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تاریخ دریافت مقاله0931/2/9 :

مقدمه و هدف :استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن بسیاری از پارامتر های الزمه ،محتوی چندین

تاریخ پذیرش مقاله0931/2/91 :

کانون فلوریستیک عمده گیاهی زاگرس مرکزی از جمله کوه کالر است .برخی از گونه های این کانون ها از
دیرباز دارای مصارف دارویی متنوع و موثری بوده اند .در سالیان اخیر به دالیل مختلف ،تعدادی از این گونه
های با ارزش مورد تهدید قرار گرفته و حتی منقرض شده اند .بر این اساس الزم است بسیاری از این گونه ها،
شناسایی و اقدامات الزم حفاظتی در مورد آن ها صورت گیرد .یکی از کانون های مهم فلوریستیکی در استان
چهارمحال و بختیاری کوه کالر ،به مساحت تقریبی  9105هکتار که در مرکز استان واقع شده است .محدوده
ارتفاعی این کوه بین  0311تا  9002متر از سطح دریا می باشد .میانگین بارندگی ساالنه  900/2میلیمتر و
متوسط دما  01/29درجه سانتیگراد می باشد.

نوع مقاله :پژوهشی
موضوع :گیاه شناسی

کليد واژگان:


انحصاری()Endemic



کوه کالر



گیاهان دارویی

 ذخایر ژنتیکی گیاهی

روش بررسي :در این تحقیق با بیش از  91بار مراجعه به بخش های مختلف کوه کالر ،ضمن نمونه برداری از
فلور منطقه به شناسایی و رده بندی گونه های آن اقدام شد و سپس اطالعات گونه های دیگر جمع آوری شده
توسط گیاه شناسانی که تا آن زمان به کالر مراجعه نموده اند ،تاحد امکان به آن افزوده شد.
نتایج و بحث :حدود  511گونه از حدود  0911گونه گیاه کروموفیت استان برای کالر ثبت شده است .از این
تعداد  30گونه گیاه دارویی شناسایی شده ،به  90تیره و  00جنس تعلق دارند .همچنین تعداد  56گونه
انحصاری( )Endemicایران در کالر یافت میشود که  20گونه از آنها دارویی هستند گونه های Achillea
 kellalensis Boiss. & Hausو  Satureja kallarica Jamzadکه انحصاری کالر نیز هستند .از نظر
حفاظتی تعداد  02گونه در کتاب  Red Data Book of Iranنام برده شده است .از این تعداد  50گونه کمتر در
خطر انقراض ( 02 ،)LRگونه آسیب پذیر ( )VUو در مورد  00گونه آن اطالعات ناکافی ( )DDاست.
توصيه کاربردي/صنعتي :از آن جایی که اکثر گیاهان در خطر انقراض ،گیاهان اندمیک و گاهاً دارویی
هستند ،می توان با حفظ و تکثیر آن ها در زیستگاه های طبیعی یا خارج از زیستگاه های طبیعی ،قدم بسیار
موثری در حفظ ذخایر ژنتیکی و انحصاری خود برداریم.

 .1مقدمه
در استان چهارمحال و بختیاری از دیرباز بهدلیل فراهم بودن

اختالف ارتفاع بین حدود  311تا  2211متر از سطح دریا در نقاط

بسیاری از عوامل افزایش تنوع زیستی ،از قبیل تنوع خرده اقلیم ها،

مختلف آن ،اختالف توپوگرافی فراوان ،تنوع خاک و غیره ،بستر

59

Shahrokhi et al., Journal of Herbal Drugs, Vol. 2. No. 2: 95-100, 2011

ایجاد چندین کانون فلوریستیک عمده گیاهی زاگرس مرکزی شده

از طرح جمع آوری ،شناسایی و رده بندی و تشکیل هرباریوم مرکز

است .برخی از گونه های این کانون ها از دیرباز دارای مصارف

تحقیقات چهارمحال و بختیاری (سرداری و همکاران-0909 ،

دارویی متنوع و موثری بوده اند .در سالیان اخیر بهدالیل مختلف

 )0969که در آن از حدود  0191گونه نام برده شده است .در

انسانی ،صنعتی ،تجاری و حتی طبیعی تعدادی از این گونه های

بررسی فلوریستیکی کوه کالر از حدود  911گونه نام برده شده

گیاهی با ارزش مورد تهدید قرار گرفته و حتی منقرض شده اند .بر

است .طرحهای مختلف دیگری در این زمینه مانند طرح پوشش

این اساس الزم است که قبل از نابودی یا آسیب ،حتی االمکان

گیاهی مناطق حفاظت شده مانند تنگ صیاد ،شیدا ،سبز کوه،

بسیاری از این گونه ها ،شناسایی و اقدامات الزم حفاظتی در مورد

قیصری و غیره انجام شده که تعدادی از گونه های گیاهی استان

آن ها صورت گیرد که این موضوع با توجه به ارزش علمی ،تجاری و

جمع آوری و شناسایی شده است.
اما هدف اصلی در این پژوهش معرفی گونه های عمدتاً دارویی

دارویی گونه های خاص و انحصاری اهمیت موضوع را بیشتر

در خطر انقراض کالر بهعنوان یکی از کانون های فلوریستیک استان

می کند.
تاریخچه جمع آوری و شناسایی فلور استان تقریباً به موازات

است و از سوی دیگر تذکر حساسیت برخورد با این گونه ها به-

تاریخ فعالیت های فلوریستیک در کشورهای منطقه خاورمیانه یعنی

خصوص توسط محققان در برداشت از آنها است .چرا که اگر قبل از

از حدود  911سال پیش ،از زمانی که فلور کشورهای غربی تکمیل

آنکه به فکر حفظ و تکثیر این گونه ها باشیم به فکر کشف خواص

شد و گیاه شناسان به دنبال منابع فلوریستیک سایر کشورها رفتند،

دارویی آن باشیم ،ممکن است دیگر گیاهی برای استفاده دارویی در

آغاز شد .اما در ایران کار اساسی توسط دکتر پارسا ،ریشینگر و

سطح وسیع نماند .بهعنوان مثال ازگونه Satureja kallarica

براساس اطالعات گونه های ارائه شده به بواسیه ،عمده فلور کشور

 Jamzadدر کل کره زمین مساحتی کمتر از  211متر مربع باقی

نوشته شد .بعد از انقالب فلورهای رنگی ایران (قهرمان-0906 ،

مانده که به دلیل حساسیت رویشگاه به چرای دام (چرا در رویشگاه

 )0996مجموعه فلور ایران (اسدی و همکاران )0959-0900 ،و

چند برابر ظرفیت مجاز است) اگر اقدامات الزم حفاظتی بر روی آن

مونوگراف های زیادی برای ایران نوشته و یا در حال نوشتن است.

صورت نگیرد کمتر از  01سال آینده منقرض خواهد شد .بر این

بیش از  511گونه از استان چهارمحال و بختیاری در فلور

اساس و با توجه به فشارهای گوناگون طبیعی و یا با منشأ انسانی بر

ایرانیکا نام برده شده است که از این تعداد  023گونه انحصاری

فلور کشور و در این جا بهعنوان نمونه فلور کوه کالر بر آنیم که

ایران ،تعداد  26گونه انحصاری استان و  9گونه انحصاری کالر

تحلیلی نسبتاً روشنتر از وضعیت فلور کالر و بهخصوص گونه های

هستند که این سه گونه عبارت از  Hedysarum plumosumاز

در حال انقراض و دارویی آن بهدست آوریم.

تیره  Papilionaceaeوbrachyphyllum Boiss. & Hausskn

 .2مواد و روش ها

 Agropyronاز تیره  Poaceaeو  Hieracium cheirifoliumاز
تيره  Asteraceaeذکر شده است (شاهرخی.)0902 ،

یکی از کانون های مهم فلوریستیکی در استان چهارمحال و

در کتاب  Red Data Book of Iranکه عمدتاً بر اساس

بختیاری کوه کالر است .کوه کالر به مساحت تقریبی  9105هکتار و

گونه های آندمیک ایران در منابع مذکور نوشته شده است ،حدود

محیط  002000متر در مرکز استان واقع شده است .این کوه ،در

 211گونه در خطر در چهار طبقه برای استان ذکر شده است .گونه

کیلومتر  51جنوب شرقی شهرکرد قرار دارد .از نظر موقعیت

هایی Nepeta chinophila ، Satureja kallarica Jamzad

جغرافیایی در عرض جغرافیایی  90درجه و  29دقیقه و  25/23ثانیه

 Boiss.و Astragalus Iranshahrii Maassomi & Podl.

تا  90درجه و  93دقیقه و  96/20ثانیه و طول جغرافیایی  91درجه

) (capriniرا فقط از استان چهارمحال و بختیاری و آن هم از کوه

و  22دقیقه و  90/20ثانیه تا  90درجه و  5دقیقه و  29/63ثانیه

کالر نشانی داده اند .از فعالیت های فلوریستیکی در استان می توان

قرار گرفته است (شکل .)0
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این کوه در واقع مرز جداکننده سه منطقه جغرافیایی کیار،

میرسد .براساس آمارهای بهدست آمده از ایستگاه آورگان ،میانگین

بروجن و لردگان می باشد .در منابع علمی از جمله فلور ایرانیکا گاهاً

بیشینه دما  00/0درجه سانتیگراد و میانگین کمینه آن  2/6درجه

از آن با نام  kukularنام برده شده است .حداکثر ارتفاع آن 9002

سانتیگراد و میانگین دما  01/2درجه سانتیگراد است .حداکثر

متر و حداقل آن در حاشیه رودخانه سبز کوه  0311متر از سطح

مطلق دما در آورگان در تیر ماه به  96درجه سانتی گراد و حداقل

دریا ارتفاع دارد .این حوزه اکولوژیکی دارای تنوع توپوگرافیکی بسیار

آن در بهمن ماه به  -90درجه سانتیگراد می رسد .میانگین

زیادی از جمله دشت های دامنه ای ،عرصه های توده سنگی ،واریزه

بارندگی ساالنه  900/2میلیمتر می باشد .کوه کالر دو حوزه مهم

ای ،دامنه های منظم می باشد .همچنین دارای دو دریاچه قزل گود

آبخیز استان را تغذیه می کند .حوزه آبریزی که از شیبهای

در قله چیرو در ارتفاع  9511متری و دریاچه فصلی چال تر بر روی

شمالی ،شمال غربی و شمال شرقی کالر سرچشمه می گیرد و پس

تپه های روبروی امامزاده حمزه علی قرار دارد .تاالب بین المللی

از زهکشی آب های شیب های شمالی و قسمتی از شمال شرقی ،به

چغاخور و تاالب گندمان در شمال و شرق کالر قرار دارند.

سد چغاخور و تاالب گندمان و پس از تشکیل رودخانه گدار کبک
نهایتاً پس از پیوستن به رودخانه شمس آباد ،کره بس را تشکیل
می دهد .حوزه جنوبی کالر از سمت وستگان به تنگ وستگان و از
سمت رودخانه سبز کوه به این رودخانه و نهایتاً پس از پیوستن به
بهشت آباد به سرشاخه های کارون مرکزی می پیوندد ( شاهرخی،
.)0902
برای بررسی پوشش گیاهی با گذر از کلیه راههای قابل عبور و
صعود به ارتفاعات و انجام گشتهای متعدد در محدوده منطقه ،در
فصل رویش (اردیبهشت تا مهر) در سال  0900نمونه های گیاهی
جمع آوری ،پرس و با استفاده از فلورها و کتب مرجع و اساتید علم
گیاهشناسی (دکتر مظفریان و دکتر معصومی) ،نام علمی آنها
تعیین شد (مظفریان0335 ،؛ مبین0369-0332 ،؛ اسدی -0335

شکل  .1نمایی از منطقه و کوه کالر در استان چهارمحال و بختیاری

0300

و

معصومی،

0305-0339

;1948-60

Parsa,

.)Davis, 1965-1988; Rechinger, 1963-92

قرق منابع طبیعی استان در جنوب کالر و پس از روستای
چهارطاق از کانون های قابل توجه تنوع زیستی این منطقه است .از

در این تحقیق برای بررسی گونه های دارویی منطقه از اطالعات

نظر کالس های ارتفاعی دارای  02کالس می باشد که بیش ترین

اهالی منطقه و منابع موجود در زمینه گیاهان دارویی ،برای تعیین

مساحت مربوط به محدوده بین  2511-2911متر با 039/95

گونه های نادر و در حال انقراض منطقه از معیارهای سازمان IUCN

کیلومتر مربع و کمترین مساحت آن ،محدوده  2911-2211متر با

( )0300و کتاب Jalili & Jamzad, ( Red Data Book of Iran

یک صدم کیلومتر مربع است .در مجموع  202/09کیلومتر مربع از

 )1999استفاده شده است.

مساحت کوه کالر دارای ارتفاعی بیش از  9111متر است .کالر
دارای  9کالس بافت خاک از سنگین تا نیمه سنگین و متوسط دارد.
عمق خاک در بخش های صخره ای به کمتر از  21سانتیمتر و در
کشتزارهای روبروی امامزاده حمزه علی به بیش از  31سانتیمتر

59

Shahrokhi et al., Journal of Herbal Drugs, Vol. 2. No. 2: 95-100, 2011

انحصاری موجود از جمله گونههای آندمیک موجود در استان و از

 .3نتایج و بحث
بیش از  0211گونه گیاهی محوردار 0در منابع مختلف فلور

آن جایی که هر گونه ای می تواند مواد موثره خاص خود را داشته

استان و ایران ،برای استان جمع آوری و شناسایی شده است

باشد ،بسیار بهجا خواهد بود که محققان و پژوهشگران این عرصه

(Rechinger, 1963-92؛ اسدی و همکاران0900-0950 ،؛

بیش از پیش به مسئله شناسایی ،تعیین جایگاه این گیاهان در علم

سرداری و همکاران0969-0909 ،؛ شاهرخی0902 ،؛ ابراهیمی

گیاهان دارویی و سپس تالش برای ایجاد زمینه های علمی کشت،

وهمکاران0900 ،؛ شیرمردی و همکاران .)0903 ،از این تعداد تقریباً

تکثیر و استفاده از گونه های مذکور برداشته شود .از سوی دیگر

 511گونه آن برای کالر ثبت شده است .از  511گونه ثبت شده

اکثر گیاهان در خطر انقراض مورد نظر ،گیاهان اندمیک و گاهاً

برای کوه کالر ،در حدود  30گونه آن بر اساس منابع موجود و

دارویی هستند ،که می توان با حفظ و تکثیر آنها ،قدم بسیار

مصارف محلی دارویی تشخیص داده شده که به  90تیره و 00جنس

موثری در حفظ ذخایر ژنتیکی انحصاری خود برداریم.

تعلق دارند .همچنین تعداد  56گونه انحصاری ایران در کالر یافت
می شود که  20گونه آن دارویی هستند مانند گونه های بومادران
کالری ( )Achillea kellalensis Boiss. & Hausو مرزه کالری
( )Satureja kallarica Jamzadکه انحصاری کالر نیز هستند.
از نظر حفاظتی تعداد  02گونه که  56گونه آن آندمیک
(انحصاری) ایران هستند ،در کتاب  Red Data Book of Iranنام
برده شده است .در مورد  00گونه اطالعات ناکافی است ( )DDو
تعداد  50گونه کمتر در خطر انقراض ( )LRهستند مانند گونه های
Postia bombycina Boiss. & ،Anthemis austro-iraniea
Satureja ، Ajuga chamaecistus Ging.،Haussk
Thymus daenensis Celak. Subsp. daenensis ،bachtiarica

 Allium capitellatum Boiss.،و تعداد  02گونه آسیب پذیر
تشخیص داده شده اند .مانند ، Satureja kallarica Jamzad
Nepeta chinophila Boiss.و Astragalus Iranshahrii

) .Maassomi & Podl. (capriniبراساس اطالعات موجود از این
تعداد گونه ،تعداد  91گونه را می توان دارویی تشخیص داد .هر چند
شاید بتوان با تحقیقات بیشتر گیاهان دارویی در بین این تعداد را
بیش از این عدد تشخیص داد که البته این مهم توجه علمی حساب
شده محققان عالقه مند این رشته را می طلبد.

 .4نتيجه گيري
با توجه به مبحث ارائه شده و با توجه به اهمیت و جایگاه خاص
گیاهان دارویی در دنیای امروز و نیز با توجه به پتانسیلهای

1. Choromophyta
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 ویژگی های زیستی و ارتفاع، فهرست گونه های گیاهی دارویی.1جدول
ردیف

نام علمي

نام تيره

وضعيت

فرم

پراکنش

دامنه

رویشي

جهاني

ارتفاعي

0
2

Achillea kellalensis Boiss. & Hausskn.*
Echinops Iranshahrii Rech.f. *

Asteraceae
Asteraceae

DD
DD

He
He

Ir-Tu
Ir-Tu

2340
2400

9

Scorzonera subaphylla Boiss.*

Asteraceae

DD

He

Ir-Tu

2550

2

Tanacetum dumosum Boiss. *

Asteraceae

DD

Ch

Ir-Tu

3800

9

Alcea koelzii I.Riedl *

Malvaceae

DD

He

Ir-Tur

2155

5

Rhamnus cornifolia Boiss & Hohen. *

Rhamnaceae

DD

Ph.

Ir-Tur

3000

6

Dianthus macranthoides Hauss. Ex
Bornm*

Caryophyllaceae

LR

He

Ir-Tur

2300

0

Anthemis austro-iraniea

Asteraceae

LR

Th.

2305

3

Asteraceae

LR

He

01

Echinops macrophyllum*
Rech.f.Aell.etEsfand
Helicrysum oligocephalum DC.

Ir-Tu
Sah-Se
Ir-Tu

Asteraceae

LR

He

Ir-Tu

2880

00

Hertia angustifolia (DC.)

Asteraceae

LR

Ch

Ir-Tu

2880

02

Postia bombycina Boiss.& Haussk*

Asteraceae

LR

He

Ajuga Chamaecistus Ging.*

Lamiaceae

LR

He

Ir-Tu
Sah-Se
Ir-Tu

2400

09
02

Nepeta schiraziana Boiss.*

Lamiaceae

LR

He

Ir-Tu

2600

09

Satureja bachtiarica Bunge*

Lamiaceae

LR

He

Ir-Tu

3100

05

Lamiaceae

LR

Ch.

Ir-Tu

3500

06

Stachys acerosa Boiss.*
Bunge,Mem.Acad.* **
Stachys obtusicrena Boiss.*

Lamiaceae

LR

He

Ir-Tu

3100

00

Stachys pillifera Benth.*

Lamiaceae

LR

He

Ir-Tu

2350

03

Lamiaceae

LR

He

Ir-Tu

3430

21

Thymus daenensis Celak. Subsp daenensis
*
Allium capitellatum Boiss*.

Liliaceae

LR

Ge

Ir-Tu

2700

20

Linum album ky. Boiss.*

Linaceae

LR

He

Ir-Tu

2360

22

Amygdalus elaeagnifolia Spach.*

Rosaceae

LR

Ph.

Ir-Tur

2230

29

Amygdalus lycioides Spach*

Rosaceae

LR

Ph.

Ir-Tur

2410

22

Echinophora cinerea (Boiss.) Hedge &
Lamo*

Apiaceae

LR

He

Ir-Tu

2800

29

Echinophora platyloba*

Apiaceae

LR

He

Ir-Tu

2120

25

Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.*

Apiaceae

LR

He

Ir-Tu

2800

26

Nepeta chinophila Boiss.*

Labiatae

VU

He

Ir-Tu

2600

20

Polygonum aridum Boiss.& Hausskn. *

Polygonaceae

LR

He

Ir-Tur

3100

23

Satureja kallarica Jamzad*

Lamiaceae

VU

He

Ir-Tu

91

Scrophularia farinosa Boiss.*

Scrophulariaceae

LR

He

Ir-Tu

IT: تورانی-ایران

SS: سندی-صحارا

ES : سیبری- اروپا

 تروفیتTh

 همی کریپتوفیتHe

 کمتر در خطرLR=Lower Risk
 در خطر انقراضCR=Critically Endangered

EW= Extinct in wild
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 فانروفیتPh

 ژئوفیتGe

 آسیب پذیرVu=Vulnerable
 منقرض شدهEX=Extinct

2150

2350

3600
 کامفیتCh  آبزیAq

 در معرض خطرEn= Endangered
 اطالعات ناکافیDD=Data Deficient
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گیاهی منطقه حفاظت شده سبزکوه ،سازمان محیط زیست
استان چهارمحال و بختیاری.
اخیانی ،خ ،.اسدی ،م ،.آزادی ،ر ،.پاک روان ،م ،.عزیزیان ،و .و خاتم
ساز ،م .0953-0900 .فلور ایران .انتشارات مؤسسه تحقیقات
جنگل ها و مراتع ، ،تهران ،ایران.
اداره هواشناسی استان چهار محال وبختیاری .0902 .گزارش پهنه
بندی اقلیمی استان چهار محال وبختیاری.
زرگری ،ع .0950-0961 .گیاهان دارویی .جلد  .0-9انتشارات
دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
سرداری ،م ،.طالبی ،م ،.قاعدی ،ع .0905 .گزارش نهایی فاز 2
طرح جمع آوری ،شناسایی ورده بندی و تشکیل هرباریوم
مرکز تحقیقات چهارمحال و بختیاری.
شاهرخی ،ا .0902 .بررسی فلوریستیک کوه کالر واقع در استان
چهارمحال و بختیاری ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
ارومیه.
شیرمردی ،ح .0903 .گزارش پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده
منطقه قیصری ،سازمان محیط زیست استان چهارمحال و
بختیاری.
قهرمان ،ا .و عطار ،ف .0966 .تنوع زیستی گونه های گیاهی ایران.
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
قهرمان ،ا .0996-00 .فلور رنگی ایران ،انتشارات موسسه تحقیقات
جنگل ها و مراتع کشور ،تهران ،ایران.
قهرمان،ا .عطار،ف .0966 .تنوع زیستی گونه های گیاهی ایران.
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
مبین ،ص .0992-0969 .گیاهان ایران (فلور گیاهان آوندی) .جلد
 .0-2انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
مدیریت آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری .0960 .طرح
کاربری اراضی استان چهارمحال وبختیاری .چاپ نشده.
مظفریان ،و .0966 .فرهنگ نامهای گیاهان ایران ،انتشارات فرهنگ
معاصر ،تهران ،ایران.
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