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جایگاه حفاظتی گونه
  Leutea polyscias (Boiss.) M. Pimenov  

ایوب مرادی1*، مسعود امین املشی2، بابا خانجانی شیراز3، زیبا جم زاد4و عادل جلیلی4
چکیده

Leutea polyscias یکی از گونه های علفی چندساله و صخره زی از تیره چتریان است. این گیاه انحصاری ایران و منطقه 
مورد مطالعه است. دارای دو رویشگاه در مناطق صخره ای جنوب استان گیالن، یکی در محدوده ارتفاعی 700-200 متر )در 
رودبار و منجیل( در حاشیه رودخانه سپیدرود از جنگل های تنک زربین و دیگری مسیر لوشان به کلیشم در محدوده ارتفاعی 
1900-1100 متر از جنگل های تنک ارس است. در مقاله پیش رو جایگاه حفاظتی L. polyscias  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( گونه L. polyscias  و رویشگاه  های آن 2/62  کیلومترمربع و میزان حضور 
گونه در محدوده انتشار آن )EOO( با استفاده از نرم افزار GeoCAT، 316  کیلومترمربع برآورد شد. براساس این پژوهش گونه  
L. polyscias  در طبقه در بحران انقراض  )CR( قرار می گیرد. تغییرات کاربری اراضی، احداث جاده و برداشت معادن از 
عوامل اصلی تهدید، تخریب و کاهش رویشگاه این گونه محسوب می شوند. بنابراین، توجه فوری سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حفاظت از این گونه انحصاری بیش از پیش احساس می شود.
واژه های کلیدی:گیاهان صخره زی، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، گونه گیاهی انحصاری، استان گیالن 

Abstract
Leutea polyscias is one of the perennial and saxicolous species of Apiaceae. This species is endemic to Iran and 
the study area. The habitats of L. polyscias are the rocky areas of the south of Gilan province at the altitudes 
between 200-700m in Roudbar and Manjil around the Sepidrud River in the woodlands of Cupressus semervirens 
var. horizontalis and in Lowshan to Kelishom path at the altitudes between 1100-1900m in the woodlands of 
Juniperus excelsa. In this paper, the conservation status of this species 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. polyscias, according to field studies, was measured to be 2.62 km2, and the 
extent of occurrence in the habitat (EOO) using GeoCAT software was estimated to be 316 km2. According to 
the results of this study, L. polyscia is defined as a critically endangered (CR) species. Land-use change, road 
construction, and mining are the main causes of habitat degradation and the threat of this species. Therefore, in 
this regard, the immediate attention of the Forests, Rangelands, and Watershed Management Organization and 
Department of Environment is needed to protect this endemic species.

Keywords: Saxicolous plants, IUCN, endemic plant species, Gilan province, Iran.
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 مقدمه
اکولوژی  درباره  اطالعات  تهیه  و  پراکنش  محدوده  تعیین 
Heywood & Iri- آنهاست  از  حفاظت  اصول  از  )گونه ها 

ondo, 2003(. ویژگی های خرد و کالن اقلیم، ویژگی  های 
خاکی که گیاه در آن می روید، ویژگی  های زیستگاه و برهم 
محدوده  تعیین  در  اصلی  عوامل  از  گونه ها  دیگر  با  کنش 
انتشار گونه ها محسوب می شوند. گونه های انحصاری به دلیل 
در معرض خطر هستند.  بالقوه  به طور  انتشار،  دامنه محدود 
تحمل  انتشار(،  محدود  )دامنه  وضعیت  این  اصلی  دالیل  از 
اکولوژیکی پایین، نیازهای زیستگاهی ویژه، قابلیت کم انتشار، 
خطر  معرض  در  گونه های  است.  آنها  تولیدمثل  در  پایین  توانایی  یا 
اولویت بندی مناطق جهت  از مهم ترین معیارها در تصمیم گیری  یکی 

حفاظت هستند )Memariani et al., 2016(. در مطالعه ای جدید 
برآورد شده که تا سال 2050 حدود 37-15 درصد گونه های 

انحصاری ناحیه ای در معرض نابودی قرار خواهند گرفت 
مطالعه ای  در حالی که   .)Thomas et al., 2004(

استرالیا  شمال  در   Queensland در  دیگر 
نشان می دهد اگر دمای کره زمین تا بیش 
از 2 درجه افزایش یابد، میزان انقراض ها 

Wil- یافت  خواهد  افزایش  سرعت  )به 
liams et al., 2003(. به طور کلی رویشگاه  های 

گونه  های  از  غنی  صخره ای  شکاف های  و  صخره ای 
دارند.  تعلق  مختلف  جنس  های  به  که  هستند  انحصاری 

البرز دارای بیشترین گونه  های  در مناطق صخره ای، کوهستان 
صخره ای  رویشگاه  های   .)Akhani, 2002( است  انحصاری 

جنس  های به ویژه  هستند،  محلی  اندمیک  گونه  های  از  غنی  کشور 
.Dionysia  ،Campanula ،Satureja ،Silene ،Peucedanum 

سبب  اخیر  قرن  در  انسانی  دخالت  های  از  ناشی  شدید  تغییرات 
کاهش  و  طبیعی  مهارنشدنی رویشگاه  های  و  مداوم  قطعه قطعه شدن 
بررسی ها  اولین   .)Brullo et al., 2007( است   تنوع زیستی شده 
به  منجر  ایران  گیاهی  گونه  های  حفاظتی  جایگاه  تعیین  پیرامون 
تهدید  معرض  در  گیاهی  گونه  های  از  مقدماتی  فهرست  انتشار 
ملی  طرح  نیز،  هم اکنون   .)Jalili & Jamzad, 1999( شد  کشور 
IUCN در  معیارهای  براساس  ایران  گیاهان  تعیین جایگاه حفاظتی 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقات و آموزش 
است  انجام  حال  در  استان ها  سایر  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
از دستاوردهای پژوهشی آن می توان  )جم زاد و جلیلی، 1395( که 
و  پناهی   ،)1395( همکاران  و  محبی  توسط  منتشر شده  مقاالت  به 
 ،)1396( معروفی   ،)1396( حمزه  و  دیناروند   ،)1396( جم زاد 
و  خداشناس  و   )1397( محمودی   ،)1397( همکاران  و  بتولی 
همکاران )1399( اشاره کرد. همچنین، صفی خانی و جم زاد )1398( 
گونه  های  از  یکی  حفاظتی  جایگاه  بررسی  به  مشابه،  پژوهشی  در 
تیره  پرداختند.  همدان  در   (L. Avicenna)ا  Leutea انحصاری 

Apiaceae در ایران دارای 121جنس و 357 گونه است که 118 
)مظفریان، 1386(. انحصاری کشور است  از آن )33 درصد(  گونه 

خویشاوندی  از نظر   Peucedanum جنس  ازگونه  های  بسیاری 
کمپلکسی  خود  جنس  این  در واقع  دارند،  زیادی  فاصله  همدیگر  از 
برخی  توسط  دلیل  همین  به  و  است  مختلف  جنس  های  از 
پژوهشگران، گونه  های آن به جنس  های مختلف منتقل شده اند. جنس

Peucedanum با تعداد نزدیک به 22 گونه در ایران، در فلورا ایرانیکا 
 ،Damavandica به جنس  های دیگری مانند M. Pimenov توسط
و  است  تقسیم شده   Johreniopsis و   Leutea، Zeravschania
 Leutea باقی گونه ها در جنس یادشده باقی مانده اند. از دالیل تفکیک
برگ  های  ویژگی  به  تقسیم بندی  این  در  خود  قبلی  خویشاوندان  از 
قاعده ای آن که به قطعات استوانه ای سخت منتهی می شوند و نیز دارا 
بودن گل  های فقط از نوع نرماده آن اشاره کرده اند. جنس Leutea در 
جهان و ایران دارای 9 گونه است که 8 گونه آن انحصاری ایران 
است. L. polyscias انحصاری ایران و عنصر ایرانی- تورانی 
است که در مناطق جنوبی استان گیالن می روید. براساس 
ایران  فلور  و   )Pimenov, 1987( ایرانیکا  فلورا 
 L. polyscias مظفریان، 1386(، نمونه تیپ(
توسط Aucher Eloy در سال1844 با کد 
کد  با  دیگر  نمونه ای  و  هرباریومی 4583 
4889 از مناطق صخره ای گیالن و احتمااًل از 

نزدیک رودبار جمع آوری شده است.

 روش پژوهش
منابع  از  استفاده  با  گونه  پراکنش  محدوده  پژوهش  این  در 
حضور  به  مربوط  داده  های  و  تعیین  هرباریومی  نمونه های  و  فلور 
گونه با مشاهدات میدانی متعدد کنترل و اطالعات انتشار آن تکمیل 
قطعات  استقرار  با  و  گونه  پراکنش  مناطق  به  مراجعه  با  سپس  شد. 
نمونه 100 مترمربع، ویژگی  های رویشگاهی مانند ارتفاع، مختصات 
انتشار گونه، نوع رویشگاه،  جغرافیایی، سطح تحت اشغال، محدوده 
گونه  های غالب و همراه، شیب و جهت و عوامل تخریب ثبت شد. 
جایگاه حفاظتی این گونه براساس شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت 
با استفاده از معیارهای میزان حضور  از طبیعت (IUCN, 2017( و 
 Area) اشغال  تحت  سطح   ،)Extent Of Occurrence/EOO)
رویشگاه  کیفیت  و  جمعیت  اندازه   ،)Of Occurrence/AOO
مشخص شد. میزان حضور گونه  )EOO( نیز با استفاده از نرم افزار
 Bachman et al.,( شد  تعیین   (geocat.kew.org) GeoCAT

 .)2011

 مشخصات رویشگاه 
شکاف  و  واریزه ای  آهکی-  صخره  های  روی   L. polyscias گونه 
صخره  های جنوب استان می روید و دارای دو رویشگاه اصلی است که 
از نظر مکانی از هم جدا هستند. یکی در محدوده ارتفاعی 200-700 
متر )رودبار و منجیل( و در حاشیه رودخانه سپیدرود از جنگل  های 

گونه 
L.polyscias
روی صخره  های 

آهکی- واریزه ای و شکاف 
صخره  های جنوب استان می روید و 

دارای دو رویشگاه اصلی است 
که از نظر مکانی از هم 

جدا هستند.
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جدول1- مشخصات رویشگاه های گونه Leutea polyscias و سطح تحت اشغال

سطح تحت اشغال )کیلومترمربع(مختصات جغرافیاییارتفاع محل )متر(محل پراکنشردیف

219نزدیک رودبار از سمت منجیل1
36̊ 47̍ 59.49̎

49̊ 24̍̍ 54.52̎
0/005

270مسیر جاده قدیم رودبار به طارم2
36̊ 47̍ 51̎

49̊ 24̍̍ 37̎
0/02

237مسیر جاده قدیم رودبار به طارم3
36̊ 48̍ 4 .4̎

49̊ 24̍̍ 34.7̎
0/01

230رودبار به منجیل4
36̊ 46̍ 18.75̎

49̊ 23̍ 53.35̎
0/05

276رودبار به منجیل، نزدیک تونل منجیل5
36̊ 45̍ 46.9̎

49̊ 23̍ 44̎
0/11

680شمال منجیل، باالی هرزویل6
36̊ 45̍ 26.55̎

49̊ 26̍ 16.62̎
0/03

1168لوشان به کلیشم، یک کیلومتری روستای سنگرود7
36̊ 40 20.5

49̊ 37̍ 29.6̎
0/02

1261لوشان به کلیشم، ابتدای روستای پاکده8
36̊ 40̍ 44.1̎

49̊ 44̍ 47.2̎̎
0/43

1217لوشان به کلیشم، نزدیک جیرنده9
36̊ 41̍ 16.2̎

49̊ 46̍ 19.92̎
0/1

1560لوشان به کلیشم، بعد از روستای آینه ده10
36̊ 42̍ 29.25̎

49̊ 48̍ 54.58̎
0/1

1718لوشان به کلیشم، بعد از روستای آینه ده11
36̊ 42̍ 16.71̎

49̊ 49̍ 48.9̎
0/1

1712لوشان به کلیشم، بعد از روستای آینه ده12
36̊ 42̍ 19.85̎

49̊ 49̍ 58.81̎
0/1

1675لوشان به کلیشم، بعد از روستای آینه ده13
36̊ 42̍ 21.69̎

49̊ 50̍ 7.47̎
0/1

1667لوشان به کلیشم، بعد از ناوه14
36̊ 42̍ 55.4̎

49̊ 55̍ 17̎
1/34

1879ارتفاعات جیرنده، کفترچاک15
36̊ 42̍ 45.38̎

49̊ 43̍ 52.46̎
0/1
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محدوده  در  کلیشم  به  لوشان  مسیر  دیگری  و  زربین  تنک 
ارتفاعی 1900–1100 متر از جنگل  های تنک ارس )جدول 
 L. polyscias 1 و شکل  های 1 و 2 و 4(. در رویشگاه دوم
تفاوت هایی از نظر فرم رویشی با نمونه تیپ مشاهده می شود، 
شامل ارتفاع گیاه تا 2 متر و اختالف زیاد بین ارتفاع ساقه نسبت 
به طول برگ های قاعده ای که نیاز به بررسی بیشتری دارد.
براساس آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک جیرنده  )1393-

میزان  متر،   1450 ارتفاع  در  و  منطقه  جنوب  در   )1386
بارندگي 283/7 میلي متر و متوسط دمای ساالنه، 12/8درجه 
سانتی گراد است و براساس آمار اقلیمی ایستگاه سینوپتیک 

منجیل )1388-1374( میزان متوسط بارندگی منطقه 213/7 میلی متر، 
متوسط دمای ساالنه 14/02 درجه سانتی گراد و میزان رطوبت نسبی 
59 درصد است. دره سپیدرود حدفاصل البرز مرکزی و غربی )کوه  های 
تالش( است. از نظر تقسیمات بیوکلیماتیک مناطق رودبار و منجیل واقع 
در حاشیه رودخانه سپیدرود جزو ناحیه خشک مدیترانه ای- اقیانوسی

 )MXO=Mediterranean xeric-oceanic bio climate(
هستند و با خشکی به نسبت طوالنی تابستان، بارندگی ساالنه کم و 
متوسط دمای حداقل افزایش یافته در زمستان معرفی می شوند که از 
بهترین مکان ها در ایران برای کشت زیتون محسوب می شوند. در این 
مناطق درختان زربین معمواًل با گونه  های درختی و درختچه ای مانند 

شکل 2- پراکندگی جغرافیایی، میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه Leutea polyscias بر اساس نرم افزار ژئوکت

شکل 1- موقعیت و ابعاد جمعیت Leutea polyscias در یک کیلومتری کلیشم از سمت جیرنده
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.)Djamali et al., 2011(مورد، انجیر و یاسمن زرد همراه می شود
گیاهان غالب در مناطق حضور این گونه در پایین دست عبارتند از:

Amygdalus lycioides, Artemisia spicigera, Paliorus 
spina-christi, Astragalus sp.

سایر گونه  های همراه در این رویشگاه نیز عبارتند از:
 Centaurea ovina, Phagnalon rupestre, Scrophular-
ia striata, Allium rubellum, Eryngium billarderi, Cru-
cianella suaveolens, Cupressus sempervirens, Puni-
ca granatum, Avena fatua, Phlomis olivieri, Glaucium 
contortoplicatum, Alcea lineariloba, Acantholimon 
rudbaricum, Dianthus rudbaricus, Stachys inflata, Cal-
ligonum spinosum, Pteropyrum olivieri, Salvia spinosa

گیاهان غالب در مناطق حضور این گونه در باالدست عبارتند از:
Juniperus excelsa, Amygdalus lycioides, Paliorus spi-
na-christi, Jasminum fruticans 

و سایر گونه  های همراه در این رویشگاه نیز عبارتند از:
Plumbago europaea, Centaurea carduiformis, 
Centaurea ovina, Sedum sempervivum, Rhamnus 
pallasi, Capparis spinosa, Dianthus orientalis, Elymus 
sp., Ephedra major, Parietaria judaica, Phagnalon rup-
estre, Acantholimon sp., Astragalus sp., Cotoneaster 
numularoides, Ferula persica, Centaurea kotschyi, Mi-
chauxia laevigata

 Leutea polyscias (Boiss.) گیاه شناسی  ویژگی  های   
M. Pimenov

سانتی متر،   40-50 ارتفاع  به  منفرد  ساقه  با  چندساله  علفی  گیاه 

تقریبًا از قاعده منشعب. برگ  های قاعده ای با دمبرگ کوتاه، 3-4 
یا  باریک شونده  انتها  در  مورب  انتهایی  لوب  های  با  سه تایی  بار 
لبه  های  با  و  پهن  و  کوتاه  با غالف  پایین ساقه  برگ  های  درفشی؛ 
نوک دراز  و  تخم مرغی  غالف  های  به  فوقانی  برگ  های  غشایی؛ 
متعدد، دمگل آذین  دیهیم. چترها  کلی گل آذین  یافته. شمای  تقلیل 
برگک ها  و  برگه ها  تایی.   4-6 چترها  شعاع  های  و ضخیم.  کوتاه 
گل ها  شعاعی.   6-12 زود افت. چترک ها  و  تخم مرغی  تایی   4-5
نرماده، دندانه  های کاسه کوچک و نامشخص، گلبرگ ها زرد کدر، 
خامه ها  باریک؛  بیضوی  میوه  برگشته.  انتهای  با  واژتخم مرغی، 
بال  های  1/5میلی متر؛  عرض  و   4 طول  به  مریکارپ  برگشته. 
 )1386 )مظفریان،  نخی شکل  پشتی  بال  های  باریک،  بسیار  کناری 

)شکل 3(.

 نتایج و بحث
)AOO( گونه  اشغال  نتایج پژوهش پیش رو، سطح تحت  براساس 
L. polyscias براساس پیمایش میدانی 2/62  کیلومترمربع تعیین 
با  ژئوکت  نرم افزار  از  استفاده  با   AOO محاسبه  جهت  اما  شد. 
هر  برای  نرم افزار  در   AOO سلول  های  اندازه  اینکه  به  توجه 
مشاهده به صورت پیش فرض، مربع به ابعاد 2 کیلومتر )مساحت 4 
 کیلومترمربع( است و با توجه به سطوح محدود تحت اشغال گونه 
یادشده و انتشار گسسته آن در منطقه مور دمطالعه، اندازه سلول ها 
به 0/4 کیلومتر تقلیل یافت. براین اساس عدد محاسبه شده 2/56 
از  استفاده  با  گونه   )EOO( حضور  میزان  است.   کیلومترمربع 
میانگین  تعداد   .)1 )شکل  شد  برآورد  316  کیلومترمربع  نرم افزار، 
متر مربعی   100 مستقر شده  نمونه  قطعات  در  گونه  این  پایه  های 

)0/0001  کیلومترمربع( به طور متوسط 6 پایه بود. 
 به استناد نتایج به دست آمده و براساس شیوه نامه اتحادیه حفاظت 

شکل 3- گیاه Leutea polyscias و ساختار گل آذین چتر از نمای نزدیک، 1399
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Leutea polyscias  شکل 4- نمای عمومی از رویشگاه صخره ای
عکس راست، جاده لوشان- کلیشم، بعداز آینه ده، 1396؛ عکس چپ، جاده لوشان- کلیشم، نزدیک معدن سنگرود، 1399

شکل 5- تغییر کاربری اراضی در رویشگاه Leutea polyscias در حاشیه رودخانه سپیدرود )جاده قدیم رودبارطارم(، 1399
)عکس راست، بهره برداری از معادن شن و ماسه، عکس چپ، احداث تونل(
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اندازه گیری های  و  مشاهدات  براساس  موردمطالعه  گونه  طبیعت،  از 
میدانی، با توجه سطح تحت اشغال کمتر از 10  کیلومترمربع، از لحاظ 
Critically Endangered/( انقراض  بحران  در  طبقه  در  حفاظتی 

به دلیل میزان  نیز   EOO براساس شاخص  CR( قرار دارد. به عالوه 
گونه  این  )316  کیلومترمربع(،  5000  کیلومترمربع  از  کمتر  حضور 
توجه  با  همچنین  می گیرد.  قرار  انقراض  خطر  معرض  در  طبقه  در 
پایه  بیشتر از 10000  این گونه )15360( که  پایه  برآورد تعداد  به 
است، به عنوان یک گونه آسیب پذیر )VU( معرفی می شود. با توجه 
پایین  کیفیت  همچنین  گونه،  این  رویشگاه های  بودن  قطعه قطعه  به 
این رویشگاه ها و نیز با توجه به دستورالعمل IUCN که در ارزیابی 
نظر  مد  را  طبقه  پایین ترین  باید  گونه،  یک  نهایی وضعیت حفاظتی 
انقراض  بحران  L. polyscias در طبقه در  بنابراین گونه  داد،  قرار 
در  پیش  از  این  گونه  این  حفاظتی  وضعیت  می گیرد.  قرار   )CR(
 Jalili( بررسی  های مقدماتی جایگاه حفاظتی گونه  های گیاهی ایران
Jamzad, 1999 &(، در LR قرار گرفته بود. از دالیل تغییر جایگاه

L. polyscias از  LR به CR در این پژوهش، افزایش فعالیت  های 
معدن،  استخراج  ازجمله  طبیعت  در  او  دست اندازی  های  و  انسانی 
در  ساختمان  احداث  و  شهری  توسعه  تونل،  احداث  و  جاده سازی 
سال های اخیر در منطقه مورد مطالعه بوده است، درواقع این عوامل، از 
عوامل اصلی تخریب و تهدید این گونه به شمار می روند )شکل 5(. 
شدت تخریب رویشگاه این گیاه به ویژه در محدوده رودبار و منجیل 
بیشتر است. احداث اتوبان، تونل سازی و برداشت بی رویه معادن سنگ، 
نابودی برون زدگی  های  این مناطق سبب تخریب و  شن و ماسه در 
سنگی تپه  های مارنی حاشیه سفیدرود و محل رویش این گونه شده 
است که قطعه قطعه شدن و از بین رفتن جمعیت  های گونه موردمطالعه 
 L. polyscias گونه  جمعیت  های  بنابراین  است.  داشته  پی  در  را 
حفاظتی  وضعیت  و  رویشگاه  در  نابودی  و  گسیختگی  به  توجه  با 
نیازمند توجه بسیار ویژه و اعمال مدیریت صحیح حفاظت   ،)CR(
به ویژه در مناطق بحرانی رویش )مناطق پایین دست( از سوی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست هستند.
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