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در ایرانCampanula lamondiae جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
*

محمد محمودی

چکیده
 این گونه انحصاری ایران بوده و توسط رشینگر. چندساله و صخرهزی از تیره گل استکانی است، گیاهی علفیCampanula lamondiae
س سه نمونه جمعآوریشده از کوههای حمزه عرب و چنگ الماس (استان کردستان) و کوه قیدار (استان زنجان) معرفی
 ) براساRechinger(
 اخیرا ً این گونه (پس از حدود نیم قرن)در سه نقطه جدیددر کوههای جنوب غربی زنجان دوباره مشاهده شده و از نظر حفاظتی.شده است
) و با استفادهIUCN( س شیوهنامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
  جایگاه حفاظتی این گونه براسا، برای این منظور.مورد بررسی قرار گرفت
 با اندازهگیری،C. lamondiae ) گونهAOO( سطح تحت اشغال. تعیین شد، سطح تحت اشغال و اندازه جمعیت،از سه معیار میزان حضور
 هزار و3 ،GeoCAT ) با استفاده از نرمافزارEOO(  کیلومتر مربع و میزان حضور گونهدر محدوده انتشار آن7/8 ،میدانیدر رویشگاههای آن
 بهمنظور.) قرار میگیردCR( در طبقهدر بحران انقراضC. lamondiae  گونه،س نتایج این مطالعه
  بنابراین براسا. کیلومتر مربع برآورد شد816
 اعالم رویشگاه حفاظتشدهدر، جمعآوری بذر و نگهداری از آندر بانک ژن منابع طبیعی،حفاظت از این گونه انحصاری ودر معرض خطر
.محدوده حضور گونه و پژوهشدر زمینه روشهای احیای گونهدر رویشگاه اصلی یا کاشت آندر باغهای گیاهشناسی ضروری بهنظر میرسد
 ایران، کردستان، زنجان، انحصاری، گل استکانی، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، گیاهان صخرهزی:واژههای کلیدی

The conservation status of Campanula lamondiae: a rare endemic species in Iran
M. Mahmoodi*

Abstract

Campanula lamondiae is a perennial, herbaceous and saxicolous species of Campanulaceae family. This species is endemic
to Iran and has been introduced by Rechinger based on three specimens collected from the Hamza - Arab and Chang - Almas
Mountains (Kurdistan province) and Mount Gheydar (Zanjan province). Recently, after about half a century, this species was
rediscovered in three new locations in the southwestern mountains of Zanjan and was investigated in terms of conservation
status. 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. According to field survey and plot sampling, C. lamondiae occupies an area
of 7.8 Km2. According to analysis by GeoCAT software (geocat.kew.org), the extent of occurrence was 3816 Km2. In order to
conserve such an endemic and endangered species, seed collection and storage in natural resource gene bank and research
on species regeneration methods seem necessary.
Keywords: Saxicolous plants, IUCN, endemic, Campanulaceae, Zanjan, Kurdestan, Iran
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مقدمه

تیـره گل اسـتکانی ()Campanulaceaeدر ایـران مشـتمل بـر ( 6محمـودی .)1394 ،اگرچـه مشـاهدات اخیر گـزارش جدیدی برای
جنـس و  63گونـه اسـت .بزرگتریـن جنـس ایـن تیـرهدر ایـران ایران محسـوب نمیشـود ،امـا ب هدلیل مشـاهده این گونـه انحصاری
جنـس گل اسـتکانی ( )Campanulaبـا  44گونـه اسـت کـه  14و کمیـاب بعـد از حدود نیـم قرن ،از نظر گیاهشناسـی و بومشناسـی
گونـه از ایـن جنـس (حـدود 32درصـد) انحصـاری ایران هسـتند .دارای اهمیـت ویـژهای اسـت.در هر حال اهمیت گیاهـان انحصاری
بهعنـوان ذخایـر ژنتیکـی منحصربهفـرد ،بـر کسـی پوشـیده
گونههـای انحصـاری متعلـق بـه زیرجنـس Campanula
نیسـت .اهمیـت ایـن موضـوعدربـاره گونههایـی همچـون
و اغلـب مربـوط بـه  Rupestresو  Saxicolaeبـوده
تالقی
 C. lamondiaeکـه عالوهبـر انحصـاری بـودن دامنـه
(آقابیگـی و جلیلیـان )1389 ،کـه بیشـتر در کوههـای
چنــــد
پراکنش محـدود و محلی دارند یادر زیسـتگاههای
زاگـرس رویـش داشـته و اغلـب پراکندگـی بسـیار
متفاوت
ن

فیتوکوریو
ویژهای رشـد میکننـد ،دوچندان اسـت.
محـدودی دارنـد کـه میتوانـد نشـاندهنده
قابلیـت
منطقـه،
یـک
ر
د

گسـتره پراکنـش C. lamondiae
وضعیـت شـکننده چنیـن گونههایـی
گونهزایـی را در محـل
بهدلیـل قـرار گرفتـن در محـل تالقـی دو
باشـد .یکـی از ایـن گونههـای انحصـاری
تالقـی افزایـش
رشـتهکوه بـزرگ البـرز و زاگـرس از یـک
 Campanula lamondiaeاسـت کـه در
میدهـد .
طـرف و مجـاورت بـا نواحـی پسـت ایـران مرکزی
محـدوده نسـبت ًا کوچکـی در ناحیـه مشـترکی بیـن
و منطقـه آذربایجـان از سـوی دیگـر ،از نظـر جغرافیـای
اسـتانهای زنجـان و کردسـتان مشـاهده میشـود .ایـن
گیاهـی اهمیـت ویـژهای دارد .باوجـود اینکـه از نظـر نواحی
گونـه اولیـن بـاردر سـال  1972توسـط رشـینگر و براسـاس
ال این منطقـه را جزئی از حـوزه ایران -ارمنسـتان
رویشـی معمـو ً
نمونـهای از کـوه حمزه عـرب ،واقعدر جنوب شـرق بیجار ،شـرح
داده شـد .تـا بهحـال ،سـه نمونـه از ایـن گیـاه گزارش شـده اسـت ( )Takhtajan, 1986یـا حـوزه ایـران -آناتولـی (Zohary,
کـه نزدیکتریـن گـزارش بـه  44سـال پیـش برمیگـردد .ایـن  )1973میداننـد امـا بهنظـر میرسـد فلـور آن ترکیـب پیچیـدهای
مشـاهدهها مربـوط بـه کوههـای حمـزه عـرب و چنـگ المـاسدر از عناصـر گیاهـی فیتوکوریونهـای مختلـف باشـد .تالقـی چنـد
اسـتان کردسـتان و کـوه قیـداردر اسـتان زنجـان بودند (شـکل  .)1فیتوکوریـون متفـاوتدر یـک منطقـه ،قابلیت گونهزایـی رادر محل
یدهـد و بـه همیـن دلیـل زیرحـوزه آتروپاتـن یا
طـی مطالعههـای اخیـر نگارنـده روی فلـور اسـتان زنجـان ،ایـن تالقـی افزایـش م 
گونـه کمیـاب و انحصـاریدر سـه نقطه جدیـددر کوههـای جنوب آذربایجـان یکـی از فعالتریـن مراکـز گونهزایـیدر آسـیای غربـی
غربـی زنجـان مجـ د دا ً مشـاهده شـده و مـورد بررسـی قـرار گرفت بـوده ( )Takhtajan, 1986و جایـگاه گونههـای انحصـاری
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و کـوه قیـدار و دمیرلـیدر اسـتان زنجان اسـت (جدول  1و شـکل
 .)1ایـن گونـهدر حقیقـت یـک گیـاه صخـرهزی اجبـاری بـوده که
هماننـد سـایر گونههـای صخـرهزی جنـس گل اسـتکانی فقـطدر
شـکاف صخرههـا رشـد میکنـد (شـکلهای  3و  .)4از مهمتریـن
گیاهانـی کـه همـراه بـا گونـه مذکـور مشـاهده شـدند میتـوان به
Silene
meyeri
،Thymus
fedtschenkoi

باارزشـی اسـت .بهعنوان مثـالدر منطقـه کوهسـتانی دمیرلی،
در جنـوب غربـی زنجان ،با مسـاحتیدر حـدود  900کیلومتر
مربـع 116 ،گیـاه انحصـاری ایـران حضـور دارنـد کـه 14/5
درصـد از فلـور منطقـه را تشـکیل میدهنـد ودر مقایسـه بـا
بسـیاری از نقـاط دیگـر ،بهطـور مشـخص عـدد باالتـری را
نشـان میدهـد .یکـی از ایـن گیاهـانC. lamondiae ،
Pimpinella
tragium
subsp.
lithophila
اسـت کـه براسـاس شـناخت جدیـد از گسـتره پراکنش،
در
Sisymbrium
irio
،Parietaria
judaica
میتـوان آن را انحصـاری اسـتان زنجـان دانسـت
منطقه
Silene gynodioica ،Cystopteris fragilis
(محمـودی .)1394 ،وضعیـت حفاظتـی ایـن
کوهستانــــی
و
Artemisia
haussknechtii
گونـه در بررسـی مقدماتـی جایـگاه
ر
د

مساحتی
با
میرلی
د
 Rhamnus pallasiiاشـاره کـرد.
حفاظتـی گونههـای گیاهـی ایـران
حدود  900کیلومتر مربع116 ،
گونههـای نامبـرده روی صخرههـا یـا
()Jalili and Jamzad, 1999
گیاه انحصاری ایران حضور دارند که 14/5
در خر دهاقلیـم مرطـوب ایجادشـده
مـورد ارزیابـی قـرار نگرفته اسـت.
یدهند
درصد از فلور منطقه را تشکیل م 
در سـایه صخرههـا رویـش
س اطالعـات ایسـتگاه
دارنـد .براسـا 
روش پژوهش
و در مقایسه با بسیاری از نقاط
هواشناسـی زنجـان بـارش میانگیـن سـاالنه
ر
د

C.
lamondiae
گونه
طی پنج سال اخیر
دیگر ،بهطور مشخص عدد
 308میلیمتـر و دمـای میانگیـن سـاالنه 11/5
سه نقطه از استان زنجان مشاهده شد .شناسایی
باالتری را نشان
درجـه سـانتیگراد اسـت .براسـاس طبقهبنـدی
نمونهها براساس منابع معتبر (آقابیگی و جلیلیان،
یدهد.
م 
آمبـرژه رویشـگاه ایـن گونـه دارای اقلیـم نیمهخشـک
1389؛ Aghabeigi and Assadi, 2008؛ Rechinger
س سیسـتم دومارتـن توسـعه داده شـده (خلیلی
سـرد و براسـا 
 )and Schiman-Czeika, 1965صورت گرفت .با بررسی
منابع و نمونههای هرباریومی ،محدوده دقیق پراکنش آن تعیین شد
(شکل  .)1سپس با مراجعه به رویشگاههای شناختهشده و استقرار
قطعه نمونه به ابعاد  25متر مربع ،ویژگیهای جمعیتی و وضعیت
زیستگاه آن بررسی شد .به این منظور ویژگیهای رویشگاهی
از قبیل ارتفاع ،مختصات ،شیب و نوع رویشگاه یادداشت شد.
همچنین بهمنظور شناسایی تهدیدهای احتمالی از قبیل بهرهبرداری
غیراصولی از گیاه ،چرای مفرط ،بوتهکنی ،تخریب و تغییر کاربری
رویشگاه مشاهده و ثبت شد .ویژگیهای جمعیتی ثبتشده شامل
مواردی از قبیل تراکم (تعداد پایههای بالغ و دانهرست در واحد
سطح) ،وضعیت تجدید حیات و مساحت تقریبی جمعیت گونه بودند.
تعداد پایهها با میانگینگیری از چندین قطعه نمونه انجام شد .برای
تعیین جایگاه حفاظتی این گونه از شیوهنامه اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت ( )IUCN, 2017و معیارهای میزان حضور
( ،)Extent of Occurrence/EOOســطح تحــت اشــغال
( )Area of Occupancy/AOOو تعداد افراد جمعیت استفاده شد.
از آنجاییکه گونه مذکور فقط روی صخرهها رشد میکند بنابراین
سطح تحت اشغال( )AOOگونه با اندازهگیری و تعیین محدوده
صخرهای زیستگاه و ازطریق پیمایش صحرایی مشخص شد.
میـزان حضـور گونـه ( )EOOنیـز بـا اسـتفاده از نرمافـزار ژئوکت
 )geocat.kew.org) GeoCATتعییــن شــد (Bachman & et,
.)al. 2011

مشخصات رویشگاه

رویشـگاه گونـه  C. lamondiaeمنحصـرا ً روی دیوارههـای
صخـرهای کوههای حمزه عرب و چنگ الماسدر اسـتان کردسـتان
100
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شکل Campanula lamondiae -2در رویشگاه طبیعی و ساختار گل آن،
زنجان ،کوه دمیرلی1392/4/3 ،

و همـکاران )1371 ،نیمهخشـک فراسـرد اسـت .ایـن گونـه در
محـدوده ارتفاعـی  1954تـا  2600متـر مشـاهده شـده اسـت.

مشخصات گیاهشناسـی

Campanula lamondiae Rech.f.

گیاهـی چندسـاله ،نیمهافراشـته ،پشـتهای ،صخـرهای ،بهارتفـاع
تـا  6سـانتیمتر (شـکل  .)2سـاقهها بـا یـک گل یـا بیشـتر ،در
سـطح پوشـیده از کرکهـای مخملـی و خوابیـده .برگهـا نوککند
تـا نوکتیـز،در سـطح پوشـیده از کرکهـای مخملـی و خوابیـده؛
برگهـای قاعـ دهای بهطـول  ۳تـا  ۵وعـرض  ۳میلیمتر ،قاشـقی،
در قاعـده باریکشـونده ،درحاشـیه اندکـی دندانـهای هاللـی؛
دمبرگهـا بهطـول  3تـا  6میلیمتـر؛ برگهـای میانی بهطـول  ۳تا
 ۵وعـرض  ۲تـا  4میلیمتـر ،تخممرغـی تا تخممرغـی  -مثلثیدر
قاعـده باریکشـونده،درحاشـیه اندکـی دندانهای هاللـی؛ دمبرگها
خیلـی کوتـاه ،بهطـول  1تـا  ۲میلیمتـر؛ برگهـای فوقانـی بهطول
 2/5تـا  ۵وعـرض 1/5تـا  3/5میلیمتر ،تخممرغـی  -نیزهای،در
قاعـده باریکشـونده،در حاشـیه اندکـی دندانـهای هاللـی و فاقـد
دمبـرگ .دمگلهـا کوتـاه ،بهطـول  ۳تـا  6میلیمتـر .لوبهـای
کاسـهای بهطـول  ۲تـا  ۳و عـرض  1/5میلیمتـر ،سـهگوش -
نیـزهای ،نوکباریـک ،در حاشـیه مـژهای ،پوشـیده از کرکهـای
مخملـی خوابیـده؛ زائـده کوچـک و مثلثـی بـوده و گاهـی نیسـت.
جـام گل بهطـول  ۷تـا  ۱۰میلیمتـر ،اسـتکانی  -لولهای،در سـطح
بیرونـی کرکآلـود ،بهرنـگ آبـی -بنفـش ،لوبهـا تـا یکچهـارم
تقسـیم شـده .خامـه داخـل جـام گل و کاللـه  3تایـی اسـت.

شکل  -3نمای عمومی از رویشگاه صخرهای Campanula lamondiaeدر
جاده زنجان – دندی1393/2/25 ،

نتایج و بحث

براسـاس نتایـج ایـن مطالعـه ،سـطح تحـت اشـغال( )AOOگونـه
 ،C. lamondiaeبـا پیمایـش و مشـاهده صحرایـیدر رویشـگاه،
 7/8کیلومتـر مربـع تعیین شـد .ایـندرحالیاسـت که کمیـت فوق،
توسـط ژئوکـت  24کیلومتـر مربـع تعییـن شـده بـود .دلیـل تفاوت
ایـن اسـت کـه برنامه برای محاسـبه سـطح تحـت اشـغال بهصورت
پیشفـرض هـر مشـاهده از یـک گونه را مربعـی با ابعـاد  2کیلومتر
(بـه مسـاحت  4کیلومتـر مربـع)درنظـر میگیـرد و مقـدار AOO
را از حاصلضـرب تعـداد نقـاط مشـاهده شـدهدر عدد  4محاسـبه
میکنـد .میـزان حضـور ( )EOOگونـه مـورد مطالعـه با اسـتفاده از
نرمافـزار ژئوکـت 3 ،هـزار و  816کیلومتـر مربـع بـرآورد شـد.
س شـیوهنامه اتحادیـه
بهاسـتناد نتایـج بهدسـت آمـده و براسـا 
جهانـی حفاظـت از طبیعـت ،براسـاس مشـاه دهها و اندازهگیـری
میدانـی ،بهدلیـل اینکـه سـطح تحـت اشـغال کمتـر از  10کیلومتـر
مربـع اسـت ،گونـه C. lamondiaeدر طبقـهدر بحـران انقـراض
( )Critically Endangered/CRقــرار میگیــرد .ایــن
درحالیاســت کــه اگــر ارزیابــی فقــط براســاس محاســبات
پیشفــرض ژئوکــت و بــدون اندازهگیــری میدانــی
صــورت میگرفــت ،ایــن گونــهدر طبقــهدر حــال انقــراض
( )Endangered/ENقــرار میگرفــت .براســاس شــاخص EOO
نیــز بهدلیــل اینکــه میــزان حضور گونــه کمتــر از  5000و بیشــتر از

شکل  Campanula lamondiae -4در رویشگاه صخرهای (مرحله میوهدهی)،
جاده زنجان – دندی1397/4/19 ،

شکل  -5چرای دام در رویشگاه  ،Campanula lamondiaeجاده زنجان –
دندی1397/4/19 ،
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جدول  -1مشخصات رویشگاههای گونه  ،Campanula lamondiaeابعاد هر قطعه نمونه و تعداد پایهها
ردیف

محل پراکنش

مختصات جغرافیایی

ارتفاع محل(متر)

میانگین تعداد بوتهدر
قطعه نمونه ( 25متر
مربع)

سطح تحت
اشغال()AOO
(کیلومتر مربع)

1

زنجان :جاده زنجان – دندی ،یک کیلومتر بعد از
روستای قرایی

36°32’2.6” N
47°56’15.8” E

1954

2

0/2

2

زنجان :کیلومتر  35جاده زنجان – دندی ،منطقه
صخرهای شمالغرب روستای گلتپه

36°36’16” N
48° 3’35.6” E

2163/1

3

0/3

3

زنجان :کیلومتر  20جاده زنجان – تبریز ،جاده
اسفجین به میرجان ،کوههای جنوب روستای میرجان

36°42’18.8” N
48° 0’11.6” E

2521/4

1

0/4

کردستان :بیجار ،کوه حمزه عرب

35°50’15” N
47°41’3” E

2550-2100

-

0/7

کردستان :بیجار ،کوه چنگ الماس

35°47’30” N
47°58’47” E

2500-2200

-

3/8

زنجان :قیدار ،کوه قیدار

36° 7’48.2” N
48°31’24” E

2650-2200

2

2/4

4
5
6

 100کیلومتــر مربــع اســت ،ایــن گونــهدر طبقــهدر حــال انقــراض
( )ENقــرار میگیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه براســاس دســتورالعمل
IUCNدر ارزیابــی نهایــی وضعیــت حفاظتــی یــک گونــهبایــد
پایینتریــن طبقــه مــاک قــرار گیــرد ،بنابرایــندرنهایــت گونــه
C. lamondiaeدر طبقهدر بحران انقراض ( )CRمعرفی میشـود.
میانگیـن تراکـم جمعیـتدر رویشـگاههای مختلف بیـن  1تا 3
پایـهدر هـر  25متـر مربع بود .گرچـه رویشـگاه C. lamondiae
مناطــق صعبالعبــور صخــرهای بــوده و تــا حــدودی از گزنــد
چــرای دام مصــون اســت امــا مشــاه دههای مــا نشــان میدهــد
لگدمــال شــدن توســط دام بهویــژه بــز رخ میدهــد (شــکل
 )5کــه بــا توجــه بــه تراکــم پاییــن جمعیــت گونــه میتوانــد
تهدیــد تلقــی شــود .ازطرفــی خشکســالیهای مـداوم و گســترش
فعالیتهــای انســانیدر محیطهــای طبیعــی خــود تهدیــدی
بالقــوه امــا جــدی اســت کــه تعــادل اکولوژیــک آنهــا را برهــم
میزنــد .لــذا توصیــه میشــود بــرای حفاظــت و حمایــت از
گونــه  C. lamondiaeمــوارد زیــر مــورد توجــه قــرار گیــرد:
 .1جمعآوری بذر گیاه و نگهداریدر بانک ژن منابع طبیعی
 .2انجـام پژوهـش الزمدر زمینـه روشهـای احیـای گونهدر
رویشگاه اصلی
 .3کاشت گیاهدر باغهای گیاهشناسی
 .4بــا توجــه بــه رســالت اصلــی ســازمان حفاظــت
محیطزیســت و ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری
كشــور در حفاظــت از ذخایــر زیســتی بهویــژه گونههــای
نــ ادر و انحصــاری ،اعــام رویشــگاه حفاظتشــده ازطــرف
ســازمانهای مربوطــه در اســتانهای زنجــان و کردســتان
میتوانــددر حفــظ و نگهــداری گونــه مذکــور مؤثــر باشــد.
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