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جایگاه حفاظتی گیاه نعنای گربه بلوچستانی 
  Nepeta balouchestanica Jamzad & Ingr.

هادی درودی1*، یوسف اجنی2، زیبا جم زاد3 و عادل جلیلی 3
چکیده

نعنای گربه بلوچستانی با نام علمی Nepeta balouchestanica Jamzad & Ingr.i  گونه ای علفی چندساله و متعلق به تیره 
نعنا است. این گونه، انحصاری استان سیستان و بلوچستان است و بیشتر در مناطق صخره ای پراکنش دارد. در این تحقیق، 
جایگاه حفاظتی این گونه به صورت میدانی و براساس سه معیار سطح تحت اشغال )AOO(، میزان حضور )EOO( و اندازه 
جمعیت بررسی شد. نتایج نشان داد، این گونه عالوه بر محل تیپ )کوه تفتان(، در 4 نقطه دیگر در کوه های تفتان حضور 
دارد. براین اساس، سطح تحت اشغال )AOO( و میزان حضور )EOO( به ترتیب برابر با 20 و 44/918 کیلومترمربع محاسبه 
شد. با توجه به نتایج و براساس دستورالعمل IUCN، این گونه در طبقه در بحران انقراض )CR( معرفی می شود. عوامل اصلی 
تهدیدکننده این گونه، خشک سالی های اخیر و فشار چرای دام بر این گونه است. برای حفاظت از این گونه، پیشنهاد می شود، 
رویشگاه آن توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مورد حفاظت قرار گیرد، از شدت چرای دام در منطقه کاسته 

شود و استفاده پایدارتری از رویشگاه ها به  عمل آید.
واژه های کلیدی: نعنای گربه، بلوچستان، در خطر انقراض، انحصاری 

Abs tract
Nepeta balouchestanica is a perennial species belonging to the Lamiaceae family. This species is endemic to 
Sistan and Baluchestan province SE Iran, mainly restricted to rocky areas. In the present study, the conservation 
status of the species was assessed based on three IUCN conservation criteria and categories, including the area 
of occupancy (AOO), the extent of occurrence (EOO), and the size of the population. The results showed that 
this species was found in four localities other than the locality type (M. Taftan). The mean values of AOO and 
EOO were about 20 and 44.918 square kilometers, respectively. Based on these data, and according to the IUCN 
guideline, this species is classified as critically endangered (CR). The main threatening factors are over-grazing 
and consecutive drought. It is suggested that its habitat be conserved by the Forests, Range, and Watershed 
Management Organization, the number of livestock grazing in the region be reduced, and more sustainable use 
of habitats be made.

Keywords: Nepeta balouchestanica, Sistan and Baluchestan, endangered, endemic.
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 مقدمه
منابع  نابودی  گیاهی،  پوشش  از  بی رویه  بهره برداری 
و  مرتعی  و  جنگلی  اراضی  کاربری  تغییر  تجدیدشونده، 
چرای بی رویه دام در مراتع از نتایج مخرب دخالت انسان 
افزایش جمعیت و  به  با توجه  در محیط های طبیعی است. 
به  همراه آن افزایش آلودگی های زیست محیطی و تخریب 
گونه ها،  انقراض  موضوع  طبیعی،  منابع  و  محیط زیست 
تهدیدی بزرگ برای تمدن بشری محسوب می شود. اطالع 

غیرقابل  نقش  و  ژنتیکی  منابع  ارزش  و  اهمیت  از 
و  ضرورت  بوم سازگان  ها،  توالی  در  آنها  انکار 

اهمیت شناخت این منابع را دو چندان می کند. البته 
یا  گیاهی  گونه های  از  یک  هر  دادن  دست  از 

جبران ناپذیری  خسارت های  جانوری، 
از این رو،  داشت.  خواهد  پی  در  را 

موجود،  گونه های  همه  از  حفاظت 
خسارت های  وقوع  از  می تواند 

)اجتهادی  کند  جلوگیری  جبران ناپذیر 
گونه های  تعـداد   .)1391 همکاران،  و 

گیاهی در حال انقراض به دلیل تغییرات اقلیمی، 
و  خـاک  فرسـایش  اخیر،  خشک سـالی های 

به طـور صعـودی در حال  انسـانی  بی رویه  دخالت های 
این  شـناخت  بنابراین،   .)1395 )صفـوی،  اسـت  افزایش 

گونه ها، اطالع دقیق از وضعیت رویشـی و رویشـگاه ها ازجمله 
جـوان  پایه های  تعـداد  و  پراکنش  محـدوده  اشـغال،  تحت  سـطح 
و  حفاظتی  جایـگاه  تعیین  بـرای  آنها  زادآوری  درصـد  و  بالغ  و 

برنامه ریزی برای حفاظـت از ذخایـر ژنتیکـی ضـروری اسـت. 
و  نمی شد  کشور  انحصاری  گونه های  به  زیادی  توجه  گذشته،  در 
اطالعات زیادی از وضعیت این گونه ها در رویشگاه هایشان موجود 
مطالعات  اولین  از  یکی   ،)1999( Jamzadا  و   Jalili مطالعه  نبود. 
شیوه نامه  بر اساس  را  گیاهی  گونه های  آنها  است.  این خصوص  در 
سه  در  و  ارزیابی   ،)IUCN( طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه 
کم  با ریسک  و   )VU( )EN(، آسیب پذیر  انقراض  گروه در معرض 
مورد  این  در  انجام شده  کارهای  سایر  از   کردند.  طبقه بندی   )LR(
بیدارلرد و جم زاد )1398(،  می توان به محبی و همکاران )1395(، 
مهرنیا و همکاران )1399(، خداشناس و همکاران )1399(، اجنی 
و همکاران )1399( و به تازگی، به پورمیرزایی و همکاران )1400( 

اشاره کرد. 
خانواده های  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان   )Lamiaceae( نعنا  تیره 
گیاهی ایران شامل 46 جنس و 406 گونه است )جم زاد، 1391(. 
گیاهان متعلق به این خانواده کاربردهای زیادی در صنایع آرایشی، 
Nepe�( جنس نعنای گربه .)1390 ،غذایی و دارویی دارند )زرگری

ایران  در  گیاهی  جنس های  بزرگ ترین  از  گونه،   80 حدود  با   )ta
هستند  ایران  انحصاری  گونه ها  این  از  نیمی  که  می شود  محسوب 

)Jamzad, 2013(. در این تحقیق، جایگاه حفاظتی گونه انحصاری 
سه  براساس  و  میدانی  به صورت   Nepeta balouchestanica
این  شد.  مطالعه   IUCN طبیعت  از  حفاظت  جهانی  اتحادیه  معیار 
 Jamzad( گونه برای اولین بار از کوه تفتان شرح داده شده است

 .)et al., 2003

گیاه شناسی  
با  سانتی متر،   50 حدود  ارتفاع  به  چندساله  علفی  گیاهی 
منشعب  و  کوتاه  کرک های  از  پوشیده  خیزان،  باریک،  ساقه 
 6 تا  به طول4  میان گره ها  چندسلولی،  ساده  کرک های  و 
دمبرگ ها  دمبرگ دار،  ساقه ای  برگ های  سانتی متر. 
سه  تخم مرغی–  پهنک  میلی متر،   15 تا   5 به طول 
تا   15 به  عرض  و   30 تا   22 به  طول  گوش، 
کند،  نوک  بریده،  قاعده  در  میلی متر،   20
ناحیه  برگ های  دندانه دار،  حاشیه  در 
ساقه ای  برگ های  به  شبیه  گل آذین 
دمبرگ.  بدون  آنها،  از  ولی کوچک تر 
یکدیگر،  از  دور  گرزن های  با  گل آذین 
طول  به   دمگل آذین  دارای  پایینی  گرزن های 
10 تا 25 میلی متر. برگه ها به  طول 6 و به  عرض 
متمایل  غشائی،  باریک،  نوک  سرنیزه ای،  میلی متر،   2
لوله ای  میلی متر،   6 تا   5 به  طول  گل  کاسه  سفید.  به 
 1/5 به طول  باالیی  دندانه های  مورب،  کاسه  گلوی  راست، 
 2 طول  به   پایینی  دندانه های  سرنیزه ای،  سه گوش،  میلی متر، 
از کرک های ساده و منشعب و غده های  میلی متر، خطی، پوشیده 
جام  لوله  میلی متر،   8 به  طول  گل  جام  پایک.  بدون  ترشحی 
گل  جام  پایینی  لبه  میانی  لوب  خمیده،  مخفی،  کاسه  درون  در 
وسط  در  گسترده،  میلی متر،   7 به  عرض  و  میلی متر   3 به  طول 
تا   1/7 به  طول  فندقه  دندانه دار.  در حاشیه  و  فرورفتگی  دارای 
دارای  سطح  در  مستطیلی،  میلی متر،   1 تا   0/8 عرض  به   و   2
 0/5 طول  به  مورب  لوب های  دارای  آرئول  دایره ای،  تزئینات 
در  کوهستانی  دامنه های  رویشگاه  بهار،  گل دهی  زمان  میلی متر. 

.)1 ایرانی- تورانی )جم زاد، 1391( )شکل  منطقه 

 مواد و روش ها
روش پژوهش

 )Nepeta balouchestanica( بلوچستانی  گربه  نعنای  گونه 
در  محدود  نقطه  چند  از  گونه  این  است،  بلوچستان  انحصاری 
پیش   .)1391 )جم زاد،  است  شده  گزارش  تفتان  کوه  دامنه های 
در  گونه  این  هرباریومی  نمونه های  رویشگاه،  به  مراجعه  از 
هرباریوم TARI و سایر هرباریوم های مجازی بررسی شد. سپس 
با  و  داشت  وجود  گونه  حضور  احتمال  که  مناطقی  به  مراجعه  با 
شد. حضور  بررسی  گونه ها  تراکم  متر،  پالت های10×10  استقرار 
دیگر  نقطه  چند  در  تفتان،  کوه  در  تیپ  محل  عالوه بر  گونه،  این 

تیره 
نعنا 

 )Lamiaceae(
به عنوان یکی از بزرگ ترین 

خانواده های گیاهی ایران شامل 46 
جنس و 406 گونه است. گیاهان متعلق به 

این خانواده کاربردهای زیادی در 
صنایع آرایشی، غذایی و 

دارویی دارند.
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رویشگاه  هر  ویژگی های  همچنین  شد.  ثبت  و  مشاهده  منطقه  آن 
محدوده  اشغال،  تحت  جغرافیایی، سطح  مختصات  ارتفاع،  قبیل  از 
و  شیب  همراه،  و  غالب  گونه های  رویشگاه،  نوع  گونه،  انتشار 
حفاظتی  جایگاه  مقاله،  این  در  شد.  ثبت  تخریب  عوامل  و  جهت 
طبیعت  از  حفاظت  جهانی  اتحادیه  دستورالعمل  براساس  گونه  این 
Ex-( حضور  میزان  معیارهای  از  استفاده  با  و   )IUCN, 2017(
Area of Oc-( سطح تحت اشغال ،)tent of Occurrence/EOO

مشخص  رویشگاه  کیفیت  و  جمعیت  اندازه  و   )cupancy/AOO

ژئوکت نرم افزار  از  استفاده  با   )EOO( گونه  حضور  میزان  شد. 
 Bachman et al.,) شد  تعیین   geocat.kew.org (GeoCAT(
2011( و سایر ویژگی های جمعیتی با بررسی های میدانی به  دست آمد. 

مشخصات رویشگاه  
 Nepeta balouchestanica گونه ای است که در ناحیه رویشی 
از  متر   2000 باالی  ارتفاع  در  و  بلوچستان  تورانی  ایرانی- 
مناطق  در  بیشتر  گونه  این  می روید.  تفتان  کوه های  در  دریا  سطح 
پای صخره ها، که  ایجاد شده در  سنگالخی و صخره ای و در سایه 

شکل Nepeta baluochestanica -1 )الف( زیستگاه سنگالخی )دره تمندان، تفتان(، )ب( برگ، )ج( گل آذین پایین ساقه همراه با دم گل آذین بلند )سال قبل(

   الف

 ب

 ج

)Nepeta balouchestanica( گونه نعنای گربه )EOO( و میزان حضور گونه )AOO( شکل 2- سطح تحت اشغال 
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جدول 1- مشخصات جغرافیایی رویشگاه های Nepeta balouchestanica و گونه های همراه

سطح تحت 
اشغال 

)کیلومترمربع(
گیاهان همراه

تعداد پایه 
در 100 
مترمربع

ارتفاع از سطح 
دریا )متر( مختصات جغرافیایی نام منطقه

3

 Artemisia sp., Dorema ammoniacum,
 Nepeta racemosa, Ziziphora clinopodioides,

 Euphorbia sp., Amygdalus wendelboi,
 Polygonum afghanicum, Cicer spiroceras,

 Scutellaria multicaulis, Scrophularia
sp.,Cousinia gedrosiaca, Echinops taftanicus

6 2540
28° 36´ 39/8ˮ  N

61° 04´ 45/2ˮ  E
تفتان، دره گل

2

 Artemisia sieberi, Pistacia atlantica,
 Ziziphora clinopodioides, Amygdalus

 wendelboi, Scariola orientalis, Veronica
 aucheri, Cousinia sp., Pimpinella

 gedrosiaca, Semenovia suffruticosa,
 Dorema ammoniacum, Astragalus

 pseudobrachystachys, Acanthophyllum
 sordidum, Cicer spiroceras, Cotoneaster

nummularius, Scutellaria multicaulis

9 2492 28° 39´ 58/0ˮ  N

61° 02´ 47/0ˮ  E
تفتان، انجیرک

3

 Ziziphora tenior,Amygdalus
 scoparia,Cerasus sp., Rhamnus

 sp.,Cotoneaster nummularius, Pistacia
 atlantica, Teucrium stocksianum,

 Pimpinella gedrosiaca, Bromus rechingerii,
 Phagnalon rupestre, Alyssum sp., Salvia

 macrosiphon,Granium sp., Amygdalus sp.,
 Bromus tectorum, Hysocyamus malekianus,

 Acanthophyllum sordidum,Acantholimon
 scorpius,Cotoneaster

 nummularius,Helichrysum
 leucocephalum,Amygdalus eburnea,Cousinia

sp., Scorzonera microcalathia

2 2358 28° 31´ 43/8ˮ  N

61° 07´ 16/5ˮ  E
تفتان، ترشاب

3

 Artemisia sieberi, Dorema ammoniacum,
 Semenovia suffruticosa, Amygdalus
 wendelboi, Pimpinella gedrosiaca,

 Hysocyamus malekianus,Silene sp.,
 Amygdalus scoparia, Ferula ovina,

 Sageretica thea, Matthiola sp., Eryngium
bungei

1 2650
28° 36´28 /5ˮ  N

61° 04  ́53/4  ˮ  E
تفتان، تمندان

2

 Artemisia quettensis, Ferula ovina,
 Anabasis sp., Polygonum afghanicum,
 Achanthophyllum sp., Astragalus sp.,

 Scrophularia sp., Amygdalus scoparia,
 A. eburnea, Salvia rhytida, Cotoneaster

nummularius

5 2800
28° 38´ 37/5ˮ  N

61° 01´ 0/12ˮ   E
تفتان، سردریا به 

انجیرک
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دارد، مستقر می شود.  بیشتر و شرایط محیطی مساعدتری  رطوبت 
حضور  نیز  فصلی  آبراهه های  مسیر  در  صخره ای،  مناطق  عالوه بر 
و  سبک  خاک  بیشتر  گونه  این  رویشگاه های  خاک  بافت  دارد. 
واریزه ای است. در جدول 1 به خالصه  ویژگی های رویشگاه این 

گونه اشاره شده است.

 بحث  
 N. گونه )AOO( براساس داده های این پژوهش، سطح تحت اشغال
balouchestanica، براساس برآورد میدانی 13 کیلومترمربع تعیین 
پیش فرض هر  به صورت   AOO برای محاسبه  نرم افزار ژئوکت  شد. 
مشاهده را مربعی به ابعاد 2 کیلومتر )مساحت 4 کیلومترمربع( در نظر 
می گیرد. با توجه به پراکنش به نسبت گسترده و ممتد گونه یادشده و 
انتشار معمواًل پیوسته آن در منطقه مورد مطالعه، اندازه سلول ها همان 2 
کیلومتر پیش فرض در نظر گرفته شد. براین اساس، عدد محاسبه شده، 
20 کیلومترمربع است. میزان حضور )EOO( گونه نیز، با استفاده از 

نرم افزار، 44/918 کیلومترمربع برآورد شد )شکل 2(. 
براساس نتایج به دست آمده و شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از 
 20 حدود  گونه  اشغال  تحت  سطح  اینکه  به دلیل   ،)IUCN( طبیعت 
کیلومترمربع )بیشتر از 10 کیلومترمربع و کمتر از 500 کیلومترمربع( 
است، از نظر حفاظتی در طبقه در خطر انقراض )Endangered( قرار 
می گیرد. براساس شاخص EOO نیز، به دلیل اینکه میزان حضور گونه 
44/918 کیلومترمربع و کمتر از 100 کیلومترمربع است، در طبقه در 
بحران انقراض )CR( قرار می گیرد. براساس دستورالعمل IUCN برای 
تعیین وضعیت حفاظتی یک گونه در ارزیابی نهایی، پایین ترین طبقه 
مد نظر قرار می گیرد، بنابراین، گونه نعنای گربه بلوچستانی در طبقه 

در بحران انقراض )CR( معرفی می شود. 
با توجه به اینکه این گونه در سال 2003 برای اولین بار شرح داده شده 
است، در ارزیابی های قبلی وضعیت حفاظتی آن ارزیابی نشده است. 
معمواًل زادآوری در رویشگاه های این گونه مشاهده می شود، متأسفانه، 
فروردین،  اواخر  از  منطقه  گرمای  شدت  اخیر،  خشک سالی های 
همچنین چرای شدید دام در منطقه، فشار زیادی را به رویشگاه های 
تنها  تقریبًا  رویشگاه ها  این  اینکه  به ویژه  است،  کرده  وارد  گونه   این 
به جز چرای  تفتان محسوب می شوند.  در  استان  ییالقی  چراگاه های 
این گونه مشاهده نشد.  دام، عامل مخرب دیگری در رویشگاه های 
گونه غالب رویشگاه، بیشتر درمنه Artemisia quettensis است. 
گونه نعنای گربه بلوچستانی به صورت بوته ای در البه الی بوته های 
برخالف  درمنه ها،  می روید.  صخره ای  رویشگاه های  در  یا  درمنه، 
سرسبزی و تولید به نسبت زیاد علوفه در بهار و تابستان، به واسطه مواد 
معطر و اسانس، کمتر مورد توجه و رغبت دام قرار می گیرند )عصری، 
1390(. از این رو، گله های دام به  سمت گونه های خوش خوراک مثل 

N. baluochestanica می روند.
امید است که با حمایت دولت، طرح تعادل دام و مرتع با جدیت بیشتری 
پیگیری شود. همچنین، با تأمین علوفه ارزان قیمت برای دامداران در 
اکوسیستم های  این  به  وارده  فشارهای  از  اندکی  سال،  از  ماه  چند 

شکننده کاسته شود تا این رویشگاه های ارزشمند بتوانند کمی خود 
را بازیابی کنند. با توجه به زادآوری این گونه از طریق بذر، می توان 
را  گونه  این  احیای  امکان  سال،  چند  مدت  برای  آن  از  حمایت  با 
به خوبی فراهم کرد. بنابراین، اعالم رویشگاه این گونه، به عنوان منطقه 
حفاظت شده توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور، نقش 
مهمی در احیای آن خواهد داشت. همچنین، جمع آوری بذر و حفاظت 
از آن در بانک ژن منابع طبیعی می تواند در حفاظت از آن در خارج 

از رویشگاه اصلی مفید باشد.
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