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 Hypericopsis persica Boiss. جایگاه حفاظتی گونه های
Salicornia perspolitana Akhani و 

امین زراعتکار1*، زیبا جم زاد2 و عادل جلیلی2

چکیده
گونه های شورُرست Hypericopsis persica و Salicornia perspolitana به ترتیب متعلق به تیره های شبنمیان و سلمه تره ایان، 
انحصاری استان فارس هستند. این دو گیاه به صورت نواری باریک در امتداد سواحل دریاچه های شور  بختگان، مهارلو 
آنها،  از  انقراض و محافظت  به منظور تخمین میزان خطر  با شوری زیاد و مرطوب می رویند.  و طشک روی خاک های 
جایگاه حفاظتی این دو گیاه با استفاده از معیار های اتحادیه حفاظت از طبیعت )IUCN(، بر اساس میزان حضور، سطح تحت 
اشغال، تعداد افراد بالغ، وضعیت رویشگاه ها و جمعیت ها، بررسی شد. نتایج نشان می دهد که این گونه ها در حال انقراض 
)Endangered/EN( هستند. احداث سد های بزرگ در مسیر رودخانه های منتهی به این دریاچه ها، معادن نمک، کشاورزی، 

آلودگی، چرا و لگدکوب شدن آنها توسط وسایل نقلیه طبیعت گردان، رویشگا های این گیاهان را به شدت تهدید می کند.
واژه های کلیدی: گیاهان شورُرست، انتشار محدود، در حال انقراض، استان فارس، پیامدهای سدسازی، حقابه محیط زیستی

Abstract
Hypericopsis persica and Salicornia perspolitana belonging to Frankeniaceae and Chenopodiaceae respectively, 
are two halophytic endemics in Fars Province. These local endemics grow on high saline and wet soils near the 
margin of hypersaline lakes of Bakhtegan, Maharlu and Tashk. With the aim of evaluating the risk of extinction 
and protecting of the two species, Extent of Occurrence (EOO), Area of Occupancy (AOO), the number of mature 
individuals of populations and quality of habitat have been measured according to IUCN guidelines. Our results 
show the species as endangered (EN). The habitat of these species are seriously threatened due to construction 
of large dams on the rivers running to the lakes, salt mines, agriculture, pollution, grazing and trampling by the 
vehicles of ecotourists.

Keywords: halophytes, narrow endemics, endangered, Fars Province, damming consequences, 
environmental water right
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 مقدمه
بوم نظام های طبیعی خدمات ارزشمندی را چون کنترل اقلیم، 
به  بشریت  برای  را  آب ها  تصفیه  و  از سیالب ها  جلوگیری 
همراه دارند )Antonelli et al., 2020(. این در حالی است 
مراتع،  و  تخریب جنگل ها  زمینه  در  که، رکوردهاي جهاني 
فرسایش خاک، مصرف بی رویه ذخیره های آبي و خشكاندن 
دریاچه ها و رودخانه ها، طی چند دهه اخیر در ایران شكسته 
این  ژنتیكي  ذخایر  باارزش ترین  به این ترتیب  و  است  شده 
کشور با  سرعت هرچه تمام تر در حال انقراض هستند. دالیل 
عمده تهدید گونه های گیاهي ایران، چراي بی رویه با بیش از 2/2 تا 
طبیعي،  رویشگاه های  کاربري  تغییر  و  تخریب  گنجایش،  برابر   3/5
مهاجم  تغییر در سیستم های هیدرولوژیكي، آتش سوزی و گونه های 
غیربومی است. تغییر سیستم هاي هیدرولوژیكي به ویژه سدسازی های 
باعث خشک شدن رودخانه ها،  اخیر  برابری طی چهار دهه  چندین 
نقش  آن  دنبال  به  که  است  زیرزمیني شده  اُفت آب های  و  تاالب ها 
 Akhani,( دارد  گیاهي  گونه های  انقراض  و  تنوع  کاهش  در  زیادی 

2015؛ آخانی و ردوف، 1397(.
بیشترین  آبزي  و  رطوبت دوست  شورُرست،  گیاهان  میان،  این  در 

آسیب را در اثر تغییرهاي هیدرولوژیكي متحمل می شوند. با افزایش 
چند صد برابری تعداد سدها طی سال های اخیر، این دسته از گیاهان 
ارزشمند که نقش بسیار زیادی در بقا و رفاه بشر دارند در آستانه 
انقراض قرار گرفته اند یا به طور کلی منقرض شده اند. از این رو، باید 
داد  خاتمه  مخرب  روند  این  به  قانون  و  اخالق  دانش،  بر  اساس 
روز افزون  افزایش  با  دیگر،  سوی  از   .)1397 ردوف،  و  )آخانی 
دخالت های بشر در طبیعت و نیز پدیده گرمایش جهانی، گونه های 
 .)Noroozi et al., 2019( گیاهی نیازمند حفاظت قوی تری هستند
تعیین  ملی  تحقیقاتی  طرح  اجرای  راستای  در  و  مطالعه  این  طی 
گونه های وضعیت  و  رویشگاه  ایران،  گیاهان  حفاظتی  جایگاه 

 Salicornia perspolitana و    Hypericopsis persica  
تعیین  آنها  حفاظتی  جایگاه  و  ارزیابی   IUCN معیارهای  براساس 
Limonium reniforme (Girard( همراه   به  گیاه  دو  این  شد. 

مهارلو  بختگان،  شور  دریاچه های  انحصاری  گونه های  از   Linczا.
خیلی  نواری  به صورت  و  هستند  فارس  استان  در  واقع  طشک  و 
بخشی  آنها  می کنند.  رشد  دریاچه ها  این  حاشیه  در  تنها  باریک 
گیاهان  همراه  به  و  هستند  مرکزی  ایران  شور ُرست  فلور  از 
و  بوم شناختی  لحاظ  به  مهمی  بسیار  نقش های  دیگر  شور ُرست 
محیط زیستی در ناحیه ایرانو-تورانی و مناطق خشک ایفا می کنند.

شكل 1- میزان حضور و پراکنش جغرافیایی گونه های Hypericopsis persica )1-1( و Salicornia perspolitana )1-2(؛ رویشگاه دو گونه در حاشیه دریاچه 
طشک اوایل پاییز 1399 )1-3( و نقاط مرکزی رویشگاه )4-1(.
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 مواد و روش ها
 Chrtek, امیرآبادی زاده، 1374؛  )Akhani, 2008؛  منابع  بررسی  با 
1972( و نیز داده های نمونه های هرباریومی موجود در دانشگاه شیراز 
)HSU( نقاط پراکنش و نقاطی که پتانسیل رشد این دو گونه در آنها 
وجود داشته، مشخص و بررسی شد. طی مرحله بعد، در بازدید های 
میدانی در حاشیه دریاچه های یادشده در چندین نقطه، اقدام به بررسی 
ویژگی های جمعیتی از قبیل تعداد پایه های بالغ، دانه رست ها، وضعیت 
تجدید حیات، مساحت تقریبی تحت اشغال گونه و گونه های همراه شد. 
برای تعیین جایگاه حفاظتی این دو گیاه از شیوه نامه اتحادیه بین المللی 
 Extent( و سه معیار میزان حضور )IUCN, 2014( حفاظت از طبیعت
Area of Occupancy/( اشغال  سطح   ،)of Occurrence/EOO

رویشگاه ها  وضعیت  و  جمیعت ها  بررسی  بالغ،  افراد  تعداد   ،)AOO
استفاده شد. در این مطالعه میزان حضور گونه ها با استفاده از نرم افزار 
 Bachman et al.,( شد  تعیین   (geocat. kew.org)اGeoCAT
2011( و سپس با استفاده از Google Earth نقشه مربوطه ترسیم شد 

)شكل های 1-1 و 1-2(. به دلیل اینكه این دو گونه به طور انحصاری 
از  گونه ها  اشغال  تحت  سطح  می رویند،  دریاچه  سه  این  حاشیه  در 
طریق پیماش میدانی و توقف در ایستگاه های مختلف مشخص شد. 
عالوه براین، تهدید های احتمالی مثل چرای دام، آلودگی، وضعیت منابع 

آبی، تغییر کاربری رویشگاه، بوته کنی و غیره ارزیابی شد. 

 ویژگی های بوم شناختی رویشگاه
این دو گونه تنها به صورت خیلی باریک و محدود روی خاک های با 
شوری زیاد و در دامنه ارتفاعی 1592-1460 متر در حاشیه دریاچه ها 
می رویند. به سمت مرکز دریاچه از تنوع گیاهان شور ُرست نیز کم و تنها 
2-1 گونه چندساله به صورت خیلی پراکنده حضور دارند. در نقاط مرکزی 
به دلیل شوری بسیار باال هیچ گیاهی توان زیستن را ندارد )جدول های 1 و 
2؛ شكل های 1-3 و 1-4(. گونه های همراه آنها شامل گونه های زیر است:
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. B., Suaeda 
cochlearifolia Woloczak, Atriplex leucoclada Boiss., 
Atriplex verrucifera M. B., Halostachys blangeriana 

شكل Hypericopsis persica -2 در زمان های گل دهی )بهار 1397( و رسیدن میوه )پاییز 1399( در رویشگاه طبیعی
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(Moq.) Botsch., Halocharis sulphurea (Moq.) Moq., Sal-
sola dendroides Pall., Halopeplis pygmaea (Pall.) Bge. 
ex Ungern-Sternb., Salicornia persica Akhani, Salicornia 
persica subsp. iranica (Akhani) G. Kaderiet & Piirainen, 
Salicornia x tashkensis Akhani, Cressa cretica L., Tam-
arix kotschy Bge. Tamarix hispida Willd., Tamarix szow-
itsiana Bge. Tamarix romosissima Ledeb., Reaumuria 
alternifolia (Labill.) Britten, Aeluropos littoralis (Gouan) 
Parl., Polypogon monspeliensis (L.) Desef., Cyperus 
laevigatus L., Juncus rigidus Desf., Phragmites australis 
(Cav.) Trin ex Steud., Limonium reniforme, Limonium 
iranicum (Bornm.) Lincz.

 مشخصات گیاه شناسی
Hypericopsis persica Boiss. (Frankeniacaeae)
Syn.: Franknia persica (Boiss.) Jaub. & Spach

سانتی متر،   20-40 ارتفاع  به  چوبی،  قاعده  در  چندساله،  گیاهانی 
کرک دار. برگ ها با دمبرگ کوتاه، در بخش باالیی گیاه بدون دمبرگ، 
میلی متر،   1/5-4/5 عرض  و   4-9 طول  به  تخم مرغی،  یا  بیضوی 

دیهیم  آرایش  با  گرزن  گل آذین  کرک دار.  و  صاف  حاشیه  نوک تیز، 
مانند. برگه ها فشرده. کاسه ها به طول 9-6 میلی متر، دندانه ها 6-7 
عدد، به طول 3-1/5 میلی متر. گلبرگ ها سفید تا قرمز، 7-6 عدد. 

پرچم ها 24-16 عدد. کالله 4-3 شاخه ای، کپه ای.
 Salicornia perspolitana Akhani (Chenopodiaceae)

گیاهانی یک ساله، کاماًل خوابیده روی زمین، به قطر 60-30 سانتی متر، 
بدون کرک. ساقه به شكل پیچ در پیچ و خمیده، میانگره ها به طول 1-3 
انشعاب ها  چرخه ای،  اغلب  گل آذین ها  مشخص.  برگ ها  سانتی متر. 
هر  قسمتی،   8-19 سانتی متر،   4-5/5 طول  به  سنبله ها   .)2(  4-6
برگه ها تخم مرغی، برگی شكل،  به طول 3/3-1/8 میلی متر.  قسمت 
نوک تیز، با حاشیه غشایی، به طول 16-9 میلی متر. گل های مرکزی 
به طول 2/6-1/6 میلی متر، لوزوی، واژ پنج ضلعی؛ گل های کناری 

مثلثی، به طول 1/3-0/7 میلی متر. 

 نتایج و بحث 
اشغال  تحت  سطح  و  هستند  هم بوم  به صورت  معمواًل  گونه  دو  این 
 Salicornia perspolitana و   Hypericopsis persica
بالغ  گیاهان  تعداد  شد.  تعیین  کیلومتر مربع   17/7 و   29/5 به ترتیب 
در جمعیت های Salicornia perspolitana در سه دریاچه نسبت 

شكل Salicornia perspolitana -3 در زمان گل دهی در رویشگاه طبیعی )پاییز 1399(
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به Hypericopsis persica خیلی کمتر بود و در مجموع به ترتیب 
در حدود 1645 و 5780 گیاه تخمین زده شد. در توافق با مطالعه 
Akhani ا(2008(،گونه Salicornia perspolitana یک گیاه بسیار 
نادر است، این در حالی است که تعداد گیاهان بالغ دیگر گونه های 
 S. و   Salicornia persica Akhani یعنی  گیاه  این  خویشاوند 
iranica Akhani در این رویشگاه ها عدد خیلی بزرگ تری را نشان 
 ،GeoCAT می داد. همچنین میزان حضور آنها با استفاده از نرم افزار
 Salicornia perspolitana و   Hypericopsis persica در 
به ترتیب 4125/783 و 4033/732 کیلومتر مربع برآورد شد. با توجه 
قرار گرفتن شاخص  مبنا  از طبیعت و  اتحادیه حفاظت  به شیوه نامه 
اندازه گیری کوچک تر )IUCN, 2014( آنها به طبقه در معرض خطر 

انقراض )Endangered/EN( تعلق می گیرند.
رویشگاه این گونه ها به چند دلیل در معرض تهدید بسیار جدی هستند. 
دریاچه های بختگان و طشک به طور طبیعی درگذشته به صورت عمده 
توسط پرآب ترین رودخانه دائمی استان یعنی ُکر و نیز سیوند آب گیری 
می شدند. در سال 1351 با احداث سد درودزن )داریوش( که به طور 
عمده برای جلوگیری از جاری شدن سیالب به روستاهای پایین دست 
ابرج و رامجرد احداث شده بود، بخشی از آب دریاچه ها از دسترس 
به  فراوانی  آب  سال  مدت  تمام  در  تقریبًا  همچنان  ولی  شد،  خارج 

سمت دریاچه سرازیر بود، اما متأسفانه در سال 1386 دو سد دیگر 
یعنی مالصدرا و سیوند در باال دست این دریاچه ها ساخته شد و بخش 
زیادی از آب سد درودزن نیز به شهرهای شیراز، مرودشت، صدرا و 
مجتمع پتروشیمی مرودشت و شیراز منتقل شد و بدین ترتیب امروزه 

تقریبًا هیچ آبی از طریق این رودخانه وارد دریاچه ها نمی شود. 
این  وضعیت  که  دریاچه ها  این  از  وسیعی  محدوده  در 
گونه  دو  این  ریشه های  است،  شده  بررسی  آنجا  در  گیاهان 
جنس گونه های  مثل  شورُرست  گیاهان  از  دیگری  تعداد  و 

 Salicornia و Limonium  که انحصاری ایران یا انحصاری منطقه 
Flora Iranica هستند، در زمان گل دهی داخل خاک های مرطوب 
چشمه های  و  رواناب ها  از  ناشی  خاک ها  این  رطوبت  دارند.  قرار 
کوه های مجاور است. آب این چشمه ها از اواسط فصل بهار تا زمانی 
که بارندگی ها در پاییز شروع می شود، به طور کامل توسط ده ها پمپ 
نشت  عالوه بر آن  می شود.  منتقل  کشاورزی  زمین های  و  باغات  به 
سوخت های فسیلی استقاده شده در این پمپ ها نیز، به طور مرتب سبب 

آلودگی دریاچه ها از جمله دریاچه طشک شده است.
و  مجاور  چشمه های  به  گونه ها  این  بقای  دارد،  احتمال  همچنین 
با مقایسه وسعت جمع آوری های گذشته در  رواناب ها وابسته باشد، 
متون مختلف مشخص شد، به دلیل قطع آب رودخانه ها، پراکنش این 

Hypericopsis persica جدول 1- مشخصات رویشگاه های بررسی شده گونه

سطح تحت اشغال  )کیلومتر مربع(ارتفاع محل از سطح دریا )متر(مختصات جغرافیاییمحل پراکنش

15925.8-29.7869.53.50911590آباده طشک، حاشیه دریاچه طشک

29.4509.52.733414605.6جنوب شرق شیراز، حاشیه دریاچه مهارلو

15705.4-29.2497.54.17941568نزدیک نی ریز، حاشیه دریاچه بختگان

15807.1-29.4329.53.62261560نزدیک خرامه، حاشیه دریاچه بختگان

15633.2-29.6496.53.88321498بین کوشكک و چاه َگز، حاشیه دریاچه بختگان

29.4197.53.978015631.2کوه گنبد، ساحل شمالی دریاچه بختگان

15691.2-29.7313.53.78561563آباده طشک، بین ده زیر و جهان آباد، حاشیه دریاچه طشک

Salicornia perspolitana جدول 2- مشخصات رویشگاه های بررسی شده گونه

سطح تحت اشغال  )کیلومتر مربع(ارتفاع محل از سطح دریا )متر(مختصات جغرافیاییمحل پراکنش

15923.4-29.7669.53.50911590آباده طشک، حاشیه دریاچه طشک

29.4509.52.733414602.3جنوب شرق شیراز، حاشیه دریاچه مهارلو

15704.3-29.2497.54.17941568نزدیک نی ریز، حاشیه دریاچه بختگان

15805.2-29.4329.53.62261560نزدیک خرامه، حاشیه دریاچه بختگان

15631.3-29.6496.53.88321498بین کوشكک و چاه َگز، حاشیه دریاچه بختگان

29.4197.53.978015631.2کوه گنبد، ساحل شمالی دریاچه بختگان
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گیاهان به صورت چشمگیری کاهش یافته است. عالوه براین، 
با قطع آب، درختان و درختچه ها دچار تنش می شوند و تنش 
 Davis et al.,( می کند  بیماری  مستعد  را  گیاه  شده  ایجاد 
1994(، به همین دلیل، درختچه های گز در بخش های بزرگی 

از این تاالب ها به طورکلی خشک شده اند )شكل 3-1(.
گاهی نیز، در زمانی که بارندگی ها زیاد است و احتمال پرشدن 
سد ها وجود دارد، ممكن است برای چند روز مقداری از آب 
زمین های  دریاچه ها  تا  رودخانه  مسیر  در  شود.  رها  سد ها 
کشاورزی، شهرها و روستاهای متعدد، مجتمع های پتروشیمی 
شیراز و مرودشت وجود دارد. مشاهدات عینی نشان داد، سموم 
ته نشست  و  آالینده ها  روستایی،  شهری،  فاضالب های  کشاورزی، 
و  می شوند  رودخانه  وارد  یادشده،  مجتمع های  تبخیری  الگون های 
می شوند.  آنها  وارد  آب  جریان  با  برسد  دریاچه ها  به  آب  چنانچه 
ورود فاضالب ها و پساب های گوناگون شهر شیراز، سدهای در حال 
احداث و توسعه معادن نمک دریاچه مهارلو به دلیل هزینه های ارزان تر 
و  سنگین  فلزات  آثار جدی  نمكی، عالوه بر  گنبد های  به  نسبت  آن 
سمی چون آرسنیک بر طبیعت و انسان، سبب کاهش وسعت رویشگاه 

این گیاهان شده است )ثابت و همكاران، 1394(. 
ورود  سبب  مهارلو  و  طشک  بختگان،  دریاچه های  شدن  خشک 
طبیعت گردها به آنها و له شدن گیاهان دریاچه توسط ماشین های آنها 
شده است. به دلیل گسترش این گیاهان در پایین ترین ارتفاع رویشی، 
این  آنها مشاهده می شود. همچنین  فراوانی در محل رشد  زباله های 
می شوند،  سم کوب  و  چرا  محلی  ساکنان  گوسفندان  توسط  گونه ها 
همچنین در زمان رویش و به ویژه گل دهی تا میوه دهی آنها، گیاهان 
در  بیشتر،  چرا  بنابراین  نیستند،  سبز  دریاچه ها  اطراف  در  دیگری 
حاشیه دریاچه ها انجام می شود )Akhani, 2008(. زمین های زیادی 
کشاورزان  تصرف  در  هرساله  هستند،  گیاهان  این  رویشگاه های  که 
زیاده خواه قرار می  گیرد. در نهایت، مشاهدات میدانی حاکی از آن است 
که خشک شدن این سه دریاچه سبب وقوع طوفان های نمكی شده 
است که به طور واضح روی بوم نظام مناطق مجاور و زندگی ساکنان 

آنجا آثار زیان باری خواهد داشت.
بانک  در  آنها  ذخیره  و  مهم  فوق العاده  گیاهان  این  بذور  جمع آوری 
ژن، هرگز راهی مؤثر و کافی که ضامن بقای آنها و به سود زندگی 
بیشتر مثل  از ساخت سد های  باید  ابتدا  بود. در  نخواهد  باشد،  بشر 
تنگ سرخ جلوگیری شود، احداث این سد باعث خشک شدن کامل 
بزرگی  بخش  شد.  خواهد  دیگر،  دریاچه  دو  مانند  مهارلو،  دریاچه 
بزرگ  شهرهای  به  آشامیدنی  آب  به عنوان  که  درودزن  سد  آب  از 
منتقل می شود، سبب گسترش بی رویه این شهر ها شده است و در کنار 
ترسناک و سریع رویشگاه طبیعی در حال وقوع  کاربری  تغییر  آن، 
به  نیرو را ملزم  با هماهنگی های الزم، وزارت  باید  است. همچنین، 
رها سازی حقابه محیط زیستی این بوم نظام ها کرد تا از نابودی کامل 
آنها و وخامت یک فاجعه محیط زیستی دیگر که درنهایت گریبانگیر 
خود ما خواهد شد، جلوگیری شود. جمعیت انسانی کمی در این نقطه 
از استان زندگی می کنند و عشایر نیز در این محدوده ساکن نیستند. با 

وجود اینكه بخش کوچكی از قلمروی این دو گیاه در محدوده پارک 
ملی بختگان است، اما نه تنها در این پارک، بلكه در سایر محدوده های 
پراکنش آنها، حفاظت کارآمدی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست 
انجام نمی شود. می توان با آموزش و کمک تشكل های مردم نهاد و البته 
گیاهان  این  بیشتر  تخریب  از  مربوطه  منظم سازمان های  نظارت های 

جلوگیری کرد.

 سپاسگزاری 
بررسی  اجازه  برای  خسروی  احمدرضا  دکتر  آقای  جناب  از 
 )HSU( شیراز  دانشگاه  هرباریوم  در  گونه  دو  این  نمونه های 
محیط  حوزه  دوستداران  از  شبانپور،  قاسم  آقای  جناب  از  و 
گل دهی زمان  تصاویر  دادن  قرار  اختیار  در  برای  زیست، 
بقیه  می شود.  تشكر  و  تقدیر  صمیمانه   Hypericopsis persica

تصاویر توسط نویسنده اول مقاله تهیه شده است.
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