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جایگاه حفاظتی گونه های انحصاری جنوب غرب 
  Dionysia ایران از جنس

امینزراعتکار*1،زیباجمزاد2،عادلجلیلی2وفرزانهخواجوئینسب3

چکیده
حدود 15 درصد از گونه های جنس Dionysia  تنها در استان های فارس و کهگیلویه و بویر احمد رشد می کنند. به منظور 
روشن شدن میزان خطر انقراض و برنامه ریزی های حفاظتی، وضعیت حفاظتی ۷ گونه  انحصاری این جنس در این دو 
استان با استفاده از شاخص B  و C )به ترتیب محدوده جغرافیایی و اندازه جمعیت های کوچک( شیوه نامه اتحادیه بین المللی 
حفاظت از طبیعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین نکاتی در مورد جایگاه حفاظتی گونه های تازه کشف شده 
 )CR( »ارائه شد. نتایج ما نشان می دهد که همه گونه ها در »وضعیت بحران انقراض D. splendens و Dionysia jamzadiae
هستند. معدن کاوی گسترده، احداث جاده، کوه خواری و گسترش شهرها برخی رویشگاه های این گیاهان را به کلی نابود و به 
برخی آسیب های جدی وارد کرده اند. برای حفاظت از این گیاهان، رویشگاه های آنها باید توسط سازمان جنگل ها و مراتع 

و آبخیزداری کشور رویشگاه حفاظت شده اعالم گردد. 
واژه های کلیدی: تغییر کاربری، معدن کاوی، گیاهان زینتی، بومی، گردشگری، پامچالیان

Abs tract
In the flora of Iran, c. 15 percent of the Dionysia species are endemic to Fars and Kohgiluyeh va Boyer-Ahmad 
provinces. The IUCN Red List criteria i.e. criteria B and also C (geographic range and small population size, 
respectively) are used to evaluate the risk of extinction and necessary planning for the species protection. 
Moreover, the conservation status of the recently discovered Dionysia jamzadiae and D. splendens are discussed 
here. Our findings show all the species are Critically Endangered (CR). Some habitats of these plants have 
been completely destroyed or severely damaged as a result of the massive expansion of mines, construction of 
roads, and urbanization in mountainous regions. To protect these plants, their habitats must be designated as a 
protected area by the Forests and Rangelands and Watershed Management Organization of Iran. 

Keywords: natural system modifications, mining, ornamental plants, native, tourism, Primulaceae
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مقدمه  
 )Dionysia Fenzl( سنگ  عروس  جنس  گونه های 
جواهراتی دلربا از گنجینه گیاهی کم نظیر ایران زمین هستند. 
این عروسان شگفت انگیز با رنگ های خیره کننده و چشم نواز 
توجه  هرساله  خود  آبی  و  صورتی  ارغوانی،  بنفش،  زرد، 
محققان و گردشگرانی از دنیا را به سمت خود جلب می کنند. 
گونه  این جنس، حدود 45  در  گونه  مجموع حدود 60  از 
 Lidén )؛Mehregan et al., 2021؛  می رویند  ایران  در 
 Alipour et al.,؛ Younesi et al., 2016؛et al., 2021
آن ها  از  بسیاری  پراکنش  وسعت   .)Lidén, 20072021؛
از یک  تنها  این گل های زیبا  از  تعداد زیادی  بسیار کوچک است و 

.)Lidén et al., 2021( رویشگاه گزارش شده اند
به جهت زیبایی، نادر بودن و رویشگاه های مهیج، این گیاهان 

در بین معدود گیاهان جذاب این سرزمین قرارگرفته اند 
از  مختلفی  نقاط  به  گردشگر،  برجذب  عالوه  و 

انتقال داده شده اند  اروپا با هدف زینتی شدن 
https://dionysia.rocks/<) )1 شکل(

the-plant-genus-diony-
 sia/< accessed 10 April

.(2022
این  که  خطراتی  بزرگ ترین 

گیاهان را تهدید می کنند معدن کاوی، 
)شکل  هستند  جاده سازی  و  کوه خواری 

های 2، 5 و ۷(. به طور ویژه در نیم قرن اخیر، 
درنتیجه وابستگی تقریبًا مطلق به منابع طبیعی در 

اقتصاد و فعالیت های هولناک معادن و ساخت وسازهای 
بدون برنامه، گسترش شهرها و صنعت بدون انجام مطالعات 

زیست محیطی در حال انجام است )زراعتکار و همکاران، 1400(. 
این درحالی است که حدود یک سوم از گونه های این جنس در همین 

مناطق  در  که  گیاه شناسی  عملیات  هر  با  شده اند.  کشف   زمانی  بازه 
دورافتاده و کمتر مطالعه انجام می شود ما شاهد گونه های بسیار شاخص 
 Lidén et al., 2021;Alipour( و منحصربه فرد از این جنس هستیم
مناطق  این  در  معادن  گسترش  اما  et al., 2021;Lidén, 2007(؛ 
بازتاب  از  دور  به  و  و درعین حال خاموش  به صورت وحشت انگیز، 
مؤثر تخریب های آن ها توسط رسانه ها در حال انجام است و برخی 

گونه ها پیش از آنکه کشف گردند برای همیشه نابود می شوند. 
خطرناک ترین  از  و  زمین  به  تعرض  واقعی  معنای  به  معدن کاوی، 
یافته  افزایش  به شدت  ایران  در  که  است  سرزمین  به  دست اندازی ها 
به  ظلم  و  فروشی  خاک  عینی  مصداق  معدنی  مواد  صادرات  است. 
از  بیش  بین رفتن  از  تنها در یک دهه گذشته شاهد  آیندگان است. 
برای  اراضی  کاربری  تغییر  برای  مراتع  سطح  از  هکتار  میلیون  پنج 
برداشت های معدن کاوی، بوده ایم. این درحالی است که سهم درآمدهای 
معدنی در تولید ناخالص ملی 1/4 درصد و اشتغال زایی تنها 0/44 
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درصد است. بسیار مهم است که توجه داشت این سهم اندک معادن در 
تولید ثروت و ایجاد شغل سوای کاهش آب های شیرین و هزینه های 
ایجادشده برای جلوگیری از فرسایش، پدیده ریز گرد، از دست رفتن 
گازهای  تولید  افزایش  و  سیل  زیستی، جاری شدن  تنوع  همیشگی 
 Akhani,;1400 ،گلخانه ای است )جلیلی، 1398; جلیلی و جعفری

.)2015
اما  می شود.  تأمین   کوه ها  از  ما  آشامیدنی  و  کشاورزي  آب  عمده 
ازآنجاکه در کشور ما هنوز ارزش هاي زیست محیطي در فعالیت هاي 
بوم نظام های  این  ندارند  جایي  اجرایي  و  عمراني  معدنی،  اکتشافات 
ارزشمند و درعین حال شکننده در حال نابودي و اتمام هستند )آخانی، 
13۷3، درویش، 139۷؛ آخانی و رودف، 139۷(. در چند دهه اخیر، 
حرکت هایی غیرعلمی و بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین آغاز 
شده و دست آویزی برای اشخاصی به شمار می رود که به بهانه های 
گوناگون تالش دارند به زمین های ملی دست اندازی کنند. 

استان های  در  جنس  این  از  گونه   11 دست کم 
که  می رویند  احمد  بویر  و  کهگیلویه  و  فارس 
این دو استان  تنها در  این تعداد 9 گونه   از 
گونه های  به استثنای  گزارش  شده اند. 
Dionysia revoluta Boiss.

 D. bryoides Boiss. و   
وسیع تری  نسبتًا  انتشار  که 
دارند  زاگرس  رشته کوه های  در 
دیگر گونه های این جنس در این دو 
استان دارای انتشاری محدود و انحصاری 
هستند )Lidén, 2007(. طی انجام طرح تعیین 
از  بعد  مطالعات  و  ایران  گیاهان  حفاظتی  جایگاه 
این جنس  از  انحصاری  آن، وضعیت حفاظتی 9 گونه 
در این دو استان طی مطالعه حاضر موردبررسی و بحث قرار 

می گیرد.

 مواد و روش ها 
 (Wendelbo, 1965 ; 13۷۷ ،پس از مطالعه منابع فلوری )جم زاد
و مطالعات دیگر )Lidén, 2007; Zeraatkar et al., 2022( نقاط 
رویش گونه های جنس Dionysia در استان های فارس و کهگیلویه و 
بویر احمد مشخص شدند. در گام بعد، تمام جمعیت های شناخته شده 
از  رویشگاه ها  محدوده  تمام  که  به این ترتیب  شدند.  بررسی  به دقت 
پایین ترین تا باالترین نقطه پیمایش شدند و ویژگی های جمعیتی نظیر 
مساحت  حیات،  تجدید  وضعیت  دانه رست ها،  بالغ،  پایه های  تعداد 
تقریبی سطح تحت اشغال و گونه های همراه یادداشت شد. همچنین 

خطرهایی که این گیاهان را تهدید می کنند ثبت و گزارش شدند. 
در این مطالعه، جهت تعیین جایگاه حفاظتی گونه ها به طور عمده از 
شاخص های B و C یعنی محدوده جغرافیایی و جمعیت های کوچک 
شیوه نامه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )IUCN, 2022( استفاده 
Extent of Occurrence/( شد. بدین منظور معیارهای میزان حضور

گونه های 
جنس عروس 

 Dionysia سنگ
جواهراتی دلربا از گنجینه گیاهی 

کم نظیر ایران زمین هستند. این عروسان 
شگفت انگیز با رنگ های خیره کننده و چشم نواز 

زرد، بنفش، ارغوانی، صورتی و آبی خود هرساله توجه 
محققان و گردشگرانی از دنیا را به سمت 

خود جلب می کنند. از مجموع حدود 
60 گونه در این جنس، حدود 

۴۵ گونه در ایران 
می رویند.
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شکل 1- گونه های ایرانی کشت شده عروس سنگ در باغ های گیاه شناسی اروپا. الف. .Dionysia janthina Bornm، ب. D. robusta Younesi، ج. مجموعه ای از 
.D. esfandiarii Wendelbo .گونه های ایرانی این جنس در کنار هم، د

شکل 2- گوشه هایی از ویرانی منابع طبیعی توسط معدن کاوان: 2 تصویر سمت راست مربوط به صفاشهر و 2 تصویر سمت راست مربوط به مرودشت است. 
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شکل 3- نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه و نقاط حضور گونه ها )الف(، نقشه متوسط دمای سالیانه منطقه مورد مطالعه و نقاط حضور گونه ها )ب(، نقشه متوسط بارش 
سالیانه منطقه مورد مطالعه و نقاط حضور گونه ها )ج(، پراکنش گونه های مورد مطالعه در مناطق حفاظت  شده ایران )د(.

EOO(، سطح تحت اشغال )Area of Occupancy/AOO( و 
تعداد افراد بالغ، در کنار بررسی جمعیت ها و وضعیت رویشگاه ها 
میزان  و  مطالعات صحرایی  با  اشغال  تحت  بررسی شد. سطح 
geocat. kew.org) Geo-  حضور با استفاده از نرم افزار برخط

.)Bachman et al., 2011( اندازه گیری شد (CAT
D.assadii، D. diapen� عالوه بر بررسی۷ گونه یعنی گونه های 
siifolia، D. esfandiarii، D. michauxii، D. sarvestanica

D. termeana و D. viva، در مورد جایگاه حفاظتی گونه های 
تازه کشف شده D. jamzadiae  و D. splendens نیز بحث 
شد. همچنین برخی فاکتورهای اقلیمی موثر بر پراکنش گونه های 
موردمطالعه، مانند میانگین دما و بارش سالیانه و ارتفاع مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. برای تعیین میزان حضور گونه ها در مناطق حفاظت شده از 

نقشه رقومی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت از محیط زیست استفاده 
گردید و نقشه ها در محیط نرم افزار ArcGIS 9.3 رسم شدند.

 نتایج و بحث
به نظر می رسد اقلیم نقش مهمی در پراکندگی گونه های این جنس ایفا 
اقلیم شناسی  ازنظر  را می توان  ناحیه  این  انحصاری  می کند. گونه های 
که  هستند،  بهاره  گونه های  اول  گروه  نمود.  تقسیم بندی  دسته  دو  به 
شروع گلدهی آن ها از اواسط فرودین تا اواسط خرداد است و محدود 
به اقلیم های سردسیر و مناطق آلپی یا تقریبًا آلپی )با ارتفاع 3800-
Dionysia assadii، D. esfandi� 2۷00 متر( هستند. آن ها شامل
هستند   D. termeana و   arii، D. jamzadiae، D. splendens
در  عمومًا  زمستانه  گونه های  3-ب  شکل  براساس  3-الف(.  )شکل 
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زیستگاه های با میانگین دمای سالیانه 13-3/5 درجه سانتیگراد قادر به 
رشد و نمو هستند. گونه های زمستانه که شروع گلدهی آن ها از اواخر 
دی تا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت است و در اقلیم های نسبتًا گرم 
و کوه های کم ارتفاع )2650-1000 متر( پراکنده شده اند و نسبت به سایر 
گونه های موردمطالعه به میانگین دمای سالیانه باالتری برای رشد و نمو 
 D. diapensiifolia ،D. نیاز دارند )شکل 3-الف و ب(. آن ها شامل
michauxii، D. sarvestanica و D. viva هستند و میانگین دمای 
سالیانه 19/5-12 درجه سانتیگراد برای رشد و نمو آن ها مورد نیاز 
که  نشان می دهد  بارش  نقشه  بررسی  است )شکل 3-ب(. همچنین 
اغلب گونه های موردمطالعه در زیستگاه هایی با میزان بارش سالیانه 
 D. sarvestanica، مشابه یافت می شوند. البته برخی گونه ها مانند
D. splendens و D. termeana به میزان بارش سالیانه بیشتری 
زیستگاه های  در  سالیانه  بارش  میزان  3-ج(.  )شکل  دارند  نیاز 
مطلوب گونه های موردمطالعه بین 132 تا 348 میلیمتر است )شکل 
و  Dionysia revoluta گونه های  که  است  حالی  در  این  3-ج(. 

اbryoidesا .D که پراکنش آن ها به مرزهای بیرون از این دو استان 

یافته اند. سازش  اقلیمی  شرایط  از  وسیعی  پهنه  به  می شود  کشیده 
در اینجا به خالصه ای از وضعیت حفاظتی گونه های انحصاری این 

ناحیه پرداخته می شود.
Dionysia michauxii (Duby) Boiss.

این گونه به صورت بالشتک های بسیار متراکم و دارای برگ های با 
تخمدان  و  کوتاه  زردرنگ  جام  گل،  دم  فاقد  دندانه،  بدون  حاشیه 
آدرس  با   Michaux توسط  بار  نخستین  برای  و  است  تخمکی   3

»Persia« جمع آوری شد )شکل 4(. شواهد مستقیمی از مکان دقیق 
تاریخی  با توجه قدمت  نظر می رسد  به  اما  ندارد  نمونه تیپ وجود 
شهر شیراز که در آن برهه زمانی از مکان های آباد و امن محسوب 
می شد، احتمااًل نمونه تیپ از کوه های شمال این شهر جمع آوری شده 
باشد )جدول 1(. متأسفانه این رویشگاه فوق العاده از این گونه اکنون 
در باالترین درجه تهدید قرارگرفته است به طوری که کوه خواری ها از 
شمال و جنوب این کوه کوچک ادامه دارد و تنها باریکه کوچکی از 
آن باقی مانده است )شکل 5(. در گزارش های پیشین تعداد زیادی از 
 )Lidén, 2007( گیاهان این گونه در این رویشگاه ثبت شده است
اما امروز به جهت تراشیدن کوه تنها وسعت آن 0/2 کیلومترمربع و 
حدود ۷00 پایه از آن باقی مانده است. عالوه براین، مواردی چون 
استقرار دکل های فشارقوی برق و ورود مستمر گردشگران در این 
تغییر  شیراز،  شهرداری  توسط  جنگلکاری  توسعه  دارد.  ادامه  کوه 
برداشت  و  مردم  توسط  باغات  توسعه  عنوان  تحت  اراضی  کاربری 
و فعالیت معادن اکتشاف سنگ، زمینه تغییر کاربری و از بین بردن 
رویشگاه های این گونه را فراهم کرده است. در صورتی که در ارتباط 
این گونه منقرض خواهد  این مسائل تجدیدنظری صورت نگیرد  با 

شد.
الزم به ذکر است بخش عمده ای از کوه های بین رویشگاه های قبلی 
و رویشگاه تازه کشف شده )صدرا( ازنظر سیمای کوه شناسی پوشش 
گیاهی و اقلیم، رویشگاه مناسبی برای رشد این گیاه هستند. اما این 
کوه ها اغلب در حیطه قرق های نظامی قرارگرفته اند و تخریب زیادی 

در آن صورت گرفته است. 

شکل Dionysia michauxii -4  در رویشگاه طبیعی، کوه های شمال شیراز 
)عکس از ا. زراعتکار(. 

شکل 5- رویشگاه Dionysia michauxii  در شمال شیراز )1( و کوه موالنا )2( 
در حال تخریب طی عملیات های ویالسازی، گسترش شهر و جاده سازی. پیکان ها 

محل این گیاهان را نشان می دهند )عکس از ا. زراعتکار(.



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 148

Klass Kam- در کوهستان دنا )عکس )1( از  Dionysia termeana -6  شکل
stra و عکس )2( از ا. زراعتکار(.

Dionysia termeana Wendelbo
تنک،  نسبتًا  بالشتک هایی  به صورت    D. termeana گونه 
دارای برگ هایی با حاشیه صاف تا دندانه دار همراه با غدد، 
برگه ها 2 عدد، کاسه تا قاعده بریده، و جام ها زردرنگ هستند 
)شکل 6(. تمام گزارش های مستند آن محدود به مناطق آلپی 
کوه دنا هستند. اگرچه قسمتی از محدوده انتشار این گیاه در 
منطقه محافظت شده دنا قرارگرفته است اما فروریختن طبیعی 
صخره ها به ویژه در چند دهه اخیر براثر باال رفتن درجه حرارت 
هوا و گرمایش زمین و نیز احداث جاده سرباز، بزرگ ترین 
گونه های صخره روی  دیگر  به همراه  گیاه  این  انقراض  خطر 
ایران  انحصاری  گیاهان  از  بسیاری  می شود.  محسوب  آلپی  مناطق 
امنی  در شرایط  کرده اند  ایجاد  آن ها  برای  بشر  که  باوجود خطراتی 
و  بلند  کوه های  دل  در  به خصوص  جاده ها  احداث  اما  داشتند  قرار 
ایجاد گردنه ها که به طور مداوم در حال ریزش هستند، رویشگاه های 
آن ها را به ورطه نابودی کشانده است. طرح های متولیان صنعت راه 
زیربار  از  آن ها  بلکه  هستند  زیست محیطی  بررسی های  فاقد  نه تنها 
مسئولیت برنامه های ایمنی جاده ها چون فنس کشی و تورسنگ شانه 

خالی می کنند.

شکل ۷- رویشگاه Dionysia termeana  در کوهستان دنا )عکس از ا. 
زراعتکار( که همراه با تخریب های مختلف جاده سازی، چرا و ورود زیاد 

طبیعت گردان )با پیکان نشان داده شده( است.
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Dionysia esfandiarii Wendelbo
Dionysia esfandiarii  با بالشتک  بسیار متراکم خاکستری رنگ، 
بریده شده،  نصفه  تا  کاسه  برگشته،  بیرون  به طرف  برگ های  حاشیه 
دمگل نامشخص و جام صورتی تا بنفش محدود به کوه ختابان در 
حد واسط شهرستان های قادرآباد و بوانات است )شکل 8 -1(. این 
گیاه شناسی  البته کور  و  نقاط داغ  از زمره  فارس  استان  از  محدوده 
دوگونه  ازجمله  مختلف  گیاهان  از  زیادی  جدید  گونه های  و  است 
محدوده  این  از  اخیر  سال های  در   Dionysia جنس  این  از  دیگر 
کشف  شده اند )Lidén et al., 2021; Alipour et al., 2021(. این 
حفاظت  تحت  چهارگانه  مناطق  از  منطقه ای  هیچ  که  است  درحالی 
و  است  نشده  تعیین  وسیع  محدوده  این  در  محیط زیست  سازمان 

گسترش وسیع معادن در این منطقه بیداد می کند )شکل 3-د(.

Klass Kam- در کوهستان دنا )عکس )1( از  Dionysia termeana -6  شکل
stra و عکس )2( از ا. زراعتکار(.

Dionysia assadii Borjian
گیاهانی مشابه Dionysia esfandiarii )شکل 8-1( با این تفاوت 
اندکی  جام  و  راست  کرک ها  رنگ،  خاکستری-سبز  بالشتک ها  که 
ختابان  کوه  از  تنها   D. assadii   .)2-  8 )شکل  است  آلود  کرک 
آن  در  نیز   D. jamzadiae و  اخیر  گونه  که  است  گزارش شده 
می رویند و خویشاوندی باالیی به گونه اخیر دارد. معادن گرانیت و 
دیگر سنگ ها بخش بزرگی از رویشگاه آن ها را از بین برده است و 

فاصله زیادی با نابودی کامل این گیاهان باقی نمانده است.

Dionysia sarvestanica Z. Jamzad & Grey-Wilson
بالشتک ها در این گونه به صورت متراکم، دارای برگ های مستطیلی 
تا واژ تخم مرغی، بدون دندانه و در حاشیه مسطح، با غدد کوتاه و 
جام ها زردرنگ هستند )شکل 9 و 10(. این گونه از معدود گونه هایی 
 Dionysia .است که تنوعات زیرگونه ای برای آن توصیف شده است
از یک محدوده  به تازگی   sarvestanica subsp.sarvestanica
رویشگاهی کم ارتفاع در جنوب شرق سروستان چند بار جمع آوری 
و تصویربرداری شده است. طی مطالعه حاضر، این گیاه در نقطه ای 
گزارش  کوار  شهر  در  قصر قباد  کوه  از  و  تیپ  رویشگاه  از  دورتر 

شکل Dionysia sarvestanica subsp. sarvestanica-9  در کوه مومن آباد 
.)Kok van Herk 1( و قصرقباد )2( )عکس به ترتیب از ر. مجیدی و(
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این کوه را محاصره کرده اند  می شود )شکل 9(. معادن سنگ 
این گونه هستند. همچنین کارخانه  و اصلی ترین عامل تهدید 
ذوب آهن در غرب این کوه در کنار معادن مذکور آلودگی های 
شدید زیست محیطی برای سالمت ساکنین، گیاهان و جانوران 
D. sarvestanica subsp. spathula� است. کرده   ایجاد 

سپیدار  کوه  از  کوچک  بسیار  محدوده ای  در  تنها   ta Lidén
زیرگونه  پراکندگی  محدوده  غرب  در  فیروزآباد  شهرستان 
قبلی مشاهده شده است و معادن سنگ و کارخانه های سیمان 

ازجمله تهدیدات جدی آن هستند )شکل 10(.

Dionysia viva Lidén & Zetterlund
 D. bornmuelleri )Pax( خویشاوندی نزدیک به  D. viva گونه
است.  پامچال  گونه های  مشابه  و  دارد  کرمانشاه  استان  در   Clay
برابر عرض،   3 و طولی  بلند  برگ ها  تنک،  گونه  این  در  بالشتک ها 
کاسه تا دوسوم شکافته، جام گل کوتاه و زرد طالیی است )شکل 11(. 
این گیاه به تازگی از کوه دهبید در ارسنجان و از مناطق کمتر مطالعه 
شده استان فارس کشف شده است )Lidén, 2007(. معادن سنگ از 
قسمت شمالی این کوه در حال فعالیت و پیشروی هستند. عالوه بر این 

شکل Dionysia sarvestanica subsp. spathulata-10  در کوه مومن آباد 
.)Kok van Herk 1( و قصرقباد )2( )عکس به ترتیب از ر. مجیدی و(

یک پدیده جدید طی دو دهه اخیر در مناطق تاریخی استان فارس 
کاوش های  در  استان  کوه های  اغلب  به طوری که  است  شکل گرفته 
است.  تخریب شده  اخیر  سال های  در  گنج  جویندگان  و  قاچاقچیان 
بسیاری از رویشگاه های گونه های گیاهی انحصاری ازجمله رویشگاه 
شمالی  بخش های  پارسه،  بنای  اطراف  دیگر  کوه های  و  گیاه  این 
استان مانند بوانات و صفاشهر و دیگر شهرهای تاریخی استان مثل 
پدیده  این  طی  سعادت شهر  و  سیوند  پاسارگاد،  کازرون،  فیروزآباد، 
دچار آسیب شده اند. مورد عجیب دیگر که در نزدیکی رویشگاه این 
گونه مثل فاروق رخ می دهد، منفجر کردن کوه ها با مواد منفجره برای 

احداث باغ های میوه توسط کشاورزان است.

Dionysia diapensiifolia Boiss.
این گونه در مقایسه با گونه های انحصاری منطقه مورد مطالعه دارای 
گونه  این  بالشتک های  است.  بیشتری  اشغال  سطح  و  حضور  میزان 
متنوع، به قطر تا یک متر، دارای برگ های با حاشیه صاف و بدون 
پوشش آرد آلود، کاسه تا سه چهارم بریده، دمگل آذین مشخص، برگه ها 
3-2 عدد و جام زرد است )شکل 12 و 13(. رویشگاه های مختلفی از 
 Prunus scoparia درخت زارهای تنک بلوط ایرانی و اجتماعات

شکل Dionysia viva-11  در رویشگاه تیپ، کوه دهبید )عکس از ا. زراعتکار(.
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C.K.Schneid (Spach) در فارس و کهگیلویه و بویراحمد میزبان 
این گونه هستند. نظر به بررسی کامل اغلب این رویشگاه ها، برخی 
جمعیت ها بسیار کم تعداد و شامل کمتر از ده پایه و در مقابل برخی 
از  به بسیاری  بودند. عملیات جاده سازی و معادن سنگ  پرجمعیت 

رویشگاه های این گیاه آسیب زده است.

Dionysia splendens Alipour, Mehregan & Lidén
شانه  برگ های  دارای  تنک،  بالشتک های  با   D. splendens گونه 
ای-قاعده ای، دمگل بلند، برگه های بزرگ و دندانه ای و جامی بنفش 
کاماًل متمایز از گونه های این جنس است که از جنوب اقلید شرح داده 

.)Alipour et al., 2021( شده است

Dionysia jamzadiae Lidén, M.Irvine, Alvén & 
Mehregan 

گونه D. jamzadiae  از گروه گونه های مربوط به کوه های جداافتاده ایران 
مرکزی و مشابه .D. oreodoxa Bornm و به صورت بالشتک های نسبتًا 
تنک، با برگ های برون پیچ از حاشیه، با پوششی کرک آلود همراه با غدد، 
.)Lidén et al., 2021( جامی زردرنگ و لوب های نوک چاله دار است

 دو گونه فوق به تازگی از استان فارس کشف شده اند و هر دو مربوط 
به اقلیم سرد و مرتفع استان هستند. جایگاه حفاظتی دو گونه در زمان 
شرح آن ها موردبحث قرارگرفته است و هر دو به صورت خوش بینانه 
در »گروه کمترین نگرانی« طبقه بندی شده اند. D. splendens در 
این مطالعه موردبررسی قرار نگرفت. این گونه تنها از کوه موسی خانی 
گزارش شده است که به تازگی گونه های متعددی از این کوه شرح داده 
شده است. اطالعاتی در مورد سطح تحت اشغال آن وجود ندارد اما 
از آن دیده شده است ولی چون خطری  بالغ  تنها حدود 200 گیاه 
پایین ترین سطح تهدید قرارگرفته  هم اکنون آن را تهدید نمی کند در 
است )Alipour et al., 2021(. از سوی دیگر، عنوان شده است که 
میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه D. jamzadiae به ترتیب 
از  کمتر  نیز  افراد  تعداد  و  است  کیلومترمربع   10 و   100 از  کمتر 
1000 پایه است ولی به طور عجیبی آن را در زمره گیاهان با درجه 
»آسیب پذیر« ذکر کرده اند و سپس با تکیه بر این که تهدیدی متوجه 
 Lidén et( آن نیست آن را در »گروه کمترین نگرانی« جای داده اند
al., 2021(. اگرچه ما تنها یک جمعیت از این گونه را در کوه ختابان 
به همراه گونه های D. esfandiarii  و D. assadii موردبررسی قرار 

شکل Dionysia diapensiifolia -12  در رویشگاه های طبیعی، تصویر باال از 
کهگیلویه و بویراحمد، چرام. تصویر پایین از فارس، مرودشت، درودزن )عکس ها 

از ا. زراعتکار(.

شکل 13- رویشگاه های مختلف Dionysia diapensiifolia . تصویر باال از 
مرودشت، کوه ایوب. تصویر پایین از مرودشت به اقلید، گردنه چاهو )عکس از 

ا. زراعتکار(.
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دادیم، اما بخشی از این جمعیت و جمعیت های کوه قلعه صفرعلی 
و قلعه سنگی به کلی از بین رفته اند و مابقی اکنون در محاصره 
معدن کاوی عظیم قرارگرفته اند. به طورکلی این قسمت از استان 
در سیطره بخش معدن قرارگرفته است و در ضمن هیچ کدام از 
آن ها در مناطق حفاظت شده قرار ندارند و به این ترتیب ما با توجه 
به سطح تحت اشغال کمتر از 10 کیلومترمربع و تعداد افراد کمتر 
از 2500 و خطرات معدن، هر دو گونه را در گروه "در بحران 

انقراض" قرار می دهیم.
D. mi� و   Dionysia diapensiifolia گونه های  به استثنای 

chauxii که در نخستین جمع آوری ها تاریخ گیاه شناسی ایران از 
     D. termeana زاگرس جمع آوری و شرح داده شدند، بقیه گونه ها مثل
 D. esfandiarii و   D. sarvestanica subsp. sarvestanica
 D. sarvestanica و  D. esfandiarii در نیم قرن اخیر و گونه های
 subsp. spathulata، D. viva ، D. splendens،D. jamzadiae
subsp. spathulata ، و D. assadii در دو دهه اخیر به علم معرفی 
شده اند. این بدان معناست که هنوز فلور این قسمت از ایران به خوبی 

روشن نیست.
به جز چندگونه، گونه های دیگر این جنس در زاگرس معموالً از 1-2 
 Jalilian et( رویشگاه و با سطح اشغال تنها چند صد مربع گزارش شده اند
al., 2021؛Mehregan et al., 2021؛ دیناروند و همکاران، 1399؛ 
Younesi et al., 2016(. این وضعیت برای بیشتر گونه هایی که در 
 D. اینجا موردبررسی قرار گرفت نیز صادق است. برخی گونه ها مثل
assadii و D. viva  هیچ گزارش دیگری از آن ها بعد از معرفی وجود 
 D. sarvestanica ندارد. از سوی دیگر، رویشگاه های ثانویه ای برای
 Lidén et al.,( طی این مطالعه یا مطالعات دیگر D. esfandiarii و

2021( ذکر شده است. 
نظر به اینکه رویشگاه این گیاهان روی دیواره های عمودی و تاق نماها 
قرارگرفته است، چرای بی رویه که از مهم ترین عوامل نابودی رویشگاه ها 
در ایران است خطر خاصی را متوجه این گونه ها نمی کند اما آن دسته 
از گیاهان که روی شیب های سنگی قرار دارند توسط بزها سم کوب و 
حتی خورده می شوند. خوشبختانه هیچ یک از این گونه ها جنبه کاربرد 

 Dionysia revoluta Boiss. دارویی-خوراکی ندارند. تنها گونه معطر
با اسامی محلی چون اَنتَری، اِسپند مریم و غیره کاربردی دارویی دارد 
و به شدت از رویشگاه های طبیعی ریشه کن می شود و در عطاری ها به 

فروش می رود.
 Dionysia همان طور که در در شکل 3-د مشخص شده است، گونه های 
 viva ،D. sarvestanica ،D. esfandiarii ، D. splendens، D.
assadii  و D. jamzadiae  در هیچ یک از مناطق چهارگانه تحت 
حفاظت سازمان محیط زیست قرار ندارند. از طرف دیگر بخش عمده 
محدوده پراکندگی گونه های D. diapensiifolia ،D. termeana  و 
D. michauxii  نیز تحت حفاظت نیستند و با روند گسترش شهرها و 
فعالیت معادن این رویشگاه در معرض بعضًا نابودی کامل هستند )شکل 
3-د( و چون تبادل ژنی در بین جمعیت های گونه ها رخ نخواهد گرفت 
به دنبال آن تنوع ژنتیکی کاهش می یابد و خطر شدید رانش ژن برای این 
گونه ها پیش بینی می شود. همچنین با توجه به مطالعات میدانی عمیق و 
کامل، نکته بسیار مسلم این است که بسیاری از گونه های این جنس دارای 
جمعیت های کوچکی هستند. همان طور که می دانیم اثر رانش ژنتیکی در 
جمعیت های کوچک بیشتر است. به همین خاطر حتی گونه هایی که دارای 
جمعیت هایی در مناطق تحت حفاظت هستند درنتیجه عدم شارش ژن و 

کاهش تنوع ژنتیکی با خطر انقراض مواجه هستند.
هم چنین مشکالت این گونه ها با افزایش گرمایش جهانی و مهاجرت 
گونه ها به سمت ارتفاعات و عرض های باالتر دوچندان می شود. آن ها 
به خاطر از بین رفتن سریع رویشگاه هایی که پتانسیل رشد در آن ها را 
دارند مجالی برای مهاجرت نخواهند داشت. افزون بر این، هیچ گزارشی 
از گونه های این جنس در مناطق تخریب شده وجود ندارد و آن ها ازجمله 
گونه های انحصاری هستند که به شرایط رویشگاهی خود بسیار حساس 

هستند.
همان گونه که مشاهده شد، درمجموع جایگاه حفاظتی این گونه ها در 
شرایطی بسیار نامطلوبی و همگی در »گروه بحران انقراض« قرار دارد 
)جدول 2( و با روند روبه جلو در تخریب کوه ها، بدون شک و هیچ گونه 
تنها در موزه های  اغراقی جای چنین گیاهانی در آینده بسیار نزدیک 

گیاه شناسی است.

جدول 1- مشخصات رویشگاه های گونه های بررسی شده: سطح تحت اشغال )AOO(، میزان حضور )EOO( و تعداد پایه های بالغ.

 EOO
(km2( 

AOO
(km2(  

افراد ارتفاع از سطح 
دریا )متر(

مختصات جغرافیایی محل پراکنش گونه

- 0/12 300 2800-2۷00 39.3404.53.6080 فارس. بوانات، کوه ختابان. D. assadii

1960۷/666 0/01 150 1800-1900 52.9309 .30.0808 فارس. شمال سیوند. D. diapensiifolia

- 0/01 600 1۷00 -1۷50 52.892۷ .29.9391 فارس. نزدیک تخت جمشید. �

- 0/02 150 1800-1900 52.894۷ .30.0903 فارس. شیراز به آباده. �

- 0/05 400 1۷50-1900 29.665.52.419 فارس. کوه برفی �

- 0/04 120 1800-1900 29.414.52.5539 فارس. شیراز. کوه سبزپوشان �

- 0/039 ۷00 1۷00-1900 29.۷25.52.۷041 فارس. پارک ملی بمو. �
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- 0/03 250 1۷50-1900 29.588.52.43۷5 فارس. کوه های غرب شیراز. �

- 0/02 300 1900-2000 30.3436.52.9084 فارس. پاسارگاد به سیربانو، کوه موسی خانی. �

- 0/05 450 1900-2000 29.66۷9.51.9969 فارس. کوه بونگی. �

- 1/6 300 1800-2000 29.۷43.51.۷001 فارس. کوه عبدلی. �

- 0/0۷ 500 1850-1950  30.0583.52.9046 فارس. بین سیوند و سعادت شهر. �

- 0/04 1400 1800-1900 52.6391 .30.0254 فارس. مرودشت، کوه اَیوب. �

- 0/03 10 1۷50-1800 29.991۷.52.8۷4۷ فارس. نقش رستم. �

- 1/001 150 1800-2000 30.32۷2.52.3825 فارس. مرودشت، گردنه چاهو. �

- 1/12 250 1800-2000 30.182۷.52.5123 فارس. مرودشت، کوه شهرک. �

- 0/0001 10 1800-1900 30.1325.52.5213 فارس. درودزن، کوه زَنه. �

- 0/0003 5 1۷50-1900 29.۷958.53.2061 فارس. ارسنجان، ولی آباد، کوه دهبید. �

- 0/00041 100 1۷50-1850 30.1344.52.2851 فارس. مرودشت، جنگل تنگ تیر. �

- 0/00031 850 1650-1۷50 29.8436.53.0882 فارس. ُکرایی. �

- 0/0053 500 1000-1200 30.4۷04.50.۷9۷4 کهگیلویه و بویراحمد. نزدیک دیل. �

- 0/0۷1 400 1850-1900  30.۷822.51.558۷ کهگیلویه و بویراحمد. کوه دینار. �

- 0/011 450 1900-2000  30.۷913.51.5006 کهگیلویه و بویراحمد. شرق سی سخت، دنا. �

36/429 0/23 450 2۷50-2900 30.4048.53.5958 فارس. بوانات، کوه ختابان. D. esfandiarii

- 0/01 550 2۷00-2800 30.3465.53.6685 فارس. قادرآباد، شاه رستم، کوه ارجینک. �

- 0/0023 500 2۷00-2800 30.3404.53.608 فارس. قادرآباد، شاه رستم، کوه ه سپارا. �

- 0/0012 10 2۷00-2930 30.365.53.5591 فارس. بوانات، قلعه سنگی. �

60/3۷8 0/02 400 1950-2300 29.8203.52.4935 فارس. شمال صدرا، کوه موالنا. D. michauxii

- 0/011 500 1800-2650 29.6386.52.625 فارس. پارک ملی بمو. �

- 0/02 ۷00 1800-1900 29.6566.52.5502 فارس. کوههای شمالی دانشکده علوم 
دانشگاه شیراز.

�

- 0/003 200 1950-2200 29.6844.52.5822 فارس. گردنه باجگاه. �

- 0/008۷ 1500 1۷00-1900 29.2339.53.28۷6 فارس. سروستان، مومن آباد.  D. sarvestanica subsp.
sarvestanica

- 0/0031 ۷00 1۷00-1900 29.301.52.۷536 فارس. کوار، اکبر آباد، کوه قصر قباد. �

- 0/009۷ 120 1950-2000 28.9290.52.8026 فارس. فیروزآباد، میمند، کوه سپیدار.  D. sarvestanica subsp.
spathulata

۷/954 0/91 2200 3000-3800 30.89۷6.51.5446 کهگیلویه و بویراحمد. سیسخت، گردنه بیژن. D. termeana

- 0/56 550 3200-3۷00 30.8856.51.530۷ کهگیلویه و بویراحمد. سیسخت، گرامشی. �

- 0/32 850 3000-3800 30.853۷.51.6184 اصفهان. ده نقل، کوه دنا. �

- 0/03 540 1۷00-2000 29.۷958.53.2061 فارس. ارسنجان، ولی آباد، کوه دهبید. D. viva
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 پیشنهاد ها 
بردن  بین  از  بر  عالوه  معدن کاوی  که  داد  نشان  میدانی  بررسی های 
رویشگاه های این گیاهان باعث آلودگی و تخریب محیط زیست و مهاجرت 
روستائیان شده است. تنها رهاورد معدن کاران برای این سرزمین تخریب 
منابع طبیعی و به خطر انداختن سالمت عمومی و امنیت غذایی است. 
کشور ما استعداد بسیار باالیی در مورد انرژی های نو در اختیار دارد. برای 
مثال، متوسط روزهای آفتابی در ایران 300 روز است ولی سهم استفاده 
انرژی های تجدید پذیر در ایران یک درصد )در برابر متوسط 30 درصدی 
در دنیا( است. این در حالی است که ما در دسترسی به این نوع از انرژی ها 
و کسب ثروت از این طریق با هیچ گونه تحریمی روبه رو نیستیم و هیچ 
قدرتی نمی تواند باد و خورشید را تحریم کند. در مورد راهبردهای پایدار 
توسعه ای و اقتصادی و کاستن از غارت منابع ملی و استفاده عقالنی از 

ظرفیت معدن جلیلی )1398( را ببینید.
منطقه محافظت شده دنا رویشگاهی کم نظیر در ایران است و مثال آن ازنظر 
غنای گونه انحصاری در هیچ کجای ایران وجود ندارد و پناهگاه حیوانات 
مختلفی نیز است )زراعتکار و جم زاد، 1399( . متأسفانه و به طور عجیبی 
بخشی از قسمت شرقی این رویشگاه در سمت اصفهان مورد حفاظت قرار 
نمی گیرد. تنها چند خانوار عشایر درگذشته در این قسمت وجود داشت 
اما اکنون این تعداد چند برابر شده است و مکرراً وارد بخش محافظت شده 
نیز می شوند. از سوی دیگر به سبب چشمه سارها، وحوشی مثل َکل و بُز 
در این قسمت نیز تردد دارند و شکارچیان اقدام به شکار آن ها می کنند. 
همچنین نه تنها در این قسمت بلکه در بخش محافظت شده نیز هرساله 
مقدار بسیار باالیی از گیاهان مختلف تحت عنوان گیاهان دارویی چیده 
یا ریشه کن می شوند. مفهوم قرق در ایران به درستی از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست و مردم درک نشده است. طبیعت گردان به طور 
آزادانه در این منطقه و بسیاری از رویشگاه های محافظت شده کشور تردد 

جدول 2- جایگاه حفاظتی گونههای انحصاری فارس و کهگیلویه و بویر احمد در مطالعات مختلف.
حضور در مناطق 

حفاظت شده
مطالعات دیگر Jalili & Jamzad 

(1999)
نتایج این 

مطالعه
گونه

No  CR (Borjian et.al.,
2014) i

- CR D. assadii 1

Yes - LC CR D. diapensiifolia 2

No - VU CR D. esfandiarii 3

No  LC (Lidén et al.,
2021) i

- CR D. jamzadiae 4

Yes - VU CR D. michauxii 5

No - VU CR  D. sarvestanica subsp.
sarvestanica

6

No - - CR  D. sarvestanica subsp.
spathulata

۷

No  LC (Alipour et al.,
2021) i

- CR D. splendens 8

Yes - LC CR D. termeana 9

No - - CR D. viva 10

می کنند و موجبات آلودگی و مزاحمت وحوش می شوند. در جاده سرباز 
که استان کهگیلویه و بویر احمد را به اصفهان متصل می کند عبور و مرور 
بسیار کمی وجود دارد و از ابتدای فصل پاییز تا اوایل بهار این جاده به 
علت ریزش برف عماًل بسته است. شرایط رویشگاهی در مناطق آلپی و 
بلند بسیار سخت )Hard environment( است. طول دوره کوتاه رویش، 
اشعه ماوراءبنفش، فروریختن کوه، بهمن و برف های زیاد و بادهای شدید 
به طور طبیعی در اینجا شرایط رویش را سخت می کند. متأسفانه ایجاد این 
جاده با گردنه های زیاد و پر پیچ و خم و گسترش آن باعث شده که کوه 
به طور مداوم فرو بریزد. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد در چنین رویشگاه 
پرشیب و مرتفع و البته محافظت شده ای جاده ای غیرضروری کشیده شود. 
با توجه به دالیل اشاره شده، بسیار ضروری و حیاتی است که تمام منطقه 
مورد حفاظت قرار گیرد و جاده سرباز نیز به طور کامل بسته شود تا از 

معضالتی که گفته شد کاسته شود.
قرق های نظامی و دولتی بخش وسیعی از رویشگاه های طبیعی را در اختیار 
دارند. در این نقاط اقدام به تخریب های بی مورد و جنگل کاری های متعدد 
شده است. این مناطق خود پتانسیل یک منطقه تحت حفاظت، حتی بهتر از 
مناطقی که به این نام از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دایر شده اند، 
را دارا هستند، و در صورت حفظ پوشش طبیعی می توانند از نابودی 

بوم نظام ها نیز در این نقاط جلوگیری شود.
در حال حاضر استعالم محیط زیستی تنها در مورد معادنی انجام می گیرد 
مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت سازمان حفاظت  که در محدوده 
حوزه  در  سازمان  این  نظرات  نقطه  باشند.  داشته  قرار  محیط زیست 
محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی به هنگام صدور مجوز اکتشاف 
و بهره برداری معادنی که در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست 
قرار ندارند به کلی نادیده گرفته می شود. 11/2 درصد کل مساحت ایران در 
زمره مناطق حفاظت شده هستند. درحالی که در برخی از کشورهای اروپایی 
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این عدد 60-40 درصد و متوسط جهانی حدود 15 می باشد. بیشتر این 
گیاهان و تعدادی بسیار زیادی از گیاهان انحصاری ایران در هیچ کدام از 
این مناطق تحت مراقبت قرار نگرفته اند. جای خالی کمیته گیاه شناسی 
متخصص در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها خالی 
است. این سازمان ها باید بدانند گیاهان در معرض خطر در کدام مناطق 
قرارگرفته اند؟ چه خطراتی متوجه آن ها است؟ و آیا در محدوده مناطق 
حفاظت شده قرارگرفته اند؟ با توجه به اینکه گونه های در معرض خطر و 
انحصاری به عنوان مهم ترین شاخص در اولویت بندی مناطق حفاظت شده 
عمل می کنند ضروری است با جمع بندی فوری این موضوع به وسعت 

رویشگاه های حفاظت شده  افزود.
 کشور ما گنجینه ای کم نظیر از گل های رنگارنگ، گوناگون و مناسب با هر 
اقلیمی دارد. گیاهانی که میلیون ها سال با اقلیم خشک و نیمه خشک این 
سرزمین سازش یافته اند و نیاز آبی بسیار پایینی دارند. اما ما همچنان تمایل 
به کاشتن گیاهان غیربومی داریم و عالوه بر اینکه ذخیره آبی ما را مصرف 
کرده و به پایان می رسانند، در مواقع زیادی به صورت مهاجم عمل می کنند 
و ذخیره ژنی ما را از بین می برند. حمایت از بانک های ژن در سراسر دنیا 
توسط مردم و انجمن ها و بنیادها صورت می گیرد. بذور گیاهان مختلفی 
از این گیاهان در بانک ژن منابع طبیعی باغ ملی گیاه شناسی ملی ایران 
نگهداری می شوند و درواقع هدف قسمت »سرپرستی بذر« فرهنگ سازی 
حفاظت از طبیعت است. دوستداران بی شمار طبیعت ما می توانند با قبول 
سرپرستی بذر به عنوان هدیه به دوستان و عزیزانشان به بقا این گیاهان زیبا 

کمک کنند.
با تصویب قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور و آیین نامه های اجرایی 
آن انتظار می رود محققان و دانشگاهیان کشور در مورد خروج منابع ژنتیکی 
کشور و در اختیار قرار دادن آنها به همکاران خارجی خود و سرانجام وارد 
بازار تجارت جهانی  شدن آن ها دقت و حساسیت بیشتری به عمل آورند و 
ضمن رعایت قوانین و مقررات، عامل خروج بی قید و شرط منابع ژنتیکی 

ملی منحصر به فرد ایران نشوند.
پیشنهاد می گردد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور در مورد قرق 
و حفاظت گونه های معرفی شده در این مقاله اقدام و با اعالم رویشگاه های 

حفاظت شده گامی در جهت حفظ این منابع ژنتیکی با ارزش بردارد.
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