
 

 

   

 گیاهیگونۀ های رویشگاهی ویژگیبررسی 

  (.Allium hirtifolium Boiss) موسیر

 در استان اصفهان با استفاده از رگرسیون لجستیک
 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، استادیار  ؛*مسعود برهانی

 .اصفهان، ایران آموزش و ترویج کشاورزی،

 منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد ۀکارشناس ارشد مدیریت و کنترل بیابان، دانشکد ؛زادهراحله صادق. 

 

 چکیده

ساله، که در گونۀ  ست علفی چند سیر گیاهی ا شی ناحیۀمو ست. این -ایران روی شده ا سانس، پیازیگونۀ تورانی پراکنده  دار و دارای ا

ست.  صیت دارویی ا شده و این امر موجب کاهش خا سطح مراتع  سیع پیازهای گیاه از  شت و صول باعث بردا سیار به این مح نیاز ب

 یرموس یاهیگ ۀگون یشگاهیرو یهاویژگی تعیین تحقیق این انجام از هدف های اخیر شده است.سالچشمگیر سطح پراکنش آن در 

ست. صفهان ا ستان ا ضور ا به این منظور در ا ستفاده از دادهیاه با گ ینابتدا مناطق ح  1395سال در های موجود و مطالعات میدانی ا

 (یاقلیمطبقات  و دما ،)بارش ، هواشناسی(یبشارتفاع و ) های اکولوژیک مناطق حضور گونه شامل اطالعات توپوگرافیتعیین و ویژگی

 گونه بر حضورثر ؤم یسهم عوامل اصل ،یکلجست یوناستفاده از مدل رگرس باهمچنین  شد.مشخص ( اسیدیته و شوری ،)بافت و خاک

شخص گرد سی جوامع گیاهی   .یدم شان داد که پراکنش این گیاه عمدتاًمحدودۀ برر ضور گونه ن شد. میگون زار جامعۀ در  ح  نتایجبا

شان ضور گونه  داد ن شترین ح شک نیمهلیم ااق دربی میانگین  دمای میلیمتر و 500تا  300 ساالنهبا بارش میانگین ای، مدیترانهو  خ

متر  3000تا  2700 ینب گردد. از نظر عوامل توپوگرافی بیشترین حضور گونه در ارتفاعمیگراد مشاهده سانتی درجۀ 14 تا 11 ساالنه

متوسط با اسیدیته بین  خاک بافتدر   باشد و از نظر پارامترهای خاک، این گیاه عمدتاًمی درصد 20 ش ازیب یهایبش دریا و سطح از
سی زیمنس بر متر  4صفر تا  الکتریکی هدایت و 8تا  7 ضور داردد شان داد که. ح ستیک ن سیون لج از بین عوامل  ارزیابی مدل رگر

 را بر حضور گونه داشتند. تأثیر مورد بررسی، دو عامل ارتفاع از سطح دریا و بارش بیشترین 
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 مقدمه. 1
هههای گیههاهی و ایران دارای سههههم بزرگی از گونههه

ستگاه ست های طبیعیزی سیاری از ا سط ب گیاهان  که تو

صر به فرد و شناخته می منح  درحدود .[15] شودمحلی 

شناخته گونۀ  8200 سمیت  شور به ر سرک سرا گیاهی در

 .[16] گونه محلی هستند 1900 که تقریباً شده است

ی ای نسههبتاً  نمراتع اسههتان اصههفهان از نظر تنوع گونه

که از این  گیاهی اسهههتگونۀ  2200پذیرای حدود و بوده 

عداد،   ۀگون 90آن درخت و درختچه و حدود گونۀ  238ت

شده اند. دیگر  یربومی و از مناطق دیگر به این محل آورده 

البته بیشهههترین درصهههد پوشهههش و تنوع متعلق به مناطق 

باشد. میکوهستانی  رب، جنوب و ارتفاعات منفرد مرکزی 

نۀ  .Allium hirtifolium Boiss علمی نام با موسهههیر گو

 ناحیۀ در ژئوفیت، پیازدار که چندساله، است علفی گیاهی

 یاهو کوه یاسهههت  یمهن یشهههیو مناطق رو یتوران-ایران

 تیخاص یدار و دارااسانسگونه،  این مرتفع پراکنده است.

ست ییدارو سم کاربرد دارد.وو در درمان ر ا  همچنین ماتی

ندترمیم  ،ملین، خلط آور بدن های سهههطحی زخم ۀکن

شد. از طرفی مواد می ری این گونه از طریق جلوگیمؤثرۀ با

 باشنداز تقسیم سلولی برای درمان سرطان بسیار مفید می

نیاز بسههیار به این محصههول باعث برداشههت وسههیع  .[4]

پیازهای گیاه از سطح مراتع شده و این امر موجب کاهش 

 ،های اخیر شده استسالچشمگیر سطح پراکنش آن در 

گام و دقیق از از طرفی  به هن عات  پراکنش کمبود اطال

ا بها را آنبرداری اصههولی بهرهحفاظت و  ،های گیاهیگونه

 سازد.میمشکل مواجه 

نقشهههۀ تهیۀ تنها اسهههتفاده از برداشهههت زمینی برای 

پراکنش بسیار وقت گیر و پرهزینه است. امروزه با استفاده 

ر و سهههیسهههتم اطالعات های سهههنجش از دواز تکنولوژی

یایی می نهجغراف یاهی را در هر توان پراکنش گو های گ

های آماری روابط مکان تعیین کرد و با به کارگیری روش

مدل  صههورت بین متغیرهای محیطی و پراکنش گیاه را به

 نمودار مشههخص نمود. این یا جدول و با خروجی نقشههه،

ندمی هامدل ته نقش توان یابی، ایبرجسههه ظارت، ارز  درن

سعۀ و حفاظت ،ءاحیا ستم پایدار تو سی ایفا  مرتعی هایاکو

ند مل محیطی بر پراکنش  .[8] کن باو عوا بررسهههی ارت

نه عددی در گو قاتی مت عات و تحقی طال یاهی در م های گ

ستبینسطح  شده ا شور انجام  که یکی  المللی و داخل ک

های مدلاسهههتفاده از های پرکاربرد در این زمینه از روش

ی هابینی پراکنش گونهمنظور پیش آماری چند متغیره به

 .[6]وسیع است در مقیاسگیاهی 

ترین کاربردیعنوان یکی از هرگرسهههیون لجسهههتیک ب

ستقل روش سی ارتباو بین یک یا چند متغیر م ها در برر

سههطحی اسههت و در مواردی که  با یک متغیر پاسههد دو

ها مدنظر است، بررسی همبستگی مکانی در پراکنش گونه

های اسمی دوسطحی با کاربرد رگرسیون لجستیک و داده

رگرسههیون لجسههتیک . [5] ودشههنتایج بهتری حاصههل می

به نه  گا ند جاد عنوان روشهههی پیش چ نده در ای بینی کن

جملههه  هههای متعههدد ازهههای احتمههالی در زمینهههمههدل

و  [1]شناسیجنگل [34] اپیدمیولوژی [33] شناسیزمین

بررسههی  .[21] کاربرد دارد [20] حفاظت از حیات وحش

با  Tsuga Canadensis ۀگونبین پراکنش  ۀرابطچگونگی 

صله از  براهه در آمتغیرهای شیب، جهت دامنه، ارتفاع و فا

با اسهههتفاده از واقع در جنوب کوه ایناحیه پاالش  های آ

ستیک  سیون لج شان دادرگر طور عمده  که این گونه به ن

 حضور دارد هاآبراههشیب کم و نزدیک با ، پستدر نواحی 

جام شهههده توسهههط . [24] قات ان  در جنوب [19]تحقی

 125 در گیاهیگونۀ  117 به مربوو اطالعات یسئسهههو

 ،ارتفاع عوامل سایت هر در آوری شده است وجمع سایت

 روش از استفاده با س س .شد مطالعه و جهت شیب شیب

 گیاهی هرگونۀ رخداد لجسهههتیک احتمال رگرسهههیون

شان نتایج .گردید بینیپیش صله ن  پارامترهای که داد حا

 هایگونه با پراکنش را همبستگی بیشترین جهت و شیب

سطمی دارا گیاهی شند. تحقیقات انجام گرفته تو  [13] با

مرتعی کما، جاشههیر و کده در گونۀ سههه بالقوۀ رویشههگاه 

ستفاده از  صفهان را با ا ستان ا  GISهای آماری و تکنیکا
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ستفاده  ست نمودها سط .ا  [30] تحقیقات انجام گرفته تو

یک  یات اکولوژ نۀ به بررسهههی خصهههوصههه یاهی گو  گ

Tanacetum fruticulosum  شگاه ارسدر واقع بادام  -روی

نتایج نشههان ، هرمزگان پرداخته اسههت شههمال اسههتاندر 

در ارتفاع و شهههمالی  هایشهههیبدر دهد که این گونه می

سطح دریا پراکنش دارد. اقلیم محل  2400-2000 متر از 

محدودۀ خاک بوده و خشک بیابانی معتدل  ،پراکنش گونه

نه،  با پراکنش گو فت لومی  با و  pH= 06/7-2/8دارای 

06/1-58/0=Ec  در .بوده اسههتمیلی موس بر سههانتیمتر 

 حضههور بین رابطه تعیین منظور به یزد کوه پشههت مراتع

سط و گیاهی هایگونه با  [36] عوامل محیطی تحقیقی تو

ستفاده از سیون مدل ا ستیک رگر شده لج ست انجام   .ا

 خاک خصوصیات که داد نشان تحقیق این حاصل از نتایج

 هدایت و گچ اشههباع، رطوبت آهک، سههنگریزه، همچون

 هههایتیهه  کننههدۀ عوامههل تفکیههک مؤثرترین الکتریکی

به بررسی  [31] است. تحقیقات انجام شده توسط رویشی

عوامل  با گیاهی تراکم و تاجی پوشههش ویژگی دو ارتباو

شهر به این  جریب مراتع هزار از بخشی توپوگرافیک در به

 تغییرات بر شیب و جهت شیب ارتفاع، ،نتیجه رسیدند که

عه مورد ایگونه تراکم و تاجی پوشهههش درصهههد  مطال

 متفاوت پوشش به بسته تأثیر این میزان تأثیرگذارند، البته

 گونۀ هر که شد مشخص نتایج به توجه با همچنین .است

 ادامه و رشد به قادر خاصی شرایط توپوگرافیک در گیاهی

ست حیات ستگی به  متفاوت شرایط این که ا  شرایط ب

 در تحقیق انجام شههده توسههط دارد. دیگر هایگونه رشههد

نهبه  [25] گاه گو با پراکنش رویشههه یاهی   مدلهای گ

که پرداخته است که نتایج نشان داد  رگرسیون لجستیک

نه در موردروش این   .A و  Artemisia aucheriهایگو

scoparia صر به شگاهی منح شرایط روی فردی  که دارای 

ما میبینی دقیقی فراهم پیشاسهههت   .A در موردآورد، ا

sieberi  شهههناختی گسهههترده، دق ت مدل بوم ۀدامنبه دلیل

با  [11] تحقیقات انجام گرفته توسهههط ه اسهههت.ایین بودپ

متغیرهای  به بررسهههی لجسهههتیک،اسهههتفاده از رگرسهههیون 

 زمین شناسیهای داده فیزیوگرافی، بارندگی، درجه حرارت و

 Quercus) ایمدل پراکنش مکانی بلوو چوب پنبه ۀتهیدر 

suber ) نتایج نشان پرداخته استدر جنوب  ربی اس انیا .

های شهههمالی با بارندگی فراوان سهههاالنه و که دامنه دهدمی

ترین متغیرها در پراکنش این گونه شناسی، مهمسنگعامل 

 و تغییر از راه مسهههتقیم طور به بلندی و پسهههتی. اندبوده

 با طور  یرمسهههتقیم به و محیطی عوامل روی بر تعدیالتی

 ایعمده نباتی تأثیرات جوامع روی تشههکیل خاک، بر تأثیر

 ،اسههت انجام شههده [16]در تحقیقی دیگر که توسههط  .دارد

های گیاهی و ارتفاع، شیب، دما بین پوشش تاجی گونهرابطۀ 

صفهان منطقۀ و بارندگی را در  ستان ا شکار ممنوع کرکس ا

 منطقۀ در دهدمی نشان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج

 در زیادی بسههیار اقلیمی تأثیر و فیزیوگرافی عوامل کرکس

 یگدیگر بر تأثیر با عوامل این و دارند گیاهی هایگونه استقرار

 رویشهههگاه  .گیاهی هسهههتند هایگونه پراکنش عمدۀ عامل

 و (Haloxylon persicum) زرد تهها گههونههۀ دو بههالههقههوۀ 
(Haloxylon aphyllum ) ستفاده از سیستان منطقۀ در با ا

انجام شده  [35] اطالعات جغرافیایی توسطسامانۀ تکنیک 

شگاه صات روی شخ ستفاده از م ست. بدین منظور با ا های ا

نیازهای اکولوژیک  ،برداری از خاکنمونهشههده و  جنس یاد

های و در نهایت با تلفیق الیه ها تعیین شهههده اسهههتگونه

سطح رویشگاه را  ،هاگونهاطالعاتی مختلف برای هر کدام از 

 [11] انجام گرفته توسههطتحقیقات  .بدسههت آورده اسههت

نخودی  مریم ۀگونترین عناصر اقلیمی مؤثر بر پراکنش مهم

سی قرارداده و به این  شرقی صفهان مورد برر ستان ا را در ا

ست که عامل بارش مهم سیده ا ترین عامل اقلیمی نتیجه ر

بر پراکنش این گیاه بوده اسهههت. در تحقیقی دیگر که مؤثر 

سط  ست [29]تو شده ا ستفاده از  با ،انجام  سازی به مدلا

  گیههاهیگونههۀ پراکنش نقشههههۀ روش ژنتیههک الگوریتم 

Ferula ovina Boiss  تان منطقۀ در یدونشههههر اسههه فر

های فیزیوگرافی )شیب، جهت الیهاصفهان را با استفاده از 

فاع مسهههتخرز از  فاع(، الیه ۀنقشهههو ارت های رقومی ارت

یابی های میانروش با وهای اقلیمی محیطی خاک و الیه
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تایج نشهههان تهیه کرده Arc GISافزار در محیط نرم اند. ن

فاکتور میزان سهههیلت و ارتفاع، مهمدهد که می ترین دو 

شد. میکما  ۀگونپارامترهای تأثیرگذار بر پراکنش  هدف با

شگاهی  شرایط روی شناخت  موسیر در گونۀ از این تحقیق 

های مهم اطالعاتی در الیهعنوان یکی از استان اصفهان به 

 باشد.میتوسعه و کشت دیم این گونه 

 

 شناسیروش. 2

 معرفی منطقۀ مورد مطالعه. 1.2
صفهان واقع در مرکز  ستان ا ساحت ا شور ایران با م ک

طول   55º 32́و 30º  42́ 34̋کیلومتر مربع، بین 106179

 (.1)شکل  شرقی قرار دارد

اسهههتان باعث شهههده که  در های مختلفناهمواریوجود 

ستان تغییرات اقلیمی قابل توجهی  شددر این ا سوس با . مح

ستانبارندگی  مناطق خور و بیابانک  متر درمیلی 50 از این ا

شرق و تا بیش از  ستانی مناطق میلی متر در 1000در   کوه

 .است سمیرم متغیر و جنوب  ربی فریدونشهر  ربی

 

 موقعیت جغرافیایی استان اصفهان در ایران. 1شکل

 

 گیاهی مورد نظر بر اسههاسگونۀ قبل از انجام تحقیق، 

های اقتصهههادی مشهههخص و جنبهکاربرد و دامنۀ اهمیت، 

عات مورد نظر بر روی  طال نۀ م خابیگو در سههههال  انت

های اولیه در خصههوص انجام شههد. پس از بررسههی1395

سی و خواص کاربردی گونه، اقدام به ویژگی شنا های گیاه

 گیاهی در استان اصفهان گردید.گونۀ پراکنش نقشۀ تهیۀ 

 های مورد استفاده در این پژوهشداده. 2.2

 با  :های زمینیداده نه مورد نظر  کنترل زمینی گو

ستگاه  ستفاده از د یابی نقاو نمونه مکانو  GPSا

 های توپوگرافینقشهدر 

 پوشش گیاهی استان که نقشۀ های موجود: نقشه

چارچوب  نابع طبیعی در  قات م در بخش تحقی

ست شده ا شناخت مناطق اکولوژیک تهیه   طرح 

)تهیه  تی  گیاهی اسههتان اصههفهاننقشههۀ  ،[15]

ع طبیعی بتحقیقات کشاورزی و منا شده در مرکز

 [15] استان اصفهان(

 سی صیات  منابع معتبر گیاهشنا جهت بیان خصو

 .[3، 11 ،9 ،27] مورد نظرگونۀ 
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 مدت داده عات دراز  ناسهههی: اطال های هواشههه

 های سازمان هواشناسی و وزارت نیروایستگاه

 خاک های خاکشهههناسهههی: اطالعات پروفیل داده

نابع  قات کشههههاورزی و م موجود از مرکز تحقی

 طبیعی استان اصفهان

 

 مراحل انجام پژوهش .2شکل 

 

 روش انجام پژوهش .3.2

 آوری دادهجمع .1.3.2
 DEMاطالعات توپوگرافی شهههامل ارتفاع و شهههیب از 

. متر تهیه شههده اسههت 80های اسههتان اصههفهان با فاصههله

شامل بارندگی، درجه حرارت از اطالعات  اطالعات اقلیمی 

ستگاه سی و وزارت نیرو دراز مدت ای شنا سازمان هوا های 

اسههتخراز شههد، اطالعات مربوو به خاکشههناسههی از مرکز 

استان به روش  اقلیم .تحقیقات استان اصفهان تهیه گردید

شده دمارت صالح  ست تعیینن ا ها و تی همچنین . شده ا

پراکنش گونه با اسهههتفاده از محدودۀ واحدهای اراضهههی 

شه ستنق شده ا شخص  بعد با مرحلۀ و در  های موجود م

اسهههتفاده از روش زمین آمار اطالعات مربوو به خاک و 

 یابی شد است.هواشناسی درون

 نقشهتهیۀ ها و دادهبندی پهنه .2.3.2
 فتعری سبر اسهها گو کوکریجین گهای کریجینروش

یاسهههتوار بوده و مو مواریوگرا به انتخاب مدل فق ت روش 

 [32گی دارد ]تبس مواریوگراۀ بهین مناسب یا

(1)   

در  صشاخ ۀشدزده  نیممقدار تخ  F (y, x):که در آن

با مختصهههاتنقطه قاو  n ؛yو x ای  عداد ن ندازهت  گیریا

؛ مقادیر fi؛ و iۀنقطوزن نسههبت داده شههده به   wiشههده

ست i گیریاندازه ۀنقطدر ص شاخ مقدار وزن از  (0-1) .ا
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با اسههتفاده از روش  .شههودمی نتأمی مطریق مدل واریوگرا

به  GISافزار نرمذکر شهههده در محیط  قدام  نها ندی په ب

بافت خاک، ویژگی های خاکشهههناسهههی مورد نظر یعنی 

گردید. این عوامل از این جهت  pH درصد آهک و شوری،

سترس گیاه دارند و در  سی بر رطوبت قابل د سا که تأثیر ا

کشههت کنندۀ بعضههی مناطق اسههتان عامل اصههلی محدود 

ستفاده قرار گرفتمی شند مورد ا ستفاده از ندبا س س با ا  .

نیرو و سهههازمان هواشهههناسهههی اقدام به اطالعات وزرات 

 بندی دما و بارش استان گردید.پهنه

 هابندی دادهجمع .3.3.2
صل از داده صیات محیطی در پهنههای حا صو بندی خ

بندی و محاسبات جمع EXCEL نرم افزار در قالب جداولی

سبات مرتبط با میانگین  منتجگیری انجام گردید. این محا

قات مختلف یانگین طب پارامترهای مورد  و به م یانگین  م

 باشهههد. در نهایت بهمی مورد مطالعهگونۀ ارزیابی برای 

مورد نظر میههانگین وزنی گونههۀ تعیین پراکنش  منظور

فت یابی قرار گر ها مورد ارز های محیطی ویژگی. پارامتر

 ،شههامل ارتفاع، شههیب، بارشبندی گروهمورد اسههتفاده در 

و  pHدو پارامتر بود.  دما، اقلیم، بافت خاک و تی  گیاهی

دلیل تغییرات کم در بین مناطق حضههور هشههوری خاک ب

 وربا توجه به مساحت حضگونه در آنالیز دخالت داده نشد. 

درصد رخداد هر پارامتر در  GISگونه در استان در محیط 

یانگین وزنی آن پارامتر در گیاهی مشخص و س س م ۀگون

 گونه تعیین گردید. پراکنش

 مدل سازی به روش رگرسیون لجستیک .4.3.2

 Regression Logistic) دوتایی رگرسههیون لجسههتیک

Binary ) شکلی از رگرسیون چندگانه است که در توصیف

عدم (روابط متقابل مابین متغیر پاسد یک )حضور(، یا صفر 

 و [21] رودکار میهمتغیر مسهههتقل بحضهههور( و چندین 

دهد و این دامنه از ای از مقادیر صفر تا یک را ارائه میدامنه

 .[11]  دندهاعداد، احتمال وقوع رویداد را نشان می
در این پژوهش برای اسهههتفاده از این روش ابتدا نقاو 

موسههیر در اسههتان اصههفهان گونۀ حضههور و عدم حضههور 

سهه س با روش رگرسههیون لجسههتیک،  .گردیدمشههخص 

ی متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاکشناستأثیر بیشترین 

 بررسی شد.

 

 نتایج .3
ستفاده از  ستان، دادۀ با ا ضور گونه در ا شۀ نقاو ح نق

(. این نقشههه 3)شههکل  موسههیر تهیه گردیدگونۀ پراکنش 

های هواشههناسههی، عوامل خاک، نقشهههتهیۀ مبنایی جهت 

توپوگرافی و پوشهههش گیاهی گردید و نمودارهای بارش، 

شوری و  شیب، بافت خاک، اقلیم، آهک،   pHدما، ارتفاع، 

ضور گونه از نظر هر یک از  شرایط ح برای نمایش بهترین 

 عوامل تهیه گردید.

یت الکتریکی، هدا به  تایج مربوو  به این  pH ن هک  و آ

گرفت در شکل و نمودار ارائه دلیل که در یک کالس قرار می

نتایج مربوو به  1نشهههد و در جدول زیر ارائه گردید. جدول 

شاهده کند. همانپروفیل خاک را بیان میآزمایش  طور که م

گردد، این گیاه در خاک بدون محدودیت شوری، خاک با می

 کند.و درصد آهک پایین رشد میخنثی اسیدیتۀ 

 خاک pHنتایج مربوط به آزمایش هدایت الکتریکی، آهک و  .1جدول 

 pH Ec (Dc/m) %3CaCO نام گونه

Allium hirtifolium 7.5-8.1 0-4 15-33 

 

شگاه این گونه درنقشۀ  3شکل  صفهان را  روی ستان ا بر این اسههاس بیشههترین حضههور گونه در  .دهدنشههان میا
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 باشد.میشهر های سمیرم و فریدونشهرستان

به نقشهههه 7تا  4های شهههکل ها و نمودارهای مربوو 

گونه که دهد. همانتوپوگرافی حضهههور گونه را نشهههان می

تا  2700ارتفاع  گردد، بیشترین حضور گونه درمیمالحظه 

 شود.درصد مشاهده می 20های بیشتر از و شیب 3000

 

 در استان اصفهان Allium hirtifoliumگیاهی گونۀ پراکنش نقشۀ . 3شکل
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  Allium hirtifolium. نقشه حضور گونه 4شکل 

 مختلفهای در ارتفاع

 

  Allium hirtifolium. نقشه حضور گونه 5شکل 

 های مختلفدر شیب

 

  Allium hirtifoliumدرصد حضور گونه  .6شکل 

 در ارتفاعات

 

  Allium hirtifoliumنمودار حضور گونه  .7 شکل

 های محتلفدر شیب

 

 نمودار شهههرایط اقلیمی نقشهههه و 11تا  8های شهههکل

شان  ضور گونه را ن ساس می)بارش و دما( ح دهد. بر این ا

ضور گونه در بارش شترین ح میلیمتر و  500-300های بی

 باشد.میگراد سانتیدرجۀ  11-14دمای 
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 درطبقات بارش Allium hirtifoliumنقشه حضور گونه  .8 شکل
 

 درطبقات دما Allium hirtifoliumنقشه حضور گونه  .9 شکل

 

  Allium hirtifoliumنمودار درصد حضور گونه  .10 شکل

 درطبقات بارش

 

  Allium hirtifoliumنمودار درصد حضور گونه  .11 شکل

 درطبقات دما

 

شه و نمودار  13و 12های شکل بیشههترین دهندۀ نشههانکه  دهدروش دمارتن را نشههان میبندی اقلیم به طبقهنق



 1398، تابستان 2، شماره 72مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 

 

338 

 باشد.می ایمدیترانهو خشههک نیمهلیم ادرصههد حضههور گونه در اق

 

  Allium hirtifoliumنقشه حضور گونه  12شکل

 درطبقات اقلیم

 

  Allium hirtifoliumنمودار درصد حضور گونه  13شکل

 درطبقات اقلیم

 

نقشههه و نمودار حضههور گونه در  15و  14های شههکل

شان می ساس طبقات مختلف بافت خاک را ن دهد. بر این ا

 باشد.میور گونه در بافت خاک متوسط بیشتر درصد حض

یر بههه منظور بررسهههی  پههارامترهههای اقلیمی، تههأث

موسیر از روش گونۀ شناسی و توپوگرافی بر پراکنش خاک

متغیرهای باقی  2رگرسیون لجستیک استفاده شد. جدول 

 دهد.مانده در مدل رگرسیون لجستیک را نشان می



 

 

 

  Allium hirtifoliumنقشه حضور گونه  .14 شکل

 درطبقات بافت خاک

 

  Allium hirtifolium نمودار درصد حضور گونه .15 شکل

 درطبقات بافت خاک
 

 هاآن بیضرا و کیلجست ونیرگرس مدل در ماندهیباق یرهایمتغ .2 جدول

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) متغیرهای مستقل

 1 0.002 1 9.157 0 0 ارتفاع

 1.198 0.001 1 27.065 0.035 0.181 شیب

 0.071 0.001 1 18.193 0.619 2.642- شوری خاک

 0.231 0.001 1 42.768 0.224 -1.146 دمای هوا

 1.08 0.001 1 34.742 0.013 0.077 بارش

 

ب تایج  به ن در بین  2دسهههت آمده از جدول هبا توجه 

بر پراکنش گونه تأثیر متغیرهای مورد بررسههی بیشههترین 

 مربوو به پارامترهای توپوگرافی است.

 گیرینتیجهبحث و . 4

موسیر مورد گونۀ های رویشگاه ویژگیدر این پژوهش 

این است که دهندۀ بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان 

نه در فاع  بیشهههترین حضهههور گو و  3000تا  2700ارت

و  خشههک نیمه اقلیمدرصههد،  20های بیشههتر از شههیب

نه یانگین  ای،مدیترا میلیمتر و  300-500های بارشبا م
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مای  جه 11-14د منظر از  باشههههد.یگراد مسههههانتی در

ناسهههی، پراکنش این گیاه بیشهههتر در محدودۀ  خاکشههه

و محدودیت کم شههوری، بافت متوسههط های دارای خاک

باشهههد. همچنین از نظر میهدایت الکتریکی و اسهههیدیته 

ضور گونه در  شترین ح زار دیده گونجامعۀ تی  گیاهی بی

که مناطق  دسههت آمده نشههان دادهشههده اسههت. نتایج ب

کوهسهههتانی و پر شهههیب مناطق جنوبی و  ربی اسهههتان 

اصهههفهان که از نظر خصهههوصهههیات اقلیمی و خاک دارای 

 ۀپراکنش این گونهعمدۀ نواحی  ،هایی هسههتندمشههابهت

باشهههند. وجود بارندگی مناسهههب، خاک بدون میگیاهی 

مناسههب محدودیت شههوری و با بافت متوسههط شههرایط 

نتایج رگرسههیون لجسههتیک . دباشههمیگسههترش این گونه 

 چند گانه نشان داد که از بین عوامل مختلف بررسی شده،

بر حضور گونه را عوامل توپوگرافی و بارش تأثیر بیشترین 

 داشتند.

شان داد که  سیر گونۀ نتایج این تحقیق ن ستان مو در ا

صفهان  ضور دارد.  عمدتاًا ضور در مناطق مرتفع ح البته ح

تر اسههتان نیز در این تحقیق اثبات پایینگونه در ارتفاعات 

عامل ارتفاع از نظر میزان تأثیر بر عواملی نظیر شده است. 

تواند بر پراکنش میمیزان بارش، دما، اشهههعه خورشهههید 

دسترسی های گیاهی تأثیر بگذارد. این عوامل موجب گونه

شتر گیاه به  شیب میرطوبت بی گردد. از طرفی نواحی پر 

تأثیر بر بافت خاک و سطح دسترسی انسان و دام دلیل هب

یک مهم مل توپوگراف نهبر پراکنش مؤثر ترین عوا های گو

های محققین اهمیت این دو عامل یافتهباشهند. میگیاهی 

 .[62] ،[27] دهدمیهای گیاهی نشان گونهرا در پراکنش 

دهد میبررسی نتایج سایر محققین در داخل کشور نشان 

ارتفاعی گزارش شههده از حضههور این محدودۀ که باالترین 

دامنۀ باشههد. بر این اسههاس میگونه در اسههتان اصههفهان 

های فارس، اسههتانهای برداشههت شههده از نمونهارتفاعی 

همدان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر 

 2100تا  1200احمد، لرسهتان، مرکزی و کرمانشهاه، بین 

صفهان بیش از  ستان ا سطح دریا و در ا متر  2300متر از 

از طرفی عامل میانگین بارش ساالنه . [7] [26] بوده است

گیاهی اسهههت. گونۀ عاملی تعیین کننده در پراکنش این 

سبتاًگونهپیازدار موسیر گونۀ  ست که  ای با نیاز آبی ن باال ا

بسهههته به بافت خاک و ارتفاع حضهههور، در مناطق دارای 

قادر به رشهههد اسهههت.  میلیمتر 500تا  300بارندگی بین 

مشههابه در اسههتان فارس  نتایج این تحقیق همانند تحقیق

میلیمتر  700یی حضهور گونه را بارش باالدامنۀ اسهت که 

برآورد نموده اسههت که این اختالف ناشههی از بافت خاک 

ست.محدودۀ سبک  ستان فارس بوده ا  پراکنش گونه در ا

درجههه حرارت میههانگین روزانههه یکی از عوامههل مهم در 

های گیاهی اسههت. نتایج این تحقیق نشههان گونهپراکنش 

درجه حرارت میانگین روزانه مناطق حضههور دامنۀ داد که 

ست. این نتیجه  14تا  11این گونه بین  سانتیگراد ا درجه 

ستان فارس می هتا حدودی مشابه نتایج ب دست آمده در ا

ستان  [28].  [2]  باشد شگاه گون زرد در ا در بررسی روی

اصهههفهان به این نتیجه رسهههیدند که درجه حرارت روزانه 

گذار بر پراکنش این مهم مل محیطی اثر  عا نۀ ترین  گو

ست. شان داد که  گیاهی ا ضور  نتایج ن سیرگونۀ ح در  مو

صفهان ستان ا شتر در  ا سط خاکبی های دارای بافت متو

ست.  ضور بوده ا های گیاهی گونهاین بافت خاک از نظر ح

باشد که در عین مناسب بودن از میدارای بیشترین مزیت 

رطوبتی، شهههرایط مطلوب برای رشهههد و نفوذ ذخیرۀ نظر 

سترش پیازهای گیاه را دارا  شکیل و گ شه و ت شد. میری با

شوری کلیۀ از طرفی  ضور گونه فاقد محدودیت  مناطق ح

سیت این گونه به این عامل  سا شان از ح خاک بودند که ن

ط مناسههب بارش و دما، وجود اسههت. لذا حتی در شههرای

گونۀ این توسههعۀ تواند از رشههد و میمحدودیت شههوری 

بر مؤثر گیاهی جلوگیری کند. نتایج بررسهی عوامل خاکی 

کردسههتان نیز نشههان دیواندرۀ موسههیر در گونۀ پراکنش 

هههای دارای کمترین خههاکدهههد کههه این گونههه در می

وجود امالح محلول  .[26] محدودیت شههوری حضههور دارد

ستفاده در میدر خاک  تواند باعث کاهش میزان آب قابل ا

به مناطق مرطوب گونهگیاه گردد که در  های سهههازگار 



 ... موسیر یاهیگ ۀگون یشگاهیرو هاییژگیو یبررس
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های یوننماید. همچنین  لظت باالی میایجاد محدودیت 

های شور از جذب سایر عناصر نظیر خاکسدیم و کلر در 

پتاسیم، کلسیم و منیزیم کاسته و گیاه را دچار فقر عناصر 

 نماید.میمعدنی 
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