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 2استاديار ،گروه زيستشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران  ،23931 – 0134ج .ا .ايران
 1پژوهشکده گیاهان دارويی و مواد اولیه دارويی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران

چکيده
گونه  Acorus calamusبر اساس نمونهاي از استان گیالن به فلور ايران معرفی شده است .اين گیاه ،طی  16سال اخیر
در ايران مشاهده نشده است و نمونهه هربهاريومی آن نیهز در دسهترس نیسهت .در زمهان مطالعهه گیاههان آبهزي اسهتان
مازندران ،نمونه اي از اين گونه از جنوب شهرستان ساري جمعآوري و شناسايی شد که طی آن حضور اين گونهه بهه
صورت طبیعی در ايران تأيید میگردد .شرح تکمیلی گیاهشناسی ،تصاويري از رويشگاه ،شکل گیاه و نقشه پراکنش
اين گونه ارايه شده است Acorus .در فلورا ايرانیکا و فلور ايران ،به عنوان جنسی از تیره  Araceaeدر نظر گرفته شده
است ،در حالی که در مطالعات اخیر به صورت مستقل در تیره  Acoraceaeقرار داده شد .بر اين اسهاسAcoraceae ،

به عنوان تیرهاي جديد براي فلور ايران معرفی میگردد.
واژه های کليدی :ايران ،ساري ،گیاهان آبزي ،مازندرانAraceae ،Acoraceae ،Acorus ،

گیاهی سیمپسون ) 19 (Simpson, 2006گونهه ذکهر شهده

مقدمه
 Acorus L.از تیههههره مونوتیپیههههک

Acoraceae

است .از سوي ديگر ،در فهرست بینالمللی نامههاي علمهی

 Martinovشامل گیاهان علفی چند ساله و هلوفیهت اسهت

گیاهههان (IPNI, The International Plant Names

کههه بههومی منههاط گرمسههیري آسههیا ،منههاط معتدلههه و

) ،Indexتعداد  90نام علمهی بهراي گونههههاي ايهن جهن

نیمهگرمسیري آسهیا و آمريکهاي شهمالی اسهت (Bogner,

ذکر شده است که اغلب آنهها متهراد

) .2011نظههرات متفههاوتی در منههابع علمههی موجههود دربههاره

) ،al., 2010بر اين اساس ،تعداد گونههاي اين جن

تعداد گونه ههاي ايهن جهن

در دنیها وجهود دارد؛ در فلهور

شهدهانهد (Hen et

بحث است .يکی از گونههاي دارويی اين جهن

مهورد
Acorus

چهین دو گونهه ) ،(Hen et al., 2010در فلهور آمريکهاي

 calmaus L.است که پراکنش وسیعی در منهاط مختله

شمالی  1-9گونه ) (Thompson, 2000و در سیسهتماتیک

دنیا دارد ) .(Bogner, 2011اين گونه ،بهر اسهاس نمونههاي
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جمههعآوري شههده توسه  Lindsاز اسههتان گههیالن از ايههران

) ،(Riedl, 1963نمونهههاي از ايههن گونههه از رويشههگاهی

گهزارش شهده اسهت ) (Riedl, 1963کهه در حهال حاضهر

جديههد در اسههتان مازنههدران جمههعآوري شههده اسههت و

نمونه هرباريومی آن در دسترس نیست (مکاتبه شخصهی بها

تیهره گهل شهیپوري

اسدي مؤله

تیهره گهل شهیپوري در فلهور ايهران) .په

گزارش میگردد (شکل  .)2Aمؤل

از

در فلور فارسهی ايهران (اسهدي )2914 ،معتقهد اسهت کهه

حدود  16سال از گزارش مزبهور تهاکنون ههی نمونهه اي از

نمونه گزارش شده از اين گونه در فلورا ايرانیکا ،احتمهاال

اين گونه در ايهران جمهعآوري نشهده ،بهه طهوري کهه نظهر

کاشته شده است و نظر مظفريان ( )2941مبنی بهر احتمهال

ايهن گونهه در

اين گونه در ايران اسهت ،از سهوي ديگهر ،نمونهه

برخی گیاه شناسهان ايهران مبنهی بهر انقهرا

انقرا

ايران است (مظفريان .)2941 ،طهی جمهعآوري و شناسهايی

هرباريومی ارايه شده در فلورا ايرانیکا در دسترس نیسهت.

گیاهههان آبههزي اسههتان مازنههدران ،نمونهههاي از ايههن گونههه از

بر اساس جمع آوري نمونه جديهد ،حضهور ايهن گونهه بهه

قسمت جنوبی شهرستان ساري جمهع آوري گرديهد کهه در

صههورت رويههش طبیعههی در ايههران تأيیههد مههیگههردد .ايههن

اين مقاله معرفی میگردد.

رويشگاه ،در منطقهاي جنگلی قرار دارد و مصاحبه محلهی
با افراد مسن روستا حضور بهیش از  16سهال ايهن گیهاه در

مواد و روشها

منطقه را تأيید نمهود .نزديکتهرين رويشهگاه ايهن گونهه در

بیش از  11تاالب و آببندان در استان مازنهدران در

کشورهاي افغانستان ،پاکستان ،ترکیه و آذربايجهان اسهت

سههالهههاي  2936-2993بررسههی شههد .تنههها در يکههی از

(شکل  .)1اين گونه ،در سهاحل و بخهشههاي کهم عمه

آببنههدانهههاي واقههع در شهرسههتان سههاري ،نمونهههاي از

آببندان بها داشهتن ريهزوم سهتبر و منشهعب ،بهه صهورت

 Acorusمشاهده و جمع آوري گرديد .اطالعهات

توده اي و انبوه میرويد (شکل  A-2و  .)Cگیاهان همهراه

مربوط به ماندگاري گیهاه در رويشهگاه و اسهتفاده آن از

ايههههن گونههههه،Sparganium neglectum Beeby ،

طري مصاحبه با روستايیان جمعآوري شد .با اسهتفاده از

Schoenoplectus ،Ludwigia palustris (L.) Elliott

کلید شناسهايی فلهور چهین ) (Hen et al., 2010و فلهور

 lacustris (L.) Pallaو Polygonum amphibium L.

آمريکاي شمالی ) (Thompson, 2000نام علمی نمونهه

هستند .دوره رويشی گیاه از بهمن ماه تا آذر ماه سهال بعهد

تأيیههد شههد .نمونههههههاي هربههاريومی در هربههاريومهههاي

و زمان گلدههی از ارديبهشهت مهاه تها مهرداد مهاه اسهت.

دانشههگاه پیههام نههور مرکههز سههاري و مؤسسههه تحقیقههات

رويشگاه اين گونه به دلیل بهرهبرداري شديد از آببندان

گیاهپزشکی کشور ) (IRANنگهداري میشوند.

بههراي آبیههاري شههالیزارها ،چههراي دام در فصههل تابسههتان و

جن

لگدکوبی شديد در معر
نتایج و بحث
حههدود  16سههال پ ه

تهديد قهرار دارد .ايهن گونهه،

از نظر دارويی اهمیت زيادي دارد ) ،(Bogner, 2011امها
از آخههرين گههزارش Acorus

 calamusاز شهههمال غهههرب ايهههران در اسهههتان گهههیالن

مصاحبه با روستايیان بر عدم استفاده دارويهی از ايهن گیهاه
داللت دارد.
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شکل  (A :Acorus calamus -2زيستگاه (B ،ريزوم (C ،شکل رويشی گیاه (D ،گلآذين در مرحله گل (E ،گلآذين در مرحله میوه

 Acorusدر فلهورا ايرانیکها ) (Riedl, 1963و

طول حدود  31-01سانتیمتر .گهلهها سهبز رنه

؛ تپهال

جن

فلههور ايههران (اسههدي )2914 ،ب هه عنههوان جنسههی از تیههره

مستطیلی-ناوي 1/1-1 ×-2/1 -2 ،میلی متر ،نو

مثلثی

 Araceaeدر نظهههر گرفتههه شهههده اسهههت .تحلیهههلههههاي

(شکل .)B-E -2

کالديستیک و مطالعهه فیلهوننی مولکهولی بها اسهتفاده از

نمونههای مطالعه شده :ايران ،مازندران ،سهاري،

 DNAکلروپالستی )Grayum, 1987, 1990؛ Bogner

آببنههدان روسههتاي ارزفههون (ملههه پشههت آنههدون)،

)and Mayo, 1998؛  Cabrera et al., 2008نشهان داد

شههمالی و  19 61′20/2″طههول

که اين جن

 91 10′ 90/1″عههر

به تیره مستقل  Acoraceaeتعله دارد .بهر

شههرقی 992 ،متههر ،2993/69/69 ،قلههیپههور ،936161

اين اساس Acoraceae ،به عنهوان تیهرهاي جديهد بهراي

هربههاريوم دانشههگاه پیههام نههور سههاري؛ همههان محههل

فلور ايران با يک جن

و يک گونه معرفی میگردد.

 ،2936/61/20قلیپور ( 366320هرباريوم دانشگاه پیام
نور ساري و .)IRAN

).Acorus calamus L. Sp. Pl. 324 (1753
گیاهی چند ساله ،ريزوم بهه قطهر  1-2/1سهانتیمتهر،
بههر ههها شمشههیري 241-46 × 2/1-2 ،سههانتیمتههر ،در
قاعههده قرمههز رن ه
رگبر

 ،بهها حاشههیه غشههايی ،نههو

تیههز ،بهها

میانی برجسته در هر دو سطح بر  .اسهپادي

استوانه اي-مخروطی شکل ،در مرحله گهل راسهت و در
مرحله میوه کمانی ،بهه طهول  9-1 × 2-6/9سهانتی متهر،
دمگلآذين تقريبا به صورت سه ضلعی فشرده ،بهه طهول
 11-91سانتی متر ،اسهپات سهبز رنه

 ،بهر

ماننهد ،بهه

شههکل  -1پههراکنش جغرافیههايی  Acorus calamusدر ايههران و
کشورهاي مجاور
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Rediscovery of Acorus calamus (Acoraceae) in Iran
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Abstract
Acorus calamus has already been reported based on a single specimen collected from Guilan
province. Yet, this species has not been reported during last 50 years in Iran and thus, its
herbarium specimen is not available. A sample of the species was collected from southern area
of Sari during a study on aquatic plants of Mazandaran province. According to the new finding,
the natural occurrence of the species was confirmed in Iran. Complementary botanical
description, photographs of plant habitat and distribution map of the species were presented.
Although, according to the Flora Iranica and Flora of Iran Acorus was considered as a genus of
Araceae the recent phylogenetic study considered its taxonomic position in Acoraceae as a
distinct family. Therefore, Acoraceae is introduced as a new family to the Flora of Iran with a
single representative i. e. Acorus calamus.
Key words: Iran, Sari, Aquatic plant, Mazandaran, Acorus, Acoraceae, Araceae

* aqolipour@mpnu.ac.ir

