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جایگاه حفاظتی گونه مهرگیاه
 Mandragora  autumnalis در ایران

مهری دیناروند1*، زیبا جم زاد2، عادل جلیلی2، بنفشه یثربی3و حمید هویزه4   
چکیده

 ،M. autumnalis Bertol. است که 6 گونه در جهان دارد. گونه Solanaceae جنسی از تیره سیب زمینی Mandragora مهرگیاه
تنها گونه خودروی موجود در ایران، در سایر مناطق جهان نیز می روید، حضور این گونه در فلور ایران، برای اولین بار در 
سال 1393 از منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان گزارش شد. مشاهده های میدانی نشان داد، این گونه در منطقه 
حفاظت شده شیمبار تنها در 4 نقطه حضور دارد و سطح اشغال آن در کل، حدود 0/6 کیلومترمربع و محدوده حضور آن 
حدود 1/5 کیلومترمربع است و به طور میانگین تعداد 5 تا 25 پایه آن در هر نقطه جمعیتی مشاهده می شود. با توجه به حضور 
این گیاه تنها در یک رویشگاه در ایران، سطح اشغال کمتر از 10 کیلومترمربع و تعداد افراد بالغ کمتر از 50 فرد، این گونه 
در ایران در بحران انقراض )Critically Endangered/CR( قرار دارد. رویشگاه این گونه اگرچه در منطقه حفاظت شده است، 
به دلیل عواملی مانند جنگل زدایی، آتش سوزی، چرای بی رویه و حضور عشایر کوچ رو، روستاهای حاشیه تاالب و حضور 
گردشگران به شدت تحت تأثیر عوامل تخریبی انسان ساز است و الزم است دستگاه های اجرایی مرتبط، نسبت به حفاظت از 

این گونه و جمعیت های محدود آن توجه ویژه و برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.
واژه های کلیدی: ماندراک، گیاه سمی، منطقه حفاظت شده شیمبار، تیره سیب زمینی، خوزستان. 

Abs tract
Mandragora is a genus of the Solanaceae family, which includes six species worldwide. M. autumnalis Bertol is 
the only native species of the genus growing in Iran, reported for the first time in 2013 from Khuzestan province 
in Shimbar Protected Area? Field observations showed that this species is present in the Shimbar Protected 
area only in 4 locations, its Area of Occupancy (AOO) is about 0.6 square kilometers in total, and its Extent of 
Occurrence (EOO) is around 1.5 square kilometers. An average number of 5 to 25 individuals is observed in each 
population. Due to the presence of this plant in only one habitat in Iran and the Area of Occupancy, less than 
10 square kilometers, and the number of adults is less than 50 individuals. The species is classified as Critically 
Endangered (CR) in Iran. Although the habitat of this species is in a protected area, it is heavily influenced by 
man-made destructive factors due to factors such as deforestation, fire, overgrazing, the presence of nomadic 
nomads, the villages on the edge of the wetland, and because many tourists to the area. Therefore, these 
valuable medicinal species face serious threats in Iran and need special attention from the related executive 
organizations. An urgent protection plan is needed for the conservation of the limited population of M. autumnalis.  

Keywords: Mandrake, Poisonous plant, Shimbar protected area, Solanaceae, Khuzestan.
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 مقدمه
رشد بی رویه جمعیت و نیازهای جوامع انسانی به منابع، موجب 
افزایش فشار مضاعف بر طبیعت و محیط زیست شده است. 
نتیجه این عوامل عدیده، نابودی گونه های گیاهی و جانوری 
را به همراه داشته و در مواردی لطمه های جبران ناپذیری را به 

تنوع زیستی وارد کرده است. یکی از الزامات مدیریت 
منابع طبیعی حفاظت از ذخایر ژنتیکی و کمک به 

پایداری اکوسیستم های طبیعی است )محرابیان، 
1392؛Ronine, et al., 2006(. در این 

رابطه، گیاهان نادری مانند مهرگیاه، 
به دلیل  نیستند،  ایران  انحصاری  که 

جایگاه خاص کاربردی و رویشگاه 
ویژه ای  توجه  به  نیاز  محدود 
در  گیاهان  بعضی  دارند. 

بین اقوام مختلف جهان نقش 
اساسی و اثربخشی در شکل گیری 

اسطوره ها، آیین ها و اعتقادات انسان ها 
داشته اند. این باورها به شکل های متنوع نمود 

بیرونی داشته است، که آثار آن در فرهنگ و هنر 
ملت ها مانند نقش های آثار باستانی و دیوار نوشته ها، 

می شود  دیده  محلی  متنوع  مراسم   و  مذاهب  دینی،  کتب 
جوادی، 1401(.  و  صبوری  مقصودی، 1398؛  و  )حیدرنتاج 

بسیاری از مردم بومی نقاط مختلف جهان و ایرانیان باستان مانند 
اقوام بین النهرین، بیماري ها را زاده شیطان و گیاهان دارویی شفا بخش را 
مقدس مي دانستند )سراج الدینی، 1389(. درخت انجیر در سرزمین مصر، 
درخت زبان گنجشک در کشورهای اسکاندیناوی، درخت انجیر معابد 
در هندوستان، درخت غان در روسیه و درختان کنار )سدر( و زیتون در 
خاورمیانه مقدس شمرده می شوند )شریفی و همکاران، 1379(. با توجه 
به کاربردهای متنوع دارویی مهرگیاه، این جنس در جهان معروف است 
و به همین دلیل گونه های مختلف آن به اسم های محلی مختلفی شناخته 
می شوند، به طوری که تعداد 24 نام مربوط به 19 زبان و گویش مختلف 
برای این گیاه گزارش شده است )Dafni et al., 2021(. در زبان فرانسه 
 Autumn و در زبان انگلیسی به نام Pomme d’amour این گونه به نام
https://www.iucnre-( شناخته می شود Mandrake, Love Apple

dlist.org(. شکل ریشه و اثرات دارویی و سمی این گیاه سبب شده است 
تا از آن به عنوان یک گونه اعجاز انگیز یاد شود. نام شناخته شده ماندراک 
Mandrake برای این جنس از دو بخش mandrage به معنی »مرد« 
)شکل ریشه این گیاه شبیه انسان است( و dragon به معنی »اژدها« )به 
 .)Lee, 2006( تشکیل شده است ،)قدرت جادویی این گیاه اشاره دارد
مهرگیاه از جمله گیاهان سمی است و مصرف آن سبب تهوع، استفراغ و کند 
شدن ضربان قلب می شود )Mowla Mou1 et al., 2019(. همچنین، 
گلیکوالکالوئیدهای موجود در این گیاه به ویژه ریشه و میوه آن سبب 
M. autumna�. 1400(. گونه  روان پریشی و هذیان می شود )مظفریان،
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 Mandragora مهرگیاه( تنها گونه شناسایی شده از جنس( lis Bertol
در ایران است و تنها در منطقه شیمبار استان خوزستان به شکل طبیعی 
می روید. منطقه حفاظت شده شیمبار واقع در زاگرس جنوبی، به دلیل وجود 
عوامل زنده و غیر زنده از تنوع زیستگاهی باالیی برخوردار است. تغییرات 
ارتفاعی، جهت و درصد شیب های مختلف، خرد زیستگاه های موجود در 
شکاف صخره ها و صعب العبور بودن برخی نقاط، از سایر دالیل تنوع 
گونه های مختلف گیاهی در منطقه است. عوامل تأثیرگذار منفی 
ناشی از فعالیت های انسانی به خصوص چرای دام، برداشت 
جاده ای  ساخت و سازهای  و  گیاهان  ریشه کنی  و 
به طور محسوسی سبب تغییر سیمای منطقه شده 
است )دیناروند، 1395(. بنابراین، حفاظت 
و صیانت از پوشش گیاهی این منطقه 
ضروری است، همچنین الزم است، 
از برخی قسمت های منطقه، که 
رویشگاه گونه های انحصاری 
و نادر است، به صورت ذخیره گاه 
ضمن  مقاله  این  در  شود.  حفاظت 
اشاره به برخی از کاربردهای دارویی این 
اکولوژیکی  و  گیاه شناسی  ویژگی های  گونه، 
می شود. ارائه  آن  حفاظتی  جایگاه  و  رویشگاه 

  روش تحقیق
براساس روش تحقیق طرح تحقیقاتی ملی تعیین جایگاه حفاظتی 
 IUCN (International گیاهان ایران و دستورالعمل اتحادیه جهانی
Union for Conservation of Nature( و سه معیار مربوط به میزان 
 )IUCN, 2017( حضور، سطح اشغال و تعداد افراد موجود در جمعیت ها
جایگاه گونه  .Mandragora autumnalis Bertol. مطالعه و بررسی 
شد. در هر یک از جمعیت های این گونه در منطقه مورد بررسی، پالت هایی 
به ابعاد 25 مترمربع مستقر و تعداد افراد جمعیت ها تعیین شد. مختصات 
نقشه  و  دستگاه GPS مشخص  با  پراکنش جمعیت  نقاط  جغرافیایی 
Geo-  رویشگاه، محدوده حضور و سطح تحت اشغال به کمک نرم افزار

Cat تهیه شد. ویژگی های اکولوژیکی محل از جمله شرایط محیطی منطقه، 
گونه های همراه و عوامل تهدید کننده گونه یادداشت برداری و ثبت شد. 

 خصوصیات گیاه شناسی
Mandragora جنسی از تیره سیب زمینی Solanaceae است که 
شامل 6 گونه در جهان است. گونه .M. autumnalis Bertol تنها گونه 
 .)Dinarvand & Howizeh, 2014( خودروی موجود در ایران است
Mandragora autumnalis Bertol., Elench. Pl. Hort. 
Bot. Bon. 6(1820).
Syn.: Mandragora haussknechtii Heldr.; Mandragora 
foemina Thell.; Mandragora microcarpa Bertol.; Man�
dragora officinarum L.; Mandragora autumnalis subsp. 
microcarpa (Bertol.) Nyman  

تنها 
رویشگاه 

گزارش شده گونه 
 Mandragora autumnalis

از ایران، منطقه حفاظت شده شیمبار 
در استان خوزستان است که متاسفانه به 

شدت تحت تأثیر عوامل تخریبی انسا ن ساز است. 
با توجه به نادر بودن این گیاه در ایران،  حفاظت و صیانت از 

پوشش گیاهی این منطقه ضروری است.
 همچنین الزم است از برخی قسمتهای آن 

که رویشگاه گونه های انحصاری  
و نادر است، به صورت 

ذخیره گاه حفاظت 
شود.
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شکل 1- گیاه Mandragora autumnalis با برگ های بزرگ قاعده ای  )عکس از: دیناروند(

  مهرگیاه
 120 تا  گسترش  با  مشخص،  ساقه  بدون  چندساله،  علفی  گیاهی 
کمی  قاعده ای،  برگ ها  ضخیم.  و  بزرگ  غده ای  ریشه  با  سانتی متر، 
تا  و عرض 18  تا 45  به طول 35  مستطیلی،  تا  تخم مرغی  ضخیم، 
30 سانتی متر، سبز تیره، با سطحی ناصاف، دمبرگ به طول 10 تا 12 
سانتی متر، سفید و ضخیم. کاسه تا 2 سانتی متر، در مرحله میوه تا 5 
سانتی متر، پایا. گل ها بنفش، به طول تا 3 سانتی متر، با دمگلی به طول 
11 تا 13 میلی متر. پرچم ها 5 عدد، میله به طول تا 1 سانتی متر، در پایه 
کرک دار، بساک بنفش. کالله به طول 2 سانتی متر، بلندتر از پرچم. سته 

کروی، محصور در کاسبرگ های سبز روشن، به قطر تا 5 سانتی متر، 
با پوسته ای سخت  دانه قهوه ای  با سطحی صاف، سبز و سپس زرد. 

)شکل های 1 تا 5(.
فنولوژی: دوره رشد رویشی گونه مهرگیاه در استان خوزستان از اواخر 
آذر تا بهمن است. از بهمن تا اسفند، گیاه در مرحله گلدهی است و میوه 
از اواسط اسفند تا اواخر اردیبهشت کامل و رسیده می شود. پس از آن، 
اندام های هوایی گیاه در منطقه دیده نمی شوند، ولی سال بعد گیاه جدید 
دوباره از روی ریشه ضخیم ظاهر می شود، البته گاهی نیز به دلیل تکثیر 

ریشه، چند پایه در کنار هم مشاهده می شود.

شکل 2- تصویر مهرگیاه در مرحله گلدهی )عکس از: دیناروند(
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    شکل 3- تصویر مهرگیاه در مرحله میوه دهی )عکس از: دیناروند(                 4- میوه سته مهرگیاه محصور در کاسبرگ های رشد یافته )عکس از: دیناروند(

شکل 5- ریشه ضخیم و شبه آدم مهرگیاه )عکس از: دیناروند(

  پراکندگی جغرافیایی
جنس Mandragora رویشگاه وسیعی از مدیترانه در غرب تا ارتفاعات 
هیمالیا در شرق دارد. در فلور ایران، در تیره Solanaceae قرار داده 
شده است که باوجود کاربرد دارویی و استفاده آن توسط مردم، این گیاه در 
 )1972(  Schonbeck.)1377،ایران، جمع آوری نشده است )خاتم ساز
در فلورا ایرانیکا، گونه Mandragora turcomanica را برای فالت 
ایران از منطقه ترکمنستان ذکر کرده که بومی آن خطه است.Akhani  و 
Ghorbani )2003( کشت این گونه ترکمنی را از شمال شرق ایران 
Mandrag�استان گلستان روستای دهنه( گزارش کردند. رویشگاه گونه( 

ora autumnalis کشورهای ناحیه مدیترانه )قبرس، شرق دریای اژه، 
یونان، جزیره کرت، ایتالیا، جزایر ساردنیا و سیسیل، لبنان، ترکیه، سوریه، 
فلسطین، اسپانیا، پرتغال(، شمال افریقا )الجزایر، تونس، مراکش( و جنوب 

 .)https://powo.science.kew.org( ایران است

  ویژگی های بوم شناختی رویشگاه گونه
منطقه شیمبار یا شیرین بهار شامل محدوده ای در دامنه شمالی دریاچه سد 
شهید عباسپور در منطقه رویشی زاگرسی )ناحیه ایرانی- تورانی( است 
)شکل 6(. این منطقه در 45 کیلومتری شمال شرقی مسجدسلیمان و در 
محدوده بخش اندیکا، بین مختصات جغرافیایی 32 درجه و 8 دقیقه تا 
32 درجه و 29 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 29 دقیقه تا 48 درجه 
و 46 دقیقه طول شرقی قرار دارد. مساحت این منطقه 53 هزار هکتار و 
تغییرات ارتفاعی آن بین 400 تا 3400 متر از سطح دریا است. میانگین 
حداکثر دما 34 درجه سانتی گراد در تیر ماه، میانگین حداقل دما 6 درجه 
سانتی گراد در دی ماه و متوسط بارندگی سالیانه 400 میلی متر به صورت 
باران و تگرگ و در ارتفاعات مشرف به منطقه از نوع برف است )دیناروند، 
1396(. گونه مهرگیاه سرما دوست است و در اوج سرمای زمستان رشد 
رویشی دارد، حتی گاهی برگ های یخ زده آن در منطقه دیده می شوند 

)شکل 7(.
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شکل 6- موقعیت منطقه شیمبار در استان خوزستان و ایران

شکل 7- مهرگیاه در مرحله رشد اولیه در دی ماه و یخ زدگی سطح برگ )عکس از: دیناروند(
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جنگل  شاخص  رویشگاه  سه  شامل  منطقه  عمومی  سیمای 
و  علفی  گونه های  از  پوششی  با  مراتع  بلوط،  )درخت زار( 
است  آبدوست  درختچه های  از  انبوهی  پوشش  با  تاالب 
)دیناروند و همکاران، 1394(. منطقه شیمبار به دلیل وضعیت 
آب و هوایی و توپوگرافی و وجود یخچال های دائمی، تاالبی 
خودرو،  انگور  همچون  خاصی  گیاهی  گونه های  زیبا، 
ییالقی،  مراتع  بلوط،  درخت زار  مانند  متنوع  زیستگاه های 
همچنین،  نم پسند،  گیاهان  با  مرغزار ها  و  مردابی  بیشه های 
پیشینه تاریخی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

)دیناروند و همکاران، 1395( )شکل های 8 و 9(. 

  پوشش گیاهی همراه
در  که  است  گیاهی   M. autumnalis Bertol. گونه 
Quercus brantii Lindl. بلوط  درختان  بین  باز  فضای 
Phlomisمی توان آن  همراه  گونه های  سایر  از  می شود.  دیده 
،bruguieri Desf. ،Teucrium polium L.

 Astragalus faciculifolius گون ،Salvia indica L. سلوی 

Horde�. .Boiss و گونه های مختلف یونجه یک ساله و جو هرز 
um glaucum Steud را نام برد. 

  جایگاه حفاظتی و عوامل تهدید کننده
IUCN (online( گزارش  مطابق  اگرچه   M. autumnalis گیاه 
نگرانی«  کمترین  »با  طبقه  در  جهان،  در  مناسب  پراکنش  به دلیل 
منطقه ای،  یا  کشوری  سطح  در  دارد،  قرار   )Least Concern(
عوامل  و  نیست  برخوردار  مناسبی  حفاظتی  شرایط  از  گونه  این 
بسیاری، که بیشتر انسان ساز هستند، مانند کشاورزی، جنگل زدایی، 
تهدید  به شدت  را  آن  زندگی  دام  شدید  چرای  و  بی رویه  برداشت 
می کنند. تاکنون تنها رویشگاه گونه M. autumnalis گزارش شده 
در  اندیکا  شهرستان  در  واقع  شیمبار  حفاظت شده  منطقه  ایران،  از 
استان خوزستان است. این گیاه در ایران کمیاب است، مشاهده های 
میدانی نشان داد، در منطقه حفاظت شده شیمبار تنها به صورت چهار 
جمعیت نزدیک به هم حضور دارد و سطح تحت اشغال)AOO(  آن 
0/6 و محدوده حضور )EOO( آن حدود 1/5 کیلومتر مربع است 
که با کسر بخش های تاالبی و آبگیر سطح منطقه کمتر هم می شود، 

شکل 8- نمایی از تاالب کوهستانی شیمبار )عکس از: دیناروند(
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شکل 9- سیمای درخت زار بلوط در منطقه شیمبار، رویشگاه مهرگیاه )عکس از: دیناروند(
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نقطه جمعیتی  پایه آن در هر  تا 25  تعداد 5  میانگین  به طور 
گرفتن  نظر  در  .با   )11 و   10 )شکل های  می شود  مشاهده 
اندازه  )به ترتیب محدوده جغرافیایی،   D، C، B شاخص های 

کوچک(  خیلی  یا  محصور شده  جمعیت های  و  کوچک  جمعیت های 
 IUCN,(طبیعت از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه  شیوه نامه  مطابق 
2017( با توجه به حضور این گیاه تنها در یک رویشگاه در ایران، 

شکل 10- یکی از جمعیت های مهرگیاه در منطقه شیمبار )عکس از: دیناروند(

شکل 11- موقعیت جغرافیایی و میزان حضور گونه مهرگیاه
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سطح اشغال کمتر از 10 کیلومتر مربع و تعداد افراد بالغ کمتر از 50 
Critically Endan- )فرد، این گونه در ایران »در بحران انقراض« 
 Critically( انقراض  بحران  در  گونه های  دارد.  قرار   )gered/CR
نابودي  خطر  که  هستند  گونه هایي  شامل   )endangered/CR
با  گونه  این  رویشگاه  است.  زیاد  بسیار  طبیعت  در  آنها  انقراض  و 
مانند  به دلیل عواملی  قرار دارد،  اینکه در منطقه حفاظت شده  وجود 
و  تاالب  حاشیه  روستاهای  کوچ رو،  عشایر  حضور  جنگل زدایی، 
حضور گردشگران به شدت تحت تأثیر عوامل تخریبی انسان ساز است. 
چرای دام های محلی مانند اسب، گاو، گوسفند و به خصوص بز سبب 
سم کوبی سطح زمین در این رویشگاه و افزایش گونه های یک ساله 
 .)12 )شکل   )1395 همکاران،  و  )دیناروند  است  شده  مخروبه زی 
همچنین، آتش سوزی های محلی سال های اخیر نیز،  بارها در منطقه 
حاشیه تاالب شیمبار رخ داده است. بنابراین، گونه با ارزش دارویی 

الزم  و  دارد  قرار  جدی  تهدیدهای  معرض  در  کشور  در  مهرگیاه 
است، دستگاه های اجرایی مرتبط، نسبت به حفاظت از این گونه و 
جمعیت های محدود آن توجه ویژه و برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

  پیشنهادها
• با توجه به سرعت چندین برابری فعالیت های مخرب انسانی در 
چند دهه اخیر، تغییرات اقلیم و شیوع آفات و بیماری ها ضروری 
است این گونه با هدف حفاظت خارج از رویشگاه )ex situ(، در 
باغ های گیاه شناسی استانی )مانند باغ گیاه شناسی گیاهان گرمسیری 
فدک( و ملی )مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور( تکثیر شود. 
به حضور گونه مهرگیاه در منطقه حفاظت شده، می توان  با توجه   •
یک یا دو جمعیت از آن را دور از روستا و در قالب یک ذخیره گاه 
در  داد.  قرار  و حمایت  تحت حفاظت   )in situ( درون رویشگاهی 

شکل 12- چرای دام های محلی در رویشگاه مهرگیاه )عکس از: دیناروند(
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این رابطه، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وسازمان 
رویشگاه  قرق  در  را  فعالی  نقش  باید  محیط زیست  حفاظت 

گونه ایفا کنند.
هیچ  منطقه،  محلی  افراد  می دهد،  نشان  میدانی  مطالعات   •
شناختی از این گونه باارزش ندارند. بنابراین، بسیار ضروری 
است، آگاهی افراد محلی پیرامون گیاهان خودروی منطقه و 
به خصوص این گونه دارویی و سمی و گاهی خطرناک برای 

انسان و دام، طی یک برنامه آموزشی ارتقا یابد.
به شدت  کشور،  طبیعی  منابع  ژن  بانک  در  بذر  نگهداری   •
توصیه می شود. خوشبختانه بررسی پیش تیمارهای انجام شده 
خراش  و  سرما  تیمار  اعمال  از  پس  گونه  این  بذر  می دهد،  نشان 

به راحتی جوانه می زند و و گیاه قابل تکثیر است. 
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