
جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
 Astragalus vernaculus (Fabaceae) 
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چکیده

جنس گون با بیش از 3000-2500  گونه بزرگ ترین جنس از گیاهان گل د ار د ر د نیا به شمار می رود. فلور ایران با د اشتن 
 Astragalus vernaculusبیش از 850 گونه یکی از مراکز مهم تنوع یابی جنس گون است که بوم زاد ی زیاد ی د ارد. گونه
متعلق به بخشه Hymenostegis به عنوان گونه انحصاری استان اصفهان محسوب شد ه   و تنها د ر مناطق غربی این استان 
رویش د ارد. د ر این مطالعه ویژگی های جمعیتی، وضعیت رویشگاه های آن و جایگاه حفاظتی این گونه مورد بررسی قرار 
گرفته است. د ر این راستا و بر اساس شیوه نامه اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( با استفاد ه   از سه معیار میزان 
حضور، سطح تحت اشغال و تعد اد پایه های بالغ، جایگاه حفاظتی آن تعیین و د ر طبقه »د ر بحران انقراض« قرار گرفت. 
انقراض و تخریب، اعالم رویشگاه های  با توجه به رویش این گونه د ر مناطق غیر حفاظت شد ه  ، به منظور جلوگیری از 

حفاظت شد ه  ، د ر این مناطق ضروری به نظر می رسد.
واژههایکلیدی: گون، انحصاری، اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت، اصفهان، ایران 

Abstract

Astragalus with more than 2500-3000 species is the largest genus of the flowering plants in the world. Iran with 
possessing more than 850 species is one of the most important centers of origin of the genus Astragalus, with 
high amount of endemism. Astragalus vernaculus is considered as an endemic species of Isfahan province 
and is distributed only in western parts of this province. Based on the IUCN guidelines and using three criteria 
including Extent of Occurrence, Area of Occupancy and number of mature individuals, conservation status of this 
endemic species determined and it classified as “Critically Endangered”. Considering the growth of this species 
in unprotected areas, it is necessary to protect these areas in order to prevent habitat destruction and extinction.
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 مقدمه
انحصاری  گونه های  د رصد   23/91 حد ود  د اشتن  با  ایران 
تنوع  مهم  مراکز  از  یکی  و  د نیا  کشور  پانزد همین  به عنوان 
 Jalili & Jamzad,) گیاهی د نیای قد یم محسوب می شود
 1999; Ghahreman & Attar, 1999; Noroozi
مهم ترین  از  یکی  زاگرس  رشته کوه های   .(et al., 2019
فیزیکی  وضعیت  به د لیل  که  است  ایران  اکوسیستم های 
خاص، خرد اقلیم ها و شرایط محیطی متفاوت، د ارای تنوع 
گیاهی بسیار غنی است. شرایط خشک اقلیمی و مشکالت 
اقتصاد ی و اجتماعی د ر عرصه منابع طبیعی سبب شد ه   است 
و  گونه ها  انقراض  خطر  معرض  د ر  نواحی  زمره  د ر  مناطق  این  که 
کاهش تنوع ژنتیکی قرار گیرند. با توجه به فشارهای روزافزون انسان 
افزایش  بر  بارند گی  کاهش  و  آب و هوا  تغییرات  تأثیر  و  طبیعت  بر 
نرخ انقراض گونه های گیاهی، پایش علمی تنوع گیاهی د ر د وره های 
زمانی معین اهمیت ویژه ای د ارد. توجه به جایگاه حفاظتی گونه ها از 
اوایل قرن بیستم به عنوان یک موضوع مهم د ر د نیا مورد توجه قرار 
نواحی  با سایر  بیشتری  اشتراکات  منطقه  گیاهان یک  گرفت. هرچه 
رویشی جهان د اشته باشند، نگرانی کمتری د ر مورد انقراض گونه های 
انحصاری  گیاهان  اگر  اما  د اشت.  خواهد  وجود  منطقه  آن  گیاهی 
یک ناحیه با خطر انقراض روبه رو شوند، احتمال احیای مجد د شان 
گونه های  حفاظتی  جایگاه  مقد ماتی  بررسی  یافت.  خواهد  کاهش 
1378 سال  د ر  جم زاد  و  جلیلی  توسط  بار  اولین  ایران  گیاهی 

انجام شد که طی آن 2405 گونه مورد ارزیابی قرار گرفت و جایگاه 
حفاظتی آنها تعیین شد )Jalili & Jamzad, 1999(. جنس گون با 
بیش از 3000-2500 گونه به عنوان بزرگ ترین جنس گیاهان آوند ی 
د ر د نیا محسوب می شود (Podlech & Zarre, 2013). حد ود 850 
 11 از  بیش  مجموع  د ر  که  د ارند  وجود  ایران  فلور  د ر  گون  گونه 
 Ghahremaninejad et al.,) د رصد فلور ایران را تشکیل می د هند
2012). یکی از بخشه های مهم و خارد ار این جنس د ر ایران بخشه

Hymenostegis Bunge است که با بیش از 80 گونه و د اشتن 75 
د رصد بوم زاد ی یکی از آرایه های مهم فلور ایران محسوب می شود 

گونه  انحصاری  گونه های  این  از  یکی   .(Bagheri et al., 2017)
Astragalus vernaculus است که اولین بار د ر سال 2003 توسط 
اصفهان  استان  غرب  د ر  نجف آباد  از  تیپی  نمونه  بر اساس  پود لش 
معرفی شد. وی د ر این مقاله عالوه بر نمونه تیپ )اصفهان(، 3 نمونه از 
ترکیه و 5 نمونه د ر ایران و از استان های آذربایجان غربی، کرد ستان 
.(Podlech, 2003) کرد  ذکر  گونه  این  برای  نیز  را  لرستان  و 

کتاب  و   (Podlech et al., 2012) ایرانیکا  فلورا  د ر  آن  از  پس 
مرور گون های د نیای قد یم (Podlech & Zarre, 2013) نمونه های 
جزو  و  A. vernaculus حذف  گونه  از  ترکیه  به  متعلق  شد ه    ذکر 
نمونه های مربوط به گونه .A. sosnowskyi Grossh قرار گرفتند 
و د ر نهایت این تاکسون تنها با 7 رویشگاه از ایران و به عنوان گونه 
نمونه های  شامل  مورد   6 رویشگاه،   7 این  از  شد.  معرفی  اند میک 
از آذربایجان شرقی هستند.  لوکالیته جد ید  باال و یک  ذکر شد ه   د ر 
گونه   )1394 )معصومی،  گون  جنس  ایران  فلور  کتاب  د ر  د ر نهایت 
)نمونه تیپ، منوچهری 1010(  نمونه  با یک  تنها   A. vernaculus
سایر  و  است  شد ه    معرفی  اصفهان  استان  اند میک  گونه  به عنوان  و 
 A. chrysostachys گونه  به  متعلق  فوق  شد ه    ذکر  نمونه های 
انحصاری  عالوه بر   A. vernaculus گونه  بنابراین  هستند. 
است.  )Local endemic( محلی  و  محد ود  پراکنش  د ارای  بود ن، 

 روشپژوهش
نمونه هــای ذکــر شــد ه   د ر منابــع مختلــف متعلــق بــه گونــه
Astragalus vernaculus، د ر هرباریوم های MSB و W نگهد اری 
نمونه ها  این  تمام  گونه  این  مطالعه  و  بررسی  منظور  به  می شوند. 
توسط نویسند گان به د قت بررسی و با نمونه هولوتیپ مقایسه شد ند. 
و  گیاهان  حفاظتی  جایگاه  تعیین  طرح  قالب  د ر  و  بعد  مرحله  د ر 
اخیر  ایران )جم زاد و جلیلی، 1395(، طی سال های  اکوسیستم های 
جمع آوری  اصفهان  استان  از  نقطه  پنج  د ر   A. vernaculus گونه 
 Podlech & Zarre, 1394؛  )معصومی،  مربوط  منابع  بر اساس  و 
2013) شناسایی شد ند. سپس ویژگی های رویشگاه شامل مختصات 
تراکم  از  قبیل  گیاه  ویژگی های  همچنین  محل،  ارتفاع  و  جغرافیایی 
بر اساس  د ر نهایت  شد.  ثبت  گونه  اشغال  تحت  تقریبی  مساحت  و 
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تاریخ نمونه برد اریارتفاع)متر(مختصاتجغرافیاییمحلرویشگاهآدرسردیف

N: 33 09 30اصفهان، بوئین میاند شت، روستای د ه   رجب1
E: 50 16 9127002018/06/10

N: 33 23 40  اصفهان، خوانسار، ارژنک، بعد از ویسک، روستای هند ه2
E: 50 00 4921502017/06/20

N: 33 00 42اصفهان، د اران به بوئین میاند شت، قبل از روستای اوزون بالغ3
E: 50 15 0424602018/06/09

N: 33 24 68  اصفهان، گلپایگان، بعد از روستای هند ه4
E: 49 58 6823002019/05/21

N: 32 51 37اصفهان، نجف آباد به سمت د اران5
E: 50 52 5421202013/05/19

N: 32 48 20اصفهان، نجف آباد، تیران به سمت چاد گان، گرد نه سرخ6
E: 50 47 3022702017/06/05

1977/05/21--اصفهان، نجف آباد، بین اصفهان و خرم آباد )نمونه تیپ(7

Astragalus vernaculus جد ول 1- مشخصات رویشگاه گونه
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و   (IUCN, 2017) از طبیعت بین المللی حفاظت  اتحاد یه  شیوه نامه 
معیارهای میزان حضور (Extent of Occurrence/ EOO) و سطح 
جایگاه  مورد  د ر   (Area of Occupancy/ AOO) اشغال  تحت 
 )AOO( حفاظتی این گونه تصمیم گیری شد. سطح تحت اشغال گونه
با پیمایش صحرایی و با استفاد ه   از د ستگاه GPS، همچنین نرم افزار 
GeoCAT تعیین و میزان حضور گونه )EOO( با استفاد ه   از نرم افزار 

.(Bachman et al., 2011) محاسبه شد GeoCAT

Astragalus vernaculus Podlechمشخصاتگیاهشناسی 
سانتی متر.   30 تا   7 ارتفاع  به  خارد ار،  بوته ای،  نیمه خشبی،  گیاهی 
شفاف،  نوک  به  طرف  غشائی.  گوشوارک  ها  چوبی،  قاعد ه   ای  بخش 
به طول 13 تا 15 میلی متر، بد ون کرک، د ر حاشیه مژک د ار. برگ ها 
برگی  محور  و  برگ ها  سانتی متر؛   8 تا  به ند رت   3/5 تا   3 طول  به 
پوشید ه   از کرک های ایستاد ه  . برگچه ها 5 تا 8، نیشک د ار، د ر هر د و 
سطح پوشید ه   از کرک های نیمه خوابید ه   تا ایستاد ه  . د مگل آذین به طول 
1/5 تا 6 گاهی تا 14 سانتی متر، به طور متراکم پوشید ه   از کرک های 
به  استوانه ای،  تا  تخم مرغی  گل آذین خوشه  ایستاد ه  .  یا  نیمه خوابید ه   
طول 3 تا 8 سانتی متر. برگه ها متمایل به قهوه ای کم رنگ، غضروفی، 
نازک و سست، به طول 10 تا 17، بد ون کرک. کاسه به طول 13 تا 
17 میلی متر، متمایل به زرد کم رنگ یا کرم، به طور متراکم پوشید ه   از 
کرک های ایستاد ه  ؛ د ند انه ها د رفشی به طول 6 تا 7 میلی متر، جام کرم 
یا زرد کم رنگ، د رفش به طول 18 تا 21 میلی متر، پهنک بیضوی، 
نوک گرد تا اند کی شیارد ار. بال ها به طول 15 تا 19 میلی متر. ناو 12 
میلی متر. تخمد ان به طول 5 میلی متر، با کرک های ایستاد ه  . میوه تقریبًا 
بد ون پایک، یک خانه ای، والوها به طور متراکم پوشید ه   از کرک های 

خوابید ه  . د انه یک عد د )اقتباس از معصومی، 
.)1394

مشخصاترویشگاه
مرتفع  مناطق  د ر   A. vernaculus گونه 
متر(  ارتفاعی2000-2700  )محد ود ه   
همراه  گونه های  مهم ترین  از  می کند.  رشد 
به می توان  مختلف  رویشگاه های  د ر  آن 
Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss. 
Achillea wilhelmsii K.Koch
Gundelia tournefortii L.
Astragalus verus Olivier
Stachys lavandulifolia Vahl

.Bromus sp اشاره کرد. 

 نتایجوبحث
بیشتر  همانند   ،A. vernaculus گونه 
از   Hymenostegis بخشه  گونه های 
(Local endemism) محلی  انتشار  الگوی 

انحصاری  و  می کند  پیروی 
این  حاضر  مطالعه  د ر  است.  اصفهان  استان  غربی  بخش های 
شد. جمع آوری  تیپ  نمونه  اطراف  د یگر  نقطه  چند  از  گونه 

د ر این پژوهش، بر اساس نتایج مربوط به تعیین جایگاه حفاظتی این 
گونه، سطح تحت اشغال )AOO( گونه A. vernaculus توسط روش 
پیمایش صحرایی حد ود 8 کیلومتر مربع تخمین زد ه   شد، د ر صورتی که 
مقد ار به د ست آمد ه   با استفاد ه   از نرم افزار GeoCAT 24 کیلومتر مربع 
د ر ژئوکت 090/503/ 2  )EOO( آن  میزان حضور  است. همچنین 
اتحاد یه  شیوه نامه  به  توجه  با   .)4 )شکل  شد  محاسبه  کیلومتر مربع 
بر اساس مشاهد ات مید انی و محاسبات  از طبیعت و  جهانی حفاظت 
انقراض بحران  د ر  طبقه  د ر   A. vernaculus گونه  انجام شد ه  ، 
بر اساس  د ر حالی که  گرفت،  قرار   )Critically Endangered/CR(
با ژئوکت د ر طبقه د ر  اشغال و  مقاد یر پیش فرض معیار سطح تحت 
معرض خطر انقراض )Endangered/EN( قرار می گیرد. مشاهد ه های 
صحرایی حاکی از کیفیت پایین رویشگاه و گسترش فعالیت های انسانی 
از جمله جاد ه   سازی و کشاورزی )شکل های 5 و 3( د ر رویشگاه های 
این گونه است که با توجه به تراکم پایین گونه و نیز تعد اد کم پایه ها 
)تعد اد 10 یا کمتر( د ر هر رویشگاه می تواند تهد ید ی جد ی برای تجد ید 

حیات گونه محسوب شود.
با توجه به رویش این گونه د ر مناطق غیر حفاظت شد ه  ، به منظور 
اکولوژیک  تعاد ل  خورد ن  هم  بر  عد م  و  آن  انقراض  از  جلوگیری 
رویشگاه و تخریب آن، اعالم رویشگاه های حفاظت شد ه   توسط سازمان 
این  د ر  یا سازمان محیط زیست  آبخیزد اری کشور  مراتع و  جنگل ها، 
مناطق ضروری به نظر می رسد. عالوه بر این به منظور احیای گونه و 
حفظ ذخایر ژنتیکی به ویژه گونه های ناد ر و انحصاری، جمع آوری بذر 

Astragalus vernaculus شکل 1- گونه
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Astragalus vernaculus شکل 2- شکل گل آذین گونه
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شکل 3- رویشگاه گونه Astragalus vernaculus که تبد یل به کشتزار گند م 
شد ه   است.

Astragalus vernaculus شکل 5- فعالیت های انسانی د ر رویشگاه های طبیعی

GeoCAT ترسیم شد ه   توسط نرم افزار Astragalus vernaculus شکل 4- میزان حضور و سطح اشغال گونه

گیاه و نگهد اری د ر بانک ژن نیز باید د ر اولویت قرار گیرد.
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