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جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
         Paeonia wendelboi Ruksans & Zetterl  

محمود بید ارلرد1*، زیبا جم زاد2  و عاد ل جلیلی2
چکیده

جایگاه حفاظتی گونه Paeonia wendelboi  بر اساس معیارهای اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( بررسی شد. 
این گونه انحصاری د ر استان گیالن و محد ود ه مرز بین استان های گیالن و ارد بیل یافت می شود و د ر واریزهها و صخرههای 
باالتر از د ارمرز جنگل هیرکانی می روید. این گیاه با اند ازه کوتاه و گل های زرد از د یگر گونه های این جنس د ر ایران 
تشخیص د اد ه میشود. طی بازد ید های انجام شد ه، شاخصهایی مانند تعد اد رویشگاهها، میزان حضور )EOO(، سطح تحت 
اشغال )AOO( و تعد اد افراد بالغ د ر جمعیت این گونه بررسی شد ند. بر اساس معیارهای IUCN، این گیاه با چهار جمعیت 
جد ا افتاد ه و حد ود 124 پایه بالغ، میزان حضور 1550 کیلومتر مربع و سطح تحت اشغال یک کیلومتر مربع د ر گروه گیاهان 
د ر بحران انقراض )CR( قرار میگیرد. تخریب زیستگاه و برد اشت به عنوان گیاه زینتی از عوامل تهد ید کنند ه این گونه هستند. 

پیشنهاد میشود برای حفاظت بهتر، این گونه ناد ر به عنوان اثر ملی طبیعی معرفی شود.
واژههایکلیدی:تالش، تیره گل صد تومانی، گیاه ناد ر، خلخال

Abstract
The conservation status of Paeonia wendelboi was defined according to the categories and criteria of the 
International Union for Conservation of Nature (IUCN). This species is restricted to Gilan province and the 
borderline of Gilan and Ardabil provinces. Paeonia wendelboi grows on dry, scree/talus, relatively steep slopes in 
the mountain region above the Hyrcanian forest tree-line. This plant is characterized by its small size and deep 
yellow flowers from other Iranian Peonies. In this study, the number of habitats, Extent of Occurrence (EOO), 
Area of Occupancy (AOO), number of populations, and adult individuals in the population were evaluated. This 
plant with four isolated populations and about 124 adult plants and an EOO and AOO of 1550 km2 and one km2, 
respectively, is assigned as a critically endangered (CR) species. Habitat destruction and harvesting are the main 
threatening factors of this ornamental plant. To protect P. wendelboi, it is suggested to introduce this rare species 
as a national and natural heritage. 

Keywords:Talesh, Paeoniaceae, rare plant, Khalkhal.
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Conservation status of endemic species
 Paeonia wendelboi Ruksans & Zetterl.
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 مقدمه
گیاهان نقش مهمی د ر پاید اری اکوسیستم           ها )بوم سازگان( 
و تنوع زیستی د ارند )Abbas & Qaiser, 2011(. د ر 
را  غذایی  هرم  اساس  و  پایه  گیاهان،  اکوسیستم           ها  همه 
تشکیل د اد ه و منابع زیاد ی را د ر اختیار سایر موجود ات 
ساختار  به واسطه  که  سالم،  اکوسیستم  می           د هند.  قرار 
د ر  خود  تحمل  و  )توانایی(  عملکرد  )سازماند هی(، 
 Costanza( می           شود  تعریف  خارجی  تنش           های  برابر 
شرایط  گیاهی  تنوع  مبنای  بر   ،)& Mageau, 1999
معیشت  رفاه،  برای  که  می           کند  فراهم  را  فرایند هایی  و 
د ر  است،  شد ه  پیش بینی  است.  ضروری  انسان           ها  حیات  اد امه  و 

قرن 21، د و سوم از مجموع گیاهان شناخته شد ه د ر معرض 
افزایش جمعیت، شد ت گرفتن  انقراض قرار گیرند.  خطر 

گیاهان  پراکنش  هوا،  آلود گی  زیستگاه ها،  تخریب 
به  منجر  اقلیمی  تغییرات  و  مهاجم  بیگانه 

تنوع گیاهان خواهد شد  انقراض و کاهش 
.)Anonymous, 2009(

میزان  و  حفاظتی  جایگاه  تعیین 
برای  گونه  آسیب پذیری 

از  پیشگیری  و  حفاظت 
انقراض آن ضروری 
 Vischi et( است 

آگاهی   .)al., 2004
تاریخچه  ویژگی           های  از 

گیاهان  به ویژه  گیاهان  زند گی 
با پراکنش محد ود، برای  انحصاری 

اهمیت  آنها  آیند ه  سرنوشت  ارزیابی 
گستره  د ر  آنها  از  بسیاری  که  چرا  د ارد. 

د ارند  حضور  کوچک  جمعیتی  اند ازه  و  محد ود 
آنها  پراکنش  و  تولید مثل  قد رت  زمان  مرور  به  و 

کاهش می           یابد )García, 2008(. عالوه بر این، د ر میان 
جمعیت شناسی  ویژگی           های  د ر  و  گونه  یک  جمعیت           های 

می گیرد.  شکل  قابل مالحظه           ای  تفاوت           های  جمعیت،  پویایی  یا 
گونه ها  برای  تنها  نه  حفاظت  و  نظارت  استراتژی           های  د ر نتیجه، 
 Brook et( شوند  گرفته  نظر  د ر  باید  نیز  جمعیت           ها  برای  بلکه 

.)al., 2006
ژنتیکی  غنای  به واسطه   )Paeonia L.( گل صد تومانی  گونه های 
این جنس  نمایش می           گذارند.  به  خود سیما و گل های متنوعی را 
اروپا-  گونه ها  این  غالب  که  د ارد  گونه   40 به  نزد یک  د نیا  د ر 
گزارش  جنس  این  برای  گونه  سه  تنها  ایران  د ر  هستند.  آسیایی 
پراکند ه  ایران  غرب  و  غرب  شمال  و  شمال  د ر  که  است  شد ه 
 P. tomentosa (Lomak.) گونه   .)Assadi, 2016( هستند 
د ر  د یگر  گونه  د و  به  نسبت  گسترد ه           تر  پراکنش  با   N. Busch
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هیرکانی  جنگل  )د ارمرز(  راشستان های  د ر  بیشتر  و  ایران  شمال 
بلوط  جنگل           های  از   P. mascula (L.) Miller گونه  می           روید. 
 P. wendelboi  Ruksans & گونه  و  )مریوان(  ایران  غرب 
و  گزارش  ارد بیل  و  گیالن  استان های  مرز  از  به تازگی   Zetterl

.)Assadi, 2016( معرفی شد ه اند
کتاب  انتشار  زمان  از  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
 (Red Data Book of Iran Jalili & Jamzad, 1999(
گیاهان  حفاظت  به  امورمربوط  د ر  اصلی  پیشگام  به عنوان 
د ر  مؤسسه  این  است.  شد ه  شناخته  گیاهی  اکوسیستم           های  و 
و  طرح           ها  انجام  )به ویژه  مختلف  به شکل           های  نیز  اخیر  سال های 
ایفا  خوبی  به  را  خود  نقش  زمینه  این  د ر  متعد د(  مقاالت  انتشار 
کرد ه است. مقاالتی که پیوسته د ر نشریه طبیعت ایران منشر می شوند 
پناهی و جم           زاد، 1396؛  )اخوان           روفیگر و همکاران، 1398؛ 
و  مهرنیا  1397؛  محمود ی،  1395؛  همکاران،  و  محبی 
د ر  برجسته           ای  نقش  می           توانند   )1399 همکاران، 
زمینه حفاظت از گیاهان ناد ر و انحصاری د اشته 
باشند. طی اجرای طرح ملی بررسی تعیین 
جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم ها 
د ر   )1395 جلیلی،  و  )جم زاد 
استان گیالن جایگاه حفاظتی 
گونه های اند میک و ناد ر 
د ر این استان بررسی 
مقاله  این  د ر  شد. 
Pae� حفاظتی  جایگاه 
onia wendelboi  تعیین و 

معرفی می           شود. 

 روشبررسی
حفاظتی  جایگاه  تعیین  طرح  اجرای  طی 
محد ود ه  گیالن  استان  د ر  اکوسیستم           ها  و  گیاهان 
محد ود  انتشار  الگوی  با  گیاهان  از  برخی  پراکنش 

 P.wendelboi از جمله
 بررسی شد. براساس روش تحقیق طرح و د ستورالعمل اتحاد یه 
میزان  رویشگاه           ها،  تعد اد  مانند  شاخص           هایی   )IUCN( جهانی 
د ر  بالغ  افراد  تعد اد   ،)AOO( اشغال  تحت  سطح   ،)EOO( حضور 
 Paeonia  wendelboi جمعیت ارزیابی و جایگاه حفاظتی گونه
و  مشخص   GPS د ستگاه  با  جمعیت  پراکنش  نقاط  شد.  ارزیابی 
نرم افزار  به کمک  پراکنش  اشغال و محد ود ه  نقشه رویشگاه، سطح 
GeoCAT تهیه شد. همچنین ویژگی های اکولوژیکی محل رویش 
از جمله ارتفاع، میزان و جهت شیب، وضعیت ظاهری بستر رویش، 

گونه           های همراه و عوامل تهد ید کنند ه گونه نیز یاد د اشت شد ند.

 تاریخچهشناسـاییومعرفیگیاه
و   Ruksans( توسط  که  د ارد  جالبی  تاریخچه  گیاه  این  معرفی 

گونه  های 
گل صد تومانی 

)L. Paeonia ( به 
واسطه غنای ژنتیکی خود سیما 

و گل های متنوعی را به نمایش می گذارند. 
این جنس که د ر د نیا نزد یک به ۴۰ گونه د ارد و 

غالب این گونه ها اروپا- آسیایی هستند. د ر ایران تنها سه 
گونه برای این جنس گزارش شد ه است که د ر شمال و شمال غرب و 

غرب ایران پراکند ه هستند. P. tomentosa با پراکنش گسترد ه  تر به 
نسبت د و گونه د یگرد ر شمال ایران و بیشتر د ر راشستان های 

)د ارمرز( جنگل هیرکانی می روید. P. mascula که د ر 
 P.جنگل های بلوط غرب ایران )مریوان( و گونه

wendelboi  اخیرا از مرز استان های 
گیالن و ارد بیل گزارش و 

معرفی شد ه  اند
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بار  اولین  برای  است.  شد ه  بیان  تفصیل  به   )Zetterlund 2014
شماره  با  وند لبو  پرفسور  و  اسد ی  د کتر  توسط  گیاه  این  نمونه 
گیاه  این  نام گذاری  د ر  وند لبو  پرفسور  شد.  جمع آوری   )27809(
زترلند  به  شناسایی  برای  را  هرباریومی  نمونه  و  د اشت  ترد ید 
نمونه  این  شناسایی  د ر  او  که  هنگامی  کرد.  ارائه   )Zetterlund(
بذرهای  تا  اسد ی د رخواست شد  د کتر  از  نرسید،  نتیجه مطلوبی  به 
این گیاه را برای ایشان ارسال کنند. پس از ارسال بذرها و گذشت 
تقریبًا سه سال از کشت آنها )بعد از فوت پرفسور وند لبو( این گیاه 
د یگر  گونه های  با  که  د اد  نشان  مطالعات  و  شد  گل د هی  فاز  وارد 
د ر سفر خود  و  د ر سال 2008   Ruksans است. سپس،  متفاوت 
نمونه  سرانجام  می           کند،  تیپ جمع           آوری  محل  از  را  نمونه  ایران،  به 
عنوان  به    The Alpine Gardeners مجله  د ر   2014 سال  د ر 
 Hong که  است  ذکر  به  الزم  شود.  می  معرفی  جد ید  گونه  یک 
با نام گونه نزد یک آن De-Yuan این نمونه را د ر منوگراف خود 
 Paeonia daurica subsp. tomentosa (Lomakin)  

 )Assadi, 1984( معرفی کرد ه است، همچنین اسد ی D.Y.Hong
 Paeonia cf. mlokosewitschi Lomak این نمونه را تحت نام
از ایران گزارش کرد ه بود که د ر سال 2016 این نام جد ید را تأیید 

.)Assadi, 2016( کرد ند

گیاهشناسی مشخصات  
Paeonia wendelboi Rukšāns & Zetterl., Alpine Gardener 
82(2): 236 (2014).

و  برگچه ها  زیرین  سطح  د ر  سانتی متر،   60 تا  ارتفاع  به  گیاه 
فلس های  با  ضخیم،  و  انشعاب  بد ون  ساقه  کرک د ار،  کاسبرگ           ها 
ساقه.  قاعد ه  د ر  ارغوانی  تا  تیره  بنفش  رنگ  به  و  مستطیلی 
بخشی  باالیی سه  برگ های  بخشی،  د وبار سه  قاعد ه ای  برگ           های 
کاسبرگ           ها سبز هنگام  انتهایی؛  و  منفرد  و کوچک تر. گل ها  ساد ه 
سر  تا  گرد  رأس  د ر  و  گرد  تا  مستطیلی  برگشته،  گل  شکوفایی 
زرد  تخم مرغی،  سانتی متر،   6 تا   4 طول  به  گلبرگ ها  برید ه؛ 

شکل 1-  نمایی کلی از گیاه Paeonia wendelboi )عکس از: بید ارلرد، 98/3/25(
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رنگ، د ر رأس گرد و کامل؛ پرچم           ها متعد د، بساک زرد پر رنگ؛ 
صورتی  پهن،  خامه  متراکم؛  کرک های  با  4تایی،  تا   2 برچه ها 
رنگ؛ کالله خطی د ر حاشیه خامه مواج. فند قه بیضوی کشید ه، با 

کرک های متراکم، قهوه ای رنگ )شکل 1، 2 و 3(.

زیستگاه  
با شیب  کوهستانی  مناطق  د ر  گیاه  این  مورد مطالعه  رویشگاه های 
با خاک کم عمق واقع  با ساختار سنگی و واریزه ای خشک  زیاد، 
و  کمتر  الشبرگ،  میزان  مناطق  این  د ر   .)5 و   4 )شکل  شد ه اند 
و  مالیم  و  خشک  تابستانی  رویشگاه           ها  این  است.  قلیایی  خاک، 
زمستانی سرد و برفی د ارند، این گیاه توانایی تحمل د مای خیلی 
و  رویشی  شکل  به واسطه  گیاه  این  همچنین  د ارد.  نیز  را  پایین 
تحمل  را  آب  کمبود  خشک  فصل  د ر  می           تواند  خود  ساختاری 
می           رویند،  گیاه  این  رویشگاه  د ر  کمی  همراه  گونه های  کند. 
به عنوان مثال د ر قله شاه معلم د ر بخشی از محل رویش با گونه           های

 Vavilovia formosa و   Bromus tomentellus Boiss.  
مانند گیاهانی  همراه  به  د یگر  بخشی  د ر  یا   ،)Steven( Fed
Allium iranicum )Wendelbo( Wendelbo ،Bromus 
tectorum L. ،Cousinia pterocaulos )C.A.Mey.( 
Rech.f.، و Euphorbia condylocarpa M.Bieb. Valeri�
anella uncinata )M.Bieb.( Dufr. Tulipa biflora Pall. 
همراه به  صخره           ای  پناهگاهی  د رفک،  کوه  د ر  یا  است،   همراه 
همچون هستند،  هم  ناد ر  و  اند میک  آنها  از  برخی  که  گیاهانی 
Astrugalus sp. Bupleurum gilanicum Mozaff.
Campanula ruprechtii Boiss. Dolichorrhiza.

 persica )Boiss(. B.Nord، Galium elbursense Bornm.
این  می           روید.   Scrophularia gaubae Bornm.و& Gauba
مکانی  منطقه،  د ر  د ام  باالی  تراکم  وجود  با   )4 )شکل  صخره           ها 
و  تیپ  محل  د ر  هستند.  ناد ر  و  اند میک  گونه  چند  برای  امن 
 Assadi,( د یگری  گونه           های  با  نیز، می تواند  اطراف  لوکالیته           های 

شکل 3- میوه Paeonia wendelboi )عکس از: بید ارلرد، 98/4/1(شکل 2- اجزای گل Paeonia wendelboi )عکس از: بید ارلرد، 98/4/1(
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شکل 4- نمایی از گیاه Paeonia wendelboi و رویشگاه آن د ر کوه د رفک )عکس از: بید ارلرد، 99/3/20(
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Ruksans & Zetterlund, 2014 ;2016) حضور د اشته باشد.

گونه جغرافیایی پراکندگی  
ارتفاعات  د ر  و  است  کشور  شمال  و  ایران  انحصاری  گیاه  این   
باالتر از د ارمرز جنگل هیرکانی د ر استان گیالن و محد وه مرزی 
تا کنون  اگرچه  است.  شد ه  مشاهد ه  ارد بیل  و  گیالن  استان  د و 
تنها د ر محل تیپ و نواحی اطراف مشاهد ه شد ه بود، اما د ر این 
مطالعه د و محل رویش جد ید برای آن گزارش می شود. مکانهایی 
که طی این مطالعه مشاهد ه و ارزیابی شد ه اند، عبارتند از، خلخال 
E״29׳48°38،  متر،   2080 مجره،  روستای  از  بعد  اسالم،  به 
N״21׳35°37 )محل تیپ گونه(؛ خلخال، تفرجگاه اند بیل،2140 
N״25׳38°37؛ ماسوله به سمت ماجوالن،  E״34׳48°34،  متر، 
کوه  و  ״11׳37°11   N E״35׳48°55،  متر،   2630 شاه معلم، 

د رفک، 2530متر، E״32׳N ،49°42 ״57׳36°52.

حفاظتی جایگاه تعیین  
یال  از  تالش  کوه  رشته  د ر  گیاه  این  شد  اشاره  که  طور  همان 
جنوبی  ارتفاعات  تا  ماسوله(  )ارتفاعات  معلم  شاه  قله  جنوبی 

کوه د رفک د ر  ارتفاعات  د ر  )د ر خلخال( و همچنین  د اغی  عجم 
ترتیب  به  جمعیت ها  این  شد.  مشاهد ه  افتاد ه  جد ا  جمعیت  چهار 
تقریبی  گستره ی  می شوند.  تشکیل  بالغ  پایه  و4   30  ،40  ،60 از 
محل  د ر  مربع  کیلومتر  تا 0,9  د رفک(  کوه  )د ر  از 0,01  جمعیت ها 
تیپ گیاه است. نقشه پراکنش آن د ر شکل 6 مشخص شد ه است. 
گونه  این   )EOO: Extent Of Occurrence( حضور  میزان 
 AOO:( اشغال  تحت  سطح  مجموع  د ر  و  مربع  کیلومتر   1550
د ر  آورد شد.  بر  کیلومترمربع  یک  آن   )Area of Occupancy
از جمله سطح تحت اشغال،   ،IUCN به معیارهای  با توجه  نتیجه 
و  ها  جمعیت  د ر  افراد  تعد اد  یکد یگر،  از  منفک  های  جمعیت 
 ،B2 ab (iii) c (iv)+ C معیارهای  شامل  رویشگاه ها،  کیفیت 
بحران  "د ر  گیاهان  گروه  د ر   P. wendelboi حفاظتی  وضعیت 

می  گرد د. تعیین   )CR( انقراض" 

حفاظت برای پیشنهادها  
و  آسیب پذیر  نیز  آن  رویشگاه  گیاه،  خود  آسیب پذیری  عالوه بر 
حساس به د خالت و بهره برد اری بد ون برنامه           ریزی است. این گیاه 
د ر  د ارد.  سرد  و  مرطوب  واریزی  رویشگاه  به  زیاد ی  وابستگی 

شکل 5- نمایی از گیاه Paeonia wendelboi و رویشگاه آن د ر کوه شاه معلم )عکس از: بید ارلرد، 98/4/1(
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کنار این موارد، زیبایی گل           های آن و ترد د بیش از حد د امد اران، 
باالی  تراکم  بومی و گرد شگران د ر زیستگاه های موجود و  افراد 
اولویت حفاظت قرار  این گیاه د ر  اینکه  برای  د ام عواملی هستند 
  P. wendelboi گیرد. پیشنهاد می شود برای حفاظت بهتر، گونه 
اثر ملی طبیعی معرفی شود، همچنین میزان آسیب پذیری  به عنوان 
و  ترویج  و  اطالع رسانی  جامعه  سطح  د ر  آن  حفاظتی  جایگاه  و 

افراد محلی به حفاظت از آن تشویق شوند. 
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