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جایگاه گونه انحصاری
 Scrophularia ispahanica

آزاده اخوان روفیگر1*، زیبا جم زاد2و عادل جلیلی2
چکیده

گونه انحصاری Scrophularia ispahanica Attar & Nowrouzi (Scrophulariaceae)i در منطقه بسیار محدودی در غرب 
استان اصفهان در شهرستان فریدونشهر می روید و به صورت تک پایه های پراکنده و در جمعیت های کوچک مشاهده می شود، 
این گونه دارای آشیان اکولوژیک اختصاصی است. جایگاه حفاظتی آن براساس شیوه  نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
)IUCN( و سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و تعداد پایه های بالغ، همچنین کیفیت رویشگاه، اندازه جمعیت و تعداد 
افراد در هر جمعیت بررسی شد. براساس شواهد میدانی و محاسبات انجام شده، این گونه به دلیل داشتن تنها یک رویشگاه 
و سطح تحت اشغال 3۰۰ مترمربع و نیز داشتن تنها یک جمعیت با 4-3 فرد، »در بحران انقراض« )CR( قرار دارد. پیشنهاد 
می شود، رویشگاه این گونه توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان رویشگاه حفاظت شده، اعالم و اقدام 

الزم در مورد حفاظت از گونه در خارج از رویشگاه طبیعی نیز انجام شود.
واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، در بحران انقراض، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، اصفهان، ایران.

Abs tract
Scrophularia ispahanica Attar & Nowrouzi (Scrophulariaceae) is an endemic species, growing in a limited area 
of Isfahan Province, Fereidunshahr, in a small population, consisting of scattered individuals. This species has 
a specific ecological niche. To determine the conservation status of this species according to the guidelines of 
the International Union for Conservation of Nature (IUCN), three criteria of Extent of Occurrence (EOO), Area 
of Occupancy (AOO), and the number of mature individuals as well as habitat quality, population size, and the 
number of individuals were examined. Based on field evidence and calculations, because of having one population 
with 300 square meters of occupancy and 3-4 individuals, the conservation status of this species is classified as 
"Critically Endangered (CR)". It is suggested that the habitat of this species be declared as a protected habitat 
by the Forests, Range, and Watershed Management Organization. Furthermore, ex-situ conservation must be 
considered.
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مقدمه  
جایگاه حفاظتي گونه های گیاهی مدت هاست که به عنوان یک 
موضوع مهم در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. سازمان هاي 
IUCN (International Union for Con-  بین المللي نظیر
servation of Nature(، به طور جدي در مورد دستورالعمل ها 
و روش کار در این زمینه مطالعه و آنها را در نقاط مختلف 
آن  به دنبال  و  رویشگاه ها  نابودي  کرده اند.  ارزیابی  جهان 
اکوسیستم ها و گونه هاي گیاهي موجود در آنها، خسارت های 
محیط زیستی غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. بنابراین، 
پایش و بررسي وضعیت گونه هاي گیاهي برای پیشگیري از 
فرسایش ژنتیکي و انقراض آنها ضروری است. ارزشمندترین گونه هاي 

گیاهي در هر منطقه، گونه هاي انحصاري آن منطقه هستند که با 
منقرض  دنیا  در  همیشه  براي  نسلشان  آنها،  رفتن  بین  از 

به گونه هاي در  بنابراین، در مطالعات مربوط  مي شود. 
حال انقراض، گونه هاي انحصاري جایگاه ویژه ای 

و   Jalili می گیرند.  قرار  اولویت  در  و  دارند 
Jamzad )1999( گونه هاي گیاهي ایران 

را بررسی و جایگاه حفاظتي 24۰5 گونه را 
مشخص کردند. پس از آن، با هدف تعیین جایگاه 

حفاظتی گونه های گیاهی ایران، بررسی و مطالعه این 
گونه ها با تأکید بر گونه های انحصاری، در قالب یک پروژه 

پیرامون  بررسی ها  این  از  برخی  نتایج  تاکنون،  ملی، آغاز شد. 
مناطق مجاور آن  اصفهان و  از گونه  های شناسایی شده در  تعدادی 

 Acantholimon glabratum subsp. kashanense ازجمله 
)بتولی و همکاران، 1397(، Cicer stapfianum )حاتمی و همکاران، 
 ،)1398  a همکاران،  و  )اخوان   Allium chlorotepalum  ،)1397
Scute� 1398( و b ،اخوان و همکاران( Astragalus vernaculus

است.  شده  منتشر   )1398 همکاران،  و  )فیضی   llaria xylorrhiza
شامل   ،)Scrophulariaceae( میمون  گل  تیره  ایران،  فلور  براساس 
29 جنس با 3 زیرتیره است، زیرتیره Verbascoideae، یک جنس، 
Scrophu- 4 قبیله و 14 جنس و زیرتیره ،Rhinanthoideae  زیرتیره
larioideae، 3 قبیله و 14 جنس دارد. جنس Scrophularia متعلق به 
قبیله Scrophularieae و مشتمل بر 57 گونه است. این جنس در استان 
 S. frigida اصفهان دارای 12 گونه است که از این تعداد، چهار گونه
Boiss.، S. flava Grau، S. ispahanica Attar & Nowrouzi و 
S. crassiuscula Grau انحصاری ایران هستند و در استان اصفهان هم 
می رویند )سعیدی و همکاران، 139۰(. یکی از این گونه های انحصاری، 
گونه S. ispahanica است که در سال 2۰۰6 توسط عطار و نوروزی 
برای نخستین بار از منطقه فریدونشهر، چشمه لنگان واقع در استان اصفهان، 
 .)Attar et al., 2006( جمع آوری و به عنوان گونه جدید معرفی شد
گونه S. ispahanica گونه انحصاری استان اصفهان محسوب می شود و 
بر اساس بررسی های مختلف، محدود به رویشگاه کوچکی در این استان 
است. بنابراین، بررسی و تعیین جایگاه حفاظتی این گیاه و قرار دادن آن 
در کانون توجه برنامه های مدیریتی کشور و استان، مهم و ضروری است. 
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 روش پژوهش
برای تعیین جایگاه حفاظتی گونه S. ispahanica، در قالب طرح تعیین 
جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های ایران )جلیلی و جم زاد، 1395(، 
نمونه های جمع آوری شده مطالعه، بررسی و شناسایی شدند. مشخصات 
جغرافیایی رویشگاه شامل طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح 
دریا، ناحیه رویشی، نوع رویشگاه، وضعیت پوشش منطقه و گونه های 
همراه ثبت شد، سپس بر اساس دستورالعمل اتحادیه بین المللی حفاظت 
از طبیعت )IUCN, 2017(، داده های مورد نیاز از بررسی های میدانی 
 Extent of Occurrence/( به دست آمد و معیارهای میزان حضور
EOO( و سطح تحت اشغال )Area of Occupancy/ AOO( در این 
 S. ispahanica گونه مشخص شد. از آنجایی که دامنه پراکنش گونه
بسیار محدود و در سطح محلی )local endemic( است، مساحت 
تحت اشغال گونه )AOO( با پیمایش در عرصه و به صورت 
حدودی برآورد شد. همچنین، رویشگاه گونه، ارزیابی و 
ضمن بررسی اندازه جمعیت و تعداد افراد در جمعیت، 
جایگاه حفاظتی این گونه تعیین شد، پس از آن 
بر اساس شواهد و اطالعات به دست آمده از 
منطقه، عوامل تهدیدکننده حیات این گونه نیز 

بررسی و معرفی شد.

 مشخصات گیاه شناسی
Scrophularia ispahanica Attar & Nowrouzi 

فاقد کرک. ساقه منشعب،  تا 7۰ سانتي متر،  ارتفاع  به  گیاه علفي، 
رگه دار. برگ ها به طول 6 و عرض 4 سانتي متر، متقابل، بدون دمبرگ، 
نیزه ای. گل آذین خوشه گرزن، برگک دار، تقریبًا به طول 18 سانتي متر، 
گرزن ها متناوب، پاییني ها با 3 گل و باالیي ها با یک گل. دمگل آذین به 
طول 1۰ میلي متر، پوشیده از غده هاي سیاه پایک دار. دمگل پوشیده از 
غده هاي سیاه پایک دار. برگک ها نیزه اي، بدون کرک و غده. کاسه به طول 
3/5 و عرض 3 میلي متر، تقریبًا مدور، بدون کرک، با حاشیه غشایي. 
جام گل به طول 7 میلي متر، زرد یا مایل به سبز، با لب هاي نامساوي. 
ناپرچمي بادبزني، پوشیده از غده هاي سفید، زرد مایل به سبز. پرچم ها به 
طول 4/5 میلي متر، از جام خارج نشده )اقتباس از سعیدی و همکاران، 

139۰( )شکل 1(.

 مشخصات رویشگاه
این گونه در مناطق تقریبًا سرد کوهستانی و مرتعی در ارتفاعات بین 
24۰۰-25۰۰ متری از سطح دریا و بیشتر، در میان گونه های خاردار 
جنس گون مانند   .اFisch. ex Boissا Astragalus brachycalyx و
 A. verus       Olivier مشاهده می شود. مهم ترین گونه های همراه آن عبارتند از
 Asperula arvensis L.، Astragalus cyclophyllon Beck، 
Biebersteinia multifida DC.،Ferula haussknechtii H.Wolff 
ex Rech.f.، Gypsophila virgata Boiss. and Scrophularia 
frigida ا)شکل 2(ا.

 با توجه به اینکه گونه یادشده، طی دو دهه اخیر معرفی شده و بر اساس 

رویشگاه 
منحصر به فرد 

  Scrophularia ispahanica
وجمعیت کوچک آن با تهدید جدی 

روبرو است. برای حفاظت از این گونه 
رویشگاه آن می بایست اقدام فوری 

توسط سازمان جنگلها، مراتع 
و آبخیزداری کشور به  

عمل اید.
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شکل 1- گونه .Scrophularia ispahanicaا  (A) شکل کلی، )B( شاخه برگ دار و )C( در حالت میوه دهی 

A  B  

C  
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مشاهدات میدانی تاکنون در لوکالیته های دیگری به جز محل 
نمونه تیپ دیده نشده است، ممکن است با مطالعات بعدی از 

سایر نقاط کشور نیز، گزارش شود.

  نتایج و بحث
 ،)local endemic( محلی  انحصاری  گونه های  اکثر 
یافته اند.  سازش  اختصاصی  اکولوژیک  آشیان های  با 

شکل 2. منظره عمومی رویشگاه )باال( و یک بوته از گیاه Scrophularia ispahanica )پائین(

محل  و  دارند  منحصر به فردی  گونه ای  تنوع  که  زیستگاه هایی 
رویش گونه های در حال انقراض و نادر هستند، از اهمیت زیادی 
بنابراین،  گیرند.  قرار  حفاظت  و  توجه  مورد  باید  و  برخوردارند 
و  نادر  گونه های  شناسایی  هدف،  این  به  رسیدن  برای  اول  قدم 
گونه  است.  محلی  انحصاری  گونه های  مهم تر،  همه  از  و  کمیاب 
S. ispahanica، یک عنصر ایرانی- تورانی و انحصاری ایران و 

استان اصفهان است. 
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انحصاری  گونه های  حفاظتی  جایگاه  تعیین  طرح  انجام  برای 
تیپ  نمونه  محل  محدوده  در  گونه  این  مطالعه  هدف  با  و  ایران 
سال های  طی  میدانی  بررسی های  چشمه لنگان(،  )فریدونشهر، 
تیپ(  نمونه  )جمعیت  جمعیت  یک  در نهایت  و  انجام   96-99
بسیار  جمعیت  این  افراد  ازآنجایی که   .)3 )شکل  شد  شناسایی 
برای  فوری  اقدام  است  ضروری  هستند،  انگشت شمار  و  اندک 

حفاظت از آن انجام شود.
تحت  سطح   ،S. ispahanica گونه  حفاظتی  جایگاه  تعیین  برای 
اشغال گونه با پیمایش در عرصه و رویشگاه آن، بررسی و حدود 
3۰۰ مترمربع برآورد شد، به دلیل محدود بودن سطح تحت اشغال 
و وجود تنها یک جمعیت، نرم افزار GeoCAT قابل استفاده نبود. 
با  مورد مطالعه  گونه  از  جمعیت  یک  تنها  وجود  به دلیل  همچنین 
حدود 3-4 فرد، فاکتور EOO به صورت معنی دار محاسبه نمی شود. 
تراکم و چرای مفرط دام در اطراف محل رویش، از عوامل بسیار 
کاربری هایی  تغییر  می شود.  محسوب  گیاه  این  به  آسیب زننده 
همچون تبدیل مراتع به زمین های کشاورزی و عملیات جاده سازی 

در منطقه پراکنش گونه، از جمله دیگر عوامل تهدیدکننده این گونه 
بارش ها  کمبود  و  اقلیمی  تغییرات  عالوه بر این،  می رود.  به شمار 
گونه هایی  از  بسیاری  احتمالی  انقراض  زمینه  اخیر  سال های  در 
می کند.  فراهم  هستند،  محدود  اکولوژیک  آشیان  دارای  که  را 
افراد  از  کمی  بسیار  تعداد  بعد،  در سال های  متوالی  پایش های  در 
جمعیت این گونه مشاهده شد، وجود حدود 3-4 فرد از این گونه 
S. ispa� گونه اگرچه  که  است  این  نشان دهنده  جمعیت،  یک   در 
یادشده، دارای تجدید حیات طبیعی است،  hanica، در رویشگاه 
اما این تجدید حیات بسیار محدود است. در نهایت، بر اساس معیار 
با  جمعیت  یک  تنها  وجود  و  رویشگاه  یک  تنها  )داشتن   IUCN
افراد محدود( و چرای دام در منطقه پراکنش گونه، این گونه ازنظر 
 CR (Critically جایگاه حفاظتی، در طبقه »در بحران انقراض« یا

Endangered( قرار گرفت. 
با توجه به وضعیت این گونه در طبیعت و مواجهه آن با تهدید به 
حفاظت  برای  فوری  اقدام  باید  منحصر به فرد،  رویشگاه  از  حذف 
انجام شود، در  از راه محصور کردن محدوده حضور گونه  از آن، 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  توسط  آن  رویشگاه  باید،  رابطه  این 
اقدام  و  اعالم  حفاظت شده،  رویشگاه  به عنوان  کشور  آبخیزداری 
الزم برای حفاظت و حمایت از آن انجام شود. جمع آوری بذر این 
بذور  کشت  ایران،  طبیعی  منابع  ژن  بانک  در  آن  نگهداری  و  گیاه 
راهکارهای  به عنوان  آن  مجدد  تکثیر  و  گیاه شناسي  باغ هاي  در 

حفاظت در خارج از رویشگاه باید در اولویت قرار گیرد. 
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