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جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس نعنای 
گربه  ).Nepeta L( از خانواده نعنا  

احمدپورمیرزایی1*،زیباجمزاد2،عادلجلیلی2وماشااهللغنچهپور3
چکیده

جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری نعنای گربه Nepeta rivularis و N. assurgens از خانواده Lamiaceae با استفاده از 
دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( بررسی شد. این دو گونه علفی، چندساله و انحصاری استان کرمان 
هستند و رویشگاه های کم و بیش مشابهی دارند. اگرچه هر دو گونه آب دوست هستند، اما گونه N.rivularis در حاشیه آبراهه ها 
و گونه N.assurgens با فاصله بیشتری از آبراهه ها مشاهده می شود، همچنین گونه N.rivularis پراکنش محدودتری در 
استان دارد. این گونه ها براساس معیارهای سطح تحت اشغال، کاهش اندازه جمعیت ها، کاهش کیفیت و تعداد رویشگاه ها 
و جمعیت های منقطع، در بحران انقراض )CR( قرار دارند. حضور عشایر و چرای دام، همچنین عریض شدن رودخانه ها 
در اثر وقوع سیالب های مخرب و اسکان عشایر در مجاورت رویشگاه های آنها از عوامل تخریب کننده این گونه ها هستند. 
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.
 Nepeta assurgens ،Nepeta rivularis ،گونه های انحصاری ،IUCN ،واژه های کلیدی:جایگاه حفاظتی

Abstract
The conservation status of two endemic species of the genus Nepeta including N. rivularis and N. assurgens 
of Lamiaceae family was evaluated and defined based on IUCN threat categories and criteria. Both species 
are herbaceous perennials and endemic to Kerman province and have more or less similar habitats. Nepeta 
rivularis is more hydrophilic and is present in waterside habitats, but in most habitats, N. assurgens is present 
in a short distance from the river. However, Nepeta rivularis has a more limited distribution. Both species are 
defined as “Critically Endangered” )CR(, based on the area of occupancy )AOO(, gradual population size 
reduction, low quality of habitat, fragmented populations and populations sizes. The presence of nomads and 
livestock grazing, as well as the widening of the river due to destructive floods and the settlement of nomads 
in the vicinity of the habitat are among the destructive factors of these 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.
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مقدمه  
کیلومتر مربع   182.193 معادل  مساحتی  با  کرمان  استان 
 11 از  بیش  و  است  شده  واقع  ایران  شرقی  جنوب  در 
درصد وسعت کشور را در برمی گیرد، کرمان ازنظر وسعت، 
بزرگ ترین و پهناورترین استان کشور به حساب می آید. 
تنوع  توپوگرافی،  خاص  شرایط  به دلیل  استان  این 
نواحی  در  استان  اقلیم  قابل توجهی  دارد.  آب و هوایی 
جنوب  و  جنوب  در  خشک،  غربی،  شمال   و  شمال 
سرد  مرکز،  و  غربی  جنوب  در  و  مرطوب  و  گرم  شرقی 
 3۰-6۰ از  استان  بارندگی های  است.  کوهستانی  و 

میلی متر   35۰-4۰۰ شهداد،  و  نرماشیر  دشت  در  میلی متر 
در کوه های رابر، ده بکری و جبال بارز تا بیش از 4۰۰ 

میلی متر در گوغر و بافت متغیر است. تنوع اقلیمی 
اثر  گیاهی  پوشش  تنوع  بر  توپوگرافیکی  و 

بسزایی داشته است )بی نام، 1374(.
پهنه  یک  به عنوان  کرمان  استان 

سطح  در  پرتوان  اکولوژیکي 
قابلیت ها  بر  اتکا  با  کشور 
تنوع  منطقه اي،  مقتضیات  و 

عرصه های  با  زیستي  و  اقلیمي 
وجود  و  متنوع  مرتعی  و  جنگلی 

ویژه  و  خاص  موقعیتی  از  متعدد  قلل 
و  مورفوکلیمایي  شرایط  است.  برخوردار 

متنوعي  گیاهي  جغرافیاي  استان،  بیوکلیماتیک 
درصد   55/8 به طوري که  است،  آورده  وجود  به  را 

جغرافیایي  محدوده  از  هکتار(  میلیون   1۰/1 )معادل 
یافته است. مراتع اختصاص  به عرصه جنگل ها و  استان 

ایران یکی از مهم ترین جنس های  با 8۰ گونه در   Nepeta جنس 
این جنس  از مراکز تنوع و گونه زایی  ایران یکی  ایران است.  فلور 
گونه(   43( انحصاری  گونه های  از  درصد   54 داشتن  با  و  است 
جایگاه ویژه ای از نظر حفاظت این گیاهان دارد. در میان گونه های 
محدودی  پراکندگی  گونه ها  از  تعدادی  جنس،  این  انحصاری 
به یک  استان و گاهی محدود  به یک  آنها محدود  داشته و حضور 
توپوگرافی  شرایط  به دلیل  کرمان  استان  است.  خاص  رویشگاه 
غیره،  و  جوپار  ،الله زار،  هزار  کوه  مثل  مهمی  کوه های  داشتن  و 
همچنین شرایط آب و هوایی خاص، یکی از مناطق گونه زایی جنس
Nepeta است. وجود 9 گونه انحصاری از این جنس در استان، که 
شش گونه از میان آنها به طور انحصاری در کرمان می رویند، اهمیت 
این جنس آشکار  گیاهی  گونه های  از  از نظر حفاظت  را  استان  این 

می کند )جم زاد، 1391 و 1398(. 
اندمیک  گونه های  حفاظتی  وضعیت  ارزیابی  برای  حاضر،  حال  در 
IUCN قرمز  لیست  استاندارد  معیارهای  و  قوانین  از  نادر  و 

  )International Union for Conservation of Nature(

استفاده می شود. طبق داده های IUCN  از مجموع حدود 422683 
بررسی  گیاهی گزارش شده، وضعیت حفاظتی 3863۰ گونه  گونه 
معرفی  تعداد 15774 گونه در معرض خطر  این  از  که  است،  شده 
شده اند.)Foggi, 2014; IUCN, 2019( بررسی مقدماتی جایگاه 
Jali- جم زاد  و  جلیلی  توسط  ایران  گیاهی  گونه های  )حفاظتی 

گونه   432 آن  براساس  که  شد  انجام   )li & Jamzad, 1999
شدند.  معرفی  انقراض  خطر  معرض  در  گونه   21 و  آسیب پذیر 
مطالعه  نعنا  تیره  گیاهان  از  تعدادی  حفاظتی  جایگاه  پیش  از  این، 
و بررسی شده است. جم زاد و معین )1396( جایگاه حفاظتی گونه

حفاظتی  جایگاه   )1395( همکاران  و  محبی   ،Salvia aristata  
حفاظتی جایگاه   )1398( همکاران  و  فیضی  ایران،  مرزه های 

 Scutellaria xylorrhiza و مهرنیا و همکاران )1399( 
جایگاه حفاظتی  Salvia sclareopsis را در مناطق 
گمو  کوه  و  زاگرس  رشته کوه های  گرمسیر  تقریبًا 
در کردستان عراق، بررسی کردند. میرحسینی 
جایگاه  مطالعه  به   )1398( همکاران  و 
ارونه  انحصاری  گونه  حفاظتی 
 Hymenocrater( یزد ی 
نعنا  تیره  از   )yazdianus
همکاران  و  سلطانی پور  و 
جایگاه  بررسی  به  نیز   )1399(
مورخوش  انحصاری  گونه  حفاظتی 
پرداختند.  )Zhumeria majdae(

 روش تحقیق
از  انحصاری  گونه  دو  وضعیت  پژوهش  این  در 
بر اساس  کرمان،  استان  در   )Nepeta( گربه  نعنای  جنس 
دستورالعمل طرح ملی »تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان ایران« و 
دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( ارزیابی و 
مناطق پراکنش گونه با استفاده از منابع فلور و نمونه های هرباریومی 
میدانی  مشاهدات  با  گونه  حضور  به  مربوط  داده های  شد.  تعیین 
گونه های  اشغال،  تحت  گونه، سطح  انتشار  محدوده  تعیین  و  متعدد 
رویشگاه ها،  به  مربوط  اطالعات  و  بررسی  تهدید  عوامل  و  همراه 
شامل ارتفاع ازسطح دریا، مختصات جغرافیایی و جهت شیب ثبت 
شد. برای محاسبه تعداد افراد جمعیت و سطح تحت اشغال با حضور 
در مناطق پراکنش گونه، اقدام به استقرار پالت 1۰۰ مترمربعی شد، 
نوع رویشگاه و  تهیه و  فهرست گونه های غالب و همراه،  همچنین 
براساس  گونه ها  این  حفاظتی  جایگاه  شدند.  ثبت  تخریب  عوامل 
و   )IUCN, 2017( طبیعت  از  حفاظت  جهانی  اتحادیه  شیوه نامه 
Extent of Occurrence/(میزان حضور معیارهای  از  استفاده  با 

 ،)Area of Occupancy/AOO( اشغال  تحت  سطح  و   )EOO
اندازه جمعیت و کیفیت رویشگاه مشخص شد. میزان حضور گونه 
geocat.kew.( شد  تعیین   GeoCAT نرم افزار  از  استفاده  با  نیز 

.)org; Bachman, 2011

جنس 
 Nepeta

با ۸۰ گونه در ایران 
یکی از مهم ترین جنس های 

فلور ایران است. ایران یکی از 
مراکز تنوع و گونه زایی این جنس است و با 

داشتن ۵4 درصد ازگونه های انحصاری )43 گونه( 
جایگاه ویژه ای از نظر حفاظت این گیاهان دارد. در 

میان گونه های انحصاری این جنس، تعدادی 
از گونه ها پراکندگی محدودی داشته و 

حضور آنها محدود به یک استان 
و گاهی محدود به یک 

رویشگاه خاص 
است.  
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شکل 1- گونه Nepeta rivularis در حاشیه رودخانه دائمی الله زار )عکس از: احمد پورمیرزایی(

Nepeta rivularis Bornm.
 نام محلی: پودنه میشو

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی چندساله، علفی، به ارتفاع 3۰ تا 8۰ سانتی متر با ساقه های 
ترشحی.  غده های  و  پیچ خورده  کرک های  از  پوشیده  منشعب، 
برگ ها همگی دارای دمبرگ، پهنک برگ مستطیلی، سرنیزه ای در 
قاعده کمی باریک و در حاشیه اره ای، پوشیده از کرک های نقره ای 
هم،  به  نزدیک  چرخه های  از  متشکل  سنبله،  گل آذین  مخملی. 
یکی از چرخه ها با فاصله از دیگر چرخه ها. کاسه گل به طول 6 
میلی متر، تقریبًا راست، پوشیده از کرک های نرم و غده های ترشحی 

باالیی جام  لبه  تا 8 میلی متر،  به طول 6/7  پایک، جام گل  بدون 
گل دارای دو لوب، لوب ها نوک گرد، فندقه به طول 1/7 تا 2 و به 
میلی متر، مستطیلی، در سطح صاف )جم زاد، 1391(،   ۰/5 عرض 

)شکل های 1-3(.

رویشگاه: حاشیه رودخانه دائمی
پراکندگی در استان کرمان 

این گونه در استان کرمان در چهار رویشگاه حضور دارد )جدول 1(.
حاشیه  در  گونه  این  حضور  به دلیل  گونه:  تهدید  عوامل   
متأسفانه  دام،  چرای  و  عشایر  حضور  و  الله زار  دائمی  رودخانه 

Nepeta rivularis  شکل 2- سرشاخه گل دارNepeta rivularis   شکل 3- گل آذین و ساختمان گل در
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پایه ها در خروجی رودخانه که به سد خاکی الله زار وارد می شود، به 
اثر  شدت دچار تخریب شده اند. همچنین عریض شدن رودخانه در 
سیالب های مخرب و اسکان عشایر در مجاورت رویشگاه از عوامل 

تخریب کننده این گیاه است.

  IUCN جایگاه حفاظتی گونه براساس معیارهای 
گونه  )Extent of Occurrence: EOO( حضور  محدوده 
 N. rivularis، با استفاده از برنامه ژئوکت، 277/549 کیلومتر مربع 
و سطح تحت اشغال آن )Area of Occupancy: AOO(، براساس 
مشاهدات و اندازه گیری های میدانی، 4 کیلومتر مربع برآورد شد. تعداد 
)در  است  پایه  در یک جمعیت، حدود 6۰۰  گونه  این  بالغ  پایه های 
محل تیپ اصلی رویشگاه در منطقه الله زار(. در سایر رویشگاه ها تعداد 

پایه ها بسیار محدود و پراکنده است. بر مبنای استاندارد IUCN، گونه 
N. rivularis براساس معیار محدوده حضور، در معرض خطر انقراض 
)EN( محسوب می شود، اما براساس مشاهدات میدانی و با توجه به سطح 
تحت اشغال این گونه )4 کیلومترمربع(، جمعیت های منفک از یکدیگر و 
کیفیت رویشگاه به عنوان گونه ای در بحران انقراض )CR( معرفی می شود. 

Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.  
  نام محلی: میش کوشو

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی چندساله علفی با قاعده چوبی، به ارتفاع 3۰ تا 6۰ سانتی متر، 
متراکم،  یا  پراکنده  پیچ خورده،  کرک های  از  پوشیده  چندساقه ای، 
خاکستری رنگ. برگ ها دمبرگ دار، تخم مرغی یا مستطیلی، در قاعده 

Nepeta rivularis جدول 1- مشخصات جغرافیایی رویشگاه های گونه

Nمنطقهردیف
)درجه(

E
)درجه(

ارتفاع از سطح 
دریا )متر(

سطح تحت اشغال شیب
)Km2(

۰/۰۰۰۰5شمالی29/46616756/8۰955۰3129الله زار- دهنه الله زاری1

3/99989شمالی29/44313356/8۰1۰۰۰337۰الله زار- دهنه الله زاری2

۰/۰۰۰1جنوب غربی29/5۰148357/2771833۰۰۰رابر- عشق آباد3

۰/۰۰۰5جنوبی29/35856756/81343339۰۰کوه هزار- باب زنگی4

Nepeta rivularis Bornm. شکل 4- محدوده حضور گونه
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گل آذین،  ناحیه  برگ های  خورده(،  )تا  چین خورده  دندانه های  دارای 
ساده.  یا  دندانه ای  حاشیه  دارای  خاردار،  انتها  در  سرنیزه ای  قاشقی، 
گل آذین سنبله متراکم متشکل از مجموعه گل های نزدیک به هم، کاسه 
گل به طول 7 تا 8 میلی متر، در حالت رسیدگی کمی بزرگ تر، جام گل 
به طول 1۰ تا 12 میلی متر، به رنگ آبی کمرنگ، لوله جام گل کمی 
بلندتر از کاسه گل، تقریبًا بدون کرک، لبه باالیی جام گل دارای دو لوب، 
لوب ها مستطیلی، لبه پایینی دارای سه لوب، فندقه به طول 1/7 تا 1/9 

و به عرض ۰/5 تا ۰/8 میلی متر )جم زاد 1391(، )شکل های 6-9(.

رویشگاه: حاشیه رودخانه دائمی و چشمه 
پراکندگی در استان کرمان: این گونه در 7 رویشگاه در استان 

کرمان حضور دارد )جدول 2(.

از  کمی  فاصله  با  گونه  این  به دلیل حضور  گونه:  تهدید  عوامل 
و  محلی  افراد  توسط  آن  شدن  لگد کوب  و  جویبارها  و  رودخانه 
راه  و  کشاورزی  به  رویشگاه  کاربری  تغییر  همچنین  چهارپایان، 
دارد. همچنین،  قرار  تهدید  معرض  در  گونه  این  زیستگاه  دسترسی، 
به دلیل بوی تند آن از نظر دامداران، این گونه گیاهی مضر است و سبب 
مسئله  این  و  میش(  کشتن  کوشو=  )میش  می شود  دام ها  تلف شدن 

باعث می شود گاهی توسط دامداران از بین برود.

 IUCN براساس معیارهای  جایگاه حفاظتی گونه 
گونه  )Extent of Occurrence/ EOO( حضور  محدوده 

 1672/336 ژئوکت،  برنامه  از  استفاده  با   ،N. assurgens
 Area of Occupancy/( آن  اشغال  تحت  سطح  و  کیلومتر مربع 

جدول 2- مشخصات جغرافیایی رویشگاه های گونه Nepeta assurgens  در استان کرمان

Nمنطقهردیف
)درجه(

E
)درجه(

ارتفاع از سطح 
دریا )متر(

سطح تحت شیب
)Km2( اشغال

۰/3شمالی29/46425۰56/81۰۰83316۰کرمان– بردسیر- الله زار- دهنه الله زاری1

۰/5شمالی29/35856756/8134333117کرمان– بردسیر- الله زار– دهنه الله زاری2

4شمالی29/515۰5۰56/4836۰۰3۰۰5کرمان– بردسیر– گوغر- گودال3

۰/1جنوبی29/5۰148357/27718339۰۰کرمان– راین- باب زنگی4

1شرقی29/36۰78357/21675۰3133کرمان– رابر- هنزا- تخت سرتشتک5

۰/1شمالی29/57443356/4776333274کرمان– بردسیر– بیدخون- مسیر یخدون6

1شرقی29/18873357/26۰75۰3211کرمان– ساردوئیه- دولت آباد به طرف بحر آسمان7

 Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.شکل 5- محدوده حضور گونه 
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شکل 6- سرشاخه گلدار Nepeta assurgens )عکس از: احمد پورمیرزایی(

شکل 7- یک جمعیت از Nepeta assurgens در رویشگاه طبیعی )عکس از: ماشااهلل غنچه پور(
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AOO(، براساس مشاهدات و اندازه گیری های میدانی، 7 کیلومتر مربع 
در یک جمعیت، حدود 2۰۰۰  آن  بالغ  پایه های  تعداد  برآورد شد. 
پایه است. بر مبنای استاندارد IUCN، با توجه به محدوده حضور، 
 )EN( به عنوان گونه  در معرض خطر انقراض N. assurgens گونه
محسوب می شود، اما براساس مشاهدات میدانی و با توجه به سطح 
تحت اشغال )7 کیلومترمربع(، آسیب پذیر بودن رویشگاه ها و منفک 
می گیرد. قرار   )CR( انقراض  بحران  در  گونه  این  جمعیت ها،  بودن 

 نتیجه گیری و بحث 
گونه های انحصاری با توجه به محدود بودن پراکندگی جغرافیایی شان 
به یک منطقه خاص در سطح کره زمین، ازنظر حفاظتی دارای ارزش 
و اهمیت ویژه ای هستند. حضور گونه های انحصاری در رویشگاه های 
آسیب پذیر، به ویژه رویشگاه های محدوده مناطق مسکونی، روستاها، 
محل اسکان عشایر و مراتع، آنها را با خطرات و تهدید های متعددی 
برای  ویژه  برنامه های  به  نیاز  گیاهان  این  بنابراین،  می کند.  روبه رو 
حفاظت دارند. با توجه به اینکه حفاظت در رویشگاه اصلی، بهترین 
و اقتصادی ترین روش حفاظت از گیاهان است، توجه به حفاظت از 
این رویشگاه ها باید در محور برنامه های حفاظت قرار گیرد. همچنین، 
با توجه به مسئولیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 
حفاظت از رویشگاه های طبیعی کشور، پیشنهاد می شود این سازمان 
بخش هایی از رویشگاه های این دو گونه انحصاری مهم را به عنوان 
رویشگاه های حفاظت شده معرفی و حفاظت کند. حفاظت خارج از 
آنها  بذرها  نگهداری  با جمع آوری و  باید  نیز،  این گونه ها  رویشگاه 
 Nepeta در بانک ژن منابع طبیعی ایران انجام شود. گونه های جنس
به راحتی توسط بذر تکثیر می شوند، بنابراین تکثیر و کاشت آنها در 
باغ های گیاه شناسی می تواند به عنوان یکی از روش های حفاظت در 

خارج از رویشگاه اصلی مورد توجه باشد.
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