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گل »صد تومانی« گونه ای بسیار نادر در ایران
حسین معروفی*

چکیده
Paeonia  تنها جنس تیره Paeoniaceae در جهان محسوب می شود. از این جنس در دنیا حدود 40 گونه و در ایران 
براساس گزارش اخیر 3 گونه یافت می شود. دو گونه با نام های P. wendelboi و P. tomentosa در شمال و شمال غرب 
ایران و گونه P. mascula subsp. mascula در غرب ایران حضور دارند. گونه اخیر به صورت لکه بسیار کوچک در 
دل جنگل های نیمه انبوه و به نسبت بکر بلوط شهرستان مریوان واقع در غرب استان کردستان مشاهده و در سال 1384 از 
ایران گزارش شد. قابل ذکر اینکه رویشگاه این گونه که به گل صدتومانی معروف است، در ایران تا به امروز، تنها منحصر به 
یک مکان و به مساحت کمتر از 500 مترمربع است، درحالی که در اروپا و تعدادی از کشورهای آسیایی پراکندگی وسیع تری 
دارد. براساس بررسی های به عمل آمده براساس معیارهای جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN(، جایگاه حفاظتی این گونه 
در جهان در طبقه »LC« )با نگرانی کم( تعیین شده ولی به لحاظ منطقه ای و در ایران جزو گونه های بسیار نادر است. لذا 

ضرورت دارد به منظور حفاظت از جمعیت کوچک آن تدابیر الزم اندیشیده شود.

Paeonia mascula. ،واژه های کلیدی: گونه بسیار نادر، ایران، کردستان

Abstract
Paeonia is the only genus of the family Paeoniaceae. It includes about 40 species in the world and according to 
the latest report three species are found in Iran. Two species under the names P. wendelboi and P. tomentosa in 
north and northwest of Iran and P. mascula subsp. mascula from western Iran. The latter species has a very small 
distribution area in the semi-dense forests of Marivan in the west of Kurdistan province and it was recorded for the 
first time in 2005 from Iran. It should be noted that the known habitat of this species in Iran is unique and very small 
with an area of about 500 square meters. The conservation status of this species in the world has been defined 
as LC (Least Concern) according to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), but regionally and 
in Iran it is a very rare species. Therefore, it is recommended to take urgent and necessary measures to protect 
it in its unique habitat.
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 مقدمه
جنـس .Paeonia L  تنهـا جنس تیـره Paeoniaceae بوده و 
در سراسـر جهـان دارای حـدود 40 گونه اسـت که اغلـب آنها جزو 
عناصـر اروپـا - آسـیایی محسـوب می شـوند. تعـداد گونه هـای آن 
در ایـران نیـز در منابـع مختلـف متفاوت بـوده و نام هـای گوناگونی 
نیـز بـرای آنهـا به کار برده شـده اسـت. بیشـتر گونه هـای این جنس 
زینتـی بـوده یـا ممکن اسـت قابلیـت زینتی بـودن را دارا باشـند که 

از ایـن لحـاظ بسـیار مورد توجه هسـتند.
بواسـیه و پارسـا گونـه P. corallina را بـا دو واریتـه با نام های
کرده انـد ذکـر  ایـران  از   var. tridentata و    var. corallina
گونـه ریـدل  همچنیـن   .(Boissier,1867; Parsa,1951)

و    var. wittmanniana واریتـه  دو  بـا  را   P. wittmanniana
var. nudicarpa از ایـران نـام برده اسـت (Riedl, 1969). اسـدی 
گونه P. cf. mlokosewitschi را از ارتفاعات خلخال واقع در شمال 
غـرب ایران گزارش کـرد (Assadi, 1984). به تازگی این گونه با نام  
P. wendelboi معتبـر بـوده و مورد تأیید قـرار گرفت. معروفی گونه

P. mascula subsp. mascula را بـرای اولیـن بـار از ایـران و از 
اسـتان کردسـتان گزارش کرد (Maroofi, 2005) )شکل های 1 و 2(. 
 Paeonia جنـس  تاکسـونومی  بـا  ارتبـاط  در  اخیـر  مطالعـه 
 P. wittmanniana در ایـران توسـط اسـدی نشـان داد کـه گونـه

  P. tomentosa بـرای ایـران مورد تأیید نیسـت بلکه بـه جـای آن نـام
به عنـوان نـام صحیـح بـه کار بـرده می شـود (Assadi, 2016). وی 
 P. mascula subsp. و P. wendelboi همچنیـن وجود دو گونـه

mascula را در ایـران تأییـد کرد. 

 Paeonia mascula (L.) پراکندگـی جغرافیایـی گونـه 
Miller subsp. mascula در ایـران و جهـان

در ایـران ایـن گونـه تـا بـه امـروز صرفـًا در یـک نقطـه از اسـتان 
اطـراف  نیمه انبـوه  مناطـق جنگلـی  مریـوان،  کردسـتان، شهرسـتان 
روسـتای چنـاره حـدود 20 کیلومتـری مسـیر مریـوان بـه سـقز در 
ارتفـاع 1450 متـری از سـطح دریـا و در مسـاحت کوچکـی )کمتـر 
از 500 مترمربـع( یافـت شـده اسـت )شـکل 3(. گونه غالـب درختی 
 Q. infectoria و Quercus libani محـل شـامل دو گونـه بلـوط
شـامل آنهـا  همـراه  درختچـه    ای  و  درختـی  گونه هـای  و  بـوده 
Crataegus ambigua var. ambigua, Cotoneaster nummularius,
Pistacia atlantica subsp. kurdica, Crataegus meyeri 
 و گونه هـای علفـی همـراه، ترکیبـی از انـواع گیاهـان علفـی شـامل
Smyrniopsis aucheri, Trifolium pratense var. sativum, 
Vicia sativa var. sativa, Achillea biebersteinii, Allium 
longisepalum, Astragalus pseudorobustus, Salvia 

شکل 1- نمای کلی گونه Paeonia mascula subsp. mascula )عکس از حسین معروفی(
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شکل 2- نمای نزدیک گل Paeonia mascula subsp. mascula )عکس از حسین معروفی(

atropatana, Hypericum helianthemoides, Campanula 
involucrata, Symphytum kurdicum, Echinops inermis,

 و Silene aucheriana هستند.
پراکنش جهانی این گونه از اروپا تا سوریه، لبنان، ترکیه، قفقاز و 
شمال عراق است و تا غرب ایران امتداد داشته و نزدیک ترین منطقه 

به محل جمع آوری آن در ایران، مربوط به موصل در عراق است.

 مشخصات گیاه شناسی
Paeonia mascula (L.) Miller subsp. mascula
بار  دو  برگ ها  سانتی متر.   70 تا  ارتفاع  به  علفی،  چند ساله،  گیاهی 
تایی،   17 تا   11 قطعات  منقسم،  برگچه  تعدادی  با  یا  ساده  سه تایی 
با حاشیه صاف، بدون کرک یا با کرک های پراکنده در سطح زیرین، 
به رنگ سبز روشن، بیضوی تا تخم مرغی باریک تا پهن، به طول 3 تا 
باریک،  به نوک  7 و عرض 0/8 تا 6/5 سانتی متر، در رأس منتهی 
گل ها منفرد، انتهایی. کاسبرگ ها 5 تایی، سبز، تخم مرغی پهن، کاسبرگ 
بیرونی بزرگ تر و تقریبًا برگی شکل. گلبرگ ها 5 تا 8 تایی، ارغوانی تا 
قرمز تیره به طول 3/5 تا 5 و عرض 2/5 تا 3/5 سانتی متر. پرچم ها 

متعدد، میله ها ارغوانی تا قرمز تیره و بساک ها زرد. برگه ها )فولیکول( 
1 تا 2 تایی، پوشیده از کرک های پتویی زرد و کالله بدون پایه و قرمز 

است.
 جایگاه حفاظتی گونه

 Paeonia mascula (L.) Miller subsp. mascula
نتایـج آنالیـز داده هـای مربـوط به ایـن گونه بـا اسـتفاده از نرم افزار 
ژئوکـت )Geocat( نشـان دهنده آن اسـت کـه سـطح تحـت اشـغال 
کمتـر از 500 مترمربـع بوده، به طوری کـه AOO=0.0005 km2 و 
EOO=0.0015 km2 اسـت. بـا توجـه بـه اینکه جایـگاه حفاظتی 
یـک گونـه براسـاس وضعیـت گونـه در جهـان تعییـن و تعریـف 
می شـود، هرچنـد کـه محـدوده حضـور و سـطح تحـت اشـغال این 
گونـه در ایران بسـیار محدود اسـت ولی در مناطـق مختلف اروپا در 
رویشـگاه های متنوعـی در ارتفاعات مختلف حضـور دارد. همچنین 
میـزان حضـور و سـطح تحـت اشـغال آن بیـش از مقدار تعیین شـده 
در دسـتورالعملIUCN  بـرای قرارگیـری در جایگاه هـای حفاظتـی 
 (Chadburn, 2014) انجام شـده  بررسـی های  براسـاس  و  اسـت 
در گـروه بـا نگرانـی کـم (LC: Least Concern) قـرار می گیـرد. 
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شکل 3- پراکنش گونه Paeonia mascula subsp. mascula در ایران و استان کردستان

به هرحـال کاهـش مـداوم سـطح تحـت اشـغال و کیفیـت رویشـگاه 
و جمعیت هـا در جریـان اسـت ولـی ایـن تغییـرات بـه انـدازه کافی 
بـرای قـرار دادن گونـه در یکـی از جایگاه هـای حفاظتی نیسـت. از 
لحـاظ منطقـه ای و در ایـران با توجـه به جمعیت کـم و محدود، جزو 

گونه هـای بسـیار نادر محسـوب شـود.
 

 پیشنهادها
زیر  توصیه های  دارد  ایران، ضرورت  در  گونه  بودن  نادر  به  توجه  با 

به منظور حمایت و حفاظت از آن عملی شود:
- با توجه به کوچکی سطح تحت اشغال گونه مورد مطالعه، الزم 
است رویشگاه منحصربه فرد آن حفاظت شده اعالم شود و اقدامات الزم 

درخصوص محصور کردن محدوده رویشگاه آن به عمل آید.
- مطالعات کافی درخصوص شرایط رویشگاه آن انجام شود.

به منظور  گونه  پرورش  و  بذر  رویاندن  درباره  الزم  مطالعات   -
تقویت جمعیت طبیعی آن انجام شود.

- با نگهداری بذور این گونه از گل صد تومانی در بانک ژن منابع 
طبیعی ایران و همچنین کاشت آن در باغ گیاه شناسی ملی ایران درجهت 

حفاظت در محیط خارج از رویشگاه طبیعی اقدام شود.
- مطالعات کافی درباره اکولوژی محل رویش گونه  انجام شود.

- مطالعـات الزم درخصـوص فیزیولـوژی بذر گونه و نحوه سـبز 
کـردن و تیمارهای الزم انجام شـود.
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