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جایگاهحفاظتیگونهانحصاریمورخوش
Zhumeria majdaeدرایران 

محمدامین سلطانی پور 1*، زیبا جم زاد2، عادل جلیلی2 و محمد محمودی3

چکیده
مور خوش Zhumeria majdae تنها گونه جنس Zhumeria از تیره نعنا است. این گونه بوته ای، انحصاری ایران )استان 
هرمزگان( بود ه و از ارتفاع 520 تا 1450 متر از سطح د ریا د ر شیب های بسیار تند مناطق صخره ای و کوهستانی جنوب 
کشور پراکنش د ارد. براساس شیوه نامه اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاد ه از معیارهای میزان حضور، 
سطح تحت اشغال و اند ازه جمعیت، کیفیت رویشگاه و زادآوری طبیعی جایگاه حفاظتی این گونه تعیین شد. سطح تحت 
اشغال )AOO( این گونه با اند ازه گیری مید انی د ر رویشگاه های آن 0/11 کیلومترمربع و میزان حضور گونه د ر محد ود ه 
نتایج این مطالعه، گونه با استفاد ه از نرم افزار GeoCAT، 7977 کیلومترمربع برآورد شد. براساس   )EOO( انتشار آن

Z. majdae د ر طبقه د ر بحران انقراض )CR( قرار می گیرد. جنس Zhumeria یک جنس تک گونه ای و انحصاری بود ه و 
از این نظر بسیار مهم است، چرا که چنین آرایه های تک گونه ای د ر صورت مورد تهد ید واقع  شد ن و انقراض احتمالی برای 
همیشه از بین می روند و ژنوم مرتبط با  آنها هیچ جای د یگری د ر جهان یافت نخواهد شد. بنابراین الزم است راهکارهای 

مناسبی برای جلوگیری از انقراض این گونه د ر نظر گرفته شود. 
 Zhumeria majdae ،واژههایکلیدی: اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت، تیره نعنا، جایگاه حفاظتی، گونه انحصاری

Abstract

Zhumeria majdae is the only species of the genus Zhumeria of Lamiaceae family. This bushy species is endemic 
of Iran (Hormozgan province) and is distributed on very steep slopes of mountains at 525-1430 meters a.s.l. 
Based on IUCN guidelines, different criteria were used to evaluate the status of this species as follows: extent of 
occurrence (EOO), area of occupancy (AOO), size of population, regeneration, and quality of habitat. According 
to field studies, Zhumeria majdae occupies an area of 0.11 km2. According to an analysis by GeoCAT software, 
the extent of occurrence was 7977 km2. Based on our results, Zhumeria majdae is defined as a Critically 
Endangered (CR) species. The monotypic genera contain the species that, if threatened, may disappear forever 
and their associated genomes will not be found elsewhere in the world.  It is highly recommended that appropriate 
approaches should be taken to prevent the extinction of this species.
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 مقدمه
گیاهان ایران تحت تأثیر د و پد ید ه تغییر اقلیم و اثرات انسانی 
د رنتیجه  و  رویشگاه ها  تغییرات  زمینه  اقلیم  تغییرات  هستند. 
جابه جایی، کاهش جمعیت یا حذف گونه ها را فراهم می کند. این 
تغییرات باعث توسعه رویشگاه بعضی گونه ها شد ه و از طرفی 
می کند.  ایجاد  محد ود یت  گونه ها  سایر  اکولوژیک  آشیان  د ر 
پیش بینی می شود گونه ها با افزایش د رجه  حرارت از عرض های 
جغرافیایی پایین تر به عرض های جغرافیایی باالتر یا از ارتفاعات 
زمینه  پد ید ه  این  مهاجرت  کنند،  باالتر  ارتفاعات  به  پایین تر 
انقراض بعضی گونه ها را فراهم می کند. از طرفی مد یریت معمول 
منابع طبیعی کشور، بیابان زایی، چرای بی رویه، کاهش سطح جنگل ها و 

توسعه کشاورزی، خشک  شد ن رویشگاه های ماند ابی، برد اشت بی رویه 
گیاهان د ارویی از رویشگاه های طبیعی، همچنین توسعه صنعت 

و گسترش جاد ه ها همه و همه عواملی هستند که گونه های 
گیاهی و رویشگاه های طبیعی کشور را تهد ید می کنند. 

عمد ه این تهد ید ها شامل از هم گسیختن رویشگاه ها 
و کاهش کیفیت و کمیت سطح اکوسیستم ها 

است، عالوه بر این د و پد ید ه محد ود کنند ه، 
بعضی از گونه ها براساس شاخص های 

زیست شناختی نیز مسیر انقراض را طی 
حفاظتی  خاص  توجه  نیازمند  که  می کنند 

هستند )جلیلی و جم زاد، 1395(. تاکنون د ر مورد 
مطالعات  ایران  گیاهی  گونه های  حفاظتی  وضعیت 

 Jamzad و Jalili بار اولین  انجام شد ه است.  محد ود ی 
ایران  بررسی جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی  ا)1999( د ر 

تعد اد 432 گونه آسیب پذیر و 21 گونه د ر معرض خطر انقراض را 
شناسایی کرد ند. اسکند ری )1391( 17 گونه سرخس د ر معرض تهد ید 

را د ر استان گیالن شناسایی کرد. پناهی و جم زاد )1396( جایگاه حفاطتی 
 Quercus robur بلوط های ایران را بررسی کرد ند و نشان د اد ند که گونه
د ر طبقه د ر بحران انقراض و د یگر گونه های بلوط ایران د ر طبقه آسیب پذیر 
قرار گرفتند، ضمن آن  که گونه Q. brantii var. brantii د ر طبقه نزد یک به 
تهد ید قرار گرفت. محبی و همکاران )1395( 6 گونه مرزه انحصاری ایران، 
جلیلیان و همکاران )1396 و 1397( جایگاه حفاظتی گونه های انحصاری

و همکاران  و Silene parrowiana، حاتمی   Zeugandra iranica
محمود ی  و   Salvia lachnocalyx گونه  حفاظتی  جایگاه   )1396(
)1397( جایگاه حفاظتی گونه Campanula lamondiae را د ر طبقه 
 Salvia د ر بحران انقراض قرار د اد ند. همچنین جم زاد و معین )1396( گونه
 Echium khuzistanicum و د یناروند و حمزه )1396( گونه aristata

را د ر طبقه د ر معرض خطر انقراض معرفی کرد ند. 

Zhumeria majdae مشخصاتگیاهشناسیمورخوش 
د رختچه ای به ارتفاع 50 سانتی متر و بسیار معطر است. ساقه ها منشعب ، با 
پوست سفید مایل به خاکستری . برگ ها تقریباً تمامی هم شکل ، تخم مرغی 
پهن  یا واژ تخم مرغی یا بیضی  بد ون د مبرگ یا د مبرگ ها کوتاه است. 
گل ها بنفش یا بنفش متمایل به آبی ، بزرگ، د مگل ها راست ، برگه ها خطی 

سرنیزه ای. کاسه گل پایا، تخم مرغی استکانی ، د ارای 5 رگه ، پوشید ه از 
کرك های  متراکم غد ه ای بی پایک ، د ولبه ای، لب باالیی د و د ند انه ای ، لب 
پایینی سه  د ند انه ای با د ند انه های تقریباً مساوی. جام گل آبی بنفش، لوله جام 
گل سفید، راست . پرچم ها چهار عد د، د و عد د بارور و د و عد د تقریباً عقیم، 
از جام گل خارج شد ه؛ خامه بسیار طویل ، کالله د ارای د و شاخه نامساوی؛ 
د انه تخم مرغی ، بیضی ، تقریباً سه وجهی، قهوه ای کم رنگ ، با سطح صاف؛ 

لعاب د ار )جم زاد، 1391، شکل 1(. 

 روشپژوهش
ایران  اکوسیستم های  و  گیاهان  تعیین جایگاه حفاظتی  قالب طرح  د ر 
)جم زاد و جلیلی، Zhumeria majdae )1395 گونه انحصاری استان 
هرمزگان، مورد بررسی قرار گرفت. ابتد ا محد ود ه پراکنش گونه د ر 
فلوری  منابع  و  موجود  اطالعات  براساس  هرمزگان  استان 
مشخص شد. سپس از طریق ترانسکت و پالت گذاری د ر 
د رون جمعیت های گونه، سطح پراکنش و تراکم آن ثبت 
شد. اطالعاتی از قبیل ارتفاع منطقه، طول و عرض 
جغرافیایی، تیپ رویشی منطقه، د رصد و جهت 
گونه  پوشش  تاج  قطر  و  ارتفاع  شیب، 
نیز یاد د اشت شد. برای تعیین جایگاه 
اتحاد یه  شیوه نامه  از  گونه  حفاظتی 
و   )IUCN( طبیعت  از  حفاظت  جهانی 
از معیار های میزان حضور، سطح  با استفاد ه 
تحت اشغال و اند ازه جمعیت، وضعیت تجد ید حیات 
با  طبیعی، کیفیت رویشگاه استفاد ه شد. نقشه پراکنش 
استفاد ه از نرم افزار ArcGis و براساس مختصات جغرافیایی 

نقاط ثبت شد ه توسط GPS، تهیه شد )شکل 2(. 

Zhumeria majdae مشخصاترویشگاههای 
رویشگاه های گونه Zhumeria majdae د ر جد ول 1 و شکل 2 نشان 
د اد ه شد ه اند. این گیاه از ارتفاع 525 تا 1430 متر از سطح د ریا د ر اراضی 
سنگالخی و صخره های با شیب بسیار تند )100-85 د رصد( کوه های 
گنو، آبماه، فینو، سرچاهان، تنگ زاغ، کشار، سرچاهان، زاد محمود، سیرمند 
و بستک پراکنش د ارد. بیشترین ارتفاع از سطح د ریا د ر منطقه سیرمند 
با 1430 متر و کمترین آن د ر منطقه گنو با 525 متر است. تمام مناطق 
پراکنش گیاه د ارویی مورخوش ازنظر زمین شناسی آهک و مارن های 
میوسن است. این سازند د ر ارتفاعات شمالی و غربی استان سیطره وسیعی 
د ارد. با بررسی نقشه منابع و قابلیت اراضی استان پراکنش گونه مورخوش 
روی تیپ اراضی کوهستان ها د ید ه می شود. این واحد اراضی که شامل 
کوه های نسبتًا مرتفع متشکل از مواد آهکی، د ولومیتی و آمیزه های رنگی 
و  سنگ ریزه د ار  کم عمق،  خیلی  خاك  با  یا  خاك  بد ون  اغلب  است، 
غیریکنواخت است. شکل های 3 تا 6 وضعیت گیاه را د ر رویشگاه های 

مختلف نشان می د هد.

 نتایجوبحث
براساس این پژوهش سطح تحت اشغال )AOO( این گونه با اند ازه گیری 
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گیاهان
تحت ایران

پدیده دو تأثیر
انسانی اثرات و اقلیم تغییر

هستند.تغییراتاقلیمزمینهتغییرات
کاهش جابهجایی، درنتیجه و رویشگاهها

این میکند. فراهم را گونهها حذف یا جمعیت
بعضی رویشگاه توسعه باعث تغییرات

گونههاشدهوازطرفیدرآشیان
گونهها سایر اکولوژیک

ایجاد محدودیت
میکند.
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شکل 1- گونه Zhumeria majdae: شکل کلی گیاه )الف(، برگ )ب(، سرشاخه )پ(، سرشاخه گل دار )ت( و بذر )ث(

الف 1

ب

ت

الف 2

پ

ث



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 94

مید انی د ر رویشگاه های آن 0/11 کیلومترمربع و میزان حضور گونه 
 ،GeoCAT با استفاد ه از نرم افزار )EOO( د ر محد ود ه انتشار آن
7977 کیلومترمربع برآورد شد. شکل 7 پراکند گی جغرافیایی، 
 Zhumeria majdae میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه

را نشان می د هد. 
 به استناد نتایج به د ست آمد ه و براساس شیوه نامه اتحاد یه جهانی 
حفاظت از طبیعت، این گونه به د لیل سطح تحت اشغال کمتر از 10 
کیلومترمربع، عد م مشاهد ه تجد ید حیات طبیعی د ر رویشگاه ها، 
برد اشت از طبیعت به عنوان گیاه د ارویی، کوچک بود ن جمعیت ها 
و گسستگی بین آنها و کیفیت رویشگاه، د ر طبقه د ر بحران انقراض 
قرار می گیرد. انتشار این گونه به صورت ناد ر و پایه های منفرد و تنها د ر 
رویشگاه  اصلی آن د ر مناطق سرچاهان و زاد محمود با تراکم حد ود 70 

شکل 3- رویشگاه گونه Zhumeria majdae د ر منطقه تنگ زاغ

شکل  2- پراکندگی جغرافیایی گونه Zhumeria majdae د ر استان هرمزگان 
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ارتفاع از سطح نام منطقه
د ریا )متر(

مختصات
جغرافیایی

جهت
شیب

تیپ گیاهی
منطقه

ارتفاع گیاه
)سانتی متر( 

تاج پوشش 
گیاه )سانتی متر(

سطح تحت 
اشغال )هکتار(

تعد اد کل 
پایه گیاه 
د ر منطقه

09  22  52527گنو
56  11  00

جنوبی 
و غربی

Euphorbia larica - 
Cymbopogon olivieri32/256/6×79/70/215

23 23  72027گنو
56  14 30

جنوبی 
و غربی

Gymnocarpos decander-
Convolvulus spinosus43/977×870/552

00 50  85027آبماه
– Convolvulus spinosusشرقی40 00  56

Cymbopogon olivieri23/740×50360

24 55  140027تنگ زاغ
 – Convolvulus spinosusجنوبی55 57  55

Ebenus stellata24/628×38213

01 53  126027فینو
– Convolvulus spinosusشرقی10 01  56

Ebenus stellata27/545×580/012

49 21  85027کشار
55 54 1

شمالی 
و شرقی

Platychaete aucheri-
Gymnocarpos decander26/659×560/210

59 56  110027سرچاهان
 – Gymnocarpos decanderشمالی31 56  55

Ebenus stellata3774×852140

1  58 120027زاد محمود
 – Gymnocarpos decanderشمالی0  50 55

Ebenus stellata4071×832/3120

0 59 143027سیرمند
 – Cymbopogon olivieriجنوبی1  7  56

Ebenus stellata50/850×760/665

7 25  69027بستک
-Gymnocarpos decanderجنوبی25  7  54

Convolvulus spinosus4555/6×43/80/312

شکل 5- رویشگاه گونه Zhumeria majdae د ر منطقه گنو شکل 4- رویشگاه گونه Zhumeria majdae د ر منطقه آبماه

Zhumeria majdae جدول 1- مشخصات مناطق پراکنش گونه
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است که بازد ید های صحرایی نشان د اد هیچ پایه ای از گیاه د ر این منطقه 
باقی نماند ه است. همچنین د ر منطقه فینو به د لیل عملیات جاد ه سازی، 
رویشگاه گیاه از بین رفته است و د ر بازد ید های صحرایی تنها د و پایه 
از آن مشاهد ه شد. با توجه به عد م وجود زادآوری د ر عرصه پراکنش، 
جمع آوری های بی رویه و مصارف زیاد آن، محد ود یت انتشار، همچنین 
مناسب  راهبرد  تد وین  برای  می شود  پیشنهاد  اخیر،  خشک سالی های 
حفاظتی، عوامل کاهش جمعیت این گونه نیز مورد بررسی قرار گیرد و 
نظر به سهمی که د ر تنوع زیستی د ارد، د ر اولویت برنامه های حفاظتی قرار 
گیرد. همچنین باید اقد امات فوری د ر زمینه کشت و اهلی کرد ن آن انجام 

شود تا گونه د ر معرض د ستبرد بیشتر د ر طبیعت قرار نگیرد.
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شکل 7- پراکند گی جغرافیایی، میزان حضور و سطح تحت اشغال گونه
Zhumeria majdae

شکل 6- رویشگاه گونه مورخوش Zhumeria majdae د ر منطقه کشار

پایه د ر هکتار مشاهد ه شد. همچنین گیاه به د ل صخره ها با شیب بسیار تند 
پناه برد ه است و وضعیت بسیار نامطلوبی د ارد. با مقایسه نتایج بررسی های 
جد ید با بررسی قبلی Jalili و Jamzad ا )1999( که گونه را د ر معرض 
انقراض معرفی کرد ه اند، جایگاه حفاظتی گونه یک د رجه نزول کرد ه و 
)Critically Endangered/CR( انقراض  بحران  در  وضعیت  د ر 

قرار می  گیرد. گیاه مورخوش د ر عطاری های بند رعباس، بند رلنگه، بستک 
و الر به فروش می رسد که تأکید ی بر استفاد ه رایج د ارویی گیاه است.
د ر منابع فلور یکی از رویشگاه های این گیاه منطقه گد ارسرخ ذکر شد ه 


