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 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
.Nepeta dschuparensis Bornm از تیره نعنا   

احمد پورمیرزایی1*، زیبا جم زاد2، ماشااهلل غنچه پور3، منصور دهقان3 و عادل جلیلی2
چکیده

Nepeta dschuparensis  )پونه جوپاری( از تیره نعنا، گیاهی علفی و چندساله و انحصاری استان کرمان است و در دامنه های 
صخره ای و سنگی حضور دارد. این گونه از تعداد یازده رویشگاه جمع آوری شد که تراکم آن در محل نمونه تیپ )مناطق 
مرتفع کوه جوپار( بیشتر از سایر مناطق است. جایگاه حفاظتی گونه با استفاده از دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از 
طبیعت )IUCN( بررسی و سطح تحت اشغال آن براساس مشاهدات و اندازه گیری های میدانی 2/5 کیلومترمربع برآورد 
شد. بنابراین، براساس معیارهای سطح تحت اشغال، کاهش اندازه جمعیت ها، کاهش کیفیت رویشگاه، تعداد رویشگاه ها 
این  قرار می گیرد. همچنین، محدوده حضور   )Critically Endangered: CR( انقراض«  بحران  منقطع »در  و جمعیت های 
گونه بر اساس محاسبات نرم افزار ژئوکت )Extent of Occurrence/EOO(، 18815/295 است که بر این اساس این گونه 
»آسیب پذیر« است. در رویشگاه تیپ این گونه، چرای دام یکی از عوامل تهدید کننده است. در سایر مناطق، عالوه بر چرای 
دام، مجاورت با اراضی زراعی و تغییر کاربری کشاورزی، از عوامل جدی تخریب آن محسوب می شود. خشک سالی های 
اخیر نیز، احتمااًل تهدیدی جدی برای این گونه در سال های آینده خواهد بود. اعالم رویشگاه های حفاظت شده توسط سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت خارج از رویشگاه در باغ های گیاه شناسی و بانک ژن منابع طبیعی ایران برای 

جلوگیری از انقراض باید در برنامه کار حفاظت از این گونه قرار گیرد. 
Nepeta dschuparensis ،گونه های انحصاری ،IUCN ،واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی

Abs tract
Nepeta dschuparensis (Lamiaceae) is a perennial herbaceous plant endemic to the Kerman province, growing 
in rocky, stony slopes. This species was collected in 11 habitats, but its density is higher in the heights of Jopar 
Mountain (type locality) than in other areas. The species conservation status was assessed using the guidelines 
of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Based on field observations and measurements, 
its area of occupancy was estimated at 2.5 km2. Therefore, according to the criteria of the area of occupancy, 
the reduction of population size, reduction of quantity and quality of habitats, and intermittent populations are in 
the category of Critically Endangered (CR). Also, the range of presence of this species (Extent of Occurrence / 
EOO) according to the calculations of GeoCAT software is 18815.295 Km2, which is in a vulnerable status. In the 
type habitat of this species, grazing is one of the threatening factors. In other areas, besides livestock grazing, 
proximity to agricultural land and agricultural land-use change are serious causes of destruction. Droughts in 
recent years are also likely to pose a threat to the species in the coming years. To prevent the extinction of 
this species, in-situ protection by the Forests, Range, and Watershed Management Organization and ex-situ 
protection in Botanical Gardens and the Gene Bank of Natural Resources of Iran should be included in the 
conservation work plan..

Keywords: Conservation status, IUCN, endemic species, Nepeta dschuparensis.
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The conservation status of Nepeta dschuparensis Bornm. (Lamiaceae)
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 مقدمه
معادل  مساحتی  با  ایران  شرقی  جنوب  در  کرمان  استان 
وسعت  از  11درصد  از  بیش  کیلومترمربع،   182،193
بزرگ ترین و  لحاظ وسعت،  از  و  بر می گیرد  در  را  کشور 
پهناورترین استان کشور به حساب می آید. تنوع آب و هوایی 
قابل توجه  توپوگرافی  خاص  شرایط  به دلیل  کرمان،  استان 
 است. اقلیم استان در نواحی شمال و شمال غربی، خشک، 
جنوب  در  و  مرطوب  و  گرم  شرقی،  جنوب  و  جنوب  در 
غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است. بارندگی های استان 
از 30-60 میلی متر در دشت نرماشیر و شهداد، 400-350 
 400 از  بیش  تا  بارز  جبال  و  ده بکری  رابر،  کوه های  در  میلی متر 
میلی متر در گوغر و بافت متغیر است. تنوع اقلیمی و توپوگرافیکی 

بر تنوع پوشش گیاهی اثر بسزایی داشته است )بی نام، 1374(.
کشور  در سطح  پرتوان  اکولوژیکي  پهنه  یک  به عنوان  کرمان  استان 
با تکیه بر قابلیت ها و مقتضیات منطقه اي، تنوع اقلیمي و زیستي با 
از موقعیتی  عرصه های جنگلی و مرتعی متنوع و وجود قلل متعدد 
خاص و ویژه برخوردار است. شرایط مورفوکلیمایی و بیوکلیماتیک 
استان، جغرافیاي گیاهي متنوعي را به وجود آورده است، به طوري که 
55/8درصد از محدوده جغرافیایي استان به عرصه جنگل ها و مراتع 

اختصاص یافته است )معادل 10/1میلیون هکتار(. 
جنس Nepeta با 80 گونه در ایران یکی از بزرگ ترین جنس های 
و  تنوع  مراکز  از  یکی  ایران،  است.  ایران  فلور  در  نعناییان  تیره 
گونه زایی این جنس است، این جنس با داشتن 54 درصد گونه های 

انحصاری )43 گونه( اهمیت ویژه ای در فلور ایران دارد. در میان 
وجود  محدودی  پراکندگی  جنس،  این  انحصاری  گونه های 

دارد، به طوری که حضور آنها محدود به یک استان و گاهی 
محدود به یک رویشگاه خاص است. استان کرمان 

با داشتن کوه های  به دلیل شرایط توپوگرافی و 
مهمی هم چون کوه هزار ،الله زار، جوپار 

آب و هوایی  شرایط  همچنین  و....، 
گونه زایی  مناطق  از  یکی  ویژه، 

است.   Nepeta جنس 
از  انحصاری  وجود 9 گونه 

استان، که شش  این جنس در 
گونه از میان آنها به طور انحصاری 

در کرمان می رویند، اهمیت این استان را 
ازنظر حفاظت از گونه های گیاهی این جنس 

آشکار می کند )جم زاد، 1391(.
حفاظتی  وضعیت  ارزیابی  برای  حاضر،  حال  در 

معیارهای  و  قوانین  از  نادر  و  انحصاری  گونه های 
Inter- طبیعت  از  حفاظت  برای  جهانی  اتحادیه  )استاندارد 

 )national Union for Conservation of Nature: IUCN
استفاده می شود. طبق داده های IUCN، از مجموع حدود 422،683 

بررسی  گونه   38,630 حفاظتی  وضعیت  گزارش شده،  گیاهی  گونه 
خطر  معرض  در  گونه   15,774 تعداد  میان  این  از  که  است  شده 
حفاظتی  جایگاه   .)Foggi, 2014; IUCN 2019( شده اند  معرفی 
 Jamzad و Jalili گونه های گیاهی ایران، به صورت مقدماتی توسط
 21 و  آسیب پذیر  گونه   432 آن  بر اساس  و  شد  بررسی  ا)1999( 

گونه در معرض خطر انقراض معرفی شدند. جایگاه حفاظتی تعدادی 
است. جم زاد  بررسی شده  پیش از  این  نیز،  نعنا  خانواده  گیاهان  از 
محبی   ,Salvia aristata گونه  حفاظتی  جایگاه   )1396( معین  و 
و  فیضی  و  ایران  مرزه های  حفاظتی  جایگاه   )1395( همکاران  و 
را   Scutellaria xylorrhiza حفاظتی  جایگاه   )1398( همکاران 
بررسی کردند. جایگاه حفاظتی  Salvia sclareopsis از کوه های 
زاگرس و کوه گمو در کردستان عراق، که در مناطق تقریبًا گرمسیر 
این رشته کوه ها می روید، نیز توسط مهرنیا و همکاران )1399( مطالعه 
و بررسی شد. میرحسینی و همکاران )1398( جایگاه حفاظتی گونه 
انحصاری ارونه یزد ی Hymenocrater yazdianus، سلطانی پور 
مورخوش  انحصاری  گونه  حفاظتی  جایگاه   )1399( همکاران  و 
)1400( جایگاه  و همکاران  پورمیرزایی  و   Zhumeria majdae
در  را    N. rivularis و   Nepeta assurgens گونه  دو  حفاظتی 

استان کرمان بررسی و مطالعه کردند.

 روش تحقیق
جایگاه  تعیین  ملی  طرح  دستورالعمل  براساس  پژوهش،  این  در 
حفاظت  جهانی  اتحادیه  دستورالعمل  و  ایران  گیاهان  حفاظتی 
گربه  نعنای  جنس  از  انحصاری  گونه   ،)IUCN( طبیعت  از 
مناطق  شد.  ارزیابی  کرمان  استان  در   )Nepeta(
نمونه های  و  فلور  منابع  از  استفاده  با  گونه  پراکنش 
به  مربوط  داده های  و  تعیین  هرباریومی، 
و  متعدد  میدانی  مشاهدات  با  گونه  حضور 
سطح  گونه،  انتشار  محدوده  شناسایی 
و  همراه  گونه های  اشغال،  تحت 
بررسی  تهدیدکننده  عوامل 
به  مربوط  اطالعات  شد. 
ارتفاع  شامل  رویشگاه ها 
مختصات  دریا،  سطح  از 
ثبت  شیب  جهت  و  جغرافیایی 
افراد جمعیت  تعداد  برای محاسبه  شد. 
پراکنش  مناطق  به  اشغال  تحت  سطح  و 
مستقر  مترمربعی   100 پالت  مراجعه،  گونه، 
شد،  تهیه  همراه  و  غالب  گونه های  فهرست  و 
جایگاه  شد.  ثبت  نیز  تخریب  عوامل  و  رویشگاه  نوع 
جهانی  اتحادیه  شیوه نامه  براساس  گونه ها  این  حفاظتی 
معیارهای  از  استفاده  با  و   )IUCN, 2017( طبیعت  از  حفاظت 
تحت  سطح   ،)Extent of Occurrence/ EOO(حضور میزان 

استان 
کرمان به دلیل 

شرایط توپوگرافی و با 
داشتن کوه های مهمی هم چون 

کوه هزار ،الله زار، جوپار و....، همچنین 
شرایط آب و هوایی ویژه، یکی از مناطق گونه زایی 

جنس Nepeta است. وجود 9 گونه انحصاری از این 
جنس در استان، که شش گونه از میان آنها به طور 

انحصاری در کرمان می رویند، اهمیت این 
استان را ازنظر حفاظت از گونه های 

گیاهی این جنس آشکار 
می کند
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کیفیت  اندازه جمعیت و   ،)Area of Occupancy/ AOO( اشغال 
از  استفاده  با  نیز  گونه  حضور  میزان  شد.  مشخص  رویشگاه 
 geocat.kew.org, Bachman( تعیین شد    GeoCAT نرم افزار 

.)2011

Nepeta dschuparensis Bornm. 
نام فارسی: پونه جوپاری

به  چوبی،  قاعده  با  چندساله  علفی،  گیاهی  گیاه شناسی:  مشخصات 
ارتفاع 20 تا 35 سانتی متر. ساقه  راست- خیزان، از قاعده منشعب، 
پوشیده از کرک های متراکم زگیل مانند غده ای و بدون غده. برگ های 

انتها نوک تیز، با حاشیه دندانه ای  قاعده ای و ساقه ای دمبرگ دار، در 
اره ای، پوشیده از غده های پایک دار و کرک های ساده، برگ های ناحیه 
گل آذین در قاعده بریده یا گوه ای پهن. گل آذین گرزن، چرخه ها دور 
میلی متر،   3/5 تا   0/5 به عرض  و   5 تا   2 طول  به  برگه ها  هم.  از 
با  سرنیزه ای. کاسه گل به طول 4 تا 6 میلی متر، لوله ای- استکانی، 
گلوی راست. جام گل به طول 10 تا 16/5 میلی متر، آبی، لوله جام 
از کاسه بیرون آمده، در سطح بیرونی پوشیده از کرک های زگیل مانند 
غده دار. فندقه به طول 1/4 و به عرض 0/8 میلی متر، تخم مرغی– 

سه وجهی، با سطح صاف )جم زاد، 1391( )شکل های 4-1(.
سنگی صخره ای،  دامنه های  رویشگاه: 

شکل 2- سرشاخه گل دار Nepeta dschuparensis )عکس از: احمد پورمیرزایی(            

شکل 1- حضور گونه Nepeta dschuparensis در دامنه های صخره ای و سنگی کوه جوپار )عکس از: احمد پورمیرزایی(

شکل 3- بخشی از بوته Nepeta dschuparensis )عکس 
از: احمد پورمیرزایی(
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یازده  در  کرمان  استان  در  گونه  این  کرمان:  استان  در  پراکندگی 
رویشگاه حضور دارد )جدول 1(. 

مناطق  در  بیشتر  گونه  این  پراکنش  گونه:  تهدیدکننده  عوامل 
مختلف،  مناطق  در  گونه  تهدید  عوامل  و  است  مرتفع  کوهستانی 
کوه جوپار(، حضور  )ارتفاعات  تیپ  در رویشگاه  است،  متفاوت 
این  می رود،  به شمار  تهدیدکننده  عوامل  از  یکی  دام  چرای 
زادآوری  می شود.  چرا  دام  توسط  بیشتر  خزان،  هنگام  در  گونه 
بیشتر  در  است.  پایین  بسیار  زیاد،  بذر  تولید  علی رغم  گونه، 
زرند  مناطق  در  اما  است،  مشابه  وضعیت  یادشده،  رویشگاه های 
)باب گرگی(،  ساردوئیه  و  نصراهلل خان(  ریزو،  دهنه  )چاه کین، 
در  گونه  این  رویشگاه  قرارگرفتن  به دلیل  دام،  چرای  عالوه بر 
عوامل  از  کشاورزی،  زمین های  توسعه  زراعی،  اراضی  مجاورت 
خشک سالی های  به  می توان  همچنین،  است.  آن  تخریب  جدی 
چند سال اخیر اشاره کرد، به طوری که نبود بارش برف و نزوالت 
آینده خواهد  این گونه در سال های  نابودی  احتمااًل سبب  جوی، 

شد.

 IUCN  جایگاه حفاظتی گونه براساس معیارهای 
 Area( گونه  اشغال  تحت  سطح  محاسبه  برای  ژئوکت  نرم افزار 
از  یک  هر  پیش فرض،  به صورت   ،)of Occupancy/ AOO
چهار  مساحت  )به  کیلومتر   2 ابعاد  با  مربعی  را  مشاهده شده  نقاط 

نرم افزار  ارزیابی،  این  در  بنابراین،  می گیرد.  نظر  در  کیلومتر مربع( 
ژئوکت سطح تحت اشغال گونه Nepeta dschuparensis را 40 
این ترتیب، گونه »در معرض خطر  با  کیلومترمربع برآورد کرد که 
نتایج  براساس  اما  گرفت،  قرار   )Endargered/EN( انقراض« 
به  توجه  با  و  میدانی  اندازه گیری های  و  از مشاهدات  به دست آمده 
شیوه نامه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، به دلیل اینکه سطح 
کمتر  و   )1 )جدول  کیلومتر   2/53 مورد بررسی  گونه  اشغال  تحت 
انقراض«  بحران  »در  حفاظتی،  از نظر  است،  کیلومتر مربع   10 از 
)Critically Endangered/CR( است. تعداد پایه های بالغ آن در 
یک جمعیت، با توجه به استقرار پالت های 100 مترمربعی، حدود 
جوپار(.  کوه  در  تیپ  رویشگاه  محل  )در  شد  تعیین  پایه   1،650
است،  منفک  و  محدود  بسیار  پایه ها  تعداد  رویشگاه ها،  سایر  در 
 ،)Extent of Occurrence/ EOO( حضور  محدوده  همچنین 

18815/295 کیلومتر مربع محاسبه شد.

 نتیجه گیری و بحث
با توجه به محدود بودن پراکندگی جغرافیایی گونه های انحصاری 
به یک منطقه خاص در سطح کره زمین، این گونه ها ازنظر حفاظتی 
 N. dschuparensis ارزش و اهمیت ویژه ای دارند. درمورد گونه
منطقه  در  زادآوری  عالئم  متأسفانه  فراوان،  بذر  تولید  وجود  با 
پایینی  مناطق  در  تولید شده  بذرهای  بیشتر  نمی شود،  مشاهده 

شکل 4- گل آذین Nepeta dschuparensis )عکس از: احمد پورمیرزایی(
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Nepeta dschuparensis جدول 1- مشخصات جغرافیایی رویشگاه های گونه

ارتفاع از سطح دریا طول جغرافیایی )درجه(عرض جغرافیایی )درجه(منطقهردیف
سطح تحت اشغال شیب)متر(

)کیلومترمربع(

کرمان، بافت، پارک ملی 1
0/0001شمالی28,74786152,5242782224خبر، مزار، دره بازیدر

کرمان، کوه جوپار، مسیر 2
1/2شرقی29,93030657,1718063414جان پناه دوم

کرمان، کوه جوپار، 3
1شرقی29,92600657,1708393783نزدیک جان پناه دوم

کرمان، ساردوئیه، 4
0/01غربی29,09300057,5536672979باب گرگی

5
کرمان، قلعه عسکر، 
گنوئیه، سنگوئیه، 

کوه شاه الله زار
0/1شمالی29,38544456,7196943320

کرمان، بردسیر، بیدخون، 6
0/1شمالی29,58308156,4723333170مسیر یخدون

کرمان، بردسیر، 7
0/1شمالی29,45774256,7150813036قلعه عسکر، دهنه هرارون

8
کرمان، بن در والی آباد، 
چشمه امام رضا به 

سمت کافر کوه
شمال و 30,29123657,3384692658

0/01شرقی

کرمان، سه کنج، دهنه 9
0/0001شرقی30,02332557,4843532817آبشار

کرمان، زرند، چاه کین، 10
0/0001شرقی30,68916756,2175002300دهنه ریزو، نصراهلل خان

11
کرمان، بن در والی آباد، 
چشمه امام رضا، کوه 

مهر
شمال و 30,29660657,3588292935

0/01شرقی

حد،  از  بیش  چرای  و  دام  حضور  اما  می شوند،  پراکنده  صخره ها 
مانع از رشد و زادآوری آنها می شود. در محل رویشگاه تیپ )کوه 
جوپار(، در قسمت هایی، به دلیل شیب تند صخره ها و حضور کمتر 
شد  مشاهده  زیاد  به نسبت  تاج  قطر  و  شادابی  با  پایه هایی  دام، 
با گونه های مجاور است.  یا رقابت  نشان دهنده قدرت رویش،  که 
مشاهدات صحرایی حاکی از منفک بودن اکثر جمعیت ها است، تنها 
شرقی  شیب های  در  زیادی  به نسبت  جمعیت  جوپار  کوه  محل  در 
مشاهده شد که تا ارتفاع حدود 3،800 متر از سطح دریا حضور 

)با   LR سطح  در  قبلی،  پژوهش های  در  بررسی شده  گونه  دارد. 
ریسک پایین( معرفی شده است )Jalili & Jamzad, 1999(. ازنظر 
نگارنده، دلیل این تغییر رتبه، برآورد جایگاه کنونی براساس معیار 
به  از مشاهدات صحرایی  که  است   )AOO( اشغال  تحت  مساحت 
دست آمده است. درواقع، در ارزیابی گذشته از معیارهای متفاوت 

دیگری استفاده شده بود.
به ویژه  آسیب پذیر  رویشگاه های  در  انحصاری  گونه های  حضور 
اسکان  محل  روستاها،  مسکونی،  مناطق  محدوده  رویشگاه های 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 130

روبه رو  متعددی  تهدید های  و  خطرات  با  را  آنها  مراتع،  و  عشایر 
می کند. درنتیجه، این گیاهان نیاز به برنامه های ویژه برای حفاظت 
و  بهترین  اصلی  رویشگاه  در  حفاظت  اینکه  به  توجه  با  دارند. 
این  به  توجه  است،  گیاهان  از  حفاظت  روش  اقتصادی ترین 
که  این  به  توجه  با  گیرد.  قرار  کار  برنامه  در  باید  رویشگاه ها 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مسئولیت حفاظت از 
رویشگاه های طبیعی را بر عهده دارد، پیشنهاد می شود بخش هایی 
سازمان،  این  سوی  از  مهم،  انحصاری  گونه  این  رویشگاه های  از 
برای  شوند.  حفاظت  و  تعیین  حفاظت شده  رویشگاه های  به عنوان 
جمع آوری  گونه ها  این  بذور  باید  نیز  رویشگاه  از  خارج  حفاظت 
و در بانک ژن منابع طبیعی ایران نگهداری شوند. گونه های جنس 
و  تکثیر  بنابراین  می شوند،  تکثیر  بذر  توسط  به راحتی   Nepeta
از  یکی  به عنوان  می تواند  نیز  گیاه شناسی  باغ های  در  آنها  کاشت 
قرار  از رویشگاه اصلی مورد توجه  روش های حفاظت در خارج 

گیرد.
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