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  دهیکچ

به عنوان  رانی. اشودیمحسوب م یستیدر حفاظت از تنوع ز یتیریمات مداقدا نیاز مهمتر یکیبانک اطالعات تنوع و انتشار  هیو ته یابیارز

در  یاهیگ يایو جغراف شناختیبوم يهافقدان داده لیگردد. به دلیدر جهان محسوب م Onosma L.جنس  سمیاز مراکز مهم تنوع و اندم یکی

ـ مطالعـات م هاي مختلف ایـن جـنس بـر اسـاس     ههاي گونجمعیت ،يجنس در منطقه البرز مرکز نیا يستگاههایها و زنهگو مورد و  یدانی

 زیاز نقاط گزارش شده و ن شیمایبه صورت پ يبردارنمونهمورد مطالعه قرار گرفتند.  )GIS( ییایبر سامانه اطالعات جغراف یمبتنآنالیزهاي 

 تروژنیفسفر، ن م،یدرصد پتاس ،ی، کربن آلpHخاك ( ییایمیشکویزیف يزهایعالوه جهت آنالمنطقه مورد نظر انجام شد. به يهابخش ریاز سا

-گونه یداد که دامنه ارتفاع عه نشانمطال نیا جیشد. نتا يآورجمع اهیگ شهیاز سطح تا عمق نفوذ ر ستگاهینمونه خاك هر ز ،و بافت خاك)

ـ ز يباشد کـه اعضـا  یم از سطح دریا متر 1257-3060مورد مطالعه  يها ـ متـر و ز  1257-3060در ارتفـاع   Haplotricha ربخشی  ربخشی

Heterotricha  و  ياترانهیمد و خشکمهین میبا اقل ییهاشگاهیدر رو مطالعه وردم يها. اغلب گونهاندپراکنده شدهمتر  1589-2880در ارتفاع

-شگاهیمطالعه در رو وردم يهاگونه بیشتر یطورکل. بهاندافتهیمرطوب پراکنش مهین میبا اقل ییهاشگاهیرو درمحدود  يموارد در زین يتعداد

ـ  O. dichroanthaانتشار گونه  یارتفاع. دامنه اندده شدهپراکن متریلیم 250-500ساالنه حدود  یبارندگ نیانگیبا م ییها  يهـا گونـه  نیدر ب

و به ندرت  نیآذر ،یآتشفشان-یرسوب ،یبا بستر رسوب ییهاشگاهیدر رو برخوردار بوده ومتر) 1257-3060( ياز گستره باالتر یمورد بررس

) اسـت و  O. dichroantha( 8) تا O. gaubae( 13/7 نیبهاي این گونه در رویشگاهخاك  تهیدی. اساست افتهیپراکنش  يکواترنر يهانهشته

 يهاتیدرصد از جمع 50است که کمتر از  یدر حال نیشوند. ایم افتی یلوم یرس یبا بافت شن ییهادر خاكبیشتر مورد مطالعه  يهاگونه

ـ به دل O. gaubaeدر منطقه مورد مطالعه در محدوده مناطق حفاظت شده قرار دارند. به عالوه گونه  Onosmaمختلف  يهاگونه انـدازه و   لی

مطالعه  نیا جی. نتاردیگیحفاظت قرار م تیلووکه در اشود یم يبندگروه نادر طبقه در ییایو دامنه پراکنش جغراف نییپا اریبس تیجمع عدادت

عنوان ها بهاین یافتهعالوه نموده است. به لیتحل ستگاهیزشناختی بوم يبراساس فاکتورها يجنس را در منطقه البرز مرکز نیانتشار ا يالگوها

  کاربرد دارد. ایو منطقه جنوب غرب آس رانیجنس در ااین انتشار  يالگوها لیحلت يمهم در راستا یگام
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  مقدمه

 است یستیتنوع ز يداریکننده بقا و پا نیتضم یحفاظت تیریمد

هـا تـا حفاظـت    مشـتمل بـر حفاظـت گونـه     ی) که اقـدامات 10(

بانک اطالعات تنوع و انتشار  هی. تهردیگیها را در بر مستمیاکوس

 یسـت یدر حفاظت از تنـوع ز  یتیریاقدامات مد نیتراز مهم یکی

گـام در   نیانتشار نخسـت  يالگوها نییتع ).29( شودیمحسوب م

اطالعـات   نیـ و ا دیآیشمار مبه یستیز يایمطالعات جغراف هیکل

ماننـد   یسـت یز يایـ جغراف يهـا لیو تحل هیتجز از یعیوس فیط

 ياگونـه  ينقـاط داغ غنـا   نیی)، تع26( يزادمراکز بوم ییشناسا

منـاطق بـا    نیـی تعو )، 42( یستیمراکز مهم تنوع ز یی)، شناسا4(

کـه در   ردیـ گی) را در بـر مـ  18( ياحفاظـت گونـه   يهاتیولوا

و حفاظت  تیریمد به منظورها ترین زیستگاهلویتوا شناخت با

ـ . ارزشــودکــار گرفتـه مـی  بـه ) 6تنـوع (  الگـوي انتشــار در   یابی

هـا  حضور گونه رامونیرا پ یقیدق يهالیهاي کوچک تحلمقیاس

 يریــ) و بــه تعب20( ي)، ژئومورفولــوژ15بــا اقلــیم (در ارتبــاط 

آورد. تـاکنون مطالعـات   ) پدیـد مـی  57( کیـ کولوژهـاي ا شیب

 جملهآن از که  در سطح جهان  انجام شده نهیزم نیدر ا يمتعدد

)، 52و  25الگوهـاي جهـانی تنـوع گیـاهی (    توان به مطالعـه  می

 يو الگوهـا ) 59گیاهان آبـزي چـین (  هاي تنوع و پراکنش الگو

انتشـار گیاهـان    ير شامل الگوهـا تکوچک يهااسیانتشار در مق

ـ انتشـار خـانواده چتر   ي)، الگـو 17( یناندمیک چوبی چ در  انی

ـ ارک سـم یانتشـار و اندم  يالگوهـا و )، 53( لیکور ریجزا  يدهای

 یمطالعـات  زین رانیعالوه در ا. بهاشاره کرد) 27( یجنوب يقایآفر

 يتنـوع و الگوهـا   ی)، بررسـ 16چون الگوي اندمیسم در ایران (

 .Heliotropium Lو  .Argusia (L.f.) Heine يهـا ر جـنس انتشا

ـ ا نیآلپـا  اهانیانتشار گ ي)، الگوها1در جنوب غرب آسیا (  رانی

ــا45( ــار و اندم ي)، الگوه ــمیانتش ــانیدر گ س ــه اه )، 38داغ (کپ

)، 33( رانیـ در ا .Onosma Lجـنس   سمیانتشار و اندم يالگوها

 ي، الگوها)Convulvulaceae) (50( چکیپ رهیانتشار ت يالگوها

ـ یزم بیس رهیانتشار ت انتشـار   ي، الگوهـا )Solanaceae) (50( ین

 يهـا کیانتشار انـدم  ي)، الگوها34( رانیا يالپهتک يهاکیاندم

 شـاوندان یانتشار خو ي)، الگوها36( رانیا ياو درختچه یدرخت

ـ ا يآبز اهانیانتشار گ ي)، الگوها35( رانیا يادولپه یوحش  رانی

ـ ا یانگلـ  اهانیانتشار گ يگوهاالو )، 37(  لعـات از مطا ،)48(رانی

-یمـ  نـه یزم نیـ در ا تیلووبا ا یاهیگ يهاتاکسون رامونیمهم پ

  باشند.  

 يهـا جـنس  نیتـر از متنوع کیعنوان به Onosma L. جنس

حدود  يدارا Lithospermeae Dumort. (Boraginaceae) فهیطا

باشد که کـانون  ی) م56 و 33، 24، 7( ایگونه در دن 200تا  180

منطقه  ژهیو) به8( یتورانرانویآن در منطقه ا سمیمهم تنوع و اندم

 و 33، 11، 8( یآناتول فالت) و کایرانی(منطقه فلور ا رانیفالت ا

 ياصـخره  ریـ گخشک و آفتـاب  یکوهستان يهاستگاهی) در ز49

است. براساس مطالعـات   افتهی) تمرکز 40( ی) و استپ9( یتا شن

ـ ا سـم یتنوع و اندم زانی) م33( انیمحراب جـنس از شـرق بـه     نی

-بـه  .ابـد ییمـ  شیبه شدت افزا کایرانیفلور ا سمت غرب منطقه

-بـه  يو البرز مرکز یانیو م یزاگرس شمال ياهعالوه رشته کوه

جـنس شـناخته    نیـ و تنوع ا سمیاندم يهاکانون نیترعنوان مهم

اي دارد و ژهیـ و یسـتم یاکوس طیشرا ياند. منطقه البرز مرکزشده

 يهـا یژگـ ی) و و21( یمیقلتنوع ا ک،یژئومورفولوژ طیتنوع شرا

-آن سبب ایجاد تنوع و غناي گونه) 60و  54( یاهیگ يایجغراف

تنـوع   سـم، یاز جمله مراکز مهـم اندم اي که گونهاي زیاد شده به

، 13کشـور (  یاهیـ گ يهاگونه یحفاظت يهاتیلووااز و  یاهیگ

-ی) محسـوب مـ  33( رانیـ در ا Onosma L.) و جنس 33 و 16

 یاهیـ گ يایـ و جغرافشناسـی  بوم يهاواسطه فقدان دادهه. بشود

ـ ا يهـا سـتگاه یهـا و ز گونه رامونیپ جـنس در منطقـه البـرز     نی

کـه از فقـدان    دهیـ چیپ یکیتاکسونوم يهاوجود گروهو  ،يمرکز

ـ ا يهاتیو جمع یستگاهیاطالعات ز منطقـه   نیـ جـنس در ا  نی

منطقـه   نیـ در ا یاهیـ گ یشناسنیالعات زمشده، انجام مط جادیا

ـ  يبـرا  عـه مطال نیـ عالوه ارسد. بهیبه نظر م يضرور بـار   نیاول

 کـرد یرا بـا رو  يالبـرز مرکـز   یمنطقه کوهستان یجنوب يهادامنه

جنس متنـوع   نیاشناختی بوم یابیجهت ارز یاهیگ یشناسنیزم

که ت اس یدر حال نینموده است. ا یابیباال ارز سمیاندم يدارا و

از بانـک   یبخـش مهمـ   مکمـل مطالعـه بـه عنـوان     نیا يهاداده

ــات ــه  یاطالعـ ــنس زنگولـ ــدر ا ياجـ ــ  رانیـ ــرب آسـ  ایو غـ
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) )1396مرکزي (با اقتباس از عزیزي و همکاران  هاي جنوبی البرز. نقشه توپوگرافی دامنه1 شکل

  

ـ لووانتشار ا يوهامطالعه الگ نیا نیهمچن رود.یشمار مبه   -تی

ـ ا یحفاظت يها بـا   یکوهسـتان  سـتم یاکوس نیـ جـنس را در ا  نی

-مطالعـه بـه   نیـ حاصل از ا يهانموده است. داده لیارزش تحل

ــوان  ــعن ــپا یبانــک اطالعــات کی ــدر تحل ه،ی ــه جــامع  لی برنام

 یمطالعـات  گروهجنس که توسط  نیا کیولوژاک -کیستماتیوسیب

-یمـ  فایا ینجام است نقش مهمدر حال ا رانینگارنده مقاله در ا

  . دینما

   

  هاو روش مواد

  مطالعه مورد منطقه

 یجنـوب  يهـا تهران، البـرز و بخـش   هايمطالعه استان مورد منطقه

 عـرض  46° 52َ تا 36° 50َ ییایاستان مازندران در محدوده جغراف

(شـکل   ردیگیم بر در راطول شرقی  10° 36َ تا 42° 35َ و یشمال

در واحد البرز واقع شـده و   کینظر ژئومورفولوژ زمنطقه ا نی). ا1

 يهــاو نهشــته نیــآذر ،یبرســو يبخــش عمــده آن را ســازندها

 يبندرده ستمیمنطقه بر اساس س نیداده است. ا لیتشک يکواترنر

ــروانس فرعــ54تختجــان ( ــان ( ی) در پ -Atropatan subآتروپات

province( رانیا - ) متعلق به پروانس ارمنستانArmeno-Iranian 

provinceــ) از ناح ــیرو هی ــورانرانویا یش  Irano-Turanian( یت

region (منطقه شـامل دو نـوع    نیعالوه اشده است. به يبندطبقه

مرطـوب و  مـه یمرطـوب و ن  يآب و هوا) 1: متنوع است میاقل

ارتفاعـات  در  که یسرد و طوالن اریبس يهابا زمستان ریسردس

حاکم اسـت، و   د و توچالمتر مانند دماون 3000 يباال یشمال

مرطـوب و  مـه ین يآب و هـوا  يداراکـه   ايهیـ کوهپا میاقل )2

گیرد. نسبت طوالنی را در بر میهایی بهبوده و زمستان ریسردس

 ،یماننـد آبعلـ  متـر   2000این اقلیم در منـاطقی بـا ارتفـاع تـا     

وجـود دارد   و دره طالقـان  ریـ رکبیکوه، گلندوك، سـد ام روزیف

 یسـت یز یشناسـ میمورد مطالعه از منظـر اقلـ  . منطقه )1(شکل 

ــه مد13( ــهی) در طبقــــ ــاره ياترانــــ ــک ياقــــ     خشــــ

)Mediterranean Xeric-Continentalــه م ــ) و بـ ــ زانیـ  اریبسـ

ــدود ــه مد يمحــ ــهیدر طبقــ ــاره ياترانــ ــل ياقــ  یچندفصــ

)Mediterranean Pluviseasonal-Continentalردیــگی) قــرار مــ .

 )rIII( VIIزونوبیـوم  ) در محـدوده  6( یومیعالوه از منظر زونوببه

 یکوهسـتان  تمسیاکوس نیترمرتفع ي. البرز مرکزشودیم يبندطبقه

ـ  يهـا کـه رودخانـه  شـود  یشمال کشور محسوب م چـون   یپرآب

. اسـت  يآن جـار  یجنـوب  يهـا جاجرود، کرج و طالقان در دامنه

و بوده  یثر از پوشش برف فصلأبه شدت مت هیناح نیا میدرواقلیه

آن حاصـل ذوب بـرف    انهیلااز کل رواناب سـ  یبل توجهبخش قا

شده آذر آغاز  آبان و يهامنطقه از ماه نیا يهای). بارندگ3( است

 یمـ یمنطقـه از نظـر اقل   نی. اابدییماه ادامه مبهشتیتا اواسط ارد و
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در  یابـان یب میکـه از اقلـ   ياباشـد بـه گونـه   یمـ  يادیتنوع ز يدارا

مرطـوب و مرطـوب   مهین يهامیقلشروع و تا ا یجنوب يهاقسمت

 25- 30 نیانگیاساس م کند. بریم دایپ هادام یشمال يهادر قسمت

کشـور   یسـازمان هواشناسـ   کینوپتیس يهاستگاهیاطالعات اساله 

ـ م ،يدر منطقه البرز مرکز ـ   نهسـاال  یبارنـدگ  نیانگی  نیدر منطقـه ب

- یدرجـه سـانت   9- 5/17 انهیسال يدما نیانگیم متر،یلیم 254- 314

  باشد.  یماه م 5- 6 یو طول دوره خشک گراد

 توسـول یل يهادر رده خاك یشرق يهامنطقه در بخش يهاخاك

ــخره  ــل از ص ــاحاص ــآذر يه ــاك ن،ی ــاخ ــوه يه ــوط ياقه    یو بل

)Lithosols from igneous rocks, Brown soils and Sierozem Soils( ،

 نیرانـدز  یجنگلـ برون توسولیل يهادر رده خاك یشمال يهادر بخش

)Lithosols, Brown Forest soils and Randzinasيهـا ) و در بخش 

ــاك یغربــــ ــادر رده خــ ــوه ،یآهکــــ يهــ    یو بلــــوط ياقهــ

)Calcareous Lithosols, Brown soils and Chestnut Soils (

  ).12(شود یم يبندطبقه

  

  مطالعه روش

  اطالعات يآورجمع

ـ ا کیـ ورفولوژومئژ يبنداساس طبقه بر یمطالعات محدوده  رانی

 رانیا يشده ژئومورفولوژشد. به عالوه نقشه ژئورفرنس نییتع

ــاس روش   ــر اس ــاران ( Tsiftsisب ــتفاده از  54و همک ــا اس ) ب

ـ بـا قابل  ییهادیگرخانه به) ArcGIS )14 افزارنرم ـ تفک تی  کی

 يشد و مبنـا  بنديمیتقس  UTM) کیلومتر 10 × 10( °1 × °1

از  یکـ یعنوان به دهایگرفت. خانهقرار گر یبانک اطالعات هیته

 نیـی تع هـا، سـتگاه یز یابیـ جهت ارز شناسیبوم نینو يهاوهیش

- یکار گرفتـه مـ  به یحفاظت يهاتیلووا نییو تع ياگونه يغنا

و جهـان در   رانیـ شـده در ا اسـاس مطالعـات انجـام    شوند. بر

 ییاز کـارا  دهایـ گرخانه نیمشابه، ا ساحتبا ابعاد و م یمناطق

نقاط انتشار  يتمام منابع حاو سپساند. برخوردار بوده یمناسب

 رانیـ شـامل فلـور ا   یجنس در محدوده مطالعـات  نیا يهاگونه

) مـورد  50 و 24( موجـود  ) و مقاالت49( کایرانی)، فلور ا22(

 يهـا یانتشار جهت بررسـ  هیاول يهاقرار گرفت و داده یبررس

 1396- 1397 یشــد. ســپس در بــازه زمــان    هیــته یدانیــم

از  زیاز نقاط گزارش شده و ن یشیمایصورت پبه يبردارنمونه

در هر  يبردارمنطقه مورد نظر انجام شد. نمونه يهابخش ریسا

تـا اواسـط    نیها از اواسط فـرورد گونه ییسال در زمان شکوفا

 کیانجام شد تا بازه فنولوژ بارکیروز  10ماه در فواصل مرداد

- ستگاهیدهد. جهت انتخاب اها را پوشش تمام گونه ییشکوفا

 ،ارتفـاع شـامل تنـوع    یسـتگاه یز يهاتنوع ،يبردارنمونه يها

جهت پوشـش   یاهیو پوشش گ یشناسنیزم ،یتوپوگراف م،یاقل

و  يبـردار مبنـا قـرار گرفـت. نمونـه     یطـ یحداکثر تنوعات مح

 بـا توجـه بـه   که  يبردارونهنم يهاستگاهیا در هااستقرار پالت

موجـود   يانقشه يهااساس داده برو  اختیشنبوم طیتنوع شرا

روش بـا اسـتفاده از   انتخـاب شـد،    یدانیـ م يهاشیمایپ زیو ن

Muller-Dombois & Ellenberg )41(   اسـاس   انجام شـد. بـر

 16× 16تـا   8×  8 هاپالت ابعاد ،منطقه یاهیپوشش گ بیترک

- یاجتماعات علف يکه برا بیترت نیبددر نظر گرفته شد، متر 

 يتـر و بـرا  کوچـک  يهااز پالت ،شتریو با تراکم ب يادرختچه

تـر  بـزرگ  يهـا از پـالت  ،تراکم کمتربا  يااجتماعات درختچه

شـد. در هـر    یابیپالت ارز 3تا  2 ستگاهیاستفاده شد. در هر ا

 بیارتفاع، شـیب و جهـت شـ   مانند  کیپالت عوامل توپوگراف

 Onosmaهـاي  از گونـه فـرد   5تـا   3هر پالت  درو ه ثبت شد

 يزهـا یعالوه جهـت آنال شد. به يآورجمعموجود در آن محل 

 تـروژن ین م،ی، فسفر، پتاسی، کربن آلpHخاك ( ییایمیشکویزیف

از سطح تا عمـق نفـوذ    ستگاهیو بافت خاك) نمونه خاك هر ز

ـ  يهاکه در گونه اهیگ شهیر  متـر یسـانت  22تـا   10 نیمختلف ب

و سـطح پوشـش    شد. در هر پالت تراکم يآوربود جمع ریمتغ

 دام بـر  يشـدت چـرا  ماننـد   کننـده  دیـ عوامل تهد زیو ن ینسب

بـه شـهرها و    یکـ ینزد ایـ  ي)، دور39( یاساس روش مصداق

ــدن ــتاها، مع ــارروس ــاده ،يک ــازج ــود  ،يس ــو وج  هايریمس

ـ ارز يو گردشـگر  يکوهنورد  التیعـالوه تشـک  شـد. بـه   یابی

 رانیا یشناسنیاساس نقشه ساده زم بر هاستگاهیا یشناختنیزم

 یمـ یاقل يبندطبقه يبر مبنا هاستگاهیا یستیز میاقالو  )1388(

  شد. مشخص ) 13جهان (
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  یحفاظت یابیارز

دسـتورالعمل  بـا اسـتفاده از    یسـتگاه یز داتیتهد زانیم یابیارز

)، IUCN ()19( اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعـت  یستمیاکوس

-منطقـه  ها بر اساس دستورالعملارزیابی وضعیت حفاظتی گونه

هاي نادر نیـز بـر اسـاس روش    بندي گونهو رده )IUCN )8 يا

و صـفات مهـم    کیوژاکول يها) انجام شد. گروه47رابینوویتز (

-رسته زیآنالمورد  PAST ver2افزار با استفاده از نرم زکنندهیمتما

) قرار گرفتند. Principal Component Analysis  =PCA( يبند

) در PCA( یاصـل  يهالفهؤبه م هیتجز یِاصل ياز کاربردها یکی

ـ ) اسـت. ا Dimensionality Reduction( یژگیآمار کاهشِ و  نی

 نیـی بـا تع و کنـد   ییشناسـا را  یاصـل  يهـا لفهؤتواند میم زیآنال

ـ را دق يآمـار  يزهـا یتـر آنال ها و صفات با ارزشیژگیو تـر و  قی

مرتـب کـردن و    يبـرا  يبنـد رسـته  زی. از آنـال دینمایتر مکارآمد

منطقه  کی یاهیموجود در پوشش گ یاهیگ يهاگونه يبنددسته

کننده آنها کنترل یطیو عوامل مح ياگونه بیاساس تشابه ترک بر

  شود.یاستفاده م

 نـادر بـودن گونـه   ها توسط شـاخص  گونهحفاظتی وضعیت 

)Index of Species Rarity  =RI( )53(  پــراکنش شــاخصو 

مـورد ارزیـابی   ) Index of Species Distribution  =SDI( گونه

 محاسـبه قرار گرفت. شاخص نادر بودن بر اسـاس فرمـول زیـر    

  :شد

RI= 1/Ci 
دسـت  ) از رابطـه زیـر بـه   SDIهمچنین شاخص پراکنش گونه (

  آید:می

SDI= 1- Ci /C 
در آن حضـور   i گونـه  کـه  اسـت  هاییتعداد خانه Ciدر آن  که

 دارد.

 ب،یارتفـاع، شـ   ،یناسـ شنیزمـ شناسی زیسـتی،  اقلیم يفاکتورها

، pHخاك ( يدما و فاکتورها ،یجهت دامنه، تراکم گونه، بارندگ

محاسـبه شـاخص    ي، بافت خاك، پتاسم و فسفر) بـرا یکربن آل

ــودن زژهیــو ــیدام، ارزش ز يچــرا يو فاکتورهــا ســتگاهیب  ،ینت

متوسـط و   ن،ییدر سه سطح پا- یخوراك بودن و دسترسخوش

در نظـر گرفتـه شـد و هـر      دهایتهد نزایم یابیمنظور ارزبه -باال

 درشـد.   یدهنمره ستگاهیز طیعوامل با توجه به شرا نیاز ا کی

 نیو همچنـ  ستگاهیبودن زژهیو زانیم ،عوامل نیمجموع ا تینها

  . کرد مشخص را هاگونه دیتهد زانیم

کـه   باشـد یمـ  کیـ صفر تا  نیروابط فوق، عدد حاصل ب در

ارزش  هـاي بـا  آرایـه  يبـرا  بیـ عدد بـه ترت  نیو کمتر نیباالتر

 ياگونـه  ی. به عبـارت شودیحفاظتی باال و پایین در نظر گرفته م

نمـره را داشـته باشـد گونـه نـادر محسـوب شـده،         نیشتریکه ب

ارزش  جــهینت دارد و در ياژهیــو شــگاهیپــراکنش محــدود و رو

ــاظت ــاالترConservation Value  =CV( یحفــ دارد.  ي) بــ

ـ ن هـا حفـاظتی خانـه   يهاتیاولو مجمـوع ارزش  بـر اسـاس    زی

ترتیـب  بـدین  شود،تعیین می کیاندم هايحفاظتی و غناي گونه

 کـه  گیـرد تعلـق مـی   یهـای حفاظتی به خانه تیکه بیشترین اولو

 در. باشـد  هـا خانـه  ریاز سـا  شتریبدر آنها دو عامل  نیا مجموع

 هـاي گونـه  و هـا حفاظتی رویشگاه -شناختیبوموضعیت  تینها

 جهـت  هـا گونه و هارویشگاه نیترتیو با اولو شدهنییتع گیاهی

  .شد معرفی پایدار و مؤثر حفاظت

  

  انتشار يهانقشه هیته

  دیگربر اساس خانه ياگونه يعرصه گسترش و نقشه غنا نییتع

تمـام   ياطالعات ثبت شده بـرا  کمکبا  ياگونه يغنا يهانقشه

 يهـا لولمـورد مطالعـه در منطقـه بـا اسـتفاده از سـ       يهـا گونه

ـ با قابل یشطرنج ـ تفک تی  طیدر محـ  UTM  25/0°× 25/0° کی

مانند طول و عـرض   یو با توجه به اطالعات Diva-GISافزار نرم

سـاخته شـد. نقشـه     دیگرها در هر خانهو تعداد گونه ییایجغراف

ـ ترت نیبه هم زی) نEndemic( زادبوم يهاگونه ياگونه يغنا  بی

  . شدرسم 

  

  )Complementarity Site Selection( لمکم انتخاب موقعیت

 نیکمتـر  هـا، گونـه  سـم یپـراکنش و اندم  شـتر یب لیمنظور تحل به

 يهاگونه هیگرفتن کل دربر ي) الزم برايدهایمساحت (تعداد گر

در مطالعـات مربـوط    یلیروش تحل نیشد. ا نییمورد مطالعه تع

ــه انتخــاب  ــه حفاظــتب ) Optimal Reserve Selection( بهین
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 Diva-GIS افـزار نرم زمنظور با استفاده ا نی. به اشودیم دهاستفا

گـرفتن حـداکثر    دربـر  يممکـن بـرا   يدهایحداقل مجموعه گر

 نیشـتر یب يکـه دارا  يدیـ گر ابتـدا . شـد  مشخص هاتعداد گونه

 يکـه دارا  يدیـ گر ي. در گـام بعـد  شدتعداد گونه بود انتخاب 

ـ  رمشتركیغ ای) Additional( یگونه اضاف نیشتریب ـ ا گرب اول  دی

 مرحلـه بـه مرحلـه تـا در    صـورت  بـه  امگ نیبود انتخاب شد. ا

بـا تعـداد    ییهادیـ گر مـورد  در. شد انجام هاگونه هیبرگرفتن کل

ـ از آن گر یکـ ی کسانی یاضاف يهاگونه ـ  دهای  یطـور تصـادف  هب

ـ . به اشودیانتخاب م ـ ترت نی الزم  يدهایـ حـداقل تعـداد گر   بی

 دهایـ گر نیـ و محـل ا  شده نییتع هاهمه گونهدربر گرفتن  يبرا

  درآمد. شینقشه به نما يروبر 

  

  و بحث جینتا

 173 دهنـده وجـود  نشـان  مطالعات انجـام شـده در ایـن منطقـه    

گونـه  هفت شامل  Onosmaگونه متعلق به جنس نه جمعیت از 

 ،O. microcarpa شــــــامل Haplotrichaاز زیــــــربخش 

O. dichroantha ، O. bulbotricha،O. pachypoda ،  

 O. cornuta ،O. gaubae  وO. sericea,  از دو گونـــه و

 O. kilouyenseو  O. elwendica شامل Heterotrichaزیربخش 

  وO . gaubae هـاي انـدمیک ایـن مطالعـه شـامل      اسـت. گونـه  

 O . pachypoda,  بررسـی قـرار گرفـت. دامنـه ارتفـاعی       مـورد

باشـد  مـی  از سطح دریا متر 1257-3060 مطالعه موردهاي گونه

متـر   1257-3060 در ارتفاع Haplotrichaکه اعضاي زیربخش 

حضـور  متـر   1589-2880 در ارتفاع Heterotrichaو زیربخش 

در  O. dichroantha. به عالوه دامنه انتشار ارتفاعی گونـه  دارند

ــه ــین گون ــی ب ــورد بررس ــاي م ــاالتر ه ــتره ب  -3060( ياز گس

 میسطح مالسه ر د هاشگاهیرو بیمتر) برخوردار است. ش1257

 60-90درصــد) و تنــد (  30-60درصــد)، متوســط (  30-0(

بـا   ییهـا شگاهیدر رو هاتیجمعبیشتر شد و  يبند) گروهدرصد

-مکـان  عالوه بافت خاكسط تا تند پراکنش داشتند. بهمتو بیش

. منطقه است یلوم یرس یاز نوع شن غالباً گونه نیاستقرار ا يها

نقـاط   یدر برخ نیبودن و همچن یکوهستان لیمطالعه به دل مورد

با عمق خـاك کمتـر و    ییهاتند از بستر يهابیوجود ش لیدلبه

دهنده مقاومت آن در برابـر  ل شده که نشانیتشکبیشتر  یزهکش

-مطالعه در دامنه مورد يهاعالوه غالب گونهباشد. بهیم یخشک

 يهـا گرفـت گونـه   جـه ینت توانیحضور دارند که م یجنوب يها

 حیخشک را ترج يهاشگاهینورپسند بوده و رو Onosmaجنس 

ــ ــدیم ــ .دهن ــاك بــ  تهیدیاس ــا O. gaubae( 13/7 نیخ    8) ت

)O. dichroanthaگونه به اسـتقرار در   نیا شیدهنده گرا) نشان

ــقل يهــاخــاك ــباشــد. م یمــ ییای ــ زانی ــ یکــربن آل    02/0 نیب

)O. sericea درصد ( 22/3) تاO. gaubae و O. microcarpa( ،

ــل ازت ــ ک ــاك ب ــا O. sericea( 002/0 نیخ ــد 22/3) ت    درص

)O. gaubae  وO. microcarpa ( ـ   ، فسـفر  0001/0 نیخـاك ب

)O. gaubae  وO. microcarpa ( لـوگرم یگرم در کیلیم 5/12تا 

)O. gaubaeــ ــاك بـــ  می)، پتاسـ   و O. gaubae( 50 نیخـ

 O. microcarpa ( لـوگرم یگرم در کیلیم 539تا )O. cornuta (

 يهـا دهـد کـه گونـه   ینشان م یشناسخاك يها. دادهاست ریمتغ

کـم تـا متوسـط     يزیحاصـلخ  تیبا قابل يهاجنس در خاك نیا

ـ ا یشناسـ میاساس نقشـه اقلـ   . برکنندیرشد م ) اغلـب  13( رانی

 و خشـک مـه ین میبـا اقلـ   ییهاشگاهیمطالعه در رو مورد يهاگونه

 میبـا اقلـ   ییاهـ شـگاه یدر رو در زین يمحدود و تعداد ياترانهیمد

 مـورد  يهـا گونـه  بیشتر یکل طور. بهاندافتهیمرطوب پراکنش مهین

 ســاالنه حــدود یبارنــدگ نیانگیــبــا م ییهــاشــگاهیدر رو مطالعــه

پسـند تـا   یخشـک  یژگیکه و اندافتهیپراکنش  متریلیم 250- 500 

 يهـا گونـه بیشـتر   ی. از طرفکندیم دییأرا ت اهیپسند گیخشکمهین

ـ با م ییهاشگاهیر رومطالعه د مورد  14تـا   1سـاالنه   يدمـا  نیانگی

 مـورد  يهاگونهبیشتر  تیدارند. در  نها شپراکن گرادیدرجه سانت

و ، یآتشفشـان  - ی، رسـوب یبا بستر رسوب ییهاشگاهیمطالعه در رو

  .اندافتهیپراکنش  يکواترنر يسازندها ندرت درو به نیآذر

  

  )PCA( يبندرسته زیآنال

کـه   دهـد ینشـان مـ   یاصـل  يهـا مؤلفـه  لیـ تحلحاصل از  جینتا

را در  ریتـأث  نیشـتر یدمـا و بـارش ب   م،یارتفاع، پتاسـ  يفاکتورها

کـه در مطالعـات  یحـال  در ،)2 شکل(دارند  هاگونه نیپراکنش ا



  ...در Onosma L. (Boraginaceae)جنس  سمیانتشار و اندم يالگوها

  

    7 

  
رتفاع شناختی ابر اساس فاکتورهاي بوم Onosmaهاي مختلف جنس هاي گونهجمعیت يبندرسته زینمودار حاصل از آنال .2 شکل

)Altitude) بارش ،(Rainfall) دما ،(Temperature) درصد شن ،(Sand) درصد سیلت ،(Silt) درصد رس ،(Clay و میزان پتاسیم خاك (

)K) ((رنگی در نسخه الکترونیکی  

  

 EC ،یآلکربن  ،یبارندگ يفاکتورها یغرب جانیزاده در آذرباینق

 يعـات مـراد  )، در مطال43( ) و بافت خاكpHخاك ( تهیدیو اس

و  EC يفاکتورهــا یشــرق حــانیو آذربا لیــاردب يهــااســتان در

ــ )pHخــاك ( تهیدیاســ و در ، )40( ی، بافــت خــاك و کــربن آل

 يفاکتورها يزاگرس مرکز يدر بخش مرکز انیکجویمطالعات ن

ـ میفسفر، پتاس  )pHخـاك (  تهیدی، درصـد رس و اسـ  ی، کربن آل

  ).45(اند تهشدا هاگونه نیرا در پراکنش ابیشترین تأثیر 

 شـناختی بـوم عوامـل   نیتراز جمله مهم ایارتفاع از سطح در

است. ارتفاع از  یاهیمختلف گ يهاثر بر تنوع و پراکنش گونهؤم

...  مانند دما، نور و یطیاز عوامل مح ياریبس يرو بر ایسطح در

عامـل در   نیکه اشود میمنطقه  میاقل رییگذاشته و سبب تغ ریثأت

مختلف و تنوع  يهاگونه شیوسبب ر یطیل محعوام ریکنار سا

عنوان مثال در مطالعه در هر منطقه خواهد شد. به یاهیپوشش گ

  یارتفـــاع فیـــتنهـــا در ط O. bulbotrichaحاضـــر گونـــه 

کـه  یشود در صورتیم افتی يالبرز مرکزدر متر  2000-1500 

 نقاط منطقه مورد یدر برخ O. dichroathaeها مانند گونه یبرخ

متر هم قادر به رشد هستند. بـا   3000از  شیب یتفاعلعه با ارمطا

ــه مســتق  ــه رابط ــ میتوجــه ب ــگ نیب ــیو خــاك، و اهی ــایژگ  يه

تواند در تنـوع و  یمختلف م يهاشگاهیخاك رو ییایمیشکویزیف

 تـروژن، یبعـد از ن  میثر باشد. پتاسـ ؤمختلف م يهاپراکنش گونه

که  است اهیگ يتزفتوسن يهاموجود در بافت ونیکات نیترفراوان

 کیـ و متابول کیـ ولوژیزیف يندهایااز فر ياریدر بس يدینقش کل

ـ بـا توجـه بـه اهم    نی. بنـابرا کندیم فایا اهیگ ـ ا تی عنصـر در   نی

منـاطق   يهـا در دسترس بـودن آن در خـاك   زانیم اه،یگ یزندگ

-ثر باشـد. بـه  ؤمختلف م يهاتواند در پراکنش  گونهیمختلف م

ـ بـا م  ییهـا خـاك  رد O. gaubaeعنوان مثال گونه   میپتاسـ  زانی

 که گونهیشود در صورتیم افتی لوگرمیگرم بر کیلیم 220-50

O. elwendica ــاك ــادر خ ــا م ییه ــب ــ زانی  230-320 میپتاس

ـ با م ییهادر خاك O. cornotaگونه  و لوگرمیگرم بر کیلیم  زانی

 زانیـ شـود. م یمـ  افـت ی لوگرمیگرم بر کیلیم 320-539 میپتاس
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در انتشـار   شـناختی بـوم مهـم   يفاکتورهـا  گریساالنه از دبارش 

است. رشد ساالنه هر  يدر البرز مرکز Onosmaجنس  يهاگونه

زمان بارش و طـول   مدت ،یبه شدت بارندگ يادیتا حد ز اهیگ

پسـند  یخشک غالباً Onosmaدارد. جنس  یفواصل خشک بستگ

با  یمناطقدر  در این تحقیقمورد مطالعه  يهابوده و اغلب گونه

 یامـا برخـ   ،شـوند یمـ  افـت ی متـر یلیم 202بارش ساالنه  زانیم

  و O. elwendica ،O. dichroantha يهــاگونـه  يهــاتیـ جمع

 O. pachypoda ـ    زانیبا م یدر مناطق -438 نیبـارش سـاالنه ب

 يالگوهـا  نیقادر به رشد هستند. بنابرا زیدر سال ن متریلیم 290

 يهاگونه يبرا فمختل يهاشگاهیرو جادیبارش متفاوت سبب ا

شـده اسـت. دمـا از     يدر البـرز مرکـز   Onosmaمختلف جنس 

ـ ا يهـا محدودکننده گونه شناختیبومجمله عوامل  جـنس در   نی

  جــنس ماننــد نیــا يهــااز گونــه یاســت. برخــ يالبــرز مرکــز

O. bulbotricha ، O. kilouyense  وO. gaubae  در متوســط

ـ   ادگـر یدرجه سانت 5/18ساالنه  يدما رشـد هسـتند در    هقـادر ب

ــه جمعیصــورت ــک ــاتی ــ يه ــف برخ ــه یمختل ــد گون ــا مانن   ه

O. dichroantha قـادر   گـراد یدرجه سـانت  10-25 نیب يدر دما

عوامـل در   نیـ مجموعـه ا  نیو رشد هستند. بنـابرا  یزنبه جوانه

 نیـ مختلـف ا  يهـا انتشار گونه یکنار هم سبب تنوع و گوناگون

  ست.شده ا يجنس در البرز مرکز

 (شـکل  يبندرسته زیبر اساس نمودار حاصل از آنال نیهمچن

 يرهـا یمـورد مطالعـه بـر اسـاس متغ     يهاگونه يهاتی)، جمع2

-تیـ شوند و جمع میمجزا تقس يهاتوانند به گروهینم  یطیمح

ـ ا .رندیگیقرار م گریکدیمختلف در کنار  يهاگونه يها امـر   نی

جنس در  نیا يهااز گونه یمطلب است که برخ نیدهنده انشان

 يازهــایشــوند و نیمــ افــتیمشــابه  نســبتاً کیــاکولوژ طیشــرا

  دارند. یکسانی باًیتقر کیاکولوژ

  

  یحفاظت یابیارز جینتا

 نیشـتر یبـا ب  O. gaubaeنشان داد گونـه   دهایتهد زانیم یابیارز

ـ تهد زانیـ م نیبا کمتـر  O. microcarpaو گونه  دیتهد زانیم  دی

اسـاس نقشـه منـاطق چهارگانـه      ). بـر 1ل روبرو هستند (جـدو 

 يهـا گونه يهاتیدرصد از جمع 50کمتر از  رانیحفاظت شده ا

منـاطق   دهدر منطقه مـورد مطالعـه در محـدو    Onosmaمختلف 

 يهاحفاظت شده قرار دارند. بر اساس شاخص نادر بودن، گونه

O. gaubae و دامنـه   نییپا اریبس تیاندازه و تعداد جمع لیبه دل

 )Rabinowitz )47 يمحدود بر اساس الگـو  ییاینش جغرافپراک

 انیـ مطالعـات محراب  جینتـا  .شوندیمطالعه نادر حساب م نیدر ا

-غالباً تک يانادر جنس زنگوله يهانشان داده که گونه زی) ن33(

ـ تنها در و بوده  یتیجمع ـ منطقـه جغراف  کی  يهـا و عرصـه  ییای

 در هاآن يریپذبیپراکنش دارند که موجب آس يمحدود یارتفاع

عامـل از بعـد    نیتـر . مهـم شـود یمـ  دکننـده یدته خطرات برابر

و  فیو توصاست  یاهیگ يهاگونه يریپذدیتهد زانیم ،یحفاظت

مسـائل   نیتـر یو اساسـ  نیتـر از مهم دیتهد تیوضع يبندطبقه

ـ . اتحادباشـد یمـ  یاهیـ گ يهـا گونـه  یحفاظت قانون  یجهـان  هی

 يریپـذ دیتهد زانیم نییتع يرابرا  ییارهایمع عتیحفاظت از طب

 ت،یـ جمع یشناسـ سـت یاصـول ز  هیـ کرده و بر پا نییتع هاگونه

نشـان داد از   جی). نتا28ارائه داده است ( يمتعدد يهايبندطبقه

 زانیـ م نیشتریبا ب O. gaubae کیگونه اندم دها،یتهد زانینظر م

 شـگاه یرو نکـه یگونه بـا توجـه بـه ا    نیروبرو است. ا داتیتهد

در  یاز نظر حفـاظت  شودیحساب م زیدارد و گونه نادر ن ياژهیو

ـ داشـته و در اولو  "یبحرانـ  تیوضـع "مطالعـه   منطقه مورد  تی

 O. microcarpa يهـا ). گونـه 1(جـدول   ردیگیقرار م یحفاظت

داشـته و بـا    يتـر بـزرگ  تیـ و اندازه جمع شتریب تیتعداد جمع

در  یر حفاظتاز نظ جهینت در، روبرو هستند دیتهد زانیم نیکمتر

  .  رندیگیقرار م "ینگران نیکمتر"طبقه 

بـه شـرح    یمطالعه در محدوده مطالعـات  مورد يهاپراکنش گونه

  :زیر است

ـ دامنه پراکنش ز یطورکلبه در منطقـه   Haplotricha ربخشی

ـ از ز شتریمطالعه ب مورد  بـوده اسـت. بـر    Heterotricha ربخشی

تعـداد   نیشتریب ،يزادو نقاط داغ بوم ياگونه ياساس نقشه غنا

ـ  يهـا در بخش کیاندم يهاتعداد گونه نیشتریها و بگونه  یغرب

فلـور   یقبلـ  يهایسبا برر جینتا نیدهد که ایرخ م يالبرز مرکز

   يزادبـوم  يو غنـا  ياگونـه  ي). غنا4 (شکل مطابقت دارد رانیا
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  هاو گونه هاشگاهیرو یحفاظت یابیارز جینتا. 1جدول 

  وضعیت حفاظتی
 رزش حفاظتیا

)CV(  

شاخص پراکنش گونه 

)SDI(  

 شاخص نادر بودن 

)RI(  
  گونه

 O. elwendica  03/0  88/0  91/0  داراي کمترین نگرانی

 O. sericea  03/0  85/0  88/0  داراي کمترین نگرانی

 O. gaubae  5/0  99/0  49/1  در خطر انقراض

 O. pachypoda  07/0  94/0  01/1  داراي کمترین نگرانی

 O.kilouyense  05/0  91/0  96/0  کمترین نگرانیداراي 

 O. microcarpa  02/0  79/0  81/0 داراي کمترین نگرانی

 O. dichroantha  04/0  89/0  93/0 داراي کمترین نگرانی

 O. cornuta  07/0  94/0  01/1 داراي کمترین نگرانی

 O. bulbotricha  03/0  86/0  89/0 داراي کمترین نگرانی

 

    

b. O. cornuta a. O. bulbotricha 

  
  

d. O. elwendica  c. O. dichroantha 

  

   يدر البرز مرکز Onosma L.جنس  يهانقاط پراکنش گونه. 3شکل 



  ١٣٩٩ تابستان/  دومم / شماره نهشناسي کاربردي/ سال بوم

10 

  

f. O. kilouyense e. O. gaubae 

    

h. O. pachypoda g. O. microcarpa 

  

i. O. sericea 

  يلبرز مرکزدر ا Onosma L.جنس  يهانقاط پراکنش گونه .3ادامه شکل 

  

 دایـ شرق کاهش پاز غرب به  رانیدر ا یاهیگ يهاتاکسون بیشتر

  ).4(شکل  کندیم

را  Onosmaجـنس   يهـا شگاهیرو یحفاظت تیاولو 5 شکل

 يرنگهـا  به یحفاظت تیاولو بیبه ترت هاشگاهی. رودهدینشان م

از نظـر   نیبنـابرا انـد،  نشان داده شـده زرد و سبز  ،یقرمز، نارنج

 يهـا و خانـه  نیتـر تیبا اولو یقرمز و نارنج يهاانهخ یحفاظت
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) کیاندم يهاگونه ي) غناB ،مطالعه در منطقه مورد ياجنس زنگوله يهاکل گونه ي) غناA: ياگونه يغنا .4شکل 

  

جـنس   يهـا گونـه ي بـرا  شـگاه یرو نیتـر تیاولوسبز و زرد کم

Onosma شوندیمحسوب م.  

 يهـا گونه يهاستگاهیز شناختیبوم  طیمربوط به  شرا جینتا

  آمده است. 2در جدول  بیمورد مطالعه به ترت

از  یکـ یعنـوان  بـه  يمنطقـه البـرز مرکـز    یجنـوب  يهادامنه

 يبنـد طبقـه  رانیا يآوند اهانیو تنوع گ سمیمهم اندم يهاکانون

قـاطع  کـه حاصـل ت   یاکوتـون  طی). وجود شرا23 و 16(شود یم

است سـبب شـده    یتورانرانویو ا يبریس-اروپا ییایمنطقه جغراف

 کیـ واحد ژئومورفولوژ نیدر ا یمتنوع شناختیبوم يهاانیتا آش

شـده   يمتعـدد  يامنطقه يهاسمیو سبب ظهور اندم گیردشکل 

 نیـ دهد که در ایمطالعه نشان م نیا جینتا. )33 و 16، 13است (

ــه ــه غ  9 منطق ــار دارد ک ــه انتش ــه ز گون ــا ب ــب آنه ــال  ربخشی

Haplotricha Boiss.  ـ ا يگونه آن انحصـار  5 وتعلق دارند  رانی

ـ از ااست.    يمنطقـه البـرز مرکـز    يگونـه انحصـار   3تعـداد   نی

)O. gaubae و O. pachypodaــه ز ــق بـ ــ) و متعلـ بخش ریـ

Haplotricha Boiss. اسـاس  است که بـر  یدر حال نیباشد. ایم  
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی)هاي جنس زنگوله اي در البرز مرکزي ه. اولویت حفاظتی رویشگا5شکل 

  

شـمال و   يهـا خـش در ب غالبـاً  سمیاندم يغنا زین یمطالعات قبل

و  باشـد یم .Haplotricha Boissبخش ریشمال غرب متعلق به ز

-بخشریبه زغالباً  سمیاندم ،غرب و جنوب غرب يهادر بخش

 دارد.تعلـق   .Heterotricha Boissو  .Asterotricha Boiss يها

بـه سـمت    جیتدردهد که بهیمطالعه نشان م نیحاصل از ا جینتا

 يهـا بخشریـ ز ژهیـ وجنس به نیا يهاکل بخش يغرب بر غنا

Asterotricha Boiss.  وHeterotricha Boiss.  شـود  یافزوده مـ

) کـامالً  45( انیـ کجوی) و ن33( انیـ مطالعـات محراب  جیکه با نتا

در شمال غرب،  دیجد يهاگونه ییعالوه شناسا. بهمطابقت دارد

) بـر تمرکـز غنـا و    32 و 31، 30( غرب و جنوب غرب کشـور 

اساس  . بردینمایم دیکأمناطق ت نیها در ابخشریز نیسم ایاندم

از  يمحدود يهادر بخش O. gaubaeشده گونه مطالعات انجام

 یرتفـاع فاصل دره کرج و دماونـد در دامنـه ا   حد منطقه در نیا

 یشـ یو زا یشیکه از نظر فرم رو افتهیمتر استقرار  3000-1818

ـ ا يهاگونه ریبا سا يبارز يهاتفاوت  شـگاه ی. روداردجـنس   نی

-بـرون  توسـول یل يهـا و خـاك  يازهیوار یاراض گونه غالباً نیا

را تحـت   یو بلـوط  ياقهـوه  ،یآهک يهاخاك ن،یراندز یجنگل

  Wendelboو Hedgeالعـات  مط جیدهد که با نتایپوشش قرار م

 اي خـاص در ها و بسترهاي صـخره بر نقش خاكمبنی ) 1978(

ـ ن O. pachypoda. گونـه  استمنطبق  رانیدر ا سمیاندم جادیا  زی

کـه  اسـت   يمنطقه البرز مرکز کیو اندم یاختصاص يهااز گونه

ـ منطقه انتشـار دارد. جمع  نیدر ا ياگسترده نسبتاً صورتبه -تی

هـا در  تند و شکاف صـخره  يهابیشدر  غالباًتاکسون  نیا يها

در  و نیرانـدز  یجنگلـ برون توسولیل يهابا خاك ینیمناطق آلپا

هـا در  انتشـار گونـه   يهااست. داده افتهیعمق خاك کم استقرار 

نشـان   )33( انیـ مطالعات محراب زی)  و ن49( کایرانیفلور ا طقهمن

-بـوم  يهـا انیآش يجنس دارا نیا کیاندم يهادهد که گونهیم

  هـاي گونـه هسـتند. بـه عنـوان مثـال      يفـرد منحصر بهشناختی 

 O. sabalanica Ponert.  وO. kurdica Teppner.  در

ــاین  ــاهی آلپ ــاي گی ــه ،ریختاره ــايگون  O. sanandagense ه

Mehrabian & Mozaff. ،O. sheidai Mehrabian و  

O. mozaffarian Mehrabian ــکوب در ــرین اشــ  و زیــ

 O. sarvestanica  و غرب بلوط هايجنگل تنک هايرویشگاه

Mozaff. & Mehrabian ــادام و پســته زارهــايدرختچــه در   ب



  ...در Onosma L. (Boraginaceae)جنس  سمیانتشار و اندم يالگوها

  

    13 

  
  



  ١٣٩٩ تابستان/  دومم / شماره نهشناسي کاربردي/ سال بوم

14 

عالوه مطالعـات انجـام شـده توسـط محرابیـان      به. دارند استقرار

هــاي ) و معرفــی گونــه45نیکجویــان (و  )40مـرادي ( ، )1393(

-جدید این جنس در پـراونس جغرافیـاي آتروپاتـان، کردسـتان    

نکتـه   نیبر ا يدیکأت) 32و  31، 30، 1( زاگرس و فارس کرمان

ـ ا کیاندم يهااز گونه کیاست که هر   شـگاه یجـنس بـه رو   نی

-شـگاه یبودن روي. انحصاراست محدود شده ياویژه کیاکولوژ

از شـواهد محکـم در    یکـ یعنوان ها بهگونه نیا کیژاکولو يها

. اسـت ثر ؤجـنس مـ   نیا ياگونه يهااز کمپلکس یبرخ ییجدا

  ماننـد زیـاد   کیبـا قرابـت تاکسـونوم    يهـا عنوان مثـال گونـه  به

 O. sarvestanica و O. asperrima يهـا شگاهیدر رو بیترتبه 

و  O. mozaffariani يهـا خاردار و گونه یزار و بالشتکدرختچه

O. sehidai Mehrabian  بلـوط غـرب اسـتقرار     يهـا در جنگـل

-دهد که گونهیمنطقه نشان م نیدارند. مطالعات انجام شده در ا

 يهاشگاهیدر رو غالباً O. microcarpa و O. bulbotricha يها

مطالعـات انجـام    ریسـا  جیاند که با نتـا افتهیشده استقرار بیتخر

ــشــده در ا ــه) 45و  43، 40، 33( رانی   يهــامطابقــت دارد. گون

 O. elwendica،O. kilouyense و O. cornuta يهاشگاهیدر رو 

کـه در   یبرگ علفـ خاردار و اجتماعات پهن یماعات بالشتکاجت

دارنـد.   پـراکنش گزارش شـده،   زی) ن49مناطق انتشار آنها ( ریسا

ــه ــاطق اکولوژ O. dichronatha گون ــدر من ــار آن در  کی انتش

باشد یگسترده م اریبس یپیتنوع فنوت يدارا کایرانیامحدوده فلور 

-یمشـاهده مـ   زیآن نیی جغرافیاتنوع در محدوده انتشار  نیکه ا

 دیدانشـگاه شـه   يهاومینمونه از هربار 200حدود  ی. بررسشود

ــارHSBU( یبهشــت ــوزه ت ــیطب خی)، م ــو یع سســه ؤ)، مW( نی

سســه ؤم ومی) و هربــارIRAN( کشــور یپزشــکاهیــگ قــاتیتحق

ـ ) نشـانگر ا TARI( کشـور  ها و مراتعجنگل قاتیحقت تنـوع   نی

کـه   است هیانستان و روسافغ ران،یگسترده در محدوده ا یپیفنوت

-بـوم  طیگونه را در شرا نیا کیتاکسونوم يهااز چالش ياریبس

 يهاشگاهیگونه در رو نیکند. حضور ایم لیمتنوع تحل شناختی

و  یتـوران رانویمنطقـه ا  يهانو اکوتو یتورانرانویخشک منطقه ا

 يهــاینمــوده کــه بــا بررســ جــادیرا ا ياژهیــتنــوع و یرکــانیه

-خـت یدر صـفات ر  يام شده تفاوت معنـادار انج کیمورفومتر

 يهـا سـطح پوشـش گونـه    یطورکلآنها مشاهده نشد. به یشناس

 5-12منطقــه در طبقــات پوشــش کــم ( نیــدر ا یمــورد بررســ

پراکنش  يو الگوقرار داشته درصد)  12-50( درصد) تا متوسط

 یو تصـادف  رمنظمیـ صورت غمطالعه به مورد يهاتیغالب جمع

ــ. ااســت) 5( ــه  یالدر حــ نی ــه اســتثناء گون ــه ب ــااســت ک   يه

 O. pachypoda و O. gaubae ًیشـ یدر اجتماعـات رو  که غالبا 

 هـا درصد) استقرار دارند غالب گونه 5-12سطح پوشش کم ( با

درصـد پـراکنش    75 تـا  25 وشـش با سـطح پ  ییهاشگاهیرو در

  و O. bulbotricha يهـــاگونـــه بـــا ایـــن حـــال،داشـــتند. 

 O. microcarpa ـ یبا سطح پوشـش خ  ییهاگاهشیدر رو کـم   یل

-اما سطح پوشش گونـه ، شوندیم افتی زیدرصد) ن 10(کمتر از 

  . ردیگیدرصد) قرار م 25-50( 2مطالعه در طبقه  مورد يها

  

  یکل يریگجهینت

 يغنـا  ،یسـتگاه یمنطقه مورد مطالعـه، وجـود تنـوع ز    یگستردگ

و  يبـردار نمونـه  يمحدود سـبب دشـوار   شیو فصل رو ياگونه

مطالعـه   نیـ گـردد. ا یدر منطقه مورد نظر م یدانیانجام مطالعات م

ـ ا شـناختی بـوم  يهایژگیبار و نیاول يبرا جـنس متنـوع را در    نی

تنـوع و   منـاطق  نیتـر از مهـم  یکـ یعنـوان  ي بـه منطقه البرز مرکز

 یابیـ عـالوه بـا ارز  کـرده اسـت. بـه    یجـنس بررسـ   نیا سمیاندم

 یشناسنیخاك، زم م،یاقلد مانن یستگاهیز - کیاکولوژ يفاکتورها

را شـناختی  بـوم هـا و عوامـل   گونـه  نیروابط ب ،يومورفولوژئو ژ

ـ لووا نییعالوه با تعنموده است. به حیتشر ـ ا یحفـاظت  يهـا تی  نی

 نیا ستگاهیزاز حفاظت داخل و خارج  هتج هیپا يهاجنس داده

عنـوان  تواند بهیمطالعه م نیا يهاگونه را فراهم نموده است. داده

گاوزبـان  در خانواده گـل  کیانجام مطالعات اکولوژ يالگو برا کی

- ها بـه این یافتهعالوه . بهگرفته شودنظر بررسی در و جنس مورد 

جـنس در  این انتشار  يالگوها لیتحل يمهم در راستا یگامعنوان 

 یگسـتردگ  سـبب کاربرد دارد. به  ایغرب آس جنوبو منطقه  رانیا

متنـوع   ییایـ جغراف يهاتیقه و جمعمنط نیجنس در ا نیو تنوع ا

 قیـ دق لیـ تحلبراي  کیاکولوژو ژن کی، انجام مطالعات اکولوژآن

 نیـ در ا شناختیبومتنوع با عوامل  یهمبستگ یابیها و ارزتیجمع

  رسد.یبه نظر م يمنطقه ضرور
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Abstract 

The evaluation as well as data banking of distribution patterns are considered as the most important management action 
for the conservation of biodiversity. Iran is considered as one of the most important of diversity centers of Onosma L. 
and includes a high rate of endemism. Due to the lack of adequate data on conservation and distribution patterns of the 
genus at local scale, the current study was conducted in Central Alborz, as an important diversity and endemism centers 
in Iran, based on field and herbarium assessments, using Geographic Information System. Sampling was performed as a 
survey of reported points as well as other parts of the region. For physico-chemical analysis of soils, pH, nitrogen (N), 
phosphorus (P), potassium (K), organic carbon (C) and soil texture of each habitat were measured from the surface to 
the depth of plant roots. Results indicated that studied species are mainly distributed at the elevation range of 1257 to 
3060 m.a.s.l. Members of Haplotricha subdivision are scattered at an altitude of 307 to1257 m and Heterotricha 
subdivision at an altitude of 2880-1589 m. Dominantly, the studied species are distributed in semi-arid and 
Mediterranean climates. However, some species are distributed in semi-humid climate. Generally, most of the species 
are distributed in habitats with an average annual rainfall of about 250 to 500 mm, on sedimentary, sedimentary-
volcanic, igneous and rarely on quaternary deposits. Soils` pH ranged between 7.13 (O. gaubae) and 8  
(O. dichroantha). Studied species are often on loamy clay sandy soils. Less than 50% of the populations of various 
Onosma species, across the study area, are located in protected areas. In addition, O. gaubae is classified as a rare taxon 
with a priority for conservation, due to its very small population size and geographical range. The current study has also 
analyzed the distribution patterns of Onosma in Central Alborz region, based on geo-botanical factors. Findings of this 
study can be used as an important step to improve the distribution patterns of the genus in Iran and the southwest Asia. 
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