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 چکیده   
بسایار مهام  ررسی پوشش گیااهیهای طبیعی، شناخت و ببا مدیریت و حفاظت از اکوسیستم در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط  مقدمه:

ی و حمایت در آن از اهمیات خاصا شوند، مسئله حفاظتمحسوب می ترین ناحیه رویشی کشورهای زاگرس که وسیعاست. بررسی اکولوژیکی پوشش گیاهی جنگل
 برخوردار است.

 مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، فلور منطقه  هدف پژوهش:

دقیقه شمالی  28و درجه  34تا  دقیقه 49درجه و  33دقیقه طول شرقی و عرض  37درجه و 46دقیقه تا  51درجه و  45ین منطقه در طول  شناسی تحقیق:روش

  .باشدبرژه دارای اقلیم خشک سرد میل آم. براساس فرموباشدمتر از سطح دریا می 1335اع کیلومتر مربع با ارتف 1000وسعت این منطقه حدود  واقع شده است.

درجه سانتی گراد در مرداد  37ما دمیانگین حداکثر میلی متر است.  72/414ای کوهستانی با میانگین بارندگی ساالنه داربادام منطقه :جغرافیایی پژوهش قلمرو

هاای زیساتی و پاراکنش عاه و سا ش شاکله روش فلورساتیک مطال. پوشش گیاهی این منطقه بگراد در دی ماه استدرجه سانتی -20ماه و میانگین حداقل دما 
 جغرافیایی آنها تعیین شد.

درصد( متعلق 16گونه ) 36درصد( و 62/18جنش ) 27جنش،  145از مجموع . گونه وجود دارد 225و  جنش 145تیره،  41به طور کلی در منطقه  ها و بحث:یافته

 بزرگترین تیاره هاای گیااهی از نتار تعاداد گوناه عبارتناد از  .ای هاستدرصد( متعلق به دو ل ه 84گونه ) 189درصد( و  37/81جنش ) 118به تک ل ه ای ها و 

Compositae گوناه، 33بااpapilionaceae  گوناه،  24بااpoaceae گوناه،18باا Lamiaceae گوناه، 15بااBoraginaceae گوناه،  13بااApiaceae  باا
درصاد همای 33/41درصاد کری توفیات، 22/10درصاد فانروفیات، 44/8های زیستی گیاهان منطقه طباق روش رانکاایر شاامل گونه. شکل12با  Liliaceaeو12

 وفیات است.درصد تر44/36درصد کامفیت و 66/2کری توفیت، 

تاورانی  –درصاد( و ایرانای  11/55ناه )گو 124تورانی باا  –بررسی انتشار جغرافیایی فلور منطقه نشان داد که بیشترین پراکنش جغرافیایی به ناحیه ایرانی  :نتایج

 .ارددطقه حفاظت شده به این فیتوکوریاون تعلق دهد که منورانی، نشان میت-ی عناصر ایرانیدرصد باال درصد( مربوط است .  33/17گونه ) 39ای با مدیترانه/
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  مقدمه
شکیل شده های مختلفی تز گونهباشد و اهای گیاهی و طرز پراکنش مکانی و زمانی آنها در یک ناحیه میپوشش گیاهی، شامل کلیه گونه

د از آنجایی که گی وجود دارکنند و در یک اکوسیستم، بین گیاهان و سایر اجزای آن ارتباط تنگاتناعی زندگی می. گیاهان به صورت اجتماست
بندی رویشگاه نها در طبقهباشند به همین جهت برای سالیان متمادی آگیاهان تحت تأثیر عوامل محیطی مانند اقلیم، خاک و فیزیوگرافی می

ها و سایر گیاهان و ن و درختچهآمدن درختا ز طرفی گرد .ا شرایط رویشگاهی و تولید بالقوه جنگل را نشان دهنداند تمورد استفاده قرار گرفته
ن برای در روی زمی های زیادی را. پوشش گیاهی، شرایط و شایستگیگاه معین به هیچ وجه تصادفی نیستجانوران کوچک و بزرگ در رویش

شود که در آن، عرفی میهای مختلف پوشش و جوامع گیاهی بعنوان علم فیتوسوسیولوژی متعریف تیپمطالعه کردن دارد زیرا اوالً توزیع و 
های گیاهی و محیط زیست آنها بعنوان شوند و ثانیاً مطالعه روابط گونههای پوشش گیاهی به ترسیم کشیده میها و جوامع در نقشهتیپ

ودن محیط بر ت ناهمگن بنماید. اثران نقش را در سرنوشت موجودات کره زمین بازی میتریزیستگاهی برای جانوران، پرندگان و حشرات، مهم
شود ولی تجلی میمهایی از پوشش گیاهی در الگوی پراکندگی آنها روی پوشش گیاهی به خوبی شناخته شده است و هر چند چنین واکنش

ت از پوشش گیاهی ممکن است ما را در حل (. داشتن اطالعا1380)مقدم،  گردندعمدتاً ترکیب گیاهی را تغییر داده و در مقیاس کالن ظاهر می
ختلف محیطی و عوامل م گیاهی مسائل اکولوژیکی مانند اهداف مدیریتی بر پوشش و حفاظت بیولوژیک، کمک کند. در واقع، با مطالعه پوشش

سئله از جهت رد که این ماین عوامل با پوشش گیاهی پی ب یاهی و همبستگیتوان به پایداری جوامع گهمچون فیزیوگرافی، خاک و اقلیم، می
های مختلف ایران اهی در بخشامروزه مطالعات فلور و پوشش گی (.1382توسعه و احیای جوامع جنگلی بسیار مهم و کاربردی است )بصیری، 

سویی بسیاری از  میت است. ازلیل بسیار حائز اهشناس ایرانی قرار گرفته است. این مطالعات به دو دبیش از پیش مورد توجه پژوهشگران گیاه
 نشده است و وز به صورت جزئی و تخصصی بررسی و شناساییهای مرزی( هنویژه مناطق کوهستانی دوردست و بخشهای ایران )بهبخش
ی بسیار مؤثر اشار گونهی انتغرافیایی گیاهی و یافتن الگوهاجهای گیاهی مربوطه، در جهت ارتقاء دانش آوری گیاهان و تهیه کلکسیونجمع

باشد یمهای هر منطقه نیاست و از سوی دیگر دانش پوشش گیاهی و شناخت جوامع گیاهی نیازمند آشنایی کامل و دقیق با فلور و رست
ی، هغرافیای گیاج ی، تنوع زیستی،های اکولوژیک(. شناخت عناصر گیاهی موجود در یک منطقه، زیربنایی برای پژوهش1377)قهرمان و همکاران،

عات ترکیب فلوریستیک را کارآمدتر نسبت مطال Nicholes, 1930).که برخی محققان، شود؛ به طوریمدیریت و حفاظت گیاهان محسوب می
  .پندارندبه مطالعات مستقیم اکولوژیکی می

ه دانش استای توسعی در رین پوشش گامباشد که شناخت اآسیا دارای پوشش گیاهی متنوع می کشور ایران در میان کشورهای جنوب غرب
ل از هرچیز مدیون ی ایران قبوشش گیاهتنوع فلور و پ شود.عه پوشش گیاهی یک ناحیه اطالق میو نهایتا توسعه پایدار خواهد بود.فلور به مجمو

و به نوبه خود  دروینان میرعتم ایات برخی از گیاهان در قسم پیشینه پوشش گیاهی منطقه و نیز پتانسیل تکامل آن است. تنوع گسترده اقلیمی،
 اند.منطقه افزایش داده (Jeffrey&   Mcneely, D.  2006)غنای فلور را در هر 

وسط هناورمان تپز کشور ای نسبتاً طوالنی دارد و تاکنون پوشش گیاهی مناطق متعددی اعه فلور مناطق مختلف ایران سابقهمطال
کیلومتر مربع دارای تنوع  1648000کشور پهناور ایران با مساحت ( 1385بررسی شده است )یوسفی، پژوهشگران مختلف به روش فلوریستیک 

های رویشی (. شکل1383داقی، در جهان است )مص ایاطق پوششی مهم از لحاظ تنوع گونهاقلیمی بسیار باالیی است و در نتیجه یکی از من
 شود.یط میا شرایط محگیاه ب ب سازگاریکند که موجی تعادل ایجاد میگی آنها نوعهای گیاهی و محیط زندبین گونه موجود در هر منطقه،

 شده است. امساعد بنافصول ن های گیاه دربه موقعیت و چگونگی حفاظت جوانه های رویشی با توجهزیستی رانکایر براساس معرفی شکل طیف
اگر  ی آن است،آب و هوای واقلیمی  وت و در هر منطقه رویشی بیانگر وضعیتهای گوناگون متفااینکه طیف زیستی گیاهان در اقلیمبا توجه به 

محققان بسیاری فلور  (.1387ان،آن گونه از سطح انتشار بیشتری برخورداراست)واثقی و همکار ،کولوژیک برای یک گونه مناسب باشدعوامل ا
هدف شناسایی لیست  یش رو باپ  (Hatami et al.,2010).محققین برخی از  اند.مورد مطالعه و بررسی قرار داداه زاگرس رانواحی مختلف 
 دد.ی فراهم گرلعات بعدای برای مطانشینان انجام شد، تا زمینهرو کوچهای گیاهی منطقه مرتعی داربادام در قلمفلورستیک گونه
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 یگزگونه گون یمعرف 
بندی شدند. بدین لحاظ گونه گون گزی با نام علمی طبقه 2های خاردارو گونه 1خارهای بیگیاهان متعلق به جنش گون در دو گروه، گونه

Astracanta adscendens گذاری شد. در حال حاضر این نامنام( گذاری 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 )متفریان، و نام
1396 ،555 .) 

 ایبوته جزء گیاهان آن رویشی (. شکل1355ای چندساله و پایا، خودرو با ارتفاع نیم تا یک متر است )ثابتی، این گونه گیاهی درختچه

 پور،؛ سادات عتیمی، 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 به عنوان یکی از گیاهان صمغ 3توسط بوسیه 1872ونه در سال گ

 (.Boissier, 1872گذاری شد )نام

 

 یگزگونه گون یشناسبوم
 ـ رویشگاه و دامنه پراکنش 

ز در عراق مشاهده شده است. عالوه براین، رشد و پراکنش آن در ایران است و پراکنش بسیار محدودی نی گزیرویشگاه اصلی گونه گون 
های از کوه 4توسط 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 عتیمی و همکاران، 1378؛ سیف اللهی و همکاران، 1375محرابی،  ؛,Gerami 1998) های تند استشیب

 (.1378باشد )سیف الهی و همکاران، متر می 3000های شمال و غربی و در مناطق مرتفع تا این گونه در شیب
است ی و ه مناطق نیمهب(. این گونه متعلق 1379های منطقه زاگرس( است )معصومی، گونه گون گزی بومی ناحیه ایران و تورانی )کوهستان

ر فنوتیپ آن نیز ین موارد دادهد که است ی است و از نتر فیزیولوژیکی رفتارهای متفاوتی را نسبت به شرایط نامساعد محیطی از خود نشان می
های این راتژیهای هوایی، بالشتکی شدن استباشد. کاهش سطح برگ، ایجاد کرک و خار و نیز پُرز، افزایش نسبت ریشه به سطح انداممیموثر 

باشد موجب افزایش مقاومت ای هیدروفیل میباشد. عالوه براین، وجود کتیرا در این گونه گیاهی که مادهگونه در برابر شرایط سخت محیطی می

 (.1378ن، ؛ سیف اللهی و همکارا1375محرابی،  ؛,Gerami 1998) شودبرابر شرایط محیطی نامساعد می گیاه در

 

 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 جوانهزا در خردادماه شروع میهای گلانجامد. ظهور جوانهرویشی 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 باقی می شود و تا اواسط اسفندماه در خواب زمستانیماه به دوره خواب زمستانی وارد میونه در آبانشوند، این گاطراف پراکنده می

(1998 Gerami,).  

                                                 
1 Astragalus 
2 Astracanta 
3 Boissier 
4 Hauss knecht 
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 شناسیشناسی و خاکزمینـ 
گونه باشد، همچنین میزان حضور این 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 انس تیدر خاک
های های بدون تکامل پروفیلی، سنگالخی با عمق خاک کم تا زمین(. این گونه گیاهی در مراتع فقیر با خاک1384سادات عتیمی و همکاران، 

های که این گونه حضور یابد. بر اساس بررسی صورت گرفته در خاکهای رسی شنی و رسی استقرار میحاصلخیز 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 نتر خوشخوراکی جزو  5بندی رانکیائراز نتر شکل رویشی و طبقه 4ای خاردار و فانروفیتء گیاهان بوتهگونه گون گزی جز

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 گی کاهش یافته است و کمبود علوفه وجود دارد این گونه به وسیله دامهای اخیر که بارنداست 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 dicora C. نه گون گزی میزبان حشره مولد گزانگبینگو
 حشرات زا،برگ هایرشد جوانه و هوا شدن مساعد با بهار کند. درمی این گیاه س ری هایسرشاخه روی کامل حشره صورت به را زمستان

 پهنک بافت نسج داخل هاتخم کند.می گذاریتخم حشره ماده هابرگچه ظهور با نمایند. مقارناهی میزبان میگی شیره از تغذیه به شروع کامل

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

 با پورگی مختلف منطقه سنین شرایط برحسب پردازند.گیاهی می شیره از تغذیه به و کنندمی پیدا هاسرشاخه یش بهگرا 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 تغذیه

 .(amyGher, 1998 ؛Dini, Mohammadi & 2002کند )تولید می سال در نسل یک زانگبینگ 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 تغییر کی از مناطق جهان از هم گسیخته است و به نفع گیاهان بوتهگذشته این تعادل در بسیار
کوسیستمی دارد، از خدمات ا کند. با این وجود، فهم اخیر که تغییر پوشش زمین پیامدهای مهمی برای تخریب و کاهش برخیمراتع را تهدید می
مینه این پدیده تر و فراگیرتری در زریزان را با چالش جدی مواجه کرده است تا دیدگاه جامعگیران و برنامهگذاران، تصمیممحققان، سیاست

سازی های مدیریتی در راستای تولیدات تک منتوره در اراضی، ضمن سادهها و شیوهگیری سیاستجهانی توسعه دهند. با تغییرات جهانی، جهت
 خواهند داشت. در این ای و رفاه انسانند پیامدهای نامطلوبی برای حفاظت از تنوع زیستی به ویژه گیاهان بوتهمراتع که ماهیت چند منتوره دار

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., 2021) های مرتعی وارد کندناپذیری به عرصه

                                                 
1 Inceptisoils 
2 Entisoils 
3 Malisoils 
4 Phanerophyte 
5 Raunkiaer 
6 Cyamophila dicora Login 
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کاهش و زوال خدمات اکوسیستمی متعدد به خصوص در پرتو شرایط محیطی در حال تغییر در سطح جهان که یک ارچگی و عملکرد 
 ,.Rasmussen et al) پذیر داشته باشدای برای جوامع محلی آسیبتواند پیامدهای منفی عمدهکند در نهایت میها را تهدید میاکوسیستم

ای برای جوامع محلی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به طور مستقیم و غیرمستقیم از خدمات اکوسیستمی گیاهان بوته .(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 منتوره حیاتی است حفظ تنوع زیستی به ویژه تنوع گیاهان بوته .(Ahammad et al., 2019) هستند اکولوژیکی-اجتماعی
های مدیریتی برای مراتع که تنوع زیستی و عرضه مداوم را اجتماعی بسیار اهمیت دارد. یافتن استراتژی-محیطیو برای کاهش اثرات زیست

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

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

نسان ای و رفاه ااهان بوتهنوع گیچارچوب خدمات اکوسیستم به عنوان یک ابزار مهم به منتور پیوند بین حفاظت از تنوع زیستی به ویژه ت
ت انسان مفید برای سالم نتیجه تبدیل شده است. اصل اساسی این چارچوب ارتباط مثبت بین تنوع زیستی و ارائه خدمات اکوسیستم است و در

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

با این . (Ahammad et al., 2019; Shumi et al., 2021) آوردآب و هوا( و فرهنگی )تجارب معنوی( را برای اکوسیستم به ارمغان می

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
 ها در حال حاضر بیشتر به عنوان یک عالمت و نه به علت تخریب در نتر گرفته شود.نتکثیر آ

 

 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 راتع منطقه استفاده نمایند )غالمی، فرزام، لشکری و آموزگار،پرستاری گونه گون گزی به منتور احیای م

 

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

های دارویی )گزانگبین(، منتور تولید شیرینی به خصوص گز و دارای انواع خاصیتهای اهلی و وحشی و حشرات(، مواد خام صنعتی به تغذیه دام
,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 ه بعضاًک 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 وشش، گونه گون گزی به شکل مطلوبی خاک رپبا توجه به شکل و تراکم تاج  .(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  باشد. تولید بیوماس و الشبرگ توسطذی، آب و خاک( میمواد مغ)نماید و مسئول توزیع مجدد منابع رواناب 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 میهن نسبت به گیاهان علوفو ترسیب کرب 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
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 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 اشتغال چرا که زمینه ایجاد دارد فراوانی اهمیت اجتماعی نتر 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 مگونه گون گاز طرف دیگر، . توسعه کارکردهای فرهنگی و اطالعاتی و خدمات اکوسیستمی مرتبط را فراهم کند

 ند.های دیدنی و گردشگری اهمیت دار، جاذبهکنند که از نتر تفرجیاندازهای متنوع و زیبایی منتر 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 عتیمی 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

 تغییر 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 تآف مواردی در و آورنزیا تا حدودی مولد گیاهی گونه روی گزانگبین مولد حشرات اکثر فعالیت

 نابودی مقدمات گزانگبین، مولد زبانگیاه می و حشره متقابل رابطه در طبیعی تعادل فقدان در صورت ترتیب این به که شودمی گیاه خشکیدگی

؛ 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 اثرات دارویی 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
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این گونه و نیازهای اکولوژیکی آن اهمیت بسیار زیادی دارد. خصوصا در جوامع عشایری تا با  مشخص نماید. شناسایی مناطق واجد پوشش
های مرتعی و افزایش خدمات متقابل را فراهم آورد. با شناخت عوامل کمک آن بتوان معیشت جوامع محلی بهبود بخشید و زمینه حفاظت از گونه

گیری و آن را ان در خصوص پراکنش و مناطق مستعد پراکنش آن گونه و حشره تصمیمتوموثر 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، آنغوکنگر، باریج اوانی در ناحیه رویشی زاگرس از جمله گون گزی، موسیر، کرفش، 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: In applied studies to solve ecological problems related to the management and 

protection of natural ecosystems, it is very important to know and investigate vegetation. Ecological 

investigation of the vegetation of Zagros forests, which are considered the largest vegetation area in 

the country, the issue of protection and protection is of particular importance. 

Purpose of the research: In this study, the flora of Darbadam pasture area in the territory of nomads 

was investigated. 

Methodology: This area is located at 45°51' to 46°37' east longitude and 33°49' to 34°28' north 

latitude. The area of this area is about 1000 square kilometers with an altitude of 1335 meters above 

sea level. According to Amberje's formula, it has a dry and cold climate. 

Geographical area of research: Darbadam is a mountainous region with an average annual rainfall 

of 414.72 mm. The average maximum temperature is 37°C in August and the average minimum 

temperature is -20°C in January. The vegetation of this area was studied by floristic method and then 

their biological forms and geographical distribution were determined. 

Results and discussion: In general, there are 41 genera, 145 genera and 225 species in the region. 

Out of 145 genera, 27 genera (18.62%) and 36 species (16%) belong to monocots and 118 genera 

(37 81.) and 189 species (84%) belong to dicotyledons. The largest plant families in terms of the 

number of species are: Compositae with 33 species, Papilionaceae with 24 species, Poaceae with 18 

species, Lamiaceae with 15 species, Boraginaceae with 13 species, Apiaceae with 12 and Liliaceae 

with 12 species. The life forms of plants in the region according to the Rankier method include 

44.8% of phanerophytes, 22/ 10% is cryptophyte, 41.33% is hemicryptophyte, 2.66% is camphyte 

and 36.44% is trophyte.  

Conclusion: The study of the geographical distribution of the flora of the region showed that the 

most geographical distribution is related to the Iranian-Turanian region with 124 species (55.11%) 

and the Iranian-Turanian/Mediterranean region with 39 species (17.33%). The high percentage of 

Iranian-Turanian elements shows that the protected area belongs to this phytochorion.  
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