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جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پیچک
  Convolvulus koieanus Bornm.)Convolvulaceae)

مهری دیناروند1*، زیبا جم زاد2، عادل جلیلی2، محمد مهرنیا3 و بنفشه یثربی4
چکیده

 Convolvulus koieanus با 57 گونه برای فالت ایران معرفی شده است. گونه )Convolvulaceae( متعلق به تیره پیچک  Convolvulus L. جنس
Bornm.i  انحصاری ایران است و استان های خوزستان و لرستان، رویشگاه آن هستند. براساس روش تحقیق طرح تحقیقاتی ملی »تعیین جایگاه حفاظتی 

گیاهان ایران« و دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت IUCN و بر اساس سه معیار مربوط به میزان حضور، سطح اشغال و تعداد افراد موجود 
 )Extent of Occurrence( بررسی شد. آنالیز نرم افزار ژئوکت برای این گونه، میزان حضور  C. koieanus در جمعیت ها، جایگاه حفاظتی گونه
 Area of( قرار گرفت، سطح تحت اشغال )NT( آن را 24377/917 کیلومترمربع نشان داد، براساس آن، گونه مورد مطالعه در طبقه نزدیک به تهدید
Occupancy( آن نیز، معادل 24 کیلومترمربع برآورد شد و از این نظر، گونه در خطر انقراض )EN( قرار گرفت. براساس مشاهدات میدانی، مساحت 
تحت اشغال این گونه در استان های خوزستان و لرستان درمجموع 0/19 کیلومترمربع است، اگرچه این گونه، براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از 
طبیعت )IUCN(، در گروه در بحران انقراض قرار می گیرد، ولی با در نظر گرفتن تعداد رویشگاه ها و زیرجمعیت ها و تعداد افراد در هر زیرجمعیت، واجد 
شرایط برای قرار گرفتن در این جایگاه نیست، بنابراین، با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و مشاهدات، در گروه در معرض خطر )EN( طبقه بندی می شود. 
رویشگاه این گونه تحت تأثیر عوامل تخریبی انسانی، به ویژه چرای دام قرار دارد، که عامل اصلی تهدید کننده این گونه انحصاری در منطقه است، پس 
ضروری است، حداقل یک رویشگاه از هر یک از استان های لرستان و خوزستان به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی طبیعی، معرفی و توسط سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری به عنوان رویشگاه حفاظت شده اعالم شود. به عالوه، اقدام الزم برای حفاظت در خارج از رویشگاه اصلی نیز، انجام شود. این گونه پیچک، از 

طریق بذر تکثیر می شود و درصورت قرق رویشگاه آن، به راحتی در منطقه گسترش خواهد یافت. 
واژه های کلیدی: در خطر انقراض، رویشگاه، خوزستان، لرستان، تیره پیچک.

Abs tract
Convolvulus L. )Convolvulaceae) is represented with 57 species in the Iranian plateau. Convolvulus koieanus Bornm. is 
an endemic species of Iran, distributed in the Khuzestan and Lorestan provinces.  Based on the research method of the 
national research project, entitled defining the conservation status of the plant species in Iran and the IUCN guidelines, 
three criteria related to the extent of occurrence, area of occupancy, and the number of mature individuals in the 
populations were considered to evaluate the conservation status of C. koieanus. GeoCAT software calculated its Extent of 
Occurrence )EOO), 24377.917, recognized as the Near Threat )NT), and the Area of Occupancy )AOO) was calculated to 
be 24 square kilometers, recognized as endangered )EN). Based on field observations, the Area of Occupancy )AOO) of 
this species was calculated to be 0.19 Km2 for Khuzestan and Lorestan Provinces. According to the IUCN classification, 
it is in the group of Critically Endangered )CR); however, it does not qualify for this status, considering the number of 
habitats, sub-populations, and the number of individuals in each subpopulation. Based on the current data, we determine 
it as endangered )EN). This species is affected by human activities. The field observation indicated that road construction 
and grazing are the main threats for this species. The conservation of this valuable species as a natural genetic reserve 
is necessary. We suggest one habitat in each of the Khuzestan and Lorestan provinces be defined as protected by the 
Forests, Rangelands, and Watershed Organization. The ex-situ conservation needs to be planned. This species is easily 
propagated by seeds, and if its habitat is protected, it will regenerate and expand in the area.
Keywords: Endangered, habitat, Khuzestan, Lorestan, Convolvulaceae.
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مقدمه  
Con-( پیچک  تیره  به  متعلق   Convolvulus L. سجن 

volvulaceae( با 57 گونه برای فالت ایران معرفی شده 
و  بعدی  مطالعات  در   .)Rechinger, 1963( است 

به  گیاهی  تیره های  بازنگری  و  فلور  تهیه  برای 
زبان فارسی، تعداد 39 گونه برای فلور ایران 

شناسایی شد که 10 گونه آن انحصاری 
ایران است )نوروزی، 1380(. گونه

 Convolvulus koieanus  
ی  ر نحصا Bبا o r n m ا .

 )1380( نوروزی  است.  ایران 
در فلور ایران، نمونه تیپ این 

کرده  ذکر  کردستان  از  را  گونه 
فلورا  و  منبع  همان  در  اما  است، 

لرستان  و  خوزستان  از  تنها  ایرانیکا، 
است،  شده  یاد  گونه  این  رویشگاه  به عنوان 

کرمانشاه  استان های  هرباریوم های  از  پیگیری 
آن  در  تاکنون  گونه ای  چنین  داد،  نشان  کردستان  و 

 )2015( همکاران  و   Wood است.  نشده  دیده  استان ها 
را  منطقه شهبازان  ایران و  اندمیک  را   C. koieanus نیز گونه 

به عنوان نمونه تیپ آن معرفی می کنند. دیناروند و همکاران )1399( 
در فلور استان خوزستان، عالوه  بر این گونه، 13 گونه دیگر را نیز برای 
استان خوزستان معرفی کرده اند. از این مجموعه، سه گونه انحصاری 
 C. Cephalophorus Boiss., C. gonocladus Boiss.,( دیگر
C. stapfii Rech. f.h(  نیز از خوزستان معرفی شده است که عالوه بر 
1380؛  )نوروزی،  شده اند  مشاهده  نیز  استان ها  سایر  در  خوزستان 
  C. koieanus دیناروند، 1399(. جلیلی و جم زاد )1999( گونه 
این  دادند،  قرار  اطالعات(  )فقدان   Data Deficient دسته  در  را 
است  شده  معرفی  نادر  گیاهان  جزو  زیستی  تنوع  کتاب  در  گونه 
)قهرمان و عطار، 1377(. فهرست گونه های قرمز و بحرانی براساس 
حفاظتی،  شرایط  بهبود  هدف  با  بار  اولین  برای   IUCN معیارهای 
شد  منتشر  بررسی  و  مطالعه  سال  شش  از  پس   1994 سال  در 
)IUCN, 2017(. افزایش جمعیت و در پی آن، گسترش شهرنشینی 
به همراه توسعه صنعت، کشاورزی و تغییرات اقلیمی، سبب تغییرات 
و  ساختار  در  به ویژه  طبیعی،  زیستگاه های  در  سریع  و  گسترده 
به  آنها  تبدیل  سبب  نیز  و  جنگل ها  مانند  اکوسیستم هایی  ترکیب 
 Ronine چشم اندازهای انسان ساخت شده است )محرابیان، 1392؛
میلیون   6/5 معادل  مساحتی  با  خوزستان  استان   .)et al., 2006
و  تورانی  ایرانی-  ناحیه  دو  در  و  ایران  غرب  جنوب  در  هکتار 
صحارا- سندی قرار دارد. این استان به واسطه موقعیت جغرافیایی، 
به نسبت  گونه ای  تنوع  و  غنا  از  هیدرولوژی،  و  توپوگرافی  اقلیمی، 
 102 و  گیاهی  گونه   1027 به  نزدیک  و  است  برخوردار  مناسبی 
گونه انحصاری ایران به صورت خودرو در این استان حضور دارند 
)دیناروند و جم زاد، 1394؛ دیناروند و همکاران، 1399(. وضعیت 

طرح  قالب  در   ،  C. koieanus انحصاری  گونه  طبیعی  رویشگاه 
تحقیقاتی ملی تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان ایران، به صورت میدانی، 

ارزیابی و جایگاه حفاظتی آن تعیین شد.

 روش پژوهش
براساس روش تحقیق طرح تحقیقاتی ملی تعیین جایگاه 
حفاظتی گیاهان ایران و دستورالعمل اتحادیه جهانی  
IUCN )International Union for Con-

معیار  سه  و   )servation of Nature
تعداد  و  اشغال  سطح  حضور،  میزان 
جمعیت ها،  در  موجود  افراد 
  C. koieanus گونه  جایگاه 
پراکنش  نقاط  شد.  بررسی 
جمعیت با دستگاه GPS مشخص و 
محدوده  و  اشغال  رویشگاه، سطح  نقشه 
 GeoCAT پراکنش به کمک نرم افزار آنالین
)شکل    )Bachman et al., 2011( شد  تهیه 
1(. ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه از جمله وضعیت 
عمومی خاک، شیب، گونه های همراه و عوامل تهدید کننده 

گونه یادداشت  شد.

   ویژگی های گیاه شناسی
Convolvulus koieanus Bornm.

ساقه ها  منشعب،  قاعده  از  متر،  نیم  از  کمتر  ارتفاع  به  بوته ای،  گیاه 
بدون  آغوش،  ساقه  غیر  ریزان،  برگ ها  کرک دار.  نازک،  و  علفی 
دمبرگ، نیزه ای نوک تیز، به طول 1 تا 3 سانتی متر و عرض کمتر از 5 
میلی متر. گل ها منفرد یا در گرزن های 2 تا 4 گلی، با دمگلی کوتاه، 
برگه شبیه برگ ها ولی کوچک تر. کاسبرگ ناهم قد، نامتقارن، به طول 
بیش از 3 میلی متر، بدون کرک، تخم مرغی یا نیزه ای، نوک تیز. جام 
پرچم ها  کرکی.  رگه های  با  بیرونی  سطح  در  کمرنگ،  صورتی  گل 
نابرابر. خامه باریک و بدون کرک، کالله استوانه ای. کپسول کروی، 

کرک دار )شکل های 2 و 3(.

 پراکندگی جغرافیایی
منطقه  در  خوزستان  استان  در   C. koieanus پیچک  گونه 
اندیمشک  شمال  در  واقع  شهبازان  منطقه  و  منگشت  حفاظت شده 
کوهدشت  مالوی،  سفیدکوه،  ارتفاعات  در  لرستان  استان  در  و 
و  تورانی  ایرانی-  ناحیه  در  منطقه  این  می شود.  دیده  طرهان  و 
تا   700 ارتفاعی  دامنه  با  آن  کوهپایه های  و  زاگرس  ارتفاعات 

2250 متر از سطح دریا قرار دارد. 

  ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه
خوزستان  استان  شمال  در  جنوبی  زاگرس  کوهستانی  مناطق 
در  گونه  این  هستند،    C. koieanus گونه  رویشگاه  لرستان،  و 

رویشگاه ا گونه
 Convolvulus 

koieanus مناطق 
کوهستانی زاگرس جنوبی در شمال 

استان خوزستان و لرستان بوده و در ارتفاع 
700 تا 2250 متری از سطح دریا دیده  می  شود. 

سیمای طبیعی منطقه جنگل بلوط ایرانی به 
همراه گونه  های درختی و درختچه

ای مانند زالزالک، زبان 
گنجشک و کیکم 

است.
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شکل 1- محدوده حضورگونه .Convolvulus koieanus Bornm  در استان های خوزستان و لرستان

ارتفاع 700 تا 2250 متری از سطح دریا دیده می شود )جدول 1(. 
سیمای طبیعی منطقه جنگل بلوط ایرانی به همراه گونه های درختی 
فهرست  است.  کیکم  و  زبان گنجشک  زالزالک،  مانند  درختچه ای  و 
گونه است.  شده  ارائه   2 جدول  در  همراه  گونه های  از  تعدادی 

 C. koieanus  در مناطقی با شکل واریزه ای و بستری پوشیده از 
خرده سنگ ها، بیشتر دیده می شود. شیب رویشگاه اغلب 20 تا 45 

درصد است )شکل های 5 و 6(. 

 جایگاه حفاظتی و عوامل تهدید کننده گونه  
Convolvulus koieanus Bornm.

در  گونه  این  اشغال  تحت  مساحت  میدانی،  مشاهدات  براساس 
است،  کیلومتر مربع   0/19 درمجموع  لرستان  و  خوزستان  استان 
 )CR( در گروه در بحران انقراض IUCN بنابراین بر اساس شاخص
برای  که  شاخص هایی  و  تعاریف  سایر  به  توجه  با  می گیرد.  قرار 
گونه های در بحران انقراض ارائه شده، از جمله تعداد رویشگاه ها و 

شکل 2- گونه .Convolvulus koieanus Bornm در منطقه منگشت
 )عکس از: دیناروند(

 Convolvulus koieanus Bornm. شکل 3- نمای نزدیک از گل های گونه
)عکس از: دیناروند(
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شکل 4- منطقه حفاظت شده منگشت و نمایی از دریاچه سد کارون 3

Convolvulus koieanus شکل 5- بستر واریزه ای و شیب تند رویشگاه گونهConvolvulus koieanus شکل 6- رویشگاه گونه
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 Convolvulus koieanus جدول 1- مشخصات رویشگاه گونه انحصاری

مختصات جغرافیایی رویشگاه
ارتفاع از سطح دریا

)متر(
شهرستان

مساحت تحت اشغال

)کیلومترمربع(

31/618 و 51/175

31/617 و 50/171

31/618 و 50/164

0/03دهدز، منطقه حفاظت شده منگشت1500 تا 1700

0/04کوه سفید33/7032250 و 48/049

0/04مالوی33/262720 و 47/759

0/04کوهدشت33/5531290 و 47/517

0/04طرهان33/8551580 و 48/245

0/19جمع کل

Convolvulus koieanus جدول 2- فهرست تعدادی از گونه های همراه

نام علمی گونه نام فارسی گونه

Aceraceae

Acer monspessulanum L. subsp. Cinerascens 
)Boiss.) Yaltirik

کیکم

Anacardiaceae

Pistacia atlantica  Desf. بنه

Pistacia khinjuk  Stocks کلخنگ

Apiaceae

Ferulago angulata )Schlecht.) Boiss. چویل

Prangos ferulacea )L.) Lindl.   

Prangos uloptera DC. جاشیر

Araceae

Arum Conophalloides Ky. ex Schott گل شیپوری

AsteraCeae

Cirsium spectabile DC.

Scorzonera phaeopappa )Boiss.) Boiss. 

Tanacetum polycephalum Schultz-Bip. subsp. 
polycephalum 

Boraginaceae

Lappula microcarpa  )Ledeb.) Gurke 

Trichodesma incanum )Bge.) DC.

Caryophyllaceae

Telephium oligospermum Steud. ex Boiss. 

Fabaceae

Astragalus brachycalyx Fisch.  گز خوانسار

Onobrychis cornuta )L.) Desv. var. cornuta اسپرس کوهی

Hypericaceae

Hypericum helianthemoides )Spach) Boiss. گل راعی

Hypericum perforatum L. گل راعی

Lamiaceae

Cyclotrichium depauperatum )Bunge.) Manden. 
& Scheng.

Marrubium astracanicum Jacq. فراسیون

Nepeta fissa C. A. Mey.

Nepeta pungens )Bunge) Benth.

Oleaceae

نام علمی گونه نام فارسی گونه
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افراد در هر زیرجمعیت، نمی توان این گونه را  جمعیت ها و تعداد 
نرم افزار  آنالیز  براساس  داد.  قرار  انقراض  بحران  در  طبقه  در 

 EOO )Extent of(حضور میزان  با  گونه  این  ژئوکت، 
طبقه  در  کیلومتر مربع،   24377/917  occurrence

نزدیک به تهدید )NT( قرار دارد. این نرم افزار با 
پیش فرض 2 کیلومتر مربع برای هر مشاهده، 

AOO )Area of Oc- )سطح اشغال یا 
کیلومترمربع   24 را   cupancy

در  را  گونه  و  کرده  برآورد 
 )EN( انقراض  خطر  معرض 
با  بنابراین،  است.  داده  نشان 

عوامل  مجموعه  گرفتن  نظر  در 
در  گروه  در  گونه  این  مشاهدات،  و 

می شود.  طبقه بندی   )EN( خطر  معرض 
دارد.  نامناسبی  وضع  نیز  گونه  این  رویشگاه 

روی  به راحتی  که  بز،  به ویژه  دام،  چرای  عالوه بر 
رویشگاه  بستر  متأسفانه  می کند،  تند حرکت  شیب های 

بارندگی  یا  دام  حرکت  با  و  است  واریزه ای  به شدت  نیز 
تنها  اینکه،  به  توجه  با  می شود.  کنده  به راحتی  رگباری 

لرستان  و  خوزستان  استان  جهان،  سراسر  در  گونه  این  رویشگاه 
است، بنابراین، حفاظت از آن، اهمیت بسیاری دارد، پس ضروری 
طبیعی،  ژنتیکی  ذخیره گاه  یک  به عنوان  رویشگاه ها  این  است، 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  توسط  و  گیرند  قرار  خاص  توجه  مورد 
انقراض  و آبخیزداری به عنوان رویشگاه حفاظت شده معرفی و از 
آن ها جلوگیری شود. حفاظت خارج از رویشگاه این گونه نیز، از 
طریق حفاظت از بذر در بانک ژن منابع طبیعی و کاشت و تکثیر 
خواهد  میسر  ژرم پالسم،  ایجاد  با  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ  در 
شد. با توجه به این که، این گیاه با بذر تکثیر می شود، می توان از 
طریق قرق و محافظت، به گسترش این گونه در منطقه کمک کرد.
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الزم 
یک  است 

یک  هر  از  رویشگاه 
و  لرستان  استان های  از 

جنگلها  سازمان  توسط   ، خوزستان 
گاه  ذخیره  عنوان   به  آبخیزداری  و  مراتع 

ژنتیکی طبیعی، اعالم  حفاظت گردد.  
از  نیز،  گونه  این  رویشگاه  از  خارج  حفاظت 

طریق حفاظت از بذر در بانک ژن منابع 
طبیعی و کاشت و تکثیر آن در 

ملی  شناسی  گیاه  باغ 
صورت  ایران 

گیرد.

Cerasus mahaleb )L.) Miller محلب

Cotoneaster nummularius Fisch. & Mey. شیرخشت

Crataegus aronia L. زالزالک

Rosa elymaitica Boiss. & Hausskn رز ایالمی

Vitaceae

Ampelopsis vitifolia )Boiss.) Planch. رزک

Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. persica 
)Boiss.) Azadi var. persica زبان گنجشک 

Polygonaceae

Rheum ribes L. ریواس

Rumex ephedroides Bornm.

Rosaceae

Cerasus brachypetala Boiss.

نام علمی گونه نام علمی گونهنام فارسی گونه نام فارسی گونه


