
87 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 5، پیاپی 18، آذر- دی  1398

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
 Astragalus gypsocola در ایران

مهریدیناروند1*،زیباجمزاد2،عادلجلیلی2ومحمدحسنزاده3
چکیده

گونه گون Astragalus gypsocola انحصاری استان خوزستان است. رویشگاه تیپ این گونه، اطراف مسجدسلیمان، 
حوضه رودخانه کارون و منطقه نیمه استپی گرم است. جمعیت این گونه در مساحتی حدود 0/05 کیلومتر مربع بهصورت 
پراکنده، در دو رویشگاه دیده میشود. بر اساس معیارهای IUCN این گونه، » در بحران انقراض« است. رویشگاه این گونه 
تحت تأثیر عوامل تخریبی ناشی از انسان مانند کشاورزی، راهسازی، چرای دام و آتش سوزی قرار دارد که ازجمله عوامل 
اصلی تهدید کننده این گونه انحصاری در منطقه است. بنابراین ضرورت دارد به عنوان یک ذخیرهگاه ژنتیکی طبیعی مورد 
توجه خاص و حفاظت کامل قرارگیرد. این گیاه با بذر به راحتی تکثیر میشود پس درصورت قرق میتوان به توسعه سریع 

این گونه در منطقه کمک کرد.
واژههایکلیدی: در خطر انقراض، رویشگاه، استان خوزستان، مسجدسلیمان، تیره باقالییان  

Abstract

Astragalus gypsocola is an endemic species in Khuzestan province. The habitat of this species is located in 
Khuzestan province, around Masjed Soleiman, Karun River basin, and semi-steppe region. The population of this 
species is distributed in two habitats in an area of about 0.05 square kilometers. Based on IUCN (International 
Union for Conservation of Nature), Astragalus gypsocola is a Critically Endangered species. The habitat of this 
species is affected by human destructive factors such as agriculture and road construction, livestock grazing 
and fire, threatening this endemic species in the region. Thus, conservation of this valuable species as a natural 
genetic reserve is of utmost importance. This plant is easily propagated by seed and develops quickly in the 
region in the case of exclosure.
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 مقدمه
همراه  به  شهرنشینی  گسترش  آن  به تبع  و  جمعیت  افزایش 
توسعه صنعت، کشاورزی و تغییرات اقلیمی، سبب تغییرات 
گسترده و سریع در زیستگاه های طبیعی به ویژه در ساختار 
تبدیل  به  منجر  و  مانند جنگل ها  اکوسیستم هایی  ترکیب  و 
 Ronine( است  شده  انسان ساخت  چشم اندازهای  به  آنها 
et al., 2006). وجود انواع عوامل تخریب از جمله چرای 
مفرط دام، آتش سوزی، جاده سازی، گسترش شهر نشینی و 
حذف،  بر  مستقیمی  تأثیر  آنها،  شدت  میزان  و  اقلیم  تغییر 
جابه جایی یا تنوع گونه ای دارند و پاسخ گیاهان به عوامل 
گونه های  اکولوژیکی  سازش های  و  تکاملی  تاریخ  بیانگر  محیطی 
گیاهی است (Chaturvedi et al., 2011)  رفتار گیاهان در پاسخ 
به آشفتگی ها کاماًل اختصاصی است و اغلب بیش از یک استراتژی 
Midg-) داشت خواهند  محیطی  شرایط  هر  در  بقا  برای   )سندروم( 

تأثیر  میزان  و  تهدید کننده  عوامل  شناخت   .(ley et al., 2005
حفاظت  و  صحیح  مدیریت  اولیه  برنامه های  از جمله  آنها  احتمالی 
 6/5 معادل  مساحتی  با  خوزستان  استان  است.  گیاهی  ذخایر  از 
ایرانی-تورانی  ناحیه  ایران و در دو  میلیون هکتار در جنوب غرب 
و صحارا- سندی قرار دارد. این استان به واسطه موقعیت جغرافیایی، 
نسبت  به  گونه ای  تنوع  و  غنا  از  هیدرولوژی،  و  توپوگرافی  اقلیمی، 
 101 و  گیاهی  گونه   1000 به  نزدیک  و  بوده  برخوردار  مناسبی، 
دارد  وجود  استان  این  در  خودرو  به صورت  ایران  انحصاری  گونه 
گونه   .)1397 همکاران،  و  دیناروند  1394؛  جم زاد،  و  )دیناروند 
Astragalus gypsocola Maassoumi & Mozaffarian

تیپ  نمونه  و  ایران  انحصاری   )Papilionaceae( باقالییان  تیره  از 
 .)1994 )معصومی،  است  شده  جمع آوری  مسجدسلیمان  از  آن 
جنس گون با 23 گونه و به فرم های رویشی علفی یک ساله، علفی 
در  گیاهی  جنس  بزرگ ترین  درختچه ای،  شبه  یا  بوته ای  چندساله، 
استان است )دیناروند و همکاران، 1397(. گون های استان در مناطق 
چهارگانه استپی گرم، نیمه استپی گرم، جنگل های خشک زاگرس و 
یک ساله  علفی  گونه های  هستند.  پراکنده  )کوهسری(  ییالقی  مراتع 
می گیرند.  قرار  تعلیف  مورد  دام  توسط  اغلب  غیرچوبی  چندساله  و 
استان  نقاط  برخی  در  درختچه ای  شبه  و  چوبی  چندساله  گونه های 
)به ویژه مناطق نیمه استپی گرم( تیپ غالب مراتع را تشکیل می دهند 
می شوند  محسوب  خاک  حفاظت  برای  مناسب  عنصری  به عنوان  و 
و  طبیعی، جایگاه حفاظتی  رویشگاه  همکاران، 1385(.  و  )صالحی 
راستای  در   ،Astragalus gypsocola انحصاری  گونه  وضعیت 
اجرای طرح تحقیقاتی ملی تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان ایران، مورد 

ارزیابی میدانی قرار گرفته است.

 روشتحقیق
حفاظتی  جایگاه  تعیین  ملی  تحقیقاتی  طرح  تحقیق  روش  براساس 
گیاهان ایران )جم زاد و جلیلی، 1395( و دستورالعمل اتحادیه جهانی  
IUCN (International Union for Conservation of Nature)

و سه معیار مربوط به میزان حضور، سطح اشغال و تعداد افراد موجود 

در جمعیت ها، جایگاه گونه Astragalus gypsocola بررسی، نقاط 
پراکنش جمعیت با دستگاه GPS مشخص، نقشه رویشگاه به کمک 
نرم افزار )Geocat( تهیه و اطالت مربوط به ویژگی های اکولوژیکی 
محل از جمله وضعیت عمومی خاک، شیب، گونه های همراه و عوامل 

تهدید کننده گونه یادداشت برداری شد.

 Astragalus gypsocola گیاهشناسی   ویژگیهای  
Maassoumi & Mozaffarian

گیاهی علفی، چندساله، بدون ساقه، به ارتفاع 30 تا 40 سانتی متر، 
کرک دار. برگ ها شانه ای، به طول 30 تا 40 سانتی متر، برگچه ها 10 
تا 30  تا 45 و عرض 15  به طول 25  بیضی،  تا  جفتی، تخم مرغی 
 11 تا   7 طول  به  دمبرگ  کرک دار؛  فرورفته،  یا  کند  نوک  میلی متر، 
سانتی متر؛ گوشواره ها نیزه ای، غشایی، به طول 17 میلی متر. گل آذین 
خوشه ای، با 6 تا 8 گل؛ براکته نیزه ای، به طول 3 تا 4 میلی متر. کاسه 
گل لوله ای، به طول 16 تا 17 میلی متر. جام گل به طول 3 سانتی متر، 
زرد، نیام بیضی، به طول 3 تا 4 و عرض 1 تا 1/5 سانتی متر، کرک دار.

 پراکندگیجغرافیایی
استان خوزستان  از  فقط  و  ایران  انحصاری   A. gypsocola گونه  
گزارش شده است )شکل 1(. نمونه تیپ آن با کد 70190 از کیلومتر 
30 جاده مسجدسلیمان به اندیکا )منطقه دره خرسون(، مقابل رودخانه 
بار توسط  اولین  برای  از سطح دریا  ارتفاع 500 متری  از  کارون و 
هرباریوم  در  نمونه  این   .)2 )شکل  شده است  جمع آوری  مظفریان 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نگهداری می شود )معصومی، 
1382(. منطقه دره خرسون در منطقه نیمه استپی گرم استان خوزستان 

و در ناحیه خلیجی عمانی قرار دارد.

 ویژگیهایاکولوژیکیمحلرویشگاه
که  داد  نشان  استان  در  جمع آوری ها  سوابق  و  میدانی  بررسی های 
 .)1 )جدول  دارد  رویش  استان  نقطه  دو  در   A. gypsocola گونه 
اندیکا،  به  کیلومتری جاده مسجدسلیمان  از 30  بار  اولین  گونه  این 
منطقه دره خرسون جمع آوری شده است. این منطقه که محل تیپ گونه 
نیز است، در بخش دشتی استان و منطقه خلیجی عمانی واقع است. 
پاییز  در  گندم  با کشت  این محل کشاورزی  در  اخیر  طی سال های 
انجام می شود )شکل 3(. رویش های خودروی منطقه نیز در بهار و 
پاییز دو تیپ کاماًل متفاوت دارند، رویش های بهاره بیشتر گونه های 
هرز  جو   ،(Anthemis pseudocotula) بابونه  مانند،  یک ساله 
 ،(Erodium moschatum) شمعدانی   ،(Hordeum glaucum)
)Stipa capensis( بهمن ،(Geranium molle) شمعدانی خودرو
و  تابستان  در  و  است   )Trifolium campestre( شبدر  و 
می شود.  مشاهده  درختچه ای  و  چندساله  گیاهی  گونه های  پاییز 
کنار به  می توان  محل  درختچه ای  و  درختی  گونه های  از جمله 

 ،)Amygdalus scoparia( بادام   ،  )Ziziphus spina-christi(
جزو  منطقه  این   .)4 )شکل  کرد  اشاره    )Ficus johannis( انجیر 
حوضه کارون و حداکثر ارتفاع محل 500 متر باالتر از سطح دریا 
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Astragalus gypsocola  شکل 2- موقعیت جغرافیایی گونه انحصاری
)پایه ای از این گونه در منطقه دودرون به دلیل آتش سوزی مشاهده نشد(

مختصات
جغرافیاییمحل

رویشگاه

ارتفاعاز
سطحدریا

میانگینتعداد
پایهدرپالت
25مترمربعی

مساحتشهرستان
تحتاشغال

32° 0'20.67"N 
49°21'31.79"Eمسجدسلیمان5005 متر

)دره خرسون(

 حدود 0/05
کیلومتر مربع

پایه های پراکنده

32° 3'23.42"N 
49°11'5.54"E3002 متر

مسجدسلیمان
)دودرون(*

 حدود 0/03
کیلومتر مربع

پایه های پراکنده

* با توجه به آتش سوزی رویشگاه پایه ای از گونه گون مشاهده نشد. جمعیت 
معرفی شده براساس سوابق و مشاهدات قبلی است.

Astragalus gypsocola  جدول 1- مشخصات رویشگاه گونه انحصاری
Astragalus gypsocola شکل 1- گونه انحصاری

Astragalus gypsocola  شکل 3- کشت گندم در محل رویشگاه گونه انحصاری
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گچ  از  باالیی  درصد  با  یافته  تکامل  نسبت  به  نوع  از  خاک  است. 
عمومی  سیمای   .)5 )شکل  است  پراکنده  سنگی  صخره های  و 

منطقه تپه ماهوری، پوشیده از گونه های مرتعی، تک پایه هایی 
از درختچه های بومی و درختان کاشته شده اکالیپتوس 

camaldulensis اEucalyptus است )شکل 6(. 
رودخانه  محل،  این  به  رودخانه  نزدیک ترین 

کارون در شمال است. رویشگاه دیگر آن 
برخوردار  سیما  همین  از  تقریبًا  نیز 

ماهورهای  تپه  شکل  به  و  بوده 
گچی است.

عوامل و حفاظتی جایگاه  
A. gypsocolaتهدیدکنندهگونه

فقط  گونه  این  داد  نشان  اخیر  میدانی  مشاهدات 
به دلیل  دوم  رویشگاه  در  و  دارد  منطقه حضور  یک  در 

سطح  بنابراین  نشد.  مشاهده  پایه ای  آتش سوزی  گستردگی 
کیلومترمربع   0/05 از  کمتر   A. gypsocola گون  گونه  اشغال 

مترمربعی   25 پالت  در  آن  پایه    5 تعداد  میانگین  به طور  و  است 

مشاهده می شود )جدول 1(. پس بر اساس معیارهای IUCN این گونه، 
در طبقه در بحران انقراض )Critically Endangered/CR( قرار 
از بخش های  برخی  در  اخیر  متأسفانه طی سال های  می گیرد. 
مانند  محصوالتی  گونه،  این  تیپ(  )محل  اصلی  رویشگاه 
درختان  کاشت  با  نیز  بخش هایی  و  کشت  گندم 
از  شده است.  تبدیل  جنگلی  پارک  به  اکالیپتوس 
اصلی  و  خاکی  فرعی  جاده های  دیگر  سوی 
نیز در جوار این رویشگاه دیده  می شود. 
عالوه بر مشکالت فوق، چرای دام از 
است  گونه  این  تهدید کننده  عوامل 
اندام های  داشتن  به دلیل   .)7 )شکل 
علفی و برگ های بزرگ به خوبی توسط دام 
چرا می شود، به نحوی که گاه تا محل یقه خورده 
این گونه گون  می شود. طی سال 1396 رویشگاه 
در محل دودرون مسجدسلیمان در معرض آتش سوزی 
در  گونه  این  از  آثاری  بعد  سال  مراجعه  با  و  گرفت  قرار 
A. gypsocola منطقه مشاهده نشد )شکل 8(. شایان ذکر است

در  متأسفانه  و  شده  گزارش  خوزستان  استان  از  تنها  دنیا  در 

Astragalus gypsocola شکل 6- درختان کاشته شده اکالیپتوس شکل 5- صخره های گچی رویشگاه تیپ گونه
Astragalus gypsocola در رویشگاه تیپ گونه

Astragalus gypsocola  در محل رویشگاه گونه انحصاری Amygdalus scoparia شکل 4- درختچه های بادام

با 
توجه به 

وجود عوامل 
تهدید کننده گونه 

A. gypsocola گون
مانند کشاورزی، راه سازی و چرای 
دام، ضروری است به عنوان یک 
ذخیره گاه ژنتیکی طبیعی مورد 

توجه خاص قرار گیرد 
تا از انقراض آن 

جلوگیری 
شود.
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Astragalus gypsocola  شکل7- چرای دام در رویشگاه تیپ گونه گون

Astragalus gypsocola شکل 8- آتش سوزی در رویشگاه گونه
 )دودرون مسجدسلیمان(

تهدیدهای جدی مواجه است.  با  و  ندارد  مناسبی  نیز شرایط  استان 

بحثونتیجهگیری
و  توپوگرافی  اقلیمی،  جغرافیایی،  موقعیت  به واسطه  خوزستان  استان 
هیدرولوژی، از غنا و تنوع گونه ای به نسبت مناسبی، برخوردار است 
و نزدیک به 1000 گونه گیاهی و 101 گونه انحصاری ایران به صورت 
خودرو در این منطقه وجود دارد )دیناروند و جم زاد، 1394؛ دیناروند 
و همکاران، 1397(. برخی از این گونه ها مانند گونه در خطر انقراض 
گاوزبان خوزستانی انحصاری استان خوزستان بوده و برای اولین بار 
بر اساس  این منطقه گزارش شده است )دیناروند و حمزه، 1395(.  از 
استانداردها و معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، اگر محدوده 
پراکندگی جغرافیایی یک گونه کم تر از 100 کیلومتر مربع و سطح تحت 
از  کمتر  بالغ  افراد  تعداد  یا  باشد   کیلومتر مربع  از 10  کم تر  آن  اشغال 
250 پایه باشد، گونه در گروه »در بحران انقراض« طبقه بندی می شود 
(IUCN 2017). گونه گون A. gypsocola  فقط در استان خوزستان 
و  دارد  کیلومترمربع( حضور  )تقریبًا 0/05  و در رویشگاهی محدود 
به طور میانگین تعداد 5 پایه آن در پالت 25 مترمربعی مشاهده می شود. 
بر اساس معیارهای IUCN این گونه، به عنوان گونه »در بحران انقراض« 

محسوب می شود. با توجه به وجود عوامل تهدید کننده این گونه مانند 
کشاورزی، راه سازی و چرای دام، ضروری است به عنوان یک ذخیره گاه 
ژنتیکی طبیعی مورد ِتوجه خاص قرار گیرد تا از انقراض آن جلوگیری 
شود. حفاظت از گونه در خارج از رویشگاه از طریق نگهداری بذر آن 
در بانک ژن منابع طبیعی ایران و کاشت گیاه در باغ گیاه شناسی دزفول  
از اقدامات ضروری است. به عالوه جهت حفاظت در رویشگاه اصلی 
باید تنها رویشگاه طبیعی آن حفاظت شده اعالم شود. این گیاه با بذر 
به راحتی تکثیر می شود، پس درصورت قرق می توان به توسعه سریع 

این گونه در منطقه کمک کرد.
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