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جایگاه حفاظتی گونه ای نادر از جنس سلوی
»Salvia aristata«به نام 

زیبا جم زاد1* و فاطمه معین2
چکیده

جایگاه حفاظتی یک گونه از جنس سلوی به نام Salvia aristata بر اساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
)IUCN( مورد بررسی قرار گرفت. این گونه باتوجه به سطح اشغال، تعداد افراد جمعیت، میزان باروری، جمعیت های به شدت 
منفک از یکدیگر، تجدید حیات محدود به دلیل تولید محدود بذر و کیفیت رویشگاه، به عنوان گونه در معرض خطر انقراض 
اعالم می شود. اعالم رویشگاه های حفاظت شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت خارج از 
رویشگاه در باغ های گیاه شناسی ملی ایران و باغ گیاه شناسی زاگرس 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، گونه در معرض خطر انقراض، رویشگاه های حفاظت شده، باغ گیاه شناسی ملی ایران، 
باغ گیاه شناسی زاگرس، بانک ژن منابع طبیعی

Abstract
The conservation status of the Salvia aristata  was defined based on IUCN Red List Categories. Referring to the 
area of occupancy, highly fragmented populations, low regeneration due to limited seed setting and locality quality, 
Salvia aristata is recognized  as “Endangered”. Defining protected localities by Forests, Range and Watershed 
Management Organization, ex-situ conservation in National Botanical Garden of Iran & Zagros Botanical Garden 
and in plant natural resources gene bank are suggested to be considered for conservation of this species.

Keywords: Conservation status, Salvia aristata, endangered species, protected localities, Plant natural resources 
gene bank, National Botanical Garden of Iran, Zagros Botanical Garden
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 مقدمه
جنـس سـلوی )Salvia( یکـی از بزرگتریـن جنس هـای نعنائیـان و 
دارای حـدود 1000 گونـه در جهان اسـت که در سـه منطقـه از جهان 
تنـوع و تکامـل یافته اسـت. بیشـترین گونه هـای آن در قـاره آمریکا 
)مرکـز و جنـوب، 500 گونـه( و پـس از آن جنـوب و مرکـز آسـیا و 

مدیترانـه )250 گونـه( و آسـیای شـرقی )90 گونـه( حضـور دارند.
ایـران یکـی از مراکـز تنـوع جنس سـلوی در آسـیا اسـت و 61 
گونـه از ایـن جنـس به صـورت خـودرو در ایـران پراکنـش دارند که 

19 گونـه آن انحصـاری این کشـور هسـتند.
بسـیاری از گیاهـان ایـن جنس جـزء گیاهـان دارویی ارزشـمند 
هسـتند،  به طوری کـه نـام التیـن جنـس باتوجه بـه ارزش دارویـی 
ایـن گیاهـان )بـه معنـای شـفابخش( انتخاب شـده  اسـت.  به عالوه، 
تعـدادی از گونه هـای آن جـزء گیاهان زینتی و باغی هسـتند و ارزش 

زیـادی از نظـر باغبانـی دارند. 
در میـان گونه هـای موجـود در ایـران، پراکندگـی جغرافیایـی در 
میـان گروه هـای نزدیـک از نظـر قرابـت فیلوژنتیکی معنـی دار بوده و 
تعـدادی از گونه هـا کـه متعلق به بخـش تاکزونومیکی خاص هسـتند، 
در یـک محـدوده جغرافیایـی حضور دارنـد. این در مـواردی به ادامه 
پراکندگـی آنهـا از مناطـق مجـاور مربـوط اسـت یـا وابسـتگی گونه  
را بـه یـک رویشـگاه و شـرایط اکولوژیکـی خـاص نشـان می دهـد. 
ازجملـه ایـن گونه هـا می تـوان بـه گونـه Salvia bazmanica کـه 
انحصـاری ایـران بـوده و از منطقه بلوچسـتان گـزارش شـده یا گونه
S. oligophylla کــه تنهــا در یــک محــدوده جغرافیایــی بیــن ســه 
اســتان قزویــن، گیــالن و زنجــان در جمعیت هــای کوچــک حضــور 

دارد، اشــاره کــرد.
گونـه نـادر S. macrochlamys در آذربایجـان غربـی و مـرز 
بیـن ایـران و ترکیـه حضـور دارد و حضـور این گونـه در ایـران ادامه 
 S. pachystachys ،پراکندگی آن در کشـور ترکیه اسـت. مثال دیگر
اسـت کـه گیاهـی متعلـق به رویشـگاه قفقـاز بـوده و در کشـورهای 
ارمنسـتان و ترکیـه و در ادامـه در یـک محـدوده کوچـک در شـمال 
غـرب ایـران در آذربایجان غربی حضور دارد. گونـه انحصاری و نادر
جغرافیایـــی  محـــدوده  در  نیـــز   S. hypochionaea
خاصـــی در آذربایجـــان غربـــی، ارتفاعـــات شـــهر خـــوی 
حضـــور دارد. ازجملـــه گونه هـــای دیگـــر می تـــوان بـــه
 S. lerifoliaو S. sahendica ،S. urmiensis ،S. chorassanica 

اشاره کرد که همگی پراکنش خیلی محدودی دارند. 
در  حضور  باوجود  که  دارند  وجود  نیز  گونه هایی  مقابل،   در 
و  محدود  اشغال  سطح  داشتن  به دلیل  متعدد،  به نسبت  رویشگاه های 
جمعیت های کوچک، جزء گیاهان نادر و آسیب پذیر و یا در معرض 
خطر انقراض، به حساب می آیند و از نظر حفاظتی نیاز به توجه دارند. 
به دلیل  گونه  این  است.  ذکر  قابل    S. aristata گونه  گروه  این  از 
داشتن گل آذین و گل های بزرگ و زیبا دارای ارزش زینتی زیادی 
 Emadipoor et al.,( بوده و همچنین بر اساس بررسی فیتوشیمیایی
او8 سینؤل،  آلفاپایین،  مانند  ترکیبات شیمیایی مهمی  دارای   )2016

کارواکرول و ترانس کاریوفیلن است.
شکل 1- گونهSalvia aristata  در رویشگاه طبیعی در قزوین. 

)عکس: محمدمهدی چرخچیان(.

 Salvia aristata Aucher ex Benth. مشخصات گیاه شناسی 
گیاهـی چندسـاله،  علفی، افراشـته، به ارتفـاع  35 تا 60 سـانتی متر، 
بـا بـن قطـور، دارای برگ هـای اکثراً قاعـده ای و دمبـرگ دار، به طول 
12 تـا 22 سـانتی متر و دارای بریدگی هـای عمیـق بـا تقسـیمات یا 
برگچه هـای به عـرض 3 تا 5 میلی متر بـوده و برگچـه  انتهایی بزرگتر 
اسـت. به طـور عـام با یک سـاقه گل دهنـده، محور گل آذین پوشـیده 
از کرک هـای سـاده و غـده ای گسـترده اسـت. گل آذیـن خوشـه ای 
مرکـب بـا گل هایـی کـه در گروه هـای 2 تـا 3 و به نـدرت 4تایـی 
هسـتند. دمـگل نیـز به طـول حداکثر 2 سـانتی متر اسـت. کاسـه گل 
به طـول 18 تـا 25 میلی متـر، اسـتکانی، بـا دندانه هـای بلنـد بـوده و 
در حالـت رسـیدگی گل، بـاد کرده اسـت. جام گل به طـول 2 تا 3/5 
سـانتی متر، صورتـی یـا زرد آجـری. فندقـه به طـول 7 و به عـرض 
4/5 میلی متـر اسـت و معمـواًل تمـام آنهـا رشـد نمی کننـد و تعـداد 
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یـک تـا دو فندقـه یـا دانه بارور شـکل می گیـرد )شـکل های 1 تا 3؛ 
.)1391 جم زاد، 

 پراکندگی جغرافیایی 
این گونه در ایران در استان های قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان 

غربی، اردبیل، زنجان، اصفهان، کردستان، لرستان، همدان، چهارمحال 
و بختیاری و مرکزی حضور دارد )شکل 4(. در منابع به عنوان گیاه 
منطقه وان کشور  از  به تازگی  اما  بود،  ایران شناخته شده  انحصاری 
ترکیه نیز گزارش شده است (Behcet & Avlamaz, 2009). این 
گونه در دامنه های کوهستانی استپی در ارتفاع بین 1180 تا 2900 

شکل 3- منظره ای از رویشگاه طبیعی گونه در معرض خطر Salvia aristata. همان طور که مشاهده می شود، جمعیت گونه بسیار کوچک است )عکس: زیبا جم زاد(.

شکل 2- نمای نزدیک گل Salvia aristata. )عکس: محمدمهدی چرخچیان(.

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 94



95 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 3، مرداد- شهریور 1396

بـرای فضای سـبز
 سپاسگزاری

از همکاران محترم آقای دکتر محمد محمودی و خانم آسیه شامخی 
به دلیل همکاری در تهیه نقشه ها سپاسگزاری می شود.
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شکل 4- پراکندگی جغرافیایی Salvia aristata  در ایران و ترکیه. 

.Salvia aristata شکل 5- میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه

این 
از  گونــه 

نظر سطح اشغال در 
طبیعت در گروه در معرض 

خطر انقراض قـرار 
دارد.

یا   )Centaurea( کاسنیان  گندمیان،  از  گونه هایی  با  همراه  متر 
نعنائیان )Scutellaria( حضور دارد. 

 Salvia aristata جایگاه حفاظتی گونه 
براسـاس معیارهـای تعریـف شـده توسـط اتحادیـه جهانـی 

جایـگاه  تعییـن  بـرای   ،)IUCN( طبیعـت  از  حفاظـت 
گونه هـا می تـوان بـا درنظـر گرفتـن شـرایط خاص 

هـر گونـه و منطقـه از معیارهـای مختلف اسـتفاده 
میـزان حضـور معیارهـا،  ایـن  کـرد. اصلی تریـن 

تحت  سطح  و   (Extent Of Occurrence: EOO)
دارا  با  و  بوده   (Area Of Occupancy: AOO) اشغال 

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

بر اسـاس مطالعات و آمـار موجود، تعداد جمعیت هـای موجود این 
گونه در رویشـگاه های مختلف کشـور 21 جمعیت اسـت که در محدوده 
پراکندگـی گونـه حضور دارنـد. در خـارج از ایران در منطقـه وان ترکیه 
نیـز دو جمعیـت گزارش شـده اسـت. در مجمـوع، تعـداد جمعیت های 
شـناخته شـده این گونه در جهان تاکنون 23 جمعیت اسـت )شـکل 5(. 
geocat.) بر اسـاس محاسـبات انجام شـده توسـط نرم افـزار ژئوکـت

kew.org)، میـزان حضـور گونه (EOO) در محدوده  انتشـارش 101/ 
207137  کیلومتر مربع و سـطح تحت اشـغال آن (AOO)124 کیلومتر 
مربع اسـت. باتوجه به شـاخص میـزان حضـور (EOO)،  ایـن گونه در 
گـروه بـا حداقـل نگرانـی (LC) قرار می گیـرد ولی از نظر سـطح تحت 
اشـغال (AOO) در گـروه در معرض خطر انقراض قـرار دارد. بنابراین با 
در نظـر گرفتن چند عامـل از جمله تعداد افراد جمعیت، میـزان باروری، 
جمعیت های به شـدت منفـک از یکدیگر، تجدید حیات محـدود به دلیل 
تولیـد محـدود بـذر و کیفیـت رویشـگاه کـه به طـور عمـوم به دالیـل 
مختلـف از جملـه تغییـرات آب و هوایـی و بهره بـرداری نادرسـت، در 
شـرایط نامناسـبی قرار دارنـد، این گونـه در معرض خطر انقـراض قرار 
دارد. بنابرایـن بایـد اذعـان کرد که تنهـا به دلیل حضور به نسـبت خوب، 

نمی تـوان بـه گونه بـا ارزشـی نظیـر S. aristata  بی توجهی کرد. 
 پیشنهادات

 به منظـور جلوگیـری از انقـراض این گونـه با ارزش بایـد راهکارهایی 
اندیشـید تـا به حفـظ و بقای آن در طبیعت گسـترده ایران کمک شـود. 

مـواردی که بایـد انجام شـوند عبارتند از:
-  انتخـاب 5 رویشـگاه توسـط مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع 
کشـور و تعییـن آنهـا به عنـوان رویشـگاه های حفاظـت شـده توسـط 

سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور
- حفاظت خارج از رویشگاه در بانک ژن منابع طبیعی ایران

- حفاظـت خـارج از رویشـگاه در بـاغ  گیاه شناسـی ملی ایـران و باغ 
زاگرس گیاه شناسـی 

- تکثیـر، کشـت و اهلی کردن بـا هدف بازگرداندن گیاهان تکثیر شـده 
به رویشـگاه های طبیعـی و تقویت آنها

- کشـت و اهلـی کـردن با هـدف معرفـی گونـه زینتی بـاارزش بومی 


