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جایگاه حفاظتی زیرگونهای انحصاری از
جنس کُاله میرحسن از ایران
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چکیده

»زیرگونه «کُاله میرحسن کاشانی
 رویشگاه بسیار محدود این گیاه صرف ًا در اراضی.انحصاری ارتفاعات ویشنگ بَر ُزک و قزاآن قمصر (استان اصفهان) است
 این منطقه. قمصر واقع شده است-صخرهای و سنگالخی و دامنه مخروط افکنه کوه کَرگش منطقه حفاظت شده بَر ُزک
. متر از سطح دریا استقرار دارد3100  تا2850  تورانی و در محدوده ارتفاعی-در بخش کوهستانی ناحیه رویشی ایرانی
 باتوجه.) مورد بررسی قرار گرفتIUCN( جایگاه حفاظتی این گیاه براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
 تجدید حیات محدود بهدلیل تولید محدود بذر و،ت به شدت منفک از یکدیگر
  جمعی، تعداد افراد جمعیت،به سطح اشغال
 ریشهکنی، فشار چرای دامهای مازاد بر مرتع، بررسیها نشان داد. این زیرگونه در بحران انقراض قرار دارد،کیفیت رویشگاه
 فعالیت معدنکاوی و احداث جاده در این منطقه از عوامل اصلی تهدیدکننده این گیاه انحصاری تلقی شده،توسط افراد بومی
.که ضرورت دارد بهعنوان ذخیره ژنتیکی طبیعی مورد حفاظت ویژه قرار گیرد
 گون ه انحصاری، رویشگاههای حفاظتشده، گونه در معرض خطر انقراض، کاله میرحسن کاشانی، جایگاه حفاظتی:واژههای کلیدی
)Acantholimon glabratum Assadi subsp. kashanense Batuli & Assadi(

The conservation status of Acantholimon glabratum Assadi subsp.
kashanense Batuli & Assadi; A rare and endemic subspecies from Iran
Abstract

H. Batooli1*, Z. Jamzad2 and A. Jalili2

Acantholimon glabratum Assadi subsp. kashanense Batuli & Assadi is an endemic subspecies in Vishange-e
Barzuk highlands and Qhamsar; Qazaan (Isfahan Province, Iran). The very limited distribution of this plant is only
on rocks and the alluvial fan ridge of the Kargash Mountain, in the protected area of Barzuk-Ghamsar. Its habitat is
located in mountainous part of the Irano -Touranian region and in the altitude range of 2850 to 3100 meters above
sea level. The conservation status of A. glabratum subsp. kashanense was defined based on International Union
for Conservation of Nature (IUCN) Red List Categories. Referring to the area of occupancy, highly fragmented
populations, low regeneration due to limited seed setting and quality of habitat, A. glabratum subsp. kashanense
is recognized as “Critically Endangered”. The field observations indicated that excessive livestock surplus on
rangeland, eradication by indigenous people; mine exploration activity and road construction in this area were the
main threats to this subspecies. Therefore, special attention and full conservation of this natural genetic reserve
is needed.
Keywords: Conservation status, Acantholimon glabratum subsp. kashanense, endangered species, protected
areas, endemic species
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تحت حفاظت در سراسر جهان افزايش معنیداری داشته و
مقدمه
اهمیت تنوع زیستی و چگونگی مدیریت آن که بهصورت خاص امروزه بیش از  12/7درصد از سطح کره زمین را پوشش میدهد
بر حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع بیولوژیکی آن استوار است ( Bertzky et al., 2012؛ .)Geldmann et al., 2013
یکی از مهمترین اهداف برنامه حمایت از مناطق حفاظتشده و
( ،)Reid et al., 1993جایگاه مناطق حفاظتشده را در حفظ و
حراست از تنوع زیستگاهها و ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری دستنخورده ،حراست و حفاظت از تمامیت زیستمندان موجود در آن
تبیین میکند .مناطق حفاظتشده ذخایر تنوع زیستی در واحدهای اکوسیستم است .بنابراین هر گونه دخالت غیراصولی در زیستبوم،
زیستبوم محسوب میشوند (مجنونیان )1376 ،که بهواسطه اهمیت منجر به رُخداد مخاطرات زیستمحیطی غیرقابل جبرانی خواهد
آنها در پایداری اکوسیستمهای طبیعی و بهدلیل وجود زیستمندان ویژه شد .بهعنوانمثال صدور مجوز بهرهبرداری از معادن ،احداث جاده و
و انحصاری آن ،ازجمله اولویتهای اجتنابناپذیر مدیریت حفاظت و تغییر کاربری اراضی مقدمات دخالت غیراصولی در مدیریت چنین
حمایت از آنها محسوب میشود .مناطق حفاظتشده سالهاست که عرصههایی را فراهم میآورد.
رُستنیهای مناطق حفاظتشده بهعنوان نخستین زنجیره حیات،
بهعنوان ابزار کلیدی برای تمامیت زیستگاه و تنوع گونهای آن در نظر
گرفته شدهاند (Brooks et al., 2001؛ Butchart et al., 2010؛ نهتنها ضامن بقا و پایداری شرایط طبیعی آن زیستگاه بوده ،بلکه افزون
 Coad et al., 2008و  .)Rodrigues et al., 2004بدیهی است بر این مقدمات زیست را برای جانوران فراهم میآورند .بنابراین حفاظت
شناخت درست از عوامل تهدیدکننده مناطق حفاظتشده و بررسی و حمایت از مناطق بکر و دستنخورده ،زمینه تجدیدحیات و زادآوری
اهمیت و میزان تأثیر آنها قادر است زمینه را برای جلوگیری و مقابله طبیعی را برای تمام ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری فراهم میکند.
شاخصترین عناصر گیاهی بالشتکی (کامفیت) ارتفاعات
اصولیتر با این عوامل و نیز تهیه طرحهای حفاظت از مناطق و مدیریت
آنها فراهم آورد .هدف از ايجاد مناطق حفاظتشده فراهم کردن شرايط ناحیه رویشی ایرانی -تورانی ،گونههای مختلف گَونهای خاردار
برای حفاظت ،بازسازی يا بهسازی زيستگاهها و گونهها ،بهدلیل ( ،)Astragalus spp.کُاله میرحسن ()Acantholimon spp.
ارزشهای علمی ،اقتصادی ،آموزشی ،فرهنگی و تفرجگاهی آنها است و چوبک ( )Acanthophyllum spp.هستند .این قبیل رُستنیها
( .)Geldmann et al., 2013در چند دهه اخیر تعداد مناطق دارای انشعابهای متعدد ،فراوان ،توأم با ظاهری خاردار و پُشتهای

شکل  -1چشماندازی از ُگلهای در حال شکوفایی گیاه «کُاله میرحسن کاشانی»
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شکل  -2منظری از ُگلهای شکوفاشده گیاه «کُاله میرحسن کاشانی»

کرویشکل ،بهعنوان ریختارهای گیاهی غالب دامنههای نواحی خشک
و نیمهخشک ارتفاعات مرکزی کشور محسوب میشوند .این نوع
کامفیتها بهویژه در نواحی صخرهای ،سنگالخی و اراضی شیبدار
ارتفاعات کوهستانی نقش بسیار مهمی در حفاظت و تثبیت خاک
ایفا میکنند (بتولی .)1382 ،افزون بر این بهواسطه خاردار بودن و
غیرخوشخوراکی ،رویشگاههای این نوع رُستنیها ،کمتر مورد چرای
دامها قرار میگیرند؛ بنابراین درصورتیکه فشار چرای دام بیشتر از
ظرفیت مراتع نباشد و همچنین فرایند بوتهکنی توسط مرتعداران و
بومیان محلی برای استفاده از سوخت یا حفاظت از آغل دامها انجام
نشود ،رویشگاههای طبیعی این قبیل گیاهان دستخوش تغییرات نخواهد
شد (بتولی .)1380 ،بدیهی است با توجه به اینکه این زیرگونه دارای
جامعه گیاهی بسیار محدودی است ،از طرفی فشار چرای دام نیز باعث
لگدمال شدن بیش از حد خاک بستر این جامعه گیاهی میشود ،بنابراین
زمینه زادآوری طبیعی گیاه را مختل میکند .مشاهدات میدانی نشان داد،
بوتههای کمسن که نشاندهنده تجدید حیات طبیعی این زیرگونه باشد،
بهندرت بهچشم میخورد.
گونههـــای متعلـــق بـــه جنـــس «کُاله میرحســـن»
( )Acantholimon Boiss.اغلب گیاهانی چندساله ،از قاعده منشعب
به شکل پُشتهای نیمکروی و خاردار هستند .برگهای روی انشعابها
متراکمُ ،گلآذین متنوع سُ نبلهای ،متشکل از سُ نبلچههای متعدد و دارای
یک یا چند گُل هستند .کاسه گُل لولهای بوده و گلبرگها از لبه قیف
بیرون زدهاند (اسدی.)1384 ،
لکِه» یا «کُاله میرحسن» ( )Plumbaginaceaeبا توزیع
تیره « ُگ 
جهانی بیشتر در مناطق معتدله نیمکره شمالی انتشار یافته و در ایران  5جنس
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لکِه» یا «کُاله میرحسن»
و حدود  97گونه دارد که از میان آنها جنس« ُگ 
با  79گونه ،بزرگترین جنس این تیره در ایران است (محرک.)1390 ،
گونههای مختلف جنس کُاله میرحسن اغلب از جنوب شرقی اروپا تا
آسیای مرکزی انتشار یافتهاند و بیشتر در مناطق کوهستانی ایران و افغانستان
متمرکز هستند .گونههای کامفیت این جنس اغلب در باغهای صخرهای
کشت میشوند (Bokhari & Edmondson, 1982; Rechinger,
 .)& Schiman-Czeika, 1974; Linchevskii, 1952نخستین
بار جنس کُاله میرحسن ( )Acantholimon Boiss.توسط بواسیه
با بیش از  22گونه شرح داده شد ( .)Boissier, 1846سپس بونگه
در سال  1872گونههای مختلف این جنس را مورد بررسی قرار داد و
از مجموع  83گونه شناساییشده در ایران 45 ،گونه را نامگذاری کرد
( .)Bunge, 1872مبین ( )1954این جنس را مورد تجدیدنظر قرار
داد و تعداد گونههای آن را  119مورد گزارش کرد که بیش از  84گونه
آن در ایران انتشار دارند ( .)Mobayen, 1954قهرمان ( )1373تعداد
گونههای مربوط به این جنس را در ایران بالغ بر  69گونه گیاه علفی
و بوتهای پشتهای گزارش کرده است .مظفریان ( )1375تعداد گونههای
این جنس را  83گونه گزارش کرد .اسدی نخستین گیاهشناسی است
که گیاهان خانواده کُاله میرحسن را در فلور ایران ،مطالعه و بررسی
کرد .وی در تدوین فلور ایران (خانواده کُاله میرحسن) ،بیش از هشت
بخش و  79گونه از این جنس گزارش کرد (اسدی .)1384 ،گونههای
بومی و انحصاری متعددی از این جنس توسط اسدی و میرتاجالدینی
از نواحی مختلف کشور معرفی شده است (Assadi, 2004; Assadi,
 .)2003; Assadi & Mirtadzadini, 2006تاکنون بیش از  65گونه
( 82/3درصد کل گونهها) انحصاری از این جنس در ایران گزارش

کاشانی» (Acantholimonetum

شکل  -3جامعه گیاهی «کُاله میرحسن
 )kashanenseواقع در رویشگاه ویشنگ بَر ُزک

شده است که بیشتر در ناحیه رویشی ایرانی -تورانی انتشار یافتهاند.
بیش از  80درصد از گونههای این جنس در ایران انحصاری هستند
( )Assadi, 2006و از ایــن نظــر حتــی باالتــر از گــون
( )Astragalus L.قرار میگیرند ،که بزرگترین جنس ایران بوده و حدود
 65درصد از گونههای آن انحصاری هستند (.)Maassoumi, 2005
اغلب گونههای متعلق به این جنس بهصورت بالشتکی (کامفیت)
بوده و بیشتر در مناطق استپی ،نیمهاستپی سرد تا ارتفاعات کوهستانی
میرویند .گونههای این جنس ازجمله عناصر شاخص ناحیه رویشی
ایرانی -تورانی محسوب شده که برای حفاظت خاک در دامنه
ارتفاعات کوهستانی نقش مهمی ایفا میکنند (بتولی .)1382 ،اغلب
گونههای متعلق به این جنس انحصاری ایران بوده و بیش از 29
گونه آن ،انحصاری نواحی مرکزی کشور است (مظفریان1375 ،؛
 .)Assadi, 2006زیرگونه کُاله میرحسن کاشانی بهعنوان گیاه
بومی و انحصاری ایران و ارتفاعات کرکس کاشان (استان اصفهان)
است .این گونه برای نخستین بار در سال  1389توسط نویسنده اول
از ارتفاعات  2950متر از سطح دریا ،واقع در دامنههای کوهستانی
ویشنگ ب َرزُک کاشان جمعآوری شد .پس از مطالعه و بررسی
ویژگیهای گیاهشناسی و مطابقت با زیرگونه دیگر از این گونه

شکل  -4جامعه گیاهی «کُاله میرحسن کاشانی»
 )kashanenseواقع در رویشگاه قزاآن قمصر

(Acantholimonetum

هولوتیپ این گیاه در هرباریوم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور ( )TARIبا شماره  78415و ایزوتیپ آن در هرباریوم باغ
گیاهشناسی کاشان نگهداری میشود .اگرچه این عنصر بیولوژیک
بهواسطه وجود خارهای سوزنیشکل ،اهمیت چندانی از نظر تولید
علوفه برای تعلیف دامهای مراتع ییالقی ارتفاعات کرکس نداشته،
اما بهدلیل شکل بالشتکی آن ،نقش بسیار بااهمیتی در حفاظت و
تثبیت خاک بهویژه در اراضی شیبدار نواحی کوهستانی ایفا میکند.
در قالب طرح تحقیقاتی ملی تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان ایران
(جلیلی و جمزاد )1395 ،براساس روش تحقیق مشخص شده ،براساس
مطالعات صحرایی ،وضعیت این گیاه در رویشگاه طبیعی مورد بررسی
قرار گرفته ،ارزیابی شده و جایگاه حفاظتی آن تعیین میشود.
مشــخصات گیاهشناســی Acantholimon glabratum
Assadi subsp. kashanense Batuli & Assadi

کُاله میرحسن کاشانی گیاهی است چوبی و بوتهای پُرپُشت ،متراکم
و کروی که رویش آنحالت بالشتکی دارد .ساقه دارای انشعابهای
زیاد ،فشرده و درهم است .گیاهی پُشتهای ،دارای انشعابهای
متراکم ،برگهای اولیه خطی ،نوکسوزنی و برگهای بعدی سوزنی
( )Acantholimon glabratum Assadi subsp. glabratum Assadiبا مقطع سهگوش است .ساقههای ُگلدهنده بهطول تا  3سانتیمتر،
که از استان مرکزی (اراک) گزارش شده بود ،توسط بتولی و اسدی دارای ُگلآذین سرسان و سُ نبلچههایی به تعداد حداکثر  8عدد هستند
بهعنوان زیرگونه جدیدی معرفی شد (اسدی .)1384 ،نمونه (شکلهای  1و  .)2زمان گلدهی و رسیدن میوه این گونه اواخر خرداد تا

شکل  -5بوتههای قطعشده «کُاله میرحسن کاشانی» بهمنظور استفاده برای
سوخت (گرمایش)  -رویشگاه قمصر

شکل  -6احداث جاده دسترسی در اراضی شیبدار ارتفاعات قزاآن
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تیرماه است .این گونه بومی دامنههای
کوهستانی ناحیه رویشی ایرانی -تورانی
است (اسدی1384 ،؛ .)Assadi, 2005
 9گونـه از بخـش Acantholimon
توسـط اسـدی از ایـران گـزارش و گونـه
 A. glabratumبهعنـوان یکـی از گونههـای
انحصـاری ایـران معرفـی شـده اسـت .ایـن گونـه بـا دو
زیرگونـه ارائـه شـده اسـت .ویژگـی ریختشناسـی زیرگونه
 A. glabratum subsp. glabratumبهواسـطه وجـود
غدههای پراکنده در سطح خارجی لوله کاسه و کاس ه گل فاقد کُرک
اسـت .این در حالی اسـت که سطح بیرونی کاسه گُل در زیرگونه
 Acantholimon glabratum subsp. kashanenseدارای
کُرک است (اسدی.)1384 ،

در ارتفاعات صخرهای و سنگالخی واقع در
محدوه ارتفاعی  2900تا  3100متری منطقه
ویشنگ ب َرزُک مشاهده شد (شکل  .)3این در حالی
است که انتشار جغرافیایی آن واقع در ارتفاعات قزاآن
قمصر ،در دامنه ارتفاعی 2850تا  2900متر از سطح دریا
و عمدت ًا در اراضی خاکدار تپهماهورها توزیع شدهاند (شکل .)4
بتولــی ( )1396در بررســی جوامــع گیاهــی
منطقــه حفاظتشــده قمصــر کاشــان ،جامعــه گیاهــی
 Acantholimonetum kashanenseرا در دامنههـاي خـاكدار
ارتفاعـات حـوزه آبخیـز قـزاآن قمصر گـزارش کرده اسـت .گُسـتره
پراكنـش جغرافیایـی ايـن جامعـه گياهي در مقايسـه با سـاير جوامع
گیاهی منطقه یادشـده بسـيار محدودتر اسـت .درصد پوشـش گياهي
ايـن جامعـه گياهـي بين  40تا  50درصد و شـيب عمومي آن بين 30

شکل  -7محل انباشت بوتههای ریشهکن شده «کُاله میرحسن کاشانی» در اطراف
آغُل دامها -رویشگاه قمصر

شکل  -8احداث و تعریض جاده بهمنظور حمل و انتقال مواد معدنی در منطقه
حفاظتشده قمصر -بَر ُزک؛ رویشگاه قزاآن قمصر (تیرماه )1394

پراکندگی جغرافیایی

زیرگونـه  A. glabratum subsp. glabratumانحصـاری اسـتان
مرکـزی بـوده و نمونـه تیـپ آن از ارتفاعـات اراک معرفـی شـده
اسـت .انتشـار جغرافیایـی ایـن زیرگونـه در ارتفاعـات  2100تـا
 2600متـری قطبهـای باالی دهکده «لتهدر» اراک توسـط اسـدی
گـزارش شـده اسـت ( .)Assadi, 2005افـزون بـر ایـن متقـی این
زیرگونـه را از شـیب شـرقی کـوه آبسـرد اراک (محـدوده ارتفاعـی
 2150متـر از سـطح دریـا) و مظفریـان نیز در آن محـل ،در محدوده
ارتفاعـی  2200تـا  2650متـری گـزارش کردنـد (اسـدی.)1384 ،
مشاهدات میدانی نشان داد ،تنها رویشگاه منحصربهفرد زیرگونه
 ،Acantholimon glabratum subsp. kashanenseدامنههای
صخرهای و سنگالخی مخروط افکنه کوه کَرگش (منطقه کرکس کاشان)
و در گُستره تپهماهورهای کوهستانی ارتفاعات ویشنگ ب َرزُک و قزاآن
قمصر کاشان در محدوده ارتفاعی 2850تا  3100متر از سطح دریا
است .تراکم این گونه در دامنه تپهماهورهای کوهستانی نسبت به اراضی
صخرهای بیشتر است .بررسیها و مشاهدات میدانی از عرصه انتشار
این گونه نشان داد ،عمده پراکنش جغرافیایی کاله میرحسن کاشانی
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تا  40درصد اسـت .خاك بسـتر رويشـگاه گياهان اين جامعه گياهي،
لومـی و محـدوده ارتفاعي رويشـگاه آن ،بين  2900تـا  3100متر از
سـطح دريا در نوسـان اسـت .تنـوع گونهاي رُسـتنيهاي ايـن جامعه
گياهي باال نيست و به استثناي زيرگونه اندميك كُاله ميرحسن کاشانی
(،)Acantholimon glabratum subsp. kashanense
فاقد ساير گونههاي كامفيت است .شاخصترین گونههای همراه
جامعه گیاهی کُاله میرحسن کاشانی شامل Artemisia aucheri
 Eryngium billardieri ،Bromus tomentellusو
 Cousinia cylindrocephalaاست (بتولی.)1396 ،

جایگاه حفاظتی کُاله میرحسن کاشانی

()Acantholimon glabratum subsp. kashanense

براسـاس شـاخصهای تعریفشـده توسـط اتحادیـه حفاظـت از
طبیعـت ( ،)IUCNبـرای تعییـن جایـگاه رُسـتنیها میتـوان بـا
لحـاظ کردن شـرایط ویـژه هر گونـه و منطقـه ،از معیارهـای مختلف
اسـتفاده کـرد .بهعنوانمثـال مهمتریـن شـاخصها ،میـزان حضـور
( )Extent Of Occurrence: EOOو سـطح تحـت اشـغال

گونـه ( )Area Of Occupancy: AOOو انـدازه بسـتر رویشـگاه این گونه (بهواسـطه لگدمال شـدن) بهشـدت فشرده
جمعیتهـای یـک گونـه و تعـداد رویشـگاههای آن اسـت .شـده کـه امـکان زادآوری و تجدیـد حیـات گیـاه را از طریـق بـذر،
ازطرفـی بـر مبنـای اسـتاندارد  IUCNچنانچـه محدوده انتشـار بـه حداقـل میرسـاند .بررسـیها نشـان داد ،تعـداد پایههای کمسـن
جغرافیایـی گونـهای کمتـر از  10هـزار هکتـار ( 100کیلومترمربـع) بوتههـای کُاله میرحسـن کاشـانی (بـا قطر تاج پوشـش کمتـر از 10
و سـطح تحـت اشـغال آن کمتـر از هـزار هکتـار ( 10کیلومترمربـع) سـانتیمتر) در گُسـتره رویشـگاه ،بسـیار اندک است.
منطقـه قمصـر و ب َرزُک از توابع شهرسـتان کاشـان با وسـعت 60
بـرآورد شـود یـا تعداد پایـه آن گونه در یـک جمعیت ،کمتـر از 250
عدد باشـد ،گونـه یادشـده در گروه «در بحـران انقـراض» طبقهبندی هزار هکتار از سـال  1386ازسـوی سـازمان حفاظت محیطزیسـت
میشـود (محبـی و همـکاران .)1395 ،مبتنـی بر مطالعات انجامشـده ،کشـور جـزو مناطـق شـکارممنوع و از سـال  1389نیز در فهرسـت
ایـن زیرگونهتنهـا در ارتفاعـات کرکـس کاشـان گـزارش شـده و مناطـق حفاظتشـده کشـور قـرار گرفـت (بتولـی .)1396 ،اگرچـه
بههمیندلیـل انحصـاری ایران و کاشـان محسـوب میشـود .بنابراین ارتفاعـات حـوزه آبخیـز قمصـر و ب َـرزُک کاشـان جـزو مناطـق
حفاظتشـده قـرار گرفتـه اسـت و هرگونـه بهرهبـرداری در
تنهـا یـک جمعیـت از ایـن زیرگونـه در ایـران وجـود دارد.
ایـن حـوزه بومشناسـی،بایـد مطابـق دسـتورالعمل مناطـق
بررسیهای میدانی در گُستره رویشگاه گیاه کُاله
تعداد
دسـتنخورده و حفاظتشـده باشـد بـا وجـود ایـن
میرحسن کاشانی نشان داد ،میزان حضور این زیرگونه
هـای
ه
پایـ
بررسـیهای میدانـی نشـان داد ،طـی سـا ل 1394
(بهعنوان گیاه انحصاری) در عرصهای کمتر از
ُاله
ک
های
ه
بوت
سن
م
ک
بـه بعـد ،در منتهیالیـه ارتفاعـات قـزاآن قمصر
 1100هکتار و درمجموع سطح اشغال آن در
(خطالـرأس ارتفاعـات قزاآن بـه ارتفاعات
ارتفاعات ویشنگ ب َرزُک و جُ وره قمصر
میرحسن کاشانی (با قطر تاج
قُهـرود کاشـان) ،مجـوز بهرهبـرداری از
(ارتفاعات کرکس کاشان) نزدیک به 300
پوشش کمتر از  10سانتیمتر)
معـدن صادر شـده اسـت .افزونبرایـن ،آثار و
هکتار است .بنابراین براساس معیارهای
در گُستره رویشگاه،
شـواهدی در دسـت اسـت کـه بـرای دسترسـی به
اتحادیه حفاظت از طبیعت ،زیرگونه کُاله
اندک
بسیار
برداشـت سـنگ معدن ،در گُسـتره منطقه حفاظتشـده
میرحسن کاشانی بهعنوان گونهای در معرض خطر
است.
اقـدام بـه تعریـض جـاده و حتـی احـداث جـاده جدیـدی
انقراض محسوب میشود .با توجه به محدودیت عرصه
شـده اسـت (شـکل  .)8متأسـفانه صدور مجـوز بهرهبـرداری از
انتشار گونه ،الزم است برنامهریزی مدونی در راستای حفاظت
گ آهـن در ارتفاعـات مشـرف بـه مراتـع ییالقـی قزاآن
معـدن سـن 
از زیستگاه این گونه در دستور کار مدیریت اجرایی قرار گیرد.
افزونبراین ،ازجمله عوامل مخرب تأثیرگذار ناشی از فعالیتهای و احـداث دو جـاده بـرای انتقـال مـواد معدنی ،رویشـگاه ایـن گونه
انسانی در عرصه رویشگاه گیاه کُاله میرحسن کاشانی میتوان به فشار ارزشـمند را در مخاطـره جدی قرار داده اسـت .از طرفی فعالیتهای
چرای دام بیش از ظرفیت و توانمندی مرتع ،بوتهکنی و ریشهکنی اغلب ماشـینآالت سـنگین معـدنکاوی در ارتفاعات  2850متـری ،منجر
گیاهان خاردار کامفیت نظیر گونههای مختلف گَونهای خاردار ،انواع بـه جابهجایـی حجم زیادی از خاک واقع در بسـتر درههای پوشـیده
چوبکها و کُاله میرحسن اشاره کرد .این موارد عالوهبر تهدید رویشگاه از گیاهـان کامفیـت شـده اسـت (شـکلهای  9تـا .)11
بدیهـی اسـت دخالت در اکوسیسـتم طبیعـی این گیـاه ،بهویژه در
طبیعی گیاه ،به شکل محسوسی باعث تغییر در سیمای طبیعی رُستنیهای
منطقه شده و به دلیل دامنه انتشار بسیار محدود کُاله میرحسن کاشانی ،نواحـی مرتفـع و شـیبدار ارتفاعـات کوهسـتانی نیمهخشـک ،بدون
زیستگاه طبیعی این گیاه را با مخاطره جدی مواجه کردهاند .مشاهدات شـک صدمات جبرانناپذیری را به رویشـگاه رُسـتنیهای انحصاری
میدانی نشان داد ،آثار بوتهکنی (ریشهکنی) انواع گونههای کامفیت وارد مـیآورد کـه عالوهبـر فرسـایش خـاک و ایجـاد روانآبهـای
توسط دامداران محلی بهمنظور ایجاد حفاظ برای دیوار و سقف آغُلِ سـطحی ،پایـداری و مانـدگاری عناصـر گیاهـی بومـی را بـا چالش
دامهای مراتع ییالقی ارتفاعات قزاآن قمصر بهوفور مشاهده میشود .جـدی مواجه سـاخته اسـت .بوتهکنـی در برخی از نواحی رویشـگاه
ازطـرف دیگـر ،بهدلیـل وجـود جـاده نامناسـب قمصـر بهسـمت قمصـر بهحـدی قابل توجـه بوده که آثار فرسـایش خندقی در بسـتر
ارتفاعـات کوهسـتانی ،متأسـفانه برخـی از دامـداران محلـی هنوز هم آبراههها کامال مشـهود اسـت .ایجـاد روانآبهای سـطحی نیز منجر
اقـدام بـه جمـعآوری بوتههـای کامفیـت (بوتهکنـی) بهمنظـور تأمیـن به فرسـایش شـدید خاک شـده است (شـکل .)12
سـوخت میکننـد کـه در کنـار آغلهـا ،حجـم زیـادی از بوتههـای
پیشنهادات
ریشـهکن شـده ،مشـاهده میشـود (شـکل  .)5بنابراین سـایر مصارف
سـنتی از اندامهـای هوایـی ایـن گونـه کامفیـت ،نظیـر اسـتفاده بـرای باتوجــه بــه ارزش زیســتمحیطی گونههــای انحصــاری مناطــق
سـوخت و ایجاد گرمایـش نیز ازجمله تبعات مخرب انسـانی برای این خشــک و نیمهخشــک کشــور ،توصیــه و پیشــنهاد میشــود بــرای
گونـه بهشـمار میآید کـه امروزه هم بهدلیل نبود دسترسـی به سـوخت حفاظــت از زیســتگاه گیــاه بومــی کاله میرحســن کاشــانی ،مــوارد
ذیــل مــد نظــر ویــژه قــرار گیــرد:
مایـع ،انجـام میشـود (شـکلهای  6و .)7
الـف -برنامهریـزی در راسـتای قُرق محدوده انتشـار جغرافیایی
افزونبراین مشـاهدات میدانی در گُسـتره رویشگاه کُاله میرحسن
کاشـانی نشـان داد ،بهدلیـل فشـار زیاد چـرای دامهـای منطقه ،خاک زیرگونـه بهمنظـور حفاظت از ذخیـرهگاه طبیعی
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 105 1397

شکل  -9تخریب ساختار پوشش گیاهی طبیعی دامنه ارتفاعات کرکس و تبعات فرسایش خاک بر اثر فعالیت معدنکاوی  -رویشگاه قزاآن قمصر (تیرماه )1394

شکل  -10فعالیت معدنکاوی (بهرهبرداری از معدن سنگ آهن) در ارتفاعات  2850متری رویشگاه قزاآن قمصر (تیرماه )1394
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شکل  -11فعالیت معدنکاوی (بهرهبرداری از معدن سنگ آهن) در ارتفاعات  2850متری رویشگاه قزاآن قمصر (آبانماه )1396

شکل  -12ایجاد روانابهای سطحی واقع در بستر آبراههها ،بر اثر بوتهکنی مفرط گیاهان کامفیت در عرصه رویشگاه قمصر

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 107 1397

شکل  -13موقعیت جغرافیایی محل انتشار گیاه کاله میرحسن کاشانی
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 مطالعــه تقویــم حیاتــی گیــاه در عرصــه رویشــگاه بهمنظور-ب
تعییــن زمــان بلــوغ و جمــعآوری بــذر بــرای زادآوری و ازدیــاد
طبیعــی گیــاه
 حفاظت از گیاه در خارج رویشگاه از طریق کشت و استقرار-ج
 باغ گیاهشناسی ملی ایران و،آن در عرصه باغ گیاهشناسی کاشان
نگهداری بذر آن در بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 ازدیاد گیاه از طریق کشت نهالهای گلدانی با هدف تقویت-د
رویشگاه طبیعی ارتفاعات کرکس
 مرتعداران و بومیان، برگزاری کالسهای آموزشی برای بهرهبرداران-ه
محلی برای بیان اهمیت اکولوژیکی و زیستمحیطی گونه در معرض خطر
انقراض
 بهمنظور بیان نقش و، تهیه نشریه ترویجی و مصور از این گیاه-و
اهمیت زیستمحیطی این ذخیره ژنتیکی بومی کشور و راهکارهای
حفاظت از آن
 نظارت جدی بر کار دستگاههای صادرکننده مجوز بهرهبرداری-ز
از معدن بهویژه در ارتفاعات کوهستانی همجوار با مناطق حفاظتشده
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