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تعیین جایگاه حفاظتی گونه نادر دانه برفی تابستانه 
Leucojum aes tivum L. subsp. aes tivum

ایوب مرادی1*، زیبا جم زاد2. عادل جلیلی2 و ادریس مهدوی فیکجور3
چکیده

 Leucojum aestivum.دو گونه دارد که هر کدام دارای 2 زیرگونه هستند Amaryllidaceae از خانواده  Leucojum L. جنس
L. subsp. aestivum  عنصر اروپا- سیبری است که به عنوان گیاهی نادر در برخی از مناطق تاالبی و مرطوب شمال ایران 
می روید. در این مقاله جایگاه حفاظتی این آرایه براساس شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاده از 
سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و اندازه جمعیت تعیین شد. با اندازه گیری های میدانی سطح تحت اشغال )AOO( آرایه

 )EOO( و رویشگاه های آن 0/13 کیلومترمربع و میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن L. aestivum subsp. aestivum 
  L. aestivum subsp. aestivum 1078 کیلومترمربع برآورد شد. براساس این پژوهش، آرایه ، GeoCAT با استفاده از نرم افزار
در ایران »در بحران انقراض )CR(« است. در سال های اخیر، به دلیل تغییرات کاربری اراضی در مناطق جلگه ای استان گیالن، 
ازجمله خشکاندن زمین های ماندابی و تبدیل آنها به شالیزار، صنوبرکاری و احداث ساختمان و جاده، رویشگاه های این گیاه 
از بین رفته و به صورت جمعیت های کوچک گسسته در آمده است. بنابراین، تعیین رویشگاه حفاظت شده برای این گونه، 
یکی از اولویت های حفاظتی است که ضروری است مسئوالن ذی ربط در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به آن 

توجه ویژه کنند.
واژه های کلیدی: جنگل های تاالبی، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، گیاه نادر، دانه برفی تابستانه، دریای کاسپین 

Abs tract
The genus Leucojum L. belongs to the family Amaryllidaceae. It includes two species and each with two 
subspecies. Leucojum aestivum L. subsp. aestivum is a Euro-Siberian element that grows in some swamp 
forests in the north of Iran. In this paper, the conservation status of this taxon was determined based on the IUCN 
guidelines, using three criteria, including the area of occupancy, the extent of occurrence, and population size. 
The area of occupancy (AOO) of L. aestivum subsp. aestivum, according to field studies, was measured to be 
0.13 km2, and the extent of occurrence in the habitat (EOO) using GeoCAT software was determined to be 1078 
km2. According to the results of this study L. aestivum subsp. aestivum is defined as a critically endangered (CR) 
taxon in Iran. In recent years, due to land-use changes in the plains of Gilan Province, including drying wetlands 
and turning them into rice fields, poplar cultivation, building, and road construction, the habitats of this plant have 
been destroyed and now there are small disjunct populations of it. Therefore, determining the protected habitat for 
this taxon is one of the conservation priorities that should be considered by the Natural Resources and Watershed 
Organization of Iran.
Keywords: Swamp forests, IUCN, rare plant, summer snowflake, Caspian Sea.
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The conservation status of Leucojum aestivum L. subsp. aestivum, a rare 
species in Iran
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مقدمه  
تا حدود یک قرن پیش، قسمت اعظم مناطق پست حاشیه 
محیط های  و  جنگل  از  پوشیده  کاسپین  دریای  جنوبی 
شده  اشاره  موضوع  این  به  رابینو  سفرنامه  در  بود،  تاالبی 
است )خمامی زاده،1357(. توده های توسکای قشالقی جزو 
دریای  جنوب  جلگه ای  مناطق  غالب  تاالبی  جنگل های 
وجود  به دلیل  جنگل ها  این  می شوند.  محسوب  کاسپین 
درختان توسکا و سیستم ریشه ای مناسب در شرایط سیالبی، 
زیستگاه انواع فون و فلور هستند. در سال های اخیر، متأسفانه 
به دلیل تغییرات کاربری وسیع اراضی شامل تبدیل به شالیزار، 

صنوبرکاری، ویالسازی، تأسیسات صنعتی و چرای دام، این جنگل ها 
تنها  هم اکنون  به طوری که  هستند،  نابودی  و  تخریب  حال  در 

به خاطر  هم  آن   و  گسسته  توده های  از  محدودی  تعداد 
باقی  محیط زیست  حفاظت  سازمان  توسط  حفاظت 

مانده اند )Ghahreman et al., 2006(. خارج 
مناطق  در  نیز،  حفاظت شده  مناطق  این  از 

توده های  کاسپین،  دریای  حاشیه 
پراکنده اند،  کوچک تری  گسسته 
در برخی از این رویشگاه ها گیاه 

 Leucojum aestivum دانه برفی 
جنس می روید.   L. subsp. aestivum

تعداد  براساس  گذشته  در   Leucojum
زیرجنس   4 در  فلوری  ویژگی های  و  کروموزوم 

قرار می گرفت که توسط برخی از مؤلفان در حد جنس 
 The( پایگاه  در   .)Lledo et al., 2004(شدند پذیرفته 

 Leucojum جنس  از  گونه  علمی17  نام   plant list )2013
آورده شده است، از این تعداد، نام های 2 گونه هر کدام با 2 زیر گونه 

پذیرفته شده هستند:
Leucojum aestivum L. subsp. aestivum
L. aestivum subsp. pulchellum (Sallisb.) Briq.
Leucojum vernum L. subsp. vernum
L. vernum subsp. carpathicum Sims

پهن  برگ های  توخالی،  گل دهنده  ساقه  ویژگی های  در  گونه  دو  این 
و خامه های چوگانی و بار کروموزومی دیپلوئید با عدد کروموزومی 
x=11 مشترک هستند و از گونه های مجاور مشخص می شوند. گونه 
L.aestivum  که انتشار وسیعی در ناحیه مدیترانه ای و اروپای مرکزی، 
ترکیه و شرق قفقاز دارد و دارای بذرهای با پوشش خارجی تیره و فاقد 
ضمائم است، از گونه L. vernum  با انتشار وسیع در مرکز و شمال 
 Lledo(می شود متمایز  ضمائم،  واجد  و  کدر  بذرهای  دارای  و  اروپا 
 L. این گونه در دنیا دارای دو زیرگونه شناخته شده . )et al., 2004
L. aestivum subsp. pul-. و   aestivum subsp. aestivum

 L. aestivum subsp. aestivum .است chellum (Sallib.) Briq
گیاه اروپای جنوبی- مرکزی و غرب آسیاست. این گیاه از سطح دریا 
 L. aestivum subsp. .تا ارتفاع 350 متر )1000 متر( حضور دارد
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pulchellum زیرگونه ای نادرتر و محدود به غرب مدیترانه است و 
L. aestivum sub- زیر گونه از  فاقد حاشیه سفید   با ویژگی ساقه 

 L. aestivum subsp. aestivum .متمایز می شود sp. aestivum
گیاهی تاالبی است و در خاک های آبرفتی با سطح ازت باال می روید. 
در اروپا در مناطق پست حاشیه رودخانه، داخل رویشگاه های توسکا 
و بید با شرایط آب گرفتگی فصل زمستان و گاهی در رویشگاه های 
این  می شود.  مشاهده  نیز  باز  جنگل های  و  چمنزارها  مانند  مرطوب 
گونه در رویشگاه به صورت توده ای یا دسته ای ظاهر می شود. به خاطر 
اجتناب از رقابت نوری با سایر گیاهان بلند قد رویشگاه مانند نی، گالی و 
تمشک، مراحل اولیه رویشی و گل دهی دانه برفی تابستانه زودتر از فصل 
رویش اتفاق می افتد. به این گونه در ترکیه و اروپا، به عنوان گونه دارویی 
و زینتی توجه می شود. پیاز و برگ های آن حاوی آلکالوئیدهای 
سمی و دارویی لیکورین و گاالنتامین است. گاالنتامین در 
درمان آلزایمر، فلج اطفال، اعتیاد به الکل و نیکوتین و 
سایر بیماری های عصبی کاربرد دارد. برای استخراج 
یک کیلوگرم گاالنتامین به یک تن پیاز گیاه نیاز 
است، به همین دلیل برداشت بی رویه یکی 
از عوامل اصلی کاهش جمعیت های 
و  ترکیه  در  گیاه  این  طبیعی 
کشاورزی  توسعه  به دلیل  اروپاست. 
تاالب ها  از  بسیاری  اخیر،  دهه های  در 
زهکشی و خشکانده و درنتیجه رویشگاه های 
این گیاه نابود شده اند، واریته ای از این گونه به نام    
Gravetye Giant که گل های درشت تر و شاداب تری 
به عنوان گیاه زینتی در سطح  دارد،  نوع وحشی  به  نسبت 
وسیعی از باغ ها و گلخانه ها در مناطق معتدله دنیا کشت می شود. 
از  برخی  در  یادشده  به دالیل  ولی  نیست،  نادر  اروپا  در  گونه  این 
منطقه  به طوری که در  دارد.  قرار   IUCN قرمز کشورها جزو فهرست 
کارپاتین، رومانی و سوئیس به عنوان گونه آسیب پذیر )VU( و در ایتالیا 
و بریتانیا به عنوان گونه با حد اقل نگرانی )LC( معرفی می شود. همچنین، 
در کتاب قرمز روسیه و اوکراین، در فهرست گونه های مورد تهدید پیرینه 
با وجود عدم استفاده از معیار IUCN آورده شده است. در سطح جهانی 
از  بخشی  به عنوان  به تازگی،  نیست.  تهدید  معرض  در  هنوز  احتمااًل 
تالش های عملی حفاظت از دانه برفی برای احیای رویشگاه های تاالبی 
استفاده شده است. گیاهان تکثیر شده در شرایط Ex Situ در باغ پاویا 
به طور موفقیت آمیزی در ایجاد جمعیت جدید و تقویت جمعیت های 
موجود در شمال ایتالیا استفاده شده است. از آنجایی که کشت گیاهان 
 Pot plant  بومی رایج نیست، در سال 2010 منطقه المباردی پروژه
را با هدف ایجاد زنجیره تولید گیاهان وحشی )ازجمله دانه برفی( برای 
 Parolo et( استفاده در باغبانی، یا فعالیت های انتقال به بازار عرضه کرد
al. 2011). در بلغارستان برای اطمینان از استفاده پایدار جمعیت های 
طبیعی، تالش های حفاظتی در شرایط  Ex Situ برای ارزیابی امکان 
بهبود  و  ژرم پالسم  اهداکننده  به عنوان  طبیعی  جمعیت  از 17  استفاده 
بخشیدن تکنیک های In Vitro و روش های تکثیر مزرعه ای مانند تکثیر 

Leuco�
 jum aestivum

 L. subsp. aestivum
گیاهی تاالبی است و در خاک های 

آبرفتی با سطح ازت باال می روید. در اروپا در 
مناطق پست حاشیه رودخانه، داخل رویشگاه های 
توسکا و بید با شرایط آب گرفتگی فصل زمستان 

و گاهی در رویشگاه های مرطوب مانند 
چمنزارها و جنگل های باز نیز 

مشاهده می شود.
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سریع پیاز و اصالح کلون های با تکثیر باال به وجود آمدند. برای برخی 
 ،Port-Cros ملی  پارک  مانند  فرانسه  شرقی  جنوب  پایلوت  مناطق 
 L.aestivum subsp. pulchellum نوعی مدیریت پویا برای حفاظت
پیشنهاد شده است)Parolo et al., 2011(. دانه برفی تابستانه گونه ای 
 Boissier,( نادر در شمال ایران است که اولین بار در فلورا اورینتالیس
1881( از گیالن و به تازگی از مازندران و آذربایجان شرقی نیز گزارش 
شده است )مظهری، 1384؛ Wendelbo, 1970(. در ارزیابی مربوط به 
 Jalili &) بررسی های مقدماتی جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی ایران

Jamzad, 1999) این آرایه در طبقه LR قرار گرفته است.

  روش پژوهش
 ،)Wendelbo, 1970 ابتدا با استفاده از منابع فلور )مظهری، 1384؛
نمونه های هرباریومی و مشاهدات میدانی، محدوده پراکنش گونه تعیین 
شد. سپس با مراجعه به مناطق پراکنش گونه و با استقرار قطعات نمونه 
4 مترمربع درون جمعیت های آن، سطح تحت اشغال، تراکم و ویژگی های 
رویشگاه مانند ارتفاع از سطح دریا، مختصات جغرافیایی، نوع رویشگاه، 
گونه های غالب و همراه و عوامل تخریب ثبت شد. جایگاه حفاظتی 
این گونه در ایران براساس شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
 Extent Of( و با استفاده از معیارهای میزان حضور )IUCN, 2017(
Area Of Occurrence/( سطح تحت اشغال ،)Occurrence/EOO

AOO(، اندازه جمعیت و کیفیت رویشگاه مشخص شد. میزان حضور 
GeoCAT ( geocat.kew. نیز با استفاده از نرم افزار )EOO( گونه

.(Bachman et al., 2011( تعیین شد )org

  مشخصات رویشگاه
تابستانه )شامل 6  این پژوهش، درمجموع 7 رویشگاه دانه برفی  در 
رویشگاه از استان گیالن و یک رویشگاه از استان مازندران( شناسایی 

 1-3 رویشگاه های  )شکل های1،3و4(.   )1 )جدول  شد  ارزیابی  و 
از  پینچا  توسکای قشالقی  نیمه طبیعی  و  توده های طبیعی  به  مربوط 
و  ضیابر  به  پیربازار  قشالقی-لرگ(،  توسکای  )توده  اشرفیه  آستانه 
جاده کمربندی سیاهکل )توده خالص توسکای قشالقی( با گونه های 

زیر همراه است:
Pterocarya fraxinifolia, Populus capsica, Ulmus minor, 
Smilax excelsa, Rumex conglomeratus, Polygonum 
hydropiper, Potentilla repense, Ranunculus repense, 
Ranunculus constantinopolitanus, Sambucus ebu�
lus, Carex divulsa, Carex riparia, Carex remota, Car�
ex strigosa, Stellaria media, Cardamine impatiens, 
Cardamine tenera, Nasturtium officinale, Rhynchorys 
elephas,Veronica persica, Juncus effusus, Mentha 
aquatica, Alopecurus myosuroides, Oenanthe fistulosa, 
Sium angustifolium, Hydrocotyle ranunculoides, Scilla 
greihoberi, Calystegia sepium, Rubus caesius, Rubus 
persicus, Galium aparine, Iris pseudoacorus, Lythrum 
salicaria, Solanum dulcamara, Myosotis anomala

رویشگاه های 7-4 مربوط به رویش این گیاه روی خاک های مرطوب 
گونه های  است.  توت  باغ های  و  صنوبر  دست کاشت  توده های  داخل 

همراه در این نوع رویشگاه ها عبارتند از:
Ulmus minor, Ranunculus constantinopolitanus, Rhyn�
chocorys elephas, Calystegia sepium, Stellaria media, 
Rubus caesius, Rubus persicus, Lythrum salicaria, 
Carex divulsa, Carex riparia, Rumex conglomeratus, 
Urtica dioica, Veronica persica, Stellaria media, Lami�
um album 

جدول 1- رویشگاه دانه برفی تابستانه و سطح تحت اشغال

ارتفاع محل محل پراکنشردیف
سطح تحت اشغال طول جغرافیاییعرض جغرافیایی)متر(

تعداد پایه)کیلومتر مربع(

0/071500″59  ′20 °49″31  ′22′  °1637-گیالن، پیربازار به ضیابر، ُچِمثقال1

0/031000″56  ′56 °49″45  ′14′  °637گیالن، نزدیک آستانه، پینچا2

0/01500″17  ′53 °49″26  ′10′  °3837گیالن، ابتدای کمربندی سیاهکل به سنگر3

گیالن،الهیجان، ابتدای جاده بازکیاگوراب به 4
سیاهکل

1437°  ′12′  44″49° 56′  47″0/005100

0/005150″48  ′14 °50″33  ′9′  °1037-گیالن، رودسر، روستای ولیسه5

0/0001100″48  ′47 °49″42  ′13  °537گیالن، آستانه، چهارده6

0/01500″27 ′54 °50″56  ′45  °1336-مازندران، تنکابن، ولی آباد7

0/133850جمع
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شکل 1- موقعیت جغرافیایی و محدوده پراکندگی دانه برفی در رویشگاه توسکای قشالقی، کنار جاده پیربازار به ضیابر، ُچِمثقال

شکل2- گل دانه برفی تابستانه از نمای نزدیک )عکس از: مرادی، 1400/1/16(
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 Leucojum aes tivum L. گیاه شناسـی   ویژگی هـای   
subsp. aes tivum

پیاز به قطر حدود 3/5 سانتی متر. برگ ها 6-3 عدد، خطی پهن، ساقه ها 
متعدد، عریان، به طول60-25 سانتی متر، کم و بیش هم اندازه برگ ها، 
ضخیم، توخالی، با حاشیه سفید و باریک و کم وبیش دندانه ای. برگه 
سرنیزه ای، غشایی. گل آذین چتر با )7-( 5-2 گل، گل ها زنگوله اي 
سفیدرنگ با قطعات گلپوش آزاد منتهی به لکه سبز رنگ. میوه کپسول 
حاوی تعداد زیادي دانه سیاه رنگ )مظهری، 1384( )شکل 2(. براساس 
مشاهده های میدانی در این پژوهش، زمان گل دهی گیاه نیمه دوم اسفند 
تا پایان فروردین و زمان میوه دهی و بذردهی اردیبهشت تا نیمه اول 

خرداد است. 

شکل3- کلنی دانه برفی تابستانه در رویشگاه تاالبی ُچِمثقال )عکس سمت راست از: مرادی، 1400/1/11( و پینچا )عکس سمت چپ از: مرادی، 1400/1/16(

  نتایج و بحث
و  مشاهدات  براساس  تابستانه  دانه برفی   )AOO( اشغال  تحت  سطح 
اندازه گیری های میدانی 0/13 کیلومترمربع تعیین و تعداد پایه های گونه 
در کل رویشگاه ها 3850 عدد برآورد شد. میزان حضور )EOO( گونه 
در ایران با استفاده از نرم افزار ژئوکت، 1078 کیلومتر مربع برآورد شد 
اشغال گونه  برنامه سطح تحت  این  پیش فرض  براساس  و  )شکل 5( 
28 کیلومتر مربع محاسبه شد. باتوجه به سطح تحت اشغال محاسبه شده 
در اندازه گیری های میدانی که کمتر از 10 کیلومتر مربع )0/13 کیلومتر 
Critically En- )مربع( است، گونه ازنظر حفاظتی »در بحران انقراض« 
dangered/CR( قرار دارد و براساس شاخص EOO به دلیل میزان 
حضور کمتر از 5000 کیلومتر مربع )1078کیلومتر مربع( »در معرض 

شکل4- کلنی گیاه دانه برفی تابستانه در داخل توده دست کاشت صنوبر روستای ولیسه رودسر )عکس از: مرادی، 1400/1/16(
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خطر انقراض )EN(« است. همچنین با توجه به برآورد تعداد پایه این 
آرایه3850پایه که کمتر از 10000 و بیشتر از2500 پایه است، به عنوان 

گونه آسیب پذیر)VU( معرفی می شود.
کیفیت  و  تابستانه  دانه برفی  جمعیت های  بودن  گسسته  به  توجه  با   
 IUCN پایین رویشگاه های بررسی شده و نیز با توجه به دستورالعمل
درنهایت این گونه در ایران »در بحران انقراض)CR(« معرفی می شود. 
حفاظتی  جایگاه  مقدماتی،  بررسی های  به  مربوط  قبلی  ارزیابی  در 
در  آرایه  این   )Jalili & Jamzad, 1999( ایران  گیاهی  گونه های 
رویشگاه های  در  موجود  گیاهان  میان  از  بود.  گرفته  قرار   LR طبقه 
 Rhynchorys بررسی شده دانه برفی، وجود عناصر رویشی هیرکانی
گونه   ،  elephas, Scilla greihoberi, Myosotis anomala
Ptero� درختی   گونه های  و   Cardamine tenera جالب  علفی 
 carya fraxinifolia, Populus capsica, Alnus glutinosa
Euxino-Hyrca-( از رویش های اکسینو- هیرکانی ssp. Barbata

nian( بر غنای گونه ای این رویشگاه ها می افزاید. در سال های اخیر 
به دلیل تشدید در تغییرات کاربری اراضی در مناطق جلگه ای استان 
گیالن، ازجمله خشکاندن زمین های ماندابی و تبدیل آنها به شالیزار، 
صنوبرکاری، احداث ساختمان و جاده، بیشتر رویشگاه های توسکای 
قشالقی که در برخی از آنها جمعیت های دانه برفی حضور دارند، گسسته 
شده یا از بین رفته اند که از دالیل تغییر جایگاه دانه برفی تابستانه از 
LR به CR است. البته جایگاه حفاظتی گونه ها عالوه بر سطح جهانی 
به طوری که  شود،  ارزیابی  نیز  کشوری  و  منطقه ای  در سطح  می تواند 
در هر کشور گونه ها بنابر وضعیت و میزان تهدیدی که با آن روبه رو 
هستند، بررسی و ارزیابی می شوند. بنابراین، هرچند محدوده حضور و 
سطح تحت اشغال این گونه در ایران بسیار محدود است، در بسیاری از 
مناطق مختلف اروپا در رویشگاه های متنوعی حضور دارند. این مطالعه، 

ارزیابی منطقه ای از گونه و مربوط به ایران و شمال کشور است.

 پیشنهادها
- انتخاب و تعیین یکی از دو رویشگاه )پینچا یا مسیر ضیابر( به عنوان 
رویشگاه حفاظت شده توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. 

این دو رویشگاه خارج از مناطق حفاظت شده تاالبی هستند.
- تکثیر، کشت و اهلی کردن با هدف بازگرداندن گیاهان تکثیر شده به 

رویشگاه های طبیعی و تقویت آنها.
- کشت و اهلی کردن با هدف معرفی گونه زینتی با ارزش بومی برای 

فضای سبز.
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