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جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس
)Allium )Amaryllidaceae در ایران

آزاده اخوان روفیگر1*، علی باقری2، زیبا جم زاد3 و عادل جلیلی3
چکیده

پیاز ).Allium L( یکی از بزرگ ترین جنس های گیاهان چندساله تک لپه ای بوده و ایران یکی از مراکز مهم تنوع  و گونه زایی 
آن است. گونه A. austroiranicum به عنوان گیاه انحصاری ایران و A. chlorotepalum انحصاری استان اصفهان محسوب 
می شود. گونه اول دارای رویشگاه های متعدد در ایران بوده اما گونه دوم در رویشگاه های محدود و تنها در مناطق غربی 
 IUCN استان اصفهان رویش دارد. در این پژوهش جایگاه حفاظتی این دو گونه انحصاری پیاز در ایران  براساس معیارهای
با استفاده از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و تعداد پایه های بالغ مشخص شد. مطالعات انجام شده در این تحقیق 
نشان داد که این دو گونه در طبقه »در معرض خطر انقراض« قرار دارند و ازنظر حفاظتی باید مورد توجه بیشتری قرار 
گیرند. همچنین رویشگاه آنها در معرض عوامل تخریبی مختلف قرار دارد که عوامل مهمی برای تهدید این گونه ها هستند.

واژه های کلیدی: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، زاگرس، گونه های انحصاری، گیاهان دارویی، والک

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 a 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
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The conservation status of two Allium )Amaryllidaceae( species in Iran
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 مقدمه
گیاهان  جنس های  بزرگ ترین  از  یکي   Allium
بوده  شمالي  نیمکره  بومي  که  است  تک لپه اي  چندساله 
مي شود شامل  دنیا  کل  در  را  گونه   900 از  بیش  و 
(Fritsch & Abbasi, 2013). از گیاهان این جنس، موسیر
سیر و   (A.cepa L.) پیاز   ،(A. stipitatum Regel)

مهم  کشاورزي  محصوالت  به عنوان   ،)A. sativum L.)
دارند.  دارویي  و  خوراکي  مصارف  و  مي شوند  محسوب 
تعدادي از گونه هاي وحشي )گونه هایي که به صورت خودرو 
در طبیعت حضور دارند( از این جنس توسط مردمان محلي 
جمع آوري شده و مورد مصرف خوراکي قرار مي گیرند. از طرف دیگر 
این  که  تغذیه مي کنند  گیاهان  این  از  مانند موش صحرایي  جانوراني 
از  محلي،  مردمان  توسط  برداشت  یعني  قبلي،  عامل  با  همراه  عامل 
عوامل مهم به خطر افتادن بقاي این گیاهان هستند. این جنس داراي 
اهمیت اقتصادي چشمگیري است زیرا چندین گونه از آن گونه هاي 
زراعي و زینتي هستند. به طور کلي تمام بخش هاي گیاهي پیازیان براي 
انسان قابل مصرف است و گونه هاي وحشي بسیاري توسط مردمان 
داراي  معمواًل  طبیعي  منابع  این  مي رسند.  خوراکي  مصرف  به   محلي 
مدیریت صحیحي نیستند و جمع آوري بدون کنترل این گیاهان منجر به 
کاهش شدید جمعیت آنها شده است. امروزه خطرات زیادي گونه هاي 
تخریب  زمین،  کره  تهدید مي کند. عواملي چون گرم شدن  را  گیاهي 
غیره  و  موجودات  زندگي  محل  شدن  کوچک  گیاهان،  زیستگاه هاي 
به شدت بر موجودات زنده فشار مي آورد و باعث مي شود تا بسیاری 
نیازمند  و  گرفته  قرار  انقراض  خطر  معرض  در  گیاهي  گونه هاي  از 
حفاظت باشند. با توجه به محدود شدن رویشگاه بسیاري از آنها به 
ارتفاعات کوهستاني و نیاز به شرایط اکولوژیک خاص خود و همچنین 
گرم شدن زمین، بسیاري از آنها از روي کره زمین در حال محو شدن 
هستند. این گروه ها نیاز به بررسي دقیقي دارند تا گونه هایي که بیشتر 
در معرض خطر انقراض قرار دارند شناسایي شوند و براي حفاظت از 
آنها چاره اي اندیشیده شود. به خاطر اهمیت گیاهان این جنس، چه از 
لحاظ اقتصادي، دارویي و چه از لحاظ آرایه شناسي، در دنیا مطالعات 
فراواني روي آنها صورت گرفته است. در این مطالعات محققان سعي در 

شناسایي بهتر و جلوگیري از انقراض گونه هاي 
خودرو موجود در مناطق مختلف دنیا دارند. 
این گونه ها به دلیل نقش حیاتي خود در حفظ 
دنیا،  مختلف  مناطق  اکوسیستم هاي  تعادل  و 

گنجینه هاي وراثتي هر منطقه به شمار مي آیند.
تاکنون در مورد وضعیت حفاظتي گونه هاي 
ولی  است  شده  انجام  مطالعاتی  ایران  گیاهي 
هیچ  تخصصی  به طور  پیاز  جنس  مورد  در 
جایگاه  بررسی  اولین  ندارد.  وجود  پژوهشي 
حفاظتی گونه های گیاهی ایران توسط جلیلی 
انجام   (Jalili & Jamzad, 1999) وجم زاد 
شد که  براساس آن، 432 گونه آسیب پذیر و 
تشخیص  انقراض  خطر  معرض  در  گونه   21

استان گیالن  نیز در  تهدید  داده شدند. 17 گونه سرخس در معرض 
و همکاران )1391( شناخته شد. جایگاه حفاظتی  اسکندری  توسط 
طبقه  در   ،IUCN معیارهای  ایران  براساس  انحصاری  مرزه  گونه   6
 .)1395 همکاران،  و  )محبی  گرفت  قرار   (CR) انقراض  بحران  در 
تاکسون   9 حفاظتی  جایگاه  بررسی  با   )1396( جم زاد  و  پناهی 
را   Quercus brantii. var. brantii Lindl ایران،  بلوط های  از 
این جنس  آرایه های  سایر  و  کرده  معرفی  تهدید  به  نزدیک  طبقه  در 
انحصاری گونه  حفاظتی  جایگاه  دادند.  قرار  آسیب پذیر  طبقه  در  را 

.Amygdalus reticulate Runemark ex Khat در استان فارس 
 .(Borjian, 2014) قرار گرفت  انقراض  بحران  در  در طبقه  و  ارزیابی 
نیز   Salvia aristata Aucher ex Benth. گونه  حفاظتی  جایگاه 
قرار گرفت و در معرض  بررسی  معین )1396( مورد  توسط جم زاد و 
حفاظتی  جایگاه   )1396( حمزه  و  دیناروند  شد.  تعیین  انقراض  خطر 
(Echium khuzistanicum Mozaffarian) خوزستانی  گاوزبان 
را در معرض خطر انقراض تعیین کردند. جلیلیان و همکاران )1396( 
Zeugandra iranica انحصاری  تک گونه  حفاظتی  جایگاه  نیز 

قرار  انقراض  بحران  در  طبقه  در  را  آن  و  کرده  مشخص  را 
کاشانی میرحسن  کاله   )1397( همکاران  و  بتولی  دادند. 
(Acantholimon glabratum Assadi subsp. kashanense Batuli & Assadi)

 را مورد مطالعه قرار دادند که براساس معیارهای  IUCN در طبقه در 
بحران انقراض قرار گرفت.

گونه هاي انحصاري به عنوان مهم ترین گونه هاي گیاهي کشور محسوب 
مي شوند، زیرا با از بین رفتن این گونه ها نسل گونه براي همیشه در دنیا 
منقرض مي شود. بنابراین در مطالعات گونه هاي در حال انقراض، نظرات 
ابتدا به سمت گونه هاي انحصاري جلب مي شود. کشور ایران با داشتن 
بیش از 126 گونه از جنس Allium یکي از مراکز مهم تنوع آن به حساب 
مي آید. تعداد 121 گونه متعلق به این جنس در ایران دارای رویش طبیعی 
هستند (Fritsch & Maroofi, 2010) که اکثر آنها ازجمله گونه های 
مورد بررسی در این پژوهش جزو گونه های انحصاری محسوب می شوند.

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

Allium austroiranicum شکل 1- رویشگاه طبیعی گونه
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و اکوسیستم های ایران )جم زاد و جلیلی، 1395(، مطالعات صحرایی 
مورد  گونه های  درخصوص  مختلف  اطالعات  جمع آوری  به منظور 
بررسی و رویشگاه آنها در فصول رویشی بین سال های 1395 تا 1397 
آنها  نمونه های هرباریومی  که  ایران صورت گرفت  نواحی مرکزی  از 
در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 

نگهداری می شوند.
 (IUCN, 2017) طبیعت  از  حفاظت  جهانی  اتحادیه  معیارهای 
حضور  میزان  شامل  گونه ها،  جایگاه  تعیین  برای 
اشغال  تحت  سطح   ،(Extent of Occurrence: EOO)
است  جمعیت  افراد  تعداد  و   (Area of Occupancy: AOO)
(GeoCAT kew.org) نرم افزار  از  استفاده  با  نیز  اطالعات  این  که 
شد.  تعیین  گونه ها،  پراکنش  نقاط  جغرافیایی  مختصات  و  براساس 
شیوه نامه  به  استناد  با  و  آمده  به دست  داده های  به  توجه  با  درنهایت 

IUCN، در مورد جایگاه هر یک از گونه ها تصمیم گیری شد.

 مشخصات گیاه شناسی
گونه های مطالعه شده متعلق به بخش Acanthoprason هستند که یک 

 A. austroiranicum گونه  تشکیل می دهند.  را  تقریبًا همگن  گروه 
دارای پیاز تخم مرغی، تیرک انعطاف پذیر و تقریبًا مخروطی یا مدور، 
صاف، به طول 12-5 سانتی متر و به قطر 6-4 میلیمتر و اغلب متمایل 
به بنفش است. تعداد برگ ها 2-1 عدد با پهنک سرنیزه ای باریک تا 
تخم مرغی 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. گل آذین آن تقریبًا به صورت نیمه کروی تا دسته ای گسترده 
مشاهده می شود. دارای گل های قیفی شکل پهن و ستاره ای بوده و شکل 
گل پوش ها مثلثی کشیده تا سرنیزه ای باریک است. گل پوش ها معمواًل 
سفید با رگه میانی سبز یا صورتی با رگه میانی بنفش هستند. طول پرچم 
در این گونه یک سوم تا دوپنجم طول گل پوش ها است و پرچم  ها 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 می شود.
گونه Allium chlorotepalum نیز دارای پیاز تخم مرغی فشرده 
و کوچک تر نسبت به گونه قبلی است. تیرک آن انعطاف پذیر و صاف 

بوده و تقریبًا هم اندازه با گونه A. austroiranicum است. 2-1 برگ 
تخم مرغی کشیده تا سرنیزه ای ضخیم مشاهده می شود که سطح رویی 
آن شدیداً شیاردار بوده و سطح زیرین آن دارای شیارهای ریز است. 
به رنگ سفید دیده می شود.  بعداً  بنفش است و  ابتدا  حاشیه برگ در 
گل آذین آن دسته ای متراکم با گل های ستاره ای مسطح است. گل پوش ها 
خطی- سرنیزه ای و سبز کمرنگ با رگه میانی سبز هستند. میله پرچم در 
رأس به رنگ ارغوانی متمایل به سیاه بوده و به سمت قاعده کمرنگ تر 

دیده می شود. بساک نیز به رنگ ارغوانی تا بنفش است.

 پراکندگی جغرافیایی
گونه A. austroiranicum   در استان های 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 تقریباً سرد و اکثراً در میان 
 Astragalus verus Olivier گونه های مختلف از گون های خاردار مانند
.Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn  رشد می کند.  و 
درحالی که گونه A. chlorotepalum انحصاری ایران و استان اصفهان 
بوده و با توجه به اینکه اخیراً )در سال 1389( معرفی شده و تاکنون در 

لوکالیته های دیگری گزارش نشده است، ممکن است با مطالعات بعدی 
از سایر نقاط کشور گزارش شود. این گونه همراه با گیاهانی از قبیل 
مناطق صخره ای و  Astragalus ،Euphorbia و Centaurea در 

شیب های سنگی یافت می شود.

 نتایج و بحث
 براساس مطالعات قبلی (Fritsch & Abbasi, 2013) و نیز مشاهدات 
جمعیت های  تعداد  طرح،  این  در  انجام شده  بررسی های  و  صحرایی 
 A. austroiranicum گونه  مختلف  رویشگاه های  در  رشدیافته 
بسیار  افراد  رویشگاه ها،  این  اغلب  در  است.  جمعیت   71 ایران،  در 
محدود بوده و در بسیاری از موارد، به صورت منفرد مشاهده می شوند. 
درصورتی که برای گونه A. chlorotepalum، تنها تعداد 5 جمعیت از 

استان اصفهان گزارش شده است.
گونه  (AOO) اشغال  تحت  سطح  پژوهش،  این  نتایج   براساس 

گونه  حضور  میزان  و  مربع  کیلومتر   252  ،A. austroiranicum
(EOO) 211834/109 کیلومتر مربع محاسبه شد )شکل A5( که با 

Allium chlorotepalum شکل 2- رویشگاه طبیعی گونه
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Allium chlorotepalum  شکل 4- شکل کلی و گل آذین گونه

Allium austroiranicum  شکل 3- شکل کلی و گل آذین گونه
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GeoCAT ترسیم شده توسط نرم افزار A. chlorotepalum گونه )B ؛Allium austroiranicum گونه )A شکل 5- میزان حضور و سطح اشغال

توجه به شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت،  براساس شاخص 
میزان حضور (EOO) این گونه در گروه با حداقل نگرانی (LC) قرار 
می گیرد در حالی که  براساس شاخص سطح تحت اشغال (AOO) به طبقه 
  IUCN تعلق دارد. با توجه به دستورالعمل (EN) در معرض خطر انقراض
)2017( اندازه گیری شاخص کوچک تر مبنای تعیین جایگاه قرار می گیرد 
درنتیجه جایگاه حفاظتی این گونه در معرض خطر انقراض تعیین می شود.
در مورد گونه A. chlorotepalum، شرایط بحرانی تر به نظر می رسد 
چراکه با توجه به تحلیل های انجام شده، سطح تحت اشغال برای این گونه 
16 کیلومتر مربع و میزان حضور گونه 249/398 کیلومتر مربع محاسبه 
شد )شکل B5(. بنابراین  براساس معیارهای IUCN و نیز هر دو شاخص 
قرار می گیرد. انقراض  این گونه در گروه در معرض خطر  ذکر شده 

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها
میزان  جمعیت،  افراد  تعداد  شامل  عوامل  مجموع  گرفتن  نظر  در  با 
باروری، جمعیت های به شدت منفک از یکدیگر، تجدید حیات محدود 
به دلیل تولید محدود بذر و تخریب رویشگاه که عمومًا به دالیل مختلف 
ازجمله گرم شدن هوا و چرای بی  رویه دام صورت می گیرد، این دو 
گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند و باید به همراه سایر گونه های 
انحصاری این جنس ازنظر حفاظتی مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

با توجه به اینکه این گونه ها در نواحی غیرحفاظت شده می رویند، 
برای حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی و جلوگیری از انقراض آنها، 
مدیریت صحیح حفاظت از منابع طبیعی، تعیین رویشگاه هایی به عنوان 
رویشگاه های حفاظت شده توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور و نیز نگهداری بذر آنها در بانک ژن منابع طبیعی باید در دستور 
باغ  در  مذکور  گونه های  پیاز  کاشت  این  عالوه بر  گیرد.  قرار  کار 
پیازهای ایرانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران و باغ گیاه شناسی کاشان 
می شود. توصیه  اصلی  رویشگاه  از  در خارج  آنها  به منظور حفاظت 
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