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The natural community of Narcissus tazetta in Jereh, Fars Province
S. Sadeghian1*, A. Hatami2 and S. A. Alehosein2

چكيده
جنس نرگس با نام علمی Narcissus از تیره Amaryllidaceae است. این جنس گونه های مختلفی دارد که 
معروف ترین آن نرگس معمولی )Narcissus tazetta( است. این گونه به صورت خودرو و طبیعی در دشت ها و 
کوهپایه های زاگرس جنوبی در استان های فارس، خوزستان، ایالم و کرمان رویش دارد. نرگس زار جره یکی از 
زیباترین و بی نظیرترین نرگس زارهای طبیعی ایران محسوب می شود که با وسعتی حدود 29/5 هکتار در بخش 
جره و باالده در فاصله 50 تا 55 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کازرون در استان فارس واقع شده است. این 

مکان یکی از ذخیره گاه های باارزش گل نرگس در ایران به شمار می رود.

واژه      های کليدی: جره، طبیعی، کازرون، نرگس زار

Abstract
The genus Narcissus belongs to the Amaryllidaceae family. It has several species, from which, 
Narcissus tazetta is the most famous. This species is growing wild in the plains and foothills of south 
Zagros in the Fars, Khuzestan, Ilam and Kerman provinces. The wild population of Narcissus of Jereh 
in Kazerun is one of the most beautiful and unique communities of this species in Iran, covering an area 
about 29.5 hectares, and is located 50 to 55 km southeast of Kazerun in the Fars province. It is one of 
the most valuable genetic resources of Narcissus in Iran.

Keywords: Jereh, natural, Kazerun, Narcissus
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موقعيت جغرافيایی
شهرسـتان  بـاالده  و  جـره  بخـش  توابـع  از  روسـتایی  جـره 
کازرون در اسـتان فـارس اسـت. کازرون منطقـه ای اسـت کـه 
به دلیـل وجـود اقلیم هـای ایرانی تورانـی و صحراسـندی، خاک 
حاصلخیـز، سـفره های آب زیرزمینـی، تنوع زیسـتی و داشـتن 

بـه شـهر  پوشـش های گوناگـون گیاهـی در گذشـته 
سـبز شـهرت داشـته اسـت )مظفریـان، 1373(. 

شهرسـتان  ایـن  نرگس زارهـای  بیشـترین 
در منطقـه جـره، بلبلـک و فامـور قـرار دارد 

کـه همگـی در بخش جـره و بـاالده زیر نظر 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان 
فـارس واقـع شـده اند. نرگـس زار جـره از 
کم نظیرتریـن  و  زیباتریـن  قدیمی تریـن، 
رویشـگاه های طبیعـی گل نرگـس در ایران 

اسـت که در زمان گل دهی و برداشـت، زیبایی 
صدچندانـی پیدا می کند و هر سـاله گردشـگران 

زیـادی را به سـوی خود می کشـاند. ایـن نرگس زار 
در سلسـله جبال زاگـرس جنوبـی در فاصلـه 50 تـا 55 

کیلومتـری جنـوب شـرقی شهرسـتان کازرون و 125 کیلومتری غرب 
 51  ̊57 29 طول جغرافیایـی و "54́   ̊14 شـیراز بـا مختصـات  "21́ 
عـرض جغرافیایی در حـوزه آبخیز رودخانه دالکـی در ارتفاع 1020 

تـا 1040 متـری از سـطح دریا به مسـاحت 29/5 هکتار قـرار گرفته 
اسـت )شـکل های 1 و 2(. سـیمای عمومـی منطقـه نیـز تپه ماهـوری 
بـوده و دشـتی که پیازهـای نرگس در آن قـرار دارد دارای رسـوبات 

آبرفتـی و تراس هـای رودخانـه ای اسـت )شـکل  3(.

اقليم شناسی
به منظـور بررسـی اقلیـم منطقـه از اطالعـات ایسـتگاه هواشناسـی 
سـینوپتیک کازرون کـه در فاصلـه 35 کیلومتـری نرگـس زار قـرار 
دارد اسـتفاده شـده اسـت. میانگیـن بارندگی سـاالنه ثبت شـده 380 
میلي متـر اسـت. ایـن منطقـه دارای تابسـتان های گـرم و خشـک بـا 

میانگیـن حداکثر دمـای 42 درجه سـانتي گراد و زمسـتان های معتدل 
و مرطـوب بـا میانگین حداقـل دمای 2/6  درجه سـانتي گراد اسـت. 
حداقـل مطلـق دمـا  2/6 - و حداکثـر آن 45/8 درجـه سـانتي گراد 
بـوده و میانگیـن رطوبـت نسـبی 48 درصد اسـت. با توجـه به روش 
طبقه بنـدی دومارتـن نـوع اقلیـم منطقـه، نیمه خشـک اسـت )محبی، 
1394(. ریزش هـای جـوی در ایـن منطقه به صورت بـاران بوده 
و عمدتـًا از اواسـط پاییـز شـروع شـده و تا زمسـتان 
و فروردیـن سـال بعـد ادامـه دارد. بـارش بـرف 
معمـواًل دیـده نمی شـود. منطقـه دارای بادهای 
موسـمی در فصـل تابسـتان تـا پاییـز بـوده 
کـه معمـواًل جهـت آن از غـرب بـه طـرف 
شـرق اسـت. بافت خاک سـیلتي لـوم با 18 
درصـد رس، 47 درصد سـیلت و 35 درصد 
شـن بوده و هدایت الکتریکـی آن 35 درصد 
میلی مـوس بر سـانتي متر و میزان اسـیدیته آن 
8/02 اسـت )امیرآبـادی و همـکاران، 1393(. 

پوشش گياهی منطقه
)Ziziphus spina-christi( کنار  درخت  منطقه،  درختی  غالب  گونه 

رویـش  متـری   1100 تـا   800 ارتفاعـات  در  کـه  اسـت   
کوهـی بـادام  درختـان  باالتـر  ارتفاعـات  در  همچنیـن  دارد. 

)Amygdalus scoparia( نیز دیده می شوند )شکل 4(. درخت کنار 
و گیاه نرگس هر دو به صورت طبیعی در کنار هم رویش دارند )شکل 5( 
و به نظر می رسد گل های نرگس واقع در زیراشکوب کنار از نظر کیفی و 
کمی بهتر به عمل می آیند )شکل 6(. افراد محلی ضمن تأیید این مطلب، 
تاج پوشش درخت کنار را به عنوان سرپناهی برای گل نرگس در برابر 
سرما و پوشش خاری آن را مانعی برای لگد مال شدن پیاز گل می دانند. 
ریختن  و  کنار  درختان  روی  پرندگان  نشستن  دارند  عقیده  همچنین 
فضوالت آنها باعث غنی تر شدن خاک می شود و این سه دلیل را عاملی 
بهتر گل دهی گیاه نرگس در زیر درختان کنار می دانند.   برای کیفیت 

شکل 2- نقشه توپوگرافی منطقه )عکس از اداره منابع طبیعی کازرون(شکل 1- کروکی منطقه )عکس از اداره منابع طبیعی کازرون(

کازرون 
منطقـه ای اسـت که 

اقلیم هـای  وجـود  به دلیـل 
صحراسـندی،  و  ایرانی تورانـی 

خـاک حاصلخیـز، سـفره های آب 
زیرزمینی، تنوع زیسـتی و داشتن 
گیاهـی  گوناگـون  پوشـش های 

در گذشـته بـه شـهر سـبز 
است. داشـته  شـهرت 
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شکل 3- نمایی از نرگس زار دیم و طبیعی جره )عکس از سیداصغر آل حسین، بهمن 1396(

شکل 4- نمایی از درختان کنار و بادام در نزدیکی نرگس زار )عکس از محمد طیبی خرمی(
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براسـاس مشـاهدات انجام شـده توسـط نگارندگان، حفظ رطوبت خاک 
در زیـر درختـان را می تـوان دلیـل دیگری برای این امر دانسـت. سـایر 
گیاهـان شـامل گونه هـای درختچـه ای ماننـد Ephedra foliata  و
ماننـــد بوتـــه ای  گونه هـــای   ،Amygdalus eburnea
و   Convolvulus acanthocladus  ،Prosopis farcta
 Astragalus        arbusculinus  و گونه های علفی شامل علفی چند ساله مانند

و     Convolvulus stachydifolius ،Anemone biflora
چون یک ساله  علفی  گیاهان  انواع  و   Peganum harmala

 Stipa cappensis, Onobrychis crista – galli
Trifolium stellatum, Sinapis aucheri, Dicyclophora persica,
Anthemis odontostephana, Koelpinia linearis,
Arnebia decumbens, Erucaria hispanica
Fumaria bracteosa, Erodium malacoides, Erodium moschatum

 Malva parviflora, Roemeria hybrida, Hippocrepis unisiliquosa,
 Medicago polymorpha, Plantago lagopus, Plantago ovata,

Avena fatua, Hordeum spontaneum هستند )شکل  های 7 تا 9(.

شکل 6- رویش گل نرگس در زیراشکوب درخت کنار )عکس از سارا صادقیان، بهمن 1396(

شکل 5- نمایی از پوشش گیاهی درخت کنار و گل نرگس )عکس از سید اصغر آل حسین، بهمن 1396(
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شکل 7 - برخی از گونه های گیاهی موجود در منطقه )عکس ها از محسن صالحی و محمد طیبی خرمی،  فروردین 1397(

Anthemis altissima

 Stipa capensis

Capparis spinosa

Peganum harmala

Convolvulus stachydifolius

Plantago ovata

Papaver argemone

Onopordon leptolepis

 Pentanema divaricatum   Echinops sp. Plantago coronopus
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مشخصات گياه شناسی گل نرگس
گیـاه علفـی چندسـاله، پیـازدار، بـا پیـازی به طـول 20 تـا 60 و 
به عـرض 20 تـا 50 میلی متـر، برگ هـای قاعـده ای خطـی، عمومـًا 
تخـت یـا ناودار،گل آذیـن بـا سـاقه عریـان  و تو خالی، بـا گل های 
منفـرد یـا چتری بـا گل هـای 2-12 تایی اسـت که به طـور گروهی 
بـه رنـگ  بـوده، گل هـا  نامسـاوی  ظاهـر می شـوند. دارای دم گل 
سـفید مایـل بـه زرد و بسـیار معطـر هسـتند. گل ها در وسـط دارای 

تاجـی بـه رنگ هـای مختلـف هسـتند. هر پیـاز تنها یک شـاخه گل 
می دهـد )شـکل 10(. تکثیـر گیـاه ازطریـق کشـت پیاز آن یا کشـت 
قسـمتی از پیـاز یا ریشـه جوش پیـاز آن انجـام می شـود. )مظفریان، 
1391 و میر حیـدر، 1375(. گل هـای نرگـس کازرون از طـراوت 
و مرغوبیـت خاصـی برخـوردار بـوده و در شـرایط اقلیمی مناسـب 
)زمـان بارندگـی مناسـب( طـول بوته هـای آن بـه 80 سـانتي متر هم 
می رسـد. در نرگـس زار جـره کازرون انـواع متعـددی از ایـن گل 

شکل 8- نمایی از پوشش گیاهی اطراف منطقه در فصل بهار )عکس از محمد طیبی 
خرمی، 1391(

شکل 9- درخت کنار Ziziphus spina-christi )عکس از سید اصغر آل حسین(

شکل 10- از هر پیاز تنها یک شاخه گل رویش دارد )عکس از سارا صادقیان(
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شکل 11- گل نرگس شهال )عکس از سارا صادقیان، بهمن 1396(

همچون نرگس شـهال، پرپر، شـیپوری و شـاعران رویـش دارد که از 
میـان آنها نرگس شـهال بـا تراکم 95 درصد پوشـش به دلیـل زیبایی 
و عطـر و بـوی خاصـی کـه دارد از محبوب ترین نـوع گل نرگس به 
شـمار مـی رود )شـکل های 11 و 12(. پرپر شـدن گل هـا در نرگس 
به علـت تغییـر شـکل پرچم هـای گل بـه گلبـرگ به وجـود می آیـد 
)مظهـری، 1383(. زمـان گل دهـی و برداشـت گل در نرگس زارهای 

دیـم و طبیعـی جـره کازرون معمـواًل ماه هـای دی و بهمن اسـت.

ارزش گونه ای گل نرگس
گل نرگــس یکــی از باارزش تریــن و زیباتریــن گونه هــای گیاهــی 
ــان، از  ــادابی انس ــر روان و ش ــت ب ــر مثب ــه عالوه برتأثی ــت ک اس
ــت  ــز اهمی ــز حائ ــبز نی ــای س ــی و فض ــی و صنعت ــر داروی نظ
ــی  ــیار باالی ــس از ارزش بس ــاي  گل نرگ ــانس گونه ه ــت. اس اس
ــن  ــه بهتری ــرای تهی ــوده و ب ــوردار ب ــازی برخ ــت عطرس در صنع
عطرهــا و لــوازم آرایشــی بــه کار مــی رود. همچنیــن ســازگاري بــا 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــه کم آب ــودن نســبت ب ــاوم ب شــرایط اقلیمــی، مق
ــاز، گل دهــی آن در  ــرورش در فضــاي ب ــر، پ خشکســالی هاي اخی
ــدگاری آن  ــی و مان ــان، زیبای ــا و گیاه ــر گل ه ــزان اکث ــل خ فص
ــن  ــوب از مهم تری ــوی مطل ــر و ب ــت، عط ــت، لطاف ــس از برداش پ

ــت. ــس اس ــمند گل نرگ ــای ارزش ویژگی ه

فرصت ها و تهدید ها 
توصیف هـای متعـددی کـه از نرگس زارهـای کازرون شـده اغلـب 
حاکـی از وسـعت و زیبایـی فـراوان آنهـا در گذشـته بـوده اسـت. 
متأسـفانه امـروزه به جـز چند نقطه و در سـطح کـم، اثـری از آن همه 
جـالل نرگس زارها به چشـم نمی خورد. اکنـون از کل ایسـتگاه 29/5 
هکتـاری جـره، فقـط 10/5 هکتـار آن دارای پیـاز گل بـوده و بقیـه 
مسـاحت عرصـه در زمان هـای مختلف آسـیب فراوانی دیـده و خالی 
از پیاز گل شـده اسـت. نرگـس زار جره از توانمندی هـاي باالیی برای 
توسـعه و ایجـاد درآمـد پایـدار در منطقـه برخـوردار اسـت. تقویـت 
رویشـگاه طبیعـی منطقـه که شـرایط اقلیمـی خوبی را بـراي پرورش 
و تولیـد ایـن گل دارد می توانـد ضمـن ایجاد اشـتغال، زمینه مناسـبی 
را بـراي ارزآوري پایـدار کـه متأسـفانه تاکنـون به جـد مـورد توجـه 
قـرار نگرفتـه، فراهـم کنـد و همچنیـن به عنـوان یکـی از محورهـای 
گردشـگری اسـتان محسـوب شـود. می توان با برنامه ریـزی اصولی و 
علمـی به منظـور حفظ و توسـعه رویشـگاه مربوطه با پیازهـای بومی 
و ارتقـای آگاهـی مردم دربـاره اهمیـت اقتصادی پـرورش این گل با 
توجـه بـه هزینه های پاییـن مربوط به کشـت و پـرورش آن، حمایت 
از سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی و ایجـاد زیرسـاخت هاي الزم، 
زمینـه بسـته بندي و صـادرات آن را فراهـم کرده و به بهره وری بیشـتر 
از مـزارع کمـک کـرد. بی نیـازی به آبیـاری و فقط اتکا بـه آب باران، 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 88

برتـری بارزی اسـت کـه می توانـد عاملی بـرای رقابت ایـن محصول 
با سـایر محصـوالت کشـاورزی در زمینـه درآمد پایدار باشـد.

نرگس زارهای کازرون از قدیمی ترین نرگس زارهای طبیعی ایران 
و منطقه هستند ولی به دلیل تغییر اقلیم و افزایش میانگین دمای  محیطی 
و به دنبال آن کاهش میزان بارش در سالیان اخیر، همچنین مجاورت 
با اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی در زمینه توسعه کشاورزی و 
دخل و تصرف انسانی در معرض خطر قرار دارند. با توجه به کوچکی 
سطح تحت اشغال گل نرگس، الزم است رویشگاه های آن حفاظت 
شود. در چند سال اخیر با همت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
فارس ، عملیات احیای نرگس زارها در سطوح وسیعی برای حفاظت 
و توسعه ذخیره گاه های گل نرگس با کاشت پیاز گل اجرا شده است. 
همچنین اقدامات الزم درخصوص محصور کردن محدوده رویشگاه 
اما کافی نیست. استفاده از پیازهای بومی برای توسعه  به عمل آمده 
رویشگاه در سال های اخیر مورد غفلت بوده که باید مورد توجه قرار 
زمان  در  آبیاری  آنها،  ندیدن  آسیب  و  پیاز گل ها  برای حفظ  گیرد. 
خشکسالی و کمبود باران، باید با نظارت بیشتری انجام شود. با توجه 
به اینکه بهره برداری از شاخه های گل نرگس در زمان گل دهی توسط 
به  می شود  واگذار  غیره  و  بخش خصوصی  به  طبیعی  منابع  اداره کل 
منظور حفظ ذخیره گاه طبیعی این گل، الزم است برداشت با نظارت 
کامل کارشناسان منابع طبیعی صورت گیرد. همچنین گونه های گیاهی 
موجود در منطقه به خصوص درخت کنار به علت چرای دام، زاد آوری 
به  توجه  با  دارد.  قرار  نابودی  معرض  در  و  داشته  کمتری  طبیعی 
گونه های  وجود  و  منطقه  بودن  طبیعی  و  نرگس  گل  بودن  خودرو 

گیاهی منحصر به فرد در این زیست بوم، برای شناساندن و حفظ بقای 
اقدامات  باید  مردم،  فرهنگی  اطالعات  بردن سطح  باال  و  نرگس زار 

تبلیغی و ترویجی مورد توجه قرار گیرد.
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