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 چکیده   
، تبیین خدمات، پوشش گیاهیهای شناسایی ویژگی ،از این رو باشد.می آن گیاهی پوشش مطالعه منطقه، هر خصوصیات شناخت هایراه ترینمهم از یکی  ه:مقدم

های گیاهی با تنوع و جنس گون یکی از جنس .مناطق باشدل و تمایز پتانسیتفکیک  برایراهنمای خوبی  تواندمی های اکولوژیکی و اقتصادی آنکارکردها و ارزش
به عنوان گیاه مولد کتیرا  که گزی استهای این جنس، گونه گونترین گونهوفور فراوان است. این جنس در ایران و اکثر مناطق جهان پراکنش و رویش دارد. از مهم

 کند شناخته شده است.بین تولید میو تنها میزبان حشره پسیل گز که محصول انحصاری به نام گزانگ

 شرایط به توجه های خدماتی و کارکردی متنوعی را ارائه دهد. باها و ارزشتواند پتانسیلتنوع گیاهی در مراتع و به تبع آن، وفور فون جانوری می  هدف پژوهش:

 یافته است. ایویژه اهمیت این گونه گیاهی خشکخشک و نیمه مراتع برداریبهره هایشیوه و اقلیمی

ستفاده شده ا کتابخانه ای -اسنادی با توجه به ماهیت مروری بودن تحقیق، با بهره گیری از روش گردآوری داده ها و اطالعات به شیوه  شناسی تحقیق:روش

  است.

شناسیی، توزییع جارافییایی و ت بومضروری اسبختیاری  با توجه به وسعت و پراکنش گونه گون گزی در منطقه زاگرس و قلمرو ایل :قلمروجغرافیایی پژوهش

  کارکردهای این گونه مورد بررسی قرار گیرد.
 . شناسی، توزیع جارافیایی و کارکردها و خدمات اکوسیستمی گونه گون گزی پرداخته استاین پژوهش به مطالعه بوم ها و بحث:یافته

کننده ایین گونیه و کوسیستمی و شناسایی عوامل تهدیداکارکردهای این گونه در قالب کاال و خدمات های اکولوژیکی و با معرفی و شناسایی نیازها و ارزش :نتایج

 دست یافت. ثر و کارآمد برای حفاظت و مدیریت این گونهتوان به راهبردهای موحشره پسیل آن بهتر می
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  مقدمه
های کره زمین و بیش از یک سوم درصد از خشکی 40آیند و بالغ بر های جهان به شمار میترین اکوسیستمگهای مرتعی از بزراکوسیستم

اند که بالغ بر درصد از سطح کشور را پوشانده 50ها بیش از (. در ایران، این اکوسیستمWick et al., 2016اند )جمعیت جهان را در برگرفته
دهند. ائه میها کاال و خدمات اکوسیستمی متعدد و متنوعی به مردم اراند. این اکوسیستمخشک واقع شدهخشک و درصد آن در مناطق نیمه 70

روند )آذرنیوند و های انسانی و تاییرات اقلیمی از جمله عوامل تهدیدکننده مراتع به شمار میرویه، فعالیتبرداری بیامروزه، ضعف مدیریتی، بهره
ه و ولویت مطالعهای گیاهی باید در اجه به موقعیت کشور و شرایط حاکم، حفاظت و مدیریت بسیاری از گونه(. با تو1393زارع چاهوکی، 

 ریزی قرار گیرد. برنامه

خشک است )جعفری، های متعددی در مناطق خشک و نیمهکوههای متنوع و دارای رشتهایران کشوری بزرگ در جنوب غربی آسیا با اقلیم
گونه گیاهی )که  8000های گیاهی و جانوری زیادی برخوردار است که بالغ بر (. این کشور از تنوع باالی گونهNoroozi et al., 2019؛ 1387
گیرد. عالوه براین، در تقاطع سه منطقه جارافیایی گیاهی، گونه جانوری را در برمی 1000ها انحصاری هستند( و بیش از درصد آن 30تقریبا 
-قاز و پنج منطقه بومی )یزدآناتولی و قف-ده است و دو کانون جهانی تنوع زیستی، ایرانشسیبری، واقع -دی و اروپانس-تورانی، صحارا-ایران

 (. Noroozi et al., 2018؛ Mittermeier et al., 2005دهد )آذربایجان( را پوشش می خراسان، فالت-داغکرمان، زاگرس، البرز، کپه
اند. منطقه زاگرس با دارا ادهدهای فالت ایران مرتبط هستند و اکثر فلور بومی ایران را در خود جای وهکاین مناطق بومی پنجگانه با رشته

های بومی ای است که منطقهترین منطقه به رسمیت شناخته شده است. زاگرس رشته کوه پیوستهدرصد از فلور ایران به عنوان غنی 45بودن 
پوشش گیاهی منطقه  (.Noroozi et al., 2018کند )رمان در جنوب متصل میک-منطقه بومی یزد فالت آذربایجان و البرز در شمال را به

های ایر پوششسویشی مانند رهایی بر اثر تاییر اقلیم قرار گرفته است. این منطقه رویشی زاگرس در بیست هزار ساله اخیر دستخوش دگرگونی
 (. 1353نژاد،  گیرد )میمندیر میجامعه زیستی نیز تحت تاثیر سیر مراحل تکاملی قرا گیاهی از جوامع متفاوت زیستی تشکیل شده است که هر

ها در این مناطق پدیدار لسال پیش، جنگ 5500سال گذشته علفزار بود، سپس به بیشه و در نهایت، در حدود  14800منطقه زاگرس تا 
رویه درختان، از فصل، قطع بی همچون چرای مفرط، چرای زودرس و خارج(. این منطقه رویشی، تحت تاثیر عواملی 1353شدند )میمندی نژاد، 

سیف الهی، عبادی،  ؛1353رویه و غیراصولی قرار گرفته است )میمندی نژاد، برداری بیکنی مفرط )بر اثر ازدیاد تراکم جمعیت( و بهرهبوته
د گرفت. در قرار خواه تر تحت تاثیر تاییر اقلیمران منطقه زاگرس بیشدهد در ای(. عالوه براین، تحقیقات نشان می1378صادقی و سیداالسالمی، 

این منطقه  های آینده وسعت پوشش گیاهیدهد که در نهایت در دههواقع، در این منطقه بیشترین افزایش دما و کاهش بارش همزمان رخ می
 (.Noroozi et al., 2019کاهش خواهد یافت )

دهند. ای است که کاال و خدمات قابل توجهی ارائه میهای بوتهین منطقه حضور و پراکنش گونههای پوشش گیاهی ایکی از ویژگی
های ها به منظور بهبود شرایط سخت محیطی به عنوان یک راهبرد مناسب شناخته شده است. از گونهبطوریکه حفاظت و مدیریت این گونه

 با بیش از 2بقوالت خانوادۀ به متعلق  1گون ها اشاره کرد. جنستوان به گونرس میای ارزشمند و با پراکنش زیاد در منطقه رویشی زاگبوته

 تنهایی به ایران دارد. پراکنش به خصوص در آسیا و دنیا سراسر کوهستانی مناطق در ایبه طور گسترده ایدرختچه و علفی گونۀ 3000

 & Ranjbarهستند ) ایران گونۀ آن انحصاری 527 که ستبوده ا گونه 850 از بیش با جنس گون هایمرکز رویشگاه ترینغنی

Karamian, 2002).  
خاک و آب،  کنند و اهمیت زیادی در حفاظتهای مرتعی نقش گیاهان پیشگام را ایفا میاکوسیستم تعادل و پایداری های گون درگونه

 & Rios؛ 1384)عبدی،  ی به عنوان سوخت دارندبردارعلوفه، محصوالت دارویی و صنعتی و بهره تولید کربن، تثبیت خاک، ترسیب

Waterman, 1997). کنند. با ها، عالوه بر کاربرد در طب سنتی، برای مردم محلی به عنوان منبعی برای تامین معیشت نقش ایفا میگون
ریزی دارند. با این وجود، تولید و برنامه برداریها، در حال حاضر و آینده ظرفیت بیشتری برای بهرههای چند منظوره این گونهتوجه به استفاده

زنی پایین، رشد کند، محدودیت ها(، درصد جوانهبذر کم، خفتگی بذر، مواجه بذر با مخاطرات پس از پراکنش )همچون شکارگرها، آفات و بیماری
های از عوامل تهدیدکننده و نادر بودن گونه افشانی، تکثیر فقط از طریق بذر، تاییر کاربری اراضی، علفخواری و اندازه جمعیت کوچکدر گرده

                                                 
1 Astragalus 
2 Papilionaceae 
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 & ,Rolston, 1978; Luo & Jia, 1998; Esmaili & Azizi, 2013; Soltani, Baskinاند )جنس گون گزارش شده

2020Benakashani, ) .فراوانی بیشتری در منطقه زاگرس دارد. 1های این جنس، گون گزیاز میان گونه 

امین تش مهمی در ارد و نقدر منطقه زاگرس این گونه به عنوان گونه اصلی و غالب رویش د گزی نه گونبا توجه به وسعت پراکنش گو
های اخیر به دلیل کاهش جمعیت پسیل گز، ذینفعان به حذف این گونه به کند. با این وجود، در سالهای مرتعی ایفا میکاال و خدمات اکوسیستم

های این گونه ممکن اند. در صورت عدم آگاهی کافی اهمیت و ارزشهای مرتعی اقدام کردهسیستمعنوان یک گیاه علف هرز و مزاحم در اکو
ارکردها و عوامل کهای اکولوژیک و های آن وارد شود. بنابراین با معرفی و شناسایی نیازها، ارزشاست خسارات غیرقابل جبرانی به اکوسیستم

مک نمود. عالوه کز این گونه ابرداری اصولی ا اتخاذ تصمیمات منطقی به حفاظت، مدیریت و بهرهتوان بتهدیدکننده این گونه، تا حد زیادی می
زیست را ب بر محیطثرات نامطلوتواند ردپای اکولوژیکی و ابراین، درآمدزایی جوامع محلی از طریق حفاظت و مدیریت این گونه گیاه دارویی می

ع محلی فراهم های پایدار و توانمندسازی جوامای برای توسعه معیشتاین گونه گیاهی زمینه کاهش دهد. به دنبال آن، با حفاظت و مدیریت
 شود که در مدیریت پایدار مراتع نقش قابل توجهی دارد.

 

 یگزگونه گون یمعرف 
نه گون گزی با نام علمی بندی شدند. بدین لحاظ گوطبقه 3های خاردارو گونه 2خارهای بیگیاهان متعلق به جنس گون در دو گروه، گونه

Astracanta adscendens ( نامگذاری شد. در حال حاضر این نامگذاری منسوخ و نام فعلیAstragalus adscendens)  آن تایید
 Astragalus brachycalyx Fisch.  ،Astragalus leiocladus Boiss.، Astragalusهای علمیگزی با نام شده است. گون

oechtoeranensis Freyn.، Astragalus luristanicus Freyn.، Astragalus turrillii Eig. و Astragalus eriostylus 

Boiss. & Hausskn.های فارسی گون انگبین، گون خوانساری، گز خوانسار و خار انگبین در منابع علمی ذکر شده است )مظفریان، و نام
1396 ،555 .) 

 ایبوته جزء گیاهان آن رویشی (. شکل1355پایا، خودرو با ارتفاع نیم تا یک متر است )ثابتی، ای چندساله و این گونه گیاهی درختچه

 پور،؛ سادات عظیمی، مصداقی و فرح1379 الدین، )خواجه شودمی ختم به ریشه قیف سر است که وارونه قیفی صورت به درختچه و فرم خاردار

 نهنج کرکدار یک روی بر گل پایه دو هر و دارند قرار هاآن زرد روی به متمایل سفید رنگ به هاییگل که کرکدار با سرشاخه ها(. ساقه1384

(. این 1379 الدین،)خواجه گیری شده استمتر اندازه 7/3و  3/1آن به ترتیب  تاج قطر و درختچه (. حداکثر بلندی1196، 1365چی، است )آئینه
  Boiss & HaussknA. adscendens. زا شناسایی گردید و به صورت گیاهان صمغ به عنوان یکی از 4توسط بوسیه 1872گونه در سال 

 (.Boissier, 1872نامگذاری شد )

 

 یگزگونه گون یشناسبوم
 ـ رویشگاه و دامنه پراکنش 

پراکنش آن در  ایران است و پراکنش بسیار محدودی نیز در عراق مشاهده شده است. عالوه براین، رشد و گزیرویشگاه اصلی گونه گون 
های از کوه 5توسط هاس کنخت 1870گزی اولین بار در سال  (. گونه گون1379ترکیه به صورت گونه نادر گزارش شده است )خواجه الدین، 

خشک و سرد، ارتفاعات باال و همچنین های نیمههای گون گزی رویش در اقلیمترین ویژگیاز مهم آوری گردید.جنوب غربی ایران جمع

(. بیشترین پراکنش 1384؛ سادات عظیمی و همکاران، 1378؛ سیف اللهی و همکاران، 1375محرابی،  ؛,Gerami 1998) های تند استیبش

 (.1378باشد )سیف الهی و همکاران، متر می 3000های شمال و غربی و در مناطق مرتفع تا این گونه در شیب

                                                 
1 Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn 
2 Astragalus 
3 Astracanta 
4 Boissier 
5 Hauss knecht 
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استپی و ه مناطق نیمهب(. این گونه متعلق 1379های منطقه زاگرس( است )معصومی، ستانگونه گون گزی بومی ناحیه ایران و تورانی )کوه
ر فنوتیپ آن نیز ین موارد دادهد که استپی است و از نظر فیزیولوژیکی رفتارهای متفاوتی را نسبت به شرایط نامساعد محیطی از خود نشان می

های این تراتژیهای هوایی، بالشتکی شدن اس، افزایش نسبت ریشه به سطح اندامپُرز باشد. کاهش سطح برگ، ایجاد کرک و خار و نیزموثر می
باشد موجب افزایش مقاومت ای هیدروفیل میباشد. عالوه براین، وجود کتیرا در این گونه گیاهی که مادهگونه در برابر شرایط سخت محیطی می

 (.3781؛ سیف اللهی و همکاران، 1375محرابی،  ؛,Gerami 9981) شودگیاه در برابر شرایط محیطی نامساعد می

 

 ـ فنولوژی

کند که این رشد اندام ها و رشد رویشی میباشد شروع به ظهور جوانهگونه گون گزی در اسفندماه که پایان دوره خواب زمستانه آن می
نشیند و ها به گل میشود و با ادامه رشد این جوانهوع میزا در خردادماه شرهای گلهانجامد. ظهور جوانرویشی تا پایان فصل بهار به طول می
ولید شده در محیط تباشد و تا نیمه مهرماه بذرهای شود. مردادماه فصل تولید بذر این گونه گیاهی میمرحله گلدهی تا پایان تیرماه کامل می

ماند اقی میباب زمستانی شود و تا اواسط اسفندماه در خوماه به دوره خواب زمستانی وارد میشوند، این گونه در آباناطراف پراکنده می

(1998 Gerami,).  

 

 شناسیشناسی و خاکزمینـ 
باشد، همچنین میزان حضور این گونه بیشترین پراکنش پوشش این گونه مربوط به سازندهای آهکی یا دولومیتی مربوط به دوره کرتاسه می

؛ 1378؛ سیف اللهی و همکاران، 1375محرابی،  ؛,Gerami 1998) شودبیشتر دیده می 3سولزو مالی 2سولز، انتی1سولزهای رده انسپتیدر خاک
های های بدون تکامل پروفیلی، سنگالخی با عمق خاک کم تا زمین(. این گونه گیاهی در مراتع فقیر با خاک1384سادات عظیمی و همکاران، 

های که این گونه حضور یابد. بر اساس بررسی صورت گرفته در خاکی و رسی استقرار میهای رسی شنحاصلخیز با تکامل پروفیلی در بافت

 . (,Mizutani 1996باشد )دارد میزان عنصر سلنیوم خاک بیشتر از مناطق مشابه فاقد حضور این گونه می

 

 ارزش غذایی و خوشخوراکیـ 
هستند و از نظر خوشخوراکی جزو  5بندی رانکیائرشکل رویشی و طبقهاز نظر  4ای خاردار و فانروفیتگونه گون گزی جزء گیاهان بوته

کالس خوشخوراکی قرار دارد. با این وجود، مشاهدات نشان داده  IIIباشد که مورد عالقه دام نیست و در طبقه هایی غیرخوشخوراک میگونه
های اهلی به ویژه گوسفند و بز و ین گونه به وسیله دامهای اخیر که بارندگی کاهش یافته است و کمبود علوفه وجود دارد ااست در سال

(. عالوه براین، بذرهای این گونه مورد عالقه بسیار زیاد حشرات است و اغلب 1397گیرد )دهقانی، وحش مورد چرا قرار میحیات
 (. Luo & Jia, 1998اند)زدهآفت

 

  6گزـ پسیل
باشد. حشره می Homoptera و راسته Psyllidae خانواده از .Login oradic C. گونه گون گزی میزبان حشره مولد گزانگبین

 حشرات زا،برگ هایرشد جوانه و هوا شدن مساعد با بهار کند. درمی این گیاه سپری هایسرشاخه روی کامل حشره صورت به را زمستان

 پهنک بافت نسج داخل هاتخم کند.می گذاریتخم حشره ماده اهبرگچه ظهور با نمایند. مقارنگیاهی میزبان می شیره از تاذیه به شروع کامل

 در گل ظهور پوشانند. بامی را هاتخم درآمده لوله صورت به از طول گذاری،تخم از پس هاشوند. برگچهمی داده قرار امتداد رگبرگ در هابرگچه

                                                 
1 Inceptisoils 
2 Entisoils 
3 Malisoils 
4 Phanerophyte 
5 Raunkiaer 
6 Cyamophila dicora Login 
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 با پورگی مختلف منطقه سنین شرایط برحسب پردازند.گیاهی می شیره از تاذیه به و کنندمی پیدا هاسرشاخه گرایش به هاگیاه میزبان، پوره

 اوج به مهرماه اواسط تا شهریور پورگی، آخر ترشح گزانگبین در سن نمایند.می ترشح دفعی ماده عنوان به را گزانگبین گیاهی، شیره از تاذیه

 .(Gheramy, 1998 ؛Dini, diMohamma & 2002کند )تولید می سال در نسل یک گزانگبین مولد حشره رسد.خود می

 

 یگزگونه گون یستمیاکوس یخدمات و کارکردها
قرن  های مرتعی است. در طولای یکی از اجزای کلیدی مدیریت پایدار اکوسیستمحفظ ترکیب مطلوبی از پوشش گیاهی علفی و بوته

ایداری بلند مدت رده است و پای غیرخوشخوراک تاییر کیاهان بوتهگذشته این تعادل در بسیاری از مناطق جهان از هم گسیخته است و به نفع گ
کوسیستمی دارد، از خدمات ا کند. با این وجود، فهم اخیر که تاییر پوشش زمین پیامدهای مهمی برای تخریب و کاهش برخیمراتع را تهدید می
ینه این پدیده تر و فراگیرتری در زمست تا دیدگاه جامعاکرده ریزان را با چالش جدی مواجه گیران و برنامهگذاران، تصمیممحققان، سیاست

سازی های مدیریتی در راستای تولیدات تک منظوره در اراضی، ضمن سادهها و شیوهگیری سیاستجهانی توسعه دهند. با تاییرات جهانی، جهت
 خواهند داشت. در این ای و رفاه انسانتی به ویژه گیاهان بوتهمراتع که ماهیت چند منظوره دارند پیامدهای نامطلوبی برای حفاظت از تنوع زیس

های جبران ای رواج یافته است که ممکن است خسارتهای گذشته در برخی مناطق حذف گونه گون گزی و کشت گیاهان علوفهراستا، در سال
 (.Shumi et al., 2021های مرتعی وارد کند )ناپذیری به عرصه

وسیستمی متعدد به خصوص در پرتو شرایط محیطی در حال تاییر در سطح جهان که یکپارچگی و عملکرد کاهش و زوال خدمات اک
 ,.Rasmussen et al) پذیر داشته باشدای برای جوامع محلی آسیبتواند پیامدهای منفی عمدهکند در نهایت میها را تهدید میاکوسیستم

ای برای توسعه، به طور مستقیم و غیرمستقیم از خدمات اکوسیستمی گیاهان بوتهجوامع محلی به ویژه در کشورهای در حال  .(2018
های ای و رفاه جوامع محلی زیاد است که معموال بخشی از پیوندهای محکم سیستمهای بوتهکنند. ارتباط بین گونهشان استفاده میمعیشت

ای در مراتع چند منظوره حیاتی است تی به ویژه تنوع گیاهان بوتهحفظ تنوع زیس .(Ahammad et al., 2019) اکولوژیکی هستند-اجتماعی
های مدیریتی برای مراتع که تنوع زیستی و عرضه مداوم را اجتماعی بسیار اهمیت دارد. یافتن استراتژی-محیطیو برای کاهش اثرات زیست

یک چالش کلیدی در پایداری اکوسیستم و افزایش توانمندسازی  ایتقویت کند، بسیار ارزشمند است. بنابراین خدمات اکوسیستمی از گیاهان بوته

 . (Shumi et al., 2021جوامع محلی است )

ای و رفاه انسان اهان بوتهنوع گیچارچوب خدمات اکوسیستم به عنوان یک ابزار مهم به منظور پیوند بین حفاظت از تنوع زیستی به ویژه ت
ت انسان مفید برای سالم نتیجه تباط مثبت بین تنوع زیستی و ارائه خدمات اکوسیستم است و درتبدیل شده است. اصل اساسی این چارچوب ار

کنندگی )تنظیم کننده )چرخه مواد غذایی(، تولید )غذا، سوخت و الوار(، تنظیمهای حمایتای، نقشباشد. تنوع زیستی به ویژه تنوع گیاهان بوتهمی

با این . (Ahammad et al., 2019; Shumi et al., 2021) آوردبرای اکوسیستم به ارماان میآب و هوا( و فرهنگی )تجارب معنوی( را 

کنند. در نتیجه یفا میاای نقش مهمی در فرایند اکوسیستم در این مناظر تخریب شده حال، اکنون به خوبی درک شده است که گیاهان بوته
 ه علت تخریب در نظر گرفته شود.نه بها در حال حاضر بیشتر به عنوان یک عالمت و تکثیر آن

 

 ـ کارکرد حمایتی
 کلش به علت و پراکنش دارند ان در آن رویش ندارند،فقیر که اکثر گیاه هایخاک در ایدرختچه یا ایبوته به صورت های گون گزیگونه

 هاآن تاج پوشش زیر هاگراس ها ولگوم از اعم ایعلوفه نگیاها بذر شودسبب می هاآن حضور گیرند ولیچرا قرار می مورد دار، کمترتیغ

های پیشگام و توانند از نقش(. مدیران اجرایی می1379آید )معصومی، های با ارزش غذایی باال را فراهم شوند و زمینه استقرار گونهپراکنده 
 (. 1399 کری و آموزگار،پرستاری گونه گون گزی به منظور احیای مراتع منطقه استفاده نمایند )غالمی، فرزام، لش

 

 ـ کارکرد تولیدی
ای )به عنوان مثال جاذب حشرات همچون زنبور عسل به منظور تولید عسل، اغلب خدمات این کارکرد برای گونه گون گزی از جمله تاذیه

های دارویی )گزانگبین(، خاصیت های اهلی و وحشی و حشرات(، مواد خام صنعتی به منظور تولید شیرینی به خصوص گز و دارای انواعتاذیه دام
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,Azimi  ؛1379 منابع تزئینی، آرایشی و بهداشتی )کتیرا(، مواد سوختی و منابع ژنتیکی در منابع علمی مختلف گزارش شده است )معصومی،

2005).  

 

 ـ کارکرد تنظیمی 
 از .کندمی حفظ را خاک پوشش، تاج ر سطحبراب 15 کند تانفوذ می خاک در متر 8 تا 6 که بعضاً هاگون پیچیده بسیار ایسیستم ریشه

و  سیالب دارد و از بروز را اسفنج نقش باشد کهمی باال هاآن آب در نگهداری ظرفیت ها،برگ سطح موجود در هایکرک علت به دیگر طرف
ا رگون گزی به شکل مطلوبی خاک اج پوشش، گونه با توجه به شکل و تراکم ت .(1379کند )معصومی، جلوگیری می فرسایش و هدر رفت خاک

آبی دیگر و حرکت  باشد را حفظ نموده و تا حد بسیار زیادی از سایر اشکال فرسایشای که عامل شروع فرسایش آبی میاز فرسایش قطره
این گونه نیز  گ توسطباشد. تولید بیوماس و الشبرنماید و مسئول توزیع مجدد منابع )مواد ماذی، آب و خاک( میرواناب و برف جلوگیری می

 سطح به توجه با اما است زارها ناچیزگون توده هواییها، زیستدرختان جنگل با مقایسه در هر چند. باشدمییک عامل مهم در حفظ خاک 

کنند که هر دو رویکرد ای ایفا میهو ترسیب کربن نسبت به گیاهان علوف ایگلخانه گازهای کاهش در مهمی کشور نقش در هاگونستان وسیع
 .(1384باشد )عبدی، می توجه بلقا و ارزشمند بسیار جهانی تعهدات به با توجه نقش، کنند و ایناز گرمایش جهانی جلوگیری می

 

 ـ کارکرد اطالعاتی و فرهنگی
این  به مربوط هایرآوردهفخدمات مرتبط نقش اساسی دارد. به عنوان مثال  وو کاال  گزی در تامین کارکرد اطالعاتی و فرهنگی گونه گون

 .(Azimi, 2005) ندکتواند فراهم را می برداران محلیدرآمدزایی بهره و اشتاال چرا که زمینه ایجاد دارد فراوانی اهمیت اجتماعی نظر از گیاه
های زمینه جوامع محلی تواند عالوه بر تامین درآمدع محلی دارند. این موارد میمحصوالت حاصل از این گونه نقش مهمی در معیشت جوام

چشم  ناطق مختلفزی در مگاز طرف دیگر، گونه گون . توسعه کارکردهای فرهنگی و اطالعاتی و خدمات اکوسیستمی مرتبط را فراهم کند

 ند.های دیدنی و گردشگری اهمیت دار، جاذبهکنند که از نظر تفرجیاندازهای متنوع و زیبایی منظر جذابی ایجاد می
 

 یگزگونه گون دکنندهیعوامل تهد
ی، درصد ز طریق جنسرفا( اعواملی همچون طوالنی بودن دوره رشد )رشد کند(، تولید بذر کم و کیفیت پایین بذور، تکثیر منحصر )ص

های گسترده در مراتع به علت حذف گونه سوزیای تامین سوخت، آتشبر برداری غیراصولی از گزانگبین و استفاده از آنزنی پایین، بهرهجوانه
نقراض و اهای اخیر در های این گونه برای تقویت جیره غذایی دام در سالگون گزی به عنوان یک گیاه مزاحم و علف هرز و برداشت گل

ت دادن تنوع ن خطر از دسگیاه برای تولید گزانگبی راض حشرات القاکننده ایناند. به تبع آن انقکاهش سطح پراکنش این گونه نقش داشته

 . (Rolston, 1978) کندژنتیکی در این گیاه و موجودات وابسته به آن را تشدید می

 جهانی تولید است، اما گسترده زنی ترکیه و عراق کشور در کشور حتی مرکزی و های غربیاستان در گزی گون گیاه پراکنش هر چند

 شوددارد می حضور مولد حشره که لرستان و بختیاری و چهارمحال های اصفهان،استان در مناطق رویشی زاگرس به محدود گزانگبین

(1998 Gerami, از1384سادات عظیمی و همکاران، ؛ .) عامل شامل  متقابل چندین تاثرا از حاصل پیچیده محصوالت گزانگبین که آنجا

 از هاآن حفظ و احیا جهت نوین های آزمایشگاهیروش از برداریبهره امکان ویژه است، کیشرایط اکولوژی در مولد حشره و گیاه کنش برهم

 تاییر در صورت که است معنی بدان ینا .است منتفی هاآن تولید آزمایشگاهی در موادی، چنین کدکننده هایژن یا ژن مکانیسم انتقال جمله

 دست از ارزشمند منابع این میشهه نیست، برای کند نیز آن روند متاسفانه نگبین کهگزا تولید میکروکلیماهای در حاکم طبیعی موجود شرایط

(. بنابراین 1387است )تکاور و محمودی،  نشده جانبه بررسی همه و دقیق صورتی به تاکنون منابع این که است در حالی این خواهد رفت.
 باشد. های ضروری در این مناطق اولویت حفاظت و مدیریت این گونه گیاهی و حشره مولد گزانگبین باید از

 مواردی و در ضعف سبب و محسوب آفت مواردی در و آورنزیا تا حدودی مولد گیاهی گونه روی گزانگبین مولد حشرات اکثر فعالیت

 نابودی مقدمات گزانگبین، مولد گیاه میزبان و حشره متقابل رابطه در طبیعی تعادل فقدان در صورت ترتیب این به که شودمی گیاه خشکیدگی
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؛ Takavar, 2002آمد ) خواهد پدید حشره مولد بقای انقراض آن دنبال به که شودمی فراهم گیاهی انقراض گونه گزانگبین با تولید فرایند

2002 Mohammadi & Dini,) . 

 

 گیرینتیجه
ر ه نقش آن دتوجه ب کردهای مختلف آن، خصوصادر منطقه زاگرس و معرفی خدمات و کار با توجه به وسعت پراکنش گونه گون گزی

ات این اسایی تهدیدهای اکولوژیکی شنمعیشت و کارکرد اقتصادی، ارزش و اهمیت آن مشخص گردیده است و با شناسایی نیازهای و ارزش
 ونه کمک کرد.توان به حفظ این گانگبین، توسط عوامل مختلف بیشتر میگونه و پسیل مولد گز
ند برابر کرده چه از آن را باشد و این انحصار اهمیت توجه به این گونه و گزانگبین حاصلل منحصر به فرد کشور ایران میگزانگبین محصو

 از مکانیسم تولید تقویت آن، تولید محیطی یطشرا مولد، هایدقیق گونه شناخت مستلزم گزانگبین محصول از پایدار و اصولی برداریاست. بهره

 بافت کشت مناسب سریع و تکثیر هایروش رویشی آن با منطقه در مولد حشره گیاهی ارجح هایپایه گسترش لید،تو مناطق قرق طریق

 باشد.مناطق اصلی تولید می به شبیه جوار وهم مناطق به مولد حشره و گیاه مستقرسازی و انتقال مولد آن، حشرات آزمایشگاهی تکثیر گیاهی،
 هاآن کارگیری به و گزانگبین اروییداثرات  بازنگری استاندارد، دارویی فرموالسیون تهیه وثره گزانگبین،م مواد دقیق عالوه براین، بررسی

باشد را تواند اهمیت این گونه گیاهی را که پراکنش زیادی در سطح منطقه زاگرس میها، ارزش غذایی گزانگبین نیز میبیماری درمان در
یری تا با جوامع عشا وصا دراین گونه و نیازهای اکولوژیکی آن اهمیت بسیار زیادی دارد. خص مشخص نماید. شناسایی مناطق واجد پوشش

ا شناخت عوامل براهم آورد. های مرتعی و افزایش خدمات متقابل را فکمک آن بتوان معیشت جوامع محلی بهبود بخشید و زمینه حفاظت از گونه
گیری و آن را یمحشره تصم وان در خصوص پراکنش و مناطق مستعد پراکنش آن گونه توموثر در پراکنش گونه گیاهی و همچنین پسیل می

 مدیریت نمود. 
ضمن حفظ این  ت، تا بتوانهای مختلف ضروری اسدر این راستا، مطالعه این گونه به عنوان یکی از اجزای حفظ تنوع زیستی گیاهی ازجنبه

ناخت نیازهای مند گردید. عالوه براین، با شآسیب رسانده شود بهره ن اینکه به آنگونه گیاهی با ارزش، از خدمات و کارکردهای آن بدو
توان اهمیت آن را در یگبین ماکولوژیکی این گونه گیاهی و عوامل موثر بر تولیدات فرعی آن کارکردهای زیست محیطی همچون تولید گزان

 جوامع اجتماعی تبیین، ترویج و توسعه داد.
های ی گونهزه و بسیاره، آناوکنگر، باریج اوانی در ناحیه رویشی زاگرس از جمله گون گزی، موسیر، کرفس، ریواس،های گیاهی فرگونه

تواند عالوه بر حفظ و احیای این های میروید که حفاظت، مدیریت، کشت و توسعه هر کدام از این گونهدیگر به صورت طبیعی در مراتع می
خوبی برای  مندی از منافع اقتصادی مراتع از جوانب مختلف بهاگر بهره .همراه داشته باشد برداران محلی بههرهها، سود سرشاری را برای بگونه

 ها مشارکت فعالی برای حفظ و توسعه از مراتع خواهند داشت.برداران محلی تشریح شود، قطعا آنجوامع و بهره
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ABSTRACT 
Introduction One of the most important approaches to understanding the characteristics of each 

region is its vegetation study. Therefore, identifying the characteristics of vegetation, explaining its 

services, functions and ecological and economic values can be a suitable guide for the segregation 

and differentiation of potential regions. Genus Astragalus is one of the plant genera with abundant 

variety and abundance. This genus has been distributed and growthed in Iran and most parts of the 

world. One of the most important species of this genus is Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn, 

which is known as the tragacanth plant and the only host of the Psyllid insect that produces an 

exclusive product called Ghazangbin. 

Purpose of the research: Plant diversity in rangelands and, consequently, the abundance of animal 

species can provide diverse service and functional potentials and values. Due to climate conditions 

and utilization techniques of arid and semi-arid rangelands, this species has become especially 

important issue. 

Methodology Due to the review nature of the research, the data collection method has been used in a 

documentary-library method. 

Geographical area of research Considering the extent and distribution of A. adscendens in the 

Zagros region and the territory of the Bakhtiari tribe, it is necessary to study the ecology, 

geographical distribution and functions of this species. 

Results and discussion This study has examined the ecology, geographical distribution, and 

ecosystem functions and services of A. adscendens. 

Conclusion The effective and efficient strategies for the protection and management of this species 

can be achieved by introducing and identifying the ecological needs and values and functions of the 

species in the form of ecosystem goods and services and identifying its threatening factors and own 

Psyllid insect. 
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