
ظرفیت تنوع گیاهی در مقیاس های مختلفی بررسی می شود. این ظرفیت ها در مقیاس 
ناحیه رویشی، جغرافیای گیاهی، جوامع و تیپ های گیاهی، اکوسیستم ها، تنوع گونه ای، 
تنوع گونه های انحصاری، کانون های گونه زایی و درنهایت تنوع ژنتیکی یا تنوع جمعیت ها 
قابل بررسی، اندازه گیری و پایش هستند. درواقع یک کشور، از تلفیق این الیه ها در 
مقیاس های مختلف، می تواند ظرفیت تنوع زیستی گیاهی خود را نشان  دهد، در تعریف 
پتانسیل ها  با این رویکرد، تنوع گیاهی کشور بسیار غنی تر از تعداد گونه های گیاهی آن 
کشور است. ایران دارای ناحیه رویشی ایرانی- تورانی، ناحیه رویشی اروپا- سیبری و 
ناحیه رویشی صحارا- سندی است. در مقیاس جهانی ناحیه رویشی ایرانی- تورانی 
بخش  که شامل  است  ایران  به فالت  متعلق  و  دنیا  رویشی  نواحی  از  یکی  به عنوان 
عمده ای از ایران مدرن، افغانستان، آسیای میانه، شرق ترکیه و کردستان عراق می شود. 
از اکوسیستم های مهم این ناحیه، جنگل های زاگرس، مناطق نیمه مرطوب و نیمه خشک 
کوهستانی البرز جنوبی، زاگرس، کوهستان های شمال غرب و مرکزی، مناطق خشک 
و بیابان های مرکزی ایران، عمده جوامع گیاهی شبه آلپی، کوهستانی، ماندابی، استپ ها 
تنوع  بیشترین  دارای  رویشی  ناحیه  این  است.  کشور  شورزارهای  و  نیمه استپ ها  و 
گیاهی، به ویژه تنوع گونه های انحصاری است که با توجه به تغییر کاربری اراضی، توسعه 
زمین های کشاورزی و دیم زارها، اکتشاف معادن، صنایع و زیر ساخت های توسعه ای و 
چرای دام تحت فشار زیادی قرار دارد. تخریب اکوسیستم و رویشگاه، تهدیدی جدی 
برای تنوع گونه های گیاهی و تنوع ژنتیکی در این ناحیه محسوب می شود، این ناحیه 
دارای اکوسیستم شکننده ای است و پدیده تغییر اقلیم در دراز مدت تأثیر اساسی روی آن 
خواهد داشت. جنگل های هیرکانی و ارسباران زیر مجموعه ناحیه رویشی اروپا- سیبری 
هستند. ناحیه رویشی اروپا- سیبری گستره وسیعی از رویشگاه های معتدله و سرد اروپا 
و بخشی از آسیا را دربرمی گیرد، اگرچه، جنگل های هیرکانی، ازنظر وسعت، سطح کمی از 
این ناحیه رویشی بزرگ را تشکیل می دهند؛ اما دارای جایگاه ویژه ای در میان دانشمندان 
جغرافیای گیاهی، گیاه شناسی، تنوع زیستی و تکاملی هستند، یکی از دالیلی که سبب 
توجه دانشمندان به این ناحیه شده، قدمت و تنوع زیاد جوامع گیاهی این ناحیه است، با 
توجه به اینکه جنگل های هیرکانی تحت تأثیر دوره یخ بندان نبوده اند، جوامع متنوع گیاهی 
دارند. متأسفانه توسعه جوامع شهری و روستایی، کشاورزی و پدیده جدید ویال نشینی، 
کمیت و کیفیت این اکوسیستم را به شدت دستخوش تغییر کرده است و نه تنها با کاهش 
یکپارچگی و ایجاد حفره گسترده درون آن، به کاهش تدریجی سطح آن منجر شده است، 
بلکه ظرفیت و جایگاه اکوسیستمی آن نیز در حال نابودی است. ناحیه رویشی سوم، ناحیه 
رویشی صحارا- سندی است،  این ناحیه شامل عناصر گیاهی از شمال افریقا، شبه جزیره 
عربستان و بخشی از عناصر سندی شبه قاره هند است. اگرچه این ناحیه رویشی ازنظر 
تنوع گونه های انحصاری ضعیف است؛ اما دارای تنوع گونه ای به نسبت خوبی از عناصر 
نیمه گرمسیری و اکوسیستم های خاص مثل جنگل های مانگرو، جنگل های شبه ساوان و 
رویشگاه های بیابانی مناطق گرمسیری باارزش است. عالوه بر تغییر اقلیم، ظرفیت باالی 
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تنوع گیاهی ایران، ظرفیت ها و تهدیدها
عادل جلیلی و زیبا جم زاد
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بیابانی شدن، از بزرگ ترین تهدیدهای پیش روی این اکوسیستم 
است، درواقع رویکرد حفاظتی بهترین و کم هزینه ترین رویکرد 
زیرزمینی،  آب های  بر  متکی  کشاورزی  توسعه  و  مدیریتی 
ناپایدارترین عملیات توسعه ای برای این ناحیه رویشی است. 
از نظر تعداد گونه های گیاهی، ایران با حدود 8000 گونه 
دارد.  قرار  دنیا  31 ام  جایگاه  در  جهانی،  مقیاس  در  گیاهی 

کشورهای  از  بعضی  منظر  این  از  اگرچه 
بزرگ مناطق حاره ای در امریکای جنوبی 
و  مرکزی  و  جنوبی  افریقای  مرکزی،  و 
کلمبیا،  برزیل،  ازجمله  شرقی  آسیای 
افریقای جنوبی،  اندونزی، مکزیک،  چین، 
ونزوئال، ایاالت متحده آمریکا، اکوادور، هند، بولیوی، 
از  قبل  تایلند  و  کوستاریکا  مالزی،  استرالیا،  پرو، 
گونه های  تعداد  از نظر  ایران،  ولی  دارند،  قرار  ایران 
مجموع 8000  از  دارد،  باالتری  جایگاه  انحصاری 
گونه گیاهی حدود 28 درصد آن انحصاری هستند. 
مهم  مراکز  از  یکی  ایران،  اینکه،  مهم تر  همه  از 
گونه زایی برای برخی از جنس های گیاهی در سطح 
کره زمین است. به عنوان مثال مرکز گونه زایی تعدادی 
نظیر تورانی  ایرانی-  ناحیه  شاخص  جنس های  از 

 Acantholimon, Allium, Astragalus, Cousinia, Dionysia,
دارای  همچنین  است،   Ferula, Nepeta, Onosma, Stachys
بیشترین گونه های انحصاری در این جنس ها است. در جدول 1، تعداد 
همراه  هر یک  گونه های  و  تورانی  ایرانی-  ناحیه  جنس های شاخص 
ارائه شده است. Hot Spots گونه زایی  با درصد گونه های انحصاری 
تنوع گونه  از  باالتری  به مراتب  ارزش  این جنس ها در جهان، دارای 
مدیریتی  و  توسعه ای  برنامه های  در  باید  موضوع  این  و  است  گیاهی 
مد نظر باشد. برای مثال، ضروری است در این نقاط، به هر روشی، مانع 
ایجاد  و  اراضی کشاورزی  توسعه  یا  معادن  )برداشت  کاربری  تغییر  از 
گیرند. قرار  دائم  حفاظت  تحت  باید  مناطق  این  شد،  زیر ساخت ها( 

به عنوان مثال گون ها یکی از جوامع و تیپ های غالب رویشگاه های 
تعداد  به  توجه  با  داریم  انتظار  درنتیجه  هستند،  ایران  کوهستانی 
گونه های انحصاری این جنس، در هر رویشگاهی شاهد حضور یک 
دلیل  هرگونه  شاخص،   این  به  توجه  با  باشیم،  آن  از  انحصاری  گونه 
اقتصادی برای تغییر کاربری این اراضی طبیعی، غیرقابل توجیه است. 
مختلف  مناطق  در  گیاهی  گونه های  تنوع  نیز،  جغرافیایی  از نظر 
مناسب  مدیریتی  رویکردهای  نیازمند  و  متفاوت  ظرفیت های  دارای 
هستند،  کشور  در  زیستی  تنوع  داغ  مناطق  کوه ها،  است.  متفاوتی  و 
بیشترین  ایران  مرکزی  کوه های  و  زاگرس  و  البرز  کوه های  درواقع 
جای  خود  در  را  گونه ای  تنوع  بیشترین  و  انحصاری  گونه های  تعداد 
)در  البرز  کوه های  انحصاری  گونه های  موجود،  آمار  بر اساس  داده اند. 
ایرانی-  ناحیه  جنوبی،  شیب  و  سیبری  اروپا-  ناحیه  شمالی،  بخش 
می رسد. درصد   50/5 به  و  است  بیشتر  اروپا  کوه های  از  تورانی( 

خاص  جغرافیایی  موقعیت  به دلیل  کشور  استان های  از  برخی 

ارتفاعات،  وجود  هستند.  گیاهی  پوشش  در  بیشتری  تنوع  دارای 
زمین های پست و مناطق استپی و بیابانی، گاه همراه با پوشش جنگلی 
و حضور عناصر رویشی مختلف، سبب استقرار تنوع گونه ای بیشتری 
می شود. همچنین، تنوع گونه ای در مناطقی که محل برخورد د یا چند 
می شود.  بیشتری  گونه ای  غنای  سبب  است،  رویشی  منطقه  یا  ناحیه، 
لحاظ  به  غنی  استان های  از  یکی  شرقي  آذربایجان  استان 

ناحیه  شاخص  رویشی  عناصر  است.  گونه اي  تنوع  و  فراواني 
دارند،  حضور  استان  این  در  قفقازی  هیرکانی  و  تورانی  ایرانی- 
در واقع این استان محل گذر و برخورد عناصر رویشی مختلف است.

 3۶0 دارای  زاگرس  محدوده  در  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
است. کشور  زیستی  تنوع  داغ  مناطق  از  یکی  و  انحصاری  گونه 

تنوع  سبب  کردستان،  استان  در  موجود  اکولوژیکي  ویژگي هاي 
و گوناگوني در پوشش گیاهي این منطقه شده است. این استان 2۶4 
گونه انحصاری را در خود جای داده است. سایر استان ها نظیر تهران، 
هستند. باالیی  گونه ای  تنوع  دارای  نیز   ... و  لرستان  همدان،  سمنان، 

در مقیاس تنوع ژنتیکی نیز، شاهد تنوع زیادی هستیم، تنوع ژنتیکی، 
را  گونه  اکولوژیک هر  اکوتیپ ها و جمعیت های  فلور یک کشور،  در 
مورد  توجه قرار می دهد. اگر جمعیت های تمامی گونه های گیاهی را در 
محیط های طبیعی ایران در نظر بگیریم با تعدادی بسیار بیشتر از هشت هزار 
گونه روبه رو خواهیم بود، پس در مدیریت محیط های طبیعی، هدف تنها 
حفظ یک گونه نیست، بلکه حفظ تمام جمعیت ها یا Gene pool آن است.

بنابراین حفظ تنوع زیستی و تدوین راهبردها و رویکردهای مدیریتی 
و  رویشی  ناحیه  مقیاس  در  شود.  انجام  آن  مقیاس  به  توجه  با  باید 
جغرافیایی، مقیاس اکوسیستمی، رویشگاه ها و Hot Spot  ها، تنوع گونه ای 
و تنوع گیاهان انحصاری، تنوع جمعیتی یا ژنتیکی و ... هم، شاخص 
زیستی  تنوع  اکولوژیک  نوع خدمات  هم،  و  است  متفاوت  مقایسه ای 
آنها،  بنابراین نیازمند رویکرد مدیریتی و حفاظتی متفاوتی خواهد بود.
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نامجنسها تعدادگونهها تعدادگونههایانحصاری درصدگونههایانحصاری

Acantholimon 80 ۶۶ 82/3
Allium 121 30 24/7

Astragalus 8۶0 599 ۶9/۶
Cousinia 197 133 ۶7/5
Dionysia 30 24 80

Ferula 32 15 4۶/8
Nepeta 80 43 54
Onosma 37 9 24/3
Stachys 38 13 34

جدول 1- جنس های مهم فلور ایران با بیشترین تنوع در کشور که ایران یکی از مراکز گونه زایی آنها است.


