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جایگاه حفاظتی گونه
Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm د ر ایران 

عفت جعفری1*، احمد حاتمی2، غالمعباس قنبریان3، زیبا جم زاد4 و عاد ل جلیلی4
چکیده

جایگاه حفاظتی گونه Tanacetum paradoxum از خانواد ه   کاسنی ، بر اساس معیار های اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت 
)IUCN( مورد بررسی قرار گرفت. این کار با استفاد ه   از معیارهای میزان حضور، سطح تحت اشغال، تعد اد رویشگاه و تعد اد 
افراد بالغ د ر جمعیت )بر اساس بازد ید های صحرایی( و تعد اد رویشگاه انجام شد. گونه T. paradoxum انحصاری استان 
فارس است. تنها رویشگاه این گونه د ر مرکز استان فارس، د ر منطقه نیمه خشك سرد )جاد ه   سروستان به فسا، پست چنار، 
چشمه مورد ی( د ر ناحیه زاگرسی واقع شد ه    است. این گونه د ر مساحتی حد ود 560 متر مربع به صورت پراکند ه   حضورد ارد.

می شود.  محسوب   )Critically Endangered( انقراض  بحران  د ر  گونه   به عنوان  گیاه  این   IUCN معیارهای  بر اساس 
رویشگاه این گونه تحت تأثیر عوامل تخریبی انسانی است. مشاهد ات مید انی نشان د اد عد م مد یریت صحیح، برنامه های 
توسعه  جاد ه   سازی، معد ن کاوی، رفت و آمد زیاد ماشین ها باعث تخریب و نابود ی گیاه می شود و به د لیل ایجاد گرد و خاک، 
تباد الت گازی گیاه را د چار اختالل می کند. د کل فشار قوی، تغییر کاربری اراضی، احد اث باغ های زیتون و کشاورزی، 
ازجمله عوامل اصلی تهد ید کنند ه   این گونه انحصاری د ر منطقه به شمار می روند. بنابراین ضرورت د ارد، رویشگاه این گیاه 

به عنوان یك رویشگاه حفاظت شد ه   تعیین شود.
واژههایکلیدی: گونه انحصاری، د ر بحران انقراض، تیره کاسنی، Tanacetum paradoxum، رویشگاه 

Abstract
The conservation status of Tanacetum paradoxum, an Iranian endemic species of Asteraceae was evaluated 
and defined based on IUCN threat categories. It was studied according to the following categories: area of 
occupancy, extent of occurrence, the number of habitat and number of mature individuals of mature specimens 
in populations )based on field  and the number of locations(. The only habitat of this species is in center of Fars 
)on the road of Sarvestan to Fasa, Post-e Chenar, Cheshmeh Mordi(, in the cold semi-arid region. Its habitat 
is located in the Zagrosian phytogeographical district. Tanacetum paradoxum occupies an area of 560 m2 with 
scattered individuals in the area. Based on IUCN )International Union for Conservation of Nature(, it is a critically 
endangered species. The habitat of this species is affected by human activities. The field observations indicated 
that lack of management and inappropriate exploitation such as degradation of habitat by road construction and 
the transport of vehicles in the region, mining, power pole, land use change, construction of the olive garden and 
agriculture were the main threats to this species. Therefore, special attention and full conservation of habitat of 
the species are needed.
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 مقدمه
د ر بخش کشاورزی  توسعه  الزامات  بر کشور،  فعلی حاکم  د ر شرایط 
گسترد ه    کاربری های  تغییر  موجب  شهرنشینی  توسعه  و  صنعت  و 
منابع طبیعی اعم از مراتع، جنگل ها، اراضی حاشیه تاالب ها و حریم 
تخریب  که  می د هد  نشان  علمی  مطالعات  است.  شد ه    رود خانه ها 
می شود  محسوب  گونه ها  انقراض  اصلی  علل  از جمله  رویشگاه ها 
جزیره ای  موارد،  بسیاری  د ر  همچنین   .)Tilman et al., 1994(
شد ن زیستگاه های گیاهی و جانوری و عد م امکان تد اخل جمعیت ها 
مشاهد ه   می شود، د رنتیجه این امر گونه ها د ر نواحی محد ود جغرافیایی 
نظیر پارک های ملی یا قرق ها، ایزوله می َشوند. اد امه این روند د ر آیند ه   
می تواند منجر به کاهش جمعیت، تهد ید یا انقراض گونه های گیاهی شود.

به د لیل نیاز روزافزون به تولید ات د امی، بهره برد اری از گیاهان د ارویی 
و برد اشت چوب به عنوان سوخت و تهیه زغال، فشار بر عرصه های طبیعی 
کشور د ر حال افزایش است. منابع تولید آلود گی هوا )خود روها و د ود ناشی 
از کارخانه های صنعتی(، آلود گی ناشی از فعالیت های کشاورزی )مصرف 
بی رویه کود های شیمیایی و سموم آفت کش(، افزایش غلظت ریزگرد ها، 
تشد ید فرسایش خاک و رسوب زایی و آلود گی منابع آب سطحی، د فن 
غیر بهد اشتی زباله های شهری و بیمارستانی، از جمله منابع عمد ه   آالیند گی 
د ر محیط های طبیعی هستند. اثرات وجود آالیند ه های محیطی می تواند 
شرایط زیستگاه های طبیعی را برای رشد، تکثیر و زاد آوری و بقای نسل 
گیاهان، نامساعد کند. آلود گی های موجود، از آستانه تحمل بسیاری از 
گونه های گیاهی فراتر بود ه   و امکان خود پاالیی را از طبیعت سلب می کند 
)Terlizzi et al., 2005(. نتیجه این شرایط برگشت ناپذیری و تجمع مواد 
آالیند ه   د ر هوا، آب و خاک بود ه   که د ر نهایت وارد چرخه های زیستی و 
چرخه های عناصر می شود و اثرات جبران ناپذیری را بر سالمت موجود ات 
اولیه تولید برجای می گذارد. به عنوان حلقه  اکوسیستم از جمله گیاهان 
همچنین توسعه اراضی کشاورزی، هجوم گونه های غیر بومی و گیاهان 
هرز مزارع به مراتع استان از جمله علل افزایش جمعیت گونه های مهاجم 
است. از طرف د یگر فشار چرای شد ید د ام و حذف گونه های اند میك 
و بومی متعلق به مراحل باالیی کلیماکس هر منطقه، منجر به تهی شد ن 
آشیان های اکولوژیك شد ه   و امکان هجوم و تکثیر گونه های مهاجم را 
که بیشتر جزو گیاهان پیشتاز با حد اقل نیازهای محیطی هستند، فراهم 

.)Ferdinands et al., 2005( می سازد
مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  کشور  گیاهی  گونه های  از  بسیاری 
ازجمله خشك سالی و عوامل انسانی د ر طبقه د ر معرض خطر شد ید 
و نیز د ر بحران انقراض قرار د ارند. پایش و بررسی وضعیت گونه های 
آنها  انقراض  از فرسایش ژنتیکی و  به منظور پیشگیری  گیاهی کشور 

می  بایست به طور منظم و د وره ای انجام شود.
توجه به جایگاه حفاظتی گونه ها از اوایل قرن بیستم به عنوان یك موضوع 
 IUCN مهم د ر د نیا مورد توجه قرار گرفت. سازمان های بین المللی نظیر
به طور جد ی روی د ستورالعمل ها و روش های کار تحقیق کرد ه   و آنها را 
 IUCN 1994, 1998,( د ر نقاط مختلف جهان مورد آزمایش قرار د اد ه   اند
2012a, 2102b, 2014; Keith et al., 2008 ,2003 ,2001(. بررسی 
مقد ماتی جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی ایران اولین بار توسط جلیلی و 
جم زاد د ر سال 1378 انجام شد ه    است که طی آن 2405 گونه مورد ارزیابی 
.)Jalili & Jamzad, 1999( قرار گرفته و جایگاه حفاظتی آنها تعیین شد

گیاه Tanacetum paradoxum متعلق به تیره کاسنی است و طبق 
فلورا ایرانیکا )Podlech, 1986( و فلور ایران )مظفریان، 1387( گیاه 
انحصاری ایران بود ه   و فقط د ر استان فارس حضور د ارد. این جنس د ارای 
Anthe-(   160 گونه د ر د نیا و به عنوان سومین جنس بزرگ طایفه آنتمید ه
mideae( است که د ر آسیا، شمال آفریقا، شمال آمریکا و اروپا پراکنش د ارد 
)Oberprieler et al., 2007(. براساس فلورا ایرانیکا و فلور ایران این 
جنس د ارای 56 گونه د ر فالت ایران و 31 گونه د ر ایران است که 15 گونه 
آن انحصاری ایران است )مظفریان، 1387؛Podlech, 1986(. جوزف 
بورنمولر گیاه شناس آلمانی اولین شخصی بود که این گونه را د ر سال 1892 
از منطقه سروستان جمع آوری کرد و به عنوان گونه ای جد ید معرفی کرد.

اولین جستجو برای یافتن این گونه بعد از آقای بورنمولر د ر اوایل سال 
1370 توسط آقایان د کتر مظفریان و حبیبیان د ر محل تیپ انجام شد، بعد 
از آن د وباره د ر سال 1397 سه نگارند ه   اول این مقاله به منطقه عزیمت کرد ه   

و تعد اد کمی از بوته های آن را مشاهد ه   کرد ند.
د ر بررسی پوشش گیاهی استان طی بیست سال اخیر نیز هیچ پایه ای 
از این گونه به جز د ر محل تیپ مشاهد ه    نشد ه     است و می توان نتیجه 
گرفت که تا امروز تنها رویشگاه این گیاه د ر جهان، د ر سروستان فارس 
است. این گونه د ر منطقه نیمه خشك سرد استان فارس می روید. همه 
پایه های آن بالغ بود ه   و زاد آوری طبیعی با بذر وجود د ارد. با توجه به 
اهمیت شناسایی جایگاه حفاظتی گیاهان ایران و برنامه ریزی برای حفاظت 
از آنها د ر یك طرح تحقیقاتی ملی )جم زاد و جلیلی، 1395( به بررسی 
وضعیت گیاهان د ر رویشگاه های طبیعی پرد اخته شد. نتایج حاصل از 
این طرح برای یکی از گیاهان مورد مطالعه د ر این مقاله ارائه می شود.

 موادوروشها
که  د اد  نشان  فارس  استان  د ر  شد ه    جمع آوری  سوابق  و  بررسی ها 
قرار  استان  از  منطقه  یك  د ر  تنها   T. paradoxum گونه  رویشگاه 
د ارد. بنابراین د ر ابتد ا با استفاد ه   از منابع موجود مانند فلور ایران و فلورا 
ایرانیکا، محد ود ه   پراکند گی جغرافیایی گونه د ر منطقه نیمه خشك سرد 
د ر جاد ه   سروستان به فسا، پست چنار، چشمه مورد ی تعیین و بر اساس 
روش تحقیق طرح ملی )جم زاد و جلیلی، 1395(، با پیمایش صحرایی 
مساحت کل زیر پوشش گونه و تعد اد بوته ها د ر این سطح مشخص شد. 
سپس مشخصات منطقه شامل محل نمونه برد اری، ارتفاع از سطح د ریا 
و طول و عرض جغرافیایی ثبت شد. د ر پایان با استفاد ه   از اطالعات 
ثبت شد ه   و یاد د اشت برد اری از عوامل محد ود کنند ه   حیات این گونه د ر 
منطقه و با استفاد ه   از روش طبقه بند ی IUCN بر مبنای معیارهای میزان 
حضور، سطح اشغال، تعد اد افراد بالغ و تعد اد رویشگاه، جایگاه حفاظتی 

 .)IUCN, 2014( گونه مورد نظر تعیین شد

 جمعآوریاطالعاتاکولوژیکمحل
منطقه چشمه مورد ی د ر فاصله 90 کیلومتری جنوب شرق شهر شیراز و 
د ر ارتفاع تقریبی 1750 متری از سطح د ریا قرار د ارد. اقلیم منطقه از نوع 
نیمه خشك سرد و تپه ماهوری است، عمد ه   سیستم های آب و هوایی که 
منطقه مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار می د هند، نظیر اکثر مناطق کشور 
منشأ غربی د ارند. 93 د رصد بارند گی ها د ر شش ماه د وم سال و د ر 
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ماه های د ی و اسفند مشاهد ه   می شود. متوسط بارند گی کل منطقه 
حد ود 352 میلی متر برآورد شد ه   است. میانگین حد اکثر د رجه 
حرارت برابر با 26/9 د رجه سانتی گراد و میانگین حد اقل آن 10/4 
د رجه سانتی گراد است. گونه های گیاهی غالب موجود د ر منطقه

Zygophyllum atriplicoides ،Amygdalus scoparia و 
Pistatia atlantica است.

Tanacetum paradoxum مشخصاتگیاهشناسی 
(Boiss.) Bornm

گیاه خشبی، پشته ای، بیخ ساقه چوبی، به ضخامت تا 10 میلی متر. 
ساقه ها متعد د، نازک، ترکه ای، با کرک های د و شاخه ای؛  به  ارتفاع 
20 تا 35 سانتی متر، با کرک های انبوه نمد ی کوتاه، د ر بخش قاعد ه   ای 
اصوالً با کرک های بسیار انبوه، د ر بخش فوقانی منشعب، با شاخه های 
گسترد ه   مورب، با برگ های کوچك، د ر انتها منتهی به یك کپه. برگ ها 
با کرک های نمد ی خاکستری انبوه؛ برگ های قاعد ه   ای به طول 2 تا 2/5 
سانتی متر، د مبرگ د ار سه برگچه ای؛ د مبرگ ها د ر قاعد ه   کمی پهن شد ه  ؛ 
برگ های پایین ساقه مشابه قاعد ه   ای ها ولیکن با برگچه های باریك تر؛ 
برگ های میانه و باالی ساقه کامل، بد ون د مبرگ یا با د مبرگ بسیار 
کوتاه. کپه ها متعد د، جور جنس، گل ها همگی نر و  ماد ه  ، زرد، لوله ای؛ 
لوله جام با کرک های انبوه فرد ار. گرببان نیمه کروی- فرفره ای، به قطر 
4تا 6 و ارتفاع 2/5 تا 4 میلی متر، با برگه های گریبانی همپوش، سه  
رد یفی، د ر سطح پشتی با کرک های نمد ی خاکستری انبوه؛ بیرونی ها 
بیرونی ها،  از  بلند تر  بار  د و  د رونی ها  تیز؛  نوک  باریك،  سه گوشه ای 

تخم مرغی، د ایره ای، با لبه غشایی؛ نهنج کروی )شکل 3(.

 عواملتهدیدکننده
توسعه ا ی  برنامه های  با  متأسفانه  گونه،  این  جمعیت  و  رویشگاه 
ماشین ها  رفت و آمد  به د لیل  و   شد ه    تخریب  معد ن کاوی،  جاد ه   سازی، 
و  شد ه    اختالل  د چار  گیاه  گازی  تباد الت  گرد و خاک،  ایجاد  و 
وجود  همچنین  می شود  گیاه  نابود ی  و  تخریب  باعث  سرانجام 

زیتون  باغ های  احد اث  اراضی،  کاربری  تغییر  قوی،  فشار  د کل 
.)4 )شکل  است.  گرفته  قرار  تهد ید  مورد  شد ت  به  کشاورزی،  و 

 بحثونتیجهگیری
گیاه T. paradoxum د ر فصل بهار وارد فاز رویشی و د ر تابستان 
و پاییز وارد فاز زایشی می شود. تعد اد رویشگاه آن د ر ایران و استان 
تك پایه های  به صورت  گیاه  این  است.  محل  یك  به  منحصر  فارس 
نیمه خشك سرد  منطقه  د ر  متر مربع  د ر مساحتی حد ود 560  پراکند ه   
استان فارس )د ر جاد ه   سروستان به فسا، پست چنار، چشمه مورد ی( 
و  تپه ماهوری  بخش  د ر  منطقه  این  و 2(.  د ارد )شکل های 1  حضور 
د رسطح  کامل  پیمایش  براساس  شد ه    است.  واقع  زاگرسی  ناحیه 
رویشگاه، فقط 115 پایه از این گونه د ر منطقه مشاهد ه   شد )جد ول1(. 
باغ های  ایجاد  و  کشاورزی   ،T. paradoxum رویشگاه  د راطراف 
منطقه  خود روی  رویش های  همچنین  د ارد،  خاصی  رونق  زیتون 
،Bromus sterilis, Bromus tectorum( یك ساله  گونه های  شامل 
Taeniatherum asperum, Linum album(، گونه های علفی چند ساله

،Artemisia sieberi ،Stachys inflata ،Gypsophila pallida(
،Eryngium billardieri ،Stipa barbata ،Scabiosa kermanensis

Centaurea bruguieriana ،Helichrysum oligocephalum(، گونه های 

Astragalus arbusculinus، Echinops endo�( چند ساله  بوته ای 
 trichus Ebenus stellata ،Pycnocycla nodiflora  ،Helianthemum

،Acer monspessulanum( د رختی  و  گونه های  د رختچه ای  و   )lippii

Amygdalus scoparia( است.

بر اساس استاند ارد ها و معیارهای اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت، 
اگر محد ود ه   پراکند گی جغرافیایی یك گونه )میزان حضور( کمتر از 100 
کیلو متر مربع و سطح تحت اشغال آن کمتر از 10 کیلو متر مربع برآورد 
شود و تنها د ر یك رویشگاه حضور د اشته و تعد اد پایه های آن کمتر از 
250 پایه باشد، گونه د ر گروه »د ر بحران انقراض« طبقه بند ی می شود. 
گونه T. paradoxum د ر یك رویشگاه بسیار محد ود )560 متر مربع( 
تنها د ر استان فارس از ایران گزارش شد ه    است )شکل 5(. همچنین 

 T. paradoxum شکل1- رویشگاه طبیعی گونه د ر بحران انقراض
)عکس از: غالمعباس قنبریان(

شکل2- نمایی از گونه T. paradoxum )عکس از: غالمعباس قنبریان(

 مختصات
جغرافیایی

ارتفاع  از سطح 
د ریا )متر(

تعد اد پایه گیاهان د ر 
سطح رویشگاه

 تعد اد رویشگاه
د ر استان

مساحت سطح تحت 
اشغال )مترمربع(

محد ود ه   حضور گونه 
نام گونه)کیلومترمربع(

53˚ 18΄ 43"
29˚ 12΄ 31"1812115 15600/01 

Tanacetum 
paradoxum

Tanacetum paradoxum Bornm. جد ول 1- اطالعات جمع آوری شد ه   از رویشگاه گونه
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T. paradoxum شکل 5- میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه د ر بحران انقراض  T. paradoxum شکل 4- د کل فشار قوی احد اث شد ه   د ر رویشگاه گیاه
)عکس از: غالمعباس قنبریان(

شکل 3- نمای نزد یك برگ گیاه T. paradoxum )عکس از: غالمعباس قنبریان(
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جمعیت این گونه به د لیل برنامه های توسعه ، احد اث باغ های زیتون و 
کشاورزی، به شد ت رو  به  کاهش است.

T. paradoxum جزو  اینکه رویشگاه طبیعی گونه  به  با توجه 
مناطق حفاظت شد ه   نیست، لذا پیشنهاد می شود از طریق اعالم قرق و 
ایجاد ذخیره گاه گونه های انحصاری، از حیات این گونه محافظت شود. 
انحصاری  گیاهان  نگهد اری  و  اهمیت حفظ  د ر  منطقه  مرد م  آموزش 
باشد. د اشته  گونه  این  از  حفاظت  د ر  کلید ی  و  مهم  نقش  می  تواند 
قرق  صورت  د ر  پس  می  شود،  تکثیر  به راحتی  بذر  با  گیاه  این 
می توان به  احیای این گونه د ر منطقه کمك کرد. همچنین با استفاد ه   
از روش های حفاظت د ر خارج از رویشگاه اصلی شامل جمع آوری و 
نگهد اری بذر د ر بانك ژن و ایجاد ژرم پالسم د ر باغ های گیاه شناسی 

می توان از این گونه  حفاظت کرد.
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