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  قدمهم
شود كه حداقل يك قسمت به گياهي اطالق مي گياه داروئي

از آن داراي خاصيت داروئي براي موجودات زنده باشد. 

 لحاظ از و بوده دارويي هانگيا غني منابع داراي ما كشور

 گياهان اين ،رشد زمينه و جغرافيايي موقعيت هوايي، و آب

 ولي ،گرددمي محسوب جهان مناطق بهترين از يكي

 اين از برداريبهره ها،پتانسيل اين بودن دارا عليرغم متأسفانه

 كشورها ديگر در كه نحوي به زراعي صورت به گياهان

 .است نگرفته قرار توجه مورد ايران در هنوز ،است معمول

 بيشترين و سنتي سيستم در گياهان اين از استفاده بيشترين

 افزايش .گيردمي صورت طبيعي هايرويشگاه از برداشت

 به داروسازي كارخانجات از برخي ورود و كشور جمعيت

 اين برداشت افزايش به منجر گياهان، از دارو توليد عرصه

 تخريب و فشار افزايش و عيطبي هايرويشگاه از گياهان

 گياهي يهاگونه از برخي انقراض خطر بروز و هارويشگاه

اين  از جلوگيري يهاروش از يكي. است شده كشور

 است وحشي هايگونه زراعت و كشت امكان فجايع،

 .(1111)گنجعلي و خاک سفيدي، 

 و اطالعات افزايشانگيزه اصلي اين پژوهش، 

 در Nepeta cataria گونه هايرويشگاه اقليمي هايويژگي

 و با استناد به اين اطالعاتباشد. با مي كشور غربشمال

 داراي هايپهنه ييشناسا و نواحي ساير اقليمي بنديطبقه

 تزراع و كشت توانمي ايجداگانه مطالعات در مشابه اقليم

 بردارانبهره به آن استقرار مستعد مناطق در را گونه اين

 خواص از منديبهره كه است صورتاين در. نمود توصيه

 منجر آن، از اقتصادي وريبهره و ارزشمند گونه اين داروئي

 كار اين كهاين ضمن ،شد نخواهد گياه اين نسل نابودي به

 و ايمنطقه و محلي سطح در اشتغال ايجاد در سهمي

 نهايت در و جهاني تجارت سطح در مملكت براي ارزآوري

  ارد.د كشور اقتصادي رشد

 رابطه محيطي عوامل و گياهي پوشش پراكنش بين

عناصر اقليمي مهمترين عامل تأثيرگذار بر رشد  .دارد وجود

هر  آيند. تأثير هر يك از اين عوامل درگياه به شمار مي

طوري كه در هر مكان همكان جغرافيايي متفاوت است، ب

ه قيتأثير يكي از عناصر اقليمي بسته به شرايط محيطي از ب

 گونه هر پراكنش .(1118زاده و همكاران، )فرج بيشتر است

 زيرا ،استپذير امكان جغرافيايي خاصي هايمكان در گياهي

 گونه هاي اقليمي متفاوتي است و هرهر منطقه داراي ويژگي

 :توان گفتدارد. پس مي ايويژه محيطي احتياجات گياهي

 هايژگيوي كه رويندمي گياهاني اقليمي منطقه هر در"

  (.1118)محمدي،  "كنندمي منعكس را محل همان اقليمي

  .Lعلمي نام با پژوهش اين در بررسي مورد داروئي گونه

Nepeta cataria ايگربه نعناع و ساپونه فارسي هاينام با 

 .باشدمي Labiateae خانواده از Catnip انگليسي نام با و

باشد مي دنيا رد Nepeta جنس گونه مشهورترين اين گونه،

 ايران، عراق، مانند آسيا از مناطقي و اروپا مناطق اكثر و در

 رشد خودرو صورت به هندوستان و پاكستان افغانستان،

 شودمي كشت امريكا در گسترده طور به ولي ،كندمي

  .(1111زاد، )جم

 جهت دارويي گياه عنوان به ديرباز از ساپونه داروئي گياه

 بدن از كرم دفع و مسدود رحم و ريه دنش باز ادرار، دفع

 از گياه اين تركيبات مهمترين. است بوده استفاده مورد

 قابل آن گلدار هايسرشاخه از كه باشدمي اسانسي

 اسانس از تركيب 12 تعداد فرانسه در. باشدمي استحصال

N. cataria (.1112پور نوايي، )نجف است شده شناسايي  

 اسانس حاوي %1 تا 2/8 حاوي گياه هوايي قسمت

 دسته ب آناز  كه اسانسي در موجود ماده مهمترين باشد.مي

 ديگري مشتقات و الكتون نپتا درصد 18 تا 08 داراي آيد،مي

 نئونپتاالكتون و هيدرونپتاالكتون دي نپتاالكتون، اپي مانند

 گياه اين اسانس از استخراج قابل تركيبات ديگر. است

 تيمول، كامفور، كاريوفيلن، بتا ژرانيول، ل،سيترونلو: شامل

 ايريدوئيدها و تانن اسيد، نپتاليك نرول، كارواكرول،

  (.1101و صالحي،  1101)اميدبيگي،  باشندمي

گونه نيز از جمله اين با توجه به خواص ذكر شده، 

الزم است با بنابراين  باشد.ي در معرض نابودي ميهاگونه

 هايرويشگاههاي اقليمي يژگيارزيابي و شناخت دقيق و

اين گونه كه در سطح منطقه موجود است،  معدود

ها استقرار يابد در آن تواندميي را كه اين گونه هايرويشگاه

ي و جهت توصيه كشت و توسعه اين گونه در يرا شناسا

هاي مختلفي صورت در اين ارتباط پژوهش ود.آنجا اقدام نم

پيوند پژوهش حاضر با  گرفته است كه به منظور بررسي

 شود:هاي قبلي به موارد زير اشاره ميپژوهش
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استاينر  توسط شده انجام هايبررسي و تحقيقات

(Stiner, 1965) با آمريكا متحده اياالت بنديبراي پهنه 

 كشاورزي هاياقليم بنديپهنهعاملي،  تحليل آماري روش

 DeGaetanoدي گائتنو و اسچالمن ) توسط كانادا و آمريكا

& Schulman, 1990 )و مبنا هايمولفه روش از استفاده با 

 و اورگان واشنگتن، هايايالت بنديپهنه ،عاملي تحليل

 منظور به( Douglas et al, 1992دوگالس ) آيداهو توسط

و بررسي  بنديپهنهديم،  گندم كشت مناسب مناطق تعيين

 تجزيه وشر از استفاده با ايران در زماني و مكاني تغييرات

دامرويس  كالستر توسط تجزيه سپس و اصلي هايمولفه به

(Damroes, 1998)، و بريتانيا زيستي اقليم بنديطبقه 

 اقاليم بنديپهنه، (Hossel et al, 1999هسل )ايرلند توسط 

 ,Godfreyگادفري ) آمريكا توسط آيداهو ايالت كشاورزي

 سامانه و يآمار يهاروش كارايي بررسي منظور به ،(2000

اقليمي ناحيه مورامبريگ  بنديپهنه و جغرافيايي اطالعات

 ,Zhou et alژو )اي توسط استراليا به كمك تحليل خوشه

هايي از مطالعات مشابه در خارج از كشور نمونه (2009

 باشد. مي

ارزيابي با استفاده از روش پاپاداكيس، در داخل كشور، 

 عزيزي و شايمي ن توسطايرا كشاورزي استعدادهاي و تنوع

 آگروكليمايي هايپتانسيل و اقليمي تنوع ارزيابي و (1101)

انجام شده  (1118شايمي و احمدي ) توسط ايالم استان

 جنس مختلف يهاگونه پراكنش تعيين منظور به است.

 استان شش در آن توليد مناطق تعيين و( Thymus) آويشن

 كردستان، شرقي، آذربايجان هاياستان شامل منتخب

 در ارزشمند پژوهشي مازندران و لرستان فارس، خراسان،

 مراتع و هاجنگل تحقيقات مؤسسه در 1103-01 هايسال

 همكاران و خداقلي .(1101باهر، )گرفته است  انجام كشور

 -گياه اي،خوشه تحليل و عاملي تجزيه از استفاده با (1103)

 اقليمديگر  يپژوهش درو  رودزاينده حوضه شناختياقليم

 .بررسي نموده اند را كارون حوضه رويشي

 و  يغمايي هاي آماري چند متغيره در پژوهشروش

 گسترش بر اقليمي عوامل اثر بررسي در( 1101) همكاران

 پژوهش اصفهان، استان در دشتي درمنه و كوهي درمنه

 كشاورزي اقليم بنديپهنه در (1101عظيمي و سعيدي )

 همكاران و يغمايي تحقيقات ،يرانا غرب جنوب و جنوب

 هايتيپ گسترش بر موثر عوامل بررسي در ،(1101)

 همكاران وسلطاني ، بختياري و چهارمحال استان جنگلي

 استان گياهي اقليم زيست هايپهنه تعييندر ( 1101)

 منظور به( 1118) همكاران وپاكزاد ، بختياري و چهارمحال

 در گزي گون گونه ترشگس بر اقليمي عوامل تاثير بررسي

 در ،(1112) همكاران و باعقيده و اصفهان استان مراتع سطح

 كاربرد داشته است. ،كرمانشاه استان اقليمي نواحي شناسايي

خواقليمي گونه  ،( در پژوهشي1111خداقلي و همكاران )

بلوط ايراني در استان چهار محال و بختياري را مورد 

كه در مناطق داد پژوهش نشان قرار دادند. نتايج اين  بررسي

متر و در ميلي 138پايين دست عامل بارش ساالنه با آستانه 

مرز فوقاني اين گونه  سلسيوسدرجه  0/1 دمامناطق مرتفع 

اي توسط صبوحي در استان اصفهان مطالعه كند.را تعيين مي

( .Error! Reference source not foundو باراني )

انجام گرفت و ايشان نشان دادند عوامل مؤثر بر پراكنش 

در استان اصفهان چهار  Astragalus gossypinusگونه 

تندر، ابرناكي و باد -رطوبتي، بارش-عامل دماي سرمايشي

درصد  31/0و  11/11، 11/12، 83/11ترتيب باشد كه بهمي

اوليه اقليم رويشي  درصد پراش متغيرهاي 00/11و در كل 

( 1112صبوحي و خداقلي، ) شود.استان اصفهان را شامل مي

خو اقليمي گونه علف پشمكي را در سطح استان اصفهان 

دو عامل بارش و دماي بررسي كردند و نتيجه گرفتند 

صورت سرمايشي از مهمترين عوامل بر حضور اين گونه به

آفتابي كمترين و ساعات  باشد و عامل بادغالب و همراه مي

-( جهت طبقهYunus ،2811) يونس .تأثير را بر آن دارد

-بندي زيست اقليمي مالزي از تحليل عاملي و روش خوشه

ها را اي استفاده نمودند و نتايج تاثير بسيار مناسب اين روش

نشان ( Musau ،2813موسي ) بندي نشان داد.بر اين طبقه

ثير دما و آب رشد گياهان تحت تا در شرق آفريقا داد

 ،در حالي كه تغيير پارامترهاي اقليمي ،باشددردسترس مي

منطقه را از طريق جريان پنهان گرما و تغييرات آلبدو تغيير 

( يك 2813، و همكاران  (Tagessonتاگسون . دهدمي

ها و توزيع ارتباط قوي بين تغييرات ساالنه در تركيب گونه

واناي منطقه نيمه بارندگي در يك منطقه گراسلندهاي سا

پالمت در منطقه غرب آفريقا گزارش كردند.  خشك

(Palmate نشان دا2811، و همكاران )د در قبل مونسون دن
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داري با پوشش جنگل و گياه دارد. در بعد از دما ارتباط معني

پاسخ مثبتي به باران و پوشش گياهي  مونسون پوشش جنگل

بيات و   دهد.يمنشان در رودخانه بتا پاسخ منفي به دما 

اي را در پلور مازندران انجام دادند. ( مطالعه2813همكاران )

هاي گياهي به دما و بارش واكنش دهد گونهنتايج نشان مي

هاي مختلف متفاوت بود. در و پاسخ در گونه دهندنشان مي

ميان فاكتورهاي اقليمي مهم، باران فصل رويش مارس 

 .Aو  B.tomentellusهاي شاخص موثري بر پوشش گونه

trichophorum  و توليد علوفهD.glomerata .بود 

 هامواد و روش
در محدوده  كشور غربشمالطبيعي  هايرويشگاه

 و شرقي ذربايجانآغربي،  آذربايجان هاياستانسياسي 

با مساحتي بيش از يكصد هزار كيلومتر مربع، )در  اردبيل

جغرافيايي عرض واقع در ، (درصد گستره كشور 3حدود 

 11 جغرافيايي دقيقه و طول 13درجه و  11درجه تا  13

جامعه پژوهش در اين  دقيقه، 32درجه  10دقيقه تا  1درجه 

موقعيت منطقه را نسبت به  1 شكل مطالعه را تشكيل داد.

د گونه مور طبيعي پراكنشالگوي  نقشه ايران نشان مي دهد.

كشور، از داليل  غربشمالبررسي و تنوع اقليمي منطقه 

 شود.انتخاب اين جامعه پژوهش محسوب مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و آماراطالعات اوليه مورد استفاده در اين پژوهش، 

واقع در  سينوپتيك ايستگاه 21كه در هواشناسي  اطالعات

ي هاغربي و نيز استان و شرقي اردبيل، آذربايجان استان سه

)شامل كردستان در جنوب، زنجان در جنوب شرق و  مجاور

هاي در قالب داده گيالن در شرق منطقه مورد بررسي(

با طول دوره آماري از ابتداي تأسيس تا پايان سال  اينقطه

 گيري و ثبت شده است.ميالدي، اندازه 2818

متغير،  18 در گروه دمامتغيرهاي اقليمي ساالنه و ماهانه 

 3 باد متغير، گروه 12 بارش متغير، گروه 3 وبترط گروه

مربوط به ماه ژانويه به متغير،  3 آفتابي ساعات متغير و گروه

مي و ژوئن به هاي آوريل، نمايندگي فصل سرد و ماه

نمايندگي فصل رشد در منطقه مورد بررسي و ماه ژوئيه به 

عنوان نماينده فصل گرم انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته 

هاي تهيه نقشهتعميم اين داده ها به سطح و براي  ست.ا

 و استفاده شد 2كريجينگ از روش ميانيابيتوزيع مكاني، 

بر روي منطقه مورد بررسي  لومتريك 18×18 اي با ابعادشبكه

 1833ستون و  13گسترده شد و در نهايت ماتريسي با 

رديف )نقاط محل تالقي خطوط شبكه( براي كل منطقه 

عنوان ورودي تحليل عاملي و ه رسي تهيه و بمورد بر

 هاي بعدي مورد استفاده قرار گرفت.ارزيابي

                                                           
2 -Kriging 

 جانمايي منطقه مورد بررسي در کشور -1 شکل
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 ماتريس ابعاد كاهش براي عاملي از تحليلدر اين پژوهش 

قبل از انجام تحليل عاملي با استفاده از . ها استفاده شدداده

كارايي تحليل  ،1آزمون كرويت بارتلت و KMO1شاخص 

  (.1101)نجاتي و افشاري،  قرار گرفت عاملي مورد ارزيابي

با  3اصلي هايمولفه تحليل براي استخراج عامل از روش

دوران براي  23و با تعداد حداكثر  نوع ماتريس همبستگي

، استخراج عامل حداكثر دفعات تكراري براي همگرايي مدل

 .استفاده شد

هاي اوليه و به منظور بهبود روابط ميان متغيرها و عامل

ها، از روش هاي خاص بر روي عاملال تبديلاعم

هاي استفاده شد. )كه از جمله متداولترين روش  3واريماكس

هاي استخراجي را حفظ متعامد است و استقالل ميان عامل

 كند.(مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Kaiser-Mayer-Olkin 
4  Bartletts test of sphericity 
5 Principle Components 
6 Varimax 

از روش رگرسيون براي محاسبه نمره در اين پژوهش 

ه به نوع دوران . در اين روش بدون توجه شدعاملي استفاد

شوند. مقدار هاي وابسته برآورد ميانتخابي، تعداد عامل

با  .منظور شد 3/8 از بزرگتر شده استخراج عاملي بارهاي

 Nepetaگونه  (،1111زاد، )جم استناد به گزارشات مكتوب

cataria  بين ماكو  ;آذربايجان غربيدر كشور  غربشمالدر

، ز(، اروميه، سولوکو سيه چشمه )اطراف مديلو و آق دو

هاي آذربايجان شرقي: منطقه حفاظت شده ارسباران، كوه

استان اردبيل: و  دوقرون و كلن، جلفا )نزديك ده قشالق(

خلخال )روستاي صلح آب يا سوسهاب(، مشكين شهر 

 .(2 شكل) پراكندگي دارد )مسجدلو(

 غرب ايرانهاي شمالدر رويشگاه Nepeta cataria. نقشه پراکنش گونه 2 شکل
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 نتايج
جزيه و تحليل عاملي كه با نرم افزار هاي تخروجي

كارايي تحليل  داد،انجام گرفت نشان  SPSS ver21آماري 

مقدار باشد، متغير اوليه قابل قبول مي 13عاملي بر روي 

 3/8از چون و حاصل شد  13/8 معادل KMOشاخص 

. احتمال ه استحجم نمونه كافي بود ، بنابرايناستبزرگتر 

 صفر، نيز معادل (ت بارتلتشاخص بارتلت )آزمون كروي

كوچكتر بود با مشكل  81/8بدست آمد و چون از 

  كامالً و نتايج اين آزمون يسترو نهچندگانگي خطي روب

 دار وجود داشت.دار بود و بين متغيرها همبستگي معنيمعني

 ،دادمورد بررسي نشان متغيرهاي هاي تحليل عاملي يافته

عامل  پنجتعامل  كشور حاصل غربشمالاقليم منطقه 

درصد از  3/00باشد كه اين عوامل بيش از مختلف مي

     .) در بردارندرا واريانس 

).     
 

 

 

 . درصد واريانس و مقادير ويژه عاملهاي مختلف1 جدول

 نس )تجمعي(واريا درصد واريانس مقدار ويژه هاعامل

1 2/11 1/18 1/18 
2 1/0 1/11 1/38 
1 0/0 2/11 1/31 
1 2/3 1/11 1/08 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/1 0/1 3/00 
 

 

 پنج عامل مورد اشاره به شرح زير نامگذاري شدند:

عامل دماي گرمايشي به تنهايي ـ  عامل دماي گرمايشي

ا و ب گيردمينس كل متغيرها را در بر درصد از واريا 1/18

، ژوئن، مه، جواليهاي در ماه دما حداقل متغيرهاي ميانگين

 روزانه دماي ميانگينآوريل و ميانگين حداقل دماي ساالنه، 

 ميانگين، ژوئن، مه، آوريل، و ميانگين دماي ساالنه و جوالي

، ژوئن، مه و ميانگين حداكثر دماي جوالي دما حداكثر

وق با همچنين عامل فساالنه همبستگي مثبت دارد. 

ساالنه، ژوئن، مه و آوريل  يخبندان روزهاي تعدادمتغيرهاي 

با در نظر گرفتن موارد ذكر شده، اين نفي دارد. همبستگي م

 اري شد.ي گرمايشي نامگذعامل با نام دما

متغير + 2/2تا  -1/1امتيازات عامل دما در منطقه، از 

الگوي  .(.Error! Reference source not found) است

مكاني عامل دما نشانگر بيشترين تاثير مثبت در مناطق 

شمالي منطقه مورد بررسي )محدوده شهرستان جلفا در 

تاثير منفي در مناطق  بيشتريناستان آذربايجان شرقي( و 

كه محدوده شهرهاي اردبيل و  استمرتفع شرقي منطقه 

الگوي مكاني فوق، منحني با  . درشودخلخال را شامل مي

مرز تفكيك منظور شده و با رنگ متفاوت از بقيه  1/8امتياز 

گونه كه ساير محققين نيز اعالم مشخص شده است. همان

، تحت تاثير عامل 1/8اند، اقليم مناطق با امتياز باالتر از داشته

  (.1103)خداقلي،  دما شكل گرفته است

ل الگوي زماني بارش به عامـ  عامل الگوي زماني بارش

درصد از واريانس كل متغيرها را در بر  2/11تنهايي 

 تعدادبستگي مثبت اين عامل با متغيرهاي . همگيردمي

 با همراه روزهاي تعداد، ساالنه بارش با همراه روزهاي

 تعدادو  ژانويه بارش با همراه روزهاي تعداد، جوالي بارش

كه اين عنوان عامل باعث شد  مه بارش با همراه روزهاي

امتيازات عامل فوق در  الگوي زماني بارش بر آن نهاده شود.

در محدوده شهرهاي بناب، ملكان و مياندوآب  -2منطقه از 

 كند  ترين نقطه ايران )ماكو( تغييريغربشمال+ در 3/2تا 

(Error! Reference source not found.). 

سرد به تنهايي  فصل عامل دمايـ  سرد فصل عامل دماي

. اين گيردميدرصد از واريانس كل متغيرها را در بر  2/11

 ژانويه، ميانگين دماي حداكثر عامل با متغيرهاي ميانگين

 ژانويه و ميانگين دما حداقل ژانويه، ميانگين روزانه دماي
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ي ساالنه همبستگي مثبت و با متغيرها نسبي رطوبت

 داراي روزهاي ساالنه، تعداد صفر حداكثر دماي با روزهاي

 ژانويه و صفر حداكثر دماي با ژانويه، روزهاي يخبندان

 -0/1همبستگي منفي دارد. امتيازات عامل فوق در منطقه از 

در دشت مغان  1ي ترين نقطه ايران )ماكو( تا غربشمالدر 

 .(.Error! Reference source not found) تغيير مي كند

درصد از واريانس كل  1/11عامل باد به تنهايي ـ  عامل باد

. نامگذاري اين عامل بنام باد به گيردميمتغيرها را در بر 

 باد سرعت ميانگين دليل همبستگي مثبت آن با متغيرهاي

، وئنژ باد سرعت ميانگين، مه باد سرعت ميانگين، ساالنه

و  جوالي باد سرعت ميانگين، آوريل باد سرعت ميانگين

امتيازات عامل باد در  باشد.مي ژانويه باد سرعت ميانگين

 !Error) كنددر تبريز تغيير مي 3در خوي تا  -2منطقه از

Reference source not found.). 

درصد از واريانس  0/1تنهايي  عامل بارش بهـ  عامل بارش

و با توجه به همبستگي اين  گيردميكل متغيرها را در بر 

 بارش ساالنه، مجموع بارش عامل با متغيرهاي مجموع

نام عامل بارش نامگذاري هآوريل ب بارش ژانويه و مجموع

لغايت  3/1بيشترين تاثير مثبت اين عامل با امتياز  شده است.

بي منطقه مورد مطالعه )محدوده در محدوده جنوب غر 3

شهرهاي سردشت و پيرانشهر در آذربايجان غربي( مشاهده 

شود و باالترين تاثير منفي عامل بارش در محدوده جلفا مي

 Error! Reference) وجود دارد -3/1و سلماس با امتياز 

source not found.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي تغييرات مکاني عوامل استخراجي در 

 Nepeta catariaرويشگاه  گونه 
هاي متغيرهاي با انطباق نقشه پوشش گياهي با نقشه

هاي هاي استخراجي اقليمي تهيه شده، ويژگياوليه و عامل

 ييهاسلول اقليمي مناطق داراي گونه استخراج شد. امتيازات

 تا مشخص شده جمع باهم اندقرارگرفته گروه در يك كه

 شده تفكيك نواحي از در هر يك از فاكتورها كداميك شود

  .برخوردارند از امتياز باالتري

هاي طرح شناخت مناطق اكولوژيك و مطابق با نقشه

هاي اين برخي بازديدهاي ميداني سطح گسترش رويشگاه

درصد كل منطقه  3غرب كشور محدود به گونه در شمال

 قطه گزارش شده است. تاثيرات عاملباشد و در چند نمي

سرد  فصل دماي و عامل -01/8گرمايشي با ميانگين  دماي

، در پراكنش گونه با باالترين ميزان و با -11/8با ميانگين 

بارش با  زماني الگوي باشد. عاملتاثير منفي قابل توجه مي

، تاثير مثبت در 11/8بارش با ميانگين  و عامل 10/8ميانگين 

در  -32/8باد نيز با ميانگين  اند. عاملگونه داشتهپراكنش 

 پراكنش گونه دخالت داشته است. 
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. پراکندگي مکاني عامل الگوي زماني بارش در  3 شکل

 غرب ايرانشمال

 

 
غرب . پراکندگي مکاني عامل دماي گرمايشي در شمال4 شکل

 ايران

 

 
 غرب ايران. پراکندگي مکاني عامل باد در شمال7 شکل

 

 
غرب . پراکندگي مکاني عامل دماي فصل سرد در شمال6 شکل

 ايران

 
 ب ايرانغر. پراکندگي مکاني عامل بارش در شمال9 شکل
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بررسي ميانگين متغيرهاي اقليمي در 

 Nepeta catariaگونه هاي رويشگاه
هاي گونه ميانگين متغيرهاي اقليمي در رويشگاه  جدول

Nepeta cataria مطابق اطالعات اين  .دهدرا نشان مي

ناطق داراي اين ميانگين ارتفاع از سطح دريا در مها، داده

باشد. پراكندگي اين گونه متر مي 2888گونه داروئي باالي 

زاد، )جم غرب كشور با استناد به گزارشات مكتوبدر شمال

متر از سطح دريا  2238لغايت  1188از حداقل  (1111

 10بندي ارتفاعي منطقه، باشد. با توجه به جدول طبقهمي

متر  100888حدود درصد از كل منطقه مورد بررسي را با 

گيرد. ميزان بارش ساالنه در مناطق مربع مساحت در بر مي

 باشد. متر ميميلي 101داراي گونه در حدود 

در  ساالنه يخبندان با ميانگين متغيرهاي تعداد روزهاي

 دماي حداكثر با روز، روزهاي 111 ،گونههاي اين رويشگاه

 شده بتث دماي بيشترينروز،  21 ساالنه كمتر يا صفر

 -2/23 شده ثبت دماي گراد و كمتريندرجه سانتي 11/10

 13ساالنه  بارش با همراه عداد روزهاي، تگراددرجه سانتي

 باشد.روز مي

 

 Nepeta catariaگونه رويشگاه  ميانگين عوامل و متغيرهاي اقليمي در -2 جدول

 ميانگين عوامل عوامل و متغيرها

 -01/8 گرمايشي دماي عامل
 10/8 ل الگوي زماني بارشعام

 -11/8 سرد فصل دماي عامل
 -32/8 باد عامل
 11/8 بارش عامل

 22/2121 ارتفاع از سطح دريا )متر(
 12/101 مجموع بارش ساالنه )ميلي متر(

 31/30 روزهاي ابري ساالنه )روز(
 38/111 روزهاي با يخبندان ساالنه )روز(

 30/21 ر ساالنه )روز(روزهاي با حداكثر دماي صفر يا كمت
 23/13 روزهاي همراه با بارش ساالنه )روز(

 81/2111 مجموع ساعات آفتابي ساالنه )ساعت(
 12/13 ميانگين حداكثر دما ساالنه )سلسيوس(

 33/18 ميانگين دماي روزانه ساالنه )سلسيوس(
 31/1 ميانگين حداقل دما ساالنه )سلسيوس(

 81/38 )درصد(ميانگين رطوبت نسبي ساالنه 
 11/10 بيشترين دماي ثبت شده ساالنه )سلسيوس(
 -28/23 كمترين دماي ثبت شده ساالنه )سلسيوس(

 31/1 ميانگين سرعت باد ساالنه )نات(

 

 بحث

 هايرويشگاه در اقليمي و متغيرهاي عوامل تعيين

 Nepeta cataria گونه

تحليل  ،دهدبندي اقليم رويشي منطقه نشان ميپهنه

 3عامل كاهش داد و اين  3متغير اوليه را به  11 ،عاملي

درصد از تغييرات منطقه را دارد.  00عامل قابليت تبيين 

بنابراين روش آماري تحليل عاملي  قابليت كاهش تعداد 

توانايي  زياد متغير با حفظ تغييرات كل متغيرها را دارد.

ور منظه متغيرهاي اقليمي بتحليل عاملي در استفاده از 

ققيق ديگر از جمله بندي اقليم رويشي توسط محپهنه

رود، در حوضه آبخيز زاينده (1103) خداقلي و همكاران

 و همكاران يغمايي ،(Hessel, 1999هسل و همكاران )

( و 1118) پاكزاد و همكاراندر استان اصفهان، ( 1100)
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( در استان اصفهان با متغيرهايي 1112صبوحي و خداقلي )

ج اين پژوهش تاييد شده است كه با نتايساالنه  يهدر باز

 .هماهنگ است

دهد عامل دماي بررسي عوامل اقليمي نشان مي

درصد از  18 عنوان مهمترين عامل بازگو كننده،ه گرمايشي ب

باشد. عامل بارش كه بدون تغييرات متغيرهاي اقليمي مي

هاي گياهي و ترديد يكي از مهمترين عوامل گسترش گونه

در اين مطالعه  ،تسراكم و ساختار پوشش گياهي اتر بر موث

و  2/11پنجم به ترتيب با صورت گسسته در عامل دوم و ه ب

متوسط ارتفاع منطقه درصد تغييرات ظاهر شده است.  0/1

طور هطوركلي مناطق مرتفع و بهب .باشدمتر مي 2188بالغ بر 

با  غرب كشور با داشتن قلل مرتفعي چون سهندويژه شمال

باعث پديد  متر 1011و سبالن با ارتفاع متر  1181 ارتفاع

اند. فرد شدهههاي منحصر بهايي با ويژگيمدن خرد اقليمآ

خوبي هدر اين بررسي ب دماتگي بسيار شديد ارتفاع و بسهم

كه  طوريهب .دهدرا نشان مياي دمايي هعامل نمود موثر با 

درصد  2/11اول و درصد تغييرات در عامل  18  ،عامل دما

 را تبيين نموده است.  در عامل چهارم 

مناطق اين دو قله در  وجود ارتفاعات و وجود

هاي و و كمبود ايستگاهاز يك س غرب كشورلشما

هايي براي محاسبه هواشناسي از سوي ديگر محدوديت

كه اينوجود آورده است. همتغيرهاي سركشي چون بارش ب

 موردي ،ل بارش باشدوط به عامدرصد تغييرات مرب 21فقط 

اگرچه  .ناشي از دو ويژگي اخير باشد ودركه انتظار مي است

 ( به تاثير بسيار زياد عامل 1111نتايج خداقلي و همكاران )

گونه بلوط ايراني  در رويشگاههايبارش در مناطق مرتفع 

اما  ،تاكيد دارددر استان مرتفع چهار محال و بختياري 

ق مرتفع بدليل رفتار متفاوت بارش در در مناطبطوركلي 

تاثير بارش  ارتفاعات و نيز كمبود ايستگاههاي هواشناسي 

شيراني و همكاران  بطوركامل قابل ارزيابي نمي باشد.

عنوان اولين عامل با هعامل بارش ب ( نشان دادند كه1103)

 عنوان عامل دوم باه درصد كل و عامل دما ب  11/11 پراش

و نتايج نسبتاً متفاوتي شيراني و همكاران  استدرصد  0/12

اين پژوهش ( با اندبندي اقليم استان يزد كسب كرده)در پهنه

تان يزد سا كم عشايد به ارتفا( 1111) و خداقلي و همكاران

غرب يا استان چهار محال و در مقابل مناطق مرتفع شمال

 بختياري باز گردد. 

ين گونه در كه اغرب كشور جائيطور كلي شمالهب

برخي مناطق آن پراكنش دارد و رويشگاه اين گونه محسوب 

اي است كه نسبت به ساير داراي شرايط ويژه ،شودمي

چه همين متغيرهاي چنان .مناطق كشور متمايز شده است

تفاوت زياد دمايي  ،دمايي با متوسط كل كشور مقايسه شود

كشور همين متغيرها در سطح  گردد.اين منطقه آشكار مي

ر از نصف و معادل متشامل تعداد روزهاي بخيندان ساالنه ك

، گراددرجه سانتي 11 روز، متوسط دماي شبانه ساالنه 33

و متوسط  سلسيوسدرجه  23متوسط دماي روزانه ساالنه 

است. همچنين ميانگين  درجه سانتيگراد 10دماي ساالنه 

بيش از  مترميلي 112متر و ميلي 102بارش ساالنه در منطقه 

اين  باشد. در مجموعمتوسط همين متغير در سطح كشور مي

پسند مناطق طوبترت و سما دورتوان گونه سگونه را مي

مرتفع دانست و خو اقليمي آن را در سطح وسيعي از 

هاي البرز ارتفاعات زاگرس و مناطق شمالي رشته كوه

طوبتي ركه ضمن تامين برودت الزم، از نظر ييجا ،دانست

 كند.  هاي حداقل و نيازهاي اين گونه را تامين ميآستانه هم
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