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جایگاه حفاظتی گونه انحصاری و نادر 
Diaphanoptera stenocalycina (Caryophyllaceae)  h   

فاطمهفدائی1*،عادلجلیلی2وزیباجمزاد2
چکیده

    گونه Diaphanoptera stenocalycina Rech. f. & Schiman-Czeika متعلق به تیره میخک )Caryophyllaceae( و با فرم 
بالشتکی است. این گونه به طور انحصاری در محدوده شرق پارک ملی گلستان و ناحیه هم جوار آن در غرب استان خراسان 
شمالی شناسایی شده است. در این تحقیق، جایگاه حفاظتی این گونه براساس شیوه نامه و معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت 
از طبیعت )IUCN( بر پایه سه معیار سطح تحت اشغال )AOO(، میزان حضور یا محدوده انتشار )EOO( و اندازه جمعیت 
بررسی شد. بر این اساس، مقادیر AOO و EOO به ترتیب 1/5 و 164/078 کیلومترمربع محاسبه شد. بر اساس مؤلفه های 
IUCN جایگاه حفاظتی گونه، »در بحران انقراض )CR(« تعیین شد. کوچک بودن جمعیت، زادآوری متوسط، حفر شیارهای 
غیراصولی در رویشگاه این گونه و خشک سالی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده بقای آن است. برای حفظ این گونه پیشنهاد 
می شود در برنامه های حفاظت از زیستگاه های طبیعی عالوه بر حیات وحش به حفظ گونه های گیاهی نیز توجه ویژه شود. با 

توجه به نادر بودن گونه، نگهداری بذر گونه در بانک های بذر و کاشت آن در باغ های گیاه شناسی پیشنهاد می شود.
واژه های کلیدی: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، ایران، Diaphanoptera stenocalycina، پارک ملی گلستان، گونه انحصاری

Abs tract
Diaphanoptera stenocalycina Rech. f. & Schiman-Czeika is a cushion form species of the Caryophyllaceae 
family. This species is endemic and known from Mirzabailu plain (in the eastern part of Golestan National Park) 
and its neighboring area in the west of North Khorasan Province. In the present study, the conservation status of 
the species was assessed based on the IUCN criteria and categories, including the area of occupancy (AOO), 
the extent of occurrence (EOO), and the size of populations. Based on these data, the values of AOO and EOO 
are about 1.5 and 164.078 square kilometers, respectively. Accordingly, the conservation status of the species 
is classified as critically endangered (CR). The small population, low regeneration rate, and low precipitation are 
the main factors threatening the species. It is recommended that the conservation programs should consider 
both wildlife and plant species. Considering the rarity of the species, conserving the seeds in the National Natural 
Resources Seed Bank and cultivating them in botanical gardens is suggested. 

Keywords: Diaphanoptera stenocalycina, endemic species, Golestan National Park, Iran, IUCN.
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 مقدمه
زندگی  برای  را  اساسی  پشتیبانی  سیستم های  گیاهان،      
در زمین فراهم می کنند و پایه و اساس همه اکوسیستم های 
همه  برای  گیاهی  گونه های  تنوع  کاهش  هستند.  زمینی 
گروه های موجودات زنده از جمله انسان، مخاطره آمیز است. 
تعیین کمیت و کیفیت کاهش تنوع گیاهی به دلیل شمار عظیم 
گونه های شناخته  و حتی ناشناخته و عدم وجود اطالعات 
اولیه کافی در زمینه خطر انقراض گونه ها در مقابل تغییرات 
دشوار است )Brummitt et al., 2015(. با تشدید سرعت 
)دبیرخانه  جهان  سراسر  در  زیستی  تنوع  کاهش  روند 
کنوانسیون تنوع زیستی، 2010( ضروری است روند مطالعات مربوط 

به تعیین مخاطرات بقای گونه ها نیز افزایش یابد. این مطالعات 
به ما امکان می دهد تا با سرعت بیشتری گونه ها و مناطقی 

و  شناسایی  دارند،  را  نابودی  خطر  بیشترین  که  را 
درنهایت اقدامات حفاظتی و حمایتی را برای آنها 

 .)Bachman et al., 2011( کنیم  اعمال 
اولیه جایگاه حفاظتی گونه های  بررسی 

گیاهی ایران در سال 1378 توسط 
انجام   )1999( جم زاد  و  جلیلی 
 Red Data کتاب  قالب  در  و 

این  در  شد.  منتشر   Book of Iran
کتاب، 2405 گونه گیاهی بررسی شد، از 

میان آنها، 432 گونه در جایگاه »آسیب پذیر« 
و 21 گونه »در معرض خطر انقراض« قرار گرفتند. 

بزرگ  و  ملی  طرح  که  شرایطی  در  و   1396 سال  از 
»تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی« در مراحل نهایی 

قرار گرفت و شناسایی گونه ها و پراکندگی آنها در ایران تکمیل 
و به روز شد، اجرای طرح »تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان ایران« 
در دستور کار بخش گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور قرار گرفت. در این طرح، از دستورالعمل های تعریف شده در 

معیارهای جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( استفاده شد. 
از  ایران، حدود 28درصد  از مجموع حدود 8000 گونه گیاهی در 
گونه زایی  مراکز  مهم تـرین  از  یکی  ایران  و  هستند  انحصاری  آنها 
بین  این  در  است.  زمین  کره  سطح  در  گیاهی  جنس های  از  برخی 
 Astragalus، Cousinia، Acantholimon، Allium جنس های 
انحصاری را در خود جای داده اند )جلیلی  بیشترین گونه های   ... و 
دارای  انحصاری،  گونه های  بیشتر  از آنجایی که   .)1399 جم زاد،  و 
و  جایگاه  از  هستند،  محدودتری  رویشگاه های  و  کمتر  پراکندگی 
نتایج  انتشار  و  برخوردارند  حفاظت  طرح های  در  باالتری  اولویت 
این  از جایگاه حفاظتی  آنها وضعیت روشنی را  به  مطالعات مربوط 
مقاالت  قابل توجه  تعداد  می دهد.  نشان  منحصر به فرد  ژنتیکی  ذخایر 
حاصل از نتایج این مطالعات در ستونی با عنوان »معرفی گونه های 
ایران«  ایران« در نشریه »طبیعت  انقراض  نادر و در معرض  گیاهی 
چاپ و منتشر می شود، از میان این مقاالت می توان به پور میرزایی 
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و  محبی  و   )1399( همکاران  و  خداشناس   ،)1400( همکاران  و 
 Nepeta همکاران )1395( اشاره کرد، که در آنها به ترتیب دو گونه
rivularis  و N. assurgens، گونه Levisticum officinale و 
 CR در طبقه ،)Satureja( 6 گونه انحصاری ایران از جنس مرزه
و  فیضی  ازنظر  طور  همین  گرفته اند،  قرار  انقراض«  بحران  »در  یا 
Scutel� 1398( و مهرنیا و همکاران )1399( گونه های )همکاران 
laria xylorrhiza و Phlomis lurestanica در جایگاه حفاظتی 

EN یا »در حال انقراض« قرار دارند. 
جنس Diaphanoptera در دنیا به طور انحصاری محدود به شمال 
این جنس شامل شش  است.  افغانستان  و  ترکمنستان  ایران،  شرقی 
گونه است که اکثر آنها فقط از یک رویشگاه، یا از یک منطقه بسیار 

.)Rechinger & Schiman, 1988( محدود شناخته شده اند
گونه Diaphanoptera stenocalycina برای اولین بار در 
در  رویشگاه  یک  از  گونه جدید  به عنوان  ایرانیکا  فلورا 
مطالعه  در  شد.  معرفی  گلستان  ملی  پارک  محدوده 
 ،)1998( گلستان  ملی  پارک  در  نیز،   Akhani
معرفی  رویشگاه  تنها  از  مجدداً  گونه  این 
شده  گزارش  ایرانیکا،  فلورا  در  شده 
است. حاصل مطالعات گیاه شناسان 
گزارش  نیز  اخیر  سال های  در 
به  نزدیک  محدوده ای  از  گونه  این 
)نمونه های  است  تیپ  نمونه  رویشگاه 
دانشگاه  گیاهی  علوم  پژوهشکده  هرباریوم 
انحصاری  عالوه بر  بدین ترتیب  مشهد(.  فردوسی 
بودن گونه، داشتن رویشگاه محدود، اولویت بررسی 
جمعیت آن را برای تعیین جایگاه حفاظتی معلوم می کند. 
D. stenocalyci�  در این مطالعه به بررسی جایگاه حفاظتی
na، به عنوان گونه انحصاری ایران پرداخته می شود. رویشگاه این 
محدوده ای  و  گلستان  ملی  پارک  در شرق  کوچکی  منطقه  به  گونه 

نزدیک به آن و در خارج از پارک منحصر است. 

 روش پژوهش
جهت مطالعه جایگاه حفاظتی این گونه، نقاط گزارش شده در منابع 
مختلف )Rechinger & Schiman, 1988; Akhani, 1998( و 
 )FUMH( هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی شد. براساس فصل گل دهی گونه به رویشگاه آن مراجعه و 
مشخصات رویشگاه شامل نوع رویشگاه، طول و عرض جغرافیایی، 
ارتفاع از سطح دریا، گونه غالب و گونه های همراه ثبت شد. برای 
در  مورد  ارزیابی  معیارهای  براساس  اشغال،  تحت  سطح  تعیین 
مطالعات تعیین جایگاه حفاظتی، پالت های به مساحت 100 مترمربع 
تکرار و بررسی شدند. از رویشگاه گونه و پایه های آن عکس برداری 
شد، شرایط زادآوری گونه و پایه های نورسته ارزیابی و نمونه ها با 
استفاده از منابع علمی معتبر شناسایی شدند. جایگاه حفاظتی گونه 
 IUCN,( طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه  شیوه نامه  بر اساس 

از 
مجموع 

حدود 8000 
گونه گیاهی در 

ایران، حدود 28درصد از 
آنها انحصاری هستند، ایران یکی از 

مهم تـرین مراکز گونه زایی برخی از جنس های 
گیاهی در سطح کره زمین است. در این بین 
 Astragalus، Cousinia، جنس های

Acantholimon، Allium و ... 
بیشترین گونه های انحصاری 

را در خود جای 
داده اند.
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Area of Occupancy/( اشغال  تحت  معیارهای سطح  و   )2017
تعداد   ،)Extent of Occurrence/EOO( حضور  میزان   ،)AOO
افراد جمعیت گونه و شرایط زادآوری مطالعه و از نظر تعیین جایگاه 

حفاظتی ارزیابی شد. 

 مشخصات رویشگاه 
ملی  پارک  بخش  شرقی ترین  در   D. stenocalycina گونه       
گلستان و در محدوده کوچکی در دشت میرزابایلو و در ناحیه رویشی 
ایرانی- تورانی پارک، همچنین در محدوده ای در مجاورت پارک و 
در غرب منطقه حفاظت شده قورخود و شرق و جنوب شرقی رباط 
از  اگرچه  رویشگاه ها  این   .)4 و   1 )شکل های  دارد  رویش  قره بیل 
لحاظ مرزهای جغرافیایی سیاسی، در محدوده استان خراسان شمالی 

به عهده  پارک،  به  مربوط  اما مدیریت حفاظتی بخش  واقع شده اند، 
از  رویشگاه  است.  گلستان  استان  محیط زیست  حفاظت  کل  اداره 
Anabasis aphylla است،  شور  به نسبت  آن،  خاک  و  دشت  نوع 

جنس  از  گونه هایی  و  غالب  گونه های   Artemisia spp. و 
از  گراس ها  انواع  و   Atriplex و   Cousinia ،Salsola
گونه رویشگاه های  هستند.  رویشگاه  این  دیگر  پر تکرار  پایه های 
D. stenocalycina بین عرض جغرافیایی 37/3855 و 37/2941 
درجه شمالی و طول جغرافیایی 56/6128 و 56/2449 درجه شرقی 
قرار دارند و ارتفاع رویشگاه 1240 تا 1515 متر از سطح دریا است 
)جدول 1 (. براساس اطالعات به دست  آمده از ایستگاه تبخیرسنجی رباط 
قره بیل در محدوده رویشگاه گونه، طی دوره آماری سال های 1385 تا 
1396 در این منطقه، دمای کمینه مطلق 29- درجه سانتی  گراد، دمای 

شکل 1- گونه Diaphanoptera stenocalycina و چشم انداز رویشگاه آن )دشت میرزابایلو در پارک ملی گلستان،عکس از فاطمه فدائی(
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بیشینه مطلق 40 درجه سانتی  گراد، میانگین دمای ساالنه 11/956 
درجه سانتی  گراد، میانگین مجموع بارش ساالنه 187/55 میلی  متر 
و میانگین مجموع تبخیر ساالنه 1714 میلی  متر گزارش شده است. 

 مشخصات گیاهشناسی                    
Diaphanoptera s tenocalycina Rech. f. & 
Schiman-Czeika

سانتی متر،   35 تا  ارتفاع  به  پشته ای،  بوته ای،  دولپه ای،  گیاهی     
قطر پشته 25 تا 90 )-100( سانتی متر، در قاعده چندین ساقه  ای، 
انشعابات جانبی منفرد، شکننده،  با  انشعابات اغلب متقابل، به ندرت 
عاجی،  خاکستری  رنگ  به  غده،  بدون  متراکم،  کمابیش  کرک دار 
سرنیزه ای،  میلی متر،   3 تا   1 عرض  و   20 تا   10 طول  به  برگ ها 
تا  نوک کند  سرنیزه ای،  خطی–  کمابیش  باالتر  انشعابات  برگ های 
نوک تیز. گل آذین گرزن تا خوشه گرزن، گرزن های ثانویه 1 تا 2 و 
تا 3/5 )- 5(  اغلب 3  به طول  برگه ها برگ مانند،  به ندرت 3 گله، 
و عرض 0/8 تا 1/1 میلی متر، دمگل ها به طول 3 تا 10 )- 15( 

میلی متر. کاسه گل به طول 8 تا 12 و عرض 2/8 تا 2/9 میلی متر، 
لوله ای تا کمابیش فرفره ای با رگبرگ اصلی کاماًل برجسته و 5 نوار 
اندکی غده ای تا  با کرک های کم و پراکنده و  بین کاسبرگی کاغذی، 
کمابیش بدون کرک، دندانه ها نابرابر به طول 2 تا 3/5 و عرض 1/5 
میلی متر، سه گوش، نوک دراز، به نرمی نوک دار )نوک منقارک دار(. 
گلبرگ ها به طول 16 تا 20 میلی متر، به رنگ صورتی روشن، بخش 
پهنک با عرض 1/4 تا 2 میلی متر، سرنیزه ای باریک، در حاشیه کامل. 
پرچم ها 10 عدد، نسبت به گلبرگ ها برابر، یا اندکی بلندتر. کپسول با 
4 دریچه غضروفی شکوفاست. دانه ها کمابیش کلیوی شکل، زگیل دار. 

)شکل های 2 و 3(
از لحاظ تاکسونومیکی، پهن بودن نیمه باالیی کاسه گل و باریک شدن 
 Diaphanoptera آن در زیر دهانه کاسه مشخصه گونه های جنس
است. این ویژگی در گونه D. stenocalycina به طور ضعیف تر دیده 
 D. stenocalycina گونه  جهات  برخی  از  گفت  می توان  می شود. 
D. transhy� افغانستان( و( D. lindbergii  حد واسط بین گونه های

.)Rechinger & Schiman, 1988( است )ترکمنستان( rcana

Diaphanoptera stenocalycina جدول 1- مشخصات رویشگاه های گونه

کد نمونه هرباریومی ردیف
ارتفاع از سطح دریا مختصات جغرافیاییآدرس رویشگاهجمعیت

(m)

1175F.ایستگاه میرزابایلو، ابتدای مسیر آلمه
37° 20’ 27.8”  N

56° 15’ 11.7”  E
1240

2FUMH42598کیلومتر1 دوراهی شوقان از جاده جاجرم
37° 21’ 12.7”  N

56° 32’ 59.3”  E
1330

3FUMH42605کیلومتر7 دوراهی شوقان از جاده جاجرم
37° 20’ 17.4”  N

56° 36’ 46.2”  E
1306

4FUMH42356دوراهی شوقان، قزل حصار سفلی
37° 17’ 39.1”  N

56° 34’ 51.6”  E
1297

5FUMH43649
منطقه حفاظت شده قورخود، بین جاده دکل و دوراهی دره 

ترنولی
37° 23’ 08.0”  N

56° 26’ 44.8”  E
1515

6FUMH353821400-شمال رباط قره بیل، دشت میرزابایلو
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شکل 2- گونه Diaphanoptera stenocalycina در رویشگاه طبیعی، )دشت میرزابایلو پارک ملی گلستان، عکس از فاطمه فدائی(

شکل 3- گل در گونه Diaphanoptera stenocalycina )عکس از فاطمه فدائی(
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  IUCN جایگاه حفاظتی گونه براساس معیارهای 
این گونه،  از گزارش  با ذکر یک مورد مشکوک  Akhaniا (1998) 
و  متر   1600 ارتفاع  با  آلمه  از   1174-F شماره  نمونه  بر اساس 
آدرس  بودن  اشتباه  احتمال  به  سال 1975،  در  فیروزنیا  جمع آوری 
نمونه اشاره کرده است. نویسنده نیز در بررسی و مطالعات مکرر در 
احتمال صحیح  با  دیگر،  از سوی  نکرد.  مشاهده  را  گونه  این  آلمه، 
بودن آدرس نمونه، امکان از بین رفتن جمعیت احتمااًل اندک آن در 
رویشگاه یادشده وجود دارد که می تواند آسیب پذیر بودن این گونه 

نادر را نشان دهد. 
با بررسی در رویشگاه گونه، بیشترین پایه های آن در محدوده کوچکی 
در دشت میرزابایلو در نزدیکی مسیر دستیابی به منطقه آلمه و بخش 
سمت  به  منطقه  این  از  گرفتن  فاصله  با  و  شد  یافت  پارک  مرکزی 
کمتری  پایه های  تعداد  میرزابایلو،  دشت  بخش  شمالی ترین  حاشیه 
تعیین سطح  با هدف  تعریف شده  پیش فرض  به  توجه  با  دیده شدند. 
تحت اشغال )AOO( گونه در نرم افزار ژئوکت، که برای هر مشاهده و 
جمعیت گونه، 4 کیلومترمربع در نظر گرفته می شود، اندازه گیری این 
کمیت برای گونه مورد مطالعه با رویشگاه محدود و جمعیت کوچک 
پیمایش  و  میدانی  ارزیابی  بنابراین مالک،  نیست،  پراکنده صحیح  و 
دشت  رویشگاه  حفاظت شده  منطقه  در  پیمایش  با  است،  عرصه  در 
میرزابایلو اندازه جمعیت گونه حدوداً 0/25 کیلومترمربع اندازه گیری 
شد، بر این اساس نرم افزار ژئوکت برای اندازه گیری سطح تحت اشغال 

در تمام نقاط از جمله گزارش های هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد 
تنظیم  کیلومتر(   0/5( متر  رکورد500  هر  اندازه ضلع  با   )FUMH(
شده و سطح تحت اشغال )AOO( گونه به میزان 1/5 کیلومترمربع به 
دست آمد. در مطالعه Memariani و همکاران )2016(، معیار سطح 
تحت اشغال )AOO( برای این گونه، 112 کیلومترمربع و نزدیک به 
معیار میزان حضور گونه )یعنی 152 کیلومترمربع( محاسبه شده است، 
انقراض )EN(« قرار گرفته  بنابراین، در جایگاه حفاظتی »در حال 
است. با توجه به توضیحات بخش »روش پژوهش« در این مطالعه، 
اندازه گیری  برای   Geocat نرم افزار  تنظیمات  نحوه  به  مورد  این 
میزان حضور گونه در  مطالعه،  این  مربوط است. در  اندازه جمعیت 
محدوده انتشار آن )EOO( با استفاده از نرم افزار ژئوکت 164/078 

کیلومترمربع مشخص شد ) شکل 4(. 
تعداد پایه به طور متوسط در هر 100 مترمربع حدود 3 فرد، زادآوری 
گونه، کم و به شدت تحت تأثیر میزان بارش ارزیابی شد. به طوری که 
تنها در سال پربارش، تعداد اندکی از پایه های نورسته مشاهده شدند. 
عامل تهدید کننده برای جمعیت کوچک این گونه، تغییرات هر چند 
کوچکی است که در رویشگاه آسیب پذیر آن روی می دهد. از جمله 
این تغییرات ایجاد شیارهای غیر اصولی در رویشگاه به عنوان مانعی 
آن  از  حیاط وحش  خروج  یا  پارک،  محدوده  به  افراد  ورود  برای 
عملکردی  به دلیل  گونه،  پایه های  بردن  بین  از  عالوه بر  که  است 
مشابه زهکش، باعث خشک تر شدن خاک آن شده  است. بر اساس 

Diaphanoptera stenocalycina شکل 4- میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه
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نتایج به دست آمده از آنالیز نرم افزار ژئوکت، جایگاه حفاظتی گونه 
 »)EN( انقراض  حال  »در   ،)EOO( حضور  میزان  اندازه  بر اساس 
انقراض  بحران  »در   ،)AOO( اشغال  تحت  سطح  اندازه  بر اساس  و 
اینکه شکل جمعیت  به  با توجه  )CR(« معرفی می شود )شکل 4(. 
بوده و زادآوری  پراکنده  به صورت  افراد  به صورت لکه ای و  گونه 
اندکی دارند و رویشگاه آن نیز آسیب پذیر است، مالک تعیین جایگاه 
حفاظتی، سطح تحت اشغال و اندازه جمعیت در نظر گرفته و جایگاه 
حفاظتی این گونه در ایران )و دنیا( در سطح »در بحران انقراض یا

 CRا (Critically Endangered(« تعیین شد. 
به ویژه  و  انحصاری  گونه های  به  ویژه  توجه  ضمن  می رسد  نظر  به 
گونه هایی که به صورت کم تعداد و با رویشگاه های محدود در پارک 
ملی گلستان حضور دارند، الزم است برنامه حفاظتی جداگانه ای با 
گسترش  بسا  چه  و  پایه ها  افزایش  برای  هدفمند  حمایت  رویکرد 
سطح رویشگاه این گونه ها انجام شود و رویشگاه های اندک این گونه 
همچنین،  گیرند.  قرار  حفاظت  تحت  نیز  پارک  مجاور  محدوده  در 
منابع  ژن  بانک  در  منحصر به فرد  ژنتیکی  ذخیره  این  بذر  نگهداری 

طبیعی و استقرار آن در باغ های گیاه شناسی پیشنهاد می شود.
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