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جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پونه سای ماکویی 
Nepeta makuensis Jamzad & Mozaffarian

مهناز حیدری  ریکان1*، رحمان رحیم دخت2، شهریار ییالقی2، زیبا جم زاد3 و عادل جلیلی3
چکیده

گونه پونه سای ماکویی Nepeta makuensis Jamzad & Mozaffarian از تیره نعنا، گونه نادر و انحصاری استان آذربایجان 
غربی است که در مناطق کوهستانی با شیب به نسبت تند در منطقه ماکو، شوط و اطراف سد بارون در محدوده ارتفاعی 
1575 تا 1770 متر می روید. جمعیت های این گونه مطابق با شیوه نامه اتحادیه حفاظت از طبیعت، مطالعه و بررسی شد. 
سطح تحت اشغال گونه )AOO(، 0/75 کیلومترمربع و میزان حضور در محدوده انتشار )EOO( سه جمعیت آن با استفاده از 
نرم افزار ژئوکت، حدود 15 کیلومترمربع محاسبه شد. تعداد پایه های آن در مجموع، حدود 100 فرد بوده است که همگی بالغ و 
کم و بیش شاداب بودند. کیفیت رویشگاه به دلیل سد سازی و جاده سازی، بحرانی و روند تخریب رویشگاه زیاد است. براساس 
معیارهای اتحادیه حفاظت از طبیعت )IUCN(، این گونه »در بحران انقراض« )Criticaly Endangered/CR( قرار گرفت. با 
توجه به مشخصات رویشگاهی، بررسی فاکتورهای اکولوژیکی، حفاظت و تکثیر این گونه در باغ های گیاه شناسی ضروری 
است. البته، حفاظت از این گونه در رویشگاه اصلی نیز، باید در اولویت قرار گیرد، همچنین، الزم است رویشگاه آن، توسط 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان رویشگاه حفاظت شده اعالم شود.
 Nepeta makuensis،واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، انحصاری، پونه سای ماکویی، آذربایجان غربی

Abs tract
Nepeta makuensis Jamzad & Mozaffarian is an endemic species from the mint family in West Azarbaijan, Iran, 
distributed in mountainous areas with a relatively steep slope of Maku, Shut, around Barun dam in the altitude 
range of 1575 to 1770 m.a.s.l. Three populations of the species were studied based on IUCN Red List categories, 
and the extent of occurrence was calculated using GeoCAT software. Nepeta makuensis occupied an area of 
0.75 km2, and the extent of occurrence was 15 km2. The total number of individuals was about 100, and all of 
them were mature and had a moderate freshness. The habitat quality was critical due to the construction of a 
dam, and the process of habitat destruction was high. According to the categories and criteria of the Union for 
Conservation of Nature, this species was classified in Critically Endangered (CR) category. Due to the habitat 
characteristics, the study of environmental factors is necessary for the conservation and reproduction of this 
species in botanical gardens. Furthermore, the in-situ conservation should be a priority, and necessary actions 
should be taken by the Forests, Rangelands, and Watershed Management Organization to declare a protected 
habitat for this species
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مقدمه  
بشر در زندگی خود، برای تأمین مواد غذایی به طور مستقیم و 

برای استفاده از خدمات اکوسیستم، مانند تثبیت کربن، تولید 
اکسیژن و غیره، به طور غیرمستقیم، به گیاهان نیازمند 

است. امروزه، میزان انقراض گونه های گیاهی 
به واسطه دخالت های انسانی، حدود 500 

مرتبه سریع تر از شرایط طبیعی بدون 
می رود  پیش  انسان  دخالت 

 Humphreys et(
گونه های  شناخت   .)al., 2019

گیاهی فلور ایران با در نظر گرفتن این 
روند سریع انقراض، یکی از مسئولیت های 

مهم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
به عنوان متولی اصلی این امر است.

مطالعه جایگاه حفاظتی گونه های انحصاری و نادر ایران، با 
انتشار کتاب Red data توسط Jalili و Jamzad ا)1999( 

آغاز شد. بر این اساس، تعداد گونه های آسیب پذیر و در معرض خطر 
انقراض به ترتیب 432 و 21 مورد بوده است. 

تیره نعنا، با تعداد 46 جنس و 406 گونه یکی از بزرگ ترین تیره های 

گیاهی ایران است، از این تعداد حدود 40 درصد گونه های انحصاری 
هستند )Jamzad, 2013(. به تازگی، مطالعاتی پیرامون تعیین جایگاه 
جایگاه  »تعیین  طرح  اجرای  با  ایران  نادر  و  انحصاری  گونه های 
حفاظتي گیاهان و اکوسیستم هاي ایران« و انتشار لیست قرمز 
)جلیلی و جم زاد، 1395( شتاب  ایران  گیاهي  گونه هاي 
گرفته است. جایگاه تعدادی از آرایه های انحصاری 
تیره نعنا، طی چند سال اخیر توسط محققان تعیین 
شده است. محبی و همکاران )1395(، شش 
گونه انحصاری مرزه را در طبقه بحرانی، 
Sal� 1396( گونه )جم زاد و معین 

via aristata، حاتمی و همکاران 
 Salvia( گونه سلوی اقلیدی ،)1396(
همکاران  و  میرحسینی  و   )lachnocalyx
 Hymenocrater( یزدی  ارونه  گونه   )1398(
قرار  انقراض  خطر  معرض  در  را   )yazdianus
دادند. براساس بررسی های مهرنیا و همکاران )1399الف؛ 
و    Phlomis lurestanica انحصاری  گونه های  1399ب( 
Salvia sclaropsis به عنوان دو گونه در حال انقراض اعالم شدند. 
زیرگونه Phlomis herba�venti subsp. urmiensis یکی دیگر 
از آرایه های تیره نعناست که بر اساس مطالعات صحرایی در خطر انقراض 

 
تعداد 

پایه های گونه  
 Nepeta makuensis

در سه جمعیت، روی هم کمتر از 
100  است و رویشگاه هر سه جمعیت در 

معرض تغییر و تخریب  و سدسازی و جاده سازی 
هستند، لذا حفاظت از این گونه در رویشگاه اصلی 

باید در اولویت قرار گیرد و رویشگاههای 
آن توسط سازمان جنگلها، مراتع و 

آبخیزداری کشور حفاظت 
شده اعالم

 گردد

Nepeta makuensis شکل 1- محدوده انتشار گونه
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معرفی شد )حیدری و همکاران، 1400(.

 روش پژوهش
گونه پونه سای ماکویی Nepeta makuensis گونه نادر و انحصاری 
ایران و استان آذربایجان غربی است که بر اساس نمونه های جمع آوری 
شده از منطقه ماکو، شوط و چشمه فشیل، در سال 1998 توسط جم زاد و 
مظفریان به فلور دنیا معرفی شد )Jamzad, 1998(. برای مطالعه جایگاه 
حفاظتی این گونه، به رویشگاه تیپ آن، همچنین نقاط پراکنش یادشده 
در نمونه های هرباریومی موجود در مرکز تحقیقات ارومیه و مناطقی که 
احتمال حضور گونه وجود داشت، مراجعه شد )حیدری ریکان، 1395(. 
حضور گونه و سطح تحت اشغال جمعیت های آن با استفاده از پیمایش 
منطقه، تعیین و تراکم نسبی گیاه در هر رویشگاه با حرکت خطی در دو 
جهت متفاوت و استقرار پالت های 10 در 10 متر و شمارش پایه ها انجام 
شد. اطالعات رویشگاهی در فرم های مربوطه ثبت و گونه های همراه 
IUCN یادداشت شد. جایگاه حفاظتی گونه با استفاده از روش طبقه بندی

 ا(IUCN, 2017( و سه معیار مهم میزان حضور )EOO(، سطح تحت اشغال 

)AOO( و وضعیت تجدید حیات، بررسی، میزان حضور گونه با استفاده 
از نرم افزار GeoCATا (Bachman et al., 2011(، محاسبه و مقدار 
سطح تحت اشغال جمعیت ها بر اساس مشاهدات عرصه ای ارزیابی شد.

 رویشگاه 
این گونه در شیب به نسبت تند شمالی منطقه کوهستانی و صخره ای در 
منطقه  اقلیم  دارد.  پراکنش  دریا  از سطح  متر  تا 1770  ارتفاع 1575 
براساس اقلیم نمای آمبروژه، مرطوب سرد است، در نمودار آمبروترمیک 
ایستگاه هواشناسی بارون، آغاز فصل خشک، تیر ماه و پایان آن شهریور 
ماه است. طول دوره رطوبتی آن نیز حدود 9 ماه است. بارندگی ساالنه 
در منطقه 399 میلی متر است که 40 درصد نزوالت جوی در فصل بهار، 
40 درصد در فصل پاییز و زمستان و 19درصد آن در فصل تابستان روی 
می دهد )احمدی و همکاران، 1382(. میزان متوسط درجه دمای منطقه 
در اردیبهشت 4/1 درجه سانتی گراد و متوسط درجه روزانه برابر 10/2 

سانتی گراد است.

 زمین شناسی منطقه
و  قم  سازند  نام  به  زمین شناسی  سازند  نوع  دو  از  مورد مطالعه  منطقه 
سنگ شناسی،  نقشه های  به  توجه  با  است.  شده  تشکیل  آمیزه رنگی 
دوران  و  دوران سوم  دوران چهارم،  واحد سنگ شناسی  از سه  منطقه 
در  بیشتر   N. makuensis گونه  رویشگاه  است.  شده  ساخته  دوم 
واحد دوران دوم تیپ سنگ آهک، رخساره توده سنگی با شیب بیش از 
40 درصد و رخساره دامنه منظم با شیب 40 درصد به همراه گونه های

Nepeta makuensis شکل 2- گیاه به نسبت شاداب گونه
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 Artemisia incana (L.) Druce.، Campanula Groosh.، 
Cerasus incana (Pall.) Spach، Cotoneaster nummu�
larioides Pojark، Daphne oleoides Schreb. subsp.
(Bornm.) Bornm,  Dracocephalum kotschyi.، 
Gypsophila bazorganica Rech. f,  Marrubium 
parviflorum Fisch. & C.A.Mey، Rhamnus pallasii Fisch. 
& C.A.Mey  و Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.
. می  باشد.           

گیاه شناسی خصوصیات   
گیاهی علفی چند ساله، ساقه افراشته به ارتفاع 60 سانتی متر، پوشیده 
از کرک های غده دار گسترده. برگ های قاعده ای دمبرگ دار، دمبرگ 
به طول 0/5 تا 1 سانتی متر، پهنک به طول 2/5 تا 4 و به عرض 2 
تا 2/5 سانتی متر، تخم  مرغی- قلبی، در حاشیه دندانه دار، برگ های 
باالیی ساقه و برگ ناحیه گل آذینی بدون دمبرگ. گل آذین گرزن، 
تا 12 میلی متر، در  به طول 11  تا 5 گل. کاسه گل  با 3  چرخه ها 
حالت میوه تا 14 میلی متر، لوله ای- استکانی، با 15 رگه برجسته، در 

شکل Nepeta makuensis  -3 در مرحله تولید بذر گونه
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شکل 4- جاده سازی در محدوده انتشار گونه   Nepeta makuensis، شوط به چالدران، بعد از چشمه داش فشیل 
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جدول 1- مناطق پراکنش گونه Nepeta makuensis در ایران

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییمحل پراکنش
ارتفاع از سطح دریا

)متر(

سطح تحت اشغال

)کیلومترمربع(

00/715750/1875 40 39/644 08 39شوط به چالدران، چشمه  داش فشیل

21/617700/375 38 5644 07 39شوط به چالدران، بعد از چشمه داش فشیل

5417460/1875 31 3944 08 39شوط به چالدران، بارون

درون لوله در قسمت میانی دارای حلقه کرک، جام گل به طول 17 
بنفش  تا 20 میلی متر، زرد، پیچ خورده، لوب میانی دارای خال های 

)جم زاد، 1391(.

Nepeta makuensis   جایگاه حفاظتی گونه 
IUCN از طبیعت  اتحادیه جهانی حفاظت  مطابق معیار های 

 ا(IUCN, 2017(، در صورتی که محدوده پراکندگی جغرافیایی یک 
از  کمتر  آن  اشغال  تحت  و سطح  کیلومترمربع   100 از  کمتر  آرایه 
می گیرد.  قرار  انقراض«  بحران  »در  آرایه  باشد،  کیلومترمربع   10
میزان  ژئوکت،  نرم افزار  به وسیله  انجام شده  محاسبات  براساس 
کیلومترمربع   15 آن،  جمعیت  سه  انتشار  محدوده  در  گونه  حضور 
 0/75 میدانی،  محاسبات  براساس  آنها  اشغال  تحت  سطح  و 
در سه جمعیت، روی  پایه ها  تعداد   .)1 )جدول  است  کیلومترمربع 
هم کمتر از 100 پایه است و رویشگاه هر سه جمعیت در معرض 
دو  رویشگاه  هستند.  جاده سازی(  و  )سدسازی  تخریب  و  تغییر 
جمعیت، در شیب های تند بیشتر از 40 درصد قرار دارد و با این 
که در معرض چرای دام نیست، اما به دلیل خشک سالی، زادآوری 
ندارد، همه پایه ها بالغ هستند و چندان شاداب نیستند. با توجه به 
میدانی،  بررسی  های  از  به دست آمده  داده های  و  اتحادیه  معیارهای 
انقراض  بحران  در  ماکویی،  پونه سای  گونه  حفاظتی  جایگاه 
خصوصیات  به  توجه  با  است.   )Criticaly Endangered/CR(
خواسته های  دارای  گونه  می رسد  نظر  به  منطقه،  زمین شناسی 
در  گونه  این  حفاظت  برای  بنابراین،  باشد،  متفاوتی  اکولوژیکی 
خارج از رویشگاه و برای تکثیر آن در باغ های گیاه شناسی، باید 
این گونه  از  انجام شود. حفاظت  نیز  اولیه  اکولوژیکی  بررسی های 
در رویشگاه اصلی باید در اولویت قرار گیرد و اقدام الزم توسط 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای اعالم رویشگاه 

انجام شود. حفاظت شده، 
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