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جایگاه حفاظتی گونه ای نادر به نام آزیل
)Azilia eryngioides (Pau) Hedge & Lamond) 

محمد مهرنیا1*، زیبا جم زاد2 و عادل جلیلی2
چکیده

لکه ای  به صورت  که  ایران است  انحصاری  و   )Apiaceae( تیره چتریان  از  .LاAzilia eryingioides گیاهی گل دار  گونه 
معیارهای  بر اساس   )Azilia eryngioides( آزیل  زاگرس می روید. جایگاه حفاظتی  کوهستانی  مناطق  در  پراکنده  و 
 Azilia eryingioides مورد بررسی قرار گرفته است. سطح تحت اشغال گونه )IUCN( اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
 2478 آن  انتشار  محدوده  در  گونه  حضور  میزان  و  کیلومترمربع   2/1 آن،  رویشگاه های  در  میدانی  اندازه گیری  با 
کیلومترمربع برآورد شد. این گونه باتوجه به سطح اشغال، تعداد افراد جمعیت، میزان باروری، جمعیت های به شدت منفک 
 )CR(  »از یکدیگر، تجدید حیات محدود به دلیل تولید محدود بذر و کیفیت رویشگاه، به عنوان گونه »در بحران انقراض
اعالم می شود. مشاهدات صحرایی نشان داد فقدان مدیریت و بهره برداری نامناسب مانند عدم رعایت فصل چرا و تخریب 
رویشگاه از عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه کمیاب به شمار می روند. اعالم رویشگا ه های حفاظت شده توسط سازمان 
جنگل ها، 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 بحران انقراض«، رویشگاه های حفاظت شده، باغ گیاه شناسی ملی ایران، 

باغ گیاه شناسی زاگرس 

Abstract
Azilia eryngioides is a flowering species of Apiaceae family and the only member of the genus Azilia. It is endemic 
to Iran and grows in the Zagros mountainous areas. The conservation status of the Azilia eryngioides was defined 
based on IUCN Red List Categories. According to the field survey and plot sampling, Azilia eryngioides occupies 
an area of 2.1 Km2, and the extent of occurrence is 2478 Km2. The species is Critically Endangered (CR( due to 
its area of occupancy, population size, severely isolated populations, and limited regeneration caused by limited 
seed production and habitat quality. Field observations showed that the lack of management and inappropriate 
exploitation such as non-observance of the grazing season and degradation of habitat were the main threats to 
this rare species. Defining protected habitat by Forests, Rangelands, and Watershed Management Organization, 
ex-situ conservation in National Botanical Garden of Iran & Zagros Botanical Garden and in the plant natural 
resources gene bank are suggested to be considered for the conservation of this species. 

Keywords: Conservation status, critically endangered species, protected habitats, National Botanical Garden 
of Iran, Zagros Botanical Garden
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 مقدمه
منتهی  سال  ده   ،2010 سال  در  زیستی  تنوع  کنوانسیون 
راستا  این  در  نامید.  زیستی  تنوع  دهه  را   2020 سال  به 
چندین هدف اصلی و فرعی در جهت حفظ تنوع زیستی 
حداقل  حفظ  از:  عبارتند  آنها  اهم  که  شد  گرفته  نظر  در 
کاهش  و  وضعیت  بهبود  اکولوژیک،  مناطق  از  درصد  ده 
تخریب  کاهش  و  خطر  معرض  در  گونه های  انقراض 
شناخت  مستلزم  اهداف،  این  به  رسیدن  زیستگاه ها. 
طبیعی  عرصه های  سطح  در  گیاهی  گونه های  تنوع  دقیق 
انحصاری در سطح جهانی و ملی اهمیت  است. گونه های 
برای  مهمی  موضوع  آنها  منحصر به فرد  ژنتیکی  تنوع  دارند،  زیادی 
نظر مطالعات  از  به شمار می رود، همچنین  مطالعات در سطح ملی 

گونه های  عنوان  تحت  آنها  انتشار  الگوی  و  زیستی  جغرافیای 
و  )میر حسینی  برخوردارند  ویژه ای  اهمیت  از  خاص، 

انحصاری گونه های  از  بسیاری   .)1398 همکاران، 
به دلیل محدود بودن رویشگاه، به شدت تحت تأثیر 

اثرات ناشی از تغییر اقلیم و تغییرات کاربری 
عالوه براین،  گرفته اند،  قرار  اراضی 

بهره برداری  نظیر  دیگری  عوامل 
مهاجم،  گونه های  حضور  بی رویه، 

آلودگی های  و  بیماری ها  و  آفات 
در  گونه ها  این  شده  موجب  مختلف 

معرض  در  گیاهان  گیرند.  قرار  خطر  معرض 
خطر نابودی، بخشی از گونه های انحصاری و نادر 

آنها  پایه های  تعداد  از  زمان  مرور  به  که  کشور هستند 
کاسته شده یا در حال کاهش است و وسعت عرصه زیستگاه 

آنها  کامل  نابودی  بیم  امروزه  و  است  نهاده  نقصان  به  رو  آنها 
می رود. ارزیابی جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی انحصاری ایران 
که در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در حال انجام است، 
به درک بهتر جایگاه گونه های نادر و در معرض خطر و برنامه ریزی 
برای حفظ و احیای این گونه ها و زیستگاه های آنها کمک خواهد 
کرد )جم زاد و جلیلی، 1395(. در چند سال اخیر جایگاه حفاظتی 
محبی  شد.  تعیین  محققین  توسط  ایران  انحصاری  گونه  چندین 
مرزه  گونه   6 حفاظتی  جایگاه  بررسی  با   )1395( همکاران  و 
انحصاری ایران، این گونه ها را در طبقه »در بحران انقراض« قرار 
دادند. پناهی و جم زاد )1396( با مطالعه جایگاه حفاظتی 9 تاکسون 
Quercus brantii var. brantii از بلوط های ایران، به جز آرایه
که در طبقه »نزدیک به تهدید« معرفی شد، سایر آرایه های جنس 
دیناروند و حمزه  نظر  از  دادند.  قرار  را در طبقه آسیب پذیر  بلوط 
انقراض«  )1396( گاو زبان خوزستانی در طبقه »در معرض خطر 
قرار دارد. جایگاه حفاظتی گونهSalvia aristata نیز در پژوهش 
شد،  تعیین  انقراض«  خطر  معرض  »در   )1396( معین  و  جم زاد 
نتایج بررسی حاتمی و همکاران )1396( نشان داد گونه  همچنین 
Salvia lachnocalyx »در بحران انقراض« قرار دارد. جلیلیان و 

Zeu� 1397؛1396( جایگاه حفاظتی گونه های انحصاری )همکاران
gandra iranica و Silene parrowiana را بررسی کردند، از نظر آنها، 
این گونه ها نیز »در بحران انقراض«  هستند. معروفی )1396( با بررسی 
،)Paeonia mascula subsp. mascula( صدتومانی  گل  گیاه 

این گونه را در طبقه »با نگرانی کم« قرار داد. نتایج پژوهش حاتمی و 
Cicer stap�( نشان داد گونه انحصاری نخود شیرازی )همکاران 1397(
fianum( در طبقه »در بحران انقراض«  قرار دارد. بتولی و همکاران)1397( 
کاله  جنس  از  انحصاری  زیرگونه ای  حفاظتی  جایگاه  بررسی  با 
(Acantholimon glabratum subsp kashanense( میرحسن
طبقه    بندی  انقراض«   بحران  »در  گروه  در  را  زیرگونه  این 
نام با  دیگری  انحصاری  گونه  نیز   )1397( محمودی  کردند. 

Campanula lamondiae را ارزیابی کرد و آن را در طبقه »در 
بحران انقراض«  قرار داد. استان لرستان به واسطه موقعیت جغرافیایی، 
اقلیمی، توپوگرافی و هیدرولوژی، از غنا و تنوع گونه ای به نسبت 
مناسبی، برخوردار است و نزدیک به 2000 گونه گیاهی 
در  خودرو  به صورت  ایران  انحصاری  گونه   120 و 
این استان وجود دارد )مهرنیا و جم زاد، 1394(. 
گونه انحصاری،  گونه های  این  از  یکی 

تنها  که  است   Azilia eryngioides
این  بوده و در   Azilia عضو جنس
مقاله به بررسی جایگاه حفاظتی آن 
پرداخته شده است. الزم به ذکر است که 
جنس Azilia به دلیل مونوتیپک بودن، از نظر 
زیادی  اهمیت  گیاهی  جغرافیای  و  زیستی  تنوع 
ژنتیکی  ذخیره  به عنوان  آن  از  حفاظت  لزوم  و  دارد 

منحصر به فرد بر کسی پوشیده نیست.

 مواد و روش ها
ایرانیکا  فلورا  شامل  موجود  گیاه شناسی  منابع  بررسی  با  ابتدا 
مناطق   )1391 )مظفریان،  ایران  فلور  و   )Rechinger, 1982(
پراکنش گونه در سطح استان لرستان مشخص شد. سپس با بازدیدهای 
داشت،  وجود  گونه  این  پراکنش  احتمال  که  مناطقی  در  صحرایی 
نمونه های گیاه جمع آوری شد. در مناطق حضور گونه، موقعیت هر 
جمعیت با دستگاه موقعیت یاب جغرافیایی ثبت و مشخصات رویشگاه 
رویشگاه،  هر  در  گیاه  نسبی  تراکم  تعیین  به منظور  شد.  یادداشت 
حضور  مکان های  در  گونه  تراکم  و  گونه  حضور  عرصه  مساحت 
گونه به روش خطی برآورد شد. در این روش در یک محدوده چند 
هکتاری در نواری به طول مشخص و عرض یک متر پایه ها شمارش، 
شدند.  فهرست برداری  همراه  گونه های  و  برآورد  سطح  در  تراکم 
همچنین از گیاه و رویشگاه آن در زمان های مختلف و وضعیت های 
اطالعات  از  استفاده  با  در نهایت  شد.  عکاسی  مختلف  فنولوژیک 
گونه  این  حیات  محدودکننده  عوامل  از  یادداشت برداری  ثبت شده، 
 )IUCN, 2017(ا IUCN در منطقه و با استفاده از روش طبقه بندی
بالغ،  افراد  تعداد  و  اشغال  سطح  میزان حضور،  معیار  سه  مبنای  بر 

 استان 
لرستان به واسطه 

موقعیت جغرافیایی، 
اقلیمی، توپوگرافی و هیدرولوژی، 

از غنا و تنوع گونه ای به نسبت مناسبی، 
برخوردار است و نزدیک به 2000 گونه 

گیاهی و 120 گونه انحصاری ایران 
به صورت خودرو در این 

استان وجود دارد 
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جدول 1- مناطق پراکنش گونه آزیل)Azilia eryngioides (Pau( Hedge & Lamond( در ایران

سطح تحت اشغال محل پراکنشردیف 
ارتفاع از سطح دریا طول جغرافیاییعرض جغرافیایی)کیلومترمربع(

)متر(
تجدید حیات

طبیعي

دارد1/532/19748/9231100سپیددشت به سمت شول آباد1

دارد0/332/96249/7512010الیگودرز، آب سفید2

دارد0/333/50149/5911750دره شیمبار، استان خوزستان3

جایگاه حفاظتی گونه مورد نظر مشخص شد. محدوده حضور و سطح 
 (Bachman et al., 2011(ا Geocat تحت اشغال گیاه با نرم افزار
محاسبه شد )شکل 1(. در این نرم افزار مکان های حضور گونه روی 
نقشه ثبت می شود و خروجی نرم افزار یک نقشه از محدوده پراکنش 
می شود. مشخص  حفاظتی  جایگاه  و  اشغال  سطح  آن،  در  که  است 

:)Azilia eryngioides( ویژگی های گیاه شناسی گونه آزیل 
سانتي متر.   5 قطر  به  یقه  ناحیه  و  بن  در  پرساقه،  پایا،  و  چند ساله 
ساقه ها ضخیم، به ارتفاع 1 تا 2 متر، با شیارهاي ظریف طولي متمایل 
به قرمز. برگ ها بن رست و قاعده اي به پهناي 3 تا 12 و طول 42 
برگچه،  زوج   4 تا   2 با  مستطیلی،  ساده،  شانه اي  سانتي متر،   45 تا 
داراي دمبرگ کوتاه یا فاقد آن، به عرض 2/5 تا 8 و به طول 3/5 
تا 10 سانتي متر، دایره ای، یا قلوه اي شکل، ضخیم و چرمي، با حاشیه 
بلند؛  با 8 تا 17 دندانه درشت منتهي به خارهاي محکم  غضروفي، 
گل ها  آغوش.  ساقه  برگچه اي،  یک  تحلیل یافته،  ساقه اي  برگ هاي 
ریز، سبز متمایل به زرد، مجتمع در گل آذین چتري؛ چترک ها داراي 
مریکارپ  میوه ها  سانتي متر.   4/5 تا   1/5 طول  به  پرتو   10 تا   4
.)8 تا   2 )شکل های  میلي متر   10 تا   8 طول  و   5 تا   4 پهناي  به 

کوهستانی  دامنه های  در  گونه  این  جغرافیایی:  پراکندگی   
گونه هایی  با  همراه  متر   2010 تا   1000 بین  ارتفاع  در  زاگرس 

گل گندم   ،(Hypericum perforatum( راعی  گل  گندمیان،  از 
دارد  حضور   )Scutellaria( کاله خودی  گل  یا   )Centaurea(
عوامل  شدت  و  نوع  آزیل  گیاه  رویشگاه  سه  در   .)1 )جدول 
از  بودن شیب ها و چرا  رونده  زمین،  رانش  نیستند.  یکسان  تخریب 
منطقه  مهم ترین عوامل تخریب رویشگاه شول آباد هستند. رویشگاه 
تعطیالت،  ایام  در  و  بوده  گردشگری  منطقه  یک  الیگودرز  آب سفید 
شکل  دارند.  حداکثری  حضور  آب و هوا  خوش  منطقه  این  در  مردم 
است،  گونه ها  دیگر  از  متمایز  که  گیاه  این  رویشی  ساختار  و  برگ 
بی رویه  برداشت  باعث  متأسفانه  و  شده  مردم  توجه  جلب  موجب 
بازدیدکنندگان از طبیعت قرار می گیرد. متأسفانه در  حال  حاضر در 
منطقه شیمبار خوزستان جاده سازی برقرار است که موجب خسارت 
زیاد و حداکثری به رویشگاه این گیاه زیبا و انحصاری شده است.

Azilia eryngioidesجایگاه حفاظتی گونه 
براساس معیارهای تعریف شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
)IUCN( برای تعیین جایگاه گونه ها می توان با در نظر گرفتن شرایط 
خاص هر گونه و منطقه از معیارهای مختلف استفاده کرد. اصلی ترین 
)Extent of Occurrence: EOO( حضور  میزان  معیارها،  این 

همراه  به   )Area of Occupancy: AOO( اشغال  تحت  سطح  و 
شاخص هایی مانند داشتن جمعیت های به شدت  منفک از یکدیگر، 
میزان  اشغال،  سطح  در  مداوم  کاهش  رویشگاه ها،  تعداد  در  کاهش 

)Azilia eryngioides( شکل 1- پراکندگی جغرافیایی و سطح تحت اشغال گونه آزیل
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حضور یا کیفیت رویشگاه گونه است.
جمعیت های  تعداد  موجود،  آمار  و  مطالعات  بر اساس 
موجود این گونه در رویشگاه های مختلف کشور 3 جمعیت 
است که در محدوده پراکندگی گونه حضور دارند. در خارج 
از ایران هیچ جمعیتی از این گونه گزارش نشده است. بر اساس 
geocat.kew.( محاسبات انجام شده توسط نرم افزار ژئوکت

انتشارش  محدوده  در   )EOO( گونه  حضور  میزان   )org
 2/1 )AOO( اشغال آن  کیلومتر مربع و سطح تحت   2478
 )EOO( کیلومتر مربع است. باتوجه به شاخص میزان حضور
این گونه در جایگاه در معرض خطر )EN( قرار می گیرد ولی از نظر 
 )CR( انقراض«   بحران  »در  گروه  در   )AOO( اشغال  تحت  سطح 
افراد  تعداد  از جمله  عامل  چند  گرفتن  نظر  در  با  به عالوه  دارد.  قرار 
حیات  تجدید  یکدیگر،  از  منفک  شدت  به  جمعیت های  جمعیت، 
محدود به دلیل تولید محدود بذر و کیفیت رویشگاه که به طور عموم به 
دالیل مختلف از جمله تغییرات آب و هوایی و بهره برداری نادرست، در 
شرایط نامناسبی قرار دارند، این گونه »در بحران انقراض«  قرار دارد.

 بحث و نتیجه گیری
پوشش  دارای  خاص  شرایط  وجود  به دلیل  کوهستانی  عرصه های 
از  بسیاری  ذخیره گاه  آنها  درواقع  هستند،  منحصر به فردی  گیاهی 
از  ناشی  تغییرات  از  حدودی  تا  و  هستند  دیرین  گیاهی  گونه های 
رطوبتی  شرایط  وجود  با  و  بوده  مصون  ژنتیکی  تغییرات  و  رقابت 
توانسته اند  شمالی،  شیب های  در  خصوص  به  مناسب،  نسبت  به 
این  محدود  زیستگاه  در  تغییری  هرگونه  دهند.  ادامه  خود  بقای  به 
گونه های نادر می تواند، ادامه حیات آنها را با خطر جدی مواجه کند. 
استان لرستان به واسطه موقعیت جغرافیایی، اقلیمی، توپوگرافی و 
هیدرولوژی، از غنا و تنوع گونه ای به نسبت مناسبی برخوردار است، 
نزدیک به 2000 گونه گیاهی و 120 گونه انحصاری ایران به صورت 
خودرو در این استان وجود دارد )مهرنیا و جم زاد، 1394(. بر اساس 
اگر  طبیعت،  از  حفاظت  جهانی  اتحادیه  معیارهای  و  استانداردها 
محدوده پراکندگی جغرافیایی یک گونه کمتر از 100 کیلومترمربع و 
سطح تحت اشغال آن کمتر از 10 کیلومترمربع باشد یا تعداد افراد بالغ 
کمتر از 250 پایه باشد، گونه در گروه »در بحران انقراض«  طبقه بندی 
)Azilia eryngioides( آزیل  گونه   .(IUCN, 2017( می شود 

شکل 2- گیاه آزیل در رویشگاه
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شکل 3- پایه های بالغ آزیل شکل 4- گیاه آزیل در مرحله گل دهی 
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شکل 6- نمایی از گیاه آزیل 

شکل 7- سیستم ریشه ای گیاه آزیل
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به طور  و  دارد  حضور  کیلومترمربع   2/1 تقریبًا  پراکنش  سطح  در   
میانگین تعداد 50 پایه بالغ آن در جمعیت مشاهده می شود. به عالوه 
این   IUCN معیارهای  براساس  آن  رویشگاه  پایین  کیفیت  به دلیل 

گونه، به عنوان گونه »در بحران انقراض« )CR( معرفی می شود. 

 پیشنهادات 
باید راهکارهایی  با ارزش  این گونه  انقراض  از  به منظور جلوگیری 
اندیشید تا به حفظ و بقای آن در طبیعت گسترده ایران کمک شود. 
توسط  رویشگاه  انتخاب  از:  عبارتند  شوند  انجام  باید  که  اقداماتی 
به عنوان  آنها  تعیین  و  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
و  مراتع  جنگلها،  سازمان  توسط  حفاظت شده  رویشگاه های 
منابع  ژن  بانک  در  رویشگاه  از  خارج  حفاظت  کشور،  آبخیزداری 
ملی  گیاه شناسی  باغ  در  رویشگاه  از  خارج  حفاظت  ایران،  طبیعی 
ایران و باغ گیاه شناسی زاگرس و تکثیر، کشت و اهلی کردن با هدف 
بازگرداندن گیاهان تکثیر شده به رویشگاه های طبیعی و تقویت آنها. 

 سپاسگزاری 
نگارندگان از ریاست و کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی لرستان به خاطر فراهم آوردن امکانات و حمایت مالی، 

صمیمانه قدردانی می کنند.
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