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Abstract
Among the 57 genera, Astragalus genus with 3494 species is the biggest herbal genus all over world. 
Astragalus species have certain genetic characteristics due to their wide distribution in the world. This 
study deals with the diversity, distribution and endemism of this genus members in the world.
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Diversity, distribution and endemism 
in the biggest herbal genus, Astragalus

 A. A. Maassoumi*

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

19
.1

20
08

8

چکیده
سراسر  در  گیاهی  جنس  بزرگ ترین  متفاوت،  نوع   3494 با  گیاهی  جنس   57 میان  از  گون  جنس 
خاصی  ژنتیکی  ویژگی های  از  جهان  در  گسترده  بسیار  پراکندگی  به  توجه  با  گون  گونه های  است.  دنیا 
می پردازد.  دنیا  در  جنس  این  افراد  بوم زایی  و  پراکنش  تنوع،  بررسی  به  مطالعه  این  هستند.  برخوردار 

واژه های کلیدی: بوم زایی، پراکنش، تنوع، گون
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تنوع، پراکنش و بوم زایی در بزرگ ترین 
جنس گیاهی جهان، گون
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 مقدمه
جنس گون از میان 57 

جنس گیاهی با 3494 نوع 
 144 و  واریته   294( متفاوت 

زیرگونه در دنیای جدید و قدیم( 
اولین جنس بزرگ جهان است که در 

نیمکره جنوبی و شمالی به طور گسترده 
انتشار دارد )استرالیا و زالندنو فاقد گون است(.

 در دنیای قدیم )آسیا، اروپا و آفریقا( 
2748 گونه و زیرگونه در 150 بخش و در 
کانادا( در آمریکای  دنیای جدید )آمریکا و 
شمالی 638 گونه و واریته در 93 بخش و در 
آمریکای جنوبی 107 گونه )بدون بخش بندی( 

مهم ترین مراکز پراکندگی این جنس هستند.
مونوتیپیک  با 38 بخش  قدیم  دنیای  در 
)بخش فقط دارای یک گونه( و در دنیای جدید 
با 24 بخش مونوتیپیک، بقیه بخش ها شامل تعداد 
گونه های بیشتر از 10 تا 60 و گاهی 60 تا 120 
گونه می شود و فقط بخش Caprini متجاوز بر 
300 گونه از بزرگ ترین بخش گون در جهان 

و دارای 120 گونه در ایران است.
از نظر پراکنش ارتفاعی، گونه های این جنس 
از سواحل آب های آزاد تا ارتفاع 5500 متر 
)کوه های آند در آمریکا( دیده می شوند. حدود 
5 بخش و 20 گونه هستند که در دنیای قدیم 
و جدید مشترک هستند که از طریق سیبری و 
وپان آرکتیک نفوذ داشتند. گون های جهان به 
اشکال علفی، بوته ای و درختچه ای هستند که 
انواع درختچه ای آن جامعه پذیر بوده و به طور 
گسترده در آسیا و اروپا به صورت جوامع بزرگ 
این جوامع گیاهی  و کوچک دیده می شوند. 
به صورت خالص و گاهی مخلوط با جنس های 
 Acantholimon ،Artemisia دیگر چون 
با گیاهان دیگر  نیز همراه   ،Onobrychis و
به طور مخلوط دیده می شوند. اطالعات به دست 
آمده در دنیای قدیم که بر پایه 55000 نمونه 
هرباریومی از همه فلورها، مقاالت و سایت ها 
استخراج شده اند، به صورت زیر ارائه می شود که 

بزرگ ترین و نخستین مرکز تنوع است.
1- اروپا با 135 )61 گونه انحصاری(

2- جنوب غرب آسیا با 1484 )1024 گونه 
انحصاری(

گونه   257(  430 با  آسیا  3- جنوب شرق 
انحصاری(
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4- جنوب آسیا با 172 )50 گونه انحصاری(
5- شوروی سابق با 835 )512 گونه انحصاری(

6- آفریقا با 82 )18 گونه انحصاری(

7- آمریکا با 746 گونه و واریته )638 انحصاری( 
به رغم مساحت زیاد با توجه به تاریخچه تکاملی 
تنوع است. به عنوان دومین مرکز  این جنس 

ابر نقاط پراکنش جنس گون در دنیای قدیم بر اساس 20199 رکورد دارای Geo-references در 118 بخش 
و 1618 گونه

بیشترین مرکز تنوع و اندمیسم در ترکیه، ایران، افغانستان، آسیای میانه و شرق آسیا است که اولین
مرکز گونه زایی و اندمیسم بوده و دومین مرکز آن در دنیای جدید در نظر گرفته می شود.

تنوع گونه های گون در دنیای جدید و قدیم که بیشترین آن در دنیای قدیم است.
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جنوب غرب آسیا شامل کشورهای ترکیه، 
ایران و افغانستان دارای 1484 گونه )با 1024 
گونه انحصاری(، آسیای میانه با 5 کشور دارای 
590 گونه )با 242 گونه انحصاری(، جنوب شرق 
آسیا )فقط چین( دارای 393 گونه )238 گونه 
انحصاری( است. در مجموع، سه منطقه فوق الذکر 
حدود 1404 گونه انحصاری را در خود جای 
می دهند.  باتوجه به بررسی ها، منطقه کانونی تنوع 
گونه های این جنس در رشته کوه های آرارات، 
زاگرس و البرز و پس از آن با افزایش گونه ها 
به طرف  تیان شان  و  در رشته کوه های هیمالیا 

شرق کشیده می شوند.

 بحث و نتیجه
گونه های گون با توجه به پراکندگی بسیار گسترده 
در جهان از ویژگی های ژنتیکی خاصی برخوردار 
هستند. در دنیای قدیم شمارش کروموزوم های 
گاهی  و  دیپلوئید  به صورت  همیشه  گونه ها 
تتراپلوئید هستند، اما در گونه های دنیای جدید 
این  و  است  بوده  آنوپلوئید  به صورت  بیشتر 
تفاوت عمیق ساختار ژنتیکی را نشان می دهد. 
از آن گذشته، مطالعات مولکولی نشان می دهد 
که گون های موجود در آمریکا گروه خواهری 
گون های دنیای قدیم هستند که از آنها مشتق 
 Neo-Astragalus شده اند و بدین منظور نام

بر آنها گذاشته شده است.
مطالعات بیولوژی در زادآوری آنها بسیار 
مجهول است. این گروه از گیاهان بسیار جوان 
هستند و دستخوش Rapid Radiation بوده اند 
و زمان کافی برای بروز صفات چشمگیر ندارند. 
در دنیای قدیم تعداد 550 گونه معرفی شده فقط 
بر پایه یک مشاهده )فقط نمونه تیپ( و 585 
گونه با 2-4 شاهد که بسیار کم است و فقط 
424 گونه با 21 تا 99 نمونه جمع آوری شده 
است. بر اساس نمونه های جمع آوری شده در 
هرباریوم های جهان، 775 نمونه ارتفاع تا 500 
متر، 5383 نمونه در ارتفاع 1500 تا 2000 
تا 4500  ارتفاع 4000  نمونه در  متر، 653 
تا 5000  نمونه در 4500  فقط 165  متر و 
متر جمع آوری شدند که برای بسط مطالعات 
جغرافیایی کم هستند، بنابراین جمع آوری های 
بیشتر از نقاط دوردست و مطالعات عمیق تر بر 
مکانیسم انتشار و گونه زایی می توانند به بسیاری 

از سؤاالت، پاسخ مناسب دهند.
از چپ به راست- باال A. retamocarpus )عکس از: معصومی(، A. echinops )عکس از: مظفریان(؛ پایین

A. seidabadensis )عکس از: رمضانی(، A. flexilipes )عکس از: مظفریان(

از چپ به راست- باال A. lineatus )عکس از: افتخاری(، A. submitis )عکس از: مظفریان(؛ 
 A. tricholobus عکس از: فیله کش(؛ پایین( A. cystosus ،)عکس از: جوهر چی( A. alopecias وسط

)عکس از: باقری(، A. aureus )عکس از: مظفریان(


