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جايگاه حفاظتي گونه انحصاري
Astragalus safavii Podlech & Maassoumi 

ناصر كاسبي1*، محمدعلي قهرماني2، حمیده فخر رنجبري2، زیبا جم زاد3 و عادل جلیلی3
چکیده

گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi در ايران و در اراضي مارني بین تبريز و اهر در استان 
 )IUCN( آذربايجان شرقي پراكنش دارد. جايگاه حفاظتي اين گونه بر اساس معیارهاي اتحاديه جهاني حفاظت از طبیعت
مورد بررسي قرار گرفت. براي تعیین سطح اشغال گونه از دستگاه جي پي اس و برای محاسبه محدوده پراكنش جغرافیايي 
گونه از نرم افزار ژئوكت استفاده شد. همچنین با استفاده از استقرار چند پالت در رويشگاه، تعداد افراد بالغ مشخص شد. 
اين گونه با توجه به سه معیار محدوده  پراكنش جغرافیايي، سطح  اشغال و تعداد  افراد بالغ، در طبقه »در بحران انقراض« 
قرار گرفت. مشاهدات صحرايي نشان داد كه چراي دام و فرسايش آبي خاك از عوامل تهديد كننده اين گونه هستند. برای 
حفاظت و جلوگیري از انقراض اين گونه، مي توان به جمع آوري بذر و نگهداري آن در بانك ژن، تکثیر و كاشت آن در 
باغ هاي گیاه شناسي، بذرپاشي در رويشگاه اصلي، قرق و تثبیت خاك با كاشت گونه هاي چند ساله در رويشگاه اشاره كرد.

واژه های كلیدی: جايگاه حفاظتي، Astragalus safavii، گونه انحصاري، اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت، ايران  

Abstract
Astragalus safavii is an endemic species in Iran and it is distributed in the marl lands between Tabriz and Ahar 
cities in East Azerbaijan province. The conservation status of this species was studied based on the criteria of 
the international union for conservation of nature (IUCN). The GPS device was used to determine the area of 
occupancy of the species. The extent of occurrence of the species was calculated using Geocat software. Also, 
to determine the number of mature individuals, several plots were located in the habitat and their number was 
counted. This species is evaluated as critically endangered (CR) due to three criteria of extent of occurrence, area 
of occupancy and number of mature individuals. Field observations showed that livestock grazing and soil erosion 
due to water flow were the factors threatening this species. In order to protect and prevent the extinction of this 
species, seed collection and preservation in the gene bank, plant propagation and planting in botanical gardens, 
seeding in the main habitat, enclosure and soil stabilization by planting perennial species are recommended.
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The conservation status of Astragalus safavii Podlech & Maassoumi, as an 
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 مقدمه
جنس گون Astragalus بــا 844 گونــه از بزرگ تريــن 
جنس هــای گياهی در ايران محســوب می شــود کــه 620 
گونـه آن انحصاری ايـران اسـت )معصومي، 1395(. گونه 
انحصاری A. safavii در ايران، توسط معصومي و همكاران 
و از اراضي مارني 13 کيلومتري ونيار به اهر در آذربايجان 
و  پودلش  شد.  جمع آوري  ارتفاع 1550  متری  در  و  شرقي 
معصومي برای نخستين بار اين گونه را شناسايي و شرح دادند 
مربوط  مطالعات   .)Podlech & Maassoumi, 2003(
انحصاری  بر گونه هاي  تأکيد  با  به جايگاه حفاظتي گونه ها 
اولين مطالعه در مورد  ايران در سال هاي اخير شروع شده است.  در 
جايگاه حفاظتي گونه هاي گياهي توسط جليلي و جم زاد انجام گرفت. 
در اين مطالعه گونه هاي گياهي براساس طبقه بندی IUCN ارزيابی و در 
 )LR( و کم خطر )VU( آسيب پذير ،)EN( سه گروه درمعرض انقراض
و  ديگر  مطالعاتی  در   .)Jalili & Jamzad,1999( شدند  طبقه بندي 
به طور جداگانه جايگاه حفاظتي شش گونه انحصاري مرزه، يک گونه از 
گل  صد توماني، بلوط هاي ايران، گونه Salvia aristata، نخود شيرازي 
و گونه Silene parroviana ارزيابی و مشخص شده است )محبي 
و همكاران، 1395؛ معروفي، 1396؛ پناهي و جم زاد، 1396؛ جم زاد 
همكاران،  و  جليليان  و   1397 همكاران،  و  حاتمي  معين،1396؛  و 
1397(. با توجه به مارني بودن اراضي رويشگاه A. safavii و سست 

با هدف جلوگيري  و  آبي  فرسايش  برابر  در  مارني  بودن سازندهاي 
آن  گونه هاي  و  گياهي  پوشش  از  حفاظت  لزوم  خاك،  فرسايش  از 
اين  اين منظور مطالعه جايگاه حفاظتي گونه هاي  به  آشكار مي شود. 
رويشگاه ها و به ويژه گونه هاي انحصاری)endemic( ضروري است. 

 مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

استان  در  اهر  و  تبريز  بين  فاصله  در  مطالعه  مورد  گونه  رويشگاه 
مورد  منطقه  جغرافيايي  عرض  است.  شده  واقع  شرقي  آذربايجان 
مطالعه بين ′′16 08َ ˚38 و  ′′04 11َ ˚38 شمالي و طول جغرافيايي 
بين ′′23 32َ ˚46 و ′′41  47َ ˚46 شرقي است و از لحاظ تقسيمات 
ايرانی- توراني  جغرافيای گياهی در ناحيه کوهستاني منطقه رويشي 
قرار دارد. ژئومرفولوژي منطقه تپه ماهورهاي مارني حاوي ترکيبات گچ 
با اليه هاي آهكي و ماسه سنگي است. اين گونه در محدوده ارتفاعی 
1570- 1520 متر از سطح دريا می رويد و براساس داده هاي موجود 
متوسط بارندگي ساليانه 270 ميلي متر و متوسط درجه حرات ساليانه 

9/9 درجه سلسيوس است.

 روش بررسي
با گردش و جستجو در اراضي مارني بين تبريز و اهر، عالوه بر رويشگاه 
A. safavii در  اعالم شده توسط معصومی و همكاران، گونه  اصلي 
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شكل 1-گونه Astragalus safavii در مرحله ميوه دهي، ايستگاه خواجه
 )عكس از:  ناصر کاسبي( 

شكل 2- گونه Astragalus safavii در مرحله گل دهي، مسير ونيار به خواجه 
)عكس از: حميده فخررنجبري( 
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با توجه 
به  مارني بودن

اراضي رويشگاه
سست بودن  و   A. safavii

فرسايش  برابر  در  مارني  سازندهاي 
فرسايش  از  جلوگيري  هدف  با  و  آبي 

پوشش  از  حفاظت  لزوم  خاك، 
آن  گونه هاي  و  گياهي 

آشكار مي شود.

چند منطقه مجاور نيز مشاهده شد. پس از درج دقيق اطالعات 
جغرافيايي،  مختصات  رويشگاه،  ارتفاع  و  آدرس  از جمله 

اشغال  سطح  آن،  تهديد کننده  عوامل  و  رويشگاه  نوع 
با  نقطه  چند  برداشت  توسط   A. safavii گونه 

پالت ها  تعيين وسپس  اس  پي  دستگاه جي 
تعداد  شد.  مستقر  رويشگاه  داخل  در 
پايه هاي بالغ در داخل پالت شمارش 
و از گونه و رويشگاه آن تصويربرداری 

شد )شكل های 1 تا 6(. براي تعيين جايگاه 
جهاني  اتحاديه  معيارهاي  از  گونه  حفاظتي 

حفاظت از طبيعت شامل سه معيار محدوده پراکنش
اشغال  سطح   ،(EOO: Extent Of Occurrence)

بالغ  افراد  تعداد  و   (AOO: Area Of Occupancy)
 (IUCN, 2012) استفاده (Number of mature individuals)

محاسبه شد. ژئوکت  نرم افزار  از  استفاده  با  گونه  پراکنش  محدوده  و 

 نتايج و بحث
سطح  )جدول1(،  ميداني  عمليات  از  حاصل  داده هاي  از  استفاده  با 
مربع  کيلومتر   0/057  A. safavii گونه   )AOO( اشغال  تحت 

نرم افزار  از  استفاده  با   )EOO(پراکنش محدوده  و  برآورد 
براساس  )شكل7(.  شد  تعيين  کيلومترمربع   29/2 ژئوکت 
طبيعي،  منابع  از  حفاظت  جهاني  اتحاديه  معيارهاي 
کمتر  گونه ای  جغرافيايي  پراکندگي  محدوده  اگر 
از 100 کيلومتر مربع، يا سطح تحت اشغال 
کمتر از 10 کيلومتر مربع، يا تعداد افراد 
بالغ در جمعيت هاي آن کمتر از 250 
پايه باشد، گونه مورد نظر »در بحران 
(Critically Endangered ) انقراض« 

اگر چه   .)IUCN, 2012( گرفت  قرار خواهد 
 A. safavii تعداد افراد بالغ در جمعيت هاي گونه
بيشتر از 250 پايه است ولي با توجه به شاخص هاي 
سطح اشغال و محدوده پراکنش در گروه »در بحران انقراض« 
) CR( طبقه بندی شد. خطر نابودي گونه هاي »در بحران انقراض« 
در رويشگاه بسيار باالست. برای حفاظت و جلوگيري از انقراض اين 
گونه، مي توان از روش هايی چون جمع آوري بذر و نگهداري آن در 
بذرپاشي در  باغ هاي گياه شناسي،  تكثير و کاشت آن در  بانک ژن، 
با کاشت گونه هاي چند ساله  رويشگاه اصلي، قرق و تثبيت خاك 

کرد. استفاده  در رويشگاه 

شكل 3- اراضي مارني رويشگاه Astragalus safavii، 12 کيلومتري مسير 
خواجه به اهر )عكس از: محمد علي قهرماني( 

شكل 4- رويشگاه گونه Astragalus safavii، 20 کيلومتري خواجه به اهر 
)عكس از: ناصر کاسبي( 
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شكل6- رويشگاه ديگر گونه Astragalus safavii، ايستگاه خواجه
)عكس از: ناصرکاسبي(

شكل5- فرسايش آبي خاك در اطراف گونهAstragalus safavii،  ايستگاه خواجه )عكس از: ناصر کاسبي(

 Astragalus safavii شكل7- محدوده پراکنش جغرافيايي گونه
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تجديد حيات 
طبيعي

تعداد پايه در 
جمعيت

تعداد پايه در 
پالت

اندازه پالت
)متر مربع(

سطح پوشش
)کيلومتر مربع( ارتفاع مختصات 

جغرافيايي آدرس پالت جمعيت

دارد
1179

3 25

0/0074

1529 38.16
46.65 خواجه- ايستگاه تحقيقاتي 

خواجه شيب شرقي

1

1
دارد

5 25 1551 38.16
46.65

2

دارد
467

2 100

0/019

1541 38.16
46.65 خواجه- ايستگاه تحقيقاتي 

خواجه شيب شرقي

1

2
دارد

3 100 1532 38.16
46.65

2

دارد

2554

2 25

0/024

1551 38.16
46.69

12 کيلومتري خواجه به اهر 
شيب شرقي

1

دارد3
3 25 1564 38.16

46.69
2

دارد
3 25 1536 38.16

46.69
3

دارد 29 6 150 0/0007 1565 38.16
46.79

20 کيلومتري خواجه به اهر
شيب جنوبي 1 4

دارد
496

4 4
0/0007

1519 38.14
46.45

ونيار به خواجه - شيب جنوبي
1

5
دارد 2 4 1491 38.14

46.45 2

دارد 412 7 100 0/0059 1512 38.14
46.49 ونيار به خواجه- شيب غربي 1 6

5137 0/0573 مجموع

 Astragalus safavii جدول1- داده هاي مربوط به جمعيت هاي گونه 
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