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جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس
 در ایرانAllium )Amaryllidaceae(

 و عادل جلیلی3 زیبا جمزاد،2 علی باقری،*1آزاده اخوان روفیگر

3

چکیده

) یکی از بزرگترین جنسهای گیاهان چندساله تکلپهای بوده و ایران یکی از مراکز مهم تنو ع و گونهزاییAllium L.( پیاز
 انحصاری استان اصفهان محسوبA. chlorotepalum  بهعنوان گیاه انحصاری ایران وA. austroiranicum  گونه.آن است
 گونه اول دارای رویشگاههای متعدد در ایران بوده اما گونه دوم در رویشگاههای محدود و تنها در مناطق غربی.میشود
IUCN  در این پژوهش جایگاه حفاظتی این دو گونه انحصاری پیاز در ایرانبراساس معیارهای.استان اصفهان رویش دارد
 مطالعات انجامشده در این تحقیق. سطح تحت اشغال و تعداد پایههای بالغ مشخص شد،با استفاده از سه معیار میزان حضور
نشان داد که این دو گونه در طبقه «در معرض خطر انقراض» قرار دارند و ازنظر حفاظتی باید مورد توجه بیشتری قرار
. همچنین رویشگاه آنها در معرض عوامل تخریبی مختلف قرار دارد که عوامل مهمی برای تهدید این گونهها هستند.گیرند
 والک، گیاهان دارویی، گونههای انحصاری، زاگرس، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت:واژههای کلیدی

The conservation status of two Allium (Amaryllidaceae) species in Iran
A. Akhavan Roofigar1*, A. Bagheri2, Z. Jamzad3 and A. Jalili3
Abstract

Allium is one of the largest genera of Monocots and Iran is one of the most important centers of diversity of
it. Allium austroiranicum is considered as an endemic species of Iran and A. chlorotepalum as an endemic species of Isfahan province. The first one is distributed in many habitats in Iran, but the latter has limited
distribution and is present only in western regions of Isfahan province. Based on the IUCN guidelines three
criteria were used to evaluate the conservation status of these endemic Allium species as follows: extent of
occurrence, area of occupancy and number of mature individuals. Our studies have shown that these two species are classified as “Endangered” and special attention and full conservation of them is needed. In addition,
their habitats are exposed to various destructive activities, which may threaten the survival of these species.
Keywords: Allium, endemic species, IUCN, medicinal plants, Iran
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مقدمه

 Alliumيکي از بزرگترين جنسهای گياهان
چندساله تکلپهاي است که بومي نيمکره شمالي بوده
و بیش از  900گونه را در کل دنيا شامل ميشود
( .)Fritsch & Abbasi, 2013از گياهان اين جنس ،موسير
( ،)A. stipitatum Regelپياز ( )A.cepa L.و سير
( ،)A. sativum L.بهعنوان محصوالت کشاورزي مهم
محسوب ميشوند و مصارف خوراکي و دارويي دارند.
تعدادي از گونههاي وحشي (گونههايي که بهصورت خودرو
در طبيعت حضور دارند) از اين جنس توسط مردمان محلي
جمعآوري شده و مورد مصرف خوراکي قرار ميگيرند .از طرف ديگر
جانوراني مانند موش صحرایي از اين گياهان تغذيه ميکنند که اين
عامل همراه با عامل قبلي ،يعني برداشت توسط مردمان محلي ،از
عوامل مهم بهخطر افتادن بقاي اين گياهان هستند .اين جنس داراي
اهميت اقتصادي چشمگيري است زيرا چندين گونه از آن گونههاي
زراعي و زينتي هستند .بهطور کلي تمام بخشهاي گياهي پيازيان براي
انسان قابل مصرف است و گونههاي وحشي بسياري توسط مردمان
ال داراي
محلي ب ه مصرف خوراکي ميرسند .اين منابع طبيعي معمو ً
مديريت صحيحي نيستند و جمعآوري بدون کنترل اين گياهان منجر به
کاهش شديد جمعیت آنها شده است .امروزه خطرات زيادي گونههاي
گياهي را تهديد ميکند .عواملي چون گرم شدن کره زمين ،تخريب
زيستگاههاي گياهان ،کوچک شدن محل زندگي موجودات و غيره
بهشدت بر موجودات زنده فشار ميآورد و باعث ميشود تا بسیاری
از گونههاي گياهي در معرض خطر انقراض قرار گرفته و نيازمند
حفاظت باشند .با توجه به محدود شدن رويشگاه در بسياري از آنها به
ارتفاعات کوهستاني و نياز به شرايط اکولوژيک خاص خود و همچنين
گرم شدن زمين ،بسياري از آنها از روي کره زمين در حال محو شدن
هستند .اين گروهها نياز به بررسي دقيقي دارند تا گونههايي که بيشتر
در معرض خطر انقراض قرار دارند شناسايي شوند و براي حفاظت از
آنها چارهاي انديشيده شود .بهخاطر اهميت گياهان اين جنس ،چه از
لحاظ اقتصادي ،دارويي و چه از لحاظ آرايهشناسي ،در دنيا مطالعات
فراواني روي آنها صورت گرفته است .در اين مطالعات محققان سعي در
شناسایي بهتر و جلوگيري از انقراض گونههاي
خودرو موجود در مناطق مختلف دنيا دارند.
اين گونهها بهدلیل نقش حياتي خود در حفظ
و تعادل اکوسيستمهاي مناطق مختلف دنيا،
گنجينههاي وراثتي هر منطقه بهشمار ميآيند.
تاکنون در مورد وضعيت حفاظتي گونههاي
گياهي ايران مطالعاتی انجام شده است ولی
در مورد جنس پیاز بهطور تخصصی هيچ
پژوهشي وجود ندارد .اولین بررسی جایگاه
حفاظتی گونههای گیاهی ایران توسط جلیلی
وجمزاد ( )Jalili & Jamzad, 1999انجام
شد که براساس آن 432 ،گونه آسیبپذیر و
 21گونه در معرض خطر انقراض تشخیص
102

irannature.areeo.ac.ir

داده شدند 17 .گونه سرخس در معرض تهدید نیز در استان گیالن
توسط اسکندری و همکاران ( )1391شناخته شد .جایگاه حفاظتی
 6گونه مرزه انحصاری ایران براساس معیارهای  ،IUCNدر طبقه
در بحران انقراض ( )CRقرار گرفت (محبی و همکاران.)1395 ،
پناهی و جمزاد ( )1396با بررسی جایگاه حفاظتی  9تاکسون
از بلوطهای ایران Quercus brantii. var. brantii Lindl ،را
در طبقه نزدیک به تهدید معرفی کرده و سایر آرایههای این جنس
را در طبقه آسیبپذیر قرار دادند .جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
 Amygdalus reticulate Runemark ex Khat.در استان فارس
ارزیابی و در طبقه در بحران انقراض قرار گرفت (.)Borjian, 2014
جایگاه حفاظتی گونه  Salvia aristata Aucher ex Benth.نیز
توسط جمزاد و معین ( )1396مورد بررسی قرار گرفت و در معرض
خطر انقراض تعیین شد .دیناروند و حمزه ( )1396جایگاه حفاظتی
گاوزبان خوزستانی ()Echium khuzistanicum Mozaffarian
را در معرض خطر انقراض تعیین کردند .جلیلیان و همکاران ()1396
نیز جایگاه حفاظتی تکگونه انحصاری Zeugandra iranica
را مشخص کرده و آن را در طبقه در بحران انقراض قرار دادند.
در مطالعه اخیر بتولی و همکاران ( )1397کاله میرحسن کاشانی
()Acantholimon glabratum Assadi subsp. kashanense Batuli & Assadi

را مورد مطالعه قرار دادند که براساس معیارهای  IUCNدر طبقه در
بحران انقراض قرار گرفت.
گونههاي انحصاري بهعنوان مهمترين گونههاي گياهي كشور محسوب
ميشوند ،زيرا با از بين رفتن اين گونهها نسل گونه براي هميشه در دنيا
منقرض ميشود .بنابراين در مطالعات گونههاي در حال انقراض ،نظرات
ابتدا به سمت گونههاي انحصاري جلب ميشود .کشور ايران با داشتن
بیش از  126گونه از جنس  Alliumيکي از مراکز مهم تنوع آن بهحساب
ميآيد .تعداد  121گونه متعلق به این جنس در ایران دارای رویش طبیعی
هستند ( )Fritsch & Maroofi, 2010که اکثر آنها ازجمله گونههای
مورد بررسی در این پژوهش جزو گونههای انحصاری محسوب میشوند.

روش پژوهش

برای انجام این پژوهش و در قالب طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان

شکل  -1رویشگاه طبیعی گونه Allium austroiranicum

و اکوسیستمهای ایران (جمزاد و جلیلی ،)1395 ،مطالعات صحرایی
بهمنظور جمعآوری اطالعات مختلف درخصوص گونههای مورد
بررسی و رویشگاه آنها در فصول رویشی بین سالهای  1395تا 1397
از نواحی مرکزی ایران صورت گرفت که نمونه های هرباریومی آنها
در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
نگهداری میشوند.
معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ()IUCN, 2017
بــرای تعییــن جایــگاه گونههــا ،شــامل میــزان حضــور
( ،)Extent of Occurrence: EOOسطح تحت اشغال
( )Area of Occupancy: AOOو تعداد افراد جمعیت است
که این اطالعات نیز با استفاده از نرمافزار ()GeoCAT kew.org
و براساس مختصات جغرافیایی نقاط پراکنش گونهها ،تعیین شد.
درنهایت با توجه به دادههای بهدست آمده و با استناد به شیوهنامه
 ،IUCNدر مورد جایگاه هر یک از گونهها تصمیمگیری شد.

و صاف بوده و تقریب ًا هماندازه با گونه  A. austroiranicumاست.
 1-2برگ تخممرغی کشیده تا سرنیزهای ضخیم مشاهده میشود که
سطح رویی آن شدیدا ً شیاردار بوده و سطح زیرین آن دارای شیارهای
ریز است .حاشیه برگ در ابتدا بنفش است و بعدا ً بهرنگ سفید دیده
میشود .گلآذین آن دستهای متراکم با گلهای ستارهای مسطح است.
گلپوشها خطی -سرنیزهای و بهرنگ سبز کمرنگ با رگه میانی سبز
هستند .میله پرچم در رأس بهرنگ ارغوانی متمایل به سیاه و به سمت
قاعده کمرنگتر دیده میشود .بساک نیز بهرنگ ارغوانی تا بنفش است.

پراکندگی جغرافیایی

گونه  A. austroiranicumدر استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختیاری،
یزد ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد ،کردستان ،مرکزی و لرستان حضور دارد.
این گونه در ارتفاعات باال و در مناطق کوهستانی و تقریب ًا سرد و اکثرا ً در میان
گونههای مختلف از گونهای خاردار مانند Astragalus verus Olivier
و  Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn.رشد میکند.
درحالیکه گونه  A. chlorotepalumانحصاری ایران و استان اصفهان
مشخصات گیاهشناسی
گونههای مطالعهشده متعلق به بخش  Acanthoprasonهستند که بوده و با توجه به اینکه اخیرا ً (در سال  )1389معرفی شده و تاکنون در

شکل  -2رویشگاه طبیعی گونه Allium chlorotepalum

یک گروه تقریب ًا همگن را تشکیل میدهد .گونه A. austroiranicum

دارای پیاز تخممرغی ،تیرک انعطافپذیر و تقریب ًا مخروطی یا مدور،
صاف ،بهطول  5-12سانتیمتر و بهقطر  4-6میلیمتر و اغلب متمایل
به بنفش است .تعداد برگها  1-2عدد با پهنک سرنیزهای باریک تا
تخممرغی و حاشیه سفید است که سطح رویی برگ کمی شیاردار یا
صاف و سطح زیرین آن صاف بوده و به رنگ سبز تا سبز متمایل به
زرد است .گلآذین آن تقریب ًا بهصورت نیمهکروی تا دستهای گسترده
مشاهده میشود .دارای گلهای قیفیشکل پهن و ستارهای بوده و شکل
ال
گلپوشها مثلثی کشیده تا سرنیزهای باریک است .گلپوشها معمو ً
سفید با رگه میانی سبز یا صورتی با رگه میانی بنفش هستند .طول پرچم
در این گونه یکسوم تا دوپنجم طول گلپوشها است و پرچمها در
قاعده به یکدیگر متصل هستند .همچنین رنگ پرچم در قاعده متمایل
به سفید و در رأس صورتی تا متمایل به بنفش است .بساک در این گیاه
صورتی تا متمایل به بنفش یا زرد دیده میشود.
گونه  Allium chlorotepalumنیز دارای پیاز تخممرغی
فشرده و کوچکتر نسبت به گونه قبلی است .تیرک آن انعطافپذیر

لوکالیتههای دیگری گزارش نشده است ،ممکن است با مطالعات بعدی
از سایر نقاط کشور گزارش شود .این گونه همراه با گیاهانی از قبیل
 Astragalus ،Euphorbiaو  Centaureaدر مناطق صخرهای و
شیبهای سنگی یافت میشود.

نتایج و بحث

براساس مطالعات قبلی ( )Fritsch & Abbasi, 2013و نیز مشاهدات
صحرایی و بررسیهای انجامشده در این طرح ،تعداد جمعیتهای
رشدیافته در رویشگاههای مختلف گونه A. austroiranicum
در ایران 71 ،جمعیت است .در اغلب این رویشگاهها ،افراد بسیار
محدود بوده و در بسیاری از موارد ،بهصورت منفرد مشاهده میشوند.
درصورتیکه برای گونه  ،A. chlorotepalumتنها تعداد  5جمعیت از
استان اصفهان گزارش شده است.
براساس نتایج این پژوهش ،سطح تحت اشغال ( )AOOگونه
 252 ،A. austroiranicumکیلومتر مربع و میزان حضور گونه
( 211834/109 )EOOکیلومتر مربع محاسبه شد (شکل  )A5که با
طبیعت ایران /جلد  ،4شماره  ،1پیاپی  ،14فروردین -اردیبهشت 103 1398

Allium austroiranicum

 شکل کلی و گلآذین گونه-3 شکل

Allium chlorotepalum

 شکل کلی و گلآذین گونه-4 شکل
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شکل  -5میزان حضور و سطح اشغال  )Aگونه Allium austroiranicum؛  )Bگونه  A. chlorotepalumترسیمشده توسط نرمافزار GeoCAT

توجه به شیوهنامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت،براساس شاخص بهمنظور حفاظت آنها در خارج از رویشگاه اصلی توصیه میشود.
میزان حضور ( )EOOاین گونه در گروه با حداقل نگرانی ( )LCقرار منابع
میگیرد درحالیکه براساس شاخص سطح تحت اشغال ( )AOOبه اسکندری ،م ،.ریاضی ،ب ،.شيرزاديان ،س .و مازوجي ،ع .1391 ،.بررسی گونههای
سرخس در معرض تهدید در استان گیالن و مقایسه طبقهبندی حفاظتی با
طبقه در معرض خطر انقراض ( )ENتعلق دارد .با توجه به دستورالعمل
معیارهای سازمان جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( .)IUCNرستنیها،
 )2017( IUCNاندازهگیری شاخص کوچکتر مبنای تعیین جایگاه
.9-1 :)1( 13
خطر
قرار میگیرد درنتیجه جایگاه حفاظتی این گونه در معرض
بتولی ،و ،.جمزاد ،ز .و جلیلی ،ع .1397 ،.جایگاه حفاظتی زیرگونهای انحصاری از
انقراض تعیین میشود.
جنس کاله میرحسن از ایران .طبیعت ایران.109-100 :)1( 3 ،
در مورد گونه  ،A. chlorotepalumشرایط بحرانیتر بهنظر میرسد پناهی ،پ .و جمزاد ،ز .1396 ،.جایگاه حفاظتی بلوطهای ایران .طبیعت ایران،
.91-82 :)1( 2
چراکه با توجه به تحلیلهای انجامشده ،سطح تحت اشغال برای این گونه
 16کیلومتر مربع و میزان حضور گونه  249/398کیلومتر مربع محاسبه جلیلیان ،ن ،.نعمتی پیکانی ،م ،.جلیلی ،ع .و جمزاد ،ز .1396 ،.جایگاه حفاظتی گونه
انحصاری  Zeugandra iranicaدر ایران .طبیعت ایران.107-104 :)4( 2،
شد (شکل  .)B5بنابراینبراساس معیارهای  IUCNو نیز هر دو شاخص
جمزاد ،ز .و جلیلی ،ع .1395 ،.طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستمهای
ذکر شده این گونه در گروه در معرض خطر انقراض قرار میگیرد.

نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها

با در نظر گرفتن مجموع عوامل شامل تعداد افراد جمعیت ،میزان
باروری ،جمعیتهای بهشدت منفک از یکدیگر ،تجدید حیات محدود
بهدلیل تولید محدود بذر و تخریب رویشگاه که عموم ًا بهدالیل مختلف
ازجمله گرم شدن هوا و چرای بیرویه دام صورت میگیرد ،این دو
گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند و باید بههمراه سایر گونههای
انحصاری این جنس ازنظر حفاظتی مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
با توجه به اینکه این گونهها در نواحی غیرحفاظتشده میرویند،
برای حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی و جلوگیری از انقراض آنها،
مدیریت صحیح حفاظت از منابع طبیعی ،تعیین رویشگاههایی بهعنوان
رویشگاههای حفاظتشده توسط سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور و نیز نگهداری بذر آنها در بانک ژن منابع طبیعی باید در دستور
کار قرار گیرد .عالوهبر این کاشت پیاز گونههای مذکور در باغ
پیازهای ایرانی در باغ گیاهشناسی ملی ایران و باغ گیاهشناسی کاشان

ایران .مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
جمزاد ،ز .و معین ،ف .1396 ،.جایگاه حفاظتی گونهای نادر از جنس سلوی به نام
 .Salvia ariatataطبیعت ایران.95-92 :)3( 2 ،
دیناروند ،م .و حمزه ،ب .1396 ،.جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی .طبیعت ایران،
.104-100 :)2( 2
ی خانیکی ،غ .1395 ،.جایگاه حفاظتی  6گونه انحصاری
محبی ،ج ،.جمزاد ،ز .و بخش 
مرزه در ایران .طبیعت ایران.79-74 :)1( 1 ،
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