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چکیده

) در ایرانCicer stapfianum Rech. f.( جایگاه حفاظتی یک گونه از جنس نخود و از خانواده پروانهآسا به نام نخود شیرازی
 سپس با بررسیهای زیادی که در.) مورد بررسی قرار گرفتIUCN( براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
 این گونه با توجه به تعاریف. کیلومتر مربع تعیین شد0/5 رویشگاه صورت گرفت محدوده حضور گونه در منطقه نیز حداکثر
 مشاهدات صحرایی نشان داد نبود مدیریت.) معرفی میشودCritically Endangered(  بهعنوان گونه در بحران انقراضIUCN
 قطع و انفصال رویشگاه گونه، رعایت نشدن فصل چرا و تخریب،و بهرهبرداریهای نامناسب مانند چرای بیش از حد مراتع
.از طریق راهسازی و عبور وسایل نقلیه در منطقه از عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه کمیاب در جهان بهشمار میروند
 ایران، نخود شیرازی، گونههای انحصاری، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، جایگاه حفاظتی:واژههای کلیدی

The conservation status of Cicer stapfianum Rech. f., an endemic species in Iran
A. Hatami1*, E. Jafari2, S. Sadeghian3, Z. Jamzad4 and A. Jalili4
Abstract

The conservation status of Cicer stapfianum Rech. f. an endemic species of Papilionaceae (Pea family) was
evaluated and defined based on IUCN threat categories. The area of occupancy of species with field visits was
calculated, 0.5 Km². This species is defined as "Critically Endangered". Field observations showed that lack of
management and inappropriate exploitation such as overgrazing, non-observance of the grazing season and
degradation of habitat by road construction and the transport of vehicles in the region, are considered as the main
threats to this rare species of the world.
Keywords: Conservation status, IUCN, endemic species, Cicer stapfianum, Iran
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مقدمه

آرایه  Quercus brantii var. brantiiکه در طبقه نزدیک به تهدید
معرفـی کردند ،سـایر آرایههای جنـس بلوط را در طبقه آسـیبپذیر
قـرار دادنـد .دینارونـد و حمـزه ( )1396جایگاه حفاظتـی گاوزبان
خوزسـتانی رابراسـاس معیارهای  IUCNدر معـرض خطر انقراض
مشـخص کردنـد .جـمزاد و معیـن ( )1396جایـگاه حفاظتـی گونه
 Salvia aristataرا در معـرض خطـر انقـراض و حاتمـی و
همـکاران ( )1396نیـز گونـه  Salvia lachnocalyxرا در طبقـه
در بحـران انقـراض تعییـن کردنـد .جلیلیـان و همـکاران ( )1396با
بررسـی جایـگاه حفاظتی گونـه انحصـاری Zeugandra iranica
در ایـران ،ایـن گونـه را در طبقـه در بحـران انقراض معرفـی کردند.
معروفـی ( )1396با بررسـی گیـاه گل صدتومانی ،جایـگاه حفاظتی
ایـن گونـه را در جهـان در طبقـه بـا نگرانـی کم قـرار داد.

یکـی از مشـکالت عمـده مراتـع اسـتان فـارس ،نبـود مدیریـت چرا
اسـت کـه درنهایـت منجر بـه بهرهبـرداری غیراصولـی و نابهنـگام از
علوفـه طبیعی مراتع میشـود .همچنیـن افزایش دما ،کمبـود بارندگی
و خشکسـالی اثـر قابـلمالحظهای در تشـدید تخریـب منابع طبیعی
دارد .بـر ایـن اسـاس قسـمت اعظـم مراتـع اسـتان و بالطبـع گیاهان
بـاارزش و انحصـاری دارای سـیر قهقرایـی هسـتند .این امـر موجب
تقلیـل تدریجـی قـدرت تولیـد و زادآوری گیاهان و باألخـره نابودی
کامـل آنهـا میشـود .اعمال مدیریت صحیـح در عرصـه منابع طبیعی،
مسـتلزم داشـتن اطالعـات کافـی از وضعیـت گونههـای گیاهـی هر
منطقه اسـت.
جنـس نخـود ( )Cicerمتعلـق بـه خانـواده پروانهآسـا
( )Papilionaceaeبـوده و براسـاس فلـورا ایرانیـکا دارای
مواد و روشها
 20گونـه اسـت کـه  10گونـه آن در نقـاط مختلـف ایـران و 6
گونـه در فـارس پراکنـش دارد ( .)Van Der Maesen,1979بررسـیها و سـوابق جمـعآوری گیاهان اسـتان فارس نشـان داد که
براسـاس فلـور ایـران  9گونـه در ایـران و  4گونـه در اسـتان رویشـگاه گونـه نخـود شـیرازی تنهـا در یک منطقـه از اسـتان قرار
فـارس پراکنـش دارد (پاکـروان و همـکاران  .)1379گونـه دارد .بنابرایـن بـا اسـتفاده از منابـع موجـود مانند فلور ایـران ،فلورا
 Cicer stapfianum Rech. f.یـک گونـه نادر و انحصاری ایران و ایرانیـکا و مونوگـراف جنـس نخـود و همچنیـن مطالعـات صحرایی
اسـتان فارس اسـت .اوتو اسـتاپف ( )Otto Stapfگیاهشناس اتریشی کـه قبلا ً توسـط نگارنـدگان انجـام شـده بـود ،محـدوده پراکندگی
اولیـن شـخصی بـود که نخـود شـیرازی را از تنهـا رویشـگاه آن در جغرافیایـی گونـه در دامنههـای واریزهای کوه بل شهرسـتان اقلید در
شـمال استان فارس مشـخص شد (شـکل  )1و جمعیت آن مورد
جهـان از کـوه بـل در شهرسـتان اقلیـد (محل تیـپ) جمعآوری
یکی
بررسـی قـرار گرفت .سـپس بـا پیمایش صحرایی مسـاحت
کـرد .اکنـون نمونه هولوتیپ ایـن گونه در هرباریـوم وین و
کل زیر پوشـش گونه مشـخص شـد .آنگاه مشـخصات
از مشکالت
نمونـه ایزوتیـپ آن در کیـو نگهداری میشـود .سـپس
منطقه شـامل محـل نمونهبـرداری ،ارتفاع از سـطح
ایـن گیاه توسـط کارل هاینـس رشـینگر بهعنوان
عمـده مراتـع اسـتان
دریـا و طـول و عـرض جغرافیایـی ثبت شـد.
گونـه جدیـد شـرح داده شـد (Van Der
فارس ،نبود مدیریت چرا اسـت
بـرای تعییـن جایـگاه حفاظتـی این جنس
.)Maesen,1979
کـه درنهایـت منجـر بـه بهرهبـرداری
از شـیوهنامه اتحادیـه بینالمللـی حفاظـت
نخسـتین جسـتوجو بـرای یافتـن
غیراصولـی و نابهنـگام از
از طبیعـت ( )IUCN, 2017اسـتفاده شـد.
ایـن گونـه در اواسـط خرداد  1375توسـط
علوفـه طبیعی مراتع
در پایـان بـا اسـتفاده از اطالعـات ثبتشـده و
کارشناسـان گـروه گیاهشناسـی مرکـز تحقیقات
میشـود.
بـا بررسـی عوامـل محدودکننـده گونـه ،ماننـد چرای
فـارس در محـل تیـپ انجـام و کمتـر از  20بوته از
مفـرط ،بوتهکنـی و تخریب رویشـگاه با مـواردی همچون
آن یافـت شـد .دوبـاره در اواخـر دهـه هفتـاد بـه منطقه
جادهسـازی کـه باعـث قطـع و انفصـال در رویشـگاه شـده
عزیمـت شـده و تعـداد انگشتشـماری از بوتههـای آن دیده
اسـت ،جایـگاه حفاظتی گونه مشـخص شـد.
شـد .در دهـه هشـتاد چندیـن مرتبـه بهمنظـور جمعآوری سـایر
گونههـا بـه منطقـه مراجعـه شـده امـا کمتـر بوتـهای از ایـن گونـه
ویژگیهای اکولوژیکی محل
بهدسـت آمـد .در بررسـی پوشـش گیاهی شـمال اسـتان در بیسـت
سـال اخیـر نیـز هیـچ گزارشـی از وجـود این گونـه بهجـز در محل شهرسـتان اقلیـد جـزء مناطـق کوهسـتانی و مرتفـع کشـور اسـت.
ارتفاعـات آن دنبالـه سلسـلهجبال زاگـرس بـوده و حداکثـر ارتفاع
تیـپ ارائه نشـده اسـت.
بررسـی مقدماتـی جایـگاه حفاظتـی گونههـای گیاهـی ایـران آن از سـطح دریـا  3943متـر بـه نـام کـوه بـل در جنـوب اقلیـد
توسـط جلیلـی و جـمزاد انجـام شـد کـهبراسـاس آن 432 ،گونـه اسـت .کـوه بـل بلندترین قله کوهسـتان سـفید از زاگـرس مرکزی و
آسـیبپذیر و  21گونـه در معـرض خطـر انقـراض معرفـی شـدند بلندتریـن قلـه اسـتان فارس اسـت که در بخـش مرکزی شهرسـتان
( .)Jalili & Jamzad, 1999محبـی و همکاران ( )1395با بررسـی اقلیـد واقـع شـده اسـت (صداقـتزاده .)1389 ،حداكثـر درجـه
جایـگاه حفاظتـی  6گونـه مرزه انحصـاری ایران ،ایـن گونهها را در حـرارت آن برابـر بـا  37درجـه سـانتيگراد و حداقـل آن -10
طبقـه در بحـران انقـراض قـرار دادند .پناهـی و جـمزاد ( )1396نیز درجـه سـانتيگراد در سـردترين ماه سـال اسـت .متوسـط بارندگي
بـا مطالعـه جایـگاه حفاظتـی  9تاکسـون از بلوطهای ایـران ،بهجز سـاالنه در ايـن شهرسـتان بيـن  300تـا  330ميليمتـر اسـت.
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397
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irannature.areeo.ac.ir

92

شکل  -2منظره پالت  20در  20در رویشگاه نخود شیرازی

شکل  -3واریزههای سنگی محل رویش گیاه نخود شیرازی

شکل  -4نمای دیگری از واریزههای سنگی رویشگاه نخود شیرازی

شکل  -5گیاه کامل نخود شیرازی

شکل  -6نمای دیگری از گیاه نخود شیرازی

شکل  -7میوه نیام گیاه نخود شیرازی
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397
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شکل  -8ساقه زیگزاگی گیاه نخود شیرازی

شکل  -9چرای سنگین دام در رویشگاه گیاه نخود شیرازی

ايـن شهرسـتان يكـي از نواحـي بادخيـز اسـتان بـوده و اكثـر مواقع
سـال سـرعت باد قابـل مالحظـهای دارد که گاهـي بـه  160کیلومتر
در سـاعت نیـز میرسـد .گونـه نخـود شـیرازی در دامنههـای
واریـزهای و برفگیـر در محـدوده ارتفاعـی  2500تـا  2600متـر از
سـطح دریـا و طـول و عـرض جغرافیایـی  30 49 49/7شـمالی و
 52 41 32/7جنوبـی در کـوه بـل رویـش دارد (شـکلهای  3و .)4

بـرگ منتهـی بـه خـار؛ برگچههـای انتهایی بهشـکل خارهـای قوی،
ل آذین یک یا دو
برگچههـای تحتانی بادبزنی و دایرهای کشـیده .دمـگ 
گلی با سـیخک انتهایی؛ کاسـه گل در قاعده قوزدار؛ جام گل سـفید یا
متمایـل بـه بنفش ،رگهدار؛ تخمـدان  5تا  6تخمکی .نیـام بیضوی ،دو
دانـهای و دانههـا واژ تخممرغی اسـت (پاکروان ،و همـکاران .)1379
مهمتریـن صفـات این گونه کـه باعث تمایز آن از سـایر گونههای
جنـس نخود در زیـر جنـس  Viciastrum M. Pop.و در بخشهای
 Polycicer M. Pop.و  Acanthocicer M. Pop.میشـود سـاقه
زیگزاگـی و برگچههای بیشـتر خاری آن اسـت (شـکلهای  5تا .)8

گونههای همراه در رویشگاه

رویشـگاه نخود شـیرازی در منطقه کوهسـتانی کوه بل اسـت .جامعه
غالـب گیاهـی منطقـه ( Astragalus spp.گونههای گون چندسـاله
و بوتـهای) Stipa barbata Desf. ،و Stipa atriseta Stapf ex Bor
اسـت .گونههـای همـراه ایـن جامعـه ،گونههـای زیـر هسـتند:
Thecocarpus meifolius Boiss., Scariola orientalis
(Bioss.) Sojak, Ballota aucheri Boiss., Trichodesma

aucheri
DC.,
Nepeta
glomerulosa
Boiss.,
Phlomis aucheri Boiss., Phlomis olivieri Benth.,
 .Stachys inflata Benthو Eremurus persica
.(Jaub. & Spach) Boiss.

مشخصات گیاهشناسی نخود شیرازی

جنـس نخـود بـا نـام  Cicer Lاز خانـواده پروانهآسـا
( ،)Papilionaceaeقبیلـه مـاش ( ،)Vicieaeزیـر جنـس
 Viciastrumو بخـش نخودهـای خاردار ( )Acanthocicerاسـت.
گیاهـی اسـت علفی چندسـاله و بوتـهای .سـاقه زیگزاکـی و برگها
شـانهای زوج؛ برگچههـا اغلـب بـه خـار تغییـر شـکل یافتـه؛ محور
94
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نتیجهگیری و بحث

تغییـر اقلیـم و بحرانهـای اقلیمی ازجمله خشکسـالی و تغییر کاربری
اراضـی ،ضمـن ایجـاد دگرگونی در زیسـتگاههاي مختلـف ،نابودي و
انقـراض بسـیاري از گیاهان را بهدنبال داشـته و بسـیاري از گونههاي
گیاهـی را نیـز در معـرض خطـر نابـودي قـرار داده اسـت.براسـاس
اسـتانداردها و معیارهـای اتحادیـه جهانـی حفاظـت از طبیعـت و با
بررسـیهای انجـام شـده و همچنیـن بـا پیمایـش صحرایـی صورت
گرفتـه سـطح تحـت اشـغال گونـه 0/5 ،کیلومتر مربع محاسـبه شـد.
بـه علاوه بـا توجه به وجـود تنها یـک جمعیـت از آن و بـا توجه به
معیارهـای اتحادیـه جهانـی حفاظـت از طبیعـت ،این گونـه در گروه
«در بحـران انقـراض» معرفی میشـود.
گونه نخود شیرازی در یک رویشگاه بسیار محدود (0/5کیلومترمربع)
تنها در استان فارس و در دامنههای واریزهای و برفگیر کوه بل
شهرستان اقلید رویش دارد و درنتیجه انحصاری ایران و فارس بهشمار
میرود .جمعیت این گونه انحصاری و باارزش ،بهعلت چرای شدید دام،

شکل  -10جاده خاکی ساختهشده در رویشگاه گیاه نخود شیرازی

بوتهکنی و همچنین بهمخوردن رویشگاه طبیعی بهدلیل ساخت جاده
خاکی و عبور زیاد وسایل نقلیه و همچنین قطع و انفصال رویشگاه،
بهشدت رو به کاهش است .عبور روزانه گلههای دام و چرای اندامهای
هوایی و سرشاخههای گلدار این گیاه در زمان گلدهی ،باعث از دست
دادن اندامهای زایشی آن شده و امکان تولید بذر و زادآوری طبیعی را
از گیاه گرفته است .با ادامه این وضع احتمال نابودی گونه و کاهش
جمعیت بهدلیل نبود امکان زادآوری وجود دارد .جاده ساختهشده در
منطقه نیز خاکی بوده و بر اثر عبور روزانه وسایل نقلیه ،تولید ریزگرد
می کند که با قرار گرفتن آن روی گیاه و بسته شدن روزنههای برگها،
تبادالت گازی گیاه مختل میشود (شکلهای  9و .)10
با توجه به اینکه رویشگاه گونه نخود شیرازی جزو مناطق
حفاظتشده سازمانهای دستاندرکار منابع طبیعی تجدیدشونده نیست
لذا پیشنهاد میشود ازطریق اعالم قرق و ممنوعیت چرای دام در فصل
بهار یا اعالم رویشگاه حفاظت شده برای این گونه انحصاری ،از حیات
آن محافظت شود .آموزش دامداران و مردم منطقه نسبت به اهمیت
حفظ و نگهداری گیاهان انحصاری میتواند نقش مهمی در حفظ این
گونه داشته باشد.
جمعآوری بذراینگونهونگهداریآندربانکژنمنابعطبیعیبهمنظور
حفاظت در خارج از رویشگاه اصلی نیز ،باید در دستور کار قرار گیرد.

منابع

پاکروان ،م ،.جلیلیان ،ن .و نعمتی ،م .1379 ،.فلور ايران ،شـماره ،33تيره پروانهآسـا
( )Papilionaceaeقبیله ماش ( .)Vicieaeتهران :مؤسسه تحقيقات جنگلها
و مراتع کشور.
پناهـی ،پ .و جـمزاد ،ز .1396 ،.جایـگاه حفاظتی بلوطهای ایـران .طبیعت ایران،

.91-82:)1( 2
جلیلیـان ،ن ،.نعمتـی پیکانی ،م ،.جلیلـی ،ع .و جـمزاد ،ز .1396 ،.جایگاه حفاظتی
گونـه انحصـاری  Zeugandra iranicaدر ایـران .طبیعـت ایـران.
.107-104:)4( 2
جـمزاد ،ز .1387 ،.برنامـه راهبـردي تحقيقات گياهشناسـي و ردهبنـدي گياهان در
محيطهاي طبيعي ايران .تهران :مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور.
جمزاد ،ز .و معین ،ف .1396 ،.جایگاه حفاظتی گونهای نادر از جنس سلوی .طبیعت
ایران.95-92:)3(2 ،
حاتمـی ،الـف ،.صادقیان ،س ،.جعفری ،ع ،.جـمزاد ،ز .و جلیلی ،ع .1396 ،.جایگاه
حفاظتی سلوی اقلیدی .طبیعت ایران.103-98:)5(2 ،
دیناروند ،م .و حمزه ،ب .1396 ،.جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی .طبیعت ایران،
.104-100:)2(2
صداقتزاده ،ز ،.تشكريان ،و ،.مباشري ،م ،.همايوني ،م ،.فروغبخش ،الف ،.منصوري،
ع .و سـپهريمنش ،م .1389 ،.استانشناسـي فـارس ،شـركت چـاپ و نشـر
كتابهاي درسي ايران.
محبـی ،ج ،.جمزاد ،ز .و بخشـی خانیکـی ،غ .1395 ،.جایگاه حفاظتی شـش گونه
انحصاری مرزه در ایران ،طبیعت ایران.74-79 :)1( 1 ،
معروفـی ،ح .1396 ،.گل صـد تومانـی ،گونـهای بسـیار نـادر .طبیعـت ایـران.
.113-110:)6( 2
IUCN, 2017. Guidelines for Using the IUCN Red List
Categories and Criteria. Ver. 13. Prepared by the
Standards and Petitions subcommittee. 108p.
Jalili, A. and Jamzad, Z. 1999. Red data book of Iran.
Research Institute of Forest and Rangelands Press.
Tehran, Iran, 748 p.
Van Der Maesen, L. J. G (1972).Cicer L., a monograph of the
genus, with special reference to the chickpea (Cicer
arietinum L.), its ecology and cultivation. Wageningen.
Van Der Maesen, L. J. G. (1979). Cicer in: K. H. Rechinger
(ed) Flora Iranica, vol. 140. Academische Druck und
Verlagsantalt, Graz, Austria.

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397

95

