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*در شمال ایرانmonnieriBacopaپراکنش گزارش جدید از 

19/05/1400/ پذیرش: 05/04/1400دریافت: 

شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گروه زیستکارشناسی ارشد علوم گیاهی، آموختهدانشسید سعیده تمجیدي ارم ساداتی: 
گیالن، رشت، ایران

ها و مراتع و آبخیزداري (بخش تحقیقات منابع طبیعی)، مرکز تحقیقات و ژوهش بخش تحقیقات جنگلاستادیار پ:پریسا محمدپور
یرانآموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان گیالن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رشت، ا

شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانکارشناسی ارشد علوم گیاهی، گروه زیستآموخته دانش: صغري رمزي
)s.ramzi91@gmail.com(

Bacopaجنس Aubl.از تیره بارهنگیان)Plantaginaceae (گونه شامل گیاهان 60با حدود ،بومی مناطق گرم و مرطوب
Sosa)تاالبی و آبزي است  براساس اکنونتعلق داشت که)Scrophulariaceaeمیمونیان (تیره گلبهپیشترجنس. این (2018

Olmstead(ه استانتقال یافتتیره بارهنگیانبه هاجنسهمراه برخی دیگر از Olmsteadهاي یافته et al. 2001, Olmstead 2002.(
اندمعرفی شدهآفریقادر از آن مختلفی ايهگونههاي پراکنش این جنس از امریکا بوده و همچنین نخستین گزارش

)Les 2017, Ahedor 2019 .(
Bacopa monnieri (L.) Wettsteinدارویی مورد وعنوان گیاه زینتیآبزي است که بهیگیاه"یباتالقناز"یفارسنامبا

Lesگیرد (استفاده قرار می 2017, Gohil & Patel هاي باتالقی، سواحل، کنار رشد سریعی دارد و اغلب در مکان،). این گونه2010
مقاوم به شوري بوده و براي رشد در آب و هواي مختلف گیاه فوق،دهد. اي را تشکیل میهاي گستردهها و جویبارها جمعیتخانهرود

Rojas-Sandovalسازگار شده است و در مناطق با زهکشی ضعیف و مناطق پرآب عملکرد بهتري دارد ( 2018.(
B. monnieriتعداد گزارش شده از آن در مناطق ها وجود دارد و بیشترین ترین گونه از این جنس است که در همه قارهگسترده

Wood(ذکر گردیدهعربستان و یمن که جزو فلورگرمسیري است. این گونهگرمسیري و نیمه 1997, Collenette از اواخر قرن ، )1999
استایرانیکا، شناخته شده ا النهرین و منطقه فلوردر مناطق جنوب و شرق مدیترانه، دره نیل، شبه جزیره عربستان، بین18

)Boissier 1879, as Herpestis monnieria (L.) Kunth, Hepper & Friis را بومی مناطق فلور برخی از محققان آن ، ولی)1994
Fragman(دندانفلسطین و صحراي سینا می et al. عنوان در ژاپن، سنگاپور، اسپانیا، پرتغال و جزایر کیمن نیز به،. همچنین)1999

Díaz & Beirasگزارش شده است (مهاجمگونه  2007, APASD 2007, DAISIE 2017, ISSG 2017, GRIIS 2017.(
آوري شد و براساس فلور ایران جمع1399در شهریور استان گیالنهاي گیاهی از سواحل پارك ملی بوجاق در نمونه

)Saeidi-Mehrvarz et al. Rechingerکا (ایرانیا) فلور2011 Chaudhary)، فلور عربستان سعودي (1981 ) و فلور چین 2001
)Deyuan .شوندینگهداري م)GUH(آوري شده در هرباریوم دانشگاه گیالنهاي جمع. نمونهمورد شناسایی قرار گرفت) 1998

Bacopa monnieri (L.) Wettstein (1895: 77)

≡ Lysimachia monnieri Linnaeus (1756: 9) ≡ Gratiola monnieri Linnaeus (1759: 851). ≡ Capraria monnieria (L.)

Roxburgh (1814: 47) ≡ Herpestis monnieria (L.) Kunth (1818: 366) ≡ Bramia monniera (L.) Drake (1893: 142) ≡

Monniera monniera (L.) Britton (1894:292) nom. inv. ≡ Bramia monnieri (L.) Pennell (1919: 243).

Type: Browne (1756) t. 28, f. 3 [lectotype, designated by Cramer (1981: 421)].
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20تا 10ها خزنده به طول چندساله، ساقهیگیاه
کرك. ها، گوشتی، افتان و بدون زا در محل گرهمتر، ریشهسانتی
5- 14مرغی شکل، با ابعاد تقریبی ها متقابل بدون دمبرگ، تخمبرگ

متر، در رأس نوك کند یا گرد و در قاعده تیز، حاشیه میلی5-2×
تا 10گل ها منفرد، دممحوري، گلآذینگلصاف و بدون کرك. 

متر، میلی3- 2ها دو عدد، خطی، به طول متر، برگکمیلی30
خارجی پشتی کاسه پنج لُبی، لبسه.بدون کرك، در زیر کا

متر، نوك تیز یا میلی5/2-3و 5-8/5ابعاد اب،اينیزه-مرغیتخم
ابعاد تقریبی، بااينیزه-مرغینوك کند، دو لب جانبی تخم

هاي داخلی خطی، متر، نوك تیز، بدون کرك، لبمیلی2×52
کرك. متر، نوك تیز و بدون میلی8/0-1و عرض8/4-5به طول 

متر، میلی7-9اي، سفید، بلندتر از کاسه، طول لوله جام گل لوله
، تخمدان تا بلند)2تا کوتاه و 2(ها چهار عددبدون کرك. پرچم

ها تقریبا . کپسولسرداربدون کرك، خامه کامل، کالله 
متر، داراي دو شیار، میلی8/1-2×5/3-8/3ابعاد با مرغی، تخم

اسه، در راس نوك تیز. بذرها ریز و کدربدون کرك، محصور 
).1(شکل داری خطلبه صورت طووي واي، بیضمتعدد، قهوه

زمین ،گیالن، پارك ملی بوجاقنمونه بررسی شده: استان 
405361.62متر، -26، اي مرطوبماسه N, 4147399.45 E،

.7879تمجیدي و همکاران 
B. monnieri تا 120پیش از این از جنوب ایران در ارتفاع

Saeidi-Mehrvarzمتري گزارش شده است (520 et al. 2011(،
(استان از شمال ایران ربانخستیناما در این پژوهش براي 

.)2(شکل شودو در آب و هواي معتدل گزارش میگیالن) 
در B. monnieri،شداشارهترشیپکهطورهمان

شوري و زهکشی ضعیف و مناطق پرآب، با تحملهاي با خاك
یابد. در گزارش جدید نیز این گیاه در بازه زیاد دمایی رشد می

اي و مرطوب نزدیک به ساحل دریاي خزر رشد یافته اراضی ماسه
بیش از دو متر هایی را در محدودهو به طور متناوب جمعیت

هایی از مربع تشکیل داده است. در اطراف این گیاه، جمعیت
Juncus maritimus هاي پربارش دیده شد. این اراضی در ماهنیز

آید و در فصل زمستان میزبان پرندگان به حالت غرقابی در می
ها است.مهاجر و تأمین کننده تغذیه آن

B. monnieriیی داروفرمصاکاربردهاي مختلفی همچون
Gohil & Patelدر طب سنتی و داروسازي مدرن ( 2010(،

Lesعنوان گیاه آکواریومی (ی به نتیزاستفاده  - اهیگو)2017
Raiیی (پاال et al. 1995, Pierce دارد. از طرفی، با قابلیت )2009

وعیسررشدها و تولید تعداد زیاد دانهزایی در محل گرهریشه
معضالتموجبتواندیممناطقیبرخدراي دارد که گسترده
وهاراهآبکردنمسدود،یاراضبیتخر. شودیطیمحزیست
عوارضجملهازمزارعهرزعلفهمچنین رسانی وهاي آبکانال

ISSG(استاهیگنیااز شدهگزارش 2017, PROSEA 2017 .(
عنوان در مزارع برنج بهB. monnieri،نابعبرخی مدر 

Raus(با رفتاري تهاجمی شناخته شدهیک علف هرز  2003 (
هاي کشاورزي استان گیالن زیر که اغلب زمینییاجاز آنلی و

از شمال ایران و بررسی این گیاهکشت برنج است، گزارش 
و آسیب به مزارع کشاورزياز منظر ،امکان مهاجم بودن آن

با توجه به وجود . باشدمیز اهمیتیحارسانیتاسیسات آب
تجارب گذشته در خصوص ورود گیاهان غیربومی به استان 

به تبع آن ایجاد معضالت زیست محیطی، پیشنهاد گیالن و 
ریزان و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی، ود برنامهشمی

وجود و گسترش احتمالی این گیاه را با درنظر گرفتن همه 
مورد رصد و ،هاي مثبت و منفی آن در این منطقهویژگی

مطالعه بیشتر قرار دهند.
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New distribution of Bacopa monnieri from North of Iran
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In the present investigation, vegetation of a part of Boujagh National Park in Guilan province, Bacopa monnieri
(L.) Wettstein was identified as a new record from north of Iran. This species is native to tropical environments and has
been reported only in southern Iran. In this study, while reporting this specimen, the importance of studying it as an
invasive species in the North of Iran is emphasized (Figs 1–2).

برگک و لب هاي جانبی .Hکاسه، .Gمادگی، .Fجام گل، .Eبرگ، .Dنماي کلی گیاه، .Bacopa monnieri:A-C- 1شکل 
بذرها..Iکاسه، 

Fig. 1. Bacopa monnieri: A-C. Plant aspect, D. Leaf, E: Corolla, F. Gynoecium, G. Calyx, H: Bracteoles and lateral
lobes of calyx, I. Seeds.
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Bacopaپراکنش -2شکل  monniereiرانیادر.
Fig. 2. Distribution of Bacopa monnierei in Iran.
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