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جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی
مهری دیناروند*1 و بهنام حمزه2

چکیده
گونه گاوزبان خوزستانی Echium khuzistanicum Mozaffarian انحصاری استان خوزستان است. تنها رویشگاه این 
گونه در شمال اهواز )جاده اهواز به شوش، روستای الحایی(، حوضه دز و در منطقه نیمه استپی گرم قرار دارد. این منطقه در 
بخش دشتی استان و ناحیه صحارا- سندی واقع شده است. جمعیت این گونه در مساحتی حدود 100 متر مربع به صورت 
متراکم و در اطراف تک پایه هایی از آن به صورت پراکنده دیده می شود. بر اساس معیارهای IUCN این گیاه به عنوان گونه ای 
در معرض خطر انقراض محسوب می شود. رویشگاه گاوزبان خوزستانی تحت تأثیر عوامل تخریبی انسانی است. مشاهدات 
میدانی نشان داد، کشاورزی و راه سازی ازجمله عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه انحصاری در منطقه به شمار می روند. 

بنابراین ضرورت دارد به عنوان یک ذخیره گاه ژنتیکی طبیعی مورد توجه خاص و حفاظت کامل قرار گیرد.
 

کلمات کلیدی: گونه انحصاری، در معرض خطر، تیره گل گاوزبان، گاوزبان خوزستانی، رویشگاه

Abstract
Echium khuzistanicum is an endemic species of Iran in Khuzestan province. The only habitat 
of this species is in north of Ahvaz (on the road of Ahvaz to Shoush, Alhaee village), Dez basin, 
and the warm steppe region. Its habitat is located in the Sahara-Sindian region. Echium khuzis�
tanicum occupies an area of 100 m2 with a few scattered individuals in the area. Based on IUCN 
(International Union for Conservation of Nature), Echium khuzestanicum is an endangered spe-
cies. The habitat of this species is affected by human activities. The field observations indicated 
that agriculture and road construction were the main threats to this species. Therefore, special 
attention and full conservation of this natural genetic reserve are needed. 
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 مقدمه
ــتان  ــتان خوزس ــاط اس ــام نق ــع خــدادادی در تم ــی و مناب ــیمای طبیع س
به دلیــل عوامــل تأثیرگــذار منفــی و تخریب هــای ناشــی از  فعالیت هــای 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــن ســوخت و  فعالیت ه ــد چــرای دام، تأمی انســانی مانن
ســاخت و ســاز جــاده ای و البتــه عوامــل طبیعــی ماننــد خشکســالی ها، 
ــوده  ــدید ب ــرات ش ــت خوش تغیی ــی دس ــرات اقلیم ــا و تغیی ــش دم افزای
و بســیاری از گونه هــای علفــی و چندســاله در معــرض خطــر انقــراض 
هســتند )دینارونــد و همــکاران، 1395(. بــه یقیــن ایــن مشــکل بــا عــدم 
ــا شــرایط  ــام گونه هــا، پراکنــش آنهــا و نحــوه ســازگاری ب آگاهــی از ن
ــد  ــح و کارآم ــت صحی ــال مدیری ــد. اعم ــودی می یاب ــیر صع محیطــی س
در عرصــه منابــع طبیعــی، مســتلزم داشــتن اطالعــات کافــی از فهرســت 
ــن  ــا و تعیی ــر گونه ه ــا ب ــر آنه ــزان تأثی ــی و می ــل محیط ــا، عوام گونه ه
حــدود عرصــه اســت )دینارونــد و همــکاران، زیــر چــاپ(. خوزســتان بــا 
وســعتی معــادل حــدود 6/5 میلیــون هکتــار کــه در جنــوب غــرب ایــران 
واقــع شــده از نظــر آب و هوایــی دارای مناطــق مشــخص اســتپی گــرم، 
نیمــه اســتپی گــرم، جنگل هــای خشــک و مراتــع ییالقــی اســت. گونــه 
ــال  ــتانی Echium khuzistanicum Mozaffarian س ــان خوزس گاوزب
1373 بــرای نخســتین بــار در جهــان گیاهی از خوزســتان شــرح داده شــد 
 Echium از جنــس )Riedl,1789( در فلــورا ایرانیــکا .)مظفریــان، 1373(
 italicum, ،ــا دو واریتــه ــا نام هــای  .E. italicum L )ب ــه ب تعــداد دو گون
biebersteinii Lac.( و E. amoenum Fisch. & Mey. معرفــی شــده 
اســت . خاتمســاز )1381( در فلــور ایــران، عالوه بــر دو گونــه ذکــر شــده 
در فلــورا ایرانیــکا، دو گونــه دیگــر بــا نام هــای E. khuzistanicum   و  
E. russicum را نیــز معرفــی کــرده اســت. محمــدی و همــکاران )1392( 
بــرای نخســتین بــار در خصــوص اثــرات آنتی اکســیدانی )ضــد باکتریایــی 
ــج  ــد و نتای ــی انجــام دادن ــان خوزســتانی تحقیق و ضــد قارچــی( گاوزب
نشــان داد کــه عصــاره متانولــی ریشــه، گل و بــرگ آن روی باکتــری گــرم 

مثبــت )b. sub, s. aur( بیشــترین اثــر بازدارندگــی را داشــته اســت. 

 مواد و روش ها
ــت فنولوژیکــي  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــده و ب ــدی ش ــه زمان بن ــق برنام طب
ــرای  ــه و ب ــگاه مراجع ــل رویش ــه مح ــی ب ــه زمان ــه، در دو مرحل گون
شناســایي دقیــق و تعییــن نــام علمــي گونه مــورد نظــر و گونه هــای غالب 
همــراه مراجعــه شــد. در ایــن راســتا ضمــن بررســی ارزش کاربــردی و 
ویژگی هــای گیاه شناســی گونــه انحصــاری در هرباریــوم مرکــز تحقیقــات 
و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی خوزســتان نمونه هــای جمــع آوری 

شــده شناســایی شــدند.

 جمع آوری اطالعات اکولوژیک محل
ــه  ــان داد ک ــتان نش ــا در اس ــوابق جمع آوری ه ــی و س ــی های میدان بررس
رویشــگاه گونــه گاوزبــان خوزســتانی تنهــا در یک نقطه از اســتان اســت. 
بنابرایــن در همــان محــل اطالعــات رویشــگاهی از قبیــل محــل دقیــق 
جمــع آوري، وضعیــت کلــی خــاک منطقــه، وضعیــت زهکشــی و شــوری، 
میــزان و جهــت شــیب، ارتفــاع از ســطح دریــا و اطالعــات اقلیمــي منطقه 

شکل 1- گل آذین گاوزبان خوزستانی

شکل 2- نمای کاملی از گونه گاوزبان خوزستانی در رویشگاه با تراکم خوب
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ــه  ــي و درج ــزان بارندگ ــد می مانن
حــرارت )بــا اســتفاده نزدیک تریــن 

ایســتگاه ســینوپتیک( ثبــت شــد. با اســتفاده 
 (GPS) مکانــی  موقعیت یــاب  سیســتم  از 

ــتفاده  ــا اس ــت و ب ــرداری ثب ــل نمونه ب ــت مح موقعی
ــط ــه محی ــای GPS ب ــزار  Mapsource داده ه از نرم اف

ــت  ــه ای موقعی ــت نقط ــا فرم ــده و ب ــال داده ش GIS  انتق
ــان خوزســتانی مشــخص شــد.  ــه گاوزب رویشــگاه گون

 ویژگی های گیاه شناسی گاوزبان خوزستانی 
جنــس گل گاوزبــان بــا نــام علمــی Echium  در ایــران دارای 
E. amoenum, E. russicum, E. itali� ــای ــا نام ه ــه ب ــا گون رچه

cum, E. khuzistanicum اســت کــه گاوزبــان خوزســتانی فقــط در 
ایــن اســتان وجــود دارد. گونــه خوزســتانی، گیاهــی علفــی از تیره گل 
گاوزبــان اســت. بــا داشــتن جــام گل اســتکانی، پرچم هــای بیــرون زده 
از گل و شــکل خامــه و کاللــه از ســایر گونه ها قابل تشــخیص اســت. 
ارتفــاع آن کمتــر از 50 ســانتی متر بــوده، ســاقه ها از قاعــده منشــعب 
ــدون  ــا بیضــوی و ب ــد. برگ ه ــر گزنده ان شــده و دارای کرک هــای زب
دم بــرگ یــا دم برگــی کوتــاه هســتند. گل آذیــن پرشــاخه و در انتهــای 
ســاقه ها دیــده می شــود. گل هــا بــه رنــگ آبــی مایــل بــه بنفــش بــا 
جامــی اســتکانی شــکل هســتند. پرچم هــا از جــام گل بیــرون زده و 

میــوه از نــوع فندقــه اســت )شــکل 1(. 
گیــاه گاوزبــان خوزســتانی جــزو رویش های بهــاره منطقه اســت. 
ــی  ــاط پیرامون ــته و در نق ــم داش ــدوده تراک ــک مح ــه در ی ــن گون ای
ــه  ــه ب ــن گون ــکل 2(. ای ــود )ش ــده می ش ــه دی ــورت تک پای به ص
اســتناد منابــع فلــوری )خاتمســاز، 1381( انحصــاری ایــران بــوده و 

ــط در خوزســتان حضــور دارد.  فق

 مشخصات رویشگاه 
رویشـگاه گاوزبان خوزسـتانی در شـمال اهواز )جاده اهواز به شوش(،  
حوضـه دز و منطقـه اسـتپی گـرم قـرار دارد و حداکثـر ارتفـاع محـل 
150 متـر باالتـر از سـطح دریـا اسـت و در بخـش دشـتی اسـتان و 
ناحیه صحارا- سـندی واقع شـده اسـت. این منطقه دشـت وسـیعی از 
آب رفت هـای رودخانه دز اسـت ولی با کمـی فاصله در مناطق مرتفع تر 
تشـکیالت بختیـاری گسـترش دارد. به دلیـل نزدیکی بـه رودخانه ها و 
تـاالب بام دژ، سـطح آب های زیرزمینی نسـبت به مناطق شـرقی تر باال 
اسـت. خـاک نیز از نوع به نسـبت تکامل یافتـه با افق های کامـل بوده و 
منطقـه فاقد عوارض طبیعی ماننـد کوه و ارتفاعات اسـت. نزدیک ترین 
رودخانه به آن دز و شـاوور در شـرق و رودخانه کرخه در غرب اسـت 

 .)1 )جدول 
متوسـط بارندگـی سـاالنه در منطقـه 200 
تـا 250 میلی متـر بـوده و حداقـل مطلـق دمـا 8/5 
درجه سلسـیوس در دی ماه و حداکثر مطلـق 47/8 درجه 

سلسـیوس در تیرمـاه اندازه گیـری شـده اسـت. 
 بخـش اعظـم زمین هـای کشـاورزی خوزسـتان بـا خـاک 
حاصلخیـز از ایـن خطـه به سـوی شـمال اسـتان شـروع می شـوند. در 
اطـراف رویشـگاه گاوزبان خوزسـتانی کشـاورزی با کشـت گنـدم در 
پاییز و صیفی و شـالیکاری در تابسـتان رونق خاصـی دارد. رویش های 
خـودرو منطقـه نیـز در بهـار و پاییـز دو تیـپ کامـال متفـاوت دارنـد. 
رویش هـای بهـاره، بیشـتر گونه های یک سـاله ماننـد بابونـه، خارمریم، 
خـالل دنـدان و شـکرتیغال اسـت و در تابسـتان و پاییـز هـم گونه های 
گیاهـی شورپسـند، لگجی، جغجغک و شـیرین بیان مشـاهده می شـود. 
از جملـه گونه هـای درختـی و درختچـه ای محل نیـز می توان بـه کنار، 

رملیـک، سـریم و گـز اشـاره کرد. 

 عوامل تهدید کننده
ایـن رویشـگاه متاسـفانه توسـط زمین هـای کشـاورزی بـا مالکیـت 
خصوصـی و محصوالتـی ماننـد گنـدم، صیفی و سـبزی، برنـج و ذرت 
احاطه شـده اسـت. بنابراین نفوذ سـموم و کودهای کشـاورزی توسـط 
بـاد یـا آب به مناطـق هم جوار و رویشـگاه ایـن گونه، موجـب نابودی 
آن خواهـد شـد. الزم به ذکر اسـت کـه در فصول بارندگـی به دلیل بافت 
سـنگین خـاک، منطقـه به طـور موقتی به حالـت غرقابـی درآمـده و در 
نتیجه مواد شـیمیایی با سـهولت بیشـتری نفوذ می یابند. از سـوی دیگر 
ایـن رویشـگاه در حریـم راه آهن خّرمشـهر به تهـران قرار گرفتـه و در 
صـورت هر گونه تغییر در سـاخت و سـاز و توسـعه این خـط ارتباطی 

گونـه بـا تهدید جـدی مواجه خواهد شـد )شـکل 3(. 

 ارزش گونه اي
ایـن گونـه در دنیـا تنها از اسـتان خوزسـتان گـزارش شـده و به همین 
دلیـل انحصـاری )اندمیک( ایران و خوزسـتان محسـوب می شـود. این 
گونـه عالوه بـر ارزش دارویـی به خاک زایـی منطقه هم کمـک می کند. 
گل هـای آن با جام اسـتکانی و گلبرگ های پیوسـته، مـکان امنی برای 
حشـرات گرده افشـان و تهیه شـهد محسـوب می شـوند. گاوزبان جزو 
گیاهـان دارویـی و دارای ترکیبات مؤثر برای درمـان بیماری های قلبی 
و سـرماخوردگی بـوده و آرام بخش اسـت )هویزه و همـکاران، 1381(. 
مشـاهدات نشـان می دهـد بـا توجـه به گل هـای زیبایـی که ایـن گیاه 
دارد عالوه بـر ارزش دارویـی می تـوان از آن به عنـوان گونـه زینتـی نیز 

اسـتفاده کرد )شکل 4(.

محدوده پراکنششهرشهرستانارتفاع از سطح دریامختصات جغرافیایی محل رویشگاه
N 31 40 44, E 48 40 45
N 27 95 47, E 35 06 66
N 27 95 79, E 35 06 44

حدود 100 متر مربع به صورت متراکم و در باال الحاییاهواز10  متر
و پایین دست تک پایه ای دیده می شود.

E. khuzistanicum جدول 1- موقعیت جغرافیایی و تراکم گونه گاوزبان خوزستانی
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 بحث و نتیجه گیری
اگرچـه امـروزه انقـراض گونه هـای گیاهـی و جانـوری موضـوع 
داغـی بـرای رسـانه ها و اخبـار بـوده و سـازمان های بین المللـی ماننـد
 IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

برنامه ریــزی،  حــال  در   WWF (World Wildlife Fund) و 
طبقه بنــدی و حفاظــت صدهــا گونــه و مناطــق ویــژه هســتند امــا بــاز 
هــم گونه هــای بســیاری وجــود دارنــد کــه شناســایی نشــده و محــل 
پراکنــش آنهــا مشــخص نیســت. بــر اســاس اســتانداردها و معیارهــای 

ــی  ــدوده پراکندگ ــر مح ــت، اگ ــت از طبیع ــی حفاظ ــه جهان اتحادی
ــطح  ــار و س ــزار هکت ــر از 10 ه ــه کمت ــک گون ــی ی جغرافیای

ــده  ــرآورد ش ــار ب ــزار هکت ــر از ه ــغال آن کمت ــت اش تح
ــه  ــر از 250 پای ــت کمت ــک جمعی ــداد آن در ی ــا تع ی

بالــغ باشــد، گونــه در گــروه »در بحــران انقراض« 
ــکاران،  ــی و هم ــود )محب ــدی می ش طبقه بن

 E.) 1395(. گونــه گاوزبــان خوزســتانی
khuzistanicum) تنهــا در خوزســتان 

ــک رویشــگاه محــدود حضــور  و در ی
ــن  ــای IUCN ای ــاس معیاره ــر اس دارد. ب

گونــه، به عنــوان گونــه ای در معــرض خطــر 
ــردم  ــه م ــد ک ــود. هرچن ــوب می ش ــراض محس انق

ــه  ــا تهی ــی را از عطاری ه ــان داروی ــتر گاوزب ــی بیش بوم
می کننــد و گاوزبــان خوزســتانی به عنــوان گونــه ای دارویــی از 

طبیعــت برداشــت نمی شــود، امــا بــا توجــه بــه توســعه روزافــزون 
ــرار دارد. ــد جــدی ق ــه مــورد تهدی ــن گون ــه ای کشــاورزی در منطق

ــد  ــه مانن ــن گون ــده ای ــل تهدیدکنن ــود عوام ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــوان  ــگاه آن به عن ــه رویش ــرورت دارد ک ــازی ض ــاورزی و راه س کش
یــک ذخیــره گاه ژنتیکــی طبیعــی مــورد توجــه خــاص قــرار گیــرد تا 
مانــع از بیــن رفتــن ایــن گیــاه شــده و از انقــراض آن جلوگیری شــود. 
ایــن گیــاه بــا بــذر به راحتــی تکثیــر می یابــد پــس درصــورت قــرق 
ــرد. ــه کمــک ک ــه در منطق ــن گون ــه توســعه ای ــوان به ســرعت ب می ت

ــارج از  ــت در خ ــای حفاظ ــتفاده از روش ه ــا اس ــن ب  همچنی
رویشــگاه اصلــی شــامل جمــع آوری و نگهــداری بــذر در بانــک ژن و 

ــای  ــوان از گونه ه ــی می ت ــای گیاه شناس ــم در باغ ه ــاد ژرم پالس ایج
در معــرض خطــر حفاظــت کــرد. در ایــن راســتا مؤسســه تحقیقــات 
جنگلهــا و مراتــع کشــور بــا تعریــف چنــد طــرح کالن شــامل ایجــاد 
ــی، ایجــاد و توســعه باغ هــای گیاه شناســی و  ــع طبیع ــک ژن مناب بان
تعییــن جایــگاه حفاظتــی گونه هــای گیاهــی، گام هــای مهمــی را در 
جهــت شناســایی و تعییــن جایــگاه حفاظتــی گونه هــا و حفاظــت از 

آنها برداشــته اســت.

 منابع
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گل های 
گـاوزبـان

 خوزستان، با جام استکانی 
و گلبرگ های پیوسته، مکان امنی 

شهد  تهیه  و  گرده افشان   حشرات  برای 
گیاهان  جزو  گاوزبان  می شود.  محسوب 

دارویی و دارای ترکیبات مؤثر برای 
درمان بیماری های قلبی و 

سرماخوردگی  
است.

شکل4- گاوزبان خوزستانی با گل های زیبا و مناسب برای فضای سبزشکل 3- هم جواری رویشگاه گاوزبان خوزستانی با خط ریل راه آهن خّرمشهر- تهران
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