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جایگاه حفاظتی گونه
  Cousinia raphiostegia Rech.f. 

یوسف اجنی*1، غالمرضا حسینی بمرود2، زیبا جم زاد3و عادل جلیلی3
چکیده

گیاه .Cousinia raphiostegia Rech.f  گونه ای چندساله و علفی خاردار متعلق به تیره کاسنی )Asteraceae( است. این 
گونه انحصاری استان خراسان جنوبی )شرق ایران( است. صفت شاخص گونه برگ های ساقه ای بزرگ و دربرگیرنده کپه ها 
است که آن را به راحتی از گونه نزدیکش جدا می کند. در این تحقیق، وضعیت حفاظتی این گونه در قالب طرح تعیین جایگاه 
حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های ایران براساس شیوه نامه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاده از سه معیار اصلی 
میزان حضور، سطح تحت اشغال و اندازه جمعیت بررسی شد. برخالف داده های موجود، این گونه در بخش های گسترده ای 
 )EOO( و میزان حضور )AOO( از استان، گرچه به صورت لکه ای، حضور دارد، نتایج نشان می دهد که مقدار سطح اشغال
 )Endangered/EN( به  ترتیب 119 و 29000 کیلومتر مربع هستند. براین اساس، وضعیت حفاظتی گونه در معرض خطر
معرفی می شود. برگ های چرمی خاردار، همچنین خارهای محکم کپه ها نوعی مزیت برای گونه بوده که نه تنها از چرا شدن 
محافظت می کند، بلکه در مناطق با شدت تخریب باال باعث رشد جمعیت آن نیز شده است. هر چند پروژه های توسعه ای 

می توانند عامل تهدیدکننده جدی برای این جمعیت ها باشند.
 Cousinia raphiostegia ،واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، گونه انحصاری

Abstract
Cousinia raphiostegia Rech.f., is a perennial and spiny herbaceous species belongs to the family Asteraceae. 
This species is endemic to South Khorassan, E Iran. It is easily separated from its close relative species by 
the large stem leaves which covers the capitules. In the present study, the conservation status of Cousinia 
raphiostegia is assessed based on IUCN criteria including area of occupancy (AOO), extent of occupancy (EOO) 
and the size of populations. Contrary to available data, this species is present in large parts of the province, albeit 
in spots. The results showed that the values of AOO and EOO are about 119 and 29000 km2, respectively. Based 
on these data, C. raphiostegia is classified as endangered (EN). The leathery spiny leaves and capitules is an 
advantage which not only protects it from grazing but also caused the population growth in intensively disturbed 
areas. The developmental projects, however, can seriously threaten these populations. 
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مقدمه  
گیاهان روی کره زمین به دلیل نقشی که در اکوسیستم ها دارند، 
برای حفظ و پایداری اکوسیستم ها ضروری هستند. در این بین 
گونه های اندمیک )انحصاری( به دلیل محدود بودن زیستگاه از 
اهمیت بیشتری برخوردارند. با توجه به اینکه حفظ و نگهداری 
گونه های  است  زیادی  هزینه های  صرف  مستلزم  گونه ها 
 Mora et( اندمیک در اولویت برنامه های حفاظتی قرار دارند

 .)al., 2011; Maxted et al., 2014
نقش  انقراض گونه های گیاهی  نابودی و  متعددی در  عوامل 
بی رویه،  برداشت های  به  می توان  عوامل  این  از جمله  دارند. 
چرای دام، مصارف سنتی و صنعتی، تخریب زیستگاه و گرم شدن کره 
زمین اشاره کرد. شدت هر یک از این عوامل با سرعت کاهش جمعیت ها 
و نابودی آنها ارتباط مستقیمی دارد. بنابراین باید گونه های اندمیک در 
رأس برنامه های حفاظتی قرار گیرند. با توجه به پراکنده بودن گونه های 
اندمیک یک منطقه پیشنهاد شده که این مناطق برحسب اندمیسم و کیفیت 

.)Foggi, 2014( زیستگاه ها بررسی شوند
اندمیک  گونه های  حفاظتی  وضعیت  ارزیابی  برای  حاضر،  حال  در 
 IUCN قرمز  لیست  استاندارد  معیارهای  و  قوانین  از  نادر  و 
استفاده   )International Union for Conservation of Nature(

می شود. طبق داده های IUCN  از مجموع حدود 422683 گونه گیاهی 
گزارش شده، وضعیت حفاظتی38630 گونه بررسی شده است که 

از این تعداد 15774 گونه در معرض خطر معرفی شده اند 
)Foggi, 2014; IUCN, 2019(. بیشتر فعالیت های 

انجام شده جهت حفاظت گونه های اندمیک روی 
مناطق داغ تنوع زیستی )hotspot( متمرکز 

بوده است.
براساس منابع گیاه شناسی حدود 
ایران  از  گیاهی  گونه   8000

 22 تعداد  این  از  که  شده  گزارش 
درصد اندمیک یا انحصاری ایران هستند 

)Jalili & Jamzad, 1999(. در حال حاضر 
جایگاه  تعیین  ملی  »طرح  کامل  و  مدون  برنامه 

معیارهای  براساس  ایران«  گیاهی  گونه های  حفاظتی 
IUCN در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز 

وابسته به این مرکز در سایر استان ها در حال انجام است. از جمله 
 ،)1395( همکاران  و  محبی  مطالعه  به  می توان  شده  انجام  کارهای 

 )1399( همکاران  و  خداشناس  و   )1399( همکاران  و  سلطانی پور 
Levisticum  of�  به  ترتیب روی شش گونه جنس مرزه، کرفس کوهی

ficinale و مورخوش Zhumeria majdae  اشاره کرد، در هر سه 
مطالعه یادشده و براساس معیارهای مورد بررسی، گونه های موردمطالعه 

در گروه در بحران انقراض قرار گرفتند.
به طور خالصه، جنس Cousinia از بزرگ ترین جنس های گیاهی ایران 
و دارای 210 گونه است،  که از این تعداد حدود 74 درصد انحصاری ایران 
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است. براساس منابع و شواهد موجود، ایران منشأ گونه زایی و گسترش 
 Jalili & Jamzad, 1999;( گونه های این جنس شناخته شده است

.)Rechinger, 1986
 Cousinia raphiostegia گونه  حفاظتی  وضعیت  تحقیق،  این  در 
.Rech.f بررسی می شود. این گونه انحصاری استان خراسان جنوبی بوده 
و فقط از یک نقطه )فردوس، بین اسفک و ده محمد( گزارش شده است 

 .)Rechinger, 1979(

 ویژگی های گیاه شناسی
  Cousinia raphiostegia Rech. f.  (Asteraceae)

 )شکل 1( 
گیاه علفی چندساله به ارتفاع تا 40 سانتی متر، در قاعده با بقایای دمبرگ 
خشک سال های قبل به صورت پنبه ای. ساقه در باال با انشعابات دیهیمی 
از  پوشیده  چرمی،  برگ ها  تارعنکبوتی.  کرک های  از  پوشیده  پرکپه، 
کرک های تارعنکبوتی سفید؛ پهنک برگ های قاعده ای بیضوی، دندانه دار، 
سینوسی- خاردار، در قاعده گوه ای، 3×8 سانتی متر؛ دمبرگ به طول 
3 سانتی متر؛ برگ های ساقه ای مستطیلی، نوک گرد، 4×8 سانتی متر، در 
طول زیادی از ساقه کشیده و ایجاد کننده باله های پهن، در انتها کوچک تر 
و دربرگیرنده کپه ها. کپه ها متعدد، متراکم به قطر 3/5 سانتی متر، با 4 گل. 
گریبان به طول تا 10 میلی متر، پوشیده از کرک های تارعنکبوتی سفید؛ 
برگه ها تقریبًا 20 تایی، سبز یا ارغوانی، همپوش، در ناحیه خار 

افراشته یا گسترده. جام صورتی به طول 7 میلی متر.
Cousinia  raphioste�  از لحاظ تاکسونومیکی، گونه

کنار  gia در بخش کوچک Sect. Lepidae در 
 C. heteophylla ،C. lepida گونه هایی مثل
قرار   ،C. rufidula ،C. miserabilis
می گیرد. از بین این گونه ها، فقط گونه 
پراکنش  ایران  در   C. lepida
مطالعه  مورد  گونه  به  که  دارد 
لحاظ  از  ندارد.  زیادی  شباهت 
 C. hetrophylla به  مورفولوژیکی، 
شباهت دارد که تنها از افغانستان و پاکستان 
گزارش شده است و به راحتی با داشتن برگ های 
گل آذینی درشت و دربرگیرنده کپه ها از آن قابل تفکیک 

.)Rechinger, 1979( است

 روش پژوهش
بوده  استان خراسان جنوبی  انحصاری   Cousinia raphiostegia  
 Rechinger,( و تنها از یک نقطه در این استان گزارش شده است
1979(. قبل از مراجعه به رویشگاه، نمونه های هرباریومی این گونه، 
آدرس های دقیق رویشگاه و زمان گل دهی آنها در هرباریوم مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع )TARI(، همچنین عکس نمونه تیپ گونه 
و نمونه های دیگر در پایگاه اطالعاتی GBIF بررسی شد. سپس با 
گونه  احتمال حضور  که  مناطقی  همچنین  یادشده،  منطقه  به  مراجعه 

عوامل 
متعددی در 

نابودی و انقراض 
گونه های گیاهی نقش 

دارند. از جمله این عوامل می توان 
به برداشت های بی رویه، چرای دام، مصارف 

سنتی و صنعتی، تخریب زیستگاه و گرم شدن 
کره زمین اشاره کرد. شدت هر یک از این 

عوامل با سرعت کاهش جمعیت ها 
و نابودی آنها ارتباط 

مستقیمی دارد.
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شکل Cousinia raphiostegia -1: الف- فرم رویشی و زیستگاه سنگ ریزه ای )فردوس، بین اسفک و ده  محمد(؛ ب- بخشی از گل آذین که در آن برگ های گل آذینی 
درشت کپه ها را دربرگرفته اند. 

با استقرار پالت های 5×5 متر، تراکم گونه ها بررسی  وجود داشت و 
مختصات  ارتفاع،  قبیل  از  رویشگاه  ویژگی های  عالوه بر این،  شد. 
رویشگاه،  نوع  گونه،  انتشار  محدوده  اشغال،  تحت  سطح  جغرافیایی، 
گونه های غالب و همراه، شیب، جهت و عوامل تخریب ثبت شد. در 
اتحادیه  دستورالعمل  براساس  گونه  این  حفاظتی  جایگاه  مقاله،  این 
جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN, 2017( و با استفاده از معیارهای 
تحت  سطح   ،)Extent of Occurrence/EOO( حضور  میزان 
کیفیت  و  جمعیت  اندازه   ،)Area of Occurrence/AOO( اشغال 
اندازه گیری  با   )AOO( اشغال  تحت  سطح  شد.  مشخص  رویشگاه 
ژئوکت نرم افزار  از  استفاده  با   )EOO( گونه  میزان حضور  و  میدانی 
.)Bachman et al., 2011( شد  تعیین   (kew.org( GeoCAT

 مشخصات رویشگاه
C. raphiostegia عالوه بر نقطه یادشده در فلور ایرانیکا از 14 نقطه 
دیگر نیز نمونه برداری شد که مشخصات و گونه های همراه آنها در جدول 
1 آورده شده است. اگرچه این گونه در رویشگاه های متنوع می روید، 
ولی بیشتر روی تپه ها و دامنه های کم ارتفاع با بافت سنگ ریزه ای رشد 
می کند. مشاهدات نشان می دهد که این گونه با داشتن برگ های چرمی 
ضخیم، همچنین کپه های خاردار، مقاوم در برابر  چرا بوده و در برخی 
مناطق که شدت چرا باال بوده تراکم جمعیت نیز زیاد شده است. این 
وضعیت در ورودی روستای رکات )جنوب بیرجند( و جاده قائن- گناباد 
مشاهده شد. در جمعیت رکات به علت شدت باالی چرای دام، گونه 
C. raphiostegia به گونه غالب منطقه تبدیل شده است )شکل 2(.

  نتایج و بحث
گونه   )AOO( اشغال  تحت  سطح  پژوهش،  این  داده های  براساس 

 119 حدود  میدانی  برآورد  براساس   Cousinia raphiostegia
محاسبه  جهت  ژئوکت  نرم افزار  پیش فرض  شد.  تعیین  کیلومترمربع 
AOO ، هر مشاهده از یک گونه را مربعی به ابعاد 2 کیلومتر )مساحت 
 AOO 4 کیلومترمربع( در نظر می گیرد، اما در این مطالعه برای محاسبه
از ژئوکت استفاده نشد و عدد نهایی از داده های محاسبه شده میدانی 
به دست آمد. براین اساس عدد محاسبه شده حدود 119 کیلومتر مربع 
است. میزان حضور )EOO( گونه با استفاده از نرم افزار حدود 29000 

کیلومتر مربع برآورد شد )شکل3(.
اتحادیه حفاظت  براساس شیوه نامه  و  آمده  به دست  نتایج  استناد  به 
از طبیعت، به دلیل اینکه سطح تحت اشغال 119 کیلومتر مربع و کمتر 
از لحاظ حفاظتی  از معیار 500 و بیش از 100 کیلومتر مربع است، 
می گیرد.  قرار   »)Endangered/EN( خطر  معرض  »در  طبقه  در 
براساس شاخص EOO نیز، به دلیل اینکه میزان حضور گونه حدود 
29000 کیلومتر مربع و بیش از معیار )20000 کیلومتر مربع( است، در 
آستانه تهدید )Near Threatened/NT(  طبقه بندی می شود. همچنین 
و  دارد  وجود  رویشگاه  از 15  بیش  در  گونه  این  اینکه  به  توجه  با 
گروه   3 در  است،  پایه  از 10000  بیش  جمعیت ها  در  پایه ها  تعداد 
اصلی )CR, EN, VU(  قرار نمی گیرد، در ارزیابی های نهایی وضعیت 
حفاظتی، یک گونه براساس دستورالعمل  IUCN و در پایین ترین طبقه 
معرفی می شود. براین اساس گونه Cousinia raphiostegia در طبقه 

در معرض خطر  )EN( معرفی می شود. 
گونه مورد بررسی در فلور ایرانیکا فقط از یک نقطه در غرب فردوس 
گزارش شده بود و انتظار می رفت گونه ای نادر و در بحران انقراض 
)Critically Endangered/CR( باشد. ولی در بررسی های میدانی 
نیز نمونه برداری شد.  عالوه بر محل گزارش قبلی، از 14 نقطه دیگر 
مشاهدات نشان می دهد برگ ها و کپه های خاردار گیاه نوعی مزیت 

الف ب
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شکل 2- جمعیت های Cousinia raphiostegia در مناطق تخریب شده: الف- رکات )جنوب بیرجند(؛ ب- جاده  قائن-گناباد )شمال غرب نهبندان(.



147 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 1، پیاپی 26، فروردین - اردیبهشت  1400

Cousinia raphiostegia جدول 1- مشخصات رویشگاه های گونه

 سطح تحت
اشغال

)کیلومتر مربع( 
گونه های همراه

 تعداد
پایه

)25m2(

 ارتفاع از
 سطح دریا

)متر(

 مختصات
جغرافیایی نام منطقه

1
Artemisia sieberi, Zygophyllum atriplicoides, Alyssum 

linifolium, Ceratocarpus arenarius, Astragalus biserrula, 
Koelpinia teunissima, Poa bulbosa

14 1255
34°0’0.42”N

57°4’58.75”E

بشروییه، بین اسفک 
و ده محمد

20
Artemisia sieberi, Dorema ammoniacum, Scariola orientalis, 

Schismus arabicus, Eremopyrum bonaepartis, Ziziphora 
clinopodioides, Anthemis tricolor

10 1548
33°0’59.38”N

58°38’0.07”E
دیهوک، دهنرود

4
Artemisia sieberi, Amygdalus scoparia, Eryngium billardieri, 

Ferula assa�foetida, Varthemia persica, Convolvlus 
leicocladus, Euphorbia bungei, Jurinea gabrielae

14 1548
32°59’52.1”N

58°43’47.3”E

خور، بین ارگ و 
بین آباد

1
Scariola orientalis, Polygonum afghanicum, Peganum 

harmala, Boissiera squarrosa, Scorzonera tortuosissima, 
Launea acanthodes, Heliotropium aucheri

1 1534
32°50’17.8”N

59°03’ 53.2”E

بیرجند به رکات، 
حدود 5 کیلومتری 

جاده اصلی

1 Scariola orientalis, Polygonum afghanicum, Peganum 
harmala, Boissiera squarrosa

±50 1635
32°49’03.6”N

59°04’05.2”E

بیرجند به رکات، 
قبل از رکات

4
Artemisia sieberi, Scariola orientalis, Astragalus pellitus, 

Euphorbia bungei, Polygonum afghanicum, Mathiola flavida, 
Reumuria alternifolia, Euphorbia sp.

3 1977
32°48’50.1”N

59°55’09.4”E

 سربیشه به اسدآباد،
سراه عمیدآباد

25
Artemisia sieberi, Scariola orientalis, Pulicaria gnaphalodes, 

Pteropyrum aucheri, Launea acanthodes, Acantholimon 
scorpius

7 1550
32°42’42.7”N

59°50’16.7”E

 نهبندان، 3 کیلومتر
 بعد از چهارفرسخ به

بیچند

1
Artemisia sieberi, Scariola orientalis, Polygonum afghanicum, 

Acantolimon scorpius, Haplophyllum glaberrimum, 
Heliotropium aucheri, Peganum harmala

17 1722
31°45’59.7”N

59°48’09.4”E

شمال شرق نهبندان، 
بعد از مافات به 

سمت بیچند

10
Artemisia sieberi, Scariola orientalis, Scorzonera 

microcalathia, Dorema ammoniacum, Polgonum afghanicum, 
Amygdalus scoparia, Heliotropium aucheri

10 1713
31°45’40.4”N

59°48’27.4”E

شمال شرق نهبندان، 
نزدیک به مافات

8 Eryngium billardieri, E. bungei, Bromus tectorum, Lagochilus 
cabulicus, Acanthophyllum sordidum, Ebenus stellata

10 2026
33°02’49.3”N

59°35’01.2”E

45 کیلومتر بعد از 
بیرجند به منصورآباد

4
Scariola orientalis, Eryngium billardieri, Polygonum 
afghanicum, Swertia longifolia, Phuopsis stylosa, 

Acanthophyllum sordidum
12 1714

33°21’57.7”N

59°12’19.7”E

42 کیلومتری قائن 
از بیرجند

4 Rosa persica, Pulicaria gnaphalodes, Eryngium billardieri, E. 
bungei, Poa bulbosa, Bromus tectorum, Phuopsis stylosa

2 1684
33°24’23.7”N

59°10’36.9”E

40 کیلومتر به قائن 
از بیرجند

9
Artemisia sieberi, A. turanica, Eryngium billardieri, E. bungei, 

Scariola orientalis, Alyssum linifolium, Bromus tectorum 10 1540
33°54’25”N

58°52’17.3”E

42 کیلومتری قائن 
به گناباد

25 Artemisia sieberii, Dendrostellaria lesertii, Polygonum 
afghanicum, Aethionema carneum, Heliotropium aucheri

22 1570
34°02’43.8”N

58°49’53.1”E

43 کیلومتری گناباد 
از قائن

2 Artemisia sieberi, Peganum harmala, Koelpinia teunissima, 
Ziziphora tenuior, Astragalus biserrula, Phuopsis stylosa

20 1328
33°4’10.9”N

59°23’20.7”E

18 کیلومتری 
اسفدان از سمت 

قائن
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بوده که نه تنها آن را از چرای دام حفظ می کند، بلکه در نقاطی 
که شدت چرای تخریب باال بوده، امکان رشد بیشتری داشته، 
است  شده  منطقه  غالب  گونه  مناطق،  برخی  در  به طوری که 
)شکل 2(. تحقیقات نشان می دهد فرم رویشی بوته ای و خاردار 
اقلیم های  ایجاد  با   )Opuntia polyacantha( کاکتوس  در 
به  گونه های حساس  برای  به ویژه   )microclimate( کوچک 
چرای دام مثل پناهگاه عمل کرده، به بذردهی و در نهایت تا 
Rebel- )حدودی به حفظ تنوع زیستی منطقه کمک می کنند 

lo et al., 2002(. به همین دلیل، در برنامه های حفاظت از 
گونه های حساس به چرا، توجه ویژه ای به گونه های خاردار 
وجود دارد. )Callaway et al., 2000( به نظر می رسد این موضوع 
در مورد C. raphiostegia نیز صدق داشته باشد. اگرچه تأیید آن نیاز 

به بررسی های میدانی بیشتری دارد. 
به طور کلی، محدود شدن جمعیت های گیاه به اطراف روستاها می تواند 
باشد، چرا  منطقه  زیستی  تنوع  و  گیاه  برای  تهدید کننده جدی  عامل 
که در صورت توسعه طرح های عمرانی مثل گسترش محدوده روستا 
)طرح هادی(، خاک برداری وسیع برای پروژه های ساختمانی بزرگ و 
دفع زباله، می توانند عوامل تهدید کننده جدی باشند که بخش وسیعی 
از جمعیت گیاه را به خطر اندازند. برای حفظ این گونه به مسئوالن 
متولی منابع طبیعی و محیط زیست توصیه می شود،  پیش از هر گونه 
فعالیت عمرانی در حریم این روستاها، توجه ویژه ای به گونه های منطقه 
و اهمیت اکولوژیکی آنها داشته باشند. همچنین برای حفاظت بیشتر از 
این گونه، نگهداري بذر آن در بانک ژن منابع طبیعی و کاشت آن در 

باغ هاي گیاه شناسي توصیه می شود.
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