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جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
  Astragalus dianat-nejadii  

ناصر کاسبی1*، محمد علی قهرمانی 2، حمیده فخررنجبری 2، 
زیبا جم زاد3و عادل جلیلی3

چکیده
گونه Astragalus dianat-nejadii انحصاري ايران بوده و در جنگل های ارسباران در استان آذربايجان شرقي پراكنش دارد. 
جايگاه حفاظتي اين گونه براساس معيارهاي اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت )IUCN( بررسی شد. محدوده پراكنش 
جغرافيايي گونه )EOO( با استفاده از نرم افزار ژئوكت محاسبه شد. همچنين براي تعيين تعداد افراد بالغ، چند پالت در 
رويشگاه مستقر و تعداد آنها شمارش شد. اين گونه با توجه به سه معيار محدوده  پراكنش جغرافيايي، سطح  اشغال و تعداد 
 افراد بالغ، درگروه در بحران انقراض قرار گرفت. اگرچه اين گونه به علت خشبی و خاردار بودن، مورد چرای دام قرار 
نمی گيرد ولی رويشگاه آن تحت تأثير دخالت های انسان مانند راه سازی و ساير موارد قرار دارد. بنابراين ضرورت دارد 
به عنوان يک ذخيره گاه ژنتيکی منحصر به فرد حفاظت شود. برای حفاظت از رويشگاه و جلوگيري از انقراض اين گونه، 
مي توان به جمع آوري بذر و نگهداري آن در بانک ژن منابع طبيعی، تکثير و كاشت آن در باغ هاي گياه شناسي، بذرپاشي در 

رويشگاه اصلي  و قرق قطعه ای از رويشگاه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيز داری كشور اقدام كرد.
واژه های کلیدی: جايگاه حفاظتي، Astragalus dianat-nejadii، گونه انحصاري، اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت، ايران 

Abstract
Astragalus dianat-nejadii is an endemic species in Iran and it is distributed in Arasbaran region in East 
Azarbaijan province. The conservation status of this species was studied based on the criteria of the 
international union for conservation of nature (IUCN). The Extent of Occurrence (EOO) of the species was 
calculated using geocat software. Also, to determine the number of mature individuals, several plots were 
located in the habitat and their number was estimated. This species was subjected to critically endangered due 
to three criteria of EOO, AOO and number of mature individuals. Although this species is not grazed by livestock 
due to its woodiness and thorns, but its habitat is affected by human impact such as road construction and etc. 
Therefore, it needs to be protected as a unique genetic reserve. In order to protect the habitat and prevent the 
extinction of this species, it is highly recommended to collect seeds and store them in the Natural Resources 
Gene Bank, propagate and plant them in botanical gardens, sowing in the main habitat and to fence a part of 
the habitat.  

Keywords:Conservation status, Astragalus dianat-nejadii, endemic species, IUCN, Iran.
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 مقدمه
 844 است.  ايران  در  گياهي  جنس  بزرگ ترين  گون  جنس 
گونه از اين جنس شناسايي شده كه 620 گونه آن انحصاري 
ايران است )معصومي، 1395(. گونه A.dianat-nejadii گونه 
منطقه  مراتع  از  زارع  و  قهرمانی نژاد  توسط  ايران،  انحصاري 
حفاظت شده ارسباران در شمال غرب ايران و از ارتفاع1550  متر 
و  شناسايي  قهرمانی نژاد  توسط  بار  اولين  براي  و  جمع آوري 
مطالعه  اولين   .)Ghahremani-Nejad, 1992( شد  معرفي 
در مورد جايگاه حفاظتي گونه هاي گياهي ايران توسط جليلي 

و جم زاد انجام شد. در اين مطالعه گونه هاي گياهي براساس 
طبقه بندی IUCN ارزيابی شدند و در سه گروه در معرض انقراض 

گرفتند  قرار   )LR( كم خطر  و   )VU( آسيب پذير   ،)EN(
)Jalili & Jamzad, 1999(. جايگاه حفاظتی گونه 

و  )فيضی   Scutellaria xylorrhiza انحصاری 
گونه  حفاظتی  جايگاه   ،)1398 همکاران، 

و  )كاسبی   Astragalus safavii
همکاران،1398(، جايگاه حفاظتي 

)معروفي،  توماني  گل صد 
حفاظتي  جايگاه   ،)1396

Salvia arista-  گونه
معين،1396(،  و  )جم زاد   ta

نخود  انحصاري  گونه  حفاظتي  جايگاه 
همکاران،  و  )حاتمي  ايران  در  شيرازي 

انحصاري  گونه  حفاظتي  جايگاه  و   )1397
و  روفيگر  )اخوان   Astragalus vernaculus

اين  در  شده  انجام  مطالعات  ديگر  از   )1398 همکاران، 
از نظر  ايران  فلور  از  بيشتری  گونه های  به تازگی  هستند.  زمينه 

به گونه های از آن جمله می توان  ارزيابی شده اند.  جايگاه حفاظتی 
 Astragalus ،)1398 ،فيضی و همکاران( Scutellaria xylorrhiza
 Paeonia mascula subsp. ،)1398،كاسبی و همکاران( safavii
mascula )معروفي، 1396(، Salvia aristata )جم زاد و معين،1396(، 
 Kaviria zehzadii ،)1397 ،حاتمي و همکاران( Cicer stapfianum
)عزيزی و همکاران، 1397(، شش گونه انحصاری مرزه )محبی و همکاران( 
 )1398 همکاران،  و  روفيگر  )اخوان   Astragalus vernaculus و 
اشاره كرد. گونه های گياهی انحصاری و نادر، كه دارای رويشگاه های 
محدود هستند، به شدت تحت تأثير اثرات ناشی از تغيير اقليم و تغييرات 
مهاجم،  گونه های  حضور  بی رويه،  بهره برداری های  اراضی،  كاربری 
 Astragalus همچنين آفات و بيماری ها هستند )صفوی، 1395(. گونه
dianat-nejadii گونه ای انحصاری و نادر بوده و بدين منظور مطالعه 
جايگاه حفاظتي آن به عنوان ذخيره ژنتيکی منحصر به فرد ضروري است. 

 منطقه مورد مطالعه 
گونه مورد مطالعه در منطقه ارسباران در استان آذربايجان شرقي پراكنش 
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دارد. با مراجعه به محل تيپ گونه )قهرمانی نژاد، 1992( اثری از گياه يادشده 
به دليل تغيير كاربری اراضی به كشاورزی مشاهده نشد. اما خوشبختانه 
اين گونه در محل ديگری در مسير بين روستای پيغام و آغداش ارسباران، 
در سه نقطه نزديک به هم، ديده شد. مختصات منطقه پراكنش گونه بين 
عرض جغرافيايي 38/77 و 38/84 درجه شمالي و طول جغرافيايی 
46/80 و 46/93 درجه شرقي قرار دارد. بنابراين از لحاظ تقسيمات 
دارد.  تعلق  ارسبارانی  رويشي  منطقه  به  گونه  اين  گياهی،  جغرافيای 
ارتفاع رويشگاه بين 2617- 1958 متر از سطح دريا است، براساس 
داده هاي موجود متوسط بارندگي ساليانه منطقه ارسباران 450 تا 600  
ميلی متر و متوسط درجه حرات ساليانه 11/6 درجه سلسيوس است.

 روش بررسي
ارتفاع  و  دقيق  محل  گونه،  مشاهده  و  از جستجو  بعد 
و  رويشگاه  نوع  جغرافيايي،  مختصات  رويشگاه، 
سطح  شد.  يادداشت  آن  تهديد كننده  عوامل 
با  نقطه  چند  برداشت  توسط  آن  اشغال 
دستگاه جي پي اس تعيين و پالت ها 
تعداد  در داخل آن مستقر شد. 
پالت  داخل  بالغ  پايه هاي 
گونه  از  تصاويري  و  شمارش 
و رويشگاه آن تهيه شد )شکل های 
1 تا 10(. براي تعيين جايگاه حفاظتي 
حفاظت  جهاني  اتحاديه  معيارهاي  از  گونه 
 EOO:( از طبيعت شامل معيار محدوده پراكنش
 AOO:( اشغال  سطح   ،)Extent Of Occurrence
 number of( و تعداد افراد بالغ )Area Of Occupancy
محدوده  و   )IUCN, 2012( استفاده   )mature individuals
 Bachman et al.,( ژئوكت  نرم افزار  از  استفاده  با  گونه  پراكنش 

2011( محاسبه شد.

 خصوصیات گیاه شناسی
Astragalus dianat-nejadii F.Ghahremani-nejad 

انشعابات  با  ارتفاع 11 تا 45 سانتی متر،  به  ايستاده،  بوته ای،  گياهی 
تا  تا 14 سانتی متر؛ دمبرگ 0/25  به طول 4  تنک. برگ ها مركب، 
به  جفت،  تا 9   6 برگچه ها  خار؛  به  منتهی  برگی،  محور  طول   0/3
طول اغلب 8 تا 20 و به عرض 2 تا 3 ميلی متر، سرنيزه ای– بيضوی 
تا سرنيزه ای. گل آذين تخم مرغی تا استوانه ای كشيده با 8 تا 50 گل، 
متراكم، به طول 4 تا 20 و به قطر 2 تا 3 سانتی متر؛ دم گل آذين به 
طول 5 تا 23 سانتی متر. كاسه  گل زرد، گاهی با رگه های ارغوانی، 
به طول 13 تا 17 ميلی متر، پوشيده از كرک، در هنگام ميوه متورم. 
جام گل سفيد يا در حالت خشک زرد رنگ، درفش به طول 18 تا 
23 ميلی متر، با پهنک مستطيلی، بال به طول 16 تا 21 ميلی متر، با 
پهنک مستطيلی تا بيضوی واژ تخم مرغی، ناو مثلثی- بيضوی، به طول 
15 تا 18/5 ميلی متر. ميوه به طول 8 تا 9 ميلی متر، كرک دار، دارای 

جنس 
گون 

بزرگ ترین جنس 
گياهي در ایران است. 844 

گونه از این جنس شناسایي شده كه 
620 گونه آن انحصاري ایران است )معصومي، 

1395(. گونه A.dianat-nejadii گونه انحصاري 
ایران، توسط قهرمانی نژاد و زارع از مراتع منطقه 

حفاظت شده ارسباران در شمال غرب ایران و 
از ارتفاع1550  متر جمع آوري و براي 

اولين بار توسط قهرمانی نژاد 
شناسایي و معرفي 

شد
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شکل 1- گونه Astragalus dianat-nejadii در مرحله گل دهی )ارتفاعات توپخانه( )عکس از: ناصر كاسبی(                
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شکل 2- رويشگاه گونه Astragalus dianat-nejadii  )ارتفاعات توپخانه( )عکس از: ناصر كاسبی(
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 Astragalus dianat-nejadii شکل 4- گل آذين گونه                             Astragalus dianat-nejadii شکل 3- گونه
)17 كيلومتری پيغام به محمودآباد( )عکس از: عظيم عباسلو(                 )17 كيلومتری پيغام به محمودآباد( )عکس از: ناصر كاسبی(

شکل5 - گل آذين گونه  Astragalus dianat-nejadii )17 كيلومتری پيغام به محمودآباد( )عکس از: ناصر كاسبی(                   
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شکل 6- رويشگاه گونه  Astragalus dianat-nejadii  )20 كيلومتری پيغام به 
محمودآباد( ) عکس از: ناصركاسبی(

شکل 7- رويشگاه گونه   Astragalus dianat-nejadii )20 كيلومتری پيغام به 
محمودآباد( ) عکس از: ناصر كاسبی(

شکل6 - گونه  Astragalus dianat-nejadii در حال نابودی )20 كيلومتری پيغام به محمودآباد( )عکس از: ناصر كاسبی(                  
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منقار راست. دانه كليوی- بيضوی، قهوه ای رنگ )شکل های 2 و 4-6(.

  نتايج و بحث
با توجه به داده هاي به دست آمده از عمليات ميداني )جدول1(، سطح 
تحت اشغال )AOO( گونه  A. dianat-nejadii 0/74 كيلومترمربع 
برآورد شد. همچنين محدوده پراكنش )EOO( با استفاده از نرم افزار 
ژئوكت 2/41 كيلومترمربع تعيين شد )شکل 10(. براساس معيارهاي 

اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت، اگر محدوده پراكندگي جغرافيايي 
 10 از  كمتر  اشغال  تحت  سطح  يا  كيلومترمربع،   100 از  كمتر  گونه 
كيلومترمربع، يا تعداد افراد بالغ در جمعيت هاي آن كمتر از 250 پايه 
باشد در گروه »در بحران انقراض ) Critically Endangered(« قرار 
مي گيرد )IUCN, 2012(. اگرچه تعداد افراد بالغ در جمعيت هاي اين 
گونه بيشتراز 250 پايه است، ولي با توجه به شاخص هاي سطح اشغال 
و محدوده پراكنش، همچنين با توجه به اينکه رويشگاه آن تحت تأثير 

شکل 9- جمع آوری داده ها در رويشگاه   Astragalus dianat-nejadii )20 كيلومتری پيغام به محمودآباد( )عکس از: عظيم عباسلو(

عرض جغرافيايی طول جغرافيايی )درجه(آدرسجمعيت
ارتفاع )متر()درجه(

سطح تحت اشغال 
AOO )كيلومتر 

مربع(

تعداد 
پايه در 
جمعيت

تجديد حيات 
طبيعی

بين دوقرون و سايگرام داغ-ارتفاعات 1
دارد38/8290154346/8156904526170/7006735255توپخانه-شيب غربي

دارد1738/7825050446/9218001319580/0114322479 كيلومتری پيغام به محمودآباد2

دارد2038/7892883046/9115958420470/027546457 كيلومتری پيغام به محمودآباد3

0/7396518191جمع كل

Astragalus dianat-nejadii جدول 1- داده هاي مربوط به جمعيت هاي گونه  
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Geocat با استفاده از نرم افزار Astragalus dianat-nejadii شکل 10- تعيين محدوده پراكنش جغرافيايي گونه

و  كشاورزی  به  كاربری  تغيير  و  راه سازی  مانند  انسان  دخالت های 
 »)CR (در گروه »در بحران انقراض ،)چرای دام قرار دارد )شکل 9
قرار مي گيرد. گونه هاي در بحران انقراض، گونه هايي هستند كه خطر 
نابودي آنها در رويشگاه بسيار باالست. برای حفاظت و جلوگيري از 
انقراض اين گونه، مي توان به جمع آوري بذر و نگهداري آن در بانک 
ژن منابع طبيعی، تکثير و كاشت آن در باغ هاي گياه شناسي و بذرپاشي 
در رويشگاه اصلي اقدام كرد. به عالوه پيشنهاد می شود رويشگاه اين 
گونه از طرف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داری به عنوان منطقه 

قرق اعالم شود.
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