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جایگاه حفاظتی گونه
Scorzonera persica Boiss. & Buhse  

  گونه ای انحصاری از ایران
سیدرضاصفوي1*ومحمدامینیراد2

چکیده
 Scorzonera persica Boiss. ،دارای 18 گونه انحصاری در ایران است )Asteraceae( از تیره کاسنی .Scorzonera L. جنس
Buhse & یکی از این گونه های انحصاری است و تا به حال تنها از سه نقطه در کشور جمع آوری و گزارش شده است. 
جایگاه حفاظتی این گونه براساس شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاده از معیارهای سطح تحت 
اشغال، درصد حضور، کیفیت رویشگاه، اندازه جمعیت و وضعیت زادآوری طبیعی تعیین شد. سطح تحت اشغال )AOO( این 
گونه با اندازه گیری  میدانی در رویشگاه های آن 0/6 کیلومتر مربع و میزان حضور آن در محدوده انتشار )EOO( با استفاده از 
نرم افزار GeoCAT، 2720 کیلومتر مربع برآورد شد و به این ترتیب این گونه در بحران انقراض )CR( قرار گرفت. انجام عملیات 
عمرانی و چرای دام در رویشگاه این گونه از جمله عوامل تهدید کننده حیات آن هستند، بنابراین حفاظت از این گونه با قرق 

رویشگاه آن ضروری به نظر می رسد.
 .IUCN ،واژه های کلیدی: تیره کاسنی، گونه انحصاری، در بحران انقراض، جایگاه حفاظتی

Abs tract
The Scorzonera L. (Asteraceae) has 18 endemic species in Iran. S. persica Boiss. & Buhse is one of the endemic 
species and has only been collected and reported from three localities in the country. Based on the IUCN 
guidelines, different categories and criteria were used to evaluate the status of the species as follows: Area of 
Occupancy (AOO), Extent of Occurrence (EOO), quality of habitat, size of the population, and regeneration. 
According to the field studies, S. persica occupies an area of 0.6 km2. In the analysis of GeoCAT software, the 
extent of occurrence was 2720 Km2. Based on our results, the conservation status of S. persica is defined as 
Critically Endangered (CR). Construction operations and grazing in the habitat of this species are among the life-
threatening factors of this species, so it seems necessary to protect this species by protecting its habitat.

Keywords:  Asteraceae, endemic species of Iran, critically endangered, conservation status, IUCN.
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The conservation s tatus of Scorzonera persica Boiss. & Buhse, 
an endemic species from Iran
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 مقدمه
امروزه، افزایش جمعیت کره زمین و نیازهاي رو به ازدیاد 
جوامع بشري با افزایش توان اجراي پروژه هاي عمراني و 
فزوني گرفتن روند بهره برداري از منابع طبیعي هم سو شده 
و این هم سویي باعث شده تا چهره زمین با دگرگوني هاي 
شود،  مواجه  عظیم  بسیار  اقلیمي  تغییرات  و  شگرف  بس 

براي مثال، استفاده بیش از حد از سوخت هاي فسیلي 
در  گلخانه اي  گازهاي  میزان  بي رویه  افزایش  با 

رخداد  این  است.  بوده  همراه  زمین  کره  جو 
و  هوا  اندازه  از  بیش  شدن  گرم  سبب 

آب  از جمله  اقلیمي  مخرب  تغییرات  وقوع 
شدن یخچال هاي قطبي، باال آمدن سطح 

آب هاي آزاد و در نتیجه به زیر آب 
رفتن بسیاري از زیستگاه هاي 
حاشیه  در  گیاهان  طبیعي 

آسیب  است.  شده  آب ها  این 
دیدن الیه ازن و در نتیجه باال رفتن 

تابش هاي  بنفش  ماوراي  اشعه  میزان 
جهش زا،  اشعه اي  به عنوان  خورشیدي 

دیگر  ره آورد  نیز  مرگ بار  تاحدي  و  بیماري زا 
فسیلي  از سوخت هاي  استفاده  از حد  بیش  استفاده 

و تولید گازهاي مخرب توسط کشورهاي صنعتي جهان 
طبیعی  اکوسیستم  به  شده  وارد  آسیب های  این  است.  بوده 

گرفتن  قرار  نابودي  خطر  معرض  در  یا  انقراض  موجب  زمین، 
رخدادی  گیاهان،  انقراض  می شود.  گیاهي  گونه هاي  از  بسیاري 
بسیار تأمل برانگیز است، چراکه با ایجاد اختالل در گردش انرژي 
از میکروارگانیسم ها  بسیاري  اکوسیستم ها و محو شدن  و مواد در 
همراه  کره خاکی  بر  زوال حیات  در نهایت  و  گونه هاي جانوري  و 
اخیر،  سال های  در  خوشبختانه   .)Safavi, 2016( بود  خواهد 
پژوهش های فراوانی پیرامون شناخت و معرفی گیاهان در معرض 
ضمن  پژوهش ها  این  است،  شده  انجام  کشور  در  انقراض  خطر 
معرفی گیاهان در معرض خطر نابودی و ارائه راهکارهای علمی و 
عملی برای حفاظت از آنها به مسئوالن امر، سبب ارتقای فرهنگ 
طبیعت شناسی در بین اقشار مختلف جامعه خواهد شد. ازجمله این 
پژوهش ها می توان به مطالعه اجنی و همکاران )1400(، کاسبی و 
روی  به ترتیب   ،)1399( همکاران  و  مهرنیا  و   )1400( همکاران 
 Astragalus گونه   ،.Cousinia raphiostegia Rech.f گونه 
Hyoscyamus maleki� dianat�nejadii Ghahrem و گونه 

براساس  و  یادشده  مطالعه  سه  هر  در  کرد،  اشاره   anus Parsa
بحران  در  گروه  در  موردمطالعه  گونه های  مورد بررسی،  معیارهای 
انقراض قرار گرفتند. جنس .Scorzonera L متعلق به تیره کاسنی 
پراکنده اند،  جهان  در  آن  از  گونه   150 و  است   )Asteraceae(
 37 که  است  شده  معرفی  ایران  فالت  از  جنس  این  از  گونه   66

از  گونه   55  ،)Rechinger, 1977( هستند  انحصاری  آن  گونه 
این 66 گونه در ایران یافت شده اند که 18 گونه از آنها انحصاری 
 ،)1999( جم زاد  و  جلیلی   .)1392 همکاران،  و  )صفوی  هستند 
 Scorzonera persica Boiss. & از جمله  گونه   19 تعداد 
داده اند. قرار  قرمز  گیاهان  فهرست  در  این جنس  از  را   ،Buhse

Scorzonera persica  گونه ای انحصاری است و تاکنون، تنها 
نمونه  است،  شده  گزارش  و  جمع آوری  کشور  در  نقطه  سه  از 
فردریش  توسط  ش.  هـ.   1227 سال  در  گونه  این  تیپ 
اطراف  کوه های  از  آلمانی  گیاه شناس  بوزه،  آلکساندر 
منجیل در استان گیالن جمع آوری و به عنوان گونه 
این  دوم  بار  برای  شد.  معرفی  ایران  از  جدید 
گونه در سال 1372 هـ. ش. از ارتفاعات 
احمد  توسط  البرز  استان  در  کندوان 
قهرمان )دانشگاه تهران( و ولی اله 
تحقیقات  )مؤسسه  مظفریان 
کشور(  مراتع  و  جنگلها 
در  باالخره  و  شد  جمع آوری 
سال 1398 هـ. ش. محمد امینی راد 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  )مؤسسه 
کشور( موفق به مشاهده و جمع آوری آن از 
در  نور  و  بلده  حدفاصل  در  سیاه سنگ  کوه های 

استان مازندران شد )شکل های 1 تا 4(. 

 Scorzonera persica گیاه شناسی  مشخصات   
 Boiss. & Buhse

 8 ارتفاع  به  کرك،  از  پوشیده  ساقه دار،  چندساله،  علفي،  گیاهي 
و  شاخه ها  بقایاي  از  پوشیده  یقه  دوکي.  ریشه  سانتي متر.   12 تا 
برگ هاي سال هاي قبل )پوشینه دار(. ساقه ها نیم خیز، متعدد و بدون 
انشعاب، پوشیده از کرك، کرك ها در بخش هاي پاییني گیاه بسیار 
سه چهارم  تا  تك کپه اي،  همگي  ساقه ها  پشمي،  ابریشمي–  متراکم، 
طول برگ دار، در بخش هاي باالیي بدون برگ یا برگ هاي دور از 
بدون  برگ هاي ساقه اي  قاعده اي و ساقه اي،  نوع  برگ ها دو  هم. 
دمبرگ، باریك، سرنیزه اي، کوچك تر از قاعده اي ها به طول 5 تا 
طول  به  قاعده اي  برگ هاي  میلي متر،   4 تا   0/5 عرض  به  و   20
10 تا 30 و به عرض 2 تا 7 میلي متر، سرنیزه اي– مستطیلي، سه 
و  دراز  نوك  با  پهن،  میانه  در  چین خورده،  و  موج دار  رگبرگي، 
به تدریج باریك شونده، با کرك هاي ابریشمي نرم و دمبرگ کوتاه. 
گریبان  کوچك.  بسیار  برگ  یك  با  یا  برگ  بدون  دمگل آذین 
 5 عرض  به  گرد،  باریك شونده–  قاعده  با  استوانه اي،  استکاني– 
به تدریج  طول  در  و  سرنیزه اي  گریباني  برگه هاي  میلي متر،   8 تا 
بلند  کرك هاي  باریك،  غشایي  حاشیه  با  نوك تیز،  باریك شونده، 
و  دروني ها  نصف  اندازه  به  بیروني ها  تنك،  کم–  تراکم  با  جدا  و 
خمیده به سمت بیرون گریبان، دروني ها در مرحله گل به طول 14 
تا 18 میلي متر، در مرحله میوه به طول 18 تا 20 و به عرض 3 

 
آسيب 

دیدن الیه ازن 
و در نتيجه باال رفتن 

ميزان اشعه ماوراي بنفش 
تابش هاي خورشيدي به عنوان اشعه اي 

جهش زا، بيماري زا و تاحدي مرگ بار نيز ره آورد 
دیگر استفاده بيش از حد استفاده از سوخت هاي 

فسيلي و توليد گازهاي مخرب توسط كشورهاي صنعتي 
جهان بوده است. این آسيب های وارد شده 

به اكوسيستم طبيعی زمين، موجب 
انقراض یا در معرض خطر نابودي 

قرار گرفتن بسياري از 
گونه هاي گياهي 

می شود.
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Scorzonera persica شکل 1- نمایی از گیاه
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Scorzonera persica  شکل 2- نمایی از گیاه و گل



121 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 5، پیاپی 30، آذر - دی  1400

تا 4 میلي متر. زبانك زرد و بلندتر از گریبان. فندقه به طول 7 تا 
به  با سطح شیاردار و بدون پایك، کاکل  9 میلي متر، بدون کرك، 
طول 8 تا 12 میلي متر، سفید چرك )صفوی و همکاران، 1392(، 

)شکل های 1 تا 2(.

Scorzonera persica  مشخصات رویشگاهی گونه 
و  مشاهده  البرز،  رشته کوه های  در  منطقه  سه  در  گیاه  این 
مناطق  در  گیاه  این  است.  شده   ارائه   1 در جدول  آن  مشخصات 
ارتفاعی  محدوده  و  می روید  صخره ها  میان  در  کوهستانی  مرتفع 
است دریا  سطح  از  متر   3100 تا   2400 بین  آن  رویش  محل 

)شکل های 3 و 4(.

 روش پژوهش
حفاظتی  جایگاه  »تعیین  ملی  طرح  در  ارائه شده  روش  براساس 
شیوه نامه  و   »)1395 جلیلی،  و  جم زاد  )مجریان:  ایران  گیاهان 
استفاده  با  و   )IUCN, 2017( از طبیعت  اتحادیه جهانی حفاظت 
جمعیت،  اندازه  و  اشغال  تحت  سطح  حضور،  میزان  معیارهای  از 
در   Scorzonera persica انحصاری  گونه  حفاظتی  جایگاه 
انجام مأموریت های  ابتدا ضمن  بدین ترتیب که  بررسی شد.  کشور 
صحرایی، ویژگی های اکولوژیك رویشگاه های گونه مورد نظر مثل 
درصد  و  جهت  رویشی،  تیپ  جغرافیایی،  عرض  و  طول  ارتفاع، 
و  بررسی  رویشگاه  کیفیت  و  طبیعی  تجدید حیات  شیب، وضعیت 
یادداشت و سپس نقشه پراکنش گونه با استفاده از نرم افزار آنالین 

GeoCat ترسیم شد )Bachman et al., 2011( )شکل 5(.

 نتایج و بحث
استان  در  منجیل  )اطراف  رویشگاه  سه  از  تنها  گونه  این  انتشار 

جدول 1- مشخصات مناطق پراکنش گونه و وضعیت جمعیت های Scorzonera persica در ایران

پراکنش 
سطح تحت اشغال تعداد پایه پراکنش داخل استانیاستانی

)کیلومتر مربع(
طول 

ارتفاع از سطح دریا عرض جغرافیاییجغرافیایی
)متر(

تجدید حیات 
طبیعی

دارد160/249/5337436/747732373کوه های اطراف منجیلگیالن

دارد170/251/3076136/150783032ارتفاعات کندوانالبرز

کوه های سیاه سنگ در مازندران
دارد200/251/8248136/279622930حدفاصل بلده و نور

Scorzonera persica  شکل 3- نمایی از زیستگاه صخره ای گیاه
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سیاه سنگ  کوه های  و  البرز  استان  در  کندوان  ارتفاعات  گیالن، 
است  شده  گزارش  مازندران(  استان  در  نور  و  بلده  در حدفاصل 
مناطق  در  گیاه  این  بودن  نادر  از  حکایت  بازدیدهای صحرایی  و 
پیش فرض  به صورت  ژئوکت  برنامه  آنجایی که  از  دارد.  آن  حضور 
برای هر جمعیت، مساحتی معادل 4 کیلومتر مربع در نظر می گیرد، 
کیلومتر   12 معادل  برنامه  این  توسط  محاسبه شده   AOO بنابراین 
از   EOO محاسبه  برای  مطالعه  این  در   .)5 )شکل  می باشد  مربع 
ژئوکت و برای محاسبه AOO از مطالعه میدانی استفاده شده است. 
با  گونه  این   )AOO( اشغال  تحت  سطح  پژوهش،  این  بر اساس 
تعداد  کیلومتر مربع،   0/6 آن  رویشگاه های  در  میدانی  اندازه گیری 
حضور  میزان  و  عدد   30 تا   15 بین  رویشگاه  هر  در  بالغ  افراد 
Geo- EOO( با استفاده از نرم افزار  )گونه در محدوده انتشار آن 

همراه  گونه های  برخی  شد.  برآورد  کیلومتر مربع   2720  ،Cat
از: عبارتند  گونه  این  رویشگاه های  در   Scorzonera persica
 Juniperus sp.، Teucrium chamaedrys L.، Scutellaria 
pinnatifida A.Hamil. و Silene sp. 

تحت  سطح  و  حضور  میزان  جغرافیایی،  پراکندگی   ،5 شکل  در   
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با  است.  شده  داده  نشان   Scorzonera persica گونه  اشغال 
استناد به یافته های این پژوهش و مطابق شیوه نامه اتحادیه جهانی 
از  کمتر  اشغال  تحت  سطح  به دلیل  گونه  این  طبیعت،  از  حفاظت 
0/6 کیلومتر مربع، داشتن حداکثر تعداد 30 پایه  در هر رویشگاه و 
در مجموع 53 پایه، در طبقه در بحران انقراض )CR( قرار می گیرد. 
با  ولی  شد،  مشاهده  رویشگاه ها  در  طبیعی  حیات  تجدید  هرچند 
اکثر نونهال ها امکان  بالغ به نظر می رسد،  توجه به تعداد پایه های 

رشد و تبدیل شدن به گیاه بالغ را ندارند. 
EOO به دست آمده )2720 کیلومتر مربع( از  با توجه به  همچنین 
نرم افزار GeoCat، این گونه در طبقه در معرض خطر )EN( قرار 
گرفت، ولی با توجه به پروتکل و شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت 
و  نباشند  یکسان  هم  با   EOO و   AOO اگر   ،)IUCN( طبیعت  از 
طبقه  پایین ترین  همواره  محاسبه  در  باشند،  داشته  مختلفی  طبقات 
طبقه  در  گونه  این  حفاظتی  جایگاه  بنابراین،  می گیرد،  قرار  مدنظر 
عوامل  از جمله  می شود.  گرفته  نظر  در   )CR( انقراض  بحران  در 
محدود کننده و تهدید کننده این گونه، که در مطالعات میدانی مشاهده 
شد، می توان به ساخت جاده در مناطق کوهستانی برای ارتباط بین 
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شهر و روستا در دو طرف ارتفاعات البرز، همچنین چرای دام در 
مناطق کوهستانی اشاره کرد، بنابراین، حفاظت از این گونه، با توجه 
به تجدید حیات طبیعی بسیار اندك و برای جلو گیری از انقراض آن 
ضروری به نظر می رسد. از جمله راهکارهای حفظ این گیاه کمیاب 
انحصاری، قرق محل رویش این گونه در رویشگاه توسط سازمان 
در  دام  چرای  از  جلوگیری  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
ارتفاعات باال، همچنین انتقال و کاشت گیاه در باغ گیاه شناسی ملی 
نگهداری آن در  بذر و  باغ گیاه شناسی نوشهر و جمع آوری  ایران، 

بانك ژن است.
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