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نقش گونستانها در تعادل اکوسیستم
علی اصغر معصومی
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چکیده:
گونهــا بــا  844گونــه از بزرگتریــن جنسهــای گیاهــی کشــور ایــران محســوب میشــود کــه 620
گونــه آن انحصــاری ایــران اســت .ایــن جنــس بــا قــدرت ســازگاری بــاال ،اجتماعــات وســیعی در حــدود
 15تــا  17میلیــون هکتــار از ســطح کشــور را پوشــش میدهــد کــه در تعــادل اکوسیســتم ،حفاظــت خــاک،
ترســیب کربــن و تولیــد علوفــه از بعضــی گونههــا ارزش فراوانــی دارد.
واژههای کلیدی :گون ،اکوسیستم ،ترسیب کربن

The role of Astragalus in ecosystem equilibrium
Abstract
The genus Astragalus with 844 species is one of the huge genera in Iran, containing about 620 endemic
species. The genus covering about 15-17 million ha, plays an important role in ecosystem equilibrium,
soil conservation, carbon sequestration, and forage production of some species.
Keywords: Astragalus, ecosystem, carbon sequestration
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مقدمه

گـون نـام يکـي از گروههـاي گياهـي اسـت و گونسـتان بـه
مناطقـي گفتـه ميشـود که ايـن نـوع از گياهـان در آن بهطور
طبيعـي اجتماعاتـي را تشـکيل ميدهنـد .در دنیـای گیاهـان
گلـدار 57 ،جنـس گیاهـی وجـود دارد کـه تعـداد گونههـای
آنهـا بیـش از  500گونـه اسـت و بخشهـای وسـیعی از کـره
زمیـن را میپوشـانند (،)Frodin, 2004; Maassoumi, 1998
(جـدول  .)1ایـن جنسهـا نـه تنها بـرای مطالعـات جغرافیای
گیاهـی ،اکولوژی و کشـاورزی مهم هسـتند بلکه از نظر بیولـوژی ،رابطه
گونههـا ،انشـقاق گونههـا و تکامل ،مسـیر تکامل ،انقطاع مسـیر تکامل،
مهاجـرت ،تالقیپذیـری و تجدیدنظـر در بسـط و قبـض آنهـا بسـیار
بحثانگیـز هسـتند .گـون در جهـان حـدود  3280گونـه دارد کـه 500
گونـه آن در آمریـکا و بقیـه نیـز در دیگر قارههـا پراکنش دارنـد؛ البته با
ایـن تفـاوت که قاره اسـترالیا فاقـد گون اسـت .بهعلت وجـود گونههای
فـراوان گـون ،گیاهشناسـان آنرا بعضـا بـه  ۴۰جنـس متفـاوت تقسـیم
کـرده بودنـد کـه بهتدریـج بـا تحقیقـات بعـدی مجـددا به جنس گــون
انتقـال یافتند.
از این میان  844گونه گون که تقريبا ده درصد کل گياهان ايران
را در بر ميگيرد ،بهصورت علفی ،یکساله ،چند ساله چوبی ،بوتهای یا
درختچهای در ایران حضور دارند .از اين تعداد  620گونه بهطور انحصاري
در ايران وجود دارند؛ بدين مفهوم که هيچ جاي ديگر دنيا ديده نميشوند.
بیشترین پراکندگی گونها در ايران ،زاگرس و سلسله جبال مرکزی است
(.)Fordin, 2004

در محدوده جنگلهاي شمال (هیرکانی) فقط  6گونه از گونها رویش
دارند و بقيه آنها متعلق به مناطق خشکتر هستند .بنابراین گونها ،جزو
گیاهان خشکیپسند بهشمار میروند که با رطوبت کم و نیاز آبی اندک به
حیات خود ادامه میدهند .تعداد  226گونه گون بهصورت چوبی ،بوتهای
یا درختچهای هستند که بهعلت ویژگیهای ساختاری با توجه به بذر
اندکی که تولید میکنند همیشه بهصورت جامعهپذیر بوده و اجتماعات
گیاهی کوچک یا بزرگی را تشکیل میدهند .این اجتماعات با برآوردهای
اولیه و مشاهدات میدانی سطحی معادل  15تا  17میلیون هکتار را چه
بهصورت فردی یا همراه گیاهان دیگر مانند درمنه ،ارس ،بنه ،بادام ،کاله
جدول :1
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تعداد گونههای جنسهای بزرگ گیاهی ()Frodin, 2004
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میرحسن ،چوبک و آگروپیرون زیر پوشش خود دارند (معصومی)1379 ،
که اغلب باالي خط ارتفاعی  1800متر خودنمایی میکنند .بقیه گونههای
گون ( 634گونه) بهصورت علفی یکساله یا چند ساله هستند و اغلب
در ارتفاعات پایینتر بوده اما به همراه گونههای گروه اول به ارتفاعات
باال نیز کشیده میشوند .البته هرگز جامعهپذیر نبوده و تعداد زیادی از آنها
بهصورت علوفه مرغوب مورد تعلیف دام قرار میگیرند و تعداد اندکی هم
با جذب سلنیوم ،برای دام سمی بوده اما برای جلوگیری از سقط جنین دام
سودمند هستند .گونهای جامعهپذیر همیشه خاردار بوده ،به وسیله دام چرا
نمیشوند و در تعادل اکوسیستم نقش فراوانی ایفا میکنند .در این خالصه
پس از ارائه الگوی انتشار گون در ایران و جهان ،ذخیرهگاههای گون،
توان سازگاری آن و کاربردهای دیگر همچون تثبیت خاک ،استحصال
کتیرا ،استحصال ماده اوليه گز اصفهان ،نقش گیاهان پیشگام ،تولید علوفه و
ترسیب کربن گوشزد میشود.
گونهـای خـاردار و جامعهپذیـر« ،گونسـتان» هسـتند کـه ریختـار
آنهـا بـا توجـه بـه نـوع ترکيب بـا سـاير گونههاي گياهـي بـه  13گروه
قابل تقسـيم اسـت (معصومی )1379 ،که به اشـکال مختلـف ،نقش خود
را در تعـادل اکوسیسـتم ایفا میکنند .پراکنش گسـترده آنهـا از آذربایجان
تا کردسـتان ،کرمانشـاه ،لرسـتان ،مرکزی ،همدان ،چهارمحال و بختیاری،
کهگیلویـه و بویراحمـد ،فـارس و هرمـزگان از یـک طـرف و از طـرف
دیگـر تـا البرز ،خراسـان و کوههای اسـفزار (بیرجنـد) ادامـه مییابد .در
ایـن نوشـته پـارهای از ویژگیهـای این جنـس گياهی که یکسـره پیکره
پوششـی کشـور را تشـکیل میدهد به تصویر کشـیده میشـود.

انتشار گونها در ایران و جهان

گونهــا را در  150بخــش بــزرگ و کوچــک دســتهبندی میکننــد.
گونههــای ایــن جنــس بــزرگ بــر حســب تــوان فیزیولــوژی ،نیازهــای
اکولــوژی (اقلیمــی و خــاک) در نقــاط مختلــف جهــان پراکنــش داشــته و
در فرآینــد تکامــل ،گونهزایــی ،مراکــز تنــوع و نیــز مراکــز گونهزایــی را
بهوجــود آوردهانــد (محمــودی و همــکاران  .)1391،1388بخشهــای
بــزرگ ،پراکنــش گســتردهتری داشــته و بخشهــای متوســط و کوچــک
در عرصههــای محدودتــر امــا کامــا گسســته از یکدیگــر هســتند
(شــکلهای  1تــا .)7

شکل  :1نمای عمومی گونستان در هزار مسجد (خراسان) درگز به طرف نامانلو و گلول (عکس :معصومی)1384 ،
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شکل  :2گونههاي گون در ايران و کشورهاي مجاور (اقتباس از محمودی و همکاران)1391 ،

شکل  :3نقشه غنای گونهای گون (تعداد گونه در واحد سطح) در دنیای قدیم بر اساس مطالعه  1265گونه گون
مربعهای پررنگتر غنای بیشتری دارند (اقتباس از محمودی و همکاران.)1391 ،

شکل  :4نقشه پیشبینی پتانسیل انتشار گون در دنیای قدیم (اقتباس از محمودی و همکاران)1391 ،
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شکل :5

منطقه خراسان ()Astragalus spp

شکل  :6اجتماعات گون Astragalus

شکل Astragalus hakkianus :7
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همه گونههای  ،Sect. Ammodendronهمه گونههای ،Sect. Chronopus
ذخیرهگاههای گونها
دادههـای بانـک اطالعاتـی گـون ( )Hdataکه شـامل بیش از همه گونههای  Sect. Eremophysaو فقط چند گونهSect. Plalonychium
 12هـزار رکـورد اسـت بـا رویکرد تکاملـی مـورد آنالیزهای بنابراین قدرت و توان سازگاری گونها با نقاط فقیر از گونههای گیاهی دیگر
ت بوده و قابل توجه است.
اکولـوژی و جغرافیایی گوناگونی قرار گرفته و با اسـتفاده از  9بسیار حائز اهمی 
متغیـر زیسـت اقلیمی 8 ،الگوی انتشـار بـرای گونهای دنیای
قدیم ارائه شـده اسـت (محمودی و همـکاران  .)1391،1388نقش گیاهان پیشگام
بـا اسـتفاده از مدلهای ریاضـی ،پراکندگـی جغرافیایی ،غنای این گیاهان بهصورت بوتهای یا درختچهای در خاکهای فقیر پراکنش
داشته و بهعلت شکل تیغدار ،مورد چرا
گونـهای ،مراکـز داغ تنوع و
قرار نمیگیرند؛ ولی حضور آنها سبب
مراکـز گونهزایـی نیـز تهیه
میشود بذر گیاهان علوفهای اعم از لگوم
شـده اسـت .از تلفیـق ایـن نقشـهها در
و گراس بهصورت بقایای گیاهی زیر تاج
مربعهایـی بـا ابعـاد  30×30کیلومتـر،
پوشش آنها بهوسیله پرندگان پراکنده
عرصههـای ذخیرهگاهـی در چهـار
شود .این بذور در خاک الشبرگ
سـطح و در مسـاحت  90هـزار هکتار
زیر آنها بهخوبی تندش میکنند و در
بهدسـت آمـده کـه کمتریـن تنـوع بـه
پناه اشکال تیغدار آنها مورد چرا قرار
تعـداد  4گونـه و بیشـترین آن 40-43
نمیگیرند .رفتهرفته با افزایش گیاهان
گونـه در هـر مربع اسـت .از این نقشـه،
علوفهای بهعلت سنگینی برف زمستانی و
مراکـز اصلی ذخیـرهگاه گـون در نقاط
شکستن شاخههای جانبی و خروج کتیرا
مختلـف کشـور در حـدود  269مربـع
که مواد پروتئینی و پلیساکاریدی دارند،
بـا تراکـم کـم تـا زیـاد ،بهدسـت آمده
میکروارگانیسم و قارچها در محیط
اسـت .جـا دارد کـه بـرای حفاظت این
مناسب آن که سرشار از مواد غذایی
گونههـا ،عرصههـای مربوطـه را بـه
شکل  :8توزیع غنای گونهای گون در ایران (اقتباس از محمودی و
است رشد کرده و باعث پوسیدگی شده
گونـهای هوشـمندانه مدیریـت کنیـم
همکاران )1388
و رفته رفته با رسیدن به سن پیری 30
(شـکل  8تـا .)11
تا  40سالگی از بین رفته و گیاهان
علوفهای موجود در کف ،جایگزین
سازش گون با محیطهای خشک
آنها میشوند .بنابراین ،قرق عرصههای
بـه اسـتثنای  6گونه کـه در جنگلهای
دارای جامعه گونهای تیغدار پس از
هیرکانـی و اندکـی دیگر کـه در اراضی
 30سال به جوامع گیاهی غیرتیغدار یا
دارمـرز پراکنـش دارنـد ،بقیـه گونها
مرتع خوب تبدیل میشوند.
با شـرایط خشـکی و خاکهـای فقیر،
گچـی و اندکـی لـب شـور سـازگارتر
تثبیت خاک
هسـتند .در بیابانهـای عریـان از
در نقاط دوردست کوهستانها که
پوشـش گیاهـی ،گونههـای گـون بـه
جاده عشایری کشیده شده است ،بر
راحتـی رویش داشـته و جوامع بزرگ
اثر خاکبرداری ،ترانشههای بلندی به
و کوچکـی را تشـکیل میدهنـد .در
بیابانهـای اطـراف بیرجنـد و اطـراف شکل  :9بیست ذخیرهگاه مهم گون در ایران به ترتیب اولویت حفاظتی برای ارتفاع  8 ،6و  10متر ایجاد شده است.
طبـس بـا  80میلیمتـر بارندگـی چند حفاظت از  41%از گونهها 269 .مربع  90000هکتاری  100%گونهها را مشاهدات صحرایی نشان از سیستم
گونـه گـون به راحتی رشـد و سـازش در خود جای داده است (اقتباس از محمودی و همکاران )1388
ریشهای بسیار پیچیده گونها در این
مناطق دارد که  6تا  8متر در خاک نفوذ
یافتهانـد .در بیابانهـای داغ فلات
کرده و سیستم ریشهای آنها تا  15برابر
مرکـزی یزد بـه کرمان ،طبس بـه راور
سطح تاج پوشش خاک را حفظ میکند.
و قاینـات که دارای شـرایط اکولوژیک
از طرف دیگر بهعلت کرکهای موجود
خشـن هسـتند و اطراف تربت حیدریه
در سطح برگها ،ظرفیت نگهداری آب
نیـز چندیـن گونـه از بخشهـای ویژه
در آنها باال بوده ،نقش اسفنج را داشته و
پراکنـش دارند.
مهمتریــن بخشهــا کــه هــر شـکل  :10ارتبـاط جنـس گـون بـا متغیرهـای زیسـت اقلیمـی .ابتـدا و مانع بروز سیالب میشوند.
یــک از  5تــا  20گونــه گــون را در انتهـای هـر یـک از خطـوط حداکثـر دامنـه نوسـان متغیـر مربوطـه در
رویشـگاههای گـون را نشـان میدهد .محـدوده مورد پسـند و اقلیم بهینه
استحصال کتیرا
بــر میگیرنــد عبارتنــد از:
ایـن جنـس بـه ترتیـب با مسـتطیل آبی و سـفید مشـخص شـده اسـت.
عرصههای وسیعی از سرزمین ما از
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گونههایی پوشیده شدهاند که مولد کتیرا هستند .این عرصهها ممکن است
از یک گونه مولد کتیرای زرد یا سفید پوشیده شده یا از ترکیب چندین
گونه تشکیل شده باشند که در اجاره بهرهبرداران هستند و دولت فقط
سهم مالکانه را آن هم با محاسبه اشتباه دریافت میکند .بهرهبرداران هرگز
اصول صحیح تیغزدن را رعایت نمیکنند و خالصه اینکه این عرصهها
پس از یک یا دو دوره بهرهبرداری ،سرانجام خشک میشوند؛ اما چون
در خاک بذر همان گونهها وجود دارد ،تندشیافته و عرصه را بهسرعت

تحقیـق کـه در نقـاط مختلـف اسـتانهای مرکـزی و اصفهان ،خوانسـار
(گلسـتان کـوه) بـا  50پلات ،هفتـاد قلـه بـا  22پلات و سـربند با 10
پلاتروی بیومـاس کل ،بیومـاس هوایـی و زیرزمینـی دو گونـه گـون
 A. brachycalyxو  A. verusصـورت گرفتـه نشـان داد که در خوانسـار
 ،94/64هفتاد قله  42/34و سـربند  32/73تن در هکتار ترسـیب کربن
وجـود دارد کـه البتـه  90درصـد آنرا کربـن آلی خاک تشـکیل میدهد
و فقـط  10درصـد ترسـیب توسـط اندامهـای هوایـی و ریشـه صـورت

شکل  :11توزیع مشاهدات گونهای چندساله علفی و چوبی در ارتباط با میانگین دما و میزان بارش ساالنه

پر میکنند .این بهرهبرداری که بهطور رسمی  200هزار تن و بهصورت میگیـرد (عبـدی  .)1384هرچنـد در مقایسـه با جنـگل بهعلت بیوماس
غیررسمی بسیار بیشتر است ،چالش بزرگی بوده و نیاز به تجدیدنظر دارد .هوایـی ناچیز اسـت اما با توجه به سـطح وسـیع گونسـتانها در کشـور،
برداشت گزنگبین که با فعالیت حشره پسیلروی گونه گون گزنگبین نقـش مهمـی در کاهـش گازهـای گلخانهای ایفـا میکند .ایـن رویکرد با
صورت میگیرد نیز خساراتی به همراه دارد .البته سالهاست که فعالیت توجـه بـه تعهـدات جهانی ،بسـیار ارزشـمند و قابل توجه اسـت.
پسیل کاهش یافته اما با انجام کار تحقیقاتی جمعیت آنها روند صعودی
پیشنهاد
خود را در بعضی مناطق بازیافته است.
پیشنهاد میشود از ظرفیت گونههای علوفهای گون که خوش خوراک
هستند استفاده شده و پس از بذرگیری ،در عرصههای مناسب ،برای
تولید علوفه
گونههـای علفـی کـه مورد چـرای وحـوش و چهارپایـان قـرار میگیرد تقویت مراتع ،بذرپاشی صورت گیرد .همچنین در بهرهبرداری از گونهای
بـه حـدود بیـش از  300گونـه میرسـد .هـر پايـه از این گونههـا گاهی جامعهپذیر که اغلب بهدلیل تولید کتیرا بسیار با ارزش هستند با اعمال
تـا  6کیلوگـرم بیوماس تـر دارند که منبـع غذایی خوبی برای دام اسـت .قوانین و مدیریت ،دقت بیشتری بهعمل آید.
در سـالهای اخیـر برخـی از گونههـای گـو ن در دسـتور کاشـت و
تولیـد علوفـه قـرار گرفتهانـد کـه نتایـج مطلوبی به همراه داشـته اسـت .منابع
مشـاهدات بهعمـل آمـده در مناطـق حفاظتشـده نشـا ن داده اسـت کـه عبــدي ،ن .1384 ،.بــرآورد ظرفيــت ترســيب كربــن توســط جنــس
گــون ،زيرجنــس  Tragacanthaدر دو اســتان مركــزي و اصفهان.
آهـو و بزکوهـی از جوانههـای ایـن گونههـا تغذیـه میکننـد .جـا دارد
رســاله دكتــري ،دانشــگاه آزاد اســامي واحــد علــوم و تحقيقــات
کـه بهرهبـرداری از گونههـای متعـدد ایـن جنـس کـه ظرفیـت تولیـد
تهران 202 ،صفحه.
علوفـه دارنـد بهطـور جـدی در دسـتور کار قـرار گیرد .وجود حشـرات
بذرخـوار در گـون ،چالـش بزرگـی اسـت کـه طرحهایـی در ایـن بـاره محمــودي ،م ،.معصومــي ،ع.ا .و جليلــي ،ع .1391 ،.الگوهــاي انتشــار
گــون در دنيــاي قديــم برپايــه چنــد بخــش منتخــب .رســتنيها،
بـه مرحلـه اجـرا درآمده امـا رهنمـودی بـرای برونرفت از این مشـکل
.56-39:)1(13
بهدسـت نیامـده اسـت .ایجـاد قرقهای ویـژه بـرای بذرگیری با اسـتفاده
از روشهـای جدیـد علمـی و بهرهمنـدی از ابـزار و ادوات پیشـرفته این محمــودي ،م ،.معصومــي ،ع.ا .و حمزهــاي ،ب .1388 ،.پراكنــش
جغرافيايي گون در ايران .رستنيها.132-112 :)1(10 ،
نویـد را میدهـد کـه مراتـع غنـی از گیاهـان لگوم داشـته باشـیم.
معصومــي ،ع.ا .1379 ،.گونهاي ايران ،جلد چهار ،انتشــارات مؤسســه
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور.
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