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جايگاه حفاظتي شش گونه  انحصاري  
مرزه در ايران

 جواد محبی1، زيبا جم زاد*2 و غالمرضا بخشی خانیکی3  

چکیده
 جایـگاه حفاظتـي گونه هـاي دارویی انحصاری از جنس مـرزه )Satureja( بر اسـاس معیار های اتحادیه 
جهانـی حفاظـت از طبیعـت )IUCN( مورد بررسـی قـرار گرفته و تعیین شـدند. گونه های مـرزه اورامانی 
Satureja avromanica، مـرزه ادمونـدی S. edmondi، مـرزه کالری S. kallarica، مرزه خوزسـتانی 
S. khuzistanica، مـرزه کرمانشـاهی S. kermanshahensis و مـرزه رشـینگری S. rechingeri با 
اسـتفاده از سـه معیار گسـتره  پراکنش، سـطح اشـغال و تعداد افراد بالغ )بر اسـاس بازدیدهای صحرایی( 
و بـا توجـه بـه تعاریـف IUCN در گـروه در بحـران انقـراض )Critically Endangered( طبقه بنـدی 

شـده اند. همچنیـن راهکارهـای عملـی و علمـی به منظـور احیـا و حفاظت ایـن گونه ها ارائه شـد.

واژگان کلیـدی: جایـگاه حفاظتـی، اتحادیـه جهانـی حفاظـت از طبیعـت، گیاهـان دارویـی، گونه هـای 
انحصـاری، مـرزه، ایـران، تیـره نعنا

Abstract
The conservation status of medicinal plants endemic species of the genus Satureja were 
evaluated and defined based on IUCN threat categories. Stureja avromanica, S. edmondi, S. 
kallarica, S. khuzestanica, S. kermanshahensis and S. rechingeri were evaluated in different 
field studies according to three categories: area of occupancy, extent of occurrence and the 
number of mature species in populations.  All evaluated species were defined as "Critically 
Endangered" (CE). In addition scientific and practical solutions to restore these species are 
suggested.

Keywords: Conservation status, IUCN, medicinal plants, endemic species, savory, Iran, 
Lamiaceae

1- کارشــناس ارشــد، مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، تهــران، ایــران 
2*- نویسنده مسئول، استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  تهران، ایران 

jamzad@rifr-ac.ir      پست الکترونیک:
3- استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

The conservation status of six endemic Satureja species in Iran

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/irn.2016.107533



75 طبیعت ایران/ سال اول، شماره 1

مقدمه
توسـعه همـه جانبـه جوامـع بشـری تنهـا بـا بهره بـرداری پایـدار از 
اکوسیسـتم حاصـل می شـود کـه کاهـش فقـر و افزایـش فرصت های 
توسـعه اقتصـادی و فرهنگـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت. از طریـق 
درک صحیـح و علمـی در مـورد نحـوه اسـتفاده از منابـع طبیعـی و 
دانشـمندان،  همراهـی  و  زیسـت  محیـط  جهانـی  ارزش هـای  درک 
اکوسیسـتم  عملکـرد  می تـوان  اقتصـاد  رهبـران  و  سیاسـت گذاران 
در  یکپارچگـی  نیازمنـد  تفکـر  ایـن  گسـترش  داد.  افزایـش  را 
تصمیم گیری هـا، سیاسـت گذاری ها و عملکرد هـای منطقـه ای، ملـی و 

بین المللـی در همـه رده هـا اسـت. 
 پوشـش گیاهی و اجزای تشـکیل دهنده آن یعنی گونه های گیاهی 
در سراسـر جهـان طـی قرن حاضر دسـتخوش تغییرات وسـیعی شـده 
کـه کاهش گسـترده منابع ژنتیکـی و تغییرات در اکوسیسـتم و عملکرد 
را در پـی داشـته اسـت. در کشـور های در حـال توسـعه ایـن تغییرات 
شـدیدتر بوده و خسـارات زیسـت محیطی و انقـراض گونه های گیاهی 
و جانـوری را بـه همـراه داشـته اسـت. در این میـان عوامـل متعددی 
در کاهـش تعـداد و بـه خطـر افتـادن گونه ها نقـش داشـته اند. یکی از 
ایـن عوامـل برداشـت بی رویه گیاهـان خوراکـی، دارویـی و علوفه ای 

از رویشـگاه های طبیعـی آن ها بوده اسـت.
در ایـران چـرای دام و برداشـت بی رویـه از منابع گیاهـان دارویی 
گونه هـای زیـادی را مـورد تهدیـد قـرار داده اسـت. بـا گرایش هـای 
روزافزون جوامع بشـری به اسـتفاده از گیاهان دارویـی و با محدودیت 
موجـودی ایـن گیاهـان در طبیعت، خطر کاهش سـطح تحت اشـغال و 

آسـیب جدی بـه جمعیت هـای آنها مطرح اسـت.
بررسـی مقدماتـی جایگاه حفاظتـی گونه های گیاهی ایران توسـط 
جلیلـی و جـم زاد )Jalili & Jamzad, 1999( انجـام شـد که بر اسـاس 
آن 432 گونـه آسـیب پذیر و 21 گونه در معرض خطر انقراض لیسـت 
شـدند. پناهـی )1390( به بررسـی تنوع گونه هاي بلـوط ایران و تعیین 
جایـگاه حفاظتـي آنهـا پرداختـه و اسـکندری )1391( نیـز گونه های 
سـرخس در معـرض تهدیـد در گیـالن را بررسـی کرد. اخیـرا برجیان 
)Borjian & al, 2014( بـا بررسـی یک گونه انحصاری بادام در اسـتان 
فـارس بـه مقایسـه طبقه بندی حفاظتـی بـا معیارهای سـازمان جهانی 
حفاظـت از طبیعـت)IUCN( پرداخـت. در خارج از ایـران افراد زیادی 
روی ایـن موضـوع کار کرده  و کشـور های بسـیاری نسـبت به انتشـار 
لیسـت قرمـز گیاهـان خـود اقـدام کرده اند. لیسـت قرمز منتشـر شـده 
توسـط IUCN در مقیـاس جهانـی، جمع بنـدی لیسـت قرمـز گونه های 
گیاهـی کشـور های مختلف جهـان را ارائـه می کند. فوگـی و همکاران 
ایسـلند  بـه مطالعـه فلـور متنـوع مدیترانـه ای   )Foggi & al, 2014(
کـه دارای درصـد باالیـی از گونه هـای اندمیـک هسـتند پرداختنـد و 
همچنیـن کنـت )Kenneth, 2011(، بـه وضعیت حفاظت، کشـف مجدد 
 Rutaceae از خانواده Melicope degeneri و ارزیابـي تاکسـونومیکي

پرداخت.
گونه هـای جنـس مـرزه از تیـره نعنائیـان و از گیاهـان دارویـی 
رایـج در کشـور هسـتند. گیاهـان علفی چند سـاله یا بوتـه ای یا علفی 
یک سـاله کـه بـه نـدرت درختچـه ای بـوده و اغلـب معطـر و دارای 
خـواص دارویی بسـیار زیاد هسـتند. اسـانس ها در غده های ترشـحی 

کـه معمـواًل به صورت نقـاط کروی بـراق دیده می شـود، عمدتًا روی 
برگ هـای گیـاه وجـود دارد. جنـس مـرزه در ایـران دارای 17 گونه 
بومـی اسـت که 11 گونـه از آنها انحصاري ایران محسـوب می شـوند 

.)Maroofi, 2010 جـم زاد، 13۸۸، 1391؛(
گونه هـای مختلف جنـس مرزه به دلیـل خواص دارویـی و کاربرد 
در طـب سـنتی در کشـورهای مختلـف جهـان مـورد توجـه بـوده و 
بررسـی شـده اند. همچنیـن شـباهت زیـادی بیـن ترکیبـات شـیمیایی 
اسـانس مـرزه و آویشـن وجـود دارد. در جنس مرزه همانند آویشـن، 
مهمتریـن ترکیبات شـیمیایی اسـانس مربوط بـه گـروه منوترپنوئیدها 
اسـت و از میـان آنهـا دو ترکیـب فنلـی تیمـول و کارواکـرول جـزء 

ترکیبـات شـاخص به حسـاب می آینـد. 
در دهـه اخیـر طـی مراجعـه مکـرر و مسـتمر بـه رویشـگاه های 
مرزه هـای ایـران و مخصوصـا 6 گونـه مـرزه انحصاری مـورد مطالعه، 
کاهـش بسـیار واضـح و شـدید سـطح رویشـگاه و تعـداد پایه هـاي 

گیاهـان مذکور مشـاهده شـد )جـدول 1(.
حفاظـت از گونه هـای گیاهـی به ویژه گیاهان دارویـی و انحصاری 
ایـران همـواره از دغدغه های گیاه شناسـان، اسـاتید و دلسـوزان منابع 

طبیعـی بـوده و هسـت. بنابرایـن در ایـن تحقیـق تـالش شـد تـا 
جایـگاه حفاظتـی گونه هـای انحصـاری جنـس مـرزه مـورد 

ارزیابـی و بررسـی قـرار گیرد. 

روش کار
بـر اسـاس تعریـف و معیار هـای IUCN جایـگاه حفاظتـی گونه هـای 
گیاهـی بـر اسـاس حداقـل سـه معیـار از معیار هـای تعییـن شـده 
)به طـور مثـال شـامل محـدوده پراکندگی جغرافیایی، سـطح اشـغال و 

تعـداد افـراد بالـغ( به شـرح زیـر دسـته بندی و تعریـف می شـوند:
1- گونه هـای منقـرض شـده )Extinct (EX: شـامل گونه هایـی 
در  دوره ای  و  مختلـف  مشـاهدات  و  بررسـی ها  طـی  کـه  می شـود 

رویشـگاه های آنهـا، توسـط هیـچ فـردی مشـاهده نشـود.
 :Extinct in the wild (EW( 2- گونه هـای منقرض شـده در طبیعـت
شـامل گونه هایـی می شـود کـه طـی بررسـی ها و مشـاهدات مختلف 
و دوره ای در رویشـگاه های آنهـا، توسـط هیچ فردی مشـاهده نشـود 

ولـی به صـورت کاشـته شـده پایه هایـی از آنها موجود باشـد.
 :Critically Endangered )CR( ــراض ــران انق ــای در بح 3- گونه ه
ــت  ــا در طبیع ــراض آنه ــر انق ــه خط ــت ک ــی اس ــامل گونه های ش

ــاد اســت. ــی زی خیل
شـامل   :Endangered )EN( انقـراض  حـال  در  گونه هـای   -4
گونه هایـی می شـود  کـه خطـر انقـراض آنهـا در طبیعت وجـود دارد.
5- گونه هـای آسـیب پذیر )Vulnerable (VU: شـامل گونه هایـی 
اسـت که آسـیب پذیر بـوده و خطـر انقراض آنها به نسـبت زیاد اسـت.

6- گونه هـای نزدیک بـه تهدید )Near threatened )NT: شـامل 
گونه هایـی اسـت کـه در حـال حاضـر در معـرض خطر نیسـتند ولی 

ممکـن اسـت در آینـده در یکـی از طبقات بیان شـده قـرار گیرند.
 :Least concern )LC(7- گونه های کم اهمیت

شـامل گونه هایـی می شـود کـه پراکندگـی جغرافیایـی و فراوانی آنها 
بـه اندازه ای اسـت کـه جزء 6 گـروه مذکـور قـرار نمی گیرند.
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جدول 1: اطالعات جمع آوری شده از رویشگاه گونه ها
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Data deficient (DD( -۸: شـامل گونه هایـی 
اسـت کـه اطالعـات کافی در مـورد آنها وجـود ندارد.

ــه در  ــرزه ک ــس م ــاری از جن ــه انحص ــش گون ش
ــالت در  ــه پ ــا تهی ــد، ب ــران پراکنده ان ــی ای ــتان های غرب اس

ــدا محــدوده  ــد. ابت ــرار گرفتن ــورد بررســی ق ــی م رویشــگاه اصل
پراکندگــی جغرافیایــی گونه هــا در ایــران بــر اســاس اطالعــات 
ــپس  ــد و س ــری ش ــخص و اندازه گی ــوری مش ــع فل ــود و مناب موج
ــاد )4×5( 20  ــه ابع ــی ب ــه، پالت های ــش گون ــطح پوش ــاس س ــر اس ب
ــت  ــاحت تح ــاس مس ــر اس ــع ب ــا )20×20( 400 مترمرب ــع ت مترمرب
ــداد  ــه و تع ــش گون ــر پوش ــاحت کل زی ــد. مس ــا زده ش ــغال آنه اش
ــخ  ــون تاری ــي چ ــپس اطالعات ــد. س ــری ش ــطح اندازه گی ــه در س بوت
ــام محــل جمــع آوری، طــول و  ــا، ن جمــع آوری، ارتفــاع از ســطح دری

ــدول 1(.  ــد )ج ــت ش ــی ثب ــرض جغرافیای ع
ــدام از  ــر ک ــی ه ــی جغرافیای ــدوده پراکندگ ــه مح ــه ب ــا توج ب
ــغ،  ــای بال ــداد بوته ه ــش، تع ــطح پوش ــاالنه س ــش س ــا، کاه گونه ه
ــل  ــی عوام ــن بررس ــوان و همچنی ــای ج ــداد بوته ه ــم، تع زادآوری ک
ــد  ــوند مانن ــا می ش ــی گونه ه ــش تدریج ــث کاه ــه باع ــی ک و خطرات

خشکســالی های پیاپــی، چــرای دام، خطــر ســیل، 
انســان، جاده ســازی و غیــره  برداشــت توســط 

ــدند.  ــن ش ــا تعیی ــی آنه ــگاه حفاظت جای

نتایج و بحث
ــت از  ــی حفاظ ــه جهان ــای اتحادی ــتاندارد ها و معیاره ــاس اس ــر اس ب
طبیعــت، اگــر محــدوده پراکندگــی جغرافیایــی یــک گونــه کمتــر از 10 
هــزار هکتــار و ســطح تحــت اشــغال آن کمتــر از هــزار هکتار بــرآورد 
شــده یــا تعــداد آن در یــک جمعیــت کمتــر از 250 پایــه بالــغ باشــد، 

ــود. ــدی می ش ــراض« طبقه بن ــروه »در بحــران انق ــه در گ گون

Satureja avromanica 1- مرزه اوراماني
گیاهــی چندســاله بــا قاعــده چوبــی، بــه ارتفــاع 35 تــا ۸0 
ســانتی متر، بــا ســاقه های متعــدد، خیــزان تــا کمانــی. گل هــا بنفــش 
تــا آبــی مایــل بــه ارغوانــی اســت. ایــن گونــه در اســتان کردســتان در 
منطقــه اورامــان و در یــک دره عمیــق می رویــد. ســطح اشــغال ایــن 
گونــه حــدود 10150 مترمربــع بــوده و بیــش از 90 درصــد پایه هــاي 

شکل 1: تصاویر رویشگاه های شش گونه مرزه مطالعه شده: 1-1، رویشگاه Satureja avromanica، استان کردستان؛ 1-2،  رویشگاه S. kallarica ، استان چهارمحال و 
بختیاری؛ 1-3، رویشگاه S. rechingeri ، استان ایالم؛ 1-4، رویشگاه  S. edmondi، استان کرمانشاه؛ 1-5، رویشگاه S. khuzistanica، استان لرستان؛1-6 ، رویشگاه 

S. kermanshahensis، استان کرمانشاه  
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ــغ اســت )شــکل1-1 و 2-1(. آن بال

S. edmondi 2- مرزه ادموندي
گیاهـی چندسـاله، بوتـه ای، با سـاقه های متعدد بـه ارتفاع 
15 تـا 50 سـانتی متر و بـا گل هـای بنفش اسـت. این گیاه 
تـا کنـون از اسـتان های کرمانشـاه، لرسـتان و چهارمحـال 

و بختیـاری جمـع آوری شـده و بیشـترین حضـور آن 
در اسـتان کرمانشـاه اسـت. سـطح تحـت اشـغال 

ایـن گونـه حـدود 11734 مترمربـع اسـت. 
محـدود  ادمونـدي  مـرزه  جمعیت هـاي 

بـه 3 نقطـه و بسـیار منفـک و جـدا 
از  بیـش  و  بـوده  یکدیگـر  از 

اسـت  بالـغ  آن  پایه هـای  90درصـد 
.  )4-2 و  )شـکل4-1 

 S. kallarica 3- مرزه کالري
گیاهـی علفـی و چنـد سـاله بـا فـرم 

خوابیـده تـا خیـزان، بـه ارتفـاع 15 تـا 
20 سـانتی متر اسـت کـه گل هـای بنفـش آن 

در فصـل تابسـتان ظاهـر می شـوند. ایـن گونـه تا 
کنـون تنهـا از یک رویشـگاه در اسـتان چهـار محال و 

بختیـاری در کـوه کالر جمـع آوری شـده اسـت. 
سـطح تحـت اشـغال این گونـه حـدود 215 مترمربع اسـت. 

تعـداد پایه هـاي بالـغ آن 4۸ بوتـه بـوده و نوسـانات شـدیدی هـم در 
جمعیـت ایـن گونـه طی سـال های اخیر پـس از شناسـایی و نام گذاری 
آن مشـاهده شـده اسـت. به عالوه بیـش از 95 درصد پایه هـای موجود 
بالـغ مالحظـه  بالـغ هسـتند و تجدیـد حیاتـی در اطـراف پایه هـای 

نمی شـود )شـکل1-2 و 2-2( .
ــایر  ــرای دام عش ــدوده چ ــه مح ــن گون ــغال ای ــت اش ــه تح منطق
بــوده و بــا توجــه بــه زمــان گل دهــی و به دنبــال آن تولیــد بــذر، 
ــد  ــرای تجدی ــی ب ــه و فرصت ــرار گرفت ــف دام ق ــورد تعلی م

ــد.  ــدا نمی کن ــات پی حی

 S. khuzistanica 4- مرزه خوزستاني
گیاهــی چندســاله، بوتــه ای و بســیار معطــر، 
ــا  ــاع حــدود 30 ســانتی متر، ب ــه ارتف ب
برگ هــای پهــن و میانگره هــای 
کوتــاه اســت. گل هــای ایــن 
ــش  ــگ بنف ــه رن ــم ب ــاه ه گی
در  مــرزه  از  نــوع  ایــن  اســت. 
ــتان و  ــتان لرس ــرزی دو اس ــدوده م مح
ــدت  ــاه به ش ــن گی ــد. ای ــتان می روی خوزس
می شــود.  برداشــت  محلــی  افــراد  توســط 
ــاری  ــی انحص ــای داروی ــی از گونه ه ــن یک همچنی
ایــران اســت کــه به صــورت تجــاری وارد سیســتم تولیــد 
ــگاه  ــت آن در رویش ــفانه جمعی ــده و متأس ــی ش داروی گیاه

شکل 2: تصاویر گونه های مطالعه شده مرزه: Satureja avromanica ،1-2؛ S. kallarica ،2-2 در حالت رویشی و در حالت گل دهی ؛ S. rechingeri، 3-2 ؛ 4-2 ، 
 S. khuzistanica ،5-2 ؛S. edmondi

بایــد ممنوعیت 
هرگونه چراي دام در 

محدوده رویشگاه ها و ممنوعیت 
برداشت جهت مصارف دارویي این گیاهان 
اعالم شود. همچنین به منظور بهره برداری از 

خواص دارویی این گیاهان، کشت آنها 
در مزارع توصیه می شود.
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ــت.  ــش اس ــه کاه ــدیداً رو ب ــی ش طبیع
ســطح تحــت اشــغال ایــن گونــه حــدود 6396 مترمربــع و محدوده 
ــای  ــق برآورد ه ــت. طب ــار اس ــر از 10000 هکت ــی آن کمت پراکندگ
صــورت گرفتــه بیــش از 90 درصــد پایه هــاي آن بالــغ اســت )شــکل 
به نــدرت  طبیعــی  به صــورت  حیاتــش  تجدیــد  و   )5-2 و   5-1
ــه امــکان تکثیــر ایــن گیــاه  ــا توجــه ب مشــاهده می شــود. همچنیــن ب
ــای  ــرای بهره برداری ه ــزارع ب ــد آن در م ــه زدن، تولی ــه روش قلم ب

ــد.  ــدی باش ــه ج ــورد توج ــد م ــی می توان صنعت

 S. kermanshahensis 5 - مرزه کرمانشاهي
گیاهــی بوتــه ای و بالشــتکی به طــول 12 تــا 20 ســانتی متر، بــا 
ــگ در  ــز رن ــحی قرم ــای ترش ــی و غده ه ــاقه ای خط ــای س برگ ه
ســطح برگ هــا و کاســه اســت. گل هــای ایــن گیاهــی صورتــی مایــل 
بــه بنفــش بــوده و در اســتان کرمانشــاه بیــن ســومار و ایــوان حضــور 
ــش از  ــع و بی ــدود ۸652 مترمرب ــه ح ــن گون ــغال ای ــطح اش دارد. س

ــکل6-1(.   ــت )ش ــغ اس ــای آن بال ــد پایه ه 90درص

 S. rechingeri 6-مرزه رشینگري
ــاع  ــه ارتف ــر، ب ــی و بســیار معط ــده چوب ــا قاع ــاله ب ــد س ــی چن گیاه
ــیده از  ــمت های آن پوش ــام قس ــه تم ــوده ک ــانتی متر ب ــدود 50 س ح
ــم زرد  ــه ه ــن گون ــای ای ــت. گل ه ــتری اس ــد خاکس ــای بلن کرک ه

کم رنــگ اســت. 
سـطح اشـغال این گونه حـدود 47990 مترمربع اسـت. جمعیت هاي 
مـرزه رشـینگري محدود بـه دو نقطه و بسـیار منفک از یکدیگـر بوده و 
بیـش از 90درصـد پایه ها بالغ اسـت )شـکل1-3 و 2-3 (. شـش گونه 
مذکـور بـر ایـن اسـاس در طبقه بنـدي IUCN در گـروه گونه هـاي در 

بحـران انقـراض)Critically Endangered )CE قرار دارند.

راهکارها و پیشنهاد ها
حفاظـت از گونه هـای گیاهی بـه دو روش حفاظت در رویشـگاه طبیعی 
در  حفاظـت  اسـت.  امکان پذیـر  رویشـگاه  از  خـارج  در  حفاظـت  و 
رویشـگاه طبیعـی از طریـق تعیین مناطـق حفاظت شـده، ذخیره گاه ها و 
قرق هـا امکان پذیـر خواهـد بـود. در مـورد گونه هـای خاص هـم که با 
کاهش شـدید جمعیت روبه رو هسـتند می تـوان با اسـتفاده از روش های 
معمـول نسـبت به ازدیـاد گونه در خارج از رویشـگاه طبیعـی اقدام کرد. 
مثـال در باغ هـای گیاه شناسـی یـا در مراکـز تحقیقاتـی و محیط هـای 
کنتـرل شـده می تـوان اقـدام کـرده و سـپس پایه هـای تکثیر یافتـه را به 
رویشـگاه های طبیعـی منتقـل کـرد. بـا ایـن روش  جمعیت هـای طبیعی 
گونـه گیاهـی در معـرض خطـر تقویـت می شـود. در مـورد تعـدادی از 
گیاهـان کـه تکثیـر آنهـا از طریـق روش هـای معمـول به دلیـل تولید کم 
بـذر یـا نبود امـکان اسـتفاده از روش هـای غیر جنسـی مقدور نیسـت، 

تولیـد از طریـق کشـت بافت روش مناسـبی خواهـد بود.
بـا توجـه بـه اینکـه رویشـگاه های طبیعـی گونه های مورد بررسـی 
در ایـن تحقیـق جـزء مناطـق تحـت مدیریت سـازمان محیط زیسـت و 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری نیسـت، بـرای حمایـت از این 
گونه هـا بایـد از طریـق اعـالم قـرق، اثر طبیعـی یـا ذخیـره گاه گیاهان 

دارویـی بـرای رویشـگاه های آنهـا، به سـرعت اقدام شـود.
بــا توجــه بــه تأثیــر برداشــت بــر کاهــش جمعیــت  ایــن گیاهــان، 
بایــد ممنوعیــت هرگونــه چــراي دام در محــدوده رویشــگاه ها و 
ــالم  ــان اع ــن گیاه ــي ای ــارف داروی ــرای مص ــت ب ــت برداش ممنوعی
ــن  ــی ای ــواص داروی ــرداری از خ ــور بهره ب ــن به منظ ــود. همچنی ش

ــود. ــه می ش ــزارع توصی ــا در م ــت آنه ــان، کش گیاه
ــی از  ــک ژن یک ــی در بان ــگاه طبیع ــارج از رویش ــت در خ حفاظ
ــع نگهــداری گونه هــا  روش هــای حفاظــت گیاهــان اســت کــه در واق
ــرد  ــرایط فراس ــدت در ش ــی م ــا طوالن ــدت ی ــاه م ــای کوت در دوره ه
محســوب می شــود. از ایــن بــذور یــا قطعــات گیاهــی می تــوان بــرای 
احیــای رویشــگاه های طبیعــی در آینــده اســتفاده کــرد و در صــورت 
فراهــم نبــودن شــرایط احیــا در رویشــگاه های طبیعــی می تــوان آنهــا 

ــرد. ــت ک ــته و حفاظ ــی کاش ــای گیاه شناس را در باغ ه
بنابرایــن دو طــرح تحقیقاتــی مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع 
ــی  ــای گیاه شناس ــه ای باغ ه ــای گون ــش غن ــن افزای ــا عناوی ــور ب کش
ــت  ــده و در دس ــه ش ــاس تهی ــن اس ــر ای ــت ex-situ 1400 ب و حفاظ

اجــرا اســت.
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