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تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
Trifolium kurdistanicum

آزادرستگار1*،زیباجمزاد2.عادلجلیلی2.حسینمعروفی3وهیواقادری4
چکیده

 Fabaceae گیاهی علفی و متعلق به خانواد ه Trifolium kurdistanicum S.Yousefi, Assadi & Ghaderi گونه شبد ر کرد ستانی
است. این گونه بومی استان کرد ستان است و د ر رویشگاهی بسیار محد ود د ر ارتفاع 2600 متری از سطح د ریا د ر کوه های 
روستای بند ول از توابع مریوان می روید. جایگاه حفاظتی این گونه بر مبنای مؤلفه های اتحاد یه جهانی حفاظت )IUCN( د ر 
طبقه Critically Endangered یا »د ر بحران انقراض«  قرار می گیرد. اگرچه ایزوله بود ن شبد ر کرد ستانی فاکتور مهمی د ر 
حفظ و بقای این گونه تلقی می شود ولی بزرگ ترین مانع برای گسترش جمعیت های آن نیز به شمار می رود. ریزش های 
مهیب سنگالخی و عد م پاید اری خاک رویشگاه این گونه از تهد ید ات جد ی بقای آن محسوب می شوند. مهم ترین راهکار 
حفاظت از این گونه کمک به تکثیر آن از طریق بذر گیری و بذرپاشی د ر سایر رویشگاه های مشابه د ر کوه-های اورامان 
است که نیازمند اعتبار و نیروی انسانی کارآمد است. همچنین می توان د ر باغ های گیاه شناسی و مزارع تحقیقاتی نیز آن را 

تکثیر و از انقراض آن جلوگیری نمود.
واژههایکلیدی:اتحاد یه جهانی حفاظت، فاباسه، وضعیت حفاظتی، گونه اند میک

Abstract
Trifolium kurdistanicum  S.Yousefi, Assadi & Ghaderi (Fabaceae) is one of the endemic species in the flora 
of Kurdistan province, distributed in the mountains of Bendol village in the southwest of Marivan. Based on 
IUCN criteria and categorizes, this species is assigned as Critically Endangered (CR). This species has only one 
population. Although isolation of the species in a restricted habitat is the main reason for its conservation, it is 
also the main inhibitor factor for its expansion to create larger populations. Extreme rockfall and soil instability of 
the habitat of this species are serious threats to its survival. Due to lacking natural corridors for expanding and 
migration of the species to other similar habitats in the Avroman area, the best ways for such an aim are seeding 
and sowing in the area that requires sufficient funding and skilled people to be fully familiar with the area and its 
flora. Botanical gardens and research farms will be other destinations for propagation of this valuable species.

Keywords:IUCN, Fabaceae, conservation status, endemic species.
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Conservation status of Trifolium kurdistanicum, an endemic 
species of Iran
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مقدمه  
اقلیم  تغییر  بین حکومتی  پنل  توسط  ارائه شد ه  تعریف  بنابر 
)IPCC( ، منظور از تغییرات اقلیمی، تغییر و د گرگونی پاید ار 
و بلند مد ت د ر الگوهای آب وهوایی کره زمین )ناشی از تغییر 
د ر اجزای اقلیمی و روابط بین آنها( است که می  تواند به صورت 
طبیعی رخ د هد یا از فعالیت  های انسانی ناشی شود. طبق این 
د و  انسانی  روزافزون  د خالت  های  و  اقلیمی  تغییرات  تعریف، 
اکوسیستم  های  و  گونه  ها  زوال  و  د گرگونی  د ر  اصلی  فاکتور 
خشکی و آبی هستند که د ر پنج د هه اخیر با سرعتی فزایند ه 
ارزشمند گیاهی و  اکوسیستم  ها و گونه های  نابود ی  د ر حال 

.)IPCC, 2019( جانوری، همچنین میکروارگانیسم  ها هستند
بالغ بر 20 د رصد تنوع زیستی کل کره زمین د ر نواحی خشک این 

 .)White & Nackoney, 2003( سیاره واقع شد ه است
اگرچه گونه-های گیاهی نواحی خشک و نیمه خشک 

از تنوع ژنتیکی باالیی د ر میان جمعیت  هایشان 
 Martínez-Palacios et(برخورد ارند

al., 1999( ، ولی همواره د ر معرض 
باالترین سطح از تهد ید ات مربوط 
به تغییرات اقلیمی و بیابان  زایی قرار 

 Millennium Ecosystem( د اشته  اند
 Assessment, 2005; Maestre et

al., 2012(. کاهش رطوبت خاک و هوا ناشی 
به عنوان  همواره  خشک سالی  د وره  های  افزایش  از 

جمعیت  های  با  گیاهی  گونه  های  برای  تهد ید  بزرگ  ترین 
کوچک مطرح بود ه است که د ر نواحی جغرافیایی بسیار محد ود 

 .)Gitay et al., 2002( محصور ماند ه  اند
د ر پهنه سرزمین ایران چند ین عامل د ست به د ست هم د اد ه  اند تا تعد اد و 
تنوع گونه  ها و رویشگاه  های گونه  های گیاهی کشور را د ر مسیری بسیار 
خطرناک و قهقرایی قرار د هند. از این عوامل می  توان به برد اشت بی رویه 
از جنگل ها و مراتع، توسعه شهری و روستایی، چرای مفرط، سد سازی، 
توسعه باغات د یم از طریق واگذاری مراتع و جنگل ها، جاد ه سازی  های 
و  خوراکی  گونه های  برد اشت  تعمد ی،  آتش سوزی  های  غیراستاند ارد، 
د ارویی و همچنین افزایش د ما و کاهش بارند گی اشاره کرد که مهم  ترین 
د الیل نابود ی رویشگاه  های ارزشمند و گونه  های بی نظیر هستند و د ر 
صورت عد م وجود همت و مد یریت منسجم د ر کمتر از د و د هه پیش رو 

تنها باید به تصاویر آنها بسند ه کرد.
مطالعات مربوط به حفاظت از گونه  ها و اکوسیستم  ها اگرچه د ر ایران و 
کشورهای جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا بسیار ضعیف بود ه است، 
ولی می  توان بنیان تفکر حفاظت و اهمیت به این مقوله را به نخستین کار 
 )Jalili & Jamzad, 1999( مد ون توسط جلیلی و جم  زاد نسبت د اد
که به عنوان کاری پایه و راه  گشا با تعیین وضعیت 453 تاکسون، بحثی 
نو برای تحقیقات آتی د ر ایران پایه ریزی کرد ند. د ر چهار سال گذشته 
اکوسیستم هاي  و  گیاهان  حفاظتي  جایگاه  »تعیین  طرح  شروع  با  و 
ایران و انتشار لیست قرمز گونه هاي گیاهي ایران« )جم  زاد و جلیلی، 
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کشور  بومی  و  ناد ر  گیاهی  گونه  های  از  قابل توجهی  تعد اد   )1395
تعیین وضعیت و اطالعات آنها منتشر شد ه است. از این میان می  توان 
)پناهی و جم  زاد، 1396(،  ایران  بلوط  های  تعیین جایگاه حفاظتی  به 
تعیین جایگاه حفاظتی شش گونه از مرزه  های ایران )محبی و همکاران، 
1395(، جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی )د یناروند و حمزه، 1396(، 
)جم  زاد   Salvia aristate Aucher ex Benth. حفاظتی  جایگاه 
 Salvia lachnocalyx Hedge و معین، 1396(، جایگاه حفاظتی
Paeonia mascu� 1396(، جایگاه حفاظتی  )حاتمی و همکاران،
)معروفی، 1396(، جایگاه حفاظتی  la )L.( Mill. ssp. mascula

همکاران،  و   Silene parrowiana  Boiss.  &Haussknا(جلیلیان 
 Kaviria zehzadii (Akhani) حفاظتی  جایگاه   ،)1397
حفاظتی جایگاه   ،)1397 همکاران،  و  )عزیزی   Akhani

جم  زاد،  و  )صفی  خانی   Leutea avicennae Mozaff.  
Astragalus vernac� حفاظتی  جایگاه   ،)1398

همکاران،  و  روفیگر  )اخوان   ulus Podlech
 Zhumeria حفاظتی  جایگاه   ،)1398
 majdae Rech.f. & Wendelbo
)سلطانی پور و همکاران، 1399( و 
Azilia eryn� حفاظتی  جایگاه 
gioides )Pau( Hedge & La-

mond )مهرنیا و همکاران، 1399( اشاره 
کرد که همگی بر مبنای روش شناسی نوین و 
آخرین تغییرات و اصالحات IUCN انجام شد ه  اند.

 Trifoliumموقعیتآرایهشناختیگونهی 
kurdistanicum

Trifolium kurdistanicum Yousefi, Assadi, & Gha-  گونه
deri متعلق به زیربخش Ochroleuca از بخش Trifolium است که 
این زیربخش با د اشتن صفاتی مانند چند ساله بود ن، لوله   های کاسه 10 
رگه ای، د ند انه های کاسه خطی و باریک با 1 تا 3 رگه و د ر قاعد ه مثلثی 
 Yousefi( به خوبی از د یگر بخش ها قابل تفکیک و شناسایی است
et al., 2017(. بخش Trifolium  با د اشتن 27 گونه بزرگ-ترین 
بخش از جنس شبد ر د ر محد ود ه فلورا ایرانیکا، همچنین فلور ایران 
است. )Heller, 1984; Yousefi et al., 2017(. شبد ر کرد ستانی 
د ر سطحی بسیار محد ود و کمتر از 0/02 کیلومترمربع د ر بلند ی های 
نزد یک به قله کوه سپی ریز د ر منطقه اورامان شهرستان مریوان می روید 
ارتفاعات  د ر  آن  از  د یگری  مورد  هیچ  مقاله  این  نگارش  زمان  تا  و 
است. نشد ه  ثبت  و  مشاهد ه  کرد ستان  استان  د ر  د ورتر  یا  مجاور، 

Trifolium kurdistanicumویژگیهایگیاهشناسی
گیاهی علفی، چند ساله، کم و بیش کرک   د ار، به بلند ی 50 تا 75 سانتی متر. 
ساقه   ها متعد د از قاعد ه منشعب، بیشتر افراشته. برگ   ها نسبتًا بزرگ با 
د مبرگ   هایی به بلند ی 10 تا 30 میلی متر، برگ   های فوقانی اغلب 
بد ون د مبرگ،گوشوارک   ها به طول 1/5 تا 4/5 سانتی متر، د ر بین 

شبد ر 
د ر  کرد ستانی 

محد ود  بسیار  سطحی 
0/02 کیلومتر  از  و کمتر 

قله  به  نزد یک  بلند یهای  د ر  مربع 
اورامان شهرستان  کوه سپی ریز د ر منطقه 
مریوان رویش د ارد و تا زمان نگارش این 

از آن  مقاله هیچ مشاهد ه        ی د یگری 
د ر ارتفاعات مجاور و یا د ورتر 

استان کرد ستان ثبت  د ر 
است. نشد ه 
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شکل 1- رویشگاه شبد ر کرد ستانی از د و نمای د ور و نزد یک
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بیضوی  کامل،  برگچه   ها  غشایی.  حالت  به  سبز  رگه   های 
کشید ه، به طول 1/5 تا 5 و عرض 0/7 تا 2 سانتی متر، 
نوک کند.  انتها  د ر  سطح،  هر   د و  د ر  پراکند ه  کرک   های  با 
 2/5 به طول  بیضوی شکل  د ر مرحله گل د هی  گل   آذین 
تا  طول  به  گل   ها  سانتی متر.   3/5 تا   2 عرض  و   5 تا 
به طور  کاسه   ها  متراکم.  فراوان،  تعد اد  به  2/5 سانتی متر، 
میلی متر،   6 تا   5 طول  به  کم و بیش  لوله  مود ار،  جزئی 
نابرابر،  استوانه   ای، با 10 رگه برجسته، د ند انه   های کاسه 
به  جام  نوک   تیز.  باریک شوند ه،  ای-  سرنیزه  افراشته، 
ارغوانی،  رگه   های  با  بنفش  تا  رنگ پرید ه  بنفش  رنگ 
بسیار  کشید ه،  د رفش  میلی متر،   25 تا  طول  به  سفید،  ند رت  به 
کلیوی،  نیام،  هر  د ر  یکی  تعد اد  به  بذرها  ناو.  و  بال  از  بلند تر 
 )Yousefi et al., 2017( میلی متر   2/5 تا   2 به طول  قهوه ای، 

)شکل های 1 و 2(.
زمان گل        د هی: آغاز خرد اد تا میانه        ی تیر

امرد اد میانه        ی  تا  تیر  پایان  میوه        د هی:  زمان 

 روشپژوهش
و  گیاهان  حفاظتي  جایگاه  تعیین  طرح  اجرای  راستای  د ر 
د قیق  بررسی    های   )1395 و جلیلی،  )جم زاد  ایران  اکوسیستم هاي 
تیپ  به محل  مراجعه  با  انجام شد.  کرد ستانی  د ر مورد گونه شبد ر 
بررسی  و  مریوان(  شهرستان  شرقی  جنوب  سپی ریز،  )کوه  نمونه 
فلورستیک ارتفاعات روستای بند ول و اطراف آن د ر چند ین نوبت 
جمعیت،  اند ازه  نظیر  الزم  اطالعات  تمامی  مختلف  فصول  د ر  و 
و  رویشگاه  اقلیمی  و  جغرافیایی  مشخصات  گیاهان،  زادآوری 
تعیین  جهت  د ر نهایت  شد.  گردآوری  مورد نیاز  اطالعات  سایر 

IUCN استفاد ه شد. جایگاه حفاظتی گونه از شاخص    های 

مشخصاترویشگاهگونهشبدرکردستانی   
د ر  تنها  گونه  این  مقاله،  نگارند گان  مشاهد ات  آخرین  براساس 
متر( د ر  ارتفاعی کوه سپی    ریز )2600  باالترین حد  نقطه د ر  یک 
 .)3 )شکل  می روید  لکه    ای  به صورت  بند ول  روستای  باالد ست 
بخش  و  بود ه  کارستی  زمین شناختی  لحاظ  به  گونه  این  رویشگاه 
صعب العبوری  صخره    های  و  تند  شیب  با  واریزه های  آن    را  عمد ه 
تشکیل د اد ه که مانع از د خالت انسان د ر اکوسیستم منطقه شد ه    اند. 
 Amygdalus به  می توان  کرد ستانی  شبد ر  همراه  گونه    های  از 
 haussknechtii (C.K.Schneid.) Bornm. ،Cerasus
microcarpa (C.A. Mey.) Boiss. ، Rhamnus cornifo�
 lia Boiss. & Hohen. ،Prangos ferulacea (L.) Lindl.
 ، Ferula orientalis L.، Muretia amplifolia Boiss.&
،Hausskn. Tanacetum polycephalum Sch.Bip

 Melica persica Kunth و Bromus tomentellus Boiss .
اشاره کرد که به د لیل مساعد بود ن شرایط اقلیمی و بارش مناسب، 

پوششی قابل توجه را د ر فصل رویش ایجاد می    کنند.

 نتایجوبحث
اند میک  تاکسون  یک  به عنوان  کرد ستانی،  شبد ر  گونه  تاکنون 
گزارش  سپی ریز  کوه های  د ر  تیپ  رویشگاه  د ر  تنها  ایران،  د ر 
اگرچه  است.  نشد ه  ثبت  آن  از  د یگری  مورد  هیچ  و  است  شد ه 
عد م  و  اهلی  د ام     های  د سترسی  عد م  منطقه،  خشن  توپوگرافی 
بقای گونه کمک  به  به عنوان علوفه توسط ساکنین محلی  برد اشت 
کرد ه است، ولی بیم آن می رود وجود ویژگی هایی چون صخره ای 
بود ن رویشگاه، ریزش الیه های صخره     ای د ر باالد ست رویشگاه، 
فاکتورهای  نبود  همچنین  آن،  بود ن  سنگالخی  و  ناپاید اری خاک 
نتواند  آن  جمعیت  گونه،  این  بذر  پراکنش  د ر  جانوری  و  انسانی 

پراکند ه شود.  به صورت طبیعی  مشابه  نقاط  د ر 
شبد ر  گونه  اشغال  تحت  سطح  مید انی،  مطالعات  براساس   
تنها  د لیل وجود  به  و  کیلومتر مربع است   0/02 از  کمتر  کرد ستانی 
محاسبه  معنی د ار  به صورت   EOO فاکتور  گونه،  از  جمعیت  یک 
نمی     شود، لذا بر مبنای معیارهای چند گانه اتحاد یه جهانی حفاظت 
CR یا »د ر بحران انقراض« برای این  )IUCN, 2019( وضعیت 
 B1B2ab (i, ii, می     شود  فرموالسیون  بد ین گونه  و  ثبت  گونه 

. iii)+D
لکه     ای  به صورت  که  کرد ستانی،  شبد ر  گونه  رویشگاه  د ر  اگرچه 
قابل قبولی  رشد  و  شاد ابی  از  جمعیت  افراد  است،  محد ود  بسیار 
ایزوله  به د لیل  ولی  می     کنند  تولید  بارور  بذرهای  و  برخورد ارند 
مهاجرت  و  جابه جایی  برای  گذرگاه     هایی  وجود  عد م  و  بود ن 
به  کمک  جهت  عملی  برنامه     ای  باید  د یگر،  بخش های  به  گونه 
اتخاذ  اورامان  کوه     های  د ر  مشابه  رویشگاه     های  د ر  گونه  تکثیر 
این گونه و مد ت زمان زیاد  به د لیل زیبایی خاص  نمود. همچنین 
باغ     های  سایر  و  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ  د ر  می     تواند  گل د هی 

شود.  تکثیر  کشور  گیاه شناسی 
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شکل 3- نقشه پراکنش گونه ی شبد ر کرد ستانی با تاکید بر توپوگرافی منطقه.


