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    Phlomis lurestanica  تعیین جایگاه حفاظتی گونه
محمد مهرنیا 1*، زیبا جم زاد2 و عادل جلیلی 2

چکیده
گیاه Phlomis lurestanica از تیره نعنا )Lamiaceae( انحصاری ایران است که در مناطق کوهستانی لرستان پراکنش دارد. 
این گیاه چندساله و ریزوم دار با ساقه هایی به ارتفاع تا 40 سانتی متر است. جایگاه حفاظتی این گیاه بر اساس معیارهای 
 Phlomis lurestanica مورد بررسی قرار گرفته است. سطح تحت اشغال گونه )IUCN( اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
انتشار آن، 1573/3  میزان حضور گونه در محدوده  میدانی در رویشگاه های آن، 95 کیلومترمربع و  اندازه گیری  با 
کیلومترمربع برآورد شد. این گونه با توجه به سطح اشغال، تعداد افراد جمعیت، نوع تجدید حیات که بیشتر از طریق 
ریزوم های رونده است و کیفیت رویشگاه، به عنوان گونه در حال انقراض )Endangered/EN( اعالم می شود. مشاهدات 
میدانی نشان داد فقدان مدیریت و چرای بی رویه از عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه کمیاب به شمار می روند. اعالم 
رویشگاه های حفاظت شده توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت خارج از رویشگاه در باغ های 

گیاه شناسی و بانک ژن منابع طبیعی ایران برای جلوگیری از انقراض باید در برنامه کار حفاظت از این گونه قرار گیرد.
واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، گونه در حال انقراض، رویشگاه های حفاظت شده، باغ گیاه شناسی زاگرس 

Abstract
Phlomis lurestanica is an endemic plant from the mint family (Lamiaceae) in Iran, which is distributed in the 
mountainous areas of Lorestan. This is a perennial plant with rhizomes and stems up to 40 cm long. It is endemic 
to Iran. The conservation status of the species was defined based on IUCN Red List Categories. According to 
the field survey and plot sampling, Phlomis lurestanica occupies an area of 95 Km2, and the extent of occurrence 
is 1573.3 Km2. Based on the Area of Occupancy (AOO), population size, the regeneration, which is mainly 
vegetative through creeping rhizomes, and the quality of the habitat, the conservation status of this species is 
defined as endangered (EN). Field observations have shown that the lack of proper management and overgrazing 
are the main threats to this rare species. Determining protected habitats by Forests, Rangelands, and Watershed 
Management Organization, ex-situ conservation in Botanical Gardens, and plant natural resources gene bank 
are suggested to be considered for the conservation of this species.

Keywords: Conservation status, endangered species, protected habitats, Zagros Botanical Garden, Phlomis 
lurestanica.
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 مقدمه
در حال حاضر در سراسر جهان نگراني فزاینده ای در مورد 
گونه هاي  فهرست  دارد.  وجود  زیستي  تنوع  وضعيت 
به  که  است  ابزارهایي  از  یکي  به عنوان  خطر  معرض  در 
در  مي کند.  کمک  زیستي  تنوع  از  حفاظت  سازماندهي 
سال هاي اخير، فهرست هاي قرمز به طور قابل توجهی نقش 
داشته اند؛  ملي  حفاظتي  فعاليت هاي  هدایت  در  را   مهمی 
بنابراین ارائه فهرست گونه هاي در معرض خطر و انحصاري 

در حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده مي تواند 
در  گياهان  این  کاشت  و  باشد  راهگشا  بسيار 

باغ هاي گياه شناسي مورد توجه قرار گيرد. در گذشته 
ایران  گياهی  گونه های  حفاظتی  وضعيت  در مورد 

چند  در  ولی  شده  انجام  محدودی  مطالعات 
سال اخير توجه زیادی به این مقوله شده 

  Jamzad و Jalili است. اولين بار
جایگاه  بررسی  در   )1999(

ایران تعداد  حفاظتی گونه های گياهی 
در  گونه   21 و  آسيب پذیر  گونه   ۴32

معرض خطر انقراض را شناسایی کردند. پروژه 
ملی تعيين جایگاه حفاظتی گياهان و اکوسيستم های 

ایران که در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور در 
حال انجام است، به درک بهتر جایگاه گونه های نادر و در 

و  گونه ها  این  احيای  و  حفظ  برای  برنامه ریزی  و  خطر  معرض 
زیستگاه های آنها کمک خواهد کرد )جم زاد و جليلی، 1395(.

و  جليليان  شده  منتشر  مقاالت  به  می توان  در  این  ارتباط، 
همکاران  و  حاتمی  و   )1396( معروفی   ،)1397 همکاران)1396؛ 
حفاظتی  جایگاه   )1399( همکاران  و  مهرنيا  کرد.  اشاره   )1397(
آزیل )Azilia eryngioides( را بر اساس معيارهای اتحادیه جهانی 
حفاظت از طبيعت )IUCN( مورد بررسی قرار دادند و آن را به عنوان 
Hyoscy� )گونه ای در بحران انقراض اعالم کردند. گونه بنگ دانه 

amus tenuicaulis( با توجه به سطح اشغال، تعداد افراد جمعيت، 
تجدید  یکدیگر،  از  منفک  شدت  به  جمعيت های  باروری،  ميزان 
حيات محدود و کيفيت رویشگاه، توسط مهرنيا و همکاران )1399( 

به عنوان گونه در حال انقراض )Endangered/EN( معرفی شد. 

 مواد و روش ها
اکوسيستم های  و  گياهان  حفاظتی  جایگاه  تعيين  طرح  قالب  در 
 Phlomis lurestanica گونه   )1395 جليلی،  و  )جم زاد  ایران 
با  شد.  بررسی  لرستان  استان  انحصاری  گونه  به عنوان   Jamzad
مناطق   )1391 )جم زاد،  ایران  فلور  و  گياه شناسی  منابع  بررسی 
بازدیدهای  با  و   )1 )جدول  شد  مشخص  یادشده  گونه  پراکنش 
داشت،  وجود  گونه  این  پراکنش  احتمال  که  مناطقی  در  صحرایی 
هر  موقعيت  گونه،  حضور  مناطق  در  شد.  جمع آوری  گياه  این 
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مشخصات  و  ثبت  جغرافيایی  موقعيت یاب  دستگاه  با  جمعيت 
هر  در  گياه  نسبی  تراکم  تعيين  به منظور  شد.  یادداشت  رویشگاه 
حضور  مکان های  در  گونه  تراکم  و  عرصه  مساحت  رویشگاه، 
این روش در یک محدوده  برآورد شد. در  به روش خطی  گونه 
متر  یک  عرض  و  مشخص  طول  به  نواری  در  هکتاری  چند 
برآورد و گونه های همراه منطقه  تراکم در سطح  پایه ها شمارش، 
فهرست برداری شدند. همچنين از گياه و رویشگاه آن در زمان ها 
با  در نهایت  مختلف عکس برداری شد.  فنولوژیک  و وضعيت های 
عوامل  از  یادداشت برداری  شده،  ثبت  اطالعات  از  استفاده 
از  استفاده  با  و  منطقه  در  گونه  این  حيات  محدودکننده 
مبنای  بر   (IUCN, 2017( اIUCN طبقه بندی  روش 
تعداد  و  اشغال  سطح  حضور،  ميزان  معيار  سه 
تعداد  گرفتن  نظر  در  با  نيز  و  بالغ  افراد 
و  حيات  تجدید  نوع  جمعيت،  افراد 
کيفيت رویشگاه، جایگاه حفاظتی 
شد.  مشخص   مورد نظر  گونه 
محدوده حضور گياه با استفاده 
 Bachman( اGeocat از نرم افزار
et al., 2011( و سطح اشغال بر اساس 
مشاهدات صحرایی محاسبه شد )شکل 1(. 
در نرم افزار Geocat با ثبت مکان های حضور 
که  شد  تهيه  آن  پراکنش  محدوده  از  نقشه ای  گونه، 
نشان  را  موردنظر  گونه  جایگاه حفاظتی  و  اشغال  سطح 

می دهد.

Phlomis lurestanica  ویژگی های گیاه شناسی گیاه 
گياهی علفی، چندساله، به ارتفاع 20 تا ۴0 سانتی متر. ساقه بدون 
انشعاب یا از قسمت ميانی با انشعابات دوتایی متقابل، پوشيده از 
قاعده ای  برگ های  پنبه ای، خاکستری.  کرک های سفيد ستاره ای- 
دمبرگ دار،  برگ های ساقه ای  تيره تر.  برگ های ساقه ای  به  نسبت 
دندانه های  با  حاشيه  در  سانتی متر،   6/5 تا   2 طول  به  دمبرگ 
هاللی ریز تا کم و بيش بدون دندانه با بافت ضخيم، با رگبرگ های 
برجسته شبکه  ای در سطح زیرین، در سطح باالیی با رگبرگ های 
پنبه ای.  فرو رفته، در هر دو سطح پوشيده از کرک های ستاره ای– 
چرخه های گل به تعداد 3 تا 5 عدد، پایينی ها با فاصله و باالیی ها 
نزدیک به هم، گل ها در هر چرخه به تعداد 3 تا 6 عدد. کاسه گل 
به طول 1۴ تا 15 ميلی متر، لوله ای، در سطح بيرونی با کرک های 
رنگ  زرد  ميلی متر،   35 طول  به  گل  جام  پنبه ای.  ستاره ای- 

)جم زاد، 1391(.

پراکندگی جغرافیایی  
تورانی  ایرانی-  عنصر  یک  بوده،  لرستان  انحصاری  گونه  این 
و  دارد  پراکنش  گرمسيري  مناطق  در  بيشتر  و  شده  محسوب 
صخره اي،  شيب هاي  حتي  و  خشک  باز،  گسترده،  مناطق  در 

پروژه 
ملی تعیین 

جایگاه حفاظتی گیاهان 
و اکوسیستم های ایران که در 

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
در حال انجام است، به درک بهتر جایگاه گونه های 

نادر و در معرض خطر و برنامه ریزی برای 
حفظ و احیای این گونه ها و 

زیستگاه های آنها کمک 
خواهد کرد
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در  گونه  این  مي کند.  پيدا  گسترش  تپه ها  نوک  در  و  درختچه زارها 
سازند اميران، با ترکيب سيلت اسنون و شيلی، پراکنش دارد )شکل های 
2 تا 5(. این سازند نفوذناپذیر است، به طوری که در زمان بارندگی ها، 
رواناب و سيالب جاری می شود، بنابراین رویش گياه در این سازند 
تشکيل خاک شده  دیگر سبب  از سازندهای  واریزه ها  است.  سخت 
و گياه روی این واریزه ها می روید. از عمده دالیل دیگر زوال گونه 
چرای  زیستگاه،  دادن  دست  از   Phlomis lurestanica گياهی 
بی رویه و مفرط، اسکان عشایر، تأثير غيرمستقيم انسان از طریق تغيير 
دخالت  های  و  اقليم  تغيير  است.  طبيعي  بالیاي  و  اکولوژیکي  روابط 
انسان سبب تغيير رویشگاه گونه های گياهی می شود. با افزایش درجه 
عرض های  به  پایين تر  جغرافيایی  عرض های  از  گونه ها  حرارت، 
جغرافيایی باالتر یا از ارتفاعات پایين تر به ارتفاعات باالتر مهاجرت 
بعضی  توسعه رویشگاه  از یک سو سبب  این جابه جایی ها،  می کنند. 
گونه ها و از سوی دیگر ایجاد محدودیت در آشيان اکولوژیک سایر 
گونه ها می شود )سلطانی پور و همکاران، 1399(. ارتفاع از سطح دریا 
در گستره پراکنش گونه از 1000  تا 1900 متر تغيير مي کند. متوسط 
این گونه زاگرسي به ۴50  بارندگي ساالنه در منطقه پراکنش  ميزان 

ميلي متر مي رسد. 

 Phlomis lurestanica جایگاه حفاظتی 
براساس معيارهای تعریف شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبيعت 
)IUCN( برای تعيين جایگاه گونه ها می توان با در نظر گرفتن شرایط 
خاص هر گونه و منطقه از معيارهای مختلف استفاده کرد. اصلی ترین 
)Extent Of Occurrence/ EOO( و  ميزان حضور  معيارها،  این 
سطح تحت اشغال )Area Of Occupancy/ AOO( است که باید 
به همراه حداقل دو مورد از موارد زیر باشد: الف( جمعيت های به 
شدت منفک از یکدیگر، ب( کاهش تعداد رویشگاه هایی که گونه در 
آنها حضور دارد، ج( کاهش مداوم در سطح اشغال گونه، د( کاهش 

ميزان حضور و کيفيت رویشگاه.
این  جمعيت   5 صحرایی،  کارهای  انجام  و  اخير  مطالعات  بر اساس 
ثبت  اطالعات رویشگاهی  و  بررسی  در رویشگاه های مختلف  گونه 
شد )جدول 1(. بر اساس محاسبات انجام شده توسط نرم افزار ژئوکت 
)geocat.kew.org( ميزان حضور گونه )EOO( در محدوده انتشار آن 
1573/3 کيلومترمربع و گونه در حال انقراض )EN( است. سطح تحت 
اشغال جمعيت های آن )AOO( 95 کيلومترمربع بوده که به طور متوسط 
سطح تحت اشغال هر جمعيت آن 19 کيلومترمربع است. محاسبات 
)AOO(، آن  بر اساس سطح تحت اشغال جمعيت ها  نرم افزار ژئوکت 
را به عنوان گونه در حال انقراض )EN( نشان داد. همچنين براساس 
مشاهدات صحرایی و واقعيت های ميدانی با توجه به سطح تحت اشغال 
)پراکنش تنها 5 جمعيت با سطح تحت اشغال 95 کيلومتر مربع(، تعداد 
افراد جمعيت، نوع تجدید حيات )که بيشتر از طریق ریزوم های رونده 
Endan- انقراض  )است( و کيفيت رویشگاه، به عنوان گونه در حال 

مشاهدات  و  بازدیدها  طی  متأسفانه  می شود.  اعالم   )gered/EN
صحرایی اخير که از مناطق پراکنش این گونه انجام شده است، نه تنها 
هيچ گونه افزایشی در سطح تحت اشغال جمعيت ها مشاهده نشد، بلکه 

کاهش سطح جمعيت ها نيز کاماًل مشهود بود.
 

 بحث و نتیجه گیری 
است  لرستان  استان   Phlomis lurestanica گونه  انتشار  محدوده 
)شکل های 2 تا 7(. بر اساس مشاهدات صحرایی سطح تحت اشغال 
جمعيت های آن 95 کيلومترمربع است و به طور ميانگين تعداد 15 پایه 
بالغ آن در هر جمعيت مشاهده می شود. پایه ها با فاصله از هم قرار 
گرفته اند و جمعيت های این گونه به صورت لکه ای و محدود مشاهده 
می شوند که روی سازند اميران قرار دارند. بر اساس کيفيت رویشگاه 
و بر پایه معيارهای IUCN، این گونه به عنوان گونه در حال انقراض 

)Endangered/EN( معرفی می شود. 
جدول 1- مناطق پراکنش گونه Phlomis lurestanica در ایران

سطح تحت اشغال پراکنش داخل استانیپراکنش استانی
ارتفاع از سطح عرض جغرافياییطول جغرافيایی)کيلومتر مربع(

دریا )متر(
تجدید حيات

طبيعي

۴0 کيلومتری شرق خرم آباد، لرستان
دارد10۴8/68633/۴851900زاغه، 1900 متر

لرستان
80 کيلومتری غرب خرم آباد، 
خوشناموند، کوهدشت، 1200 

متر
دارد5۴7/69133/5021200

چگينی، روستای تفتينه، 1120 لرستان
دارد20۴7/96233/5771120متر

چگنی، روستای شرف، 10۴0 لرستان
دارد10۴7/92333/6051050متر

دارد50۴7/68933/8081385چگنی، شاهيوند، 1100 مترلرستان
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Phlomis lurestanica  شکل 1- محدوده انتشارگونه

شکل Phlomis lurestanica -2 در مرحله جوانی
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شکل 3- گونه Phlomis lurestanica، بخش های هوایی گسترش یافته

شکل ۴- گونه Phlomis lurestanica رشد یافته روی سازند اميران
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Phlomis lurestanica شکل 5- دورنمای سازندهای اميران، از رویشگاه های

شکل 6- چرای بيش از حد دام و تخریب رویشگاه گياهان انحصاری



1۴1 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 5، پیاپی 24، آذر- دی  1399

است  زیاد  بسيار  طبيعت  در  گونه ها  این  انقراض  و  نابودي  خطر 
)IUCN, 2017(. تجدید حيات طبيعی آنها در رویشگاه ها، از طریق 
امتداد  در  کوهستان ها،  عالوه بر  گونه  این  است.  رونده  ریزوم های 
این  در  می شود.  مشاهده  نيز  مشجر  مراتع  در  و  کشکان  رودخانه 
نوع مرتع، درختان جنگلی به صورت پراکنده وجود دارند و گياهان 
مناطق  در  بيشتر  مراتع  این  رویيده اند.  درختان  ميان  در  مرتعی 
بوته ای  گياهان  انواع  نرم،  علوفه  دارای  گرفته اند،  قرار  کوهپایه ای 
گوسفندان  برای  چرا  قابل  مراتع  و  چندساله  و  یک ساله  علفی  و 
هستند، به همين دليل، دامداران از این رویشگاه ها به عنوان چراگاه 
لرستان  استان  گرم  نسبت  به  مناطق  در  مراتع  این  می کنند.  استفاده 
واقع شده اند و در فصول سرد سال مورد استفاده دام های عشایر و 
دامداران کوچنده قرار می گيرند )شکل های 6 تا 7(. در این مناطق 
رشد گياهان در اواخر پایيز و زمستان ميسر است و چرا از بقایای 
گياهان یا علوفه خشک انجام می شود. به دليل هموار و مستعد بودن 
اراضی این مراتع، در سال های اخير بخش زیادی از آنها به اراضی 
موجود  انحصاری  گونه های  و  مراتع  این  است.  شده  تبدیل  زراعی 
در آنها، سرمایه های ملی هستند و باید به شکل صحيح برای تعليف 
دام ها استفاده شوند. از جمله مواردی که در این رابطه باید مورد توجه 
قرار گيرد، توجه به ظرفيت مرتع و رعایت زمان ورود و خروج دام 
از مرتع است. در سال های اخير با توجه به مشکالت خشک سالی و 
تغيير اقليم بر سهم مراتع فقير افزوده شده و مراتع غنی و مناسب به 
حد چشمگيری کاهش یافته است. درنتيجه، مدیریت چرا، مدیریت 
مرتع و حفاظت از آن بسيار مشکل شده است و نياز جدی به توجيه 
دارد.  وجود  دام  چرای  نظام  صحيح  آموزش  و  دامداران  صحيح 
 Phlomis متأسفانه به علت تخریب بيش از حد، رویشگاه های گونه
خشکی  و  آبی  کم  سيل،  همچون  بحرانی  شرایط  با   lurestanica
مواجه شده اند. پيشنهاد می شود برای حفاظت و حمایت از این گونه، 
مواردی مانند جمع آوری بذر گونه و نگهداری آن در بانک ژن منابع 
طبيعی، انجام پژوهش های الزم در زمينه روش های احيای گونه در 

گيرد.  قرار  توجه  مورد  گياه شناسی  باغ  در  آن  کاشت  و  رویشگاه 
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شکل 7- اسکان عشایر و تخریب رویشگاه های گياهان انحصاری


