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چکیده
گونه .Hymenocrater yazdianus Rech. f  گیاهی چند ساله از تیره نعنا و انحصاری ایران است. این گونه د ر جنوب و غرب 
استان یزد و د ر مناطق كوهستانی با شیب تند می روید. جایگاه حفاظتی این گونه بر  اساس شیوه نامه اتحاد یه جهانی حفاظت از 
طبیعت )IUCN( و با استفاد ه از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و اند ازه جمعیت تعیین شد. سطح تحت اشغال گونه 
Hymenocrater yazdianus با اند ازه گیری مید انی د ر رویشگاه های آن، 0/001225 كیلومترمربع و میزان حضور گونه 
د ر محد ود ه انتشار آن، 162/8 كیلومترمربع برآورد شد. بر  اساس نتایج این مطالعه، گونه Hymenocrater yazdianus د ر 
طبقه د ر بحران انقراض قرار می گیرد. مشاهد ات صحرایی نشان د اد فقد ان مد یریت و بهره برد اری نامناسب مانند عد م رعایت 
فصل چرا و تخریب رویشگاه از عوامل اصلی تهد ید كنند ه این گونه كمیاب به شمار می روند. با توجه به اهمیت حفظ گونه های 
انحصاری و د ر بحران انقراض، اعالم رویشگاه حفاظت شد ه د ر محد ود ه حضور گونه، جمع آوری بذر گیاه و نگهد اری د ر بانك 
ژن منابع طبیعی و پژوهش د ر زمینه احیای گونه د ر رویشگاه اصلی یا كاشت آن د ر باغ های گیاه شناسی ضروری به نظر می رسد.
واژههایکلیدی: جایگاه حفاظتی، اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت، گونه انحصاری، Hymenocrater yazdianus، یزد

Abstract
Hymenocrater yazdianus Rech. f. is a perennial plant, belonging to the Lamiaceae family. It is a local endemic 
species in Yazd province, center of Iran. The habitat of this species is distributed in the south and west of province 
in mountainous areas with a steep slope.  Based on IUCN guidelines, three criteria were used to evaluate the 
status of this pecies: extent of occurrence (EOO), area of occupancy (AOO) and size of populations. According 
to the field survey and plot sampling, H. yazdianus occupies an area of 0.001225Km2, and the extent of 
occurrence is 162/8 Km2. Thus, according to the results of this study, H. yazdianus is recognized as "Critically 
Endangered". Field observations showed that the lack of management and inappropriate exploitation such as 
non-observance of the grazing season and degradation of habitat were considered as the main threats to this 
rare species. Given the importance of conserving endemic and critically endangered species, it seems necessary 
to define its natural habitat areas as protected habitats as well as storing its seeds in the natural resources 
gene bank and doing research on the reclamation methods or planting the study species in Botanical Gardens.

Keywords: Conservation status, IUCN, endemic species, Hymenocrater yazdianus, Iran
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مقدمه
افزایش میزان استفاد ه مستقیم بشر از زمین با گسترش شهری، 
حفاری و معد ن كاوی یا د ست اند ازی های  غیرمستقیم مانند 
مد یریت غلط و هجوم گونه های مهاجم، بقای جمعیت  گیاهی 
و ذخایر ژنتیكی را تهد ید می كند. افزایش فهرست گیاهان 
د ر حال انقراض یا منقرض شد ه موجب نگرانی محققان د ر 
زمینه حفاظت از گیاهان شد ه است )مصلح آرانی، 1388(.

گیاهی  تنوع  مهم  مراكز  از  یكی  به عنوان  ایران  كشور 
د رصد   22 به  نزد یك  می شود.  شناخته  قد یم  د نیای 
پوشش  فلوریستیك  تركیب  د ر  موجود  گیاهی  گونه های 

 .(Jalili & Jamzad, 1999) هستند  انحصاری  ایران،   گیاهی 
ایران  گیاهی  گونه های  حفاظتی  جایگاه  مقد ماتی  بررسی 

معرض  د ر  گونه   21 و  آسیب پذیر  گونه   432 د اد،  نشان 
.(Jalili & Jamzad, 1999) هستند  انقراض  خطر 

تیره  از   Hymenocrater جنس 
 12 جهان  د ر  نعنا(   Lamiaceae(

نقاط  د ر  آن  گونه   9 كه  د ارد  گونه 
فلور  د ر  و  د ارند  وجود  ایران  مختلف 

د ر  گیاهان  این  است.  شد ه  گزارش  ایران 
گونه   5 د ارای  و  می رویند  كوهستانی  مناطق 

با پراكنش محد ود هستند )جم زاد، 1391(. انحصاری 
.Hymenocrater yazdianus Rech. f یكی از گونه های 

انحصاری ایران است كه د ر سطح بسیار محد ود د ر استان یزد 
پراكنش د ارد. زارع زاد ه و همكاران )1386( با بررسی اكولوژیك سی 
و چهارگونه گیاه اسانس د ار تیره نعنا د ر استان یزد، گونه د ارویی و 
اسانس د ارHymenocrater yazdianus را به عنوان گونه آسیب پذیر 
استان یزد معرفی كرد ند. این گونه د ر اقلیم  نیمه خشك سرد و مد یترانه ای 
فراسرد و د ر خاك های شنی- رسی با شیب 5 تا 50 د رصد حضور 
د ارد. د ر پژوهشی كه به تازگی انجام شد ه است، بازد ه اسانس برگ 
Hymenocrater yazdianus، جمع آوری شد ه از استان یزد را یك 
د رصد(،   13/9( بتاكاریوفیلن  شامل  را  آن  عمد ه  تركیبات  و  د رصد 
و  د رصد(   17/6( سینئول   8 و   1 د رصد(،   10/4( اكسیدكاریوفیلن 
.(Morteza Semnani, 2016) آلفاپینن )10/6 د رصد( اعالم كرد ند

انحصاری  گونه  چند ین  حفاظتی  جایگاه  اخیر  سال  چند  د ر 
با   )1395( همكاران  و  محبی  شد.  تعیین  محققین  توسط  ایران 
گونه ها  این  ایران،  انحصاری  مرزه  گونه   6 بررسی جایگاه حفاظتی 
را د ر طبقه د ر بحران انقراض قرار د اد ند. پناهی و جم زاد )1396( با 
ایران، به جز آرایه مطالعه جایگاه حفاظتی 9 تاكسون از بلوط های 

اbrantii var. brantiiا Quercus كه د ر طبقه نزد یك به تهد ید معرفی 
شد، سایر آرایه های جنس بلوط را د ر طبقه آسیب پذیر قرار د اد ند. از 
نظر د یناروند و حمزه )1396( گاو زبان خوزستانی د ر طبقه د ر معرض 
خطر انقراض قرار د ارد. جایگاه حفاظتی گونه Salvia aristata نیز 
د ر پژوهش جم زاد و معین )1396( د ر معرض خطر انقراض تعیین شد، 
همچنین نتایج بررسی حاتمی و همكاران )1396( نشان د اد گونه
د ارد.  قرار  انقراض  بحران  د ر   Salvia lachnocalyx
گونه های  حفاظتی  جایگاه  همكاران  و  جلیلیان 
و  )1396(  Zeugandra iranica انحصاری 

 Silene parrowiana  )1397( را بررسی كرد ند، 
از نظر آنها، این گونه ها نیز د ر بحران انقراض 
هستند. معروفی )1396( با بررسی گیاه گل 
با نگرانی  صد تومانی این گونه را د ر طبقه 
كم قرار د اد. نتایج پژوهش حاتمی و همكاران 
شیرازی نخود  انحصاری  گونه  د اد  نشان   )1397(
د ر  طبقه  د ر   (Cicer stapfianum Rech. f.)
 )1397( همكاران  و  بتولی  د ارد.  قرار  انقراض  بحران 
جنس  از  انحصاری  زیر گونه ای  حفاظتی  جایگاه  بررسی  با 
Acantholimon glabratum Assadi subsp.) كاله میرحسن 
د ر گروه د ر  را  این زیرگونه   (kashanense Batuli & Assadi 
بحران انقراض طبقه بند ی كرد ند. محمود ی )1397( نیز گونه  انحصاری  
د یگری با نام Campanula lamondiae را ارزیابی كر د و آن را د ر 

طبقه د ر بحران انقراض قرار د اد.
گونه های انحصاری د ر سطح جهانی و ملی اهمیت زیاد ی د ارند. 
تنوع ژنتیكی منحصر به فرد آنها موضوع مهمی برای مطالعات د ر سطح 
ملی به  شمار می رود. همچنین از نظر مطالعات جغرافیای زیستی و 
ویژه ای  اهمیت  از  آنها تحت  عنوان گونه های خاص،  انتشار  الگوی 
 Krajewske, 1991; Sharbek, 2008; Rana &) برخورد ارند 

افزایش
فهرست

گیاهاندرحال
انقراضیامنقرضشدهموجب
نگرانیمحققاندرزمینه

حفاظتازگیاهان
شدهاست.
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متوسطتعدادپایهدرقطعهنمونهسطحتحتاشغال)کیلومترمربع(محلپراکنشردیف
ارتفاعازسطحدریا)متر(مختصاتجغرافیایی)25مترمربع(

 شهرستان تفت- نصرآباد-1
 E "17 '41 ̊  53 0/0001005/5روستای مزرعه گلیوك

31 ̊ 45' 02" N
2500

 شهرستان صد وق- صد رآباد-2
 E "31 '42 ̊  0/000075253 قلعه معین آباد

31 ̊ 52' 30" N
2650

 شهرستان صد وق- خضرآباد-3
 E "29 '58 ̊  0/0010502/853 روستای د رب رز

31 ̊ 49' 50" N1880

جد ول1- مشخصات رویشگاه های گونه .Hymenocrater yazdianus Rech. f د ر استان یزد
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شكل1- گونه .Hymenocrater yazdianus Rech. f  د ر رویشگاه طبیعی

  Hymenocrater yazdianus Rech. f.  شكل2- منظره ای از رویشگاه طبیعی قلعه معین آباد گونه

Ranade, 2009). اهمیت شناسایی جایگاه حفاظتی گیا هان انحصاری 

ایران و برنامه ریزی برای حفاظت از آنها به حد ی است كه وضعیت گیاهان 
د ر رویشگاه های طبیعی د ر راستای یك طرح تحقیقاتی ملی )جلیلی و 
جم زاد، 1395( د ر حال انجام است. از آنجا كه گیاهان بومی هر كشوری 
آسیب پذیرند،  بسیار  انقراض  برابر  د ر  آنها  پراكنش  محد ود یت  به د لیل 
حفاظت از آنها نیازمند مطالعات علمی و فعال است. با توجه به اهمیت 
برای حفظ  برنامه ریزی  با هد  ف  و  جایگاه گونه های د ر معرض خطر 

و احیای این گونه ها، مطالعه حاضر به بررسی جایگاه حفاظتی گونه
.Hymenocrater yazdianus Rech. f می پرد ازد.

موادوروشها 
با استفاد ه از منابع موجود مانند فلور ایران ) جم زاد، 1391( و گزارش 
و  یزد  استان  گیاهان  شناسایی  و  جمع آوری  تحقیقاتی  طرح  نهایی 
تشكیل هرباریوم استانی )باغستانی و همكاران، 1379؛ میرحسینی 
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توسط  شد ه  انجام  مطالعات صحرایی  همچنین  همكاران، 1385(،  و 
با  شد.  مشخص  یزد،  استان  انحصاری  گونه  این  پراكند گی  نگارند ه، 
بازد ید های صحرایی و برد اشت 14 قطعه نمونه د ر رویشگاه های این 
گونه، جایگاه حفاظتی این گونه مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین 
طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحاد یه  شیوه نامه  از  حفاظتی  جایگاه 
(IUCN, 2017) و سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و تعد اد 

افراد جمعیت استفاد ه شد.

مشخصاترویشگاه
با  كوهستانی  مناطق  د ر  و  یزد  استان  غرب  و  جنوب  د ر  گونه  این 

گیاهان  .)6 تا   1 شكل های  و   1 )جد ول  د ارد  پراكنش  تند  شیب 
Nepeta persica, Nepeta saccharata

 Marrubium crassidens, Anabasis aphylla
 Hesperis leucoclada, Peganum harmala

 Hertia angustifolia, Taeniatherum crinitum
 Moriera spinosa, Ferula ovina, Fibigia umbellata 

Stipa barbata, Astragalus myriacanthus
 Acantholimon flexuosum, Cousinia eriobasis

Varthemia persica, Noaea mucronata 
 Pterocephalus gedrosiacus و   Ephedra procera  

  Hymenocrater yazdianus Rech. f. شكل3- منظره ای از رویشگاه طبیعی روستای د رب رز گونه

  Hymenocrater yazdianus Rech. f. شكل4- نمای نزد یك از گل های گونه
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  Hymenocrater yazdianus Rech. f. شكل6- چرای د ام و احد اث جاد ه د ر رویشگاه 

د ر  گونه  این  د ارند.  وجود  مذكور  گونه  با  همراه  پراكند ه  به صورت 
محد ود ه ارتفاعی 1880 تا 2650 متر از سطح د ریا می روید. میزان 
بارند گی د ر این مناطق از 3/5 میلی مترد ر سال 85 تا 249/7 میلی متر 
د ر سال 92 متفاوت است. بر اساس آمار 20 ساله ایستگاه هواشناسی 
خضرآباد متوسط بارند گی ساالنه 93 میلی متر است كه بیشترین میزان 
بارش د ر آذر ماه )19/3 میلی متر( و پس از آن د ر ماه های د ی و 
اسفند اتفاق می افتد. د وره خشكی د ر این منطقه از اوایل فرورد ین ماه 
د ارد. متوسط  د مای حد اكثر  اد امه  ماه  آبان  اوایل  تا  آغاز می شود و 

گرم ترین ماه و حد اقل سرد ترین ماه به ترتیب 25/2 و 3/1 د رجه 
اقلیم مناطق  سانتی گراد و میانگین رطوبت ساالنه 25 د رصد است. 
نیمه خشك سرد  بر اساس روش د ومارتن اصالح شد ه،  مورد مطالعه 

است )باغستانی و د شتكیان، 1394(.

 Hymenocrater( یزدی  ارونه گیاهشناسی مشخصات 
)yazdianus

گیاهی است بوته ای با قاعد ه چوبی، به ارتفاع 25 تا 45 سانتی متر. 

107 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 3، پیاپی 16، مرد اد- شهریور  1398

شكل5- پراكند گی گونه .Hymenocrater yazdianus Rech. f د ر استان یزد
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ساقه از قاعد ه با انشعابات متعد د  و از قسمت های باالتر با انشعابات 
كم؛ شاخه های گل د هند ه سبز، علفی، با كرك های كوتاه خمید ه و 
پیچ خورد ه متراكم یا كرك های زگیل مانند غد ه د ار. برگ های پایینی 
ساقه با  د مبرگ به طول 5 تا 10 میلی متر؛ پهنك به طول 10 تا 25 
و به عرض 5 تا 15 میلی متر، مثلثی، تخم مرغی، د ر قاعد ه قلبی، د ر 
حاشیه تقریبًا صاف یا با د ند انه های نامشخص، نوك گرد، با بافت 
علفی- غشایی، به رنگ سبز كد ر؛ گل آذین با چرخه های تنك، با 
فاصله نسبت به یكد یگر؛ پایینی ها با  د مگل آذین به طول 10 تا 30 
میلی متر. كاسه گل با لوله به طول 4 تا 5 میلی متر، لوله ای، د ند انه های 
كاسه ارغوانی- بنفش به طول 8 تا 10 و به عرض 12 میلی متر، 
سرنیزه ای با نوك تیز و باریك. جام گل به طول 15 میلی متر. فند قه به 
طول 2 و عرض 1/2 میلی متر، مستطیلی با سطح صاف ) جم زاد، 1391(.

نتایجوبحث 
اگر   ،)IUCN( طبیعت  از  حفاظت  جهانی  اتحاد یه  معیار های  بر اساس 
محد ود ه پراكند گی جغرافیایی یك گونه كمتر از 100 كیلومترمربع یا سطح 
تحت اشغال آن كمتر از 10 كیلومتر مربع برآورد شود یا تعد اد آن د ر یك 
جمعیت كمتر از 250 پایه بالغ باشد، گونه د ر گروه د ر بحران انقراض 
طبقه بند ی می شود. با توجه به اینكه مجموع سطح تحت اشغال این گونه 
0/001225 كیلومترمربع، تعد اد پایه های آن 145 پایه د ر سه رویشگاه و 
بیش از 95 د رصد پایه های موجود بالغ هستند، همچنین تجد ید حیاتی د ر 
اطراف پایه ها د ید ه  نمی شود، این گونه د ر بحران انقراض قرار د ارد. الزم به 
ذكر است كه سه رویشگاه انتشار این گونه، منفك و جد ا از یگد یگر است. 
د ر زمان اجرای طرح جمع آوری و شناسایی گیاهان استان یزد وتشكیل 
هرباریوم استانی )باغستانی و همكاران، 1379؛ میرحسینی و همكاران، 
جمع آوری  رویشگاه   5 از  گونه  این  هرباریومی  نمونه های   )1385
با مراجعه به د و رویشگاه قبلی )الف- چنارناز به خوانسار  شد ه بود، 
د ر ارتفاع 2415 متری و ب- كیلومتر 10 جاد ه نصرآباد به روستای 
مزرعه گلیوك د ر ارتفاع 2400 متری از سطح د ریا( گونه مورد مطالعه 
د ید ه نشد، به احتمال زیاد، با توجه به خشك سالی های پی د ر پی اخیر و 
تعد اد كم پایه ها د ر این د و رویشگاه، گونه مورد مطالعه از بین رفته است. 

پیشنهادات
آن  محد ود  رویشگاه های  باید  گونه  این  انقراض  از  جلوگیری  برای 
حفاظت شد ه، اعالم و از ورود د ام به منطقه جلوگیری شود. همچنین 
نگهد اری بذر گونه د ر بانك ژن منابع طبیعی و كاشت آن د ر باغ گیاه شناسی 
و تحقیق روی روش های تكثیر گونه با هد  ف حفاظت و احیا ضروری است.
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