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 Allium breviscapum Stapf   جایگاه حفاطتی گونه
)Amaryllidaceae(

کیوان صفی خانی 1*، زیبا جم زاد2 و عادل جلیلی 2
چکیده

Allium( یکی از بزرگترین جنس های گیاهی چندساله تک لپه ای است و ایران یکی از مراکز مهم تنوع و  L.( جنس پیاز
Allium،گونه انحصاری ایران و استان همدان است. این گونه در  breviscapum  Stapf گونه زایی آن محسوب می شود. گونه
رویشگاه های محدود و تنها در بخش هایی از ارتفاعات کوه الوند در استان همدان می روید. در این پژوهش، جایگاه حفاظتی 
این گونه انحصاری بر اساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با استفاده از معیارهای میزان حضور، 
سطح تحت اشغال، اندازه جمعیت و کیفیت رویشگاه مشخص شد. براساس نتایج این تحقیق، گونه یاد شده »در بحران 
انقراض« قرار دارد. عوامل تخریبی مختلفی نظیر چرای دام و استخراج سنگ گرانیت رویشگاه های این گونه را تهدید 
می کنند. بنابراین الزم است، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، محدوده حضور این گونه را به عنوان رویشگاه 
حفاظت شده اعالم کند. حفاظت خارج از رویشگاه نیز باید از طریق حفاظت از بذور این گونه در بانک ژن منابع طبیعی 
ایران و کاشت پیازهای آن در باغهای گیاهشناسی انجام شود. افزایش آگاهی و آموزش عمومی پیرامون اهمیت حفاظت از 

طبیعت و گیاهان می تواند نقش مهمی را در حفاظت از گیاهان در رویشگاه های طبیعی داشته باشد.
واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، کوه الوند، گونه های انحصاری، پیاز

Abs tract
Allium is one of the largest perennial genera of Monocots, and Iran is one of the most important centers of 
its diversity and speciation. Allium breviscapum Stapf is an endemic species of Iran and Hamadan province. 
It is growing in limited habitats and only in parts of Alvand Mountain in Hamedan Province. In this study, the 
conservation status of this endemic species was determined based on IUCN categories and criteria by using 
the criteria as follows: the Extent of Occurrence (EOO), Area of Occupancy (AOO), population size, and habitat 
quality. According to the results of this study, the species is classified as "Critically Endangered". Its habitats 
are exposed to various destructive factors such as grazing, and granite extraction, playing a role in threatening 
this species. Therefore, the Natural Resources and Watershed Management Organization must declare the 
distribution area of this species as protected habitat. Ex-situ protection by protecting the seeds of this species 
in the Iranian Natural Resources Gene Bank and planting some populations of it in botanical gardens should 
be done. Public awareness and education on the importance of protecting nature and plants can play a role in 
protecting plants in natural habitats.

Keywords: Conservation status, Alvand Mountain, endemic species, Allium.
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 مقدمه
طی قرن حاضر پوشش گیاهی و اجزای تشکیل دهنده آن یعنی 
گونه های گیاهی در سراسر جهان دستخوش تغییرات وسیعی 
شده که کاهش گسترده منابع ژنتیکی و تغییرات در اکوسیستم 
و عملکرد آنها را در پی داشته است. در کشورهای در حال 
توسعه، این تغییرات شدیدتر بوده و خسارت های محیط زیستی 
و انقراض گونه های گیاهی و جانوری را به همراه داشته است. 
اهمیت تنوع زیستی و چگونگی مدیریت آن به صورت خاص 

بیولوژیکی  منابع  از  پایدار  بهره برداری  و  حفاظت  بر 
آن استوار است )Reid et al., 1993(. افزایش 

جمعیت و گسترش شهرنشینی به همراه تغییرات اقلیمی، 
فرسایش  خشک سالی،  و  زمین  کره  شدن  گرم 

دخالت های  زمین، سیالب ها،  رانش  خاک، 
تغییرات  طریق  از  انسانی  بی رویه 

کاربری اراضی برای توسعه صنعت 
جاده سازی،  کشاورزی،  و 

مفرط  چرای  آتش سوزی، 
بی رویه  برداشت  دام، 

کاربرد های  برای  گیاهان 
تغذیه ای،  و  علوفه ای  دارویی، 

آلودگی های  مهاجم،  گونه های  حضور 
شیمیایی و ... با تغییرات گسترده و سریع در 

زیستگاه های طبیعی به ویژه در ساختار و ترکیب 
اکوسیستم هایی مانند جنگل ها و مراتع، منجر به تبدیل 

افزایش  است.  شده  انسان ساخت  چشم اندازهای  به  آنها 
نگرانی  موجب  منقرض شده  یا  انقراض  حال  در  گیاهان  تعداد 

پژوهشگران در زمینه حفاظت از گیاهان شده است. این گونه های 
گیاهی نیاز به بررسی دقیق دارند تا شناسایی شوند و برای حفاظت از 
آنها چاره ای اندیشیده شود. بسیاری از گونه های گیاهی نقش کلیدی در 
طبیعت دارند. حفاظت از گونه های گیاهی و رویشگاه های منحصر به فرد، 
کلید تعادل چرخه بوم شناختی است، بنابراین، صیانت از گونه های در 
حال انقراض نیز اهمیت بسیار باالیی دارد. شناخت عوامل تهدید کننده 
و میزان تأثیر احتمالی آنها از جمله برنامه های اولیه مدیریت صحیح و 
حفاظت از ذخایر گیاهی است. پایش علمی تنوع گیاهی در دوره های 
زمانی معین اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات و بررسی ها در مورد گیاهان و 
گونه های در حال انقراض و مسئله حفظ ذخایر ژنتیکی در دنیا از سال 
1940 به طور بسیار جدی مطرح شده و کم کم سازمان ها و ارگان های 
IUCN: Interna- )مختلفی از جمله اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 

این  tional Union for Conservation of Nature( تشکیل شد. 
کار تحقیق  به طور جدی روی دستورالعمل ها و روش های  سازمان ها 
و آنها را در نقاط مختلف جهان آزمایش کرده اند. ازجمله اهداف این 
اقدامات می توان به حفظ تنوع زیستی، توسعه پایدار و تعیین وضعیت 
حفاظتی گونه های گیاهی و تعیین مناطق حفاظت شده برای حفظ ذخایر 

ژنتیکی اشاره کرد.
فلور نهاندانگان ایران دارای 8090 گونه از حدود 1252 جنس است 
که در 139 تیره از 42 راسته جای دارند که با احتساب بازدانگان )17 
گونه(، سرخس ها )60 گونه( و خزه ها )534 گونه( تعداد گونه های گیاهی 
شناخته شده ایران به حدود 8700 گونه می رسد که با توجه به ناشناخته 
بودن حدود 10درصد فلور ایران، برآورد می شود تعداد کروموفیت های 
و  )قهرمانی نژاد  باشد  گونه   10000 تا   9500 بین  احتمااًل  ایران 
23/91درصد  حدود  داشتن  با  ایران   .)1396 1395؛  نژاد فالطوری، 
گونه های انحصاری به عنوان پانزدهمین کشور دنیا و یکی از مراکز مهم 
 Jalili & Jamzad,( تنوع گیاهی دنیای قدیم محسوب می شود
آخرین  طبق   .)Ghahreman & Attar, 1999 1999؛ 
بررسی در مورد گونه های انحصاری ایران، از بین گیاهان 
آوندی ایران، 2597 گونه )30درصد( انحصاری و 
نیمه انحصاری و متعلق به 359 جنس از 65 
تیره هستند. این گیاهان انحصاری شامل 
گونه   175 دو لپه ای،  گونه   2421
و  بازدانه  گونه  یک  تک لپه ای، 
No- )یک گونه سرخس است 

 .)roozi et al., 2019
در خارج از ایران افراد زیادی در مورد 
گونه های در معرض انقراض تحقیق کرده اند 
و کشورهای بسیاری نسبت به انتشار فهرست 
قرمز  فهرست  کرده اند.  اقدام  خود  گیاهان  قرمز 
منتشر شده توسط IUCN در مقیاس جهانی، جمع بندی 
فهرست قرمز گونه های گیاهی کشورهای مختلف جهان را ارائه 
می کند. در مورد وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی ایران مطالعاتی 
انجام شده است. نخستین بار جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی ایران 
توسط جلیلی و جم زاد به طور مقدماتی بررسی شد که براساس آن 432 
گونه آسیب پذیر و 21 گونه در معرض خطر انقراض فهرست شده اند 
)Jalili & Jamzad, 1999(. در چند سال اخیر نیز جایگاه حفاظتی 
چندین گونه انحصاری ایران توسط برخی پژوهشگران تعیین شده است، 
ولی در مورد وضعیت حفاظتی گونه های جنس پیاز در ایران مقاالت 
اندکی به چاپ رسیده است. اخوان و همکاران )1398( جایگاه حفاظتی 
و  Allium austroiranicum R.M.Fritsch انحصاری  گونه  دو 

 Allium chlorotepalum R.M.Fritsch & M.Jaeger را بررسی 
کردند، ازنظر آنها هر دو گونه »در معرض خطر انقراض« هستند. 

بررسی جایگاه حفاظتی 6 گونه مرزه  با  محبی و همکاران )1395( 
قرار   »)CR( انقراض  بحران  »در  را  گونه ها  این  ایران،  انحصاری 
ایران  بلوط های  حفاظتی  جایگاه   )1396( جم زاد  و  پناهی  دادند. 
در   «  Quercus robur L. گونه   دادند،  نشان  و  کردند  بررسی  را 
»آسیب پذیر  ایران  بلوط  گونه های  سایر  و   »)CR( انقراض  بحران 
 Q. brantii Lindl. var. brantii گونه  آنکه  )VU(« هستند، ضمن 
»نزدیک به تهدید« است. از نظر دیناروند و حمزه )1396(، گاوزبان 
معرض  »در   )Echium khuzistanicum Mozaff.( خوزستانی 

افزایش 
تعداد گیاهان در 

حال انقراض یا منقرض شده 
موجب نگرانی پژوهشگران در زمینه 

حفاظت از گیاهان شده است. این گونه های 
گیاهی نیاز به بررسی دقیق دارند تا شناسایی شوند 

و برای حفاظت از آنها چاره ای اندیشیده شود. بسیاری از 
گونه های گیاهی نقش کلیدی در طبیعت دارند. حفاظت 

از گونه های گیاهی و رویشگاه های منحصر به فرد، 
کلید تعادل چرخه بوم شناختی است، 

بنابراین، صیانت از گونه های در 
حال انقراض نیز اهمیت 

بسیار باالیی 
دارد.
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Salvia ari گونه  حفاظتی  جایگاه  دارد.  قرار   »)EN( انقراض  خطر 
.stata Aucher ex Benth  نیز در پژوهش جم زاد و معین )1396( 

به عنوان گونه »در معرض خطر انقراض )EN(« معرفی شد. جلیلیان و 
 Zeugandra iranica همکاران جایگاه حفاظتی گونه های انحصاری
 Silene parrowana Boiss. & Hausskn.1396( و( P.H.Davis
 »)CR( را بررسی کردند و این گونه ها را »در بحران انقراض )1397(
قرار دادند. معروفی )1396( با بررسی گل صدتومانی، این گونه را در 
طبقه با کمترین نگرانی )LC( قرار داد. نتایج پژوهش حاتمی و همکاران 
 Cicer stapfianum.( نشان داد، گونه انحصاری نخود شیرازی )1397(

Rech.f( در بحران انقراض )CR( قرار دارد. میرحسینی و همکاران 
 Hymenocrater yazdianus. گونه  حفاطتی  جایگاه   )1398(
براساس  کردند،  بررسی  را  ایران  انحصاری  و  نعنا  تیره  از   Rech.f
نتایج این مطالعه گونه یادشده »در بحران انقرض )CR(« قرار گرفت. 
Astrag� 1398( جایگاه حفاظتی گونه انحصاری )دیناروند و همکاران 

alus gypsocola Maassoumi & Podlech  را در ایران بررسی 
 »)CR( انقراض  بحران  یادشده »در  نشان داد گونه  آنها  نتایج  کردند، 
قرار دارد. جعفری و همکاران )1398( جایگاه حفاظتی گونه انحصاری

و  بررسی  را   Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm.  
همکاران  و  کاسبی  کردند.  معرفی   »)CR( انقراض  بحران  »در  را  آن 

شکل 1- موقعیت رویشگاه های گونه Allium breviscapum  در ایران
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 Astragalus انحصاری  گونه  حفاظتی  جایگاه   )1398(
کردند  بررسی  را    safavii Maassoumi & Podlech
انقراض  بحران  »در  یادشده  گونه  بررسی،  این  در نتیجه  و 
بررسی  به   )1398( و همکاران  اخوان  قرار گرفت.   »)CR(
Astragalus vernac� انحصاری گونه  حفاظتی   جایگاه 

انقراض  بحران  »در  را  آن  و  پرداختند   ulus Podlech
)CR(« معرفی کردند. دیناروند و همکاران )1399( با بررسی 
Dionysia khuzistani� انحصاری گونه  حفاظتی   جایگاه 

 »)CR( آن را در جایگاه »در بحران انقراض ،ca Jamzad
حفاظتی  جایگاه   )1399( همکاران  و  مهرنیا  دادند.  قرار 
را    Hyoscyamus tenuicaulis Sonchb-Tem انحصاری  گیاه 
است.   »)EN( انقراض  گونه »در حال  این  آنها  ازنظر  کردند،  بررسی 
انحصاری گونه  حفاظتی  جایگاه   )1399( همکاران  و  سلطانی پور 
را  آن  و  کردند  بررسی  را   Pterocephalus wendelboi Rech.f.

»در بحران انقراض )CR(« معرفی کردند. 
گونه های انحصاری به عنوان مهم ترین گونه های گیاهی کشور محسوب 
می شوند، زیرا با از بین رفتن این گونه ها، نسل آنها برای همیشه در دنیا 
منقرض می شود. جنس Allium، که براساس مطالعات جدید رده بندی 
در خانواده Amaryllidaceae قرار گرفته است، یکی از بزرگ ترین 
جنس های گیاهی چندساله تک لپه ای و بومی نیم کره شمالی است )با یک 
 Fritsch & Abbasi,( و در سراسر دنیا بیش از 900 گونه دارد )استثنا
2013(. مرکز اصلی تنوع آن مناطق مدیترانه شرقی، جنوب غربی آسیا 
 Allium به ویژه ایران( و آسیای مرکزی است که در این مناطق، گونه های(
 Fritsch & Abbasi,(بخش مهمی از جوامع گیاهی را تشکیل می دهند
 2013; Fritsch et al., 2006; Mathew, 1996; Fritsch et al.,
2010(.. جنس Allium در 15 زیرجنس و 57 بخش طبقه بندی شده 
 A.( از این جنس، گیاهانی نظیر موسیر .)Jafari et al., 2017( است
stipitatum Regel(، پیاز ).A. cepa L(، سیر ).A. sativa L(، تره 
Allium fistulosum( پیازچه  و   )Allium schoenoprasum L.(
.L(، از جمله محصوالت کشاورزی مهم هستند و مصارف خوراکی و 
دارویی دارند. گونه های Allium به خاطر ترکیبات طبیعی گوگرددار مانند 
آلیسین، نقش مفیدی را در پیشگیری، یا درمان بیماری های مختلف بازی 
 Isaacsohn et al. 1998; Su et al. 2006; Londhe et(می کنند
al. 2011; Kim et al. 2012(. محبوبیت گونه های این جنس در طب 
سنتی طی قرن ها برای درمان اختالالت متنوعی نظیر گازگرفتگی توسط 
نیش حشرات، درد گوش، سوختگی و زخم، طاسی، سردرد،  سگ، 
سرماخوردگی، بیماری های تنفسی، آسم، پنومونی، دیابت، اختالالت 
 .)Saxena & Roy, 2007( است  بوده  رماتیسم  و  عروقی  قلبی 
به عالوه برخی از گونه های خودرو از این جنس توسط مردم محلی 
جمع آوری و به صورت خوراکی مصرف می شود یا در بازارهای محلی 
به عنوان سبزی برای مصارف غذایی نظیر آش و کوکو به فروش می رسند 
Allium atrovi� :از این گونه ها عبارتند   .)Fritsch et al., 2006(
 olaceum Boiss., Allium iranicum (Wendebo) Wendelbo,
,Allium subvineale Wendelbo, Allium fibrosum Regel

 ,Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don var. normale Stearn 
 Allium asarense R.M. Fritsch et Matin, Allium
 oschaninii O.Fedt., Allium tripedale Trautv., Allium
 akaka S.G. Gmel. ex Schult. et Schult.F. s. l., Allium
 breviscapum Stapf, Allium derderianum Regel, Allium
 haemanthoides Boiss. et Reuter, Allium kuhsorkhense
 R.M. Fritsch et Joharchi, Allium jesdianum Boiss. et
 Buhse, Allium kharputense Freyn et Sint. s. lat., Allium
koelzii (Wendelbo) K.Persson et Wendlbo,، از طرف دیگر، 
این گیاهان توسط جانورانی مانند موش صحرایی نیز مورد تغذیه قرار 
می گیرند که هر دو عامل می توانند سبب به خطر افتادن بقای این گیاهان 
لحاظ  از  چه  این جنس،  گیاهان  اهمیت  به واسطه  باشند.  طبیعت  در 
آرایه شناسی،  لحاظ  از  و چه  اقتصادی  دارویی،  غذایی،  و  کشاورزی 
مطالعات فراوانی در نقاط مختلف در مورد آنها انجام شده است. کشور 
ایران با داشتن بیش از 126 گونه از جنس Allium متعلق به 7 زیرجنس 
Akha�( 30 بخش یکی از مراکز مهم تنوع آن به حساب می آید  و
van et al., 2014(. بیشتر این گونه ها و از جمله گونه  مورد بررسی در 
این پژوهش، از گونه های انحصاری ایران محسوب می شوند. در این 
پژوهش جایگاه حفاظتی گونه Allium breviscapum در ایران برای 

اولین بار بررسی شده است.

 مشخصات گیاه شناسی
پیازها به قطر حدود 2 سانتی متر، تخم مرغی پهن، پوشش بیرونی چرمی 
با رگه های مشخص، خاکستری کدر، در رأس شکاف دار. ساقه سرسان 
برابر   5-4)-3( از چتر  برگ ها 2-6 عدد،  به طول 5-6 سانتی متر. 
رگه های  زبر،  پرزدار،  سانتی متر،   15-10 طول  به  فوقانی ها  بلند تر، 
زبر. چمچمه  پرزدار-  قاعده  به طرف  اولیه  تحتانی در مراحل  سطح 
به طول حدود 1/5 سانتی متر، دو کفه ای، منقاردار. چترها نیمه کروی، 
کم و بیش متراکم، دمگل ها مساوی، به طول 5-14 میلی متر، ارغوانی. 
جام گل استکانی، گلپوش ها سفید با رگه های ارغوانی، به طول 10-6/5 
میلی متر، سرنیزه ای، تقریبًا نوک کند، پس از گل دهی افراشته، رگبرگ 
میانی تا حدی ضخیم. میله های پرچم سفید و در رأس مایل به صورتی، 
به طول 4-5 میلی متر، تا حدود 1 میلی متر پیوسته به گلپوش، در باال 
به صورت حلقه ای پیوسته، بخش آزاد از قاعده درفشی پهن، داخلی ها 
از بیرونی ها 2 برابر پهن تر، بساک ها به طول 1/2-1/5 میلی متر. خامه 
به طول حدود 3 میلی متر. کالله 3 لوبه. دریچه های کپسول به پهنای 
 Wendelbo,( 4/5 میلی متر، واژ قلبی پهن، محصور در بقایای گلپوش

1971( )شکل های 3 تا 10(. 

 پراکندگی جغرافیایی و رویشگاه
این گونه انحصاری ایران و استان همدان است و در دامنه ارتفاعی 2300 
تا حدود3100 متری کوه الوند در مسیر گنج نامه به تویسرکان، ارتفاعات 
مشرف به میدان میشان و دامنه های قزل ارسالن در اطراف روستای 
وهنان طی ماه های فروردین تا خرداد می روید )شکل 1(. این گونه در 
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شکل 2- تصویری از رویشگاه  گونه Allium breviscapum  در کوه الوند- 
میدان میشان  )عکس از: کیوان صفی خانی(

خاک های شنی همراه با سنگ ریزه حضور دارد و از گونه های همراه 
Astragalus verus Oliv-  آن در رویشگاه های مختلف می توان به
 ier, Bromus tomentellus Boiss., Stipa barbata Desf.,
 Poa bulbosa L., Tanacetum polycephalum Sch.Bip.,
 Marrubium astracanicum Jacq., Salvia xanthocheila
 Boiss. ex Benth., Eryngium billardierei F.Delaroche,
Silene montbretiana Boiss. var. montbretiana, Euphor�

 bia cheiradenia Boiss. & Hohen., Fibigia suffruticosa
(Vent.) Sweet, Ornithogalum orthophyllum Ten., Ephe�
dra procera C.A.Mey اشاره کرد )شکل های 2 و3(. چتر حاوی 

دانه ها پس از خشک شدن گیاه توسط باد پراکنده می شود.

 روش پژوهش  
برای انجام این پژوهش ابتدا بر اساس داده های هرباریومی و اطالعات 
گونه  این  پراکنش  دقیق  محدوده  مقاالت،  و  فلور  کتب  از  مستخرج 
تعیین شد. سپس با مراجعه به رویشگاه های شناخته شده و در صورت 
مشاهده گونه  مورد بررسی، قطعات نمونه 10 در 10 مترمربعی مستقر 
در  منظور  بدین  شد.  بررسی  آنها  زیستگاه  و  جمعیتی  ویژگی های  و 
محل استقرار قطعات نمونه، مختصات جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، 
جهت و درصد شیب یادداشت برداری شد. بهره برداری های غیر اصولی 
در رویشگاه گیاه برای شناسایی تهدیدهای احتمالی گونه مورد بررسی، 
مشاهده و ثبت شد. ویژگی های جمعیتی ثبت شده شامل مواردی از قبیل 

تراکم )تعداد پایه های بالغ(، وضعیت تجدید حیات و مساحت تقریبی 
جمعیت گونه بودند. برای تعیین جایگاه حفاظتی این گونه از شیوه نامه   
معیارهای  )IUCN, 2017( و  از طبیعت  بین المللی حفاظت  اتحادیه  
میزان حضور گونه )EOO: Extent Of Occurrence(، سطح تحت 
اشغال )AOO: Area Of Occupancy( و تعداد افراد جمعیت استفاده 
شد. سطح تحت اشغال )AOO( با اندازه گیری و تعیین محدوده  زیستگاه 
 )EOO( در هر جمعیت از طریق پیمایش صحرایی و میزان حضور گونه
 Bachman( مشخص شد )GeoCAT( با استفاده از نرم افزار ژئوکت
رویشگاه های  جغرافیایی  مختصات  منظور  بدین   .)et al., 2011
گونه در نرم افزار ژئوکت وارد شد. از آنجایی که این نرم افزار به صورت 
پیش فرض، هر مشاهده از یک گونه را به صورت مربعی به ابعاد 2 کیلومتر 
)مساحت 4 کیلومتر مربع( در نظر می گیرد، این ابعاد با توجه به میانگین 
به  برآوردشده رویشگاه های گونه )0/43 کیلومترمربع(  مساحت های 
0/7 کیلومترتغییر داده شد. برای مقایسه، عالوه بر سطح تحت اشغال 
میزان سطح تحت  برآورد شد،  پیمایش صحرایی  از طریق  که  گونه، 
اشغال گونه نیز، که توسط نرم افزار یادشده محاسبه  شده بود، مد نظر 
قرارگرفت )شکل 11(. با توجه به اینکه ممکن است براساس هریک از 
معیارهای اشاره شده، طبقات حفاظتی متفاوتی برای یک گونه به دست 
آید، طبق دستورالعمل IUCN در ارزیابی نهایی وضعیت حفاظتی گونه، 

پایین ترین طبقه حفاظتی به دست آمده، مد نظر قرار گرفت.

  نتایج و بحث 

کل 3-تصویر رویشگاه گونه Allium breviscapum در دامنه های قزل ارسالن 
از قله های کوه الوند )عکس از: کیوان صفی خانی(

شکل 4-تصویر گونه Allium breviscapum در مرحله غنچه دهی 
)عکس از: کیوان صفی خانی(

شکل 5-تصویر گونه Allium breviscapum در اوایل شکفتن غنچه
 )عکس از: کیوان صفی خانی(
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شکل 6- تصویر گونه Allium breviscapum در زمان شکوفایی کامل )عکس از: کیوان صفی خانی(

شکل 9- نمایی نزدیک از گونه Allium breviscapum )عکس از: کیوان صفی خانی(

Allium breviscappum شکل 7- نمایی کامل از تمام بخش های گونه
 )عکس از: کیوان صفی خانی(

شکل 8- تصویر بخشی از یک جمعیت گونه Allium breviscapum در 
رویشگاه گونه )عکس از: کیوان صفی خانی(
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مختصات جغرافیایی 9 قطعه نمونه 10 در 10 مترمربعی در رویشگاه های 
پایه ها  در هر  تعداد  Allium، محل رویشگاه،   breviscapum گونه
قطعه نمونه و سطح تحت اشغال گونه در هر رویشگاه در جدول 1 نشان 
 )AOO( داده شده است. براساس نتایج این بررسی، سطح تحت اشغال
پیمایش و مشاهده صحرایی 3/9  با   Allium breviscapum گونه 
کیلومترمربع و توسط نرم افزار ژئوکت، 3/92 کیلومتر مربع تعیین شد. 
ژئوکت  نرم افزار  از  استفاده  با  مورد نظر  گونه   )EOO( حضور  میزان 
این گونه  پایه های  میانگین  تعداد  برآورد شد.  کیلومتر مربع   68/162
در قطعات نمونه مستقر شده 100 متر مربعی )0/0001 کیلومترمربع( در 
محدوده رویشگاه آن، 9 پایه بود. در سطح تحت اشغال برآورد شده گونه 
مورد بررسی تعداد پایه گونه در جمعیت حدود 4500 بوته برآورد شد. 
ذکر این نکته الزم است که این گونه در تمام رویشگاه های مورد بررسی 

دارای تجدید حیات طبیعی بود. 
بر اساس  و  به دست آمده  نتایج  استناد  به   ،IUCN استاندارد  مبنای  بر 
شیوه نامه  اتحادیه حفاظت از طبیعت به دلیل اینکه سطح تحت اشغال این 
AOO) و هم  گونه هم بر اساس مشاهده ها و برآوردهای میدانی (3/9=
براساس نرم افزار  ژئوکت )AOO =3/92(، کمتر از 10 کیلومتر مربع 
قرار   »)CR( انقراض  بحران  »در  حفاظتی  طبقه   در  گونه  این  است، 
می گیرد. براساس شاخص EOO نیز به دلیل اینکه میزان حضور گونه 
EOO=68/162، )کمتر از 100 کیلومتر مربع است(، این گونه در طبقه 
»در بحران انقراض )CR(« جای می گیرد. همچنین، براساس معیار تعداد 
پایه با توجه به تعداد پایه این گونه در جمعیت )4500 پایه( که کمتر 
از 10000 پایه است، در طبقه »در معرض خطر )EN(« و ازنظرتعداد 
رویشگاه، از آنجایی که در کمتر از10 رویشگاه پراکنش دارد، در طبقه 

»آسیب پذیر )VU(« قرار می گیرد. در نهایت با توجه به اینکه براساس 
دستورالعمل IUCN، در ارزیابی نهایی وضعیت حفاظتی یک گونه، باید 
پایین ترین طبقه را مد نظر قرار داد، گونه Allium breviscapum در 

طبقه »در بحران انقراض )CR(« معرفی می شود.

  عوامل تهدید گونه و راهکارهای حفاظت از آن 
در شرایط فعلی حاکم بر کشور، الزامات توسعه در بخش کشاورزی و 
صنعت و توسعه شهرنشینی موجب تغییر کاربری های گسترده منابع طبیعی 
اعم از مراتع، جنگل ها، اراضی حاشیه تاالب ها و حریم رودخانه ها شده 
است. مطالعات علمی نشان می دهد، تخریب رویشگاه ها از جمله علل 
انقراض گونه ها محسوب می شود. همچنین در بسیاری موارد،  اصلی 
جزیره ای شدن زیستگاه های گیاهی و جانوری و نبود امکان تداخل 
جمعیت ها مشاهده می شود. در تتیجه این امر، گونه ها در نواحی محدود 
ادامه  که  می شوند  ایزوله  قرق ها،  یا  ملی  پارک های  نظیر  جغرافیایی 
این روند در آینده می تواند منجر به کاهش جمعیت، تهدید یا انقراض 
گونه های گیاهی شود. در مورد گونه مورد بررسی، هر چند تجدید حیات 
هم از طریق پیاز و هم از طریق بذر انجام می شود، عوامل مختلفی چون 
ایجاد تفرجگاه و تله کابین در کوه الوند، سبب قرار گرفتن رویشگاه های 
این گیاه در محل تردد مردم و درنتیجه تخریب بیشتر آنها شده است. 
همچنین استخراج سنگ های گرانیت از کوه الوند از عوامل دیگر تخریب 
رویشگاه های این گونه است. کوه الوند در چمنزارهای مرطوب مناطق 
میدان میشان و پیست اسکی از اوایل بهار محل استقرار عشایر کوچ کننده 
شدید  چرای  علت  به  هم  که  است  کشور  گرمسیری  استان های  از 
رویشگاه ها توسط دام ها و هم به علت بهره برداری بی رویه از گیاهان 

شکل 10- نمایی دیگر از گونه Allium breviscapum  )عکس از: کیوان صفی خانی(
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شکل 11- میزان حضور و سطح اشغال گونه Allium breviscapum ترسیم شده توسط نرم افزار ژئوکت

جدول 1- مشخصات محل استقرار قطعات نمونه 10 در 10 مترمربعی در رویشگاه های گونه Allium breviscapum و تعداد پایه ها در هر قطعه نمونه

شماره 
تعداد پایه در محل رویشگاهقطعه نمونه

100 مترمربع

سطح تحت 
اشغال

)کیلومترمربع(

مختصات جغرافیایی

)باال: درجه/ پایین: اعشاری(
ارتفاع از 
سطح دریا

)متر( عرض جغرافیاییطول جغرافیایی

130/5همدان: گنج نامه. جاده قدیم تویسرکان. کوه الوند1
48° 26 ‘ 3/9“

48/43444444

34° 45‘ 37’‘

34/7602778
2300

همدان: گنج نامه. ارتفاعات الوند، باالی مجتمع 2
100/4توریستی هگمتانه

48° 26'' 1"

48 /43361111

34° 45' 56/2"

34/76561111
2450

همدان: گنج نامه. جاده جدید تویسرکان. نرسیده به 3
90/3روستای گشانی. کوه الوند

48° 25' 12"

48/4200000

34° 40‘ 22“

34/672800
2700

همدان: گنج نامه. میدان میشان. شیب های جنوبی و 4
100/5جنوب شرقی ارتفاعات الوند 

48° 25‘ 29/7“

48/42491667

34° 46‘ 16/9“

34/77136111
2718

80/6همدان: گنج نامه. جاده جدید تویسرکان. کوه الوند5
48° 25‘ 9“

48/41916667

34° 43‘ 33“

34/72583333
2830

همدان: جاده اسدآباد. 1 کیلومتری روستای وهنان. 6
110/4سامانه عرفی قزل ارسالن. کوه الوند.

48° 19‘ 29/2“

48/32477778

34° 47‘ 6/7“

34/78519444
2907

7
همدان: گنج نامه.

میدان میشان. شیب های شرقی ارتفاعات الوند.
80,4

48° 25‘ 11/9“

48/41997222

34° 45‘ 55/8“

34/76550000
2925

همدان: جاده اسدآباد. وهنان. ارتفاعات الوند به 8
70,6سمت قله قزل ارسالن.

48° 19‘ 46/8“

48/32966667

34° 45‘ 40/9“

34/76136111
3010

همدان: گنج نامه. جاده جدید تویسرکان. پیست 9
80/2اسکی. کوه الوند.

48° 26' 3"

48/43341667

34° 42' 43/7"

34/71213889
3059
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خودروی خوراکی و دارویی مختلف و از جمله گونه مورد بررسی، زمینه 
تخریب رویشگاه ها فراهم و گونه های انحصاری آنها مورد تهدید قرار 
گرفته است. بنابراین، الزم است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
اقدامات الزم را با هدف کاهش تخریب رویشگاه ها و فشار بیش از حد 
دام بر مراتع در اولویت برنامه های حفاظتی و عملیاتی خود قرار دهد و با 
آموزش های الزم برای عموم از طریق فرهنگ سازی و ترویج حفاظت از 
رویشگاه ها به ویژه گیاهان بومی و انحصاری که بیشتر مورد تهدید انقراض 
هستند، قدم های مؤثری در این زمینه برداشته شود. از جمله این اقدامات 
می توان به ایجاد قرق ها و رویشگاه های حفاظت شده و نصب تابلو های 
و در معرض خطر  از رویشگاه ها  اهمیت حفاظت  زمینه  در  آموزشی 
انقراض بودن گونه های گیاهی انحصاری در منطقه و کشور و هشدارهای 
کوهستانی  تفرجگاه های  در  به ویژه  آنها  نکردن  برداشت  در مورد  الزم 
اشاره کرد. به عالوه، حفاظت Ex Situ، که به معنی حفظ و نگهداری 
موجودات زنده در خارج از زیستگاه طبیعی آنها به شکل گیاهان کامل، 
بذر، جوانه های رویشی، بافت، یا کشت سلولی است، اهمیت زیادی دارد 
و می توان با جمع آوری بذور این گونه با هدف نگهداری در بانک ژن 
منابع طبیعی، همچنین جمع آوری تعدادی از پیازهای آن و کشت آنها در 
باغ گیاه شناسی ملی ایران و سایر باغ های اقماری کشور، اقدامات مؤثری 

را برای جلوگیری از انقراض آن انجام داد.
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