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جایگاه حفاظتی پورک 
     Nannorrhops baluchestanica (Arecaceae)         

هادی درودی1*، یوسف اجنی2، زیبا جم زاد3  و عادل جلیلی3
چکیده

گونه های گیاهی انحصاری معمواًل در برابر تهدیدهای انسانی و تغییرات طبیعی آسیب پذیرتر هستند، بنابراین در معرض 
نخل  تیره  به  متعلق  درختچه ای  گونه ای   )Nannorrhops baluchestanica( پورک  دارند.  قرار  باالتری  انقراض  خطر 
)Arecaceae( است. این گونه انحصاری، به تازگی از یک نقطه در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران )محل 
تیپ( گزارش شده است. اگرچه بیشتر با گونه نزدیکش، نخل داز )N. ritchieana( تشکیل جامعه می دهد، ولی به واسطه 
صفات متعدد رویشی و زایشی به راحتی از آن قابل تفکیک  است. در این تحقیق، وضعیت حفاظتی پورک براساس شیوه نامه 
جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاده از سه معیار اصلی میزان حضور )EOO(، سطح تحت اشغال )AOO( و اندازه 
جمعیت بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد پراکنش گونه محدود به  بخش های مرکزی استان است و به صورت 
لکه ای یا نواری در حاشیه و بستر آبراهه های فصلی می روید. مقدار میانگین سطح تحت اشغال این گونه 4/6 کیلومترمربع 
است. از جمله عوامل تهدیدکننده گونه، برداشت و استفاده از برگ های آن در صنایع دستی به ویژه تهیه سبدهای نگهداری 
خوشه نخل خرما توسط اهالی منطقه، خشک سالی های اخیر و کاهش سطح آب های زیرزمینی در رویشگاه آن است. با 
توجه به نتایج این مطالعه و براساس دستورالعمل IUCN، گونه پورک )N. baluchestanica(، ازنظر وضعیت حفاظتی، در 

طبقه در بحران انقراض )CR( معرفی می شود.  
 Nannorrhops baluchestanica ،واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، سیستان و بلوچستان، پورک

Abstract
Endemic plant species are usually more vulnerable to anthropogenic threats and natural changes and, therefore, 
hold a higher extinction risk. Nannorrhops baluchestanica is a shrubby species of the Arecaceae family. 
This endemic species is only recorded from type location in Sistan and Baluchistan province, SE Iran. It is 
usually associated with its close relative, N. ritchieana. It is, however, easily distinguishable from N. ritchieana 
by vegetative and reproductive features. In the present study, the conservation status of N. baluchestanica is 
assessed based on IUCN criteria, including the area of occupancy (AOO), the extent of occupancy (EOO), 
and the size of populations. The results showed that this species is restricted to central parts of the province 
and spread as patches or belts at the basin and seasonal riversides. The value of AOO is 4.6 km2. One of the 
threatening factors for this species is its usage in handicrafts, especially in baskets for date bunch storage. The 
recent drought condition in the habitat of this species is another threat factor. According to the standard criteria 
for nature conservation, N. baluchestanica is defined as a critically endangered (CR) species in Iran. Therefore, 
more efforts should be made to preserve these valuable endemic species.

Keywords: Conservation status, Sistan and Baluchistan, Nannorrhops baluchestanica.

1*- نویسنده مسئول، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر، ایران. 
hadi_f79@yahoo.com :پست الکترونیک

2- استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
3- استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

1*- Corresponding author, Assistant Prof., Forest and Rangelands Research Department, Baluchistan Agricultural and Natural Resources Research and Educa-
tion Center, AREEO, Iranshahr, Iran. E-mail: Hadi_f79@yahoo.com 
2- Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3- Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
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 مقدمه
گیاهی،  زیستی  تنوع  گیاهی،  پوشش  اهمیت  علی رغم 
تعداد  ساله  هر  و  است  خطر  معرض  در  جهان  سراسر  در 
می یابد.  افزایش  چشمگیری  به طور  شده  تهدید  گونه های 
و  انسانی  تهدیدات  به  نسبت  معمواًل  انحصاری  گیاهان 
معرض  در  بیشتر  بنابراین  آسیب پذیرترند،  طبیعی  تغییرات 
از  یکی  گونه ها  این  حفاظت  دارند.  قرار  انقراض  خطر 
بیشتر  در   .)FAO, 2019( است  جهانی  عمده  نگرانی های 

به  تنهایی  ویژگی ها  از  سری  یک  انحصاری،  گونه های 
نسبت  را  آنها  که  می شود  مشاهده  همدیگر  با  یا 

به سایر گونه ها در برابر آسیب های انسانی، یا تغییرات 
طبیعی آسیب پذیرتر می کند. این ویژگی ها عبارتند 

اندازه  کم جمعیت،  تعداد  محدود،  پراکنش  از: 
به  رو  جمعیت  اندازه  کوچک،  جمعیت 

انسانی،  بی رویه  بهره برداری  کاهش، 
ظرفیت تولید مثلی پایین، شرایط 

به  نیاز  رویشگاهی،  خاص 
پایدار.  و  ثابت  محیط های 

گونه هایی که دارای تعداد بیشتری 
به  نسبت  هستند،  ویژگی ها  این  از 

 ،)Isik, 2011( آسیب پذیرترند  انقراض 
بنابراین، گونه های انحصاری باید به دقت پایش 

اولویت  یک  آنها  از  حفاظت  و  شوند  مدیریت  و 
.)Foggi et al, 2014( جهانی باشد

          با توجه به منابع موجود در ایران، 8000 گونه 
گونه   1727 حدود  تعداد  این  از  که  شده،  گزارش  گیاهی 

حاضر  حال  در   .)Jalili & Jamzad, 1999( است  انحصاری 
ایران«  گیاهی  گونه های  حفاظتی  جایگاه  »تعیین  ملی  طرح 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در   IUCN معیارهای  براساس 
اجرا  استان ها در حال  این مؤسسه در سایر  تابعه  مراکز  و  کشور 
همکاران  و  محبی  به  می توان  شده  انجام  کارهای  ازجمله  است. 
)1395(، معروفی )1396(، بتولی و همکاران )1397( و به تازگی 

خداشناس و همکاران )1399( اشاره کرد. 
با نام علمی       در این تحقیق، جایگاه حفاظتی گونه انحصاری 
Nannorrhops baluchestanica Khodashenas و نام محلی 
 IUCN حفاظتی  معیار  سه  براساس  و  میدانی  به صورت  پورک 

شد.  مطالعه 

ُپورک )شکل 1( ویژگی های گیاه شناسی   
 Nannorrhops baluchestanica Khodashenas

         درختچه ای با ریزوم های پرانشعاب، به ارتفاع تا 3/5 متر. 
برگ ها پنجه ای، به طول 145-85 سانتی متر، چرمی، در سطح پشتی 
با پوشش آردی و در سطح رویی صاف، به سمت قاعده به تدریج 
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به  و   25-55 طول  به   دمبرگ  برگی،  زبانک  بدون  باریک شونده؛ 
 عرض 5/5-4 سانتی متر؛ پهنک برگ به  طول 90-60 و به  عرض 
برگی  قطعات  پنجه ای،  انشعاب   12 دارای  سانتی متر،   100-110
گل آذین  محکم.  و  خطی  سانتی متر،   44-62 طول  به   قسمتی،  دو 
 35 به  عرض  و   250 به  طول  مرکب،  پانیکول  باریک،  و  ایستاده 
رگه  یک  با  غشایی،  سفید،  گریبانک ها  منفرد،  گل ها  سانتی متر. 
اصلی و 4-3 رگه فرعی، تخم مرغی، درفشی. کاسبرگ ها به  طول 
3 و به  عرض 2 میلی متر، تخم مرغی، به سمت نوک به تدریج باریک 
وصل شونده  هم  به   قاعده  در  غشایی،  مسطح،  نازک،  شونده، 
به صورت لوله. گلبرگ ها تخم مرغی، مهمیزدار، به  طول 5 و 
به  عرض 3 میلی متر، در سطح پشتی زگیل دار، چرمی، 
در قاعده به هم وصل شونده؛ پرچم ها 4 تایی؛ خامه 
به   و   5 طول  به  حجره ای،   3 تخمدان  کوتاه؛ 
عرض 4 میلی متر. میوه تخم مرغی تا گرد، 
به طول 20-15 و به  عرض 14-18 
روشن  قهوه ای  و  پهن  میلی متر، 
 Khodashenas et al.,(

.)2016

 روش پژوهش 
به تازگی  پورک،  اینکه  به  توجه  با 
و  سیستان  استان  در  نقطه  یک  از 
کیلومتری   35 تیپ:  )محل  بلوچستان 
است شده  گزارش  چابهار(  به  ایرانشهر 
تنها  نقطه  این   ،)Khodashenas et al., 2016(  
بود.  تحقیق  شروع  از  پیش  گونه  این  شناخته شده  محل 
این گونه همراه با گونه دیگر این جنس یعنی داز با نام علمی
.N. ritchieana )Griff.) Aitch  در کنار و بستر آبراهه های فصلی 
تشکیل جامعه می دهند. جهت تفکیک دقیق این  دو گونه در طبیعت، 
هرباریوم های  در  گونه  دو  این  هرباریومی  نمونه های  و  توصیف ها 
براساس فرم رویشی و  این دو گونه  بررسی شد.  به دقت  مجازی 
صفات متعدد رویشی برگ، گل و میوه از هم قابل تفکیک هستند 
شباهت های  داشتن  علی رغم   .)Khodashenas et al., 2016(
به واسطه  برگ ها،  شکل  و  رویشی  فرم  در  یادشده  گونه  دو  کلی 
نیز  صفات رویشی و زایشی متعدد مانند رنگ و ضخامت برگ ها 
اساس  این  بر  نیز  محلی  افراد  به طوری که،  هستند،  تشخیص  قابل 
آنها را از هم تفکیک می کنند. برگ های گیاه به طور سنتی در تولید 
صنایع دستی مثل حصیر، سبد و حصار استفاده می شود. برگ های 
به دلیل  دارد.  کاربرد  اسهال  درمان  جهت  سنتی،  طب  در  گیاه  این 
قند  و  ویتامین  باارزش  منبع  به عنوان  آنها  از  میوه ها،  بودن  مقوی 

.)Khodashenas et al., 2016( استفاده می شود
ازجمله مهم ترین تفاوت های این دو گونه، رنگ برگ ها است که در 
نخل داز، سبز تیره و در پورک، سبز نقره ای است. این ویژگی حتی 
با مشاهدات  نیز ملموس و قابل تشخیص است.  افراد محلی  برای 

با 
توجه 

به اینکه پورک، 
به تازگی از یک نقطه در 

استان سیستان و بلوچستان 
)محل تیپ: 35 کیلومتری ایرانشهر به 

 Khodashenas( گزارش شده است )چابهار
et al., 2016(، این نقطه تنها محل شناخته شده این گونه 

پیش از شروع تحقیق بود. این گونه همراه با گونه 
دیگر این جنس یعنی داز با نام علمی
  N. ritchieana )Griff.( Aitch.

در کنار و بستر آبراهه های 
فصلی تشکیل جامعه 

می دهند.



127 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 2، پیاپی 27، خرداد - تیر  1400

بیشتری شناسایی  افراد محلی جمعیت های  از  میدانی و پرس و جو 
و درنهایت به تکمیل داده های حضور گونه و اطالعات انتشار آن 
گونه  احتمال حضور  که  مناطقی  به  مراجعه  با  همچنین  شد.  اقدام 
وجود داشت و با استقرار قطعات نمونه 50×50 متر، ویژگی های 
زیستگاه از قبیل ارتفاع، مختصات جغرافیایی، سطح تحت اشغال، 
همراه،  و  غالب  گونه های  رویشگاه،  نوع  گونه،  انتشار  محدوده 
جایگاه  مقاله،  این  در  شد.  ثبت  تخریب  عوامل  و  جهت  و  شیب 

حفاظتی این گونه براساس دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاطت از 
میزان حضور  معیارهای  از  استفاده  با  و   )IUCN, 2017( طبیعت 
 Area( اشغال  تحت  سطح   ،)Extent of Occurrence/EOO(
رویشگاه  کیفیت  و  جمعیت  اندازه  و   )of Occupancy/AOO
مشخص شد. میزان حضور گونه )EOO( نیز با استفاده از نرم افزار 
 Bachman( تعیین شد (اgeocat.kew.org) GeoCAT ژئوکت

 .)et al., 2011

شکل 1- الف( جامعه مخلوط پورک Nannorrhops baluchestanica )توده خاکستری، سمت چپ تصویر( و داز N. ritchieana ) توده های سبز، سمت راست 
تصویر(، ب( توده خالص پورک N. baluchestanica ، ج( پورک در وضعیت گل دهی، د( بخشی از گل آذین پورک

بالف

دج
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رویشگاه  مشخصات   
بستر  و  حاشیه  در  متراکم  لکه های  به صورت  پورک 
می روید.  لکه ای  نواری-  یا  لکه ای  به صورت  آبراهه ها 
سنگ ریزه ای  ماسه ای-  یا  ماسه ای  بیشتر  زیستگاه،  خاک 
گونه  با  مخلوط  یا  خالص  به صورت  گونه  این  افراد  است. 
این   .)2 و   1 )شکل های  می دهند  جامعه  تشکیل  داز  نخل 
به  ایرانشهر  جاده  کیلومتری   35( تیپ  محل  عالوه بر  گونه 
)جدول  شد  مشاهده  نیز  استان  دیگر  نقطه   7 در  چابهار(، 

 .)1

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

 4/6 میدانی  برآورد  براساس   N. baluchestanica پورک  گونه 
از  استفاده  با  گونه   )EOO( حضور  میزان  و  تعیین  کیلومترمربع 

برآورد شد )شکل3(.  کیلومترمربع   11115 نرم افزار، 
نتایج به دست آمده و شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت  براساس 
 4/6 حدود  گونه  اشغال  تحت  سطح  اینکه  به دلیل  طبیعت،  از 
ازنظر  است،  کیلومترمربع   10 معیار  از  کمتر  و  کیلومتر مربع 
Critically Endan- انقراض  بحران  در  طبقه  در  )حفاظتی 

به دلیل  نیز   EOO شاخص  براساس  دارد.  قرار   )gered/CR
بیشتر  و  است  کیلومترمربع   11115 گونه  حضور  میزان  اینکه 
در  است،  کیلومترمربع   20000 از  کمتر  و  کیلومترمربع   5000 از 
اینکه  به  توجه  با  می گیرد.  قرار   )Vulnerable( آسیب پذیر  طبقه 
حفاظتی  وضعیت  نهایی  ارزیابی  در   IUCN دستورالعمل  براساس 

Nannorrhops baluchestanica جدول 1- مشخصات رویشگاه های گونه پورک

 سطح تحت اشغال
)کیلومترمربع( گیاهان همراه  تعداد پایه در

2500 مترمربع
 ارتفاع از سطح دریا

)متر(
 مختصات
جغرافیایی نام منطقه

0/7
Nannorrhops ritchieana, 

Calligonum bungei, Diceratella 
canescenc, Grantia aucheri

20 877
27°00’11”N

60°52’3”E
30 کیلومتری ایرانشهر به راسک

0/7 N. ritchieana, Rhazya stricta, 
Fagonia cf. indica, Grantia aucheri 20 1218

26°54’3”N

61°01’22.8”E
بین ایرانشهر و راسک

0/4
N. ritchieana, Acacia 

ehrenbergiana, Fagonia cf. indica, 
Rumex vesicarious, Fortunya 

garcinii

12 796
26°50’3.5”N

60°6’20.8”E

اسپکه، 5 کیلومتر قبل از 
مسکوتان

0/4
Acacia. ehrenbergiana, 

Forsskaolea tenacissima, Rumex 
vesicarious, Rhazya stricta

8 922
26°51’16.3”N

60°23’16.6”E

 ایرانشهر به نیک شهر، 120
کیلومتر قبل از نیک شهر

0/7
Acacia ehrenbergiana, Grantia 
aucheri, Rumex vesicarious, 

Ziziphus spina-christi, 
Trichodesma africanum

12 523
26°15’47”N

60°5’15.3”E

 نیک شهر، نزدیک به روستای
قریب آباد

0/4
Rhazya stricta, Verbascum 

farsistanicum, Salvia 
macrosiphon, Salvia santolinifolia, 

Pycnocycla auchereana

8 1189
27°49’20.8”N

60°46’17.7”E
بین خاش و ایرانشهر، کارواندر

0/7 Rhazya stricta, Nannorrhops 
ritchieana, Ziziphus spina-christi 14 1346

27°12’57.2”N

61°29’4.8”E

20 کیلومتری شمال غربی 
مهرستان

0/6
Rhazya stricta, Nannorrhops 

ritchieana, Ziziphus spina-christi, 
Withania coagulans

12 1224
26°42’23”N

60°52’1.6”E
23 کیلومتری غرب مچکور
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شکل 2- جمعیت های طبیعی پورک، الف( جمعیت سالم، ب( به ندرت آسیب دیده )سوخته(

الف

ب
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پورک  گونه  گیرد،  قرار  نظر  مد  طبقه  پایین ترین  باید،  گونه  یک 
)N. baluchestanica( در طبقه در بحران انقراض )CR( معرفی 
صنایع  در  آن  کاربرد  گونه،  تهدیدکننده  عوامل  ازجمله  می شود. 
توسط  خرما  نخل  خوشه  نگهداری  سبدهای  تهیه  به ویژه  دستی 
خشک سالی ها  به دلیل  رویشگاه  کیفیت  آمدن  پایین  منطقه،  اهالی 
به صورت  و  نادر  موارد  در  است.  زیرزمینی  آب  سطح  کاهش  و 
موردی، برخی از پایه ها به صورت عمدی یا غیرعمدی آتش زده 

شده است )شکل 2(. 
در  پیش ازاین،  شده،  معرفی  به تازگی  گونه  این  اینکه  به  توجه  با 
به  با توجه  نشده است.  ارزیابی ها، وضعیت حفاظتی آن مشخص 
این  رویشگاه  باالدست  مناطق  آب های  حد  از  بیش  بهره برداری 
گونه و کاهش میزان دسترسی این گونه به آب، همچنین با توجه 
گذشته،  به  نسبت  گونه  این  رویشگاه  اخیر،  خشک سالی های  به 
و  نمی شود  چرا  دام  توسط  گونه  این  است.  دیده  بیشتری  آسیب 
آن  چرای  برای  زیادی  رغبت  وحشی  جانوران  و  اهلی  دام های 
وجود  به  گونه  این  برای  مشکلی  دام  چرای  ازاین رو،  ندارند، 
این  برگ  اشاره شد،  متن  در  پیش از این،  که  همان طور  نمی آورد. 
کمتری  انعطاف پذیری  از  و  است  ضخیم تر  داز  به  نسبت  گونه 
برخوردار است، بنابراین، مردم محلی بیشتر از گونه داز در تولید 
استفاده  پورک  برگ  از  کمتر  و  می کنند  استفاده  دستی،  صنایع 
می شود، این موضوع نیز، باعث شده تا آسیب کمتری به این گونه 
این گونه  اشغال  بودن سطح تحت  به محدود  توجه  با  وارد شود. 
و آسیب پذیر بودن رویشگاه آن، باید از سوی سازمان جنگل ها، 
انتخاب  برای  الزم  حفاظتی  اقدامات  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع 
آن  حقابه  تأمین  بر  نظارت  و  حفاظت شده  رویشگاه  به عنوان  آن 
این   )Ex-situ( رویشگاه  از  خارج  حفاظت  درمورد  شود.  انجام 
گونه نیز، باید اقدام الزم برای جمع آوری و نگهداری بذر آن در 
از  پایه هایی  کاشت  همچنین  شود.  انجام  طبیعی  منابع  ژن  بانک 
توصیه می شود. ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ  آن در گلخانه جنوب 
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 )EOO( و میزان حضور گونه )AOO( سطح تحت اشغال ،)Nannorrhops baluchestanica( شکل3- پراکنش گونه پورک


