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         Salvia sclareopsis  جایگاه حفاظتی گونه
محمد مهرنیا1*، زیبا جم زاد2 و عادل جلیلی2 

چکیده
گیاه Salvia sclareopsis از خانواده نعنا )Lamiaceae( انحصاری منطقه ای ازکوه های زاگرس وکوه گمو در کردستان عراق 
است که در مناطق تقریبًا گرمسیر این رشته کوه ها می روید. این گیاه چندساله و ریزوم دار، دارای ساقه های به طول تا ۲۷ 
سانتی متر است. جایگاه حفاظتی این گیاه براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( بررسی شد. سطح 
تحت اشغال گونه Salvia sclareopsis با اندازه گیری میدانی و با مقادیر پیش فرض نرم افزار ژئوکت، ۶۶/۱۵ کیلومتر مربع 
و میزان حضور آن در محدوده انتشار، ۶48۶۵ کیلومتر مربع برآورد شد. این گونه باتوجه به سطح اشغال، تعداد افراد 
جمعیت، نوع تجدید حیات که بیشتر از طریق ریزوم های رونده است و کیفیت رویشگاه، به عنوان گونه در حال انقراض 
)Endangered/EN( معرفی می شود. تجدید حیات طبیعی در رویشگاه ها از طریق ریزوم های رونده و بذر است. مشاهدات 
صحرایی نشان داد فقدان مدیریت و چرای بی رویه از عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه کمیاب به شمار می روند. اعالم 
رویشگاه های حفاظت شده توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت خارج از رویشگاه در با غ های 

گیاه شناسی و بانک ژن منابع طبیعی ایران برای جلوگیری از انقراض باید در برنامه کار حفاظت از این گونه قرار گیرد.
واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، انحصاری، رویشگاه های حفاظت شده، باغ گیاه شناسی زاگرس

Abstract
Salvia sclareopsis Bornm. is a flowering plant from the mint family (Lamiaceae) of Iran and Iraq, distributed in the 
mountainous areas and almost warm regions of the Zagros Mountains in Iran and Mount Gmo in Iraqi Kurdistan. 
Salvia sclareopsis is a rhizomatous perennial plant with stems up to 27 cm long. The conservation status of the 
species was defined based on IUCN Red List criteria and categories. According to the field survey and standard 
defined measures in Geocat program, Salvia sclareopsis occupies an area 66.15 Km2 in Iran and Iraq. The 
extent of occurrence is 64865 Km2. Based on the Area of Occupancy (AOO), population size and the quality 
of the habitat, the conservation status of this species is defined as endangered (EN). Natural regeneration was 
observed in habitats through creeping rhizomes and seeds. Field observations have shown that the lack of proper 
management and overgrazing are the main threats to this rare species. Defining protected habitat by Forests, 
Rangeland and Watershed Management Organization, ex-situ conservation in botanical gardens and in plant 
natural resources gene bank are suggested to be considered for conservation of this species.

Keywords:Conservation status, Endemic, Protected habitats, Zagros Botanical Garden
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 مقدمه
که  می کند  فراهم  را  فرایندهایی  و  شرایط  گیاهی،  تنوع 
برای رفاه، معیشت و ادامه حیات انسان ها ضروری است. 
ارزیابی جایگاه حفاظتی گیاهان به ویژه گیاهان انحصاری 
اهمیت  آنها  آینده  و  سرنوشت  برای  محدود،  پراکنش  با 
گیاهان  گستره  در  آنها  از  بسیاری  زیرا  دارد،  زیادی 
که  دارند  قرار  انقراض  خطر  معرض  در  و  شده  شناخته 
در  است.  ضروری  آنها  انقراض  از  پیشگیری  و  حفاظت 
فزاینده  به طور  قرمز  فهرست هاي  انتشار  اخیر،  سال هاي 
ملي  حفاظتي  فعالیت هاي  هدایت  در  برجسته اي  نقش  از 
معرض  در  گونه هاي  فهرست  ارائه  بنابراین  بوده اند؛  برخوردار 

مناطق  و  زیستگاه ها  از  حفاظت  در  می تواند  انحصاري  و  خطر 
است  الزم  بنابراین  باشد،  راهگشا  بسیار  حفاظت شده  

کاشت این گیاهان در باغ هاي گیاه شناسي مورد توجه 
قرار گیرد. 

محدودی  مطالعه های  گذشته  در  اگرچه 
گونه های  حفاظتی  وضعیت  در مورد 

ولی  است،  شده  انجام  ایران  گیاهی 
در چند سال اخیر توجه زیادی 

است.  شده  مقوله  این  به 
توسط  مدون  کار  نخستین 

شد  انجام  جم زاد  و  جلیلی 
 ،)Jalili & Jamzad, 1999(

با  راهگشا  و  پایه  کاری  به عنوان  که 
نو  بحثی  تاکسون،   453 وضعیت  تعیین 

کرد.  پایه ریزی  ایران  در  تحقیقات  برای  را 
به تازگی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

حفاظت  به  مربوط  امور  در  اصلی  پیشگام  به عنوان 
مختلف  شکل های  به  گیاهی  اکوسیستم های  و  گیاهان 

زمینه  این  در  متعدد(  مقاالت  انتشار  و  طرح ها  انجام  )به ویژه 
به  می توان  میان  این  از  که  است  کرده  ایفا  به خوبی  را  خود  نقش 
 ،)1397 )1396؛  همکاران  و  جلیلیان  توسط  شده  منتشر  مقاالت 
معروفی )1396(، حاتمی و همکاران )1397(، مرادی و همکاران 
همکاران  و  رستگار   ،)1399( همکاران  و  بیدارلرد   ،)1399(
این  بیشتر  در  کرد.  اشاره   )1399( همکاران  و  مهرنیا  و   )1399(
به  جمعیت های  جمعیت،  افراد  تعداد  اشغال،  تحت  سطح  مطالعات 
و  محدود  حیات  تجدید  باروری،  میزان  یکدیگر،  از  منفک  شدت 
کیفیت رویشگاه، از مهم ترین عوامل مشترک محدود کننده گونه های 
انتشار  است.  شده  اعالم   )Endangered/EN( انقراض  حال  در 
انحصاری  گیاهان  حفاظتی  جایگاه  ارزیابی  هدف  با  مقاالت  این 
حال  در  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در  که  ایران، 
در  و  نادر  گونه های  جایگاه  بهتر  و  بیشتر  درک  به  است،  انجام 
و  گونه ها  این  احیای  و  حفظ  برای  برنامه ریزی  و  خطر  معرض 

آنها کمک خواهد کرد. زیستگاه های 
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 مواد و روش ها  
اکوسیستم هاي  و  گیاهان  حفاظتي  جایگاه  تعیین  طرح  اجرای  در 
گونه  درمورد  ایران(،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  )مؤسسه  ایران 
است،  زاگرس  کوه  رشته  انحصاری  که   Salvia sclareopsis
فلور  و  گیاه شناسی  منابع  بررسی  با  شد.  انجام  دقیق  بررسی های 
ایران )جم زاد، 1391( مناطق پراکنش گونه مشخص شد )جدول 
عراق  در  گیاه  این  حضور  از  گزارشی  به تازگی  از آنجایی که   .)1
این   ،)Hama & Abdulrahman, 2019( است  شده  ارائه 

رویشگاه نیز به جدول 1 اضافه شد.
پراکنش  احتمال  که  مناطقی  صحرایی  بازدیدهای  در  گیاه  این   
گونه،  مناطق حضور  در  شد.  جمع آوری  داشت،  وجود  گونه  این 
و  ثبت  جغرافیایی  موقعیت یاب  دستگاه  با  جمعیت  هر  موقعیت 
به  مربوط  اطالعات  شد.  یادداشت  رویشگاه  مشخصات 
و  مشاهدات  براساس  کرمانشاه  و  لرستان  استان های 
براساس  اطالعات  بقیه  و  میدانی  اندازه گیری های 
به  توجه  با  و   )1391 )جم زاد،  ایران  فلور 
)Geocat( ژئوکت  نرم افزار  دستورالعمل 
در جدول 1 ارائه شده است. براساس 
برنامه  این  در  موجود  پیش فرض 
اشغال مربوط  مساحت تحت 
چهار  مشاهده  هر  به 
گرفته  نظر  در  کیلومتر مربع 

شده است.
گیاه  نسبی  تراکم  تعیین  منظور  به 
و  عرصه  مساحت  رویشگاه،  هر  در 
به  گونه  حضور  مکان های  در  گونه  تراکم 
یک  در  روش  این  در  شد.  برآورد  خطی  روش 
مشخص  طول  به  نواری  در  هکتاری  چند  محدوده 
سطح  در  تراکم  و  شمارش  پایه ها  متر،  یک  عرض  و 
منطقه  هر  در  همراه  گونه های  فهرست  به عالوه  شد.  برآورد 
تهیه شد. همچنین از گیاه و رویشگاه آن در زمان های مختلف و 
2 تا  وضعیت های مختلف فنولوژیک عکسبرداری شد )شکل های 
یادداشت برداری  شده،  ثبت  اطالعات  از  استفاده  با  درنهایت   .)7
از  استفاده  با  و  منطقه  این گونه در  از عوامل محدودکننده حیات 
معیار  سه  مبنای  بر   )IUCN, 2017)ا  IUCN طبقه بندی  روش 
نظر  در  با  نیز  و  بالغ  افراد  تعداد  و  اشغال  سطح  حضور،  میزان 
گرفتن تعداد افراد جمعیت، نوع تجدید حیات و کیفیت رویشگاه، 
جایگاه حفاظتی گونه مورد نظر مشخص شد. محدوده حضور گیاه 
Geocat ا(Bachman et al., 2011( و  نرم افزار  از  با استفاده 
شد  محاسبه  صحرایی  مشاهدات  بر اساس  بیشتر  آن  اشغال  سطح 
روی  گونه  حضور  مکان های   Geocat نرم افزار  در   .)1 )شکل 
محدوده  از  نقشه  یک  نرم افزار  خروجی  و  می شود  ثبت  نقشه 
پراکنش است که در آن، سطح اشغال و جایگاه حفاظتی مشخص 

می شود.

نعنائیان 
مانند 

سایر گیاهان به دلیل 
دخالت های انسان، تغییرات و 

رخدادهای طبیعی مورد تهدید هستند، اما 
خواص دارویی آنها  این موضوع را تشدید کرده

 و رویشگاه های طبیعی آنها را تحت فشار مضاعف قرار داده است.
پراکنش گونه  Salvia sclareopsis  در دامنه های رشته 

کوه زاگرس می باشد که عالوه بر ایران به داخل کردستان 
عراق هم کشیده شده است. جمعیت های این گونه 

به صورت لکه ای و محدود مشاهده می شوند. 
این گونه به عنوان گونه در حال 

انقراض معرفی
 می شود.
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 Salvia sclareopsis Bornm. ویژگی های گیاه شناسی گونه 
گیاهی چندساله با بن چوبی، به ارتفاع 15 تا 27 سانتی متر. برگ ها 
سانتی متر،   7 تا   3 عرض  به  و   8 تا   4 طول  به  پهنک  دمبرگ دار، 
و  بریده  کم و بیش  قاعده  با  دایره ای،  کم و بیش  تا  پهن  تخم مرغی 
نوک دایره ای و گرد، دارای بافت ضخیم، با رگبرگ های مشبک و 
برجسته در سطح زیرین، پوشیده از کرک های نمدی. گل آذین دارای 
با  بنفش،  صورتی،  سفید،  رنگی،  غشائی،  برگه ها  کوتاه.  انشعابات 
نوک باریک و بلند به طول تا 10 میلی متر. کاسه گل به طول 14 تا 
میلی متر،  به طول حدود 25  قیفی. جام گل  لوله ای–  میلی متر،   15
کرم- صورتی، لبه باالیی خمیده، لوله در درون بدون زائده فلسی، 

به تدریج به طرف لبه پهن شده. بساک های باالیی بارور، بساک های 
پایینی تبرزینی، متصل به هم و غیر بارور، طول رابط بلندتر از میله 

پرچم. 

 پراکندگی جغرافیایی 
کوه  رشته  در  منطقه ای  انحصاری   S. sclareopsis گونه 
به شمار  تورانی  ایرانی-  عنصر  و یک  عراق  کردستان  و  زاگرس 
ماسه ای-  تپه های  روی  و خشک،  گرم  مناطق  در  بیشتر  می رود، 
می شود.  مشاهده  صخره اي  شیب هاي  حتي  و  سنگ ریزه ای 
گونه  این  پراکنش  محدوده  در  سالیانه  بارندگي  میزان  متوسط 

جدول 1- مناطق پراکنش گونهSalvia sclareopsis  در ایران

سطح تحت اشغال رویشگاهپراکنش استانی
ارتفاع از سطح عرض جغرافیاییطول جغرافیایی)کیلومتر مربع(

دریا )متر(
تجدید حیات 

طبیعي

40 کیلومتری شرق کوهدشت، لرستان
دارد1547.50133.8171569سرخه مهر

دارد847.98533.3891050معموالنلرستان

دارد1547.68933.8081385چگنی، شاهیوندلرستان

دارد0/546.33234.3751800اسالم آباد غرب کهوارهکرمانشاه

دارد0/1045.42634.225486قصر شیرین به نفت شهرکرمانشاه

دارد446.98835.1781300کامیارانکردستان

دارد446.79935.4061900سنندج به مریوانکردستان

کردستان )کشور 
12سلیمانیه، ارتفاعات گموعراق(

54.772
39.7361646-1621-

دارد446.24733.650907دره شهرایالم

دارد4251.5131.8742550بروجنبختیاری

Salvia sclareopsis شکل 1- پراکندگی جغرافیایی و محدوده انتشارگونه
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زاگرسي به 450 میلي متر مي رسد. این گونه در استان لرستان در 
امیران، دارای ترکیب سیلت اسنون و شیلی، پراکنش دارد سازند 
)شکل های 2 تا 6(. این سازند به دلیل فرسایش باال در محل های 
سازند  این  می شوند.  یافت  دره ای  و  پست  مناطق  تپه ماهوری، 
نسبت به آب نفوذناپذیر بوده و هنگام بارندگی به راحتی سیالب 
و رواناب جاری می شود، در ماه های گرم و بدون بارش، رطوبت 
این  در  گیاهان حاضر  به طوری که  است،  کم  بسیار  این سازند  در 
ریزوم های  وجود  شاید  هستند.  مقاوم  کم آبی  مقابل  در  سازند 
گوشتی در S. sclareopsis قدرت ذخیره آب را به گیاه می دهد 
و  است  سخت  سازند  این  در  گیاه  رویش  به طور کلی   .)7 )شکل 
ماسه  نازک  الیه های  که  مناطقی  در  فقط  درخت ها  و  درختچه ها 
سنگی وجود دارند، به صورت بسیار تنک و با فاصله از هم رشد 
تشکیل  سبب  دیگر  سازندهای  از  واریزه ها   .)6 )شکل  می کنند 

خاک شده و گیاه روی این واریزه ها می رویند. 
مراتع  واگذاری  طریق  از  دیم  باغات  توسعه  دام،  مفرط  چرای 
آتش  سوزی های  غیراستاندارد،  جاده سازی های  جنگل ها،  و 
و  دما  افزایش  دارویی،  و  خوراکی  گونه های  برداشت  عمدی، 
هستند.  گیاهی  گونه  این  زوال  دالیل  عمده  از  بارندگی  کاهش 
عالوه بر آسیب پذیری خود گیاه، رویشگاه آن نیز به سبب دخالت 

است. برنامه ریزی آسیب پذیر و شکننده  بدون  بهره برداری  و 
 Salvia sclareopsis جایگاه حفاظتی 

از  حفاظت  جهانی  اتحادیه  توسط  شده  تعریف  معیارهای  براساس 
طبیعت )IUCN( برای تعیین جایگاه گونه ها می توان با در نظر گرفتن 
شرایط خاص هر گونه و منطقه از معیارهای مختلف استفاده کرد. 
 Extent Of Occurrence:( میزان حضور  معیارها،  این  اصلی ترین 
به   )Area Of Occupancy: AOO( اشغال  تحت  سطح  و   )EOO

به  جمعیت های  الف(  است:  زیر  موارد  از  مورد  دو  حداقل  همراه 
رویشگاه هایی  تعداد  در  محدودیت  ب(  یکدیگر،  از  منفک  شدت 
اشغال  سطح  در  مداوم  کاهش  ج(  دارد،  حضور  آنها  در  گونه  که 
گونه، د( کاهش مداوم در میزان حضور گونه و هـ( کاهش مداوم 

در کیفیت رویشگاه.
از جمعیت های  کارهای صحرایی،  انجام  و  اخیر  براساس مطالعات 
انجام  محاسبات  براساس   .)1 )جدول  شد  نمونه برداری  گونه  این 
مطالعات  و   )geocat.kew.org( ژئوکت  نرم افزار  توسط  شده 
آن  انتشار  محدوده  در   )EOO( گونه  حضور  میزان  صحرایی 
 )AOO( 64865 کیلومترمربع و سطح تحت اشغال جمعیت های آن
مقادیر  با  ژئوکت  نرم افزار  محاسبات  است.  کیلومتر مربع    66/15
پیش فرض و براساس سطح تحت اشغال جمعیت ها )AOO(، آن را 

شکل 3-  نمای نزدیک گیاهشکل 2-  نمایی از رویشگاه گیاه



123 123طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 6، پیاپی 25، بهمن- اسفند  1399 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 4، پیاپی 23، مهر- آبان  1399

شکل 4-  گیاه در ابتدای فصل رویشی و زایشی
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شکل 5-  عدم حضور گونه های گیاهی دیگر در داخل جمعیت مستقر بر روی 
سازند امیران

شکل 6-  رویش بسیار تنک گیاهان درختی، درختچه ای و کپه ای در سازند 
امیران

شکل 2-  ریزوم گیاه از دو نما
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براساس  داد. همچنین  نشان   )EN( انقراض  به عنوان گونه در حال 
لرستان  استان  دو  در  میدانی  واقعیت های  و  صحرایی  مشاهدات 
نرم افزار  در  اشغال  تحت  سطح  پیش فرض  اندازه  و  کرمانشاه  و 
 66/15 اشغال  تحت  )سطح  شده  گزارش  رویشگاه های  سایر  در 
کیلومتر مربع(، تعداد افراد جمعیت، نوع تجدید حیات )که بیشتر از 
گونه  به عنوان  رویشگاه،  کیفیت  و  است(  رونده  ریزوم های  طریق 

در حال انقراض )Endangered/EN( معرفی می شود.

نتیجه گیری  بحث و   
خانواده نعنا با گیاهانی معمواًل معطر، تقریبًا در همه مناطق جهان 
سردسیر  مناطق  ارتفاعات  و  باال  جغرافیایی  عرض های  جز  به 
دخالت های  به دلیل  گیاهان  سایر  مانند  نعناییان  دارند.  حضور 
اما  هستند،  تهدید  مورد  طبیعی  رخدادهای  و  تغییرات  و  انسان 
خواص دارویی آنها، این موضوع را تشدید می کند و رویشگاه های 
انتشار  مناطق  می دهد.  قرار  مضاعف  فشار  تحت  را  آنها  طبیعی 
زاگرس  کوه  رشته  دامنه های  در    Salvia sclareopsis گونه 
شده  کشیده  هم  عراق  کردستان  داخل  به  ایران  عالوه بر  که  است 
نرم افزاری سطح  محاسبات  و  مشاهدات صحرایی  براساس  است. 
در  و  است  کیلومتر مربع   66/15 آن  جمعیت های  اشغال  تحت 
رویشگاه های استان لرستان به طور میانگین تعداد 10 پایه بالغ آن 
در هر جمعیت مشاهده می شود. پایه ها با فاصله از هم قرار دارند، 
به طوری که جمعیت های این گونه به صورت لکه ای و محدود روی 
و  رویشگاه  کیفیت  بر اساس  می شوند.  مشاهده  امیران  سازندهای 
بر پایه معیارهای IUCN، این گونه به عنوان گونه در حال انقراض 
انقراض  و  نابودي  خطر  می شود.  معرفی   )Endangered/EN(
این گونه ها در طبیعت بسیار زیاد است )IUCN, 2017(. تجدید 
بذر  و  رونده  ریزوم های  طریق  از  رویشگاه ها  در  طبیعی  حیات 
مشاهده شد. رویشگاه گونه به صورت لکه های بسیار محدود است 
به دلیل  ولی  می کنند  تولید  بارور  بذرهای  افراد جمعیت،  اگرچه  و 
می شود.  مشاهده  بذر  رویش  و  جوانه زنی  کمتر  محیطی  شرایط 
عملی  برنامه های  گونه،  این  خاص  زیبایی  به دلیل  است  ضروری 
باغ  ازجمله  گیاه شناسی  باغ های  به  آن  جابه جایی  و  تکثیر  جهت 
باغ های  سایر  و  زاگرس  گیاه شناسی  باغ  ایران،  ملی  گیاه شناسی 
گیاه شناسی در نظر گرفته شود، حتی می توان برای کشت و اهلی 
به عالوه  کرد.  برنامه ریزی  زینتی  گیاه  یک  به عنوان  آن  کردن 
طبیعی،  منابع  ژن  بانک  در  آن  نگهداری  و  گونه  بذر  جمع آوری 
این گونه در  احیای  انجام پژوهش های الزم در زمینه روش های 
برای  همچنین  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  طبیعی  رویشگاه های 
این  حفاظتی  جایگاه  و  آسیب پذیری  میزان  باید  بهتر  حفاظت 
گیاهان در سطح جامعه اطالع رسانی و ترویج شود تا افراد محلی 

به حفاظت از طبیعت و پوشش گیاهی تشویق شوند.

 سپاسگزاری 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  گیاه شناس  همکاران  از  نگارندگان 
کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سرکار خانم دکتر جلیلیان 
کرمانشاه  استان  اطالعات  ارائه  به خاطر  نعمتی  دکتر  آقای  و جناب 

صمیمانه قدردانی می کنند.
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