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جایگاه حفاظتی گونه انحصاری 
 As tragalus montis-parrowii

نسترن جلیلیان1*، مصطفی نعمتی پیکانی2، عادل جلیلی3و  زیبا جم زاد3
چکیده

به  متعلق  چوبی  قاعده  با  بالشتکی  گیاهی  پرویی(،  )گون   Astragalus montis-parrowii Maassoumi & Nemati گونه 
بخش Sect. Aegacantha از تیره پروانه آسا )Papilionaceae( است. این گونه از گیاهان کوهسری انحصاری ایران )استان 
کرمانشاه( است. رویشگاه این گونه در شمال  شرق شهر کرمانشاه در منطقه ای بسیار محدود در قله کوه پرآو است. در قالب 
طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های ایران و انتشار لیست قرمز گونه هاي گیاهي ایران، براساس شیوه نامه 
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاده از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و اندازه جمعیت، جایگاه 
حفاظتی این گونه تعیین شد. سطح تحت اشغال)AOO(  گونه Astragalus montis-parrowii، با بازدید صحرایی و استقرار 
 critically( »اندازه گیری شد و در طبقه »در بحران انقراض )پالت در رویشگاه آن، ۰/۰۰۲5 کیلومتر مربع )۲5۰۰ متر  مربع
endangered: CR( قرار گرفت. اگرچه دشواری دسترسی به رویشگاه این  گونه، عامل مهمی در حفاظت آن تلقی می شود، 
اما این موضوع، مانع اصلی برای گسترش جمعیت های آن نیز، به شمار می رود. بنابراین، پژوهش پیرامون روش های حفاظت 
و جلوگیری از انقراض این گونه بسیار نادر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور حفاظت از این گونه توصیه می شود 
که رویشگاه آن، توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  به عنوان رویشگاه حفاظت شده اعالم شود. همچنین 
ضروری است در قالب اقدام برای حفاظت در خارج از رویشگاه اصلی، بذر این گونه جمع آوری و در بانک ژن منابع طبیعی 
ایران، ذخیره و پایه هایی از آن، در باغ گیاه شناسی ملی ایران کاشته شود تا در صورت لزوم، امکان احیای مجدد جمعیت 

آن در طبیعت وجود داشته باشد.
واژه های کلیدی: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، تیره پروانه آسا، جایگاه حفاظتی، گونه انحصاری، گون پرویی

Abs tract
Astragalus montis-parrowii Maassoumi & Nemati is a dwarf cushion species belonging to Sect. Aegacantha 
of Papilionaceae family. This alpine species is a local endemic species in Kermanshah province, west of Iran. 
The habitat of this species is located in the NE of Kermanshah city, with limited distribution at the pick of Parrow 
Mountain. Based on IUCN guidelines, three criteria were used to evaluate the status of this species: Extent of 
Occurrence (EOO), Area of Occupancy (AOO), and size of populations. Based on field studies and plot sampling, 
Astragalus montis-parrowii occupies 0.0025 Km2 (2500 m2). According to our results, Astragalus montis-
parrowii is defined as a critically endangered (CR) species. Although the difficulty of accessing the habitat of 
this species is considered an important factor in its conservation, at the same time, it is the main limiting factor 
for the expansion of its populations. Considering the topographic status of the habitat, this species seems to 
tolerate adverse conditions. Therefore, research on conservation and prevention of extinction of this species is 
of particular importance. Furthermore, the habitat of this rare and endangered species needs to be protected by 
Forests, Rangelands, and Watershed Organisation. The ex-situ conservation is also recommended by preserving 
its seeds in Natural Resources Seed Bank and cultivation in the National Botanical Garden of Iran.

Keywords:Astragalus montis-parrowii, conservation status, IUCN, endemic species, Papilionaceae. 
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مقدمه  
کوه پرآو در منطقه حفاظت شده بیستون در شمال شرق شهر 
کرمانشاه قرار دارد، این کوه در دامنه ارتفاعی 14۰۰ تا 3354 
متر از سطح دریا واقع شده است. این منطقه به دلیل وضعیت 
توپوگرافیکي خاص و کوهستاني بودن آن، جایگاه گونه هاي 
انحصاری باارزشي است. از نظر زمین شناسی، رسوبات دریایی 
دوران مزوزوئیک و گنبدهای خارایی ترشیاری، هسته اصلی 
آهک  می دهند.  تشکیل  را  کرمانشاه  استان  کوهستان های 
است  زاگرس  کوه های  محور  اصلی  خمیرمایه  ژوراسیک، 
As-( جنس گون .)1379  )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،

tragalus( از تیره پروانه آسا )Papilionaceae( در جهان حدود 
3۲8۰ گونه دارد که 5۰۰ گونه آن در آمریکا و بقیه نیز در 

دیگر قاره ها به استثنای قاره استرالیا پراکنش دارند. جنس 
گیاهان  کل  1۰درصد  )حدود  گونه   844 با  گون 

در  گل دار  گیاهان  جنس  بزرگ ترین  ایران(، 
ایران محسوب می شود که 6۲۰ گونه آن 
انحصاری ایران است )معصومی، 1395(. 

از نظر جغرافیای گیاهی جنس گون، درواقع، 
سراسر  در  که  است  تورانی  ایرانی-  عنصر  یک 

از  تعدادی  و  دارد  به طور وسیعی گسترش  منطقه  این 
گونه های آن کمابیش به مناطق اطراف شامل اروپا- سیبری، 

کرده اند  نفوذ  هم  شرقی  آسیای  و  عربی  صحرا-  مدیترانه ای، 
نیمه شمالی  )محمودی و همکاران، 1391(. غنای گونه ای گون در 

به ویژه در شمال غربی ایران به طور چشمگیری باال است. به طور کلی، 
البرز مرکزی، شمال زاگرس و ارتفاعات  مناطق اصلی پراکنش گون، 
خراسان- کپه داغ در شمال شرقی ایران است. البته، در خارج از این 
چهار منطقه نیز به ندرت، مناطقی با غنای گونه ای قابل توجه مشاهده 

می شود )محمودی و همکاران، 1388(.
دارد،  تعلق  تورانی  ایرانی–  ناحیه  به  کرمانشاه  استان  عمده  بخش 
قسمت های جنوب غربی آن نیز، از ناحیه صحرا- سندی متأثر است و 
 .)Zohary, 1973( گونه های مختلف گون در این نواحی پراکنش دارند
 ،Astragalus montis-parrowii Maassoumi & Nemati گونه
یک گونه انحصاری ایران و استان کرمانشاه است. این گونه، اولین بار در 
سال 1377 توسط کارشناسان گروه گیاه شناسی مرکز تحقیقات کرمانشاه 
از کوه پرآو در شهرستان کرمانشاه، تنها رویشگاه آن در جهان )محل 
تیپ(، جمع آوری و سپس توسط معصومی و نعمتی به عنوان گونه جدید 
شرح داده شد )Maassoumi, 2005(. اکنون نمونه هولوتیپ این گونه 

در هرباریوم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور )TARI( نگهداری 
می شود. در بررسی پوشش گیاهی استان کرمانشاه، در بیست و سه سال 
اخیر نیز هیچ گزارشی از وجود این گونه به جز در محل تیپ ارائه نشده 
است )جلیلیان و همکاران، 1396(. گونه های انحصاری در سطح جهانی 
و محلی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. تنوع ژنتیکی منحصر به فرد 
آنها، موضوع مهمی برای مطالعات در سطح محلی به شمار می رود، 
به عنوان  انتشار،  الگوی  و  از نظر مطالعات جغرافیای زیستی  همچنین 
 Krajewski, 1991;( گونه های خاص، از اهمیت ویژه ای برخوردارند

 .)Sharbek, 2008; Rana and Ranade, 2009

 روش پژوهش
در قالب طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های 
انحصاری گونه   )1395 جم زاد،  و  )جلیلی  ایران 

در  تنها  که   ،Astragalus montis-parrowii  
استان کرمانشاه می روید، با بازدیدهای صحرایی 
اصلی  رویشگاه  در  نمونه  قطعه  برداشت  و 
بررسی شد. بررسی ها و سوابق جمع آوری 
گیاهان استان کرمانشاه نشان داد، این گونه 
براساس  دارد.  استان  در  رویشگاه  یک  تنها 
روش تحقیق طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان 
لیست قرمز گونه هاي  انتشار  ایران و  اکوسیستم های  و 
قطعه   ،IUCN جهانی  اتحادیه  دستورالعمل  و  ایران  گیاهي 
نمونه هایی به ابعاد 4 مترمربع پیاده شد و تعداد بوته در هر قطعه 
نمونه، ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی و دامنه حضور 
گونه در منطقه ثبت شد )جدول 1(. برای تعیین جایگاه حفاظتی این 
 IUCN,( طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه  شیوه نامه  از  گونه 
Extent of Occurrence/( حضور  میزان  معیار  سه  از  و   (2017

EOO)، سطح تحت اشغال )Area of Occupancy/AOO( و تعداد 
افراد جمعیت استفاده شد. سطح تحت اشغال)AOO(  و میزان حضور 
گونه در محدوده انتشار آن )EOO(، با بازدیدهای صحرایی و استقرار 
پالت های 4 مترمربعی در رویشگاه های آن برآورد شد. نقشه پراکنش 
براساس مختصات  )ArcGIS )ver. 10.3  و  نرم افزار  از  استفاده  با 
جغرافیایی نقاط، که توسط GPS ثبت شده بود، تهیه شد )شکل 1(. 

 مشخصات رویشگاه
رویشگاه گونه Astragalus montis-parrowii در شمال شرق شهر 
کرمانشاه، روی خاک های کم عمق همراه با سنگ ریزه و رخنمون سنگی 
با شیب متوسط 5۰ درصد در قله کوه پرآو مشرف بر شیب جنوبی 

از نظر 
جغرافیای 

گیاهی جنس گون، 
درواقع، یک عنصر ایرانی- 

تورانی است که در سراسر این منطقه 
به طور وسیعی گسترش دارد و تعدادی از 
گونه های آن کمابیش به مناطق اطراف 

شامل اروپا- سیبری، مدیترانه ای، 
صحرا- عربی و آسیای 

شرقی هم نفوذ 
کرده اند

جدول1- مشخصات رویشگاه، ابعاد قطعه نمونه ها و تعداد بوته در هر قطعه نمونه 

تعداد بوته در ابعاد قطعه نمونه )مترمربع(ارتفاع از سطح دریا )متر(مختصات جغرافیاییمحل پراکنشردیف
قطعه نمونه

تعداد بوته در 
سطح رویشگاه

کرمانشاه، کوه پرآو1
47° 14’ 35.80” E

34° 25’ 05.15” N
335۰-3354433۰
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شکل ۲- نمای شیب جنوبی قله کوه پرآو

شکل 1- پراکنش گونه Astragalus montis-parrowii  در استان کرمانشاه
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Tanace- گونه های   .)5 تا   1 شکل های  و   1 )جدول دارد   قرار 
 tum polycephalum Sch. Bip. subsp. polycephalum
پراکنده  به صورت   Helichrysum oligocephalum DC. و 
حداکثر  و  حداقل   .)3 )شکل  دارند  وجود  یادشده  گونه  با  همراه 
دریا  سطح  از  متر   3354 تا   335۰ گونه،  این  رویشگاه  ارتفاع 
توجه  با  می شود.  محسوب  کوهسری  گونه  بر این اساس،  که  است 
سال های  طی  کرمانشاه  شهرستان  هواشناسی  ایستگاه  اطالعات  به 
با  میانگین ساالنه 417 میلی متر است که  بارش  تا 1399،   1356
 7۰۰ تا   6۰۰ به  قله،  محدوده  در  و  دریا  از سطح  ارتفاع  افزایش 
 1۰ تا   7/5 پرآو  قله  ساالنه  دمای  میانگین  می رسد.  نیز  میلی متر 
 15 پایین  ارتفاعات  در  دمای ساالنه  میانگین  و  سانتی گراد  درجه 
درجه سانتی گراد است. اقلیم منطقه مورد مطالعه بر اساس طبقه بندی 
است  فراسرد  نیمه مرطوب  اقلیم  نوع  از  اصالح شده،  مارتن  دو 

)قیطوری، 138۲(.

 ویژگی های گیاه شناسی
As tragalus montis-parrowii Maassoumi & Nemati 
Sect. بخش  به  متعلق   Astragalus montis-parrowii گونه 

 Aegacantha Bunge است. این بخش دارای بیش از 5۰ گونه 
است که به طور عمده در تاجیکستان، کوه های پامیر- آالی و افغانستان 

شکل 3- نمای رویشگاه گونه Astragalus montis-parrowii و گونه های همراه

می رویند، از فالت ایران، 4۰ گونه و 11 زیرگونه گزارش شده است 
گونه دو  شامل  ایران  در  بخش  این   .)Podlech et al., 2001(
A. leiosemius (Lipsk.) Popov subsp.
A. montis-parrowii و leiosemius

 )گونه مورد مطالعه( است )معصومی، 1394(.
Astragalus montis-parrowii، گیاهی بالشتکی با قاعده چوبی 
به ارتفاع ۲۰-1۰ سانتی متر، به قطر 4۰-3۰ سانتی متر و پوشیده از 
کرک های ساده و سفید است. ساقه ها، پوشیده از بقایای دمبرگ ها 
زوج،  شانه ای  برگ ها  است.  گذشته  سا ل های  گوشوارک های  و 
و  خوابیده  کرک های  از  پوشیده  خار مانند،  سخت،  اصلی  محور  با 
نیمه خوابیده، دمبرگ ها کوتاه، به طول 18 میلی متر است. برگچه ها 
تا  خاکستری،  به  متمایل  سبز  جفت،   4-9 به ندرت  و   6-7 اغلب 
و  باریک  بیضوی  میلی متر،   ۲-4 عرض  به  و   4-6 طول  به  شده، 
در نوک، نیشک دار است. گل آذین جانبی، با 6-4 گل، دمگل آذین 
حدود  طول  به  سفید،  لوله ای،  کاسه  میلی متر.   3-4 طول  به  کوتاه 
سفید  گل  جام  است.  ایستاده  کرک های  از  پوشیده  میلی متر،   1۰
بال  نوک تیز،  میلی متر،   16-18 طول  به  درفش  است.  کرک دار  و 
طول  به  ناو  نوک تیز،  باریک،  بیضوی  میلی متر،   14-16 طول  به 
15-13 میلی متر و تخم مرغی است. تخمدان بدون پایک، کرک دار 
با کرک های  بیضوی،  پایک،  بدون  میوه  بدون کرک است.  و خامه، 
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متراکم ایستاده، به طول 8 و به عرض ۲/5 میلی متر، یک خانه ای 
زمان   .)5 و   4 )شکل های   ،)1394 )معصومی،  است  دانه  چند  با 
گل دهی آن اواخر خرداد تا اواخر تیر ماه و زمان رسیدن میوه از 

اوایل تا اواخر مرداد ماه است.

 نتایج و بحث
گونه   )AOO( اشغال  تحت  سطح  پژوهش،  این  براساس 
و  صحرایی  بازدیدهای  با   ،Astragalus montis-parrowii
اندازه گیری  کیلومترمربع  آن، ۰/۰۰۲5  استقرار پالت در رویشگاه 
از این گونه حضور دارد،  اینکه فقط یک جمعیت  به  با توجه  شد. 
سطح  با  برابر   )EOO( آن  انتشار  محدوده  در  گونه  میزان حضور 
تحت اشغال است. به استناد نتایج به دست آمده و بر اساس شیوه نامه 
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، به دلیل اینکه سطح تحت اشغال 
کمتر از 1۰ کیلومترمربع است، این گونه درطبقه در بحران انقراض 
تراکم  میانگین  می گیرد.  قرار   )Critically endangered/CR(
با  شد.  مشاهده  پایه   3۰ در مجموع  و  مترمربع   4 در  پایه   3 آن 
توجه به ماهیت خشبی و خاردار بودن گونه، چرای دام نمی تواند 
و  هوا  دمای  افزایش  اما  شود،  محسوب  گونه  این  برای  تهدیدی 
به  گونه  این  تهدید کننده  عوامل  از  می تواند  اقلیمی  تغییرات  سایر 

شمار آید. به عنوان شاهدی از تغییر اقلیم می توان به این نکته اشاره 
 ،1377 سال  ماه  تیر  در  گونه  جمع آوری  اولین  زمان  در  که  کرد 
توده هایی از برف به صورت یخچال های طبیعی در اطراف رویشگاه 
سال  ماه  )تیر  اخیر  جمع آوری  در  در حالی که  شد،  مشاهده  گونه 
14۰۰( هیچ اثری از این یخچال های طبیعی دیده نشد. گرچه این 
گونه در معرض چرای شدید به عنوان عامل اصلی تخریب در مراتع 
نبوده و در تراکم و تعداد پایه ها روند کاهشی مشاهده نشده است، 
محدودی  اکولوژیکی  عرصه  در  آن،  آلپی  ماهیت  به  توجه  با  اما 
انقراض است. اگرچه دشواری  حضور داشته، شکننده و در بحران 
دسترسی به رویشگاه این  گونه عامل مهمی درحفظ و بقای آن تلقی 
می شود، اما این موضوع، مانع اصلی برای گسترش جمعیت های آن 
نیز به شمار می رود، بنابراین، پژوهش پیرامون روش های حفاظت 
ویژه ای  اهمیت  از  نادر،  بسیار  گونه  این  انقراض  از  جلوگیری  و 
که  می شود  توصیه  گونه  این  از  حفاظت  به منظور  است.  برخوردار 
کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  سازمان جنگل ها،  توسط  آن  رویشگاه 
به عنوان رویشگاه حفاظت شده اعالم شود. همچنین ضروری است، 
ایران ذخیره  بذر این گونه جمع آوری و در بانک ژن منابع طبیعی 
و پایه هایی از آن، در باغ گیاه شناسی ملی ایران کاشته شود تا در 

صورت لزوم امکان احیای مجدد جمعیت آن وجود داشته باشد.

Astragalus montis-parrowii شکل 4- نمای کامل گونه
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