای مهاجـم، چـرای بی رویـه دام، 
آلودگی هـای شـیمیایی و تغییـرات اقلیـم در خطـر انقـراض هسـتند. 
کاربری هـای  به منظـور  گیاهـان  ایـن  بی رویـه  برداشـت  همچنیـن 
اسـت.  آنهـا  نابـودی  عوامـل  از  تغذیـه ای  و  علوفـه ای  دارویـی، 
خشکسـالی ها، رانـش زمیـن و سـیالب ها نیـز آسـیب هایی بـه ایـن 
گیاهـان وارد می کننـد. بسـیاری از گونه هـای گیاهی نقـش کلیدی در 

طبیعـت دارنـد که در صورت فقدان آنها، اکوسیسـتم با آسـیب های 
جـدی مواجه خواهد شـد. گیاهـان در معرض خطـر نابودي، 

بخشـی از گونه هـاي انحصاري و نادر کشـور هسـتند که 
به مرور زمان از تعداد پایـه هــاي آنهــا کاسـته شده 

و وسـعت عرصـه زیسـتگاه آنهـا رو بـه نقصان 
نهـاده اسـت و امـروزه بیـم نابودي کامــل 

آنهـا مــی رود )صفوی، 1395(. 
 )Salvia( سـلوی  جنـس 
نعنـا  خانـواده  بـه  متعلـق 

 61 دارای  و  بـوده   )Lamiaceae(
گونـه در فلـور ایـران اسـت کـه 19 گونـه 

آن انحصـاری ایـران اسـت. بسـیاری از گیاهـان 
ایـن جنس جـزء گیاهـان دارویی ارزشـمند هسـتند؛ 

به طوری کـه نـام التین جنـس با توجـه بـه ارزش دارویی 
ایـن گیاهـان )بـه معنـای شـفابخش( انتخـاب شـده اسـت. 

به عـالوه تعـدادی از گونه هـای آن جـزء گیاهـان زینتـی و باغـی 
هسـتند و ارزش زیـادی از نظـر باغبانـی دارنـد )جـم زاد، 1396(. 
 گونـه سـلوی   اقلیـدی )Salvia lachnocalyx( به عنـوان یـک 
گونـه نـادر و انحصـاری ایـران و اسـتان فـارس اسـت. براسـاس 
اطالعـات موجـود در فلـور ایرانیـکا آقـای هوشـمند فروغـی، عضو 
موسسـه گیاه شناسـی ایـران اولیـن گیاه شناسـی بـود که سـلوی را از 
تنهـا رویشـگاه آن در جهـان در دشـت واقـع در دامنـه شـرقی کـوه 
بـل شهرسـتان اقلیـد جمـع آوری کـرد. سـپس ایـن گیاه توسـط هج 
)Ian Charleson Hedge( گیاه شـناس اسـکاتلندی به عنـوان گونه 
جدید شـرح داده شـد. نمونه هولوتیپ این گونـه در هرباریوم ادینبورا 
و نمونه هـای ایزوتیـپ در هرباریوم مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع 
و هرباریـوم ژنـو بـا شـماره هرباریومـی 17380 نگهداری می شـود. 

بعـد ایـن گونـه دوباره توسـط گیاه شناسـان دیگـر نیز از همـان محل 
.)Hedge, 1982( رویشـگاه تیپ جمع آوری شـد

در سـال 1379 کارشناسـان گـروه گیاه شناسـی مرکـز تحقیقـات 
فـارس گیـاه سـلوی اقلیـدی را از کـوه بـل جمـع آوری و به عنـوان 

جامعـه غالـب گیاهـی منطقـه گـزارش کردند.
بـا توجـه به اهمیـت شناسـایی جایـگاه حفاظتـی گیاهـان ایران 
تحقیقاتـی  یـک طـرح  در  آنهـا  از  بـرای حفاظـت  برنامه ریـزی  و 
ملـی )جلیلـی و جـم زاد، 1395( بـه بررسـی وضعیـت گیاهـان در 
رویشـگاه های طبیعـی پرداخته شـد. نتایـج حاصل از ایـن طرح برای 

یکـی از گیاهـان مـورد مطالعـه در ایـن مقالـه ارائـه می شـود.

 مواد و روش ها
گونـه سـلوی اقلیـدی در جنـوب شهرسـتان اقلیـد )شـمال اسـتان 
فـارس( در دامنه هـای شـرقی کـوه بـل کـه مشـرف بـه مناطـق 
بیابانـی اسـتان اسـت می رویـد. ایـن گیـاه بـا تهیـه پـالت در 
رویشـگاه اصلـی مورد بررسـی قـرار گرفـت. در ابتـدا با 
اسـتفاده از منابـع موجـود مانند فلـور ایـران )جم زاد، 
 )Rechinger, 1982( و فلـور ایرانیـکا )1391
گونـه  رویشـگاه  تنهـا  کـه  شـد  مشـخص 
شـمال  در   Salvia lachnocalyx
محـدوده  و  دارد  قـرار  اسـتان 
پراکندگـی جغرافیایی آن شهرسـتان 
اقلیـد اسـت. در مرحلـه بعـد براسـاس 
سـطح پوشـش گونـه و تراکـم جمعیـت آن 
پالت هایـی بـه ابعـاد 10 در 10 متـر زده  و تعداد 
بوته هـا در ایـن پالت هـا شـمارش شـد. سـپس بـا 
پیمایش صحرایی مسـاحت کل زیر پوشـش گونه و تعداد 
بوته هـا در این سـطح مشـخص شـد. آنگاه مشـخصات منطقه 
شـامل محـل نمونه بـرداری، ارتفاع از سـطح دریا و طـول و عرض 
جغرافیایـی نیـز ثبت شـد. در پایان با اسـتفاده از اطالعات ثبت  شـده 
و بـا بررسـی عوامل محدود کننـده حیات این گونـه در منطقه، جایگاه 

حفاظتـی گونـه مشـخص شـد )جـدول 1 و شـکل های 1 و 2(.

 مشخصات گیاه شناسی سلوی اقلیدی
گیاهـی اسـت علفـی چندسـاله، بـا بـن چوبـی و سـاقه های متعـدد، 
افراشـته و پوشـیده از کرک و غده. برگ های پایینی سـاقه دمبرگ دار؛ 
برگ هـای باالیی سـاقه بدون دمبـرگ؛ پهنک مسـتطیلی-تخم مرغی، 
در قاعـده بریـده، نـوک کند تـا نوک تیـز، در حاشـیه کم وبیش صاف 
تـا اره ای نا منظـم. گل آذیـن شـامل چرخه های بـا فاصله در قسـمت 
پاییـن و نزدیـک به هم در قسـمت های باالیی. کاسـه گل پوشـیده از 

 Salvia lachnocalyx جدول 1- اطالعات جمع آوری شده از رویشگاه گونه    

ارتفاع از سطح دریا 
)متر(

تعداد رویشگاه در تعداد گیاه در پالتتعداد گیاه در هکتار
استان

مساحت سطح تحت اشغال 
)هکتار(

نام گونه

151354/8Salvia lachnocalyx Hedge بوته1500 بوته2483

بسیاری 
گونه های  از 

به دلیل  جهان  در  گیاهی 
محدود بودن رویشگاه آنها و منحصر 

تغییرات  خاص،  محیطی  شرایط  به  بودن 
مهاجم،  گونه های  حضور  اراضی،  کاربری 

آلودگی های  دام،  بی رویه  چرای 
اقلیم  تغییرات  و  شیمیایی 

انقراض  خطر  در 
هستند..
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کرک هـای بلنـد متراکـم، اسـتکانی، بنفـش تـا صورتی. جـام گل آبی 
بـا لولـه بادکـرده؛ لبه باالیـی خمیده و کاله خـودی؛ پرچم هـا دو عدد؛ 
فندقـه قهـوه ای بـا رگه هـای تیـره، تخم مرغـی تـا کم وبیـش کـروی 

اسـت )جـم زاد،1391- شـکل های 3 تا 5(. 

 رویشگاه
شهرسـتان اقلیـد جـزء مناطـق کوهسـتانی و مرتفـع کشـور اسـت. 
ارتفاعـات آن دنباله سلسـله جبـال زاگرس بـوده و حداکثـر ارتفاع آن 
از سـطح دریـا 3943 متـر بـه نام کـوه بل در جنـوب اقلید اسـت. کوه 
بـل بلندترین قله کوهسـتان سـفید از زاگـرس مرکـزی و بلندترین کوه 
اسـتان فـارس اسـت کـه در بخش مرکـزی شهرسـتان اقلید واقع شـده 
اسـت)صداقت زاده، 1389( )شـکل 6(. بـه علت وجود شـرایط بسـیار 
متفـاوت اکولوژیکـی در منطقه و داشـتن تنوع گونـه ای ، تنوع تیپ های 
گیاهـی در منطقـه دیـده می شـود. حداکثـر درجه حـرارت برابـر با 37 
درجـه سـانتي گراد و حداقـل آن 10- درجه سـانتي گراد در سـردترین 
مـاه سـال اسـت. متوسـط بارندگـي سـاالنه در ایـن شهرسـتان بیـن
300-330 میلي متـر اسـت. ایـن شهرسـتان یکـي از نواحـي بادخیـز 
اسـتان بوده و اکثر مواقع سـال سـرعت باد قابل مالحظه اسـت. جامعه 

گیاهـی موجـود در منطقه طرح سـلوی اقلیدی اسـت )شـکل 7(.
 این گیاه در مناطق دشتی با عمق خاک کافی و بافت سبک، در 
با بارش  ارتفاع بین 2400 تا 2500 متر در دامنه شرقی کوه بل که 
سنگین برف در زمستان همراه است، رویش دارد. حدود 95 درصد 
پایه ها بالغ هستند. در بررسی پوشش گیاهی شمال استان طی 17 سال 
اخیر نیز هیچ پایه ای از این گونه به جز در محل تیپ دیده  نشده  است. 
می توان نتیجه گرفت که تا امروز تنها رویشگاه آن در جهان، دشت واقع 

در دامنه شرقی کوه بل شهرستان اقلید است.

 گونه های همراه در رویشگاه
رویشـگاه سـلوی اقلیـدی از شـرق و شـمال، رو بـه سـمت مناطـق 
بیابانـی و از غـرب و جنـوب بـه سـمت مناطـق کوهسـتانی اسـت. 
پوشـش گیاهـی منطقه تحت تأثیـر اقلیم بیابانـی و اقلیم کوهسـتانی، 
چندسـاله  و  یک سـاله  پهن بـرگان  و  گندمیـان  گونه هـای  شـامل 
 Salvia lachnocalyx Hedge اسـت. جامعـه غالـب گیاهـی منطقـه
و ریـش دار(  )اسـتپی   Stipa barbata Desf. اقلیـدی(،  )سـلوی 
 Stipa atriseta Stapf ex Bor اسـت. گونه هـای همـراه در ایـن جامعـه
Thecocarpus         meifolius   Boiss. ،Scariola      orientalis   )Bioss.( Sojak
،Fibigia macrocarpa (Boiss.) Boiss. ،Trichodesma aucheri DC.
Nepeta glomerulosa Boiss.،Phlomis aucheri Boiss. 
،Phlomis olivieri Benth. ،Stachys inflata Benth.
 Eremurus persica )Jaub. & Spach.( Boiss و

)Onobrychis melanotricha )Boiss است0

 ارزش ها و تهدیدها
 ،Salvia lachnocalyx Hedge گونه انحصاری سلوی اقلیدی با نام علمی
ــه  ــع در دامن ــر واق ــارس و دشــت برف گی ــا تنهــا از اســتان ف در دنی
ــی  ــت. به عبارت ــده  اس ــزارش ش ــد گ ــل اقلی ــوه ب ــه ک ــرقی منطق ش
ــی  ــی رود و یک ــمار م ــارس به ش ــران و ف ــاری ای ــاه انحص ــن گی ای
ــتان  ــن شهرس ــت. ای ــان اس ــی جه ــای گیاه ــن گونه ه از نادرتری
به  علــت برخــورداری از آب و هــوای مناســب به عنــوان محــل 
ــن دام هــای روســتاییان  چــرای دام هــای عشــایر کوچــرو و همچنی
ــدت  ــی و ش ــای اهل ــاد دام ه ــداد زی ــت تع ــود. به عل ــتفاده می ش اس
ــه  ــوراک منطق ــای خوش خ ــر، گونه ه ــال های اخی ــی س ــرا ط چ
ــای  ــایر گونه ه ــرای س ــه چ ــا ب ــب آن دام ه ــده و متعاق ــود ش ناب
گیاهــی غیرخوش خــوراک ازجملــه گونــه مــورد بررســی رو 
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Salvia lachnocalyx شکل 2- منظره پالت 10 در 10 در رویشگاه سلوی اقلیدیشکل 1- میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه
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شکل 3- نمای کاملی از گیاه سلوی اقلیدی در رویشگاه 

شکل 4- سرشاخه گیاه سلوی اقلیدی، کاسه گل با کرک های بلند، صفت شاخص این گیاه است.  
Salvia lachnocalyx شکل 5- نمای نزدیک از گل
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ــان  ــاه در زم ــن گی ــاخه های گل دار ای ــکل 8(. سرش ــد )ش می آورن
گل دهــی، چــرا شــده و بــا از دســت دادن اندام هــای زایشــی، امــکان 
تولیــد بــذر و زادآوری طبیعــی خــود را از دســت می دهنــد و تنهــا 
ــا  ــد )شــکل 9(. ب ــی می مان ــاه باق ــای غیرخوش خــوراک گی برگ ه

ادامــه ایــن وضــع احتمــال نابــودی گونــه به دلیــل کاهــش امــکان 
زادآوری وجــود دارد زیــرا تولیــد دانــه بــرای رویــش و تولید 

ــوع  ــت. موض ــیده اس ــل رس ــه حداق ــد ب ــای جدی پایه ه
ــه وارد  ــه صدم ــن گون ــات ای ــه حی ــه ب ــری ک دیگ

ــن  ــون دومی ــاتی همچ ــداث تاسیس ــد اح می کن
ــث  ــه باع ــت ک ــد اس ــهر اقلی ــراه ش بزرگ
گسســته شــدن رویشــگاه ایــن گونه شــده 

ــکل 10(. ــت )ش اس

 بحث و نتیجه گیری
یکـی از عواملی که اکنون در دنیـا گیاهان را تهدید می کند، 

بحـث تغییـر اقلیـم و بحران هـای اقلیمـی ازجمله خشکسـالی 
اسـت. تغییـر کاربـری اراضـی نیـز از جملـه عواملـی اسـت که در 

کشـور مـا باعث به خطـر افتادن حیات گونه های گیاهی شـده اسـت. 
چـرای بی رویـه، حضـور گونه های مهاجـم در یک منطقه و برداشـت 
بیـش از حـد از سـفره های آب زیرزمینـی نیز از جمله عواملی اسـت 

کـه گونه هـای گیاهـی را تهدیـد می کنـد. از زمانـی کـه بشـر انقراض 
بسـیاری از گونه  هـای زیسـتی جانوری و گیاهـی را در محیط زندگی 
خـود مشـاهده کرد، تنـوع اکوسیسـتم و حفـظ آن برای بقـای حیات 
در کـره زمیـن اهمیـت بیشـتری یافـت. البتـه بایـد توجـه داشـت که 
به صـورت طبیعـی انقـراض و گونه زایـي، پدیده هایی طبیعي هسـتند 
کـه در عالـم گیاهان به وقـوع مي پیوندند. در فراینـد توالي برای 
تکامـل اکوسیسـتم ها، گیاهاني وجـود دارند که شـرایط را 
بـراي گونه هـاي دیگـر فراهـم مي کنند و خودشـان از 
بیـن مي روند. همچنیـن بعضـي از گونه هاي دیگر 
برای سـازگار شـدن با شـرایط محیطي دچار 
تغییـرات ریختـی و اکولوژیکي مي شـوند و 
چـون ایـن تغییـر در بازه هـاي زمانـي خیلي 
مـدت  کوتـاه  در  آن  اثـر  طوالنـي رخ مي دهـد 
چندان محسـوس نیسـت. اکنون موضوع مـورد توجه، 
کاهـش گونه هـاي گیاهـي در عصـر حاضـر اسـت کـه با 
شـتاب بیشـتري صـورت مي گیرد. پـس باید چاره اي اندیشـید 
تـا بتـوان از گیاهـان در معـرض خطـر و انقـراض محفاظـت کـرد 

.)1390 )کارگری، 
براساس استانداردها و معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، 
اگر محدوده پراکندگی جغرافیایی یک گونه کمتر از 10 هزار هکتار و 

شکل 6- منظره کوه بل، شهرستان اقلید

شکل 8- دام در حال چرای سرشاخه گل دار گیاهان در رویشگاه گیاه سلوی اقلیدی 

شکل 7- منظره ای از رویشگاه طبیعی گیاه سلوی اقلیدی 

شکل 9- گیاه سلوی اقلیدی که سرشاخه های گل دار آن توسط دام چرا شده است.

یکی 
از عواملی  

که اکنون در دنیا 
گیاهان را تهدید می کند، 

بحث تغییر اقلیم و بحران های 
اقلیمی ازجمله 

خشکسالی 
است.
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سطح تحت اشغال آن کمتر از هزار هکتار باشد در گروه »در بحران 
با توجه به  انقراض« طبقه بندی می شود )محبی و همکاران، 1395(. 
جدول 1 و معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، گونه سلوی 
اقلیدی در گروه »در بحران انقراض« قرار می گیرد. این گونه انحصاری 
تنها در یک رویشگاه بسیار محدود )354/8 هکتار( و فقط از استان 
فارس گزارش شده است. منطقه تحت اشغال این گونه، محدوده چرای 
دام های عشایری و روستایی بوده و با توجه به زمان گل دهی در فصل 
پیدا  تجدید حیات  برای  فرصتی  و  گرفته  قرار  دام  تعلیف  مورد  بهار 

نمی کند و درنتیجه این موضوع باعث کاهش جمعیت گیاه می شود. 
 بـا توجـه بـه این کـه رویشـگاه طبیعـی ایـن گونـه جـزء مناطق 
حفاظت شـده سـازمان های دسـت اندرکار منابـع طبیعی تجدید شـونده 
نیسـت لذا پیشـنهاد می شـود از طریق اعـالم قـرق و ممنوعیت چرای 
دام در فصـل بهـار یـا اعـالم رویشـگاه حفاظت شـده، از حیـات این 
گونـه محافظت شـود. هم زمـان نگهداری بـذر این گونـه در بانک ژن 
منابـع طبیعی و کاشـت آن در باغ هـای گیاه شناسـی به منظور حفاظت 

در خـارج از رویشـگاه اصلی برنامه ریزی شـده اسـت.
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