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بررسی جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
Kaviria zehzadii در ایران

نرجس عزیزی1*، حسن امیرآبادی زاده2 و زیبا جم زاد3 

چکیده
گونه Kaviria zehzadii (Akhani) Akhani متعلق به خانواده Amarantaceae ازجمله گونه های گیاهی انحصاری 
ایران است که رویشگاه طبیعی آن منحصراً در منطقه ای در تربت جام )بین محمدآباد و ملو( در استان خراسان رضوی 
قرار دارد. ضمن بازدیدهای میدانی و برداشت قطعه  نمونه در رویشگاه های آن، سطح تحت اشغال )AOO( این گونه 
0/174 کیلومتر مربع و میزان حضور گونه )EOO( در محدوده انتشار آن 0/51 کیلومتر مربع برآورد شد. بنابراین، 
این گونه براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( با استناد به سه معیار محدوده پراکنش، سطح 
تحت اشغال و تعداد جمعیت، در گروه در بحران انقراض )CR( طبقه بندی می شود. لذا برای حفظ و بقای آن، رویشگاه 

مزبور باید به عنوان یک ذخیره گاه ژنتیکی مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد.

واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، گونه انحصاری، جمعیت، بحران انقراض

Abstract
        The genus Kaviria zehzadii (Akhani) Akhani of Amarantaceae family is one of the Iranian endemic spe-
cies, whose natural habitat is located exclusively in Torbat Jam (between Mohammad Abad and Malo) in 
Khorasan Razavi province. Based on field visits, the area of occupancy (AOO) of this species was defined 
0.174 km2 and the extent of occurrence (EOO) was estimated to be about half a square kilometer. There-
fore, according to the criteria of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), this species 
is classified as Critically Endangered (CR). To conserve the species, its habitat should be protected as a 
genetic reserve.
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 مقدمه
مطالعـات و بررسـی ها در مورد گیاهـان و گونه های در حـال انقراض و 
مسـئله حفظ ذخایر ژنتیکی در دنیا از سـال 1940 به طور بسـیار جدی 
مطـرح شـده و کم کـم سـازمان ها و ارگان های مختلفی ازجملـه اتحادیه 
جهانـی حفاظت از طبیعت )IUCN( تشـکیل شـد. ازجمله اهـداف این 
اقدامات می توان به حفظ تنوع زیسـتی، توسـعه پایـدار و تعیین وضعیت 
حفاظتی گونه های گیاهی و تعیین مناطق حفاظت شده برای حفظ ذخایر 
ژنتیکی اشاره کرد )IUCN, 2017(. نخستین بار بررسی مقدماتی جایگاه 
حفاظتـی گونه های گیاهـی ایران توسـط جلیلی و جم زاد انجام شـد که 
براسـاس آن 432 گونه آسـیب پذیر و 21 گونه در معرض خطر انقراض 
فهرسـت شـدند )Jalili & Jamzad, 1999(. همچنین جایگاه حفاظتی 
بلوط های ایـران )پناهی وجـم زاد، 1396(، وضعیـت حفاظتی گونه های 
سرخس استان گیالن )اسکندری، 1391(، 6 گونه از مرزه های انحصاری 
)محبـی و همـکاران، 1395( و گونه هـای بـادام کوهی در اسـتان فارس 

)Borjian, 2014( از موضوعـات مورد بررسـی بوده اند.
بـا توجـه به اینکـه حفاظـت از گونه هـای گیاهی و رویشـگاه های 
منحصربه فـرد، کلیـد تعـادل چرخـه اکولوژیک اسـت، بنابرایـن صیانت 
از گونه هـای در حـال انقراض نیز اهمیت بسـیار باالیـی دارد )کارگری، 
1390(. تعـداد گونه های گیاهی در حال انقراض به علت تغییرات اقلیمی، 
خشکسـالی های اخیر، فرسـایش خـاک و دخالت های بی رویه انسـانی 
به طـور صعـودی در حال افزایش اسـت )صفـوی 1395(. لذا شـناخت 

گونه های مزبور، اطالع دقیق از وضعیت رویشـی و رویشـگاه ها ازجمله 
سـطح تحت اشـغال، محـدوده پراکنش و تعـداد پایه های جـوان و بالغ و 
درصـد زادآوری بـرای تعیین جایـگاه حفاظتی آنهـا و برنامه ریزی برای 
حفاظـت از ذخایـر ژنتیکـی ضـروری اسـت. در این مطالعه به بررسـی 
و تعییـن جایگاه حفاظتی گونه انحصـاری Kaviria zehzadii پرداخته 

شـده است.

 مواد و روش ها
Kaviria zehzadii رویشگاه گونه

تنها رویشگاه گونه Kaviria zehzadii در ناحیه ایرانو- تورانی در استان 
خراسـان رضوی، شهرسـتان تربت جام بین محمدآباد و ملو، در قالب 3 
جمعیت و در پایین دست ارتفاعات گچی واقع شده است. طی بازدیدهای 
میدانی و پس از شناسایی گونه مزبور براساس فلور ایرانیکا و دیگر منابع

(Rechinger, 1977; Akhani, 1997) پس از ثبت مختصات جغرافیایی 
جمعیت هـا، وضعیـت زادآوری، تعداد نمونه های بالـغ در هر قطعه نمونه، 
وضعیـت بهره بـرداری و تغییر احتمًالی کاربری اراضی بررسـی شـد. در 
ادامـه برخـی فاکتورهـای ضروری وضعیـت حفاظتی گونـه مزبور نظیر 
GeoCAT سـطح تحت اشغال و محدوده پراکنش توسط نرم افزار آنالین
(Geocat.kew.org) تعیین شد (Bachman, et al., 2011(  )شکل 1(.

همچنیـن تعـداد جمعیت ها و تعـداد پایه های گیـاه براسـاس معیارهای 
IUCN محاسـبه شـد، )جدول 1(.

تعداد پایه در هر قطعه نمونهابعاد قطعه نمونه )متر مربع(ارتفاع )متر(مختصات جغرافیاییمحل پراکنش

N"48 '01 °3561 کیلومتری تربت جام، 7 کیلومتر بعد از محمدآباد
35° 13' 1.8"E8144×57-6

N"21 '01 °3761 کیلومتری تربت جام، 9 کیلومتر بعد از محمدآباد
35° 12' 0.8"E7805×207

N"17 '01 °3861-39 کیلومتری تربت جام، 11 کیلومتر بعد از محمدآباد
35° 12' 19"E7205×47

جدول 1- مشخصات محل رویش گونه Kaviria zehzadii، ابعاد هر قطعه نمونه و تعداد پایه ها

Kaviria zehzadii شکل 1- پراکندگی جغرافیایی، میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه
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 موقعیت تاکسونومیکی گونه
Kaviria zehzadii (Akhani) Akhani

در ابتــدا گونــه Salsola zehzadii توســط آخانی )1996( 
ــرک  ــد بی ک ــژه مانن ــی وی ــات ریخت ــی صف ــت برخ به عل
ــبز  ــگ س ــا و رن ــته ای برگ ه ــش دس ــاه، آرای ــودن گی ب
تیــره آنهــا به عنــوان گونــه انحصــاری جدیــدی از خراســان 
معرفــی شــد. اســدی )1385( در فلــور ایــران شــماره 38، 
ایــن گونــه را جمعیتــی از گونــه Salsola tomentosa  بــا 
ــا  ــتی ت ــرک و غیرگوش ــتوانه ای گاه بی ک ــای نیمه اس برگ ه
اندکــی گوشــتی و متــرادف با آن دانســت. ســپس آخانــی )2007( 

 Salsola zehzadii براساس شــواهد ریختی و مولکولی گونه
 Kaviria منتقل و گونه انحصــاری Kaviria را بــه جنــس

zehzadii را معرفــی کــرد.

 خصوصیات گیاه شناسی
ــا 60  ــاع ت ــه  ارتف ــاله ب ــی چندس گیاه

بســیار  قاعــده  در  ســانتي متر، 
منشــعب و چوبــی، صــاف 

ــاقه ها  ــرک؛ س ــدون ک و ب
ایســتاده، شــاخه های باالیی 

ــی  ــعابات پایین ــان؛ انش درخش
ممتــد و کشــیده و شــاخه های گل دار 

آویــزان دارد. برگ هــا بســیار گوشــتی و 
ــا  ــی ب ــتوانه ای، خط ــره، اس ــبز تی ــگ س به رن

ــای  ــش دســته ای 3-5 برگــی اســت. برگ ه آرای
بیرونــی بخش هــای پایین تــر ســاقه به طــول 10- 

ــی  ــای درون ــوده و برگ ه ــر ب ــرض 2-3 میلی مت 20 و ع
ســاقه یک ســوم تــا دو ســوم طــول برگ هــای بیرونــی اســت. 

برگه هــا اســتوانه ای تــا نیم اســتوانه ای، کوتاه تــر از برگ هــا و 
ــا  ــت. برگک ه ــا اس ــر از گل پوش ه ــی کوتاه ت ــا کم ــدازه ی هم ان
ــه غشــایی،  ــا لب ــر طــول داشــته و در قاعــده پهــن ب 5-6 میلی مت
ــا  ــر، ب ــا 3/7 میلی مت ــول 3 ت ــا به ط ــت. گل پوش ه ــد اس نوک کن
ــوب دار هســتند. خــط  ــد و به طــرز نامحســوس ل ــه، نوک کن 3 رگ
ــا یــک  عرضــی تــا یک ســوم طــول گل پــوش، در بــاالی خــط ب
ــر  ــا 1/5 میلی مت ــول 1/2 ت ــزی به ط ــش ب ــای ری ــته از موه دس
ــال  ــوده و ب ــا ل دار ب ــوه ب ــه می ــوش در مرحل ــده می شــود. گل پ دی
ــگ  ــف زرد کم رن ــای مختل ــه رنگ ه ــر ب ــر 7- 10 میلی مت به قط
ــر  ــش پایین ت ــن ترها در بخ ــت. مس ــگ اس ــی کم رن ــا صورت ت
ــا  ــی ب ــال، مخروط ــاالی ب ــا ب ــوند. گل پوش ه ــیاه می ش ــی س کم
ــول  ــاک به ط ــد. بس ــکیل می دهن ــزی تش ــفید ریش ب ــای س موه
ــا  ــاال ب ــر، در ب ــول 1/5 میلی مت ــه به ط ــوده و خام ــر ب 2 میلی مت
ــت  ــد اس ــه و نوک کن ــر، سه گوش ــول 1/1 میلی مت ــده ای به ط زائ

)شــکل های2، 3 و 4(.

 نتایج
ــش  ــده پراکن ــه عم ــد ک ــاهده ش ــی مش ــای صحرای ــی بازدیده ط
گونــه مزبــور در حاشــیه جــاده و در پایین دســت تپه هــای 
ــا  ــراه ب ــب و هم ــبت مناس ــم به نس ــا تراک ــر ب ــا 4 کیلومت ــی ت گچ
ــان  ــی، نش ــتگاه گچ ــه در زیس ــن گون ــور ای ــت. حض زادآوری اس
از قابلیــت آن در جلوگیــری از فرســایش خــاک دارد. در کل، 
ــل و  ــوده و حداق ــرد ب ــی س ــک بیابان ــه خش ــن گون ــگاه ای رویش
ــت.  ــا اس ــطح دری ــر از س ــا 815 مت ــاع آن700 ت ــر ارتف حداکث
ــب  ــه به ترتی ــای منطق ــاالنه و دم ــی س ــزان بارندگ ــن می میانگی
تیــپ  اســت.  ســانتي گراد  درجــه   15/7 و  میلی متــر   168
Salsola orientalis و Artemisia turanica غالــب منطقــه
Astragalus kavirensis است و از گونه های همراه می توان به
 Atraphaxis spinosa, Salsola tomentosa  
Poa  bu lbosa ,  A r t em is i a  d i f f u sa
 Cleome turkmena, Ephedra minor و

 Limonium sogdianum اشاره کرد.
 IUCN معیارهــای  براســاس 
نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  و 
مبنــای  بــر  و   GeoCAT
ــاط  ــی نق ــات جغرافیای مختص
ــغال  ــت اش ــطح تح ــش، س پراکن
ــع  ــر مرب ــور 0/174 کیلومت ــه مزب گون
ــع  ــر مرب ــور آن0/51 کیلومت ــزان حض و می
ــده  ــت آم ــج به دس ــتناد نتای ــد. به اس ــرآورد ش ب
ــی حفاظــت از  ــه جهان و براســاس شــیوه نامه اتحادی
طبیعــت، به دلیــل اینکــه محــدوده پراکندگــی جغرافیایــی 
ــه  ــن گون ــذا ای ــع اســت، ل ــر مرب ــر از 100 کیلومت ــه، کمت گون
ــود. ــدی می ش ــراض )CR( طبقه بن ــران انق ــان در بح ــزو گیاه ج
ــه اندمیــک و تپه هــای گچــی  ــن گون گســتره محــدود پراکنــش ای
ــه ملــو به عنــوان تنهــا زیســت بوم مناســب  ــاد ب و خشــک محمدآب
آن، نشــان از وابســتگی زیــاد گونــه Kaviria zehzadii به شــرایط 
ــگاه،  ــد رویش ــن تهدی ــود دارد. مهم تری ــگاه خ ــی رویش اکولوژیک
فرســایش طبیعــی خــاک به دلیــل بافــت غیرفشــرده و سســت گچی 
ــرزی  ــل شــرایط خــاص اکولوژیکــی و م آن اســت. اگرچــه به دلی
منطقــه، چــرا منحصــر بــه دام هــای ســاکنان محلــی  اســت و به عنوان 
تهدیــدی در منطقــه به چشــم نمی آیــد، امــا به علــت وجــود جــاده 
اصلــی در بافــت رویشــگاه، تخریب زیســتگاه در درازمــدت دور از 
ذهــن نیســت. لــذا بررســی شــرایط زیســتی رویشــگاه آن به منظــور 
آگاهــی از نیازهــای الزم بــرای حفــظ و تــداوم حیــات ایــن گونــه 
ضــروری اســت. همچنیــن نظــر بــه کوچکــی ســطح تحــت اشــغال 
ــرد آن  ــگاه منحصربه ف ــت رویش ــه، الزم اس ــورد مطالع ــه م گون
حفاظت شــده اعــالم شــود و اقدامــات الزم بــرای حفــظ اکوسیســتم 

ــد. ــل آی ــور به عم مزب

طی 
بازدیدهای 

صحرایی مشاهده 
شد که عمده پراکنش گونه 

Kaviria zehzadii در حاشیه جاده و در 
پایین دست تپه های گچی تا 4 کیلومتر با تراکم 

به نسبت مناسب و همراه با زادآوری است. حضور این 
گونه در زیستگاه گچی، نشان از قابلیت آن در جلوگیری 

از فرسایش خاک دارد. در کل، رویشگاه این 
گونه خشک بیابانی سرد بوده و حداقل 

و حداکثر ارتفاع آن 700 تا 815 
متر از سطح دریا است. 
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Kaviria zehzadii شکل 2- رویشگاه گونه

شکل 3-  گونه Kaviria zehzadii در رویشگاه طبیعی
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