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جایگاهحفاظتیگونهاینادرازبنگدانه
  )Hyoscyamus tenuicaulis( 

محمد مهرنیا1*، زیبا جم زاد2 و عادل جلیلی2
چکیده

گیاه Hyoscyamus tenuicaulis Schonbeck- Temesy از تیره سیبزمینی )Solanaceae( به عنوان گیاه انحصاری ایران، 
به صورت لکهای، پراکنده و آویزان در شکاف سنگها، صخرهها و دیواره عمودی رودخانهها می روید. این گیاه چندساله 
و ریزوم دار با ساقههای خیزان یا کاماًل آویخته و واژگون، به طول تا 2 متر است. جایگاه حفاظتی این گیاه بر اساس 
 Hyoscyamus tenuicaulis بررسی شده است. سطح تحت اشغال گونه )IUCN( معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
با اندازهگیری میدانی در رویشگاه های آن، 22/4 کیلومتر مربع و میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن، 159507 
کیلومتر مربع برآورد شد. این گونه با توجه به سطح تحت اشغال، تعداد افراد جمعیت، نوع تجدید حیات )بیشتر از طریق 
ریزوم های رونده( و کیفیت رویشگاه، در طبقه در حال انقراض )Endangered/EN( قرار گرفت. مشاهدات صحرایی نشان 
داد عدم وجود مدیریت و نیز  بهره برداری بی رویه این گیاه از عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه کمیاب به شمار میروند. 
به منظور حفاظت و جلوگیری از انقراض این گونه اعالم رویشگاه های حفاظت شده توسط سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور، حفاظت خارج از رویشگاه در باغ  گیاه شناسی ملی ایران، باغ گیا ه شناسی زاگرس و بانک ژن منابع 

طبیعی ایران ضروری به نظر می رسد.
واژههایکلیدی:جایگاه حفاظتی، گونه در حال انقراض، رویشگاههای حفاظت شده، باغ گیاهشناسی زاگرس، گونه بنگ دانه

Abstract
Hyoscyamus tenuicaulis Schonbeck-Temesy is a flowering species of the Solanaceae family and it is endemic 
to Iran, growing in scattered spots and hanging in the crevices of rocks, cliffs, and vertical walls of rivers. It 
is a perennial and rhizomatous plant with creeping or fully hanging stems up to 2 m long. The conservation 
status of the species was defined based on IUCN Red List Criteria and Categories. According to the field survey 
and plot sampling, H. tenuicaulis occupies an area of 22.4 Km2, and the extent of occurrence is 159507 Km2. 
Based on the area of occupancy )AOO(, population size, regeneration type, and the quality of habitats, the 
conservation status of this species is defined as endangered )EN(. Field observations have shown that the 
lack of proper management and overexploitation as a medicinal plant are the main threats to this rare species. 
Defining protected habitats by Forests, Rangelands, and Watershed Management Organization )FRWO(, ex-situ 
conservation in the National Botanical Garden of Iran, Zagros Botanical Garden, and natural resources gene 
bank are suggested to be considered for conservation of this species.
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 مقدمه
رویشگاه  تغییر  سبب  انسان  دخالت های  و  اقلیم  تغییر 
گونه های گیاهی می شود. با افزایش درجه حرارت، گونه ها 
به عرض های جغرافیایی  پایین تر  از عرض های جغرافیایی 
باالتر یا از ارتفاعات پایین  تر به ارتفاعات باالتر مهاجرت 
می کنند. این جابه جایی ها از یک سو باعث توسعه رویشگاه 
در  محدودیت  ایجاد  دیگر سبب  از سوی  و  گونه ها  بعضی 
و  )سلطانی پور  می شود  گونه ها  سایر  اکولوژیک  آشیان 
همکاران، 1399(. عواملی ازجمله خشک شدن رویشگاه های 
ماندابی و برداشت بی رویه گیاهان دارویی از رویشگاه های 
تهدید  را  کشور  طبیعی  رویشگاه های  و  گیاهی  گونه های  نیز  طبیعی 
می کنند. پیش از این در مورد وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی ایران 
مطالعات محدودی انجام شده است؛ اما این موضوع در چند سال اخیر 
توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. اولین بار Jalili  و

گیاهی  گونه های  حفاظتی  جایگاه  بررسی  در   )1999(   Jamzad
ایران تعداد 432 گونه آسیب پذیر و 21 گونه در معرض خطر انقراض 
انحصاری  گیاهان  حفاظتی  جایگاه  »ارزیابی  کردند.  شناسایی  را 
کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  محققان  توسط  که  ایران« 
در حال اجرا است، به درک بهتر جایگاه گونه های نادر و در معرض 
خطر و برنامه ریزی برای حفظ و احیای این گونه ها و زیستگاه های 
آنها کمک خواهد کرد )جم زاد و جلیلی، 1395(. جلیلیان و همکاران 
 Zeugandra 1396 و 1397( جایگاه حفاظتی گونه های انحصاری(
iranica و Silene parrowiana را بررسی کردند و این دو گونه را 
به عنوان گونه های در بحران انقراض معرفی کردند. معروفی )1396( 
با بررسی گیاه گل صدتومانی)Paeonia mascula( این گونه را در 
طبقه با نگرانی کم قرار داد. نتایج پژوهش حاتمی و همکاران )1397( 
 )Cicer stapfianum( نشان داد که گونه انحصاری نخود شیرازی
 )1399( همکاران  و  مهرنیا  دارد.  قرار  انقراض  بحران  در  طبقه  در 

جایگاه حفاظتی آزیل )Azilia eryngioides( را بر اساس معیارهای 
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( بررسی کردند، با توجه 
به سطح اشغال، تعداد افراد جمعیت، میزان باروری، جمعیت های به 
کیفیت رویشگاه،  و  از یکدیگر، تجدید حیات محدود  منفک  شدت 
گونه همچنین  شد.  اعالم  انقراض  بحران  در  گونه ای  به عنوان  آزیل 
Salvia aristata  در پژوهش جم زاد و معین )1396( در معرض 

خطر انقراض قرار گرفت.

 موادوروشها
در قالب طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های ایران 
Hyoscyamus tenui�انحصاری گونه   )1395 جلیلی، و   )جم زاد 

caulis در ایران بررسی شد. با مطالعه منابع گیاه شناسی موجود شامل 
فلورا ایرانیکا )Rechinger, 1972( و فلور ایران )خاتم ساز، 1377( 
مناطق پراکنش گونه در سطح ایران مشخص شد )جدول 1(. سپس 
با بازدیدهای صحرایی در مناطقی با احتمال حضور و پراکنش، گیاه 
یادشده جمع آوری شد. در مناطق حضور گونه، موقعیت هر جمعیت با 
دستگاه موقعیت یاب جغرافیایی ثبت و مشخصات رویشگاه یادداشت 
شد. به منظور تعیین تراکم نسبی گیاه در هر رویشگاه، مساحت عرصه 
و تراکم گونه در مکان های حضور گونه به روش خطی برآورد شد. در 
این روش در یک محدوده چند هکتاری در نواری به طول مشخص 
و عرض یک متر پایه ها شمارش، تراکم در سطح برآورد و گونه های 
همراه منطقه فهرست برداری شدند. همچنین از گیاه و رویشگاه آن در 
زمان های مختلف و وضعیت های مختلف فنولوژیک عکس برداری شد. 
در نهایت با استفاده از اطالعات ثبت شده ازجمله عوامل محدودکننده 
طبقه بندی  روش  از  استفاده  با  همچنین  منطقه،  در  گونه  این  حیات 
سطح  حضور،  میزان  معیار  سه  مبنای  بر   IUCNا)IUCN, 2017(
افراد جمعیت،  با در نظر گرفتن تعداد  نیز  بالغ و  افراد  اشغال، تعداد 
نوع تجدید حیات و کیفیت رویشگاه، جایگاه حفاظتی گونه مورد نظر 
Geocat نرم افزار  از  استفاده  با  گیاه  حضور  محدوده  و  مشخص 

)Hyoscyamous tenuicaulis( شکل 1- پراکندگی جغرافیایی و محدوده انتشارگونه بنگ دانه
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پراکندگی
جغرافیاییاینگونه

انحصاریایراناستویک
عنصرخلیجوعمانیوایرانی-

تورانیمحسوبمیشود،ازشکاف
دیوارههایسنگیآویزانوبابوی
تندتنباکوشناختهمیشودو
درجنوبغربیوجنوب

ایرانپراکنده
است.

مشاهدات  بر اساس  اشغال  سطح  و   )Bachman et al., 2011(
مکان های   Geocat نرم افزار  در   .)1 )شکل   شد  محاسبه  صحرایی 
از  نقشه ای  نیز  آن  خروجی  می شود،  ثبت  نقشه  روی  گونه  حضور 
است. حفاظتی  جایگاه  و  اشغال  سطح  نمایش  با  پراکنش  محدوده 

ویژگیهایگیاهشناسیگونهبنگدانه
)Hyoscyamus tenuicaulis.(

است.  کرک  از  پوشیده  و  چوبی  قاعده  در  چندساله،  علفی،  گیاهی 
از قاعده  متر،  تا 2  به طول  ریزوم ضخیم، ساقه آویخته، شکننده و 
منشعب، با سطح مقطع زاویه دار. برگ های قاعده ای و ساقه ای مثلثی، 
لوزی، نیزه ای، با حاشیه ساده یا چین دار، به طول 2/5 تا 7 و عرض 
2 تا 7 سانتی متر، قاعده قلبی یا گوه ای، یا ته بریده. دم برگ ها به طول 
1 تا 3 سانتی متر. گل آذین خوشه ای. کاسه گل قیفی، به طول 15 تا 25 

میلی متر و در حالت میوه تا 40 میلی متر. جام گل سفید تا زرد، 
تا 50  به طول 30  ارغوانی،  و خطوط  لکه  دارای  قاعده  در 

میلی متر، بیش از دو برابر کاسه گل، قیفی، لبه ها با حاشیه 
دایره ای. پرچم ها بلندتر از جام گل، میله تا حدودی 

کرک دار، بساک پوشیده از غده. خامه بلندتر از 
جام گل، ارغوانی. میوه کپسول تخم مرغی 

تا استوانه ای )خاتم ساز، 1377(.

 پراکندگیجغرافیایی
این گونه انحصاری ایران است و یک عنصر خلیج 

و عمانی و ایرانی- تورانی محسوب می شود. از شکاف 
دیواره  های سنگی آویزان و با بوی تند تنباکو شناخته می  شود 

و در جنوب غربی و جنوب ایران پراکنده است. این گونه در منطقه 
میان بند از دامنه  های زاگرس در استان کرمانشاه تا استان هرمزگان 

حضور دارد. این منطقه میان بند، سر حد مناطق گرمسیر و سردسیر است، 
گونه  های گیاهی انحصاری در این منطقه، تحمل سرمای مناطق سردسیر 
و برف گیر و گرمای خرماپزان مناطق گرمسیر را ندارند. همین ظرافت 
در رویشگاه با توجه به تغییرات جهانی اقلیم، یک عامل محدود کننده در 
پراکنش این گونه گیاهی است. عمق انتشار این گونه از غرب به شرق 
به تدریج افزایش مي یابد، به طوری که در نواحي جنوبي ایران شامل سواحل 
خلیج فارس و دریاي عمان، عمق فاصله آن تا سواحل دریاي عمان برابر 
حدود 250 کیلومتر است. ارتفاع از سطح دریا در گستره پراکنش گونه از 
50  تا 2300 متر تغییر مي کند. میزان بارندگي به تدریج از طرف غرب به 
شرق کاهش مي یابد. متوسط بارندگي سالیانه در غربي ترین بخش پراکنش 
این گونه در سرپل  ذهاب، که به منطقه زاگرسي شباهت دارد، 344 میلي متر 
و در بندرعباس به 182 میلي متر مي رسد. بخش غربی با میزان بارندگي 
 Medicago spp. بیشتر، شاهد حضور فراون تر گونه هاي یک ساله از قبیل
Fabaceae و   Poaceae تیره های  از  یک ساله  گیاهان  برخی  و 

است  باز  درخت  زار  بیشتر  ایران  جنوبی  نواحي  گیاهي  پوشش  است. 
)اسدی،  است  شده  پوشیده  بوته زار  از  ویژه اي  نوع  با  آن  کف  که 
مناطق  و  بوشهر  نفت در  نفت توسط شرکت  توسعه چاه های   .)1367

جنوبی، جاده  سازی در مناطق استان فارس و برداشت بی  رویه به عنوان 
رویشگاه  های  در  گونه  این  تخریب  عوامل  مهم ترین  از  دارویی  گیاه 
این  تنباکویی  تند  بوی  و  رویشی  ساختار  برگ،  شکل  است.  طبیعی 
گیاه که متمایز از دیگر گونه  ها است، سبب جلب توجه مردم می شود، 
درنتیجه مورد برداشت بی  رویه بازدیدکنندگان از طبیعت قرار می  گیرد.

 جایگاهحفاظتیگونهبنگدانه
)Hyoscyamus tenuicaulis(

حفاظت  جهانی  اتحادیه  توسط  شده  تعریف  معیارهای  براساس 
می  توان  گونه  ها  حفاظتی  جایگاه  تعیین  برای   )IUCN( طبیعت  از 
معیارهای  از  منطقه  و  گونه  هر  خاص  شرایط  گرفتن  نظر  در  با 
حضور میزان  معیارها،  این  اصلی  ترین  کرد.  استفاده  مختلف 
 Area of( و سطح تحت اشغال )Extent of Occurrence: EOO(
Occupancy: AOO( است، دارا بودن حداقل دو مورد از موارد الف( 
جمعیت  های به شدت منفک از یکدیگر، ب( تعداد رویشگاه  هایی 
که گونه در آنها حضور دارد، ج( کاهش مداوم در سطح 
رویشگاه  کیفیت  و  حضور  میزان  د(  و  گونه  اشغال 
انقراض قرار گیرد. کافی است تا گونه در حال 

انجام  و  اخیر  مطالعات  بر اساس 
و  گیاهی  نمونه های  صحرایی،  کارهای 
اطالعات رویشگاهی تعداد 17 جمعیت 
کشور  مختلف  رویشگاه  های  در  گونه  این 
مناطق  از  تعدادی   .)1 )جدول  شد  جمع  آوری 
)خاتم  ساز،  فلوری  منابع  در  ذکر شده  گونه،  پراکنش 
1377( که جمع آوری گیاه در آن مناطق با موفقیت همراه 
بر اساس  نشدند.  وارد  نرم  افزاری  محاسبات  و  آنالیز  در  نبود، 
)geocat.kew.org( ژئوکت  نرم افزار  توسط  انجام شده  محاسبات 
میزان حضور گونه )EOO( در محدوده انتشار آن 159507 کیلومتر مربع 
  EOO با حداقل نگرانی( قرار می  گیرد که بر اساس( LC است و در گروه
هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند؛ اما سطح تحت اشغال جمعیت  های 
آن )AOO( 22/4 کیلومتر مربع و به طور متوسط برای هر جمعیت آن 
1/31 کیلومتر مربع است. محاسبات نرم افزار ژئوکت بر اساس سطح تحت 
 )EN( آن را به عنوان گونه در حال انقراض ،)AOO( اشغال جمعیت  ها
معرفی کرده است. همچنین براساس مشاهدات صحرایی و واقعیت  های 
میدانی با توجه به سطح تحت اشغال )پراکنش تنها 17 جمعیت با سطح 
تحت اشغال 22/4 کیلومتر مربع(، تعداد افراد جمعیت، نوع تجدید حیات 
)بیشتر از طریق ریزوم  های رونده( و کیفیت رویشگاه، به عنوان گونه در 
 20 در  متأسفانه  می شود.  اعالم   )Endangered/EN( انقراض  حال 
سال اخیر طی بازدیدها و مشاهدات صحرایی که از مناطق پراکنش این 
گونه انجام شده است، نه تنها هیچ گونه افزایشی در سطح تحت اشغال 
جمعیت  ها مشاهده نشد، بلکه کاهش سطح جمعیت  ها کاماًل نمایان بوده 
مناطق  از  تعدادی  در  گونه،  این  اخیر  بازدیدهای  در  متأسفانه  است، 
نشد. مشاهده   ،)1377 )خاتم  ساز،  فلوری  منابع  در  یادشده  پراکنش 
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جدول 1- مناطق پراکنش گونه بنگدانه )Hyoscyamus tenuicaulis( در ایران

سطح تحت اشغال پراکنش داخل استانیپراکنش استانی
تجدیدحیات طبیعيارتفاع از سطح دریا )متر(عرض جغرافیاییطول جغرافیایی)کیلومتر مربع(

20 کیلومتری جنوب سرپل ذهاب، کرمانشاه
انجاورود

دارد700 تا 345/91234/396750

دارد545/058632/810300پل زال، حاشیه رودخانهلرستان

دارد1500 تا 15152/70128/7602100 کیلومتری فیروزآباد به قیرفارس

دارد0/554/37429/1281850نیریز، آبشارفارس

دارد352/4729/422255کوه سبز پوشانفارس

دارد1550 تا 0/153/71729/1611850رونیز دره مرغکفارس

دارد0/254/1529/62156استهبان، به سمت دکل مخابرات ایجفارس

21 کیلومتری شیراز به سروستان، جنوب فارس
غربی دریاچه مهارلو

دارد1350 تا 352/81829/3751500

دارد253/13028/974110شیراز، 64 کیلومتری شمال غربی جهرمفارس

دارد100/554/39227/6161200 کیلومتری جنوب الرهرمزگان

دارد0/551/16628/777200بین بوشهر و خورموجبوشهر

دارد0/252/1028/8055کنگان، 3 کیلومتر قبل از بندر طاهریبوشهر

دارد0/251/6428/1780بین دشتی و دیر، جاشکبوشهر

دارد0/251/2229/2385برازجان، بنداروز، شاهزاده ابراهیمبوشهر

دارد90/550/02430/663200 کیلومتری بهبهان، در جاده دهدشتخوزستان

دارد248/44532/440200دزفول حاشیه رود دزخوزستان

دارد0/549/79531/524700رامهرمزخوزستان
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شکل 2- دیواره  های طولی رودخانه زال، رویشگاه گونه بنگ  دانه

شکل 3- گیاه بنگ  دانه روی دیواره  های طولی
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شکل 4- گیاه با برگ های گوشتی

شکل 5- گیاه در مرحله بذردهی
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شکل 7- رویش پایه های جدید و جوان، فلش سفید، گیاه بنگ دانه را نشان داده است.

شکل 6- ساقه  های رونده و آویزان گیاه
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 بحثونتیجهگیری
گونـــه انتشـــار  مراکـــز  مهم تریـــن  از  یکـــی 

Hyoscyamous tenuicaulis
 2 )شکل  های  است  لرستان  استان  جنوب 

بودن  کوهستانی  چون  عواملی   .)7 تا 
رودخانه  های  حضور  و  منطقه 

زال،  و  کشکان  سیمره، 
پیچیدگی  افزایش  سبب 
این  در  اکولوژیک 

شرایط  و  است  شده  منطقه 
منطقه  این  و  فراهم  گونه زایی  برای  را 

و  ژنتیکی  ذخایر  مهم  مراکز  از  یکی  به   را 
تنوع گیاهی کشور تبدیل کرده است. دیواره  های 

صخره  های  و  سنگ  ها  شکاف  رودخانه  ها،  عمودی 
توپوگرافی  خاص  شرایط  وجود  به دلیل  لرستان  جنوب 

ویژه  ای هستند  زیستگاه  های  همگان،  دسترسی  امکان  عدم  و 
که گونه  های گیاهی خاصی را در خود جای داده اند، این مکان ها 

تغییرات  وجود  با  که  هستند  دیرین  گیاهان  از  بسیاری  ذخیره  گاه 
ناشی از دخالت  های انسان، رقابت، تغییرات ژنتیکی و عواملی چون 
تغییری  هرگونه  دهند.  ادامه  بقای خود  به  توانسته  اند  زیاد،  رطوبت 
آنها  حیات  ادامه  می تواند،  نادر  گونه های  این  محدود  زیستگاه  در 
را با خطر جدی مواجه کند. باال آمدن سطح آب و جریان متالطم 
ذرات  حمل  و  دیواره  ها  تخریب  کنارهها،  فرسایش  موجب  سیالب 
و  اندک  جمعیت  های  حیات  تهدید  سبب  و  مناطق  این  در  خاک 
می شود.  انحصاری  گونه  های  این  زیستگاه  به  جدی  لطمات  بروز 
انحصاری   )Hyoscyamous tenuicaulis( بنگ  دانه  گونه 
ایران است و تاکنون گزارشی از حضور این گونه در کشورهای دیگر 
اشغال  تحت  سطح  صحرایی  مشاهدات  بر اساس  است،  نشده  ارائه 
جمعیت  های آن 22/4 کیلومتر مربع است و به طور میانگین تعداد 10 
پایه بالغ آن در هر جمعیت مشاهده می  شود. پایه  ها با فاصله از هم 
که روی  می  شوند  مشاهده  محدود  و  لکه  ای  به صورت  و جمعیت  ها 
سازندهای گچساران مارنی قرار دارند. بر اساس کیفیت رویشگاه و 
بر پایه معیارهای IUCN، این گونه به عنوان گونه در حال انقراض 
در  گونه  هاي  نابودي  خطر  می  شود.  معرفی   )Endangered/EN(
حال انقراض در طبیعت بسیار زیاد است )IUCN, 2017(. تجدید 
حیات طبیعی در رویشگاه ها از طریق ریزوم  های رونده مشاهده شد. 
پوچ بودن درصد باالی بذرها و شرایط سخت رویشگاهی از عوامل 
اصلی عدم تکثیر از طریق زایشی و محدود بودن جمعیت  های این 
نبود خاک و استقرار  گونه است. به نظر می  رسد که شیب  های تند، 
صخره  ها،  و  سنگ  ها  شکاف  و  شیار  عمودی،  دیواره  های  در  گیاه 
امکان زادآوری زایشی را به این   گیاه نمی  دهد. پیشنهاد می  شود برای 
حفاظت و حمایت از این گونه، مواردی مانند جمع  آوری بذر گونه 
انجام پژوهش  های الزم  منابع طبیعی،  بانک ژن  نگهداری آن در  و 
باغ  احیای گونه در رویشگاه و کاشت آن در  در زمینه روش  های 

گیاه  شناسی مورد توجه قرار گیرد.

سپاسگزاری
تحقیقات  مراکز  گیاه  شناس  از همکاران  نگارندگان 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان های 
بختیاری،  و  چهارمحال  کرمانشاه، 
و  بوشهر  فارس،  خوزستان، 
دکتر  جلیلیان،  )دکتر  هرمزگان 
دکتر  ایرانمنش،  دکتر  نعمتی، 
مهندس  حاتمی،  مهندس  نعنایی، 
به خاطر  سلطانی پور(  دکتر  و  غالمی 
همکاری  های علمی، صمیمانه قدردانی می کنند.
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