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جایگاه حفاظتی گونه نادر
 Levisticum officinale در ایران  
منصورهخداشناس1*،ماشااهللغنچه پور2،زیباجمزاد3،

عادلجلیلی3ومحمدمحمودی4
چکیده

انجدان رومی با نام علمی Levisticum officinale گیاهی چند ساله متعلق به جنسی تک گونه ای از خانواده چتریان است. 
این گیاه ارزشمند در ایران، تنها در بخش کوچکی از رشته کوه های هزار در جنوب استان کرمان مشاهده می شود. جایگاه 
حفاظتی این گونه در قالب طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های ایران، 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. نتایج نشان 
داد، اگرچه این گونه در برخی کشورهای اروپایی کشت می شود؛ اما در ایران به صورت وحشی و به شکل لکه های باریک و 
جدا از هم در رویشگاه دیده می شود و مساحت تحت اشغال آن 0/13 کیلومتر مربع است. بر اساس معیارهای جهانی حفاظت 
از طبیعت این گونه در ایران در طبقه »در بحران انقراض )CR(« قرار دارد. بررسی ها همچنین نشان داد برداشت بی رویه و 

پیش از موعد گیاه و خشک سالی های اخیر از عوامل اصلی تهدید کننده این گیاه به شمار می رود. 

 Levisticum officinale ،واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، کرمان، گیاه دارویی

Abstract
Levisticum officinale is a perennial herb, belonging to Apiaceae family. In Iran, this valuable species just grows 
in a small area of Hezar Mountains, located in South of Kerman province. Based on IUCN guidelines, three 
criteria were used to evaluate the status of this species: extent of occurrence (EOO), area of occupancy (AOO), 
and size of populations. Although this species is cultivated in some European countries, our results showed that 
it grows wild in the form of narrow and separate spots on the habitat, and its area of occupancy is 0.13 square 
kilometers in Iran. According to global standards for nature conservation and based on our results, Levisticum 
officinale is defined as a Critically Endangered (CR) species in Iran. The studies have shown that excessive 
exploitation, over-harvesting of young plants, and prolonged dry climate are the main threats to this species.
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 مقدمه
انقراض  سبب  دارویی  و  خوراکی  گیاهان  بی رویه  برداشت 
این گونه ها در بسیاری از مناطق کشور شده است، اگرچه 
مناطق  به  محدود  ارزشمند  گیاهان  این  رویشگاه  هم اکنون 
برداشت  خطر  از  هنوز  اما  است؛  کوهستانی  و  دوردست 
بی رویه در امان نیستند. بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی 
مانند پوشش گیاهی، آب و خاک اساسی ترین بخش اقتصاد 
ملی ایران را با مشکل مواجه کرده است، این در حالی است 
که برای رشد دوباره درخت و جنگل، صد ها سال و برای 
است.  الزم  زمان  سال  هزاران  ازبین رفته  خاک  جایگزینی 

کمترین  با  از روش هایی  استفاده  با  باید  از طبیعت  بهره برداری 
میزان تخریب انجام شود و تا آنجایی پیش رود که طبیعت 

باشد )رسام و  را داشته  منابع خویش  بازسازی  توان 
همکاران، 1385(.

در  انسان  دخالت  مخرب  نتایج  از 
بهره برداری  آن،  تغییر  و  طبیعی  محیط 

بی رویه از پوشش گیاهی، نابودی 
تغییر  تجدیدشونده،  منابع 

و  جنگلی  اراضی  کاربری 
بی رویه  چرای  و  مرتعی 

سال  هر  است.  مراتع  در  دام ها 
با  مراتع،  به  ورود  با  طبیعت گردان 

هدف کسب سود، با بوته کنی و جمع آوری 
کمیاب،  حتی  و  خودرو  گیاهان  انواع 

محیط زیست  به  را  جبران ناپذیری  خسارت های 
وارد می کنند )مومنی، 1389(.

ارزیابی طبقات حفاظتی گیاهان ایران و به ویژه گیاهان 
طرح  یک  قالب  در   IUCN معیارهای  براساس  آن  انحصاری 

تحقیقاتی مّلی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها در حال اجرا 
است )جم زاد و جلیلی، 1395(. در همین راستا، می توان به مقاالت 
منتشر شده توسط محبی و همکاران )1395(، پناهی و جم زاد ) 1396(، 
معروفی   ،)1396( حمزه  و  دیناروند   ،)1396( همکاران  و  جلیلیان 
)1396(، بتولی و همکاران )1397( و محمودی )1397( اشاره کرد.

از  یکی   Levisticum officinale علمی  نام  با  رومی  انجدان 
گیاهان دارویی متعلق به خانواده چتریان است و تنها یک گونه دارد. 
کرسم  یا  کوهی  کرفس  به  کرمان  استان  محلی  گویش  در  گیاه  این 
معروف است، درواقع کرفس کوهی یکی دیگر از جنس های خانواده 
چتریان با نام علمی Kelussia odoratissima است و در مناطق 
بختیاری،  و  چهارمحال  استان های  برف گیر  و  کوهستانی  سردسیر 
لرستان و اصفهان می روید و تنها به دلیل شباهت ظاهری، مردم عادی 
آن را با انجدان رومی یکی می دانند. انجدان رومی شش تا هشت سال 
با باال  اقتصادی دارد،  عمر می کند و فقط سه تا چهار سال بازدهی 
رفتن سن این گیاه، تعداد برگ ها و ساقه های جوان کاهش می یابد، 

ریشه ها به تدریج توخالی و پوک می شوند و از کیفیت دارویی آن به 
شدت کاسته می شود. بذرهای آن تا دو سال از قوه رویشی مناسبی 

برخوردارند )خداشناس، 1395(.

 روش پژوهش
بررسی ها و مطالعات انجام شده در استان کرمان نشان داد که رویشگاه 
گونهااofficinaleا.L تنها در یک منطقه از استان و در کوه های هزار 
قرار دارد. بنابراین در ابتدا با استفاده از منابع موجود مانند فلور ایران، 
فلورا ایرانیکا و اطالعات افراد محلی، محدوده پراکندگی جغرافیایی 
گونه در منطقه راین )کوه های هزار( تعیین و براساس روش تحقیق 
از  و  پیمایش صحرایی  با   ،)1395 جلیلی،  و  )جم زاد  ملی  طرح 
پراکنش  سطح  گونه،  جمعیت های  درون  پالت گذاری  طریق 
و تراکم آن و مشخصات رویشگاه )مختصات جغرافیایی 
تیپ  دریا،  سطح  از  ارتفاع  نمونه برداری،  محل 
شد.  ثبت  همراه(  گونه های  و  منطقه  رویشی 
در پایان با استفاده از اطالعات ثبت شده، 
با  موردنظر  گونه  حفاظتی  جایگاه 
 IUCN استفاده از روش طبقه بندی
میزان  معیارهای  مبنای  بر 
تعداد  اشغال،  سطح  حضور، 
رویشگاه  تعداد  و  بالغ  افراد 
.(IUCN, 2017) شد  تعیین 

نقشه پراکنش با استفاده از نرم افزار 
ژئوکت (GeoCAT kew.org) و براساس 
مختصات جغرافیایی نقاط پراکنش گونه تهیه شد 

 .(Bachman et al., 2011)

Levisticum officinale L.ویژگی های گیاه شناسی 
انجدان رومی گیاهی کلنی ساز، چندساله، علفی و پایا است. ارتفاع 
تا 4 سانتی متر است. ساقه  تا 200 سانتی متر و قطر آن 2  آن 20 
منشعب و شیاردار، دارای ساقه زیرزمینی ضخیم و گوشتی با چندین 
ریشه منشعب به طول 12 تا 15 سانتی متر است که ضخامت آن 4 
از زوائد فلس مانند است. برگ ها  یقه آن پوشیده  تا 5 سانتی متر و 
بلند، به  با دم برگ  بزرگ، دندانه دار، سبز تیره، 2 تا 3 بار شانه ای، 
طول 50 تا 60 سانتی متر، بدون کرک، دارای غالف ارغوانی و بلند، 
برگ های ساقه ای کوچک تر با دو بریدگی و برگ های باالیی کامل 
شعاع   20 تا   12 چتر ها  و  است  مرکب  چتر  آن  گل آذین  هستند. 
یا سبز  زرد  رنگ  دارند. گل ها کوچک،  تا 6 سانتی متر   4 به طول 
مایل به زرد، دوجنسی و به طور متراکم روی چتر های مرکب و در 
انتهای ساقه های اصلی و فرعی دیده می شوند. گلبرگ ها به طول یک 
میلی متر و رنگ آن ها زرد مایل به سفید و بیضوی است. میوه فندقه، 
به طول 5 تا 7/5 و عرض 3 تا 4 میلی متر، تخم مرغی یا بیضوی و 
تمام  تا قهوه ای روشن است )مظفریان، 1386(.  تیره  رنگ آن زرد 
قسمت های گیاه دارای بویی قوی شبیه به بوی کرفس است )شکل 1(.

انجدان 
رومی گیاهی 

کلنی ساز، چندساله، 
علفی و پایا است. ارتفاع آن 

20 تا 200 سانتی متر و قطر آن 2 تا 
4 سانتی متر است. ساقه منشعب و شیاردار، 

دارای ساقه زیرزمینی ضخیم و گوشتی با چندین 
ریشه منشعب به طول 12 تا 15 سانتی متر 

است که ضخامت آن 4 تا 5 
سانتی متر و یقه آن پوشیده 

از زوائد فلس مانند 
است.  
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Levisticum officinale شکل 1- ساقه، برگ، گل آذین و میوه
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شکل 2- رویشگاه طبیعی Levisticum officinale در روستای گارچی دان کوه هزار 

می شود.  کامل  مردادماه  اوایل  در  و  آغاز  اردیبهشت ماه  اواسط 
پایان  در  و  می شود  آغاز  مردادماه  اواسط  از  نیز  بذر  تشکیل 
گونه های   .)1395 )خداشناس،  می رسد  کامل  به طور  شهریور 
از: عبارتند  می شوند  دیده  گیاه  این  همراه  که  رویشگاه  در  غالب 
Artemisia aucheri, Artemisia persica, 
Astragalus shytoculix, Ferulago angulata 
Ferula ovina, Dorema aucheri, Acanthophyllum spp.
Salvia rhytidea, Centaurea sp., Mentha longifolia 

مطالعه ای  جهانی  مقیاس  در  گونه  این  حفاظتی  جایگاه  در مورد 
انجام نشده است و وضعیت آن مشخص نیست. در این مطالعه جایگاه 
حفاظتی گونه officinaleا.L در ایران )مقیاس منطقه ای( تعیین شده 
است. نادر و تک گونه ای بودن جنس Levisticum در ایران از جمله 
دالیلی است که تعیین جایگاه حفاظتی آن را ضروری می کند. جمعیت 
کوچک ایرانی این گونه، در گذشته به عنوان گونه مستقلی تحت عنوان

.Levisticum persicum Freyn & Bornm معرفی شده بود که 
 L.اofficinale از  میوه  و  خامه  قاعده،  شکل  در  نویسندگان  از نظر 
متمایز بود (Freyn, 1896). اگرچه امروزه این دو گونه را مترادف یکدیگر 
می دانند؛ اما ممکن است با مطالعات بیشتر دوباره مستقل بودن آن تأیید شود.

  نتایج و بحث
و  است  کم  بسیار  رومی  انجدان  رویشگاه  وسعت  داد،  نشان  نتایج 
تنها در نواحی مرتفع کوه هزار، حوالی روستای باب زنگی به صورت 
سال های  بازدیدهای  در  می شوند .  مشاهده  مجزا  و  باریک  لکه های 
گذشته و بر اساس اطالعات مردم محلی، رویشگاه تنک و کم جمعیتی 
نیز در منطقه هنزا- تخت سرتشتک وجود داشته است، ولی هم اکنون 
این رویشگاه از بین رفته است، دلیل اصلی آن نیز بهره برداری مردم و 

سودجویان از منابع طبیعی است )شکل های 3 و 4(.

 پراکنش جغرافیایی و زیستگاه
انجدان رومی در ایران، افغانستان، اروپا، نواحی مدیترانه ای 
1386؛  )مظفریان،  است  شده  مشاهده  شمالی  آمریکای  و 
مناطق  تنها  افغانستان  و  ایران   .(Rechinger, 1987
احتمال  به  و  است  منحصر به فرد  گیاه  این  طبیعی  حضور 
در  است.  شده  کاشته  جهان  نقاط  سایر  در  گیاه  این  زیاد 
ایران نیز تنها در منطقه کوچکی در دامنه های جنوب شرق 
 .)1386 )مظفریان،  می روید  کرمان  استان  در  هزار  کوه 
تورانی  منطقه  ایرانی-  به  متعلق  گونه  این  به عبارت دیگر 
به دلیل  اگرچه  است.  آسیا  غربی  جنوب  آن  احتمالی  منشأ  و  بوده 
بعضی  در  دارویی  گیاه  به عنوان  آن  مصرف  و  کاشت  سابقه طوالنی 
(Naturalized) طبیعی شده  و  نیمه خودرو  به صورت  مناطق  از 
 Blamey & Grey-Wilson, 1989; USDA,) می شود  دیده 
و  ایران  در  گیاه  این  جمعیت های  بودن  خودرو  در  اما  2020)؛ 
افغانستان هیچ تردیدی وجود ندارد (Rechinger, 1987). این گونه 
مرطوب  نواحی  و  آب  جریان  مسیرهای  نزدیکی  در  طبیعی  به طور 
آبراهه ها و  تا 3400 متر و در اطراف  ارتفاع 2500  به  در مناطقی 
معمواًل به فاصله 2 یا 3 متر از حاشیه رودخانه می روید )شکل 2(.
رویشگاه  دومارتن،  روش  به  ایران  اقلیمی  نقشه  بر اساس 
می گیرد.  قرار  سرد  نیمه خشک  اقلیم  در  رومی  انجدان  گیاه 
 29 آن  حداکثر  و  سانتی گراد  درجه   -14 منطقه  دمای  حداقل 
آمار  بر اساس  منطقه  بارندگی  میزان  است.  سانتی گراد  درجه 
است.  میلی متر   248 حدود  الله زار  ایستگاه  بارندگی های 
مرحله  منطقه،  وضعیت  به  بسته  و  فنولوژی  مراحل  از نظر 
با  هم زمان  و  می شود  آغاز  اردیبهشت ماه  اوایل  از  گیاه  این  رشد 
از  نیز  رویشی  رشد  دارد.  ادامه  اردیبهشت  اواسط  تا  دما  افزایش 



133 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 3، پیاپی 22، مرداد- شهریور  1399

شکل 4- رویشگاه تخریب شده انجدان رومی

شکل 3 - گیاه آسیب دیده از آفات و بیماری ها
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همان گونه که در جدول 1 نشان داده شده است، سطح تحت 
صحرایی  مطالعات  بر اساس    L.اofficinale گونه   )AOO( اشغال 
و  جغرافیایی  مختصات  است.  شده  برآورد  کیلومتر مربع   0/13

گونه های غالب نیز در هر منطقه مشخص شده است.
باب زنگی،  رویشگاه  در  متر مربعی   100 پالت  در  پایه ها  تعداد 
شد،  برآورد  پایه   4 معادل  گونه،  این  رویشگاه  بزرگ ترین  به عنوان 
با توجه به شکل 5، رویشگاه این گونه به صورت نواری باریک، در 
عرصه  در  تنک  بسیار  لکه هایی  به صورت  و  است  آبراهه ها  اطراف 

ارتفاع از سطح دریا مختصات جغرافیاییکد محلنام منطقه
)متر(

تعداد پایه 
در 100 
متر مربع

سطح تحت اشغال گیاهان همراه
)کیلومتر مربع(

N"42/08 '25 °129گارچی دان 1
57° 14' 43/64"E33474

 Artemisia aucheri, Artemisia persica,
Mentha longifolia0/067

N"27/69 '27 °229باب زنگی 1
57° 16' 16/97"E32533

 Dorema aucheri, Ferulago angulate,
Mentha longifolia0/012

N"12/12 '28 °329باب زنگی 2
57° 16' 39/06"E33373

 Dorema aucheri, Ferulago angulate,
Mentha longifolia0/0018

N"2/05 '26 °429گارچی دان 2
57° 18' 14 /30"E29672Artemisia aucheri, Artemisia persica0/053

طبیعی حضور دارد. میزان حضور آن )EOO( با استفاده از نرم افزار 
ژئوکت 12/095 کیلومتر مربع برآورد شد )شکل 6(.

بر اساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، این گونه در 
ایران و در مقیاس منطقه ای در طبقه »در بحران انقراض )CR(« است 
و جایگاه حفاظتی آن تا کنون در مقیاس جهان مشخص نشده است.

بررسی های انجام شده بیانگر کاهش مداوم سطح تحت اشغال و 
کیفیت رویشگاه است، به طوری که هر سال بخشی از رویشگاه تخریب 
هر  نمی شود.  مشاهده  گیاه  رویشگاه  در  جوان  پایه های  و  می شود 

Geocat ترسیم شده توسط levisticum officinale شکل 6- سطح تحت اشغال گونه levisticum officinale شکل 5- موقعیت جغرافیایی گونه

Levisticum officinale جدول 1- مشخصات رویشگاه گونه
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محلی  مردم  توسط  تازه  به صورت  گیاه  این  بهار  فصل  در  ساله 
گیاه  وجود  همچنین  می گیرد.  قرار  گردشگران  اختیار  در 

عطاری ها  در  بزرگ  گونی های  در  خشک   به صورت 
بیانگر این واقعیت است که به زودی شاهد نابودی 

تخریب  بود.  خواهیم  طبیعی  عرصه  در  آن 
برداشت  دام،  توسط  رویشگاه  شدید 

تعداد  حضور  محلی،  مردم  بی رویه 
بسیار اندک پایه ها در رویشگاه 

آنها،  بین  گسستگی  و 
به  توجه  با  را  گونه  این 

جهانی  اتحادیه  شیوه نامه 
طبقه  در  طبیعت  از  حفاظت 

قرار   »)CR( انقراض  بحران  »در 
می دهد. باید یادآور شویم که این ارزیابی 

در مقیاس منطقه ای و تنها برای ایران است.

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها 
چرای دام، بوته کنی و برداشت زود هنگام گیاه در مرحله 

صنعت  و  دام  خوراکي،  بهره برداري  به منظور  رویشی،  رشد 
سبب نابودی این گیاه بدون طی مراحل تکامل و زایش شده است، 

در  رومی  انجدان  گیاهی  پوشش  وضعیت  به  جدی  آسیب  امر  این 
این منطقه وارد می کند و این گونه ارزشمند را در معرض نابودي و 
انقراض قرار می دهد. نامساعد بودن عوامل اقلیمی از قبیل بارش کم 
و خشک سالی های پیاپی، گرمای شدید تابستان، حمله آفات و شیوع 
ارزشمند  گیاه  این  غیر اصولی،  و  بی رویه  برداشت  نیز  و  بیماری ها 

دارویی را در معرض خطر انقراض جدی قرار داده است.
با توجه به عدم زادآوری این گونه در عرصه، برداشت بی رویه 
پیشنهاد  اخیر،  خشک سالی های  و  انتشار  محدودیت  مردم،  توسط 
می شود، برای تدوین راهبرد مناسب حفاظتی، عوامل کاهش جمعیت 
در  زیستی،  تنوع  در  آن  سهم  به  نظر  و  شود  بررسی  نیز  گونه  این 
بذر  گیرد. عالوه بر این، جمع آوری  قرار  برنامه های حفاظتی  اولویت 
پژوهش های  انجام  طبیعی،  منابع  ژن  بانک  در  نگهداری  و  گیاه 
الزم برای تعیین روش های احیای گونه در رویشگاه اصلی، کاشت 
از طرف  رویشگاه حفاظت شده  اعالم  گیاه شناسی،  باغ  های  در  گیاه 
سازمان های مربوطه در  زیستگاه این گیاه در استان کرمان می تواند 
توجه  با  همچنین،  باشد.  مؤثر  یادشده  گونه  نگهداری  و  حفظ  در 
باید  ارزش،  با  این گونه  زمینه جوانه زنی  در  انجام شده  تحقیقات  به 
اقدامات فوری برای کشت و اهلی کردن آن انجام شود تا از انقراض 

بیشتر این گونه جلوگیری شود.
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چرای 
دام، بوته کنی 

و برداشت زود هنگام 
گیاه در مرحله رشد رویشی، 

به منظور بهره برداري خوراکي، دام 
و صنعت سبب نابودی این گیاه بدون طی 

مراحل تکامل و زایش شده است، این امر آسیب 
جدی به وضعیت پوشش گیاهی انجدان رومی 

در این منطقه وارد می کند و این 
گونه ارزشمند را در معرض 

نابودي و انقراض قرار 
می دهد.


