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جایگاه حفاظتی گونه
 Leutea avicennae Mozaff. 

کیوانصفیخانی1*وزیباجمزاد2

چکیده
Leutea avicennae گیاهی چندساله و صخره  زی از تیره  Apiaceae )چتریان( است. این گونه، انحصاری ایران است و 
برای نخستین بار توسط مظفریان بر اساس نمونه  جمع آوری شده از کوه قلی آباد در استان همدان معرفی شده است. سپس 
نمونه دیگری از رویشگاه دوم این گیاه در قافالنکوه، نزدیک میانه در استان آذربایجان شرقی، جمع آوری شد. غیر از دو 
رویشگاه مذکور، تا کنون نمونه  دیگری از این گونه در ایران گزارش نشده است. در این مقاله جایگاه حفاظتی این گونه 
بر اساس شیوه نامه  اتحادیه  جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاده از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و 
اندازه  جمعیت تعیین شد. سطح تحت اشغال )AOO( گونه Leutea avicennae، از طریق پیمایش صحرایی، 1/3 کیلومتر 
مربع و میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن )EOO(، با استفاده از نرم افزار GeoCAT، 257/67 کیلومتر مربع برآورد 
شد. بنابر نتایج این مطالعه، گونه  Leutea avicennae براساس شیوه نامه IUCN، در طبقه  حفاظتی »در بحران انقراض« 
قرار می گیرد. به منظور حفاظت از این گونه  انحصاری، برداشت و استخراج سنگ های رویشگاه های آن باید متوقف شود و 

مناطق مذکور تحت حفاظت قرار گیرند.
واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست، گونه انحصاری، Leutea avicennae، ایران 

Abstract

Leutea avicennae is a perennial and saxicolous species of the Apiaceae family. This species is endemic to Iran and 
was first introduced by Mozaffarian based on a specimen collected from Qolaibad Mountain in Hamedan province. 
Then another sample of the second habitat of this plant was collected in Ghaflankouh Mountain in East Azerbaijan 
province. So far, another sample of this species, except the two habitats, has not been reported from Iran. In this 
paper, the conservation status of this species was determined in accordance with the IUCN's style sheet, using three 
criteria of presence, occupation and population size. The area of occupancy (AOO) of Leutea avicennae, using 
GeoCAT software, was estimated to be 0.06 km2 and the extent of occurrence in its habitats (EOO) was 257.67 
km2. According to the results of this study, Leutea avicennae is defined as a critically endangered (CR) species, 
according to the IUCN criteria. In order to protect this endemic species, stone harvesting from its habitats should be 
stopped and these areas must be under special environmental and grazing prohibitions.
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 مقدمه
گیاهان به عنوان ستون فقرات و بخش حیاتی در تنوع زیستی 
کره   زمین شناخته شده اند و نقش کلیدی را در حفظ تعادل 
محیط زیست و ثبات اکوسیستم بازی می کنند. تولید اکسیژن 
و  خاک  ایجاد  جو،  دی اکسید کربن  افزایش  از  جلوگیری  و 
زیستگاه  تأمین  و  آبخیز  حوزه های  از  حفاظت  آن،  تثبیت 
جانوران مختلف از فواید مهم گیاهان است. از حدود 7000 
 Wilson,) می شود  استفاده  غذا  تأمین  برای  گیاهی  گونه 
1992) که اهمیت گیاهان را در امنیت غذایی نشان می دهد.

امروزه جوامع گیاهی در سراسر جهان در معرض خطر 
هستند. دانشمندان تخمین زده اند که بیش از یک سوم گونه های گیاهی 

رو به رشد  فشار  با  گیاهی  گونه    100000 حداقل  یعنی  دنیا  در 
جمعیت انسانی، تغییرات زیستگاه ها، جنگل زدایی، بهره برداری 

بیش از حد، تهاجم گونه های بیگانه، آلودگی و تغییرات 
خطر  معرض  در  اکنون  و  می شوند  تهدید  اقلیمی 

انقراض هستند. ناپدید شدن چنین عناصر مهم و 
حیاتی از تنوع زیستی، یکی از بزرگ ترین 

به شمار  جهانی  جامعه   چالش های 
تنوع  نابودی  توقف  و  می رود 
گیاهان، برای پاسخگویی به نیازهای 

است. ضروری  انسان  آینده  و  حال 
تهدید،  معرض  در  گونه های  ارزیابی 

امکان اولویت بندی منابع موجود برای حفاظت از 
گونه ها را فراهم می کند. حفاظت از مناطق مهم از لحاظ 

تنوع گیاهی، یکی از ارکان اصلی فعالیت های حفاظت از 
گیاهان در همه  کشورها در ارائه  خدمات اکوسیستم محسوب 

می شود. علی رغم این، حفاظت از تنوع گیاهان در مقایسه با جانوران 
به میزان قابل مالحظه ای، کمتر مورد توجه بوده است، شاید به دلیل این که 
گیاهان نسبت به بسیاری از گروه های جانوری کمتر مورد عالقه عموم 
.(Havens et al., 2014; Goettsch et al., 2015) مردم هستند

Pimm و Joppa ا)2015( تخمین زده اند که تعداد گونه های نهاندانه 
در حدود 450,000 گونه است که 10 تا 20 درصد آنها هنوز ناشناخته اند. 
 Christenhusz برخی برآوردهای اخیر برای بازدانگان )1000 گونه؛
 Ranker & Sundue, گونه؛  10,000( et al., 2011(، سرخس ها 
،)Magill, 2010 2015(، لیکوفیت ها )1300 گونه(، خزه ها )9000 گونه؛

و   )Villarreal et al., 2010 گونه؛    250-200( شاخی ها  علف 
جگرواشان )7500 گونه؛ Von Konrat et al., 2010( نشان می دهد 

مجموع گونه های گیاهی زمین در حدود 500,000 گونه است.
روش غالب برای ارزیابی گونه های گیاهی، به ویژه در سطح جهانی، 
فهرست قرمز اتحادیه  جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( است. در دهه  
گذشته تعداد گونه های موجود در این فهرست به تدریج افزایش یافته است. 
در سطح جهانی، با استفاده از معیارهای فهرست قرمز IUCN به طور رسمی 
کمتر از 20000 گونه گیاهی ارزیابی شده است، هر چند از زمان مشارکت 
تعداد  بنابراین  است.  یافته  افزایش  این رقم  کشورهای مختلف جهان، 
گونه های گیاهی که در معرض تهدید قرار گرفته اند دقیقًا مشخص نیست. 

در میان گروه های گیاهان، تنها بازدانگان دارای یک ارزیابی کامل هستند. 
یک سوم از گونه های بازدانگان ازجمله گونه های نادر و با محدوده  پراکنش 
.(Pimm & Joppa, 2015) کوچک در معرض خطر انقراض هستند

ارزیابی های منطقه ای و ملی با استفاده از معیارهای فهرست قرمز 
جهانی  ارزیابی  هنوز  که  است  گونه هایی  از  بسیاری  شامل   IUCN
باشند مناطق  این  در  حفاظتی  اهدف  برای  مبنایی  می توانند  و  ندارند 

(Havens et al., 2014; Sharrock et al., 2014). با آگاهی از 
نوع تهدید، می توان سیستم های فعلی منطقه تحت حفاظت را ارزیابی 
.(Sharrock et al., 2014) کرد و در صورت لزوم آنها را افزایش داد

به منظور نیل به چنین اهدافی، ارزیابی طبقات حفاظتی گیاهان ایران و 
در درجه  اول گیاهان انحصاری آن براساس معیارهای IUCN در قالب 
یک طرح تحقیقاتی مّلی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و 
مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها در 
حال انجام است. در همین راستا، می توان به مقاالت منتشر 
1395؛  همکاران،  و  محبی  توسط  زمینه  این  در  شده 
پناهی و جم زاد، 1396؛ جلیلیان و همکاران، 1396؛ 
همکاران،  و  حاتمی  1396؛  معین،  و  جم زاد 
1396؛  حمزه،  و  دیناروند  1396؛ 
همکاران،  و  بتولی  1396؛  معروفی، 
کرد.  اشاره  1397و محمودی، 1397 
و  بررسی  نتایج  مقاله،  این  در 
انحصاری گونه   حفاظتی  طبقه   تعیین 
خانواده از   Leutea avicennae Mozaff.  

  Apiaceae ارائه می شود.
تیره  Apiaceae )چتریان(، با حدود 430 جنس و 3800 
گونه دارای انتشار جهانی است و به ویژه در نیمکره  شمالی دارای 
گستره  وسیعی است (Stevens, 2012). این تیره در ایران دارای 
121 جنس و 357 گونه است که برخی از گونه ها شامل تاکسون های تحت 
گونه ای نیز هستند )مظفریان، 1386(. در این تیره 118 گونه )33 درصد(، 
Leutea Pimenov جنس ،Apiaceae  انحصاری ایران است. در تیره
 Pimenov,) با تعداد اندکی گونه، محدود به جنوب غرب آسیا است
ایران دارای 9 گونه است که 8  1987). جنس Leutea در جهان و 
انحصاری، گونه های  این  از  یکی  هستند.  ایران  انحصاری  آن  گونه  
 Leutea avicennae است که فقط در دو رویشگاه صخره  ای کوه 
قلی آباد در استان همدان و کوه قافالنکوه در استان آذربایجان شرقی 
رویش دارد و تا کنون از نقطه  دیگری در ایران جمع آوری نشده است. 
اولین بار مظفریان این گونه را در سال 1367 از کوه قلی آباد استان همدان 
جمع آوری کرد. وی در سال 1375 مجدداً نمونه های دیگری از آن را از 
کوه قلی آباد، همچنین قافالنکوه در استان آذربایجان شرقی جمع آوری  
کرد. وی در سال 1382 این نمونه ها را به عنوان یک گونه  جدید نام گذاری 
و منتشر کرد. سپس جمع آوری های دیگری از این گونه توسط صفی خانی 
و همکاران از کوه قلی آباد انجام شد. نمونه های هرباریومی این گونه در 
شماره های  با  کشور  مراتع  و  تحقیقات جنگلها  مؤسسه  هرباریوم های 
65008، 65041 و 77115 و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان همدان با شماره های 2735، 6362 و 7962 نگهداری 

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 82

جنس 
در   Leutea

دارای  ایران  و  جهان 
آن  گونه   که 8  است  گونه   9

این  از  یکی  هستند.  ایران  انحصاری 
  Leutea avicennae انحصاری،  گونه های 
صخره  ای  رویشگاه  دو  در  فقط  که  است 

و  همدان  استان  در  قلی آباد  کوه 
استان  در  قافالنکوه  کوه 

شرقی  آذربایجان 
رویش دارد.
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می شوند. اهمیت گیاهان انحصاری به عنوان بخشی از ذخایر ژنتیکی جهان 
برای همگان واضح و مشخص است و اهمیت روز افزون پژوهش در 
مورد جایگاه حفاظتی آنها به ویژه گونه های انحصاری و با پراکنش محدود 
می شود.  بیش از پیش مشخص  منحصر به فرد  و  زیستگاه های خاص  به 
وضعیت حفاظتی این گونه در بررسی مقدماتی جایگاه حفاظتی گونه های 
است. نگرفته  قرار  ارزیابی  مورد   (Jalili & Jamzad, 1999) ایران 

 روش پژوهش
برای تعیین جایگاه حفاظتی گونه Leutea avicennae و جمع آوری 
داده های مورد نیاز، با استفاده از اطالعات نمونه های هرباریومی، به مناطق 
در 10  نمونه 10  قطعات  استقرار  با  و  مراجعه شد  گونه  این  پراکنش 
متر مربعی، ویژگی های جمعیتی و رویشگاه آن مورد بررسی قرار گرفت 
)شکل های 1 و2(. بدین منظور در محل استقرار قطعات نمونه، مختصات 
جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، جهت و درصد شیب یادداشت برداری 
شناسایی  هدف  با  گیاه  رویشگاه  در  غیر اصولی  بهره برداری های  شد. 
تهدیدهای احتمالی گونه مورد بررسی، مشاهده و ثبت شد. ویژگی های 
جمعیتی ثبت شده شامل مواردی از قبیل تراکم )تعداد پایه های بالغ(، 
وضعیت تجدید حیات و مساحت تقریبی جمعیت گونه بودند. تعداد پایه ها 
با محاسبه میانگین چند قطعه نمونه به دست آمد )جدول 1(. برای تعیین 
جایگاه حفاظتی این گونه از شیوه نامه   اتحادیه  بین المللی حفاظت از 
 AOO: Area) استفاده شد. سطح تحت اشغال (IUCN, 2017) طبیعت
با اندازه گیری و تعیین محدوده  زیستگاه آن  Of Occupancy) گونه 
 EOO:) از طریق پیمایش صحرایی مشخص شد. میزان حضور گونه
ا  GeoCAT نرم افزار  از  استفاده  با   (Extent Of Occurrence
 .(Bachman et al., 2011) شد  تعیین   (geocat.kew.org)
به منظور انجام مقایسه، میزان سطح تحت اشغال محاسبه شده توسط این 
نرم افزار نیز ارائه شد. از آنجایی که این نرم افزار به صورت پیش فرض، هر 
مشاهده از یک گونه را به صورت مربعی به ابعاد 2 کیلومتر )مساحت 
ابعاد مذکور با توجه به محدود بودن  4 کیلومتر مربع( در نظر می گیرد 
به  آن  رویشگاه های  بین  گسستگی  و  گونه  این  پراکنش  عرصه  
شد. داده  تغییر  کیلومتر  یعنی 0/1  نرم افزار،  در  ممکن  مقدار  کمترین 

 مشخصات رویشگاه
Leutea avicennae انحصاری  گونه  رویشگاه های  از  یکی 

شکاف صخره های شیب شمالی کوه قلی آباد است که مشرف به روستای 
ساری بالغ است. از لحاظ جغرافیایی این کوه با ارتفاع 2220 متر، در بین 
ارتفاعات شمالی و میانی استان همدان در شمال شرق شهر کبودرآهنگ 
و در جنوب روستای قزلجه قرار دارد و روستای ساری بالغ در سمت 
و  دارد  قرار  کوه  این  جنوبی  دامنه   در  قلی آباد  روستای  و  کوه  شرقی 
دارای امتداد شرق به غرب است )شکل 3(. قسمت غربی کوه قلی آباد 
دارد.  دیگر  قسمت های  به  نسبت  را  گیاهی  پوشش  غنی ترین  تقریبًا 
ارتفاعات پایین دست این کوه دارای پوشش مرتعی است و در قسمت 
)شکل های  است  صخره ای  رخنمون های  شامل  خط الرأس  به  منتهی 
ساالنه   میانگین  همدان  استان  هواشناسی  اطالعات  براساس   .)5 و   4
بارش  ساالنه   میانگین  و  سانتی گراد  درجه  برابر 11/3  منطقه  در  دما 
392/5 میلی متر است. متوسط حداقل دمای زیستگاه گونه، 3/5 درجه 
اقلیم  سانتی گراد و متوسط حداکثر آن 19/2 درجه سانتی گراد است. 
زیستگاه گونه براساس روش دومارتن از نوع مدیترانه ای است در حالی که 
در دشت های اطراف زیستگاه گونه، اقلیم نیمه خشک حاکم است. این 
گونه در محدوده  ارتفاعی1840 تا 2200 متر از سطح دریا و فقط در 
شیب های شمالی و در درز صخره های کوه قلی آباد مشاهده می شود که 
نشان دهنده  وجود یک میکروکلیمای ویژه در زیستگاه این گیاه است.
رویشگاه دیگر این گونه انحصاری بخشی از صخره های رشته کوه 
قافالنکوه در نزدیکی شهرستان میانه و در استان آذربایجان شرقی است 
)شکل های 6 و 7(. رشته کوه قافالنکوه )قافالنتی( و شکل قدیمی تر 
آن »قپالنتو« دارای طول تقریبی 50 کیلومتر است که از شرق روستای 
بارگاه در جنوب شهر میانه آغاز و به سمت شمال شرق تا روستای 

شکل 1- موقعیت استقرار قطعات نمونه در رویشگاه گونه مورد بررسی در کوه قلی آباد

شکل 2- موقعیت جغرافیایی رویشگاه گونه مورد بررسی در کوه قلی آباد در استان همدان
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ممان امتداد یافته و به رشته کوه البرز غربی متصل می شود. 
رودخانه قزل اوزن این رشته کوه را در شرق شهر میانه قطع 
می کند. شهرستان میانه به جز در دامنه های پست دره  قزل اوزن، 
در قسمت میانی و جنوب شرقی دارای اقلیم خشک و سرد 
است. ارتفاعات باالی1800 متر کوه بزقوش در شمال میانه 
دارای اقلیم ارتفاعات فوقانی است. متوسط بارش ساالنه آن 
در نقاط کم ارتفاع جنوب شرقی 320 میلی متر و در باالی 
میلی متر  تا 600  از 393  کندوان(  )بخش  بزقوش  ارتفاعات 
مناطق  در  شهرستان  این  ساالنه  دمای  متوسط  است.  متغیر 
حداکثر  است،  سانتی گراد  درجه   14/5 الی   3 بین  مختلف، 
حداقل  و  سانتی گراد  درجه  آن، 18/7  ساالنه  متوسط  حرارت  درجه 
متوسط درجه حرارت ساالنه، 4/9 درجه سانتی گراد است. حداکثر میزان 
رطوبت نسبی هوا 68 درصد و رطوبت میانگین 48 درصد است. این 
گونه در واقع یک گونه صخره زی اجباری است. از مهم ترین گونه هایی که 
همراه گونه  مذکور در صخره های رویشگاه ها مشاهده می شوند می توان به 
 Artemisia haussknechtii Boiss. ،Satureja macrantha C.A.Mey.

و .Parietaria judaica L اشاره کرد. این گونه ها روی صخره ها و در 
دارند. رویش  صخره ها  سایه   اثر  در  شده  ایجاد  مرطوب  اقلیم  خرد 

 مشخصات گیاه شناسی
تا 100  ارتفاع 60  به  با ساقه  منفرد،  گونه مورد بررسی گیاهی است 
سانتی متر، ضخیم، استوانه ای، در قاعده پوشیده از بقایای دمبرگ های 
برگ های سال های قبل، با میان گره های بلند و راست، در بخش میانی 
گل آذین  عمومی  شمای  کوتاه.  شاخه ها  منشعب،  به شدت  باالیی  و 
خوشه ای-  چتر انبوه، برگ های قاعده ای بدون ساقه بارور، با دمبرگ 
کوتاه به طول 4 تا 5 و عرض 0/5 سانتی متر؛ با پهنکي به طول 40 تا 50 
و عرض 30 سانتی متر، 3 تا 4 بار سه تایی؛ با لوب های انتهایی به طول تا 
25 سانتی متر؛ برگ های قاعده ای ساقه بارور، کوچک تر، 3 بار سه تایی، با 
لوب های انتهایی به طول 2 تا 5 سانتی متر؛ برگ های پایین ساقه با غالفی 

شکل 3- موقعیت استقرار قطعات نمونه در رویشگاه گونه مورد بررسی در کوه قافالنکوه

 کد قطعه
ارتفاع از سطح مختصات جغرافیایینمونه

دریا )متر(
 تعداد
پایه

R135°14'59.52" N, 48°52'40.26"E20807

R235°14'53.50"N,48°52'36.70"E21899

R335°14'51.98"N,48°52'11.99"E21409

R435°14'59.27"N,48°52'13.07"E204012

R537°22'43.52"N,47°48'28.07"E116011

R637°22'36.10"N,47°49'12.94"E11508

R737°23'39.34"N,47°49'16.14"E12409

R837°23'20.44"N,47°48'51.26"E11407

جدول 1- مشخصات محل استقرار قطعات نمونه x 10 10 متر مربعی در زیستگاه 
گونه Leutea avicennae و تعداد بوته ها در هر قطعه نمونه

شکل 4- دورنمایی از کوه قلی آباد رویشگاه گونه Leutea avicennae در استان 
همدان، عکس از: صفی خانی، 1397

شکل 5- نمایی از رخساره صخره ای در قسمت فوقانی ارتفاعات کوه قلی آباد، 
عکس از: صفی خانی، 1397
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طویل و قاعده ای پهن و لوب های انتهایی بلند؛ برگ های فوقانی ساقه به 
غالفی تخم مرغی– سه گوشه و نوک  دراز تقلیل یافته، چترها متعدد، به قطر 
2 تا 5 سانتی متر؛ دمگل آذین کوتاه، ضخیم، با شعاع های 6 تا 12 تایی، 
تخم مرغی، نوک تیز؛ برگک ها خطی– تخم مرغی؛ چترک ها با 7 تا 18 
شعاع؛ شعاع ها از طول میوه کوتاه تر، گلبرگ ها زرد مایل به سبز، میوه ها 
با محیطی بیضوی باریک، به طول 5 تا 6 و عرض 1 تا 2 میلی متر؛ 
پایک خامه مخروطی سه گوشه؛ خامه ها برگشته؛ مریکارپ با پره های 
)بال های( جانبی نخی شکل و بال های پشتی نامشخص )مظفریان، 1386( 

)شکل های 8، 9 و 10(.

 نتایج و بحث
گونه  )AOO( اشغال  تحت  سطح  بررسی،  این  نتایج  براساس 

L. avicennae، براساس پیمایش صحرایی 1/3 کیلومتر مربع و توسط 
 )EOO( نرم افزار ژئوکت، 0/06 کیلومتر مربع تعیین شد. میزان حضور
گونه مورِدنظر با استفاده از این نرم افزار 257/67 کیلومتر مربع برآورد شد 
)شکل 11(. تعداد میانگین پایه های این گونه در قطعات نمونه مستقر 
بنابراین در  شده 100 متر مربعی )0/0001 کیلومترمربع( 9 پایه بود. 
سطح تحت اشغال برآورد شده گونه مورد بررسی که توسط نرم افزار 
 5400 جمعیت  در  گونه  پایه  تعداد  شد،  برآورد  کیلومتر مربع   0/06
برآورد می شود. بر مبنای استاندارد IUCN چنانچه میزان حضور گونه 
تحت  یا سطح  کیلومتر مربع(   100( هکتار  از 10000  کمتر   )EOO(
اشغال آن )AOO( کمتر از هزار هکتار )10 کیلومتر مربع( برآورد شود 
یا تعداد پایه آن گونه در یک جمعیت، کمتر از 250 عدد باشد، گونه  
یاد شده در گروه »در بحران انقراض« قرار می گیرد. بنابراین به استناد 
از طبیعت،  اتحادیه حفاظت  براساس شیوه نامه   و  آمده  به دست  نتایج 
تحت  سطح  اینکه  به دلیل  میدانی،  اندازه گیری  و  مشاهده ها  براساس 
طبقه  لحاظ  از  است،  کیلومتر مربع  از 10  کمتر   )AOO( گونه  اشغال 
Critically Endangered/( انقراض  بحران  در  طبقه   در  حفاظتی 

CR( قرار دارد. براساس شاخص EOO نیز به دلیل اینکه میزان حضور 
گونه کمتر از 5000 کیلومتر مربع است، این گونه در طبقه در معرض 
خطر قرار می گیرد. از طرفی با توجه به برآورد تعداد پایه این گونه 
است،  پایه  از 10000  کمتر  و  عدد  از 2500  بیشتر  که  جمعیت  در 
این  از آنجایی که  همچنین  است.   )VU( آسیب پذیر  طبقه  در  گونه  این 
معرض خطر  در  طبقه  در  دارد،  رویشگاه وجود  از 5  کمتر  در  گونه 
 IUCN قرار می گیرد. در نهایت با توجه به اینکه براساس دستورالعمل
طبقه  پایین ترین  باید  گونه  یک  حفاظتی  وضعیت  نهایی  ارزیابی  در 
بنابراین گونه L. avicennae در طبقه در بحران  قرار گیرد،  مدنظر 
L.avicennae رویشگاه  گرچه  می شود.  معرفی   )CR( انقراض 

مناطق صعب العبور صخره ای و تا حدودی از گزند چرای دام در امان است، 
اما مشاهدات ما نشان می دهد لگد مال شدن بوته ها به ویژه توسط بز صورت 
می گیرد که با توجه به تراکم پایین جمعیت گونه می تواند تهدید تلقی شود. 
همچنین برداشت های دانشجویان و محققین در سال های اخیر برای انجام 
مطالعات فیتوشیمی که معموالً به مقادیر زیاد هم برداشت می کنند از عوامل 
کاهش دهنده   جمعیت این گونه محسوب می شود. از سویی خشک سالی های 

شکل 6- موقعیت جغرافیایی رویشگاه گونه مورد بررسی در کوه قافالنکوه 
نزدیک میانه در استان آذربایجان شرقی

شکل 7- نمایی از ازتفاعات قافالنکوه در آذربایجان شرقی

شکل 8- نمایی از گیاه Leutea avicennae در بستر صخره ای کوه قلی آباد، 
عکس از: صفی خانی، 1397

شکل 9- نمایی از گیاه Leutea avicennae در مرحله رویشی، عکس از: 
صفی خانی، 1397
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مداوم با ایجاد تغییر در میکروکلیمای زیستگاه این گیاه و از سوی دیگر 
فعالیت های انسانی نظیر استخراج سنگ از زیستگاه این گیاه خود تهدیدی 
جدی است که تعادل بوم شناختی زیستگاه این گیاه را بر هم می زند. لذا 
،L.avicennae توصیه می شود برای حفاظت و حمایت از گونه  انحصاری

برداشت و استخراج سنگ از رویشگاه های محدود این گیاه متوقف شود 
محدودیت  و  محیط زیستی  خاص  ممنوعیت های  تحت  مناطق  این  و 
چرا قرار گیرند. همچنین جمع آوری بذر آن جهت نگهداری در بانک 
ژن منابع طبیعی و پژوهش در زمینه  روش احیای گونه در رویشگاه 
می رسد. نظر  به  گیاه شناسی ضروری  باغ های  در  آن  کشت  یا  اصلی 
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