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جایگاه حفاظتي گونه انحصاري نخود شیرازی در ایران
احمد حاتمی1*، عفت جعفری2، سارا صادقیان 3، زیبا جم زاد4 و عادل جلیلی4

چکیده
جایگاه حفاظتی یک گونه از جنس نخود و از خانواده پروانه آسا به نام نخود شیرازی ).Cicer stapfianum Rech. f( در ایران 
 براساس معیار های اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( مورد بررسی قرار گرفت. سپس با بررسی های زیادی که در 
رویشگاه صورت گرفت محدوده حضور گونه در منطقه نیز حداکثر 0/5 کیلومتر مربع تعیین شد. این گونه با توجه به تعاریف 
IUCN به عنوان گونه در بحران انقراض )Critically Endangered( معرفی می شود. مشاهدات صحرایی نشان داد نبود مدیریت 
و بهره برداری های نامناسب مانند چرای بیش از حد مراتع، رعایت نشدن فصل چرا و تخریب، قطع و انفصال رویشگاه گونه 

از طریق راه سازی و عبور وسایل نقلیه در منطقه از عوامل اصلی تهدید کننده این گونه کمیاب در جهان به شمار می روند.
واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، گونه های انحصاری، نخود شیرازی، ایران

Abstract
The conservation status of Cicer stapfianum Rech. f. an endemic species of Papilionaceae (Pea family) was 
evaluated and defined based on IUCN threat categories. The area of occupancy of species with field visits  was 
calculated, 0.5 Km². This species is defined as "Critically Endangered". Field observations showed that lack of 
management and inappropriate exploitation such as overgrazing, non-observance of the grazing season and 
degradation of habitat by road construction and the transport of vehicles in the region, are considered as the main 
threats to this rare species of the world.
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 مقدمه
یکـی از مشـکالت عمـده مراتـع اسـتان فـارس، نبـود مدیریـت چرا 
اسـت کـه درنهایـت منجر بـه بهره بـرداری غیر اصولـی و نابهنـگام از 
علوفـه طبیعی مراتع می شـود. همچنیـن افزایش دما، کمبـود بارندگی 
و خشکسـالی اثـر قابـل  مالحظه ای در تشـدید تخریـب منابع طبیعی 
دارد. بـر ایـن اسـاس قسـمت اعظـم مراتـع اسـتان و بالطبـع گیاهان 
بـاارزش و انحصـاری دارای سـیر قهقرایـی هسـتند. این امـر موجب 
تقلیـل تدریجـی قـدرت تولیـد و زادآوری گیاهان و باألخـره نابودی 
کامـل آنهـا می شـود. اعمال مدیریت صحیـح در عرصـه منابع طبیعی، 
مسـتلزم داشـتن اطالعـات کافـی از وضعیـت گونه هـای گیاهـی هر 

منطقه اسـت. 
پروانه آسـا خانـواده  بـه  متعلـق   )Cicer( نخـود  جنـس 
دارای  ایرانیـکا  فلـورا  و  براسـاس  بـوده   )Papilionaceae(
و 6  ایـران  مختلـف  نقـاط  در  آن  گونـه  کـه 10  اسـت  گونـه   20
 .)Van Der Maesen,1979( دارد  پراکنـش  فـارس  در  گونـه 
اسـتان  در  گونـه   4 و  ایـران  در  گونـه   9 ایـران  فلـور   براسـاس 
گونـه  .)1379 همـکاران  و  )پاکـروان  دارد  پراکنـش  فـارس 
 .Cicer stapfianum Rech. f  یـک گونـه نادر و انحصاری ایران و 
اسـتان فارس اسـت. اوتو اسـتاپف )Otto Stapf( گیاه شناس اتریشی 
اولیـن شـخصی بـود که نخـود شـیرازی را از تنهـا رویشـگاه آن در 

جهـان از کـوه بـل در شهرسـتان اقلیـد )محل تیـپ( جمع آوری 
کـرد. اکنـون نمونه هولوتیپ ایـن گونه در هرباریـوم وین و 

نمونـه ایزوتیـپ آن در کیـو نگهداری می شـود. سـپس 
ایـن گیاه توسـط کارل هاینـس رشـینگر به عنوان 

 Van Der( شـد  داده  شـرح  جدیـد  گونـه 
.)Maesen,1979

یافتـن  بـرای  نخسـتین جسـت وجو 
ایـن گونـه در اواسـط خرداد 1375 توسـط 

کارشناسـان گـروه گیاه شناسـی مرکـز تحقیقات 
فـارس در محـل تیـپ انجـام و کمتـر از 20 بوته از 

آن یافـت شـد. دوبـاره در اواخـر دهـه هفتـاد بـه منطقه 
عزیمـت شـده و تعـداد انگشت شـماری از بوته هـای آن دیده 

شـد. در دهـه هشـتاد چندیـن مرتبـه به منظـور جمع آوری سـایر 
گونه هـا بـه منطقـه مراجعـه شـده امـا کمتـر بوتـه ای از ایـن گونـه 
به دسـت آمـد. در بررسـی پوشـش گیاهی شـمال اسـتان در بیسـت 
سـال اخیـر نیـز هیـچ گزارشـی از وجـود این گونـه به جـز در محل 

تیـپ ارائه نشـده  اسـت. 
بررسـی مقدماتـی جایـگاه حفاظتـی گونه هـای گیاهـی ایـران 
توسـط جلیلـی و جـم زاد انجـام شـد کـه  براسـاس آن، 432 گونـه 
آسـیب پذیر و 21 گونـه در معـرض خطـر انقـراض معرفـی شـدند 
)Jalili & Jamzad, 1999(. محبـی و همکاران )1395( با بررسـی 
جایـگاه حفاظتـی 6 گونـه مرزه انحصـاری ایران، ایـن گونه ها را در 
طبقـه در بحـران انقـراض قـرار دادند. پناهـی و جـم زاد )1396( نیز 
بـا مطالعـه جایـگاه حفاظتـی 9 تاکسـون از بلوط های ایـران، به جز 

آرایه Quercus brantii var. brantii که در طبقه نزدیک به تهدید 
معرفـی کردند، سـایر آرایه های جنـس بلوط را در طبقه آسـیب پذیر 
قـرار دادنـد. دینارونـد و حمـزه )1396( جایگاه حفاظتـی گاوزبان 
خوزسـتانی را  براسـاس معیارهای IUCN در معـرض خطر انقراض 
مشـخص کردنـد. جـم زاد و معیـن )1396( جایـگاه حفاظتـی گونه

و  حاتمـی  و  انقـراض  خطـر  معـرض  در  را   Salvia aristata  
همـکاران )1396( نیـز گونـه Salvia lachnocalyx  را در طبقـه 
در بحـران انقـراض تعییـن کردنـد. جلیلیـان و همـکاران )1396( با 
 Zeugandra iranica بررسـی جایـگاه حفاظتی گونـه انحصـاری
در ایـران، ایـن گونـه را در طبقـه در بحـران انقراض معرفـی کردند. 
معروفـی )1396( با بررسـی گیـاه گل صدتومانی، جایـگاه حفاظتی 

ایـن گونـه را در جهـان در طبقـه بـا نگرانـی کم قـرار داد. 

 مواد و روش ها
بررسـی ها و سـوابق جمـع آوری گیاهان اسـتان فارس نشـان داد که 
رویشـگاه گونـه نخـود شـیرازی تنهـا در یک منطقـه از اسـتان قرار 
دارد. بنابرایـن بـا اسـتفاده از منابـع موجـود مانند فلور ایـران، فلورا 
ایرانیـکا و مونوگـراف جنـس نخـود و همچنیـن مطالعـات صحرایی 
کـه قبـالً  توسـط نگارنـدگان انجـام شـده بـود، محـدوده پراکندگی 
جغرافیایـی گونـه در دامنه هـای واریزه ای کوه بل شهرسـتان اقلید در 
شـمال استان فارس مشـخص شد )شـکل 1( و جمعیت آن مورد 
بررسـی قـرار گرفت. سـپس بـا پیمایش صحرایی مسـاحت 
کل زیر پوشـش گونه مشـخص شـد. آنگاه مشـخصات 
منطقه شـامل محـل نمونه بـرداری، ارتفاع از سـطح 
دریـا و طـول و عـرض جغرافیایـی ثبت شـد. 
بـرای تعییـن جایـگاه حفاظتـی این جنس 
از شـیوه نامه اتحادیـه بین المللـی حفاظـت 
اسـتفاده شـد.   )IUCN, 2017( از طبیعـت 
در پایـان بـا اسـتفاده از اطالعـات ثبت شـده و 
بـا بررسـی عوامـل محدود کننـده گونـه، ماننـد چرای 
مفـرط، بوته کنـی و تخریب رویشـگاه با مـواردی همچون 
جاده سـازی کـه باعـث قطـع و انفصـال در رویشـگاه شـده 

  اسـت، جایـگاه حفاظتی گونه مشـخص شـد.

 ویژگی های اکولوژیکی محل
شهرسـتان اقلیـد جـزء مناطـق کوهسـتانی و مرتفـع کشـور اسـت. 
ارتفاعـات آن دنبالـه سلسـله جبال زاگـرس بـوده و حداکثـر ارتفاع 
آن از سـطح دریـا 3943 متـر بـه نـام کـوه بـل در جنـوب اقلیـد 
اسـت. کـوه بـل بلندترین قله کوهسـتان سـفید از زاگـرس مرکزی و 
بلندتریـن قلـه اسـتان فارس اسـت که در بخـش مرکزی شهرسـتان 
درجـه  حداکثـر   .)1389 )صداقـت زاده،  اسـت  شـده  واقـع  اقلیـد 
حـرارت آن برابـر بـا 37 درجـه سـانتي گراد و حداقـل آن 10- 
درجـه سـانتي گراد در سـردترین ماه سـال اسـت. متوسـط بارندگي 
اسـت. میلي متـر   330 تـا   300 بیـن  شهرسـتان  ایـن  در  سـاالنه 

یکی 
مشکالت  از 

اسـتان  مراتـع  عمـده 
فارس، نبود مدیریت چرا اسـت 

کـه درنهایـت منجـر بـه بهره بـرداری 
از  نابهنـگام  و  غیر اصولـی 

علوفـه طبیعی مراتع 
می شـود. 
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Cicer stapfianum شکل 1- میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه
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شکل 2- منظره پالت 20 در 20 در رویشگاه نخود شیرازی

شکل 4- نمای دیگری از واریزه های سنگی رویشگاه نخود شیرازی

شکل 6- نمای دیگری از گیاه نخود شیرازی

شکل 3- واریزه های سنگی محل رویش گیاه نخود شیرازی

شکل 5- گیاه کامل نخود شیرازی

شکل 7- میوه نیام گیاه نخود شیرازی
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 ایـن شهرسـتان یکـي از نواحـي بادخیـز اسـتان بـوده و اکثـر مواقع 
سـال سـرعت باد قابـل مالحظـه ای دارد که گاهـي بـه 160 کیلومتر 
دامنه هـای  در  شـیرازی  نخـود  گونـه  می رسـد.  نیـز  سـاعت  در 
واریـزه ای و برف گیـر در محـدوده ارتفاعـی 2500 تـا 2600 متـر از 
سـطح دریـا و طـول و عـرض جغرافیایـی 49/7 49 30 شـمالی و 
32/7 41 52 جنوبـی در کـوه بـل رویـش دارد )شـکل های 3 و 4(.

 گونه های همراه در رویشگاه
رویشـگاه نخود شـیرازی در منطقه کوهسـتانی کوه بل اسـت. جامعه 
غالـب گیاهـی منطقـه .Astragalus spp )گونه های گون چند سـاله 
  Stipa atriseta Stapf ex Bor و  Stipa barbata Desf. ،)و بوتـه ای
هسـتند: زیـر  گونه هـای  جامعـه،  ایـن  همـراه  گونه هـای  اسـت. 
Thecocarpus meifolius Boiss., Scariola orientalis
)Bioss.( Sojak, Ballota aucheri Boiss., Trichodesma
aucheri DC., Nepeta glomerulosa Boiss., 
Phlomis aucheri Boiss., Phlomis olivieri Benth., 
 Eremurus persica و   .Stachys inflata Benth

.(Jaub. & Spach( Boiss. 

 مشخصات گیاه شناسی نخود شیرازی
پروانه آسـا خانـواده  از   Cicer L نـام   بـا  نخـود  جنـس 
جنـس زیـر   ،)Vicieae( مـاش  قبیلـه   ،)Papilionaceae(

 Viciastrum و بخـش نخود هـای خاردار )Acanthocicer( اسـت. 
گیاهـی اسـت علفی چندسـاله و بوتـه ای. سـاقه زیگزاکـی و برگ ها 
شـانه ای زوج؛ برگچه هـا اغلـب بـه خـار تغییـر شـکل یافتـه؛ محور 

بـرگ منتهـی بـه خـار؛ برگچه هـای انتهایی به شـکل خارهـای قوی، 
برگچه هـای تحتانی بادبزنی و دایره ای کشـیده. دمـگل  آذین یک یا دو 
گلی با سـیخک انتهایی؛ کاسـه گل در قاعده قوزدار؛ جام گل سـفید یا 
متمایـل بـه بنفش، رگه دار؛ تخمـدان 5 تا 6 تخمکی. نیـام بیضوی، دو 
دانـه ای و دانه هـا واژ تخم مرغی اسـت )پاکروان، و همـکاران 1379(. 
مهم تریـن صفـات این گونه کـه باعث تمایز آن از سـایر گونه های 
جنـس نخود در زیـر جنـس .Viciastrum M. Pop و در بخش های 
.Polycicer M. Pop و .Acanthocicer M. Pop  می شـود سـاقه 
زیگزاگـی و برگچه های بیشـتر خاری آن اسـت )شـکل های 5 تا 8(.

 نتیجه گیری و بحث
تغییـر اقلیـم و بحران هـای اقلیمی ازجمله خشکسـالی و تغییر کاربری 
اراضـی، ضمـن ایجـاد دگرگونی در زیسـتگاه هاي مختلـف، نابودي و 
انقـراض بسـیاري از گیاهان را به دنبال داشـته و بسـیاري از گونه هاي 
گیاهـی را نیـز در معـرض خطـر نابـودي قـرار داده اسـت.  براسـاس 
اسـتانداردها و معیارهـای اتحادیـه جهانـی  حفاظـت از طبیعـت و با 
بررسـی های انجـام شـده و همچنیـن بـا پیمایـش صحرایـی صورت 
گرفتـه سـطح تحـت اشـغال گونـه، 0/5 کیلومتر مربع محاسـبه شـد. 
بـه عـالوه بـا توجه به وجـود تنها یـک جمعیـت از آن و بـا توجه به 
معیارهـای اتحادیـه جهانـی  حفاظـت از طبیعـت، این گونـه در گروه 

»در بحـران انقـراض« معرفی می شـود. 
گونه نخود شیرازی در یک رویشگاه بسیار محدود )0/5کیلومترمربع( 
بل  کوه  برف گیر  و  واریزه ای  دامنه های  در  و  فارس  استان  در  تنها 
شهرستان اقلید رویش دارد و درنتیجه انحصاری ایران و فارس به شمار 
می رود. جمعیت این گونه انحصاری و باارزش، به علت چرای شدید دام، 

شکل 9- چرای سنگین دام در رویشگاه گیاه نخود شیرازی شکل 8- ساقه زیگزاگی گیاه نخود شیرازی 
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بوته کنی و همچنین بهم خوردن رویشگاه طبیعی به دلیل ساخت جاده 
خاکی و عبور زیاد وسایل نقلیه و همچنین قطع و انفصال رویشگاه، 
به شدت رو به کاهش است. عبور روزانه گله های دام و چرای اندام های 
هوایی و سرشاخه های گل دار این گیاه در زمان گل دهی، باعث از دست 
دادن اندام های زایشی آن شده و امکان تولید بذر و زادآوری طبیعی را 
از گیاه گرفته است. با ادامه این وضع احتمال نابودی گونه و کاهش 
جمعیت به دلیل نبود امکان زادآوری وجود دارد. جاده ساخته شده در 
منطقه نیز خاکی بوده و بر اثر عبور روزانه وسایل نقلیه، تولید ریزگرد 
می کند که با قرار گرفتن آن روی گیاه و بسته شدن روزنه های برگ ها، 

تبادالت گازی گیاه مختل می شود )شکل های 9 و 10(.
مناطق  جزو  شیرازی  نخود  گونه  رویشگاه  اینکه  به  توجه  با 
حفاظت شده سازمان های دست اندرکار منابع طبیعی تجدید شونده نیست 
لذا پیشنهاد می شود ازطریق اعالم قرق و ممنوعیت چرای دام در فصل 
بهار یا اعالم رویشگاه حفاظت شده برای این گونه انحصاری، از حیات 
اهمیت  به  نسبت  منطقه  مردم  و  دامداران  آموزش  آن محافظت شود. 
حفظ و نگهداری گیاهان انحصاری می  تواند نقش مهمی در حفظ این 

گونه داشته باشد. 
جمع آوری بذر این گونه و نگهداری آن در بانک ژن منابع طبیعی به منظور 
حفاظت در خارج از رویشگاه اصلی نیز، باید در دستور کار قرار گیرد.
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