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جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Silene parrowiana در ایران
نسترن جلیلیان1*، مصطفی نعمتی پیکانی2، جواد محبی3،  زیبا جم  زاد4 و عادل جلیلی4 

چکیده
        Silene parrowiana گونه ای علفی چندساله از تیره میخک است. این گونه انحصاری ایران )استان کرمانشاه( است. رویشگاه 
این گونه در شرق و شمال شرق شهر کرمانشاه در دیواره های صخره ای رشته کوه های پرآو از بیستون تا نزدیک میان راهان 
استان کرمانشاه است. درقالب طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم  های ایران، براساس شیوه نامه اتحادیه جهانی 
حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاده از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و اندازه جمعیت، جایگاه حفاظتی این 
گونه تعیین شد. سطح تحت اشغال)AOO(  گونه         Silene parrowiana، با بازدیدهای صحرایی و استقرار پالت در رویشگاه های 
آن، 0/24 کیلومتر مربع و میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن )EOO( با استفاده از نرم افزار ژئوکت، 11/6 کیلومتر مربع 
برآورد شد که در طبقه در بحران انقراض )CR( قرار می گیرد. با توجه به اهمیت حفظ گونه های انحصاری و درحال انقراض، 
اعالم رویشگاه حفاظت شده در محدوده حضور گونه، جمع  آوری بذر گیاه و نگهداری در بانک ژن منابع طبیعی و پژوهش در 

زمینه روش های احیای گونه در رویشگاه اصلی یا کاشت آن در باغ  های گیاه شناسی ضروری به نظر می رسد. 
Silene parrowiana         ،واژه های کلیدی: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، ایران، تیره میخک، جایگاه حفاظتی، گونه انحصاری

Abstract
        Silene parrowiana is a perennial herbaceous species, belonging to the Caryophyllaceae family. This species is 
a local endemic species in Kermanshah province, west of Iran. The habitat of this species is located in the N 
and NE of Kermanshah city in the rocky slopes of Parrow Mountain from Bisotun to Mianrahan. Based on IUCN 
guidelines, three criteria were used to evaluate the status of this species: Extent of occurrence (EOO), Area of 
occupancy (AOO) and size of populations. Based on field studies and plot sampling, Silene parrowiana occupies 
an area of 0.24 Km2. The extent of occurrence was estimated to be 11.6 Km2 using GeoCAT software (geocat.
kew.org). According to our results, Silene parrowiana is defined as a critically endangered (CR) species. Given 
the importance of conserving endemic and endangered species, it seems necessary to define its natural habitat 
areas as protected habitats as well as storing its seeds in the natural resources gene bank and doing research on 
the rehabilitation methods of the species or planting it in botanical gardens.

Keywords: Conservation status, IUCN, endemic species, Caryophyllaceae family, Silene parrowiana, Iran 
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 مقدمه
منطقـه حفاظت شـده بیسـتون در غـرب ایـران، اسـتان کرمانشـاه و 
در رشـته کوه هاي زاگـرس قـرار گرفتـه اسـت. ایـن منطقـه بـا 82 
هـزار و 100 هكتـار مسـاحت در بخـش کوهسـتاني شـامل پناهگاه 
منطقـه  و  هكتـار   250 و  هـزار   31 مسـاحت  بـه  حیات وحـش 
حفاظت شـده بـا مسـاحت 50 هـزار و 850 هكتـار اسـت. مهم ترین 
ارتفاعـات آن کوه  هـاي پـرآوازه، بیسـتون و ورمنجـه اسـت کـه در 
جهـت شـرق و شـمال شـرق شـهر کرمانشـاه واقـع شـده اسـت. در 
جهـت شـرق در امتـداد کوه هـای پـرآو کـه بلندتریـن قلـه آن 3385 
متـر باالتـر از سـطح دریـا ارتفـاع دارد، در 3 کیلومتري شـرق شـهر 
کرمانشـاه بـه کـوه تاریخـي بیسـتون مي  رسـد کـه از شـهرت فراواني 
برخـوردار اسـت. در واقـع بلندتریـن قلـه پرآو، کوه بیسـتون اسـت. 
ایـن کوهسـتان بـه طـرف شـرق در امتـداد الونـد قـرار گرفتـه و بـا 
جهـت شـمال غربـي به طـرف کوه هـاي طاق بسـتان پیـش مـي  رود 
)سـازمان جغرافیایـی نیروهـای مسـلح، 1379؛ حمـزه، 1395(. ایـن 
منطقـه حفاظت شـده که بیـن زاگرس شـمالي و زاگرس مرکـزي قرار 
گرفتـه به دلیـل وضعیـت توپوگرافیكي خاص و کوهسـتاني بـودن آن 
جایـگاه گونه  هاي انحصاری باارزشـي اسـت. جنـس           Silene از تیره

Caryophyllaceae )میخـک( بـا بیـش از 700 گونـه بزرگ تریـن 
جنـس از ایـن تیـره اسـت کـه 105 گونـه آن در فلور ایـران گزارش 
شـده اسـت. ایـن گیاهـان بیشـتر در مناطـق کوهسـتانی می  روینـد و 
دارای 36 گونـه انحصـاری بـا پراکنـش جغرافیایـی محـدود هسـتند

جهانـی  سـطح  در  انحصـاری  گونه  هـای   .)Melzheimer, 1988(
ژنتیكـی  تنـوع  هسـتند.  برخـوردار  زیـادی  اهمیـت  از  محلـی  و 
منحصربه فـرد آنهـا موضـوع مهمـی بـرای مطالعـات در سـطح محلی 
به شـمار مـی  رود. همچنیـن از نظـر مطالعـات جغرافیـای زیسـتی و 
الگـوی انتشـار آنهـا به عنـوان گونه  هـای خـاص از اهمیـت ویـژه  ای 
 Krajewski, 1991; Sharbek, 2008; Rana and( برخوردارنـد

.)Ranade, 2009
 

 روش پژوهش
درقالـب طـرح تعییـن جایـگاه حفاظتـی گیاهـان و اکوسیسـتم  های 
 S. parrowiana ایـران )جـم  زاد و جلیلی، 1395( گونـه انحصـاری
کـه فقـط در اسـتان کرمانشـاه می  رویـد، بـا بازدیدهـای صحرایـی و 
برداشـت قطعـه نمونـه در رویشـگاه های اصلـی مـورد بررسـی قرار 

گرفـت. براسـاس روش تحقیـق طـرح و دسـتورالعمل اتحادیه جهانی 
IUCN، قطعه نمونه  هایـی بـه ابعـاد 25 و 100 متـر مربـع پیـاده شـد. 
تعـداد بوتـه در هر قطعه نمونه، ارتفاع از سـطح دریا، نـام محل و طول 
و عـرض جغرافیایـی و دامنـه حضـور گونـه در منطقـه نیز ثبت شـد 
)جـدول 1(. بـرای تعییـن جایـگاه حفاظتـی ایـن جنس از شـیوه نامه 
سـه  و   )IUCN, 2017( طبیعـت  از  حفاظـت  بین المللـی  اتحادیـه 
 ،)Extent of occurrence/EOO(معیـار مربوط بـه میـزان حضـور
تعـداد  و   )Area of occupancy/AOO( اشـغال  تحـت  سـطح 
افـراد جمعیـت اسـتفاده شـد. سـطح تحـت اشـغال)AOO(  گونـه، با 
بازدیدهـای صحرایی و اسـتقرار پـالت در رویشـگاه های آن و میزان 
حضـور گونـه در محـدوده انتشـار آن )EOO( با اسـتفاده از نرم افزار 
ژئوکت )geocat.kew.org(  برآورد شـد. نقشـه پراکنش با اسـتفاده 
از نرم افـزار ArcGIS (اver. 10.3)  و براسـاس مختصات جغرافیایی 

نقـاط کـه توسـط GPS ثبـت شـده بود، تهیه شـد )شـكل 1(. 

 مشخصات رویشگاه
رویشـگاه گونـه S. parrowiana در شـرق و شـمال شـرق شـهر 
بیسـتون  پـرآو  رشـته کوه های  دیواره هـای صخـره ای  در  کرمانشـاه 
تـا نزدیـک میان راهـان اسـتان کرمانشـاه اسـت )جـدول 1 و شـكل 
1(. ایـن گونـه در دیواره هـای صخـره  ای دیـده می  شـود )شـكل 2(. 
کوهــی(، )انجیــر   Ficus rupestris گیاهــان 
Stachys benthamiana ،)مرزه( Satureja edmondii
Parietaria judaica ،)استكانی   Campanula candida )گل 
Aubrieta parviflora ،)سرخس دارویی( Ceterach officinarum  

وجود  مذکور  گونه  با  همراه  پراکنده  به  صورت   Melica persica و 
ایرانی،  بلوط  مانند  نیز  درختچه  ای  و  درختی  گونه  های چوبی  دارند. 
زالزلک، انواع بادام، نسترن وحشی، کیكم، دافنه و خنجک در مناطق 
غیرصخره  ای به صورت پراکنده مشاهده می  شود. حداقل و حداکثر ارتفاع 
رویشگاه های این گونه، حدود 1275  تا 1500 متر از سطح دریا است. 
با توجه به اطالعات ایستگاه هواشناسی کرمانشاه در سال  های 1356 
تا 1395، بارش میانگین ساالنه 417 میلی  متر، میانگین دمای بیشینه 
مطلق 42 و میانگین دمای کمینه مطلق 11- و دمای میانگین ساالنه 15 
درجه سانتی  گراد است. اقلیم مناطق مورد مطالعه براساس طبقه بندی دو 
مارتن اصالح  شده، از نوع مدیترانه  ای فراسرد است )قیطوری، 1382(.

ارتفاع از سطح دریا مختصات جغرافیاییمحل پراکنشردیف
)متر(

ابعاد قطعه نمونه 
)مترمربع(

تعداد بوته در 
قطعه نمونه

بیستون به سنقر، نرسیده به میان راهان، 1
صخره های جنوب پل شاه عباسی 

46° 26' 24.65"E
34° 34' 32.26"N

1347-15005 ×5 4

کرمانشاه به بیستون، صخره های 2
پشت کتیبه بیستون

47° 26' 11.93"E
34° 23' 24.05"N

&
47° 26' 04.16"E
34° 23' 26.41"N

1307-149010×101

جدول1- مشخصات رویشگاه  ها، ابعاد قطعه نمونه  ها و تعداد بوته در هر قطعه نمونه
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شكل 1- پراکنش گونه         Silene parrowiana در استان کرمانشاه )گونه انحصاری از ایران، استان کرمانشاه(

شكل 2- رویشگاه دیواره های صخره ای Silene parrowiana در منطقه میان راهان
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شكل 3- رویشگاه دیواره های صخره ای Silene parrowiana در منطقه بیستون

شكل 5- شكل برگ های قاعده ای Silene parrowiana در رویشگاه صخره ای 
بیستون 

شكل 4- نمای کاملی از گونه Silene parrowiana در مرحله میوه دهی

Silene parrowiana شكل 6- میوه کپسولی در گونه
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 S. parrowiana Boiss. & مشخصات گیاه شناسی 
Hausskn

ــاقه های  ــت. س ــی اس ــاقه چوب ــا بن س ــاله ب ــی چندس گیاه
 35-60 به ارتفــاع  منشــعب،  بــاال  در  گل دهنــده 

ســانتی متر و بــدون کــرک اســت. برگ هــای 
ــن،  ــزه ای په ــتی، واژنی ــی گوش ــده ای کم قاع

اســت.  کــرک  بــدون  و  دمبــرگ دار 
واژنیــزه  ای،  ســاقه ای  برگ هــای 

ــداد 10-12  ــرک، به تع ــدون ک ب
جفــت اســت. گل آذیــن خوشــه 

مرکــب پــرگل اســت. کاســه اســتكانی تــا 
واژمخروطــی، به طــول 6 تــا 8 میلی متــر، 

ــی  ــی برجســته و در ســطح داخل ــای کم ــا رگه ه ب
ــک 4-4/5  ــام، ناخن ــا زردف ــت. گلبرگ ه ــرک دار  اس ک

ــر، پهــن، در پاییــن مــژه دار، فاقــد گوشــک، پهنــک  میلی مت
به طــول حــدود 3/5-3 میلی متــر، در انتهــا حــدود 2/5-3 

میلی متــر شــكافته و فاقــد تاجــک اســت. پرچم هــا 10 عــدد، خامــه  
ــرد، به طــول  ــا گ ــی ت ــه شــكل کپســول تخم مرغ ــوه ب ــی و می 3 تای
ــارن،  ــوی نامتق ــای کلی ــا دانه ه ــر ب ــای 3/5-3 میلی مت 4/5-4 و پهن
ــور،  ــت )Melzheimer, 1988( )قلی پ ــره اس ــوه ای تی ــگ قه به رن
1396(، )شــكل هــای 2 تــا 6(. فصــل گل دهــی آن پاییــز و ماه هــای 

ــت. ــاه اس ــا دی م ــوه آذر ت ــیدن می ــان رس ــا آذر و زم ــان ت آب

 نتایج و بحث
گونـه  )AOO(اشـغال تحـت  سـطح  پژوهـش،  ایـن  براسـاس 

          Silene parrowiana، بـا بازدیدهـای صحرایـی و اسـتقرار پالت 
در رویشـگاه های آن، 0/24 کیلومتـر مربع و میـزان حضور گونه در 
محـدوده انتشـار آن )EOO( بـا اسـتفاده از نرم افـزار ژئوکت، 11/6 
کیلومتر مربع برآورد شـد. به اسـتناد نتایج به دسـت آمده و براسـاس 
شـیوه نامه اتحادیـه جهانـی حفاظت از طبیعـت، به دلیل اینكه سـطح 
تحـت اشـغال کمتـر از 10 کیلومتـر مربـع اسـت، این گونـه در طبقه 
در بحـران انقـراض )Critically endangered/CR( قرار می  گیرد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دو رویشـگاه انتشـار ایـن گونـه، منفـک و 
جـدا از یكدیگـر بـا فاصلـه حـدود 25 کیلومتـر اسـت، به طوری که 
در رویشـگاه میان راهـان بـا میانگیـن تراکـم 4 پایـه در 25 مترمربع 
پایـه در 100  تراکـم یـک  میانگیـن  بـا  بیسـتون  و در رویشـگاه 
مترمربـع رؤیـت شـد. بـا توجه به رویشـگاه گونـه مـورد مطالعه که 
نقـاط صعب العبـور و دیواره  هـای صخـره  ای اسـت، به نظـر می  رسـد 
عوامـل اصلـی تهدید کننـده ایـن گونـه خشكسـالی  های پی درپـی و 
در رویشـگاه بیسـتون، تـردد گردشـگران )به دلیـل قـرار گرفتـن در 
نزدیكـی آثار باسـتانی( باشـد. لذا توصیه می  شـود بـرای حفاظت از 

گونـهS. parrowiana  مـوارد زیـر مـورد توجه قـرار گیرد:
1.جمع  آوری بذر گیاه و نگهداری در بانک ژن منابع طبیعی

در  گونـه  احیـای  زمینـه روش  هـای  در  پژوهـش الزم  انجـام   .2

گیاه شناسـی باغ  هـای  در  آن  کاشـت  یـا  اصلـی  رویشـگاه 
3. پیشنهاد می  شود اداره کل میراث فرهنگی برای حفاظت از گونه  های 
و  نادر  گونه  های  بر  تأکید  با  باستانی  آثار  محدوده  در  موجود 
انحصاری تدابیر الزم را در زمینه آگاهی بخشیدن به گردشگران 
و همچنین جلوگیری از تخریب گونه  های ارزشمند گیاهی 

در هنگام توسعه محدوده گردشگری به کار بندد.
و  گیاهی  گونه  های  از  حفاظت  است  بدیهی   .4
حفاظت  سازمان  اصلی  هدف  جانوری 
محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور است که گونه  های 
نادر و انحصاری نیز از جایگاه ویژه  ای 
برخوردارند. لذا اعالم رویشگاه حفاظت شده 
کرمانشاه  استان  طبیعی  منابع  اداره کل  طرف  از 
می تواند در حفظ و نگهداری گونه مذکور مؤثر باشد. 

سپاسگزاری
گـروه  محتـرم  دانشـیار  قلی پـور،  عبـاس  دکتـر  آقـای  از 
زیست شناسـی دانشـگاه پیام نور به دلیل همكاری در شناسـایی گونه
بـرای  مهنـدس جبیب الـه رحیمـی  آقـای  از  و    S. parrowiana
همـكاری در تهیـه نقشـه پراکنـش گونه تشـكر و قدردانی می  شـود.
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به نظـر 

عوامل  می  رسـد 
اصلـی تهدید کننـده ایـن 

گونـه خشکسـالی  های پی درپـی و 
در رویشـگاه بیسـتون، تردد گردشـگران 

)به دلیل قـرار گرفتن در نزدیکی 
باشـد. باسـتانی(  آثـار 


