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فراوان ترین گونه های جنس گون در امتداد گرادیان 
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Abstract
Determining the distribution range and habitat conditions of indicator species of plant communities in rangeland ecosystems 
is the basic information needed for these ecosystems' management. Different species of the Astragalus genus have diverse 
functions in natural ecosystems. Therefore, in this article, the distribution area of the Astragalus species in Iran and their rela-
tionship with the altitude factor were evaluated. According to the obtained results, the total area of Iran's Astragalus habitats in 
those rangelands where Astragalus species are present in the main composition of the plant types is higher than 20.94 million 
hectares (13% of the country's area). The most area of Astragalus habitat and the most species richness of the Astragalus 
genus are located at 1000 to 3000 m.s.l. A. fasciculifolius, A. arbusculinus, A. spinosus, and A. squarrosus are the most fre-
quent of the Astragalus genus at altitudes of less than 1000 meters. A. fasciculifolius, A. microcephalus, and A. gossypinus 
are the most frequent species of the Astragalus genus at altitudes of 1000 to 2000 meters. A. adscendens, A. microcephalus, 
A. susianus, and A. gossypinus are the most frequent species of the Astragalus genus at altitudes of 2000 to 3000 meters.  
A. adscendens, A. gossypinus, and A. microcephalus are the most frequent of the Astragalus genus in areas with altitudes of 
more than 3000 meters
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چکیده
شناسایی گستره و ویژگی های رویشگاهی گونه  های شاخص جوامع گیاهی موجود در اکوسیستم های مرتعی، از جمله اطالعات پایه و 
اساسی مورد نیاز برای مدیریت اکوسیستم های یاد شده است. گون زارها به واسطه کارکردهای متنوع در اکوسیستم های طبیعی از اهمیت بسزایی 
برخوردارند. از این رو، در این مقاله، نواحی گسترش گون زارهای موجود در کشور و ارتباط آنها با عامل ارتفاع بررسی شد. بر اساس نتایج، 
سطح کل گون زارهای کشور، در آن دسته از اراضی مرتعی که گونه های جنس گون در ترکیب اصلی تیپ گیاهی حضور دارند، بیش 
از 20/94 میلیون هکتار )13درصد مساحت کشور( است. بیشترین سطح پراکنش گون زارها و نیز بیشترین تنوع گونه ای جنس گون در 
،Astragalus fasciculifolius ،Astragalus arbusculinus دامنه ارتفاعی 1000 تا 3000 متر از سطح تراز دریا واقع شده است. گونه های
از 1000  ارتفاعات کمتر  فراوان ترین گونه های گیاهی جنس گون در   Astragalus squarrosus اAstragalus  spinosus و 

متر، گونه های Astragalus fasciculifolius ،Astragalus microcephalus و Astragalus gossypinus فراوان ترین 
 Astragalus adscendens ،Astragalus microcephalus گونه های  متر،  تا 2000  ارتفاعات 1000  در  گون  گونه های 
Astragalus susianus، و Astragalus gossypinus فراوان ترین گونه های گون در ارتفاعات 2000 تا 3000 متر و گونه های 
Astragalus adscendens ،Astragalus gossypinus و Astragalus microcephalus فراوان ترین گونه های گون در 

ارتفاعات باالتر از 3000 متر کشور محسوب می شوند.
واژه های کلیدی: جوامع گیاهی، اکوسیستم  های مرتعی، تنوع گونه ای.
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مقدمه
جنـــــس گـــون

متعلق   )Astragalus L.(
Papil- )به خانواده پروانه آسا 

یا  یک  گیاهانی   ،)ionaceae
چندساله و دارای فرم های رویشی 

متنوع از علفی تا درختچه ای هستند 
)محمودی و همکاران، 1388(. این جنس 

به عنوان بزرگ ترین جنس گیاهان آوندی در 
دنیا شناخته شده و حدود 3400 گونه را در 
 .)Maassoumi, 1998( خود جای داده است
احتماالً، کشور ایران خاستگاه اصلی و یکی از 
مهم ترین مراکز تنوع گونه های گون در دنیای قدیم 
است )معصومی، 1379(. گون ها با 844 گونه از 
بزرگ ترین جنس های گیاهی ایران محسوب 
می شوند که از این تعداد 620 گونه انحصاری 

ایران هستند )معصومی، 1395(.
مطابق پژوهش های انجام شده، در گونه های 
جنس گون بیش از 140 نوع ترکیب شیمیایی 
مختلف همچون سیکلوارتان تری ترپن گلیکوزید، 
فالونوییدها و پلی ساکاریدهای مختلف شناسایی 
شده )Li et al., 2014( و همین امر موجبات 
بهره برداری های مختلف از گونه های متنوع این 
جنس را در سراسر دنیا به همراه داشته است. 
انزروت گونه  ایران  کشور  در  به عنوان مثال 
 )A. fasciculifolius sensu C.C.Towns( 
از جمله گونه های دارویی ارزشمندی است که در 
استان های فارس، کرمان، بلوچستان و هرمزگان 
)مظفریان، 1383( و نیز در استان بوشهر )فیاض و 
همکاران، 1387( حضور دارد که به دلیل دارا بودن 
ترکیبات شیمیایی متنوعی همچون ساپونین ها، 
فالونوییدها و پلی ساکاریدها، نقش مؤثری در 
درمان بیماری های قلبی و عروقی، بازدارندگی 
رشد سلول های سرطانی و از بین بردن اثرات 
شیمی درمانی داشته )نصرتی و همکاران، 1397( 
و در درمان سرما خوردگی، کوفتگی و بستن 
 Safa et al.,( استخوان شکسته نیز کاربرد دارد
2013(. در کشور هندوستان از غالف های گیاه 
برای   Ast raga lus  hamosus  L .
استفاده  و سردرد  زکام  بیماری های  درمان 
می شود )Tetik et al., 2013(. در ترکیه 
از گونه به دست آمده  از ریشه و رزین  نیز 

 .Astragalus cephalotes Pall برای درمان 
بیماران دیابتی و نیز در ترمیم زخم استفاده می شود 

)Weiping, 2000(، همچنین بذر برخی گونه های گون حاوی 
استون است که به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی مصرف می شود 
)Mckell, 1993(. گون هایی نیز وجود دارند که در درمان 
بیماری های کبدی و جلوگیری از اختالالت مربوط به کبد 
مؤثرند )Lim et al., 2011(. گونه های جنس گون، 
عالوه بر استفاده دارویی، از کارکردهای متنوع دیگری 
همچون حفاظت خاک )سنگونی و همکاران، 1391(، 
تولید کتیرا )یزدانشناس و همکاران، 1394(، تولید 
علوفه )فیاض و همکاران، 1397(، ترسیب کربن 
)عبدی و همکاران، 1387( و ایجاد میکروکلیمای 
مناسب برای استقرار گندمیان )جنگجو برزل آباد 
و همکاران، 1387( نیز برخوردارند. از این رو 
شناسایی محدوده پراکنش آنها به منظور حفظ، 
مراقبت و نظارت بر شیوه بهره برداری از این 
سرمایه های ملی امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است.

 اقدامات و یافته ها 
1- گسترش جغرافیایی گون زارهای کشور

بر اساس اطالعات به دست آمده از طرح ملی 
و  )فیاض  کشور  اکولوژیک  مناطق  شناخت 
همکاران، 1387(، سطح کل گون زارهای کشور، 
در آن دسته از اراضی مرتعی که گونه های گون 
در ترکیب اصلی تیپ گیاهی حضور دارند، بالغ 
رقم  این  که  است  میلیون هکتار  بر 20/94 
در حدود 13 درصد مساحت ایران را در بر 

می گیرد )شکل 1(.
گون زارها در تمامی 31 استان کشور حضور 
فارس،  استان های  میان،  این  در  که  دارند 
کرمان و خراسان رضوی، به ترتیب، بیشترین 
سطح گسترش گون زارها را به خود اختصاص 

داده اند )شکل 2(.
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شکل 1- نواحی پراکنش گون زارهای ایران )منبع: فیاض و همکاران، 1387(
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عکس 1- نمایی از گون زارهای متراکم در منطقه فیروزکوه استان تهران )عکس از: رستم خلیفه زاده(

شکل 2- مساحت گون زارهای ایران به تفکیک استان ها
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حاوی بیش از 10 گونه مختلف از جنس گون 
)به عنوان گونه اصلی تیپ گیاهی( وجود دارد 
،A. fasciculifolius که از این میان، گونه های

 A. spinosus و   A. arbusculinus  
به ترتیب فراوان ترین گونه های گیاهی جنس 
گون در این طبقه ارتفاعی به حساب می آیند. 
با افزایش ارتفاع از 500 متر تا 1000 متر از 

سطح تراز دریا، سطح رویشگاه های گون نیز 
افزایش می یابد. مساحت گون زارهای موجود 
هکتار  میلیون   2/47 ارتفاعی  طبقه  این  در 
)11/8 درصد گون زارهای کشور( است. در 
این طبقه ارتفاعی، در مجموع 256 تیپ گیاهی 
حاوی بیش از 24 گونه مختلف از جنس گون 
)به عنوان گونه اصلی تیپ گیاهی( وجود دارد که 
،A. fasciculifolius از این میان، گونه های

 A. squarrosus A. arbusculinus و   
به ترتیب از فراوان ترین گونه های گیاهی جنس گون 
در این طبقه ارتفاعی به شمار می روند. در طبقه 
ارتفاعی 1000 تا 2000 متر، سطح رویشگاه های 
گون به رقم 7/74 میلیون هکتار )37 درصد 
گون زارهای کشور( می رسد. در این طبقه ارتفاعی، 
در مجموع 600 تیپ گیاهی حاوی بیش از 45 
گونه مختلف از جنس گون )به عنوان گونه اصلی 

گستـرش  ارتـفاعی  دامنه   -2
گون زارهای کشور

 ، شده م  نجا ا بررسی های  ساس  بر ا
ز  ا کمتر  تفاعات  ر ا ز  ا رها  ا گون ز
تا  کشور  نواحی جنوب  در  متر   500
ارتفاعات باالتر از 3000 متر حضور دارند. 
تمرکز گون زارهای کشور در  بیشترین محل 

واقع  متر   3000 تا   1000 ارتفاعی  دامنه 
شده است. این محدوده ارتفاعی با مساحت 
میلیون هکتار، شامل 76/2 درصد   15/97
از کل سطح گون زارهای ایران می شود. سطح 
گون زارهای کشور با افزایش ارتفاع از صفر 
تا 3000 متر از سطح تراز دریا، همبستگی 
مثبت معنی داری داشته و با افزایش ارتفاع از 
معنی داری  به طور  این مساحت  متر،   3000

کاهش می یابد )شکل 3(. 

3- مهم ترین گونه های جنس گون در 
طبقات مختلف ارتفاعی

مطابق بررسی های انجام شده، مساحت گون زارها 
در ارتفاعات پایین تر از 500 متر برابر 1/89 
میلیون هکتار )9 درصد گون زارهای کشور( است. 
در این طبقه ارتفاعی، در مجموع 109 تیپ گیاهی 

تیپ گیاهی( وجود دارد که از این میان، گونه های 
A. fasciculifolius ، A. microcephalus  و 
A. gossypinus  به ترتیب به عنوان فراوان ترین 
گونه های گیاهی جنس گون در این طبقه ارتفاعی 
محسوب می شوند. مساحت گون زارها در طبقه 
ارتفاعی 2000 تا 3000 متر، 8/23 میلیون 
هکتار )39/3 درصد گون زارهای کشور( است. 

در این طبقه ارتفاعی، در مجموع 726 تیپ گیاهی 
حاوی بیش از 43 گونه مختلف از جنس گون 
)به عنوان گونه اصلی تیپ گیاهی( وجود دارد 
که از این میان، گونه های A. adscendens،ا
A. microcephalus ،A. susianus و
فراوان ترین  به ترتیب   A. gossypinus  
طبقه  این  در  گون  گیاهی جنس  گونه های 
ارتفاعات  در  می آیند.  حساب  به  ارتفاعی 
باالتر از 3000 متر، سطح گون زارها به طور 
به عدد 0/61  و  می یابد  کاهش  معنی داری 
میلیون هکتار )2/9 درصد گون زارهای کشور( 
می رسد. در این طبقه ارتفاعی، در مجموع 246 
تیپ گیاهی حاوی بیش از 28 گونه مختلف 
تیپ  اصلی  گونه  )به عنوان  گون  جنس  از 
گیاهی( وجود دارد که از این میان، گونه های
A. adscendens ،A. gossypinus و  

شکل 3- سطح گون زارهای ایران در طبقات مختلف ارتفاعی
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عکس 2- گون علفی .Astragalus caraganae Hohen از گونه های با   ارزش اقلیم رویشی نیمه استپی )عکس از: مرتضی خداقلی(

عکس 3- گونه .Astragalus fasciculifolius sensu C.C.Towns  )عکس از: علیرضا افتخاری(
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عکس 5- گونه Astragalus brachycalyx Fisch subsp. brachycalyx )عکس از: علی اصغر معصومی(

عکس 4- گونه .Astragalus aureus Willd )عکس از: ولی اله مظفریان(
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تیب  به تر  A .  m i c r o c e p h a l u s  
جنس  گیاهی  گونه های  ن ترین  وا فرا ز  ا
. هستند عی  تفا ر ا طبقه  ین  ا ر  د ن  گو

 نتیجه   گیری نهایی و پیشنهادها  
میلیون هکتار  با وسعت 20/94  گون زارها 
کشور  مراتع  از سطح  25 درصد  در حدود 
گون جنس  گونه های  می دهند.  پوشش  را 

 ).Astragalus spp(، در اکوسیستم های مرتعی 
از کارکردهای بسیار متنوعی برخوردارند که 
از جمله آنها می توان به حفاظت خاک، ترسیب 
کربن، ترسیب ازت، تولید علوفه، زنبورداری و 
استفاده های دارویی و صنعتی اشاره کرد. در 
نتایج حاصل از  با تجزیه  و  تحلیل  این تحقیق 
طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور که 
طی سال های 1387-1368 توسط مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اجرا شد، نقشه 
پراکنش تیپ های جنس گون در آن بخش از 
عرصه های مرتعی کشور، که گونه های یاد شده 
به صورت غالب در ترکیب تیپ گیاهی حضور 
دارند، ارائه شد. بررسی های انجام شده نشان 
امتداد  در  گون زارها  دامنه گسترش  که  داد 
گرادیان ارتفاعی کشور، بسیار وسیع است و از 
ارتفاع صفر تا باالتر از 3000 متر در کشور را 
پوشش می دهد. همچنین نتایج نشان داد که با 

افزایش ارتفاع از صفر تا ارتفاع 3000 متر، بر 
غنای گونه ای جنس گون افزوده می شود و در 
ارتفاعات باالتر از 3000 متر، غنای گونه ای 
این جنس کاهش می یابد )شکل 4(. بر این اساس 
می توان بیشترین غنای گونه ای جنس گون را در 
دامنه ارتفاعی 1000 تا 3000 متر جستجو کرد. 
همان طور که در شکل 4 مالحظه می شود، 
به  مربوط  تنوع گونه ای جنس گون  کمترین 
ارتفاعات پایین تر از 500 متر است. با توجه 
به وجود ارتباط مستقیم میان تنوع گونه ای و 
پایداری اکوسیستم و نیز بروز پدیده تغییر اقلیم، 
که با افزایش تنش خشکی در این نواحی همراه 
اکولوژیک  به شکنندگی  است، می توان  بوده 
این مناطق پی برد. در این خصوص، یکی از 
راهکارهای مؤثر در جهت کاهش آثار پدیده 
تغییر اقلیم، اعمال مدیریت جامع اکولوژیک و 
حفاظت از تنوع زیستی است. حفاظت از تنوع 
نرخ  کاهش  و  کنترل  می تواند ضمن  زیستی 
 )Complexity( پیچیدگی  انقراض گونه ای، 
افزایش  سبب  و  داده  افزایش  را  اکوسیستم 
 Species( حضور گونه های با کارکرد مشابه
Redundancy( در اکوسیستم شود که مورد 
اخیر شرط بقا  و ادامه حیات هر اکوسیستم )با 
تأکید بر اکوسیستم های خشک و نیمه خشک 
دارای تنوع گونه ای ضعیف( است. در این میان 

یکی از مباحث مهم در خصوص مدیریت جامع 
اکولوژیک، توجه به ظرفیت )بُرد( اکولوژیک 
هر منطقه است که از اهمیت بسزایی برخوردار 
این موضوع، می تواند  فهم  بوده و غفلت در 
عواقب جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. 
چنانچه نقش عوامل مدیریتی بر گون زارها را 
یکسان فرض کنیم، وضعیت گون زارها تابعی 
از شرایط اکولوژیک حاکم بر آنها خواهد بود. 
در گون زارهای نواحی خشک و بیابانی کشور 
)نواحی با متوسط بارندگی ساالنه کمتر از 150 
میلی متر( که در مناطق پست و کم ارتفاع واقع 
شده اند، به دلیل شدت رقابت زیاد پایه های گون 
بر سر آب و رطوبت، عمومًا الگوی پراکنش 
پایه های گون شکل منظمی به خود گرفته و 
بوته ها با تراکم کمتری در واحد سطح اجازه 
در  که  است  در حالی  این  می یابند،  حضور 
ارتفاعات باالتر، نرخ تراکم گون ها به مراتب 
افزایش یافته و از ضریب اهمیت رطوبت، به عنوان 
عامل محدودکننده، کاسته می شود. به عبارت 
ساده تر، شرایط اکولوژیک حاکم بر هر منطقه، 
نرخ تراکم گون زارهای آن منطقه را دیکته می کند. 
کوتاه سخن آنکه، اهمیت گون زارهای کم تراکم 
در مناطق خشک و بیابانی کشور به هیچ وجه 
کمتر از گون زارهای پرتراکم ارتفاعات باالتر 
نیست و توجه به این امر در خصوص تدوین 

شکل 4- تنوع )غنا( گونه ای جنس گون در امتداد گرادیان ارتفاعی کشور
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هر گونه دستورالعمل بهره برداری از گون زارها، 
از  قانون حفظ و حمایت  ماده یک  موضوع 
منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر بوده و جلوگیری از تخریب این 
قبیل ذخیره گاه های ژنتیکی ارزشمند را در پی 

خواهد داشت.
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