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جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران
نسترنجلیلیان1*،مصطفینعمتیپیکانی2،عادلجلیلی3وزیباجمزاد3

چکیده
Zeugandra iranica تنها گونه جنس Zeugandra از تیره گل استکانی است. این گونه علفی چندساله انحصاری ایران )استان 
کرمانشاه( بوده و رویشگاه اصلی آن در منطقه گهواره است. گرچه در چند رویشگاه دیگر به طور نادر پراکنش دارد، اما بیشترین 
حضور این گونه در منطقه گهواره است که پوشش جنگلی با گونه غالب بلوط ایرانی دارد. بر اساس 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 این گونه با بازدیدهای صحرایی و برداشت قطعه نمونه در رویشگاه های آن، 6 هکتار و میزان 
حضور گونه در محدوده انتشار آن با استفاده از نرم افزار GeoCat،ا 98 هزار هکتار برآورد شد. بنابراین، این گونه در طبقه »در 
بحران انقراض« قرار می گیرد. از آنجایی که آرایه های تک گونه ای شامل گونه هایی هستند که ممکن است برای همیشه از بین 
بروند و ژنوم مرتبط با آنها هیچ جای دیگری در منطقه یافت نمی شود، پیشنهاد می شود که راهکارهای مناسب برای جلوگیری 

از انقراض این گونه در نظر گرفته شود. 

.Zeugandra iranica ،واژه های کلیدی: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، ایران، جایگاه حفاظتی، گونه انحصاری

Abstract
Zeugandra iranica is the only species of the genus Zeugandra of Campanulaceae family. This perennial herbaceous 
species is endemic of Iran (Kermanshah province). The main distribution of this species is Gahvareh region in 
Kermanshah province; however, it is found in some other habitats in the province. This region includes oak forests 
with dominant species of Quercus brantii. Based on IUCN guidelines, three criteria were used to evaluate the status 
of this species as follows: Extent of occurrence (EOO), area of occupancy (AOO) and size of population. Based 
on field studies and establishing plots, Zeugandra iranica occupies an area of six ha. The extent of occurrence 
was estimated to be 98000 ha using GeoCAT software. According to our results, Zegundra iranica is defined as 
a critically endangered (CR) species. As monotypic taxa contain the species that may disappear forever and the 
genome associated with them is not found elsewhere in the region, it is recommended that appropriate approaches 
should be taken to prevent extinction of this species.

Keywords: Conservation status, IUCN, endemic species, Campanulaceae family, Zeugandra, Iran
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The conservation status of  Zeugandra iranica, an endemic species of Iran
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 مقدمه
عوامل متعددی در تخریب و از بین رفتن رویشگاه  های بلوط زاگرس 
دخیل هستند که مهمترین آنها عامل انسانی است. در جنگل  های بلوط 
مناطق گهواره و اسالم  آباد غرب در استان کرمانشاه، اکثر تخریب  ها به  دلیل 
چرای بی  رویه و در عرصه  های کم  شیب، تبدیل عرصه  های جنگلی به 
زمین های زراعی گندم دیم و حبوبات است. تاکنون در مورد وضعیت 
است.  شده  انجام  محدودی  مطالعات  ایران  گیاهی  گونه  های  حفاظتی 
بررسی مقدماتی جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی ایران توسط جلیلی 
و جم  زاد )Jalili & Jamzad, 1999( انجام شد که بر اساس آن، 432 
گونه آسیب  پذیر و 21 گونه در معرض خطر انقراض تشخیص داده شدند. 
اسکندری )1391( نیز گونه  های سرخس در معرض تهدید را در استان 
گیالن مورد بررسی قرار داد و 17 گونه در معرض تهدید شناخته شد. 
انحصاری  مرزه  گونه  حفاظتی 6  جایگاه   )1395( همکاران  و  محبی 
 )IUCN( ایران را بر اساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
در طبقه در بحران انقراض )CR( قرار دادند. پناهی و جم  زاد )1396( 
آرایه ایران،  بلوط  های  از  تاکسون   9 حفاظتی  جایگاه  بررسی  با  نیز 

Quercus brantii var. brantii را در طبقه نزدیک به تهدید معرفی 
کرده و سایر آرایه  های این جنس را در طبقه آسیب  پذیر قرار 

جایگاه  بررسی  با   )2014( همکاران  و   Borjian دادند. 
 Amygdalus reticulata انحصاری  گونه  حفاظتی 

در استان فارس، این گونه را در طبقه در بحران 
انقراض قرار دادند. جم  زاد و معین )1396( هم 

 Salvia aristata جایگاه حفاظتی گونه
انقراض  خطر  معرض  در  طبقه  در  را 

دیناروند و حمزه )1396(  کردند.  تعیین 
خوزستانی گاوزبان  حفاظتی  جایگاه  نیز 

اسـاس  بـر  را   )Echium khuzistanicum(
معیارهـای IUCN در معرض خطر انقراض تعیین کردند.

Zeugandra iranica موقعیت تاکسونومیکی 
 )Campanulaceae( جنس انحصاری از تیره گل  استکانی Zeugandra

 )Rechinger & Schiman-Czeika,1965( ایرانیکا  فلورا  در  است. 
به  عنوان   Z. iranica P. H. Davis گونه  و   Zeugandra جنس 
جنس و گونه انحصاری از غرب ایران )استان کرمانشاه( معرفی شده 
کرمانشاه  استان  از  را   Z. iranshahrii  ،)1980( اسفندیاری  است. 
)سراب اسکندر( معرفی کرد. جلیلیان )1389( در فلور ایران شماره 
و  داد  قرار    Z. iranica گونه  با  مترادف  را   Z. iranshahrii  ،66
است.  ایران  انحصاری  گونه،  یک  داشتن  با  جنس  این  براین اساس 
آرایه  های تک  گونه  ای، گونه  هایی را شامل می  شوند که ژنوم مرتبط با آنها 
در هیچ جای دیگری در منطقه یافت نمی  شود و ممکن است در صورت 
بروز بحران  های محیطی برای همیشه از بین بروند. جمعیت  های کوچک 
این گونه  ها گرده  افشان  های کمتری را جذب می  کنند و قدرت تولید مثلی 
پایین تری دارند. به  عبارت دیگر، جریان ژنی در این جمعیت  ها کمتر 
است. این گونه  ها به  دلیل کمکی که به ردیابی منشأ و مسیر مهاجرتشان 
با کمک الگوی پراکنش می  کنند، در دانش جغرافیای گیاهی از اهمیت 

خاصی برخوردارند. بنابراین الزم است از نظر مولکولی، سیتوژنتیکی 
 Krajewski, 1991; Rana and( بررسی شوند  نیز  بیولوژیکی  و 

.)Ranade, 2009; Bora, 2015

 روش پژوهش
اکوسیستم های  و  گیاهان  حفاظتی  جایگاه  تعیین  طرح  قالب  در 
که    Z. iranica انحصاری  گونه   )1395 جم زاد،  و  )جلیلی  ایران 
برداشت  و  صحرایی  بازدیدهای  با  می  روید،  کرمانشاه  استان  در 
ابتدا  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  اصلی  رویشگاه  های  در  قطعه  نمونه 
محدوده پراکنش گونه در ایران )استان کرمانشاه( بر اساس اطالعات 
)آقابیگی و جلیلیان، 1389( مشخص شد.  فلوری  منابع  موجود و 
اتحادیه جهانی  دستورالعمل  و  تحقیق طرح  اساس روش  بر  سپس 
IUCN، بر اساس سطح پوشش جمعیت  های گونه، قطعه  نمونه  هایی 
به ابعاد مختلف یک، 9 و 100 مترمربع پیاده شد و تعداد بوته در هر 
قطعه  نمونه، تاریخ جمع  آوری، ارتفاع از سطح دریا، نام محل و طول و 
عرض جغرافیایی نیز ثبت شد )جدول 1(. برای تعیین جایگاه حفاظتی 
طبیعت  از  حفاظت  بین  المللی  اتحادیه  شیوه  نامه  از  جنس  این 
حضور  میزان  به  مربوط  معیار  سه  از  و   (IUCN, 2017)
(Extent of occurrence/EOO)، سطح تحت اشغال

 (Area of occupancy/AOO) و تعـداد افـراد 
جمعیت اسـتفاده شـد. نقشـه پراکنش با استفاده 
و    (ArcGIS ver. 10.3) نرم  افـزار  از 
جغرافیایـی  مختصـات  اسـاس  بـر 
نقـاط کـه توسـط GPS ثبـت شـده بود، 
تهیـه شـد )شـکل 1(. بـا اسـتفاده از نرم  افـزار)
حضور  میزان   GeoCAT (geocat.kew.org)

جمعیت  های مربوط به گونه نیز تعیین شد.

 مشخصات رویشگاه
غرب  جنوب  و  غرب  در   Zeugandra جنس  رویشگاه 
منطقه  در  آن  پراکنش  عمده  و   )1 شکل  و   1 )جدول  کرمانشاه 
ایرانی  بلوط  غالب  گونه  با  پوشش جنگلی  دارای  که  است  گهواره 
(Quercus brantii var. brantii) و گونه  های همراه درختی و درختچه  ای

 ،(Acer monspessulanum subsp. cinerascens) شامل کیکم
،(Cotoneaster morulus) شیرخشت ،(Amygdalus orientalis) بادام
وحشـــی آلبالـــوی   ،(Pyrus syriaca) وحشـــی  گالبـــی 

 (Crataegus pontica) زالزالـک   ،(Cerasus microcarpa)
و تنگرس (Rhamnus persica) است. حداقل و حداکثر ارتفاع 
رویشگاه  های این گونه، 1200 تا 2200 متر از سطح دریا است. بارش 
میانگین ساالنه 479 میلی  متر، دمای بیشینه مطلق 41/3، دمای کمینه 
مطلق 23/2- و دمای میانگین ساالنه 13/7 درجه سانتی گراد است.

منطقه گهواره با داشتن 77 هزار و250 هکتار جنگل و 16 هزار و 725 
هکتار مرتع یکی از بخش  های غنی از نظر تنوع زیستی گیاهی و مرکز 
است.  کرمانشاه  استان  در  زاگرس  از جنگل  های  اصلی طرح صیانت 

 در 
جنگـل  هـــــای 

بلـوط مناطـق گهـواره و 
اسالم  آباد غرب در استان کرمانشاه، 

اکثـر تخریب  ها به  دلیل چـرای بی  رویـه و در 
عرصه  های کم  شـیب، تبدیـل عرصه  های 

جنگلـی بـه زمین هـای زراعی 
گنـدم دیـم و حبوبات

 است.  
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 نتایج و بحث
بـر اسـاس ایـن پژوهـش، بـا اسـتفاده از نرم  افـزار GeoCAT و بـر 
مبنـای مختصـات جغرافیایی نقـاط پراکنش، سـطح تحت اشـغال گونه
 Z. iranica، 6 هکتار و میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن 98 هزار 
هکتار برآورد شد. به استناد نتایج به  دست  آمده و بر اساس شیوه  نامه اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعت، به  دلیل اینکه سطح تحت اشغال کمتر از 1000 
هکتار است، این گونه در طبقه در بحران انقراض )CR( قرار می گیرد. 
محدوده  رویشگاه  مجموع 11  از  رویشگاه  در 9  که  است  به  ذکر  الزم 
انتشار این گونه، به  صورت نادر و پایه های منفرد مشاهده شده و فقط در 
رویشگاه اصلی آن در منطقه گهواره به  صورت منفک  با تراکم حدود 75 
پایه در هکتار رؤیت شد )جدول 1(. اگرچه به  دلیل شرایط اجتماعی و 
فرهنگی خاص منطقه توتشامی گهواره، چرای دام بسیار محدود شده، اما 
در قسمت های مجاور، رویشگاه به  دلیل ایجاد باغ  های گردو و انگور و 
ساخت جاده و نزدیکی به روستا دستخوش تغییر کاربری و تخریب شده 
است. ازسوی دیگر، واقع شدن یک زیارتگاه در تنگه خاموش که در 
مجاورت رویشگاه این گونه قرار دارد، تا حدودی به حفظ آن کمک کرده 
است. باتوجه به آنچه گفته شد، پیشنهاد می  شود برای تدوین راهبرد مناسب 
حفاظتی، عوامل کاهش جمعیت این گونه نیز مورد بررسی قرار گیرد و نظر 
به سهم مهمی که در تنوع زیستی دارد، در اولویت برنامه  های حفاظتی قرار 
گیرد. الزم است رویشگاه این گونه در منطقه گهواره، حفاظت شده اعالم 
شود تا در مورد حفظ این گیاه نادر در جهان بتوان گامی شایسته برداشت.

 سپاسگزاری
از همکار محترم آقای مهندس حبیب اهلل رحیمی به  دلیل همکاری در تهیه 

نقشه سپاسگزاری می  شود.

رودخانه زمکان که از روستای توتشامی سرچشمه می  گیرد نیز در این 
منطقه جریان دارد. محصول عمده باغی آن سیب و محصوالت زراعی 

اصلی این منطقه نخود و گندم است.

Z. iranica P. H. Davis مشخصات گیاه  شناسی 
گیاهي چندساله، علفي، در قاعده چوبی، بلند و باریک و منشعب است. 
برگ  ها تخم مرغی کشیده- نیزه اي، برگ  های پاییني  دندانه دار، در قاعده 
گوه ای دمبرگ دار و برگ  های باالیي  تقریبًا کامل و بدون دمبرگ است. 
گل آذین خوشه اي گرزن با 2 تا 3 گل یا گاهی گل ها منفرد بوده و دم  گل ها 
کوتاه، جام گل لوله  اي- قیفي به طول 15 تا 22 میلي متر و به رنگ بنفش 
است. خامه نیز بیرون  زده از جام بوده و کالله سه قسمتی است. میوه کپسول 

شکوفا است )آقابیگی و جلیلیان، 1389(، )شکل  های 2 تا 4(.

جدول 1- مشخصات رویشگاه ها، ابعاد قطعه نمونه ها و تعداد گیاه در هر قطعه نمونه
تعداد بوته در قطعه نمونهابعاد قطعه نمونه )مترمربع(ارتفاع از سطح دریا )متر(مختصات جغرافیاییمحل پراکنشردیف

E”37.3836 ’13 °46داالهو، کرند غرب، روستای لطفه1
34° 21’ 2.2788”N17601×11

E”13.8978 ’17 °46داالهو، گهواره، توتشامی2
34° 22’ 54.9978”N1568-1730100×10075

E”42.4986 ’19 °46داالهو، تنگه خاموش3
34° 21’ 32.1006”N1600-16503×37

E ”44.4318 ’19 °46داالهو، کرند غرب، کوه نوا4
34° 6’ 48.69” N15001×11

E ”19.05 ’5 °46داالهو، کوه های داالهو5
34° 33’ 12.4632” N2000-22001×11

E ”11.4798 ’0 °46ریجاب، شاالن به داالهو6
34° 28’ 51.024” N1200-18001×11

E”12.9084 ’20 °46گیالن غرب، کوه داربادام7
33° 58’ 59.2176”N18001×11

E”52.6506 ’4 °46داالهو، قالالن8
34° 35’ 6.1224”N20001×11

E ”15.4218 ’24 °46داالهو، گهواره، نیلک، کوه برآفتاب9
34° 18’ 10.71”N17801×11

E”25.3878 ’10 °46اسالم آباد، چهارزبر، کوه باریکه10
34° 41’ 14.3484”N21001×11

E”2.2818 ’39 °46اسالم آباد، گردنه حسن آباد11
34° 9’ 1.7964”N15001×11

شکل 1- پراکنش گونه Zeugandra iranica در استان کرمانشاه )جنس و گونه 
انحصاری از ایران، استان کرمانشاه(
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Zeugandra iranica شکل 2- نمای کاملی از گونه

شکل 4- گل در گونه Zeugandra iranicaشکل 3- رویشگاه Zeugandra iranica در منطقه گهواره و احداث باغ گردو در اراضی پایین دست

 منابع
 .)Campanulaceae( آقابیگـی، ف. و جلیلیـان، ن.، 1389. تیـره گل اسـتکانی
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