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بررسی جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
 در ایرانKaviria zehzadii
 و زیبا جمزاد2 حسن امیرآبادیزاده،*1نرجس عزیزی
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چکیده

 ازجمله گونههای گیاهی انحصاریAmarantaceae  متعلق به خانوادهKaviria zehzadii (Akhani) Akhani گونه
ایران است که رویشگاه طبیعی آن منحصرا ً در منطقهای در تربت جام (بین محمدآباد و ملو) در استان خراسان رضوی
) این گونهAOO(  سطح تحت اشغال، ضمن بازدیدهای میدانی و برداشت قطعهنمونه در رویشگاههای آن.قرار دارد
، بنابراین. کیلومتر مربع برآورد شد0/51 ) در محدوده انتشار آنEOO(  کیلومتر مربع و میزان حضور گونه0/174
 سطح،) با استناد به سه معیار محدوده پراکنشIUCN( این گونه براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
 رویشگاه، لذا برای حفظ و بقای آن.) طبقهبندی میشودCR(  در گروه در بحران انقراض،تحت اشغال و تعداد جمعیت
.مزبور باید بهعنوان یک ذخیرهگاه ژنتیکی مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد
 بحران انقراض، جمعیت، گونه انحصاری، جایگاه حفاظتی:واژههای کلیدی

The conservation status of Kaviria zehzadii, an endemic species of Iran
N. Azizi1*, H. Amirabadi Zadeh2 and Z. Jamzad3
Abstract

 he genus Kaviria zehzadii (Akhani) Akhani of Amarantaceae family is one of the Iranian endemic speT
cies, whose natural habitat is located exclusively in Torbat Jam (between Mohammad Abad and Malo) in
Khorasan Razavi province. Based on field visits, the area of occupancy (AOO) of this species was defined
0.174 km2 and the extent of occurrence (EOO) was estimated to be about half a square kilometer. Therefore, according to the criteria of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), this species
is classified as Critically Endangered (CR). To conserve the species, its habitat should be protected as a
genetic reserve.
Keywords: Conservation status, endemic species, population, Critically Endangered (CR)
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مقدمه

مطالعـات و بررسـیها در مورد گیاهـان و گونههای در حـال انقراض و
مسـئله حفظ ذخایر ژنتیکی در دنیا از سـال  1940بهطور بسـیار جدی
مطـرح شـده و کمکـم سـازمانها و ارگانهای مختلفی ازجملـه اتحادیه
جهانـی حفاظت از طبیعت ( )IUCNتشـکیل شـد .ازجمله اهـداف این
اقدامات میتوان به حفظ تنوع زیسـتی ،توسـعه پایـدار و تعیین وضعیت
حفاظتی گونههای گیاهی و تعیین مناطق حفاظتشده برای حفظ ذخایر
ژنتیکی اشاره کرد ( .)IUCN, 2017نخستین بار بررسی مقدماتی جایگاه
حفاظتـی گونههای گیاهـی ایران توسـط جلیلی و جمزاد انجام شـد که
براسـاس آن  432گونه آسـیبپذیر و  21گونه در معرض خطر انقراض
فهرسـت شـدند ( .)Jalili & Jamzad, 1999همچنین جایگاه حفاظتی
بلوطهای ایـران (پناهی وجـمزاد ،)1396 ،وضعیـت حفاظتی گونههای
سرخس استان گیالن (اسکندری 6 ،)1391 ،گونه از مرزههای انحصاری
(محبـی و همـکاران )1395 ،و گونههـای بـادام کوهی در اسـتان فارس
( )Borjian, 2014از موضوعـات مورد بررسـی بودهاند.
بـا توجـه به اینکـه حفاظـت از گونههـای گیاهی و رویشـگاههای
منحصربهفـرد ،کلیـد تعـادل چرخـه اکولوژیک اسـت ،بنابرایـن صیانت
از گونههـای در حـال انقراض نیز اهمیت بسـیار باالیـی دارد (کارگری،
 .)1390تعـداد گونههای گیاهی در حال انقراض بهعلت تغییرات اقلیمی،
خشکسـالیهای اخیر ،فرسـایش خـاک و دخالتهای بیرویه انسـانی
بهطـور صعـودی در حال افزایش اسـت (صفـوی  .)1395لذا شـناخت

گونههای مزبور ،اطالع دقیق از وضعیت رویشـی و رویشـگاهها ازجمله
سـطح تحت اشـغال ،محـدوده پراکنش و تعـداد پایههای جـوان و بالغ و
درصـد زادآوری بـرای تعیین جایـگاه حفاظتی آنهـا و برنامهریزی برای
حفاظـت از ذخایـر ژنتیکـی ضـروری اسـت .در این مطالعه به بررسـی
و تعییـن جایگاه حفاظتی گونه انحصـاری  Kaviria zehzadiiپرداخته
شـده است.

مواد و روش ها
رویشگاه گونه Kaviria zehzadii

تنها رویشگاه گونه  Kaviria zehzadiiدر ناحیه ایرانو -تورانی در استان
خراسـان رضوی ،شهرسـتان تربت جام بین محمدآباد و ملو ،در قالب 3
جمعیت و در پاییندست ارتفاعات گچی واقع شده است .طی بازدیدهای
میدانی و پس از شناسایی گونه مزبور براساس فلور ایرانیکا و دیگر منابع
( )Rechinger, 1977; Akhani, 1997پس از ثبت مختصات جغرافیایی
جمعیتهـا ،وضعیـت زادآوری ،تعداد نمونههای بالـغ در هر قطعه نمونه،
وضعیـت بهرهبـرداری و تغییر احتماًلی کاربری اراضی بررسـی شـد .در
ادامـه برخـی فاکتورهـای ضروری وضعیـت حفاظتی گونـه مزبور نظیر
سـطح تحت اشغال و محدوده پراکنش توسط نرمافزار آنالین GeoCAT
( )Geocat.kew.orgتعیین شد (( )Bachman, et al., 2011شکل .)1
همچنیـن تعـداد جمعیتها و تعـداد پایههای گیـاه براسـاس معیارهای
 IUCNمحاسـبه شـد( ،جدول .)1

شکل  -1پراکندگی جغرافیایی ،میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه Kaviria zehzadii
جدول  -1مشخصات محل رویش گونه  ،Kaviria zehzadiiابعاد هر قطعه نمونه و تعداد پایهها
محل پراکنش

مختصات جغرافیایی

ارتفاع (متر) ابعاد قطعه نمونه (متر مربع) تعداد پایه در هر قطعه نمونه

 35کیلومتری تربت جام 7 ،کیلومتر بعد از محمدآباد

61° 01' 48"N
35° 13' 1.8"E

814

4×5

7-6

 37کیلومتری تربت جام 9 ،کیلومتر بعد از محمدآباد

61° 01' 21"N
35° 12' 0.8"E

780

5×20

7

 39-38کیلومتری تربت جام 11 ،کیلومتر بعد از محمدآباد

61° 01' 17"N
35° 12' 19"E

720

5×4

7
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موقعیت تاکسونومیکی گونه

نتایج

Kaviria zehzadii (Akhani) Akhani
طــی بازدیدهــای صحرایــی مشــاهده شــد کــه عمــده پراکنــش
در ابتــدا گونــه  Salsola zehzadiiتوســط آخانی ( )1996گونــه مزبــور در حاشــیه جــاده و در پاییندســت تپههــای
بهعلــت برخــی صفــات ریختــی ویــژه ماننــد بیکــرک گچــی تــا  4کیلومتــر بــا تراکــم بهنســبت مناســب و همــراه بــا
بــودن گیــاه ،آرایــش دســتهای برگهــا و رنــگ ســبز زادآوری اســت .حضــور ایــن گونــه در زیســتگاه گچــی ،نشــان
تیــره آنهــا بهعنــوان گونــه انحصــاری جدیــدی از خراســان از قابلیــت آن در جلوگیــری از فرســایش خــاک دارد .در کل،
معرفــی شــد .اســدی ( )1385در فلــور ایــران شــماره  ،38رویشــگاه ایــن گونــه خشــک بیابانــی ســرد بــوده و حداقــل و
ایــن گونــه را جمعیتــی از گونــه  Salsola tomentosaبــا حداکثــر ارتفــاع آن 700تــا  815متــر از ســطح دریــا اســت.
برگهــای نیمهاســتوانهای گاه بیکــرک و غیرگوشــتی تــا میانگیــن میــزان بارندگــی ســاالنه و دمــای منطقــه بهترتیــب
اندکــی گوشــتی و متــرادف با آن دانســت .ســپس آخانــی ( 168 )2007میلیمتــر و  15/7درجــه ســانتيگراد اســت .تیــپ
براساس شــواهد ریختی و مولکولی گونه Salsola zehzadii
غالــب منطقــه  Artemisia turanicaو Salsola orientalis
را بــه جنــس  Kaviriaمنتقل و گونه انحصــاری Kaviria
است و از گونههای همراه میتوان به Astragalus kavirensis
طی
 zehzadiiرا معرفــی کــرد.
Atraphaxis spinosa, Salsola tomentosa
بازدیدهای

خصوصیات گیاهشناسی

Poa bulbosa, Artemisia diffusa
صحرایی مشاهده
 Cleome turkmena, Ephedra minorو
شد که عمده پراکنش گونه
 Limonium sogdianumاشاره کرد.
 Kaviria zehzadiiدر حاشیه جاده و در
براســاس معیارهــای IUCN

گیاهــی چندســاله بــهارتفــاع تــا 60
ســانتيمتر ،در قاعــده بســیار
پاییندست تپههای گچی تا 4کیلومتر با تراکم
منشــعب و چوبــی ،صــاف
و بــا اســتفاده از نر مافــزار
این
حضور
است.
زادآوری
با
همراه
و
مناسب
نسبت
ه
ب
و بــدون کــرک؛ ســاقهها
 GeoCATو بــر مبنــای
جلوگیری
در
آن
قابلیت
از
نشان
گچی،
زیستگاه
در
گونه
ایســتاده ،شــاخههای باالیی
مختصــات جغرافیایــی نقــاط
این
رویشگاه
کل،
در
دارد.
خاک
فرسایش
از
درخشــان؛ انشــعابات پایینــی
پراکنــش ،ســطح تحــت اشــغال
گونه خشک بیابانی سرد بوده و حداقل
ممتــد و کشــیده و شــاخههای گلدار
گونــه مزبــور  0/174کیلومتــر مربــع
و حداکثر ارتفاع آن  700تا 815
آویــزان دارد .برگهــا بســیار گوشــتی و
و میــزان حضــور آن 0/51کیلومتــر مربــع
متر از سطح دریا است.
بهرنــگ ســبز تیــره ،اســتوانهای ،خطــی بــا
بــرآورد شــد .بهاســتناد نتایــج بهدســت آمــده
آرایــش دســتهای  5-3برگــی اســت .برگهــای
و براســاس شــیوهنامه اتحادیــه جهانــی حفاظــت از
بیرونــی بخشهــای پایینتــر ســاقه بهطــول -10
طبیعــت ،بهدلیــل اینکــه محــدوده پراکندگــی جغرافیایــی
 20و عــرض  3-2میلیمتــر بــوده و برگهــای درونــی
گونــه ،کمتــر از  100کیلومتــر مربــع اســت ،لــذا ایــن گونــه
ســاقه یکســوم تــا دو ســوم طــول برگهــای بیرونــی اســت.
جــزو گیاهــان در بحــران انقــراض ( )CRطبقهبنــدی میشــود.
برگههــا اســتوانهای تــا نیماســتوانهای ،کوتاهتــر از برگهــا و گســتره محــدود پراکنــش ایــن گونــه اندمیــک و تپههــای گچــی
همانــدازه یــا کمــی کوتاهتــر از گلپوشهــا اســت .برگکهــا و خشــک محمدآبــاد بــه ملــو بهعنــوان تنهــا زیس ـتبوم مناســب
 6-5میلیمتــر طــول داشــته و در قاعــده پهــن بــا لبــه غشــایی ،آن ،نشــان از وابســتگی زیــاد گونــه  Kaviria zehzadiiبه شــرایط
نوککنــد اســت .گلپوشهــا بهطــول  3تــا  3/7میلیمتــر ،بــا اکولوژیکــی رویشــگاه خــود دارد .مهمتریــن تهدیــد رویشــگاه،
 3رگــه ،نوککنــد و بهطــرز نامحســوس لــوبدار هســتند .خــط فرســایش طبیعــی خــاک بهدلیــل بافــت غیرفشــرده و سســت گچی
عرضــی تــا یکســوم طــول گلپــوش ،در بــاالی خــط بــا یــک آن اســت .اگرچــه بهدلیــل شــرایط خــاص اکولوژیکــی و مــرزی
دســته از موهــای ریــش بــزی بهطــول  1/2تــا  1/5میلیمتــر منطقــه ،چــرا منحصــر بــه دامهــای ســاکنان محلـی اســت و بهعنوان
دیــده میشــود .گلپــوش در مرحلــه میــوه ب ـالدار بــوده و بــال تهدیــدی در منطقــه بهچشــم نمیآیــد ،امــا بهعلــت وجــود جــاده
بهقطــر  10 -7میلیمتــر بــه رنگهــای مختلــف زرد کمرنــگ اصلــی در بافــت رویشــگاه ،تخریب زیســتگاه در درازمــدت دور از
تــا صورتــی کمرنــگ اســت .مســنترها در بخــش پایینتــر ذهــن نیســت .لــذا بررســی شــرایط زیســتی رویشــگاه آن بهمنظــور
کمــی ســیاه میشــوند .گلپوشهــا بــاالی بــال ،مخروطــی بــا آگاهــی از نیازهــای الزم بــرای حفــظ و تــداوم حیــات ایــن گونــه
موهــای ســفید ریشبــزی تشــکیل میدهنــد .بســاک بهطــول ضــروری اســت .همچنیــن نظــر بــه کوچکــی ســطح تحــت اشــغال
 2میلیمتــر بــوده و خامــه بهطــول  1/5میلیمتــر ،در بــاال بــا گونــه مــورد مطالعــه ،الزم اســت رویشــگاه منحصربهفــرد آن
زائــدهای بهطــول  1/1میلیمتــر ،سهگوشــه و نوککنــد اســت حفاظتشــده اعــام شــود و اقدامــات الزم بــرای حفــظ اکوسیســتم
(شــکلهای 3 ،2و .)4
مزبــور بهعمــل آیــد.
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منابع

.Chenopodiaceae  تیــره،38  شــماره، فلــور ایــران.1385 ،. م،اســدی
. صفحه508 ، تهران،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 بررســی.1391 ،. ع، و مازوجــی. س، شــیرزادیان،. ب، ریاضــی،. م،اســکندری
گونههــای ســرخس در معــرض تهدیــد در اســتان گیــان و مقایســه
طبقهبنــدی حفاظتــی بــا معیارهــای ســازمان جهانــی حفاظــت از طبیعــت
.1-9:)1(13 ، رســتنیها.)IUCN( و منابــع طبیعــی
 نشــریه. جایــگاه حفاظتــی بلوطهــای ایــران.1396 ،. ز، و جـمزاد. پ،پناهــی
.82-91 :)1(2 ،طبیعت ایران
 معر فــی تعــد ا د ی ا ز گیا هــا ن نــا د ر.1 3 9 5 ، .  ر.  س، صفــو ی
 همایــش ملــی یافتههــای پژوهــش و فنــاوری.و در معــرض خطــر کشــور
. ایــران، تهــران، دانشــگاه تهــران.در اکوسیســتمهای طبیعــی و کشــاورزی
 حفاظــت طبیعــی از گیاهــان در معــرض خطــر ازطریق.1390 ،. الــف،کارگــری
 نخســتین همایــش بــاغ گیاهشناســی.باغهــای بوتانیــک و مراکــز حفاظتــی
. ایران، تهــران، مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتع کشــور.ایــران
 گونه6  جایــگاه حفاظتی.1395 ،. غ، و بخشــی خانیکــی. ز، جـمزاد،. ج،محبــی
.74-79:)1(1 ، نشریه طبیعت ایران،انحصاری مرزه در ایران
Akhani, H., Edwards, G. and Roalson, E.H., 2007.
Diversification of the old world Salsoleae s.l. (Chenopodiaceae): molecular phylogenetic analysis of nuclear
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