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تعیین جایگاه حفاظتی 
 Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad

زیر گونه انحصاری  از تیره نعنا
مهناز حیدری ریکان1*، مژگان الرتی2، زیبا جم زاد3و عادل جلیلی3

چکیده
زیرگونه Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad، گیاهی چند ساله از تیره نعنا و انحصاری ایران است که در 
استان آذربایجان غربی، غرب دریاچه ارومیه، در مناطق کوهستانی میان بند، در محدوده ارتفاعی1470 تا 1793 متر از سطح 
دریا می روید. جایگاه حفاظتی این آرایه براساس شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( بررسی شد. سطح 
تحت اشغال زیرگونه Ph. herba-venti subsp. urmiensis در اندازه گیری های میدانی در رویشگاه های آن 35 کیلومتر مربع و 
میزان حضور در محدوده انتشار آن، 1927/145 کیلومتر مربع برآورده شد. این زیرگونه با توجه به سطح اشغال، منفک بودن 
جمعیت ها، وضعیت تجدید حیات و کیفیت رویشگاه، در طبقه در خطر انقراض )Endangered/EN( قرار می گیرد. مشاهدات 
صحرایی نشان داد، شیب های مالیم با خاک نسبتًا عمیق در رویشگاه های این گیاه، به علت عدم مدیریت صحیح منابع طبیعی، 
به شدت در حال تبدیل شدن به دیم زارهای کم بازده هستند. خشک سالی های متوالی، زاد آوری این گیاه را کاهش داده است. 
برای حفاظت از این آرایه انحصاری، جمع آوری بذر و نگهداری آن در بانک ژن منابع طبیعی و فراهم آوردن امکان احیای 
آن در رویشگاه طبیعی، یا کاشت آن در مزارع به عنوان گیاه دارویی و زینتی، برای جلوگیری از برداشت مستقیم از طبیعت، 

ضروری است.
 Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad ،واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، انحصاری، تیره نعنا

Abstract
Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad is a perennial endemic taxon of Lamiaceae family which is distributed 
in the mountainous areas in the west of Urmia Lake,1470-1793 m a.s.l., W. Azerbaijan, Iran. The conservation status 
of this taxon was assessed in accordance with the guidelines of the International Union for Conservation of Nature 
(IUCN). Based on field observations in its natural habitats, P. herba-venti subsp. urmiensis occupies an area of 35 
km2  and its extent of occurrence is estimated to be 1927.145 km2. This taxon is endangered (Endangered / EN) 
due to its Area of Occupancy, Extent of Occurrence, fragmented populations, regeneration status and habitat quality. 
Field observations showed that gentle slopes with relatively deep soil in the habitats of this plant, are changing to 
extremely low-yield rainfed agricultural lands, due to lack of proper management of natural resources in this area. 
On the other hand, successive droughts have reduced the reproduction and regeneration of this plant. To protect 
this endemic taxon, it is necessary to collect and preserve the seeds of it in the natural resources gene bank with the 
aim of recovery of the species in its natural habitat and through cultivation of it in farms as medicinal or ornamental 
plant, to avoid direct harvesting from nature. 

Keywords: Conservation status, endemic, Lamiaceae, Phlomis herba-venti subsp. urmiensis 
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The conservation status of Phlomis herba-venti subsp. urmiensis, 
(Lamiaceae), an endemic subspecies of Iran
M. Heidari Rikan1*, M. Larti2 Z. Jamzad3 and A. Jalili3
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مقدمه  
به  کشور  چراگاه های  و  مراتع  از  وسیعی  سطوح  ساالنه 
دیم زارهای کم بازده تبدیل می شوند، افزایش جمعیت و تردد 
فزاینده بین شهرها منجر به اجرای پروژه های راه سازی زیادی 
شده است. این تأثیرات انسانی در کنار تغییرات اقلیمی در 
دو دهه اخیر، سرعت کاهش تراکم جمعیت گونه های گیاهی 
را شدت بخشیده است. کم توجهی دولت ها به اهمیت تنوع 
انقراض  روند  به  روز به روز  آن،  طبیعی  ارزش  و  گونه ای 
ثروت عظیم  این  از دست رفتن  باعث  و  دامن زده  گونه ها 
ملی شده است. بررسی چگونگی وضعیت گونه های نادر و 
انحصاری ایران با تأخیر، از دو دهه قبل شروع شده است، با مطالعات 
و  جلیلی  توسط  کشور،  آسیب پذیر  گونه های  اولیه جایگاه حفاظتی 

)Jalili & Jamzad, 1999(، 432 گونه آسیب پذیر و  جم زاد 
21 گونه در معرض خطر انقراض شناسایی شدند.

نعناست،  تیره  گونه زایی  مراکز  از  یکی  ایران  غرب 
این تیره با داشتن 165 آرایه انحصاری در فلور 

است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  ایران 
 Jamzad, )Rechinger, 1982؛ 

2013؛ جم زاد، 1391(، در حالی که 
جایگاه حفاظتی تعداد کمی از 
آرایه های انحصاری این تیره 

بررسی شده است.
همکاران  و  محبی  مطالعه  با 

)1395(، حاتمی و همکاران )1397( و 
 6 به ترتیب   )1398( همکاران  و  میرحسینی 

گونه انحصاری مرزه، گونه سلوی اقلیدی و ارونه 
شدند.  گروه بندی  انقراض  بحران  در  طبقه  در  یزدی 

بررسی گونه Salvia aristata توسط جم زاد و همکاران 
)1396( نشان داد، این گونه در معرض خطر است، با مطالعات 

 Salvia مهرنیا و همکاران )1399و1399( مشخص شد گونه های 
sclareopsis و Phlomis lurestanica در حال انقراض هستند.

بوده  زیرگونه   6 و  گونه   19 دارای  ایران  در   Phlomis جنس 
 Jamzad,( است  ایران  انحصاری  آرایه   12 تعداد  این  از  که 
Phlomis herba-venti subsp. urmien- زیرگونه،   .)2013

زیرگونه  به  نزدیک  و  غربی  آذربایجان  استان  انحصاری   sis
یکی  است.   Ph. herba-venti subsp. lankoranica
نام  به   ،Phlomis herba-venti گونه  زیرگونه های  از  دیگر 
Ph. herba-venti subsp. pungens (Willd.) Maire ex De Filipps. 

است که در شمال، شمال غرب و مرکز ایران حضور دارد و به عنوان 
گیاه دارویی مورد توجه است. 

  روش پژوهش
حفاظتی  جایگاه  تعیین  طرح  اجرای  برای  مقدماتی  لیست  تهیه  در 
گیاهان و اکوسیستم های ایران )جم زاد و جلیلی، 1395(، بررسی این 

با  آن  جغرافیایی  پراکنش  و  گرفت  قرار  کاری  برنامه  در  زیر گونه 
استفاده از فلور ایرانیکا )Rechinger, 1982(، فلور ایران )جم زاد، 
1391( و گزارش نهایی طرح شناسایی نمونه های هرباریومی استان 
)حیدری ریکان و همکاران، 1395( تعیین شد. در عملیات صحرایی 
در مناطق رویشگاهی، بعد از مشاهده افراد گونه، سطح پوشش و تراکم 
جمعیت )با زدن پالت هایی به ابعاد 10x10 و شمارش تعدادپایه ها(، 
ارزیابی، سپس با روش پیمایشی، مساحت کل جمعیت مشخص شد. 
همراه،  گیاهان  ثبت،  صحرایی،  فرم  در  منطقه  مشخصات  هم زمان، 
شناسایی و تصاویری از رویشگاه و افراد گونه تهیه شد. با استفاده 
از اطالعات ثبت شده از قبیل عوامل محدود کننده تجدید حیات و 
بر   IUCN (IUCN, 2017(طبقه بندی روش  با  رویشگاه،  وضعیت 
مبنای سه معیار میزان حضور، سطح اشغال و تعداد افراد بالغ، جایگاه 
حفاظتی آرایه تعیین، محدوده حضور گیاه با استفاده از نرم افزار 
GeoCAT (Bachman et al., 2011) و سطح اشغال بر 
مبنای مشاهدات صحرایی محاسبه )شکل 1( و نقشه 

محدوده پراکنش تهیه شد.

مشخصات گیاه شناسی  
گیاهی به ارتفاع 30 تا 50 سانتیمتر. 
ساقه با انشعابات دوتایی، پوشیده 
کوتاه  ستاره ای  کرک های  از 
یا  ستاره ای  کرک  تعدادی  و 
چندشاخه ای با یک شاخه چند برابر 
بلندتر. چرخه های گل به تعداد 2 تا 6، 
تمامًا با فاصله نسبت به یکدیگر. برگه ها به 
تا  تا 20 میلی متر، کم  و بیش مساوی  طول 15 
بلندتر از کاسه گل، پوشیده از کرک های ستاره ای کوتاه 
و تعدادی کرک چندشاخه ای با یک شاخه بلندتر و زبر. کاسه 
گل به طول حدود 15 میلی متر، لوله کاسه باریک، دندانه ها در 
امتداد طول لوله، بلندتر یا کم  و بیش هم اندازه طول لوله، پوشیده از 
کرک های ستاره ای با بازوهای یکسان و کوتاه و کرک های ستاره ای و یا 
چندشاخه ای با یک بازوی چند برابر بلندتر. جام گل ارغوانی، به طول 

حدود 25 میلی متر )جم زاد، 1391(.

 خصوصیات رویشگاهی
این زیرگونه انحصاری استان آذربایجان غربی است، نمونه تیپ آن 
این زیر گونه  بین سلماس و خوی جمع آوری شده است.  از مسیر 
حاشیه  موازات  به  کیلومتر،  تقریبی140  طول  به  محدوده ای  در 
با محدوده  میان بند کوهستانی  دامنه های  ارومیه، در  غربی دریاچه 
ارتفاعی1470 تا 1793 متراز سطح دریا )جدول 1(، در شیب های 
مالیم با خاک عمیق می روید. از گیاهان همراه می توان به گونه های
Hesperis kurdica Dvorak & Gauba، Scorzonera 
stenocephala Boiss.، Astragalus onobrychis L.، A. 
cyclophyllon Beck.، A. vegetus Bunge، Salvia urmien-
sis Bunge، S. atropatana Bunge.، Sanguisorba mi-

افزایش 
جمعیت وتردد 

شهرها  بین  فزاینده 
پروژه های  اجرای  به  منجر 

راه سازی زیادی شده است. این تأثیرات 
انسانی در کنار تغییرات اقلیمی در دو دهه اخیر، 

را شدت  گیاهی  گونه های  تراکم جمعیت  کاهش  سرعت 
بخشیده است، کم توجهی دولت ها به اهمیت تنوع 

گونه ای و ارزش طبیعی آن، روز به روز به روند 
باعث  و  زده  دامن  گونه ها  انقراض 

ثروت  این  رفتن  دست  از 
شده  ملی  عظیم 

است.
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 Phlomis herba-venti subsp. urmiensis شکل 1- محدوده انتشار زیر گونه

 Phlomis herba-venti subsp. urmiensis جدول 1- مناطق پراکنش زیرگونه

سطح تحت اشغال )کیلومتر مربع( ارتفاع از سطح دریا )متر(طول جغرافیاییعرض جغرافیایی محل پراکنش

16346’’44 ’45 °1844 ’43 °37ارومیه: محور سرو، سه راهی روستای اشکن سو

17933’’59/5 ’56 °44’’51 ’00 °38ارومیه: گردنه قوشچی، آخور دره

155815’’49/2 ’50 °44’’07 ’20 °38سلماس به خوی: قره تپه

15586’’14 ’13 °45’’90 ’19 °37ارومیه: مسیر اشنویه، دره دوالما

14703’’55 ’03 °45 ’’53 ’27 °37ارومیه: روستای حیدرلو

16202’’03 ’56 °44 ’’35 ’24 °37ارومیه: سیلوانا

nor Scop.، Rhamnus pallasii Fisch. et Mey.، Phlomis
tuberosa L.، Tanacetum polycephalum Schultz Bip.، 
Hypericum scabrum L.، Arenaria gypsophiloides L.، 
Fibigia suffruticosa )Vent) Sweet، Agropyron elonga-
tum (Host) P. Beauv.، Stipa barbata Desf.، Dactylis 
glomerata L. و Campanula phyctidocalyx   Boiss. & Noe.

اشاره کرد. 
منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر توده ها و جریانات هوایي تروپیکال 
توده  و  دریایي  قطبي  توده هواي  بري،  قطبي  توده هواي  دریایي، 
مقدار  ساالنه،  بارندگي  گرادیان  براساس  است.  مدیترانه ای  هواي 
است.  شده  برآورد  میلي متر  تا400   300 منطقه  ساالنه  بارندگي 
متوسط درجه حرارت ساالنه 8/1 درجه سانتي گراد است که براساس 
روش آمبروترمیک یک دوره مرطوب از اوایل آبان ماه شروع و تا 
اوایل خرداد ماه ادامه دارد، بقیه ماه هاي سال به عنوان دوره خشک، 
دومارتن،  خشکي  ضریب  براساس  منطقه  اقلیم  مي شوند.  محسوب 
نیمه خشک فراسرد و براساس روش آمبرژه نیمه خشک سرد است.
ساختاری  تقسیمات  به  توجه  با  گیاه،  این  پراکنش  محدوده 

و  آذربایجان  البرز-  زون های  برخورد  محل  در  زمین شناسی، 
خوی–  زون  عمده  لیتولوژی های  است.  شده  واقع  مهاباد  خوی- 
و  پرکامبرین  دگرگونی های  کرتاسه،  کربنات های  شامل  مهاباد، 
را  منطقه  از  بسیار کمی  است. همچنین قسمت  میوسن  رسوب های 
گسترش  و  داده اند  تشکیل  رسوبي  سنگ هاي  و  آبرفتي  رسوبات 
سنگ هاي ولکانیک آن بیشتر بوده است )مهندسین مشاور، 1388(.

  جایگاه حفاظتی زیرگونه
 Phlomis herba-venti subsp. urmiensis

حفاظت  جهانی  اتحادیه  توسط  شده  تعریف  اصلی  معیار های  از 
میزان  گیاهی،  گونه های  جایگاه  تعیین  برای   )IUCN( طبیعت  از 
اشغال و سطح تحت   (Extent of Occurrence) EOO حضور

معیار  دو  این  مقادیر  که  است،   (Area of Occupancy( AOO
جایگاه  وضعیت  می تواند  زیر  موارد  از  مورد  دو  حداقل  با  همراه 

گونه را تعیین کند:
الف( جمعیت ها، به شدت جدا از یکدیگر، 

ب( کاهش تعداد رویشگاه ها، 
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ج( کاهش مداوم در سطح اشغال گونه 
و د( کاهش میزان حضور و کیفیت رویشگاه. 

این  رویشگاهی  مناطق  در  صحرایی  مطالعات  براساس 
و  غرب  و  شمال  در  هم  از  جدا  کاماًل  جمعیت  سه  زیرگونه، 
دارد  وجود  ارومیه  جنوب  در  زیر جمعیت  چند  با  جمعیت  یک 
نرم افزار  توسط  انجام شده  محاسبات   .)1 شکل  و   1 )جدول 
Bachman et al., 2011( geoCAT) میزان حضور)EOO( را، 
1927/145 کیلومتر مربع و سطح اشغال )AOO( را، 24 کیلومتر مربع 
برآورد کرده است، در حالی که براساس مشاهدات میدانی، سطح تحت 
اشغال گونه بیشتر و 35 کیلومتر مربع برآورد شده است. به هر حال هر 
دو اندازه، در محدوده تعریف شده گونه های در معرض خطر انقراض 
خطر  معرض  در  آرایه  یک  به عنوان  زیرگونه  این  و  می گیرند  قرار 

انقراضEndangered( EN) معرفی می شود.
از  حاکی  صحرایی  مشاهدات  اشاره شده،  معیارهای  به  توجه  با 
به ویژه در شمال محدوده رویشگاهی است،  بودن جمعیت ها  منفک 
در  دیم )شکل 2(  مزارع  به دلیل گسترش  کاهش سطح رویشگاه ها 
اخیر  دهه  چهار  در  هوایی  تصاویر  مقایسه  به وسیله  عرصه ها،  این 
بیشتر در شیب های مالیم،  این زیرگونه،  قابل توجه است. رویشگاه 
روی خاک های به نسبت عمیق است، که به عنوان مزارع دیم گندم و 
حبوبات توسط بهره برداران، استفاده و متأسفانه هر ساله بر سطح آنها، 

افزوده و از سطح رویشگاه این گیاه کاسته می شود.
رویشگاهی  محدوده  شمال  در  به ویژه،  بالغ  پایه های  زاد آوری  عدم 

امکان  ساله  چهار  بازدیدهای  در  به طوری که  است،  مشهود  بسیار 
برداشت بذر میسر نشد. 

داده های صحرایی و نتایج حاصل از برنامه ژئوکت، این زیر گونه را 
در طبقه در معرض خطر معرفی می کند. از دالیل اصلی در معرض 
خطر بودن این زیرگونه، تعدی انسان، به رویشگاه های طبیعی آن با 
هدف ایجاد مزارع دیم است. بوته های باقی مانده، به ویژه در جمعیت 
قره تپه خوی در سرحدهای مزارع، به دلیل خشک سالی، توانایی تولید 

گل و بذر نداشتند )شکل های 3 و4(.
نگهداری  به  می توان  گیاه،  این  از  حمایت  و  حفاظت  روش های  از 
بذور آن در بانک ژن گیاهی منابع طبیعی ایران، انجام پژوهش های 
کاشت  و  شده  قرق  رویشگاه های  در  احیا  پیرامون روش های  الزم 
و پرورش آن به عنوان گیاه دارویی در مجموعه هایی مانند باغ های 
به دلیل  به عالوه،  کرد.  اشاره  دارویی  گیاهان  باغ های  و  گیاه شناسی 
داشتن گل های زیبای ارغوانی رنگ، این گیاه می تواند به عنوان گیاه 
زینتی مورد توجه قرار گیرد )شکل 5( و با تکثیر و پرورش آن در 

نهالستان ها به عنوان یک گیاه زینتی معرفی و بهره برداری شود.

  سپاسگزاری
نگارندگان، از همکاران محترم آقای مهندس قاسم پور، آقای مهندس 
رحیم دخت و آقای مهندس ییالقی به دلیل همکاری در تهیه نقشه و 

انجام عملیات صحرایی، صمیمانه قدردانی می کنند. 

شکل 2- تبدیل رویشگاه زیر گونه Phlomis herba-venti subsp. urmiensis به مزارع دیم )عکس از: مهناز حیدری(
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شکل 3 و 4- عدم زاد آوری درجمعیت زیرگونه Phlomis herba-venti subsp. urmiensis درقره تپه خوی )عکس از: مهناز حیدری( 
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