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مقدمه
گياه داروئي به گياهي اطالق ميشود كه حداقل يك قسمت
از آن داراي خاصيت داروئي براي موجودات زنده باشد.
كشور ما داراي منابع غني گياهان دارويي بوده و از لحاظ
آب و هوايي ،موقعيت جغرافيايي و زمينه رشد ،اين گياهان
يكي از بهترين مناطق جهان محسوب ميگردد ،ولي
متأسفانه عليرغم دارا بودن اين پتانسيلها ،بهرهبرداري از اين
گياهان به صورت زراعي به نحوي كه در ديگر كشورها
معمول است ،هنوز در ايران مورد توجه قرار نگرفته است.
بيشترين استفاده از اين گياهان در سيستم سنتي و بيشترين
برداشت از رويشگاههاي طبيعي صورت ميگيرد .افزايش
جمعيت كشور و ورود برخي از كارخانجات داروسازي به
عرصه توليد دارو از گياهان ،منجر به افزايش برداشت اين
گياهان از رويشگاههاي طبيعي و افزايش فشار و تخريب
رويشگاهها و بروز خطر انقراض برخي از گونههاي گياهي
كشور شده است .يكي از روشهاي جلوگيري از اين
فجايع ،امكان كشت و زراعت گونههاي وحشي است
(گنجعلي و خاک سفيدي.)1111 ،
انگيزه اصلي اين پژوهش ،افزايش اطالعات و
ويژگيهاي اقليمي رويشگاههاي گونه  Nepeta catariaدر
شمالغرب كشور ميباشد .با استناد به اين اطالعات و با
طبقهبندي اقليمي ساير نواحي و شناسايي پهنههاي داراي
اقليم مشابه در مطالعات جداگانهاي ميتوان كشت و زراعت
اين گونه را در مناطق مستعد استقرار آن به بهرهبرداران
توصيه نمود .در اينصورت است كه بهرهمندي از خواص
داروئي اين گونه ارزشمند و بهرهوري اقتصادي از آن ،منجر
به نابودي نسل اين گياه نخواهد شد ،ضمن اينكه اين كار
سهمي در ايجاد اشتغال در سطح محلي و منطقهاي و
ارزآوري براي مملكت در سطح تجارت جهاني و در نهايت
رشد اقتصادي كشور دارد.
بين پراكنش پوشش گياهي و عوامل محيطي رابطه
وجود دارد .عناصر اقليمي مهمترين عامل تأثيرگذار بر رشد
گياه به شمار ميآيند .تأثير هر يك از اين عوامل در هر
مكان جغرافيايي متفاوت است ،بهطوري كه در هر مكان
تأثير يكي از عناصر اقليمي بسته به شرايط محيطي از بقيه
بيشتر است (فرجزاده و همكاران .)1118 ،پراكنش هر گونه
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گياهي در مكانهاي جغرافيايي خاصي امكانپذير است ،زيرا
هر منطقه داراي ويژگيهاي اقليمي متفاوتي است و هر گونه
گياهي احتياجات محيطي ويژهاي دارد .پس ميتوان گفت:
"در هر منطقه اقليمي گياهاني ميرويند كه ويژگيهاي
اقليمي همان محل را منعكس ميكنند" (محمدي.)1118 ،
گونه داروئي مورد بررسي در اين پژوهش با نام علمي L.

 Nepeta catariaبا نامهاي فارسي پونهسا و نعناع گربهاي
و با نام انگليسي  Catnipاز خانواده  Labiateaeميباشد.
اين گونه ،مشهورترين گونه جنس  Nepetaدر دنيا ميباشد
و در اكثر مناطق اروپا و مناطقي از آسيا مانند عراق ،ايران،
افغانستان ،پاكستان و هندوستان به صورت خودرو رشد
ميكند ،ولي به طور گسترده در امريكا كشت ميشود
(جمزاد.)1111 ،
گياه داروئي پونهسا از ديرباز به عنوان گياه دارويي جهت
دفع ادرار ،باز شدن ريه و رحم مسدود و دفع كرم از بدن
مورد استفاده بوده است .مهمترين تركيبات اين گياه از
اسانسي ميباشد كه از سرشاخههاي گلدار آن قابل
استحصال ميباشد .در فرانسه تعداد  12تركيب از اسانس
 N. catariaشناسايي شده است (نجفپور نوايي.)1112 ،
قسمت هوايي گياه حاوي  8/2تا  %1حاوي اسانس
ميباشد .مهمترين ماده موجود در اسانسي كه از آن به دست
ميآيد ،داراي  08تا  18درصد نپتا الكتون و مشتقات ديگري
مانند اپي نپتاالكتون ،دي هيدرونپتاالكتون و نئونپتاالكتون
است .ديگر تركيبات قابل استخراج از اسانس اين گياه
شامل :سيترونلول ،ژرانيول ،بتا كاريوفيلن ،كامفور ،تيمول،
كارواكرول ،نرول ،نپتاليك اسيد ،تانن و ايريدوئيدها
ميباشند (اميدبيگي 1101 ،و صالحي.)1101 ،
با توجه به خواص ذكر شده ،اين گونه نيز از جمله
گونههاي در معرض نابودي ميباشد .بنابراين الزم است با
ارزيابي و شناخت دقيق ويژگيهاي اقليمي رويشگاههاي
معدود اين گونه كه در سطح منطقه موجود است،
رويشگاههايي را كه اين گونه ميتواند در آنها استقرار يابد
را شناسايي و جهت توصيه كشت و توسعه اين گونه در
آنجا اقدام نمود .در اين ارتباط پژوهشهاي مختلفي صورت
گرفته است كه به منظور بررسي پيوند پژوهش حاضر با
پژوهشهاي قبلي به موارد زير اشاره ميشود:
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تحقيقات و بررسيهاي انجام شده توسط استاينر

( ،)1101در بررسي عوامل موثر بر گسترش تيپهاي

( )Stiner, 1965براي پهنهبندي اياالت متحده آمريكا با

جنگلي استان چهارمحال و بختياري ،سلطاني و همكاران

روش آماري تحليل عاملي ،پهنهبندي اقليمهاي كشاورزي

( )1101در تعيين پهنههاي زيست اقليم گياهي استان

آمريكا و كانادا توسط دي گائتنو و اسچالمن ( DeGaetano

چهارمحال و بختياري ،پاكزاد و همكاران ( )1118به منظور

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

بررسي تاثير عوامل اقليمي بر گسترش گونه گون گزي در

تحليل عاملي ،پهنهبندي ايالتهاي واشنگتن ،اورگان و

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

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

شناسايي نواحي اقليمي استان كرمانشاه ،كاربرد داشته است.

تعيين مناطق مناسب كشت گندم ديم ،پهنهبندي و بررسي

خداقلي و همكاران ( )1111در پژوهشي ،خواقليمي گونه

تغييرات مكاني و زماني در ايران با استفاده از روش تجزيه

بلوط ايراني در استان چهار محال و بختياري را مورد

به مولفههاي اصلي و سپس تجزيه كالستر توسط دامرويس

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

( ،)Damroes, 1998طبقهبندي اقليم زيستي بريتانيا و

پايين دست عامل بارش ساالنه با آستانه  138ميليمتر و در

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

مناطق مرتفع دما  1/0درجه سلسيوس مرز فوقاني اين گونه

كشاورزي ايالت آيداهو آمريكا توسط گادفري ( Godfrey,

را تعيين ميكند .در استان اصفهان مطالعهاي توسط صبوحي

 ،)2000به منظور بررسي كارايي روشهاي آماري و سامانه

و باراني ()Error! Reference source not found.

اطالعات جغرافيايي و پهنهبندي اقليمي ناحيه مورامبريگ

انجام گرفت و ايشان نشان دادند عوامل مؤثر بر پراكنش

استراليا به كمك تحليل خوشهاي توسط ژو ( Zhou et al,

گونه  Astragalus gossypinusدر استان اصفهان چهار

 )2009نمونههايي از مطالعات مشابه در خارج از كشور

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

ميباشد.

ميباشد كه بهترتيب  11/11 ،12/11 ،11/83و  0/31درصد

در داخل كشور ،با استفاده از روش پاپاداكيس ،ارزيابي

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

تنوع و استعدادهاي كشاورزي ايران توسط عزيزي و شايمي

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

( )1101و ارزيابي تنوع اقليمي و پتانسيلهاي آگروكليمايي

خو اقليمي گونه علف پشمكي را در سطح استان اصفهان

استان ايالم توسط شايمي و احمدي ( )1118انجام شده

بررسي كردند و نتيجه گرفتند دو عامل بارش و دماي

است .به منظور تعيين پراكنش گونههاي مختلف جنس

سرمايشي از مهمترين عوامل بر حضور اين گونه بهصورت

آويشن ( )Thymusو تعيين مناطق توليد آن در شش استان

غالب و همراه ميباشد و عامل باد و ساعات آفتابي كمترين

منتخب شامل استانهاي آذربايجان شرقي ،كردستان،

تأثير را بر آن دارد .يونس ( )2811 ،Yunusجهت طبقه-

خراسان ،فارس ،لرستان و مازندران پژوهشي ارزشمند در

بندي زيست اقليمي مالزي از تحليل عاملي و روش خوشه-

سالهاي  1103-01در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

اي استفاده نمودند و نتايج تاثير بسيار مناسب اين روشها را

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

بر اين طبقهبندي نشان داد .موسي ( )2813 ،Musauنشان

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

داد در شرق آفريقا رشد گياهان تحت تاثير دما و آب

اقليمشناختي حوضه زايندهرود و در پژوهشي ديگر اقليم

دردسترس ميباشد ،در حالي كه تغيير پارامترهاي اقليمي،

رويشي حوضه كارون را بررسي نموده اند.

منطقه را از طريق جريان پنهان گرما و تغييرات آلبدو تغيير
و

ميدهد .تاگسون ) Tagessonو همكاران )2813 ،يك

همكاران ( )1101در بررسي اثر عوامل اقليمي بر گسترش

ارتباط قوي بين تغييرات ساالنه در تركيب گونهها و توزيع

درمنه كوهي و درمنه دشتي در استان اصفهان ،پژوهش

بارندگي در يك منطقه گراسلندهاي ساواناي منطقه نيمه

عظيمي و سعيدي ( )1101در پهنهبندي اقليم كشاورزي

خشك در منطقه غرب آفريقا گزارش كردند .پالمت

جنوب و جنوب غرب ايران ،تحقيقات يغمايي و همكاران

( Palmateو همكاران )2811 ،نشان دادند در قبل مونسون

روشهاي آماري چند متغيره در پژوهش يغمايي
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دما ارتباط معنيداري با پوشش جنگل و گياه دارد .در بعد از

اطالعات اوليه مورد استفاده در اين پژوهش ،آمار و

مونسون پوشش جنگل پاسخ مثبتي به باران و پوشش گياهي

اطالعات هواشناسي كه در  21ايستگاه سينوپتيك واقع در

در رودخانه بتا پاسخ منفي به دما نشان ميدهد .بيات و

سه استان اردبيل ،آذربايجان شرقي و غربي و نيز استانهاي

همكاران ( )2813مطالعهاي را در پلور مازندران انجام دادند.

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

نتايج نشان ميدهد گونههاي گياهي به دما و بارش واكنش

گيالن در شرق منطقه مورد بررسي) در قالب دادههاي

نشان ميدهند و پاسخ در گونههاي مختلف متفاوت بود .در

نقطهاي با طول دوره آماري از ابتداي تأسيس تا پايان سال

ميان فاكتورهاي اقليمي مهم ،باران فصل رويش مارس

 2818ميالدي ،اندازهگيري و ثبت شده است.

شاخص موثري بر پوشش گونههاي  B.tomentellusو A.

متغيرهاي اقليمي ساالنه و ماهانه در گروه دما  18متغير،

 trichophorumو توليد علوفه  D.glomerataبود.

گروه رطوبت  3متغير ،گروه بارش  12متغير ،گروه باد 3

مواد و روشها

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

رويشگاههاي طبيعي شمالغرب كشور در محدوده
سياسي استانهاي آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي و
اردبيل با مساحتي بيش از يكصد هزار كيلومتر مربع( ،در
حدود  3درصد گستره كشور) ،واقع در عرض جغرافيايي
 13درجه تا  11درجه و  13دقيقه و طول جغرافيايي 11
درجه  1دقيقه تا  10درجه  32دقيقه ،جامعه پژوهش در اين
مطالعه را تشكيل داد .شكل  1موقعيت منطقه را نسبت به
نقشه ايران نشان مي دهد .الگوي پراكنش طبيعي گونه مورد
بررسي و تنوع اقليمي منطقه شمالغرب كشور ،از داليل
انتخاب اين جامعه پژوهش محسوب ميشود.

نمايندگي فصل سرد و ماههاي آوريل ،مي و ژوئن به
نمايندگي فصل رشد در منطقه مورد بررسي و ماه ژوئيه به
عنوان نماينده فصل گرم انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته
است .براي تعميم اين داده ها به سطح و تهيه نقشههاي
توزيع مكاني ،از روش ميانيابي كريجينگ 2استفاده شد و
شبكهاي با ابعاد  18×18كيلومتر بر روي منطقه مورد بررسي
گسترده شد و در نهايت ماتريسي با  13ستون و 1833
رديف (نقاط محل تالقي خطوط شبكه) براي كل منطقه
مورد بررسي تهيه و به عنوان ورودي تحليل عاملي و
ارزيابيهاي بعدي مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  -1جانمايي منطقه مورد بررسي در کشور

-Kriging

2

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال دهم | شماره سی و هفتم | بهار 8931

08

در اين پژوهش از تحليل عاملي براي كاهش ابعاد ماتريس

در اين پژوهش از روش رگرسيون براي محاسبه نمره

دادهها استفاده شد .قبل از انجام تحليل عاملي با استفاده از

عاملي استفاده شد .در اين روش بدون توجه به نوع دوران

شاخص  1KMOو آزمون كرويت بارتلت ،1كارايي تحليل

انتخابي ،تعداد عاملهاي وابسته برآورد ميشوند .مقدار

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

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

براي استخراج عامل از روش تحليل مولفههاي اصلي 3با

استناد به گزارشات مكتوب (جمزاد ،)1111 ،گونه Nepeta

نوع ماتريس همبستگي و با تعداد حداكثر  23دوران براي

 catariaدر شمالغرب كشور در آذربايجان غربي; بين ماكو

استخراج عامل حداكثر دفعات تكراري براي همگرايي مدل،

و سيه چشمه (اطراف مديلو و آق دوز) ،اروميه ،سولوک،

استفاده شد.

آذربايجان شرقي :منطقه حفاظت شده ارسباران ،كوههاي

به منظور بهبود روابط ميان متغيرها و عاملهاي اوليه و

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

اعمال تبديلهاي خاص بر روي عاملها ،از روش

خلخال (روستاي صلح آب يا سوسهاب) ،مشكين شهر

واريماكس 3استفاده شد( .كه از جمله متداولترين روشهاي

(مسجدلو) پراكندگي دارد (شكل .)2

متعامد است و استقالل ميان عاملهاي استخراجي را حفظ
ميكند).

شکل  .2نقشه پراکنش گونه  Nepeta catariaدر رويشگاههاي شمالغرب ايران

3

Kaiser-Mayer-Olkin
Bartletts test of sphericity
5
Principle Components
6
Varimax
4
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بدست آمد و چون از  8/81كوچكتر بود با مشكل

نتايج
خروجيهاي تجزيه و تحليل عاملي كه با نرم افزار
آماري  SPSS ver21انجام گرفت نشان داد ،كارايي تحليل
عاملي بر روي  13متغير اوليه قابل قبول ميباشد ،مقدار
شاخص  KMOمعادل  8/13حاصل شد و چون از 8/3
بزرگتر است ،بنابراين حجم نمونه كافي بوده است .احتمال
شاخص بارتلت (آزمون كرويت بارتلت) ،نيز معادل صفر

چندگانگي خطي روبهرو نيست و نتايج اين آزمون كامالً
معنيدار بود و بين متغيرها همبستگي معنيدار وجود داشت.
يافتههاي تحليل عاملي متغيرهاي مورد بررسي نشان داد،
اقليم منطقه شمالغرب كشور حاصل تعامل پنج عامل
مختلف ميباشد كه اين عوامل بيش از  00/3درصد از
واريانس را در بردارند (.

).

جدول  .1درصد واريانس و مقادير ويژه عاملهاي مختلف

عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس

واريانس (تجمعي)

1
2
1
1
3

11/2
0/1
0/0
3/2
1/3

18/1
11/1
11/2
11/1
1/0

18/1
38/1
31/1
08/1
00/3

پنج عامل مورد اشاره به شرح زير نامگذاري شدند:

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

عامل دماي گرمايشي ـ عامل دماي گرمايشي به تنهايي

مشخص شده است .همانگونه كه ساير محققين نيز اعالم

 18/1درصد از واريانس كل متغيرها را در بر ميگيرد و با

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

متغيرهاي ميانگين حداقل دما در ماههاي جوالي ،ژوئن ،مه،

دما شكل گرفته است (خداقلي.)1103 ،

آوريل و ميانگين حداقل دماي ساالنه ،ميانگين دماي روزانه

عامل الگوي زماني بارش ـ عامل الگوي زماني بارش به

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

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

حداكثر دما جوالي ،ژوئن ،مه و ميانگين حداكثر دماي

ميگيرد .همبستگي مثبت اين عامل با متغيرهاي تعداد

ساالنه همبستگي مثبت دارد .همچنين عامل فوق با

روزهاي همراه با بارش ساالنه ،تعداد روزهاي همراه با

متغيرهاي تعداد روزهاي يخبندان ساالنه ،ژوئن ،مه و آوريل

بارش جوالي ،تعداد روزهاي همراه با بارش ژانويه و تعداد

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

روزهاي همراه با بارش مه باعث شد كه اين عنوان عامل

عامل با نام دماي گرمايشي نامگذاري شد.

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

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

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

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

تا  +2/3در شمالغربيترين نقطه ايران (ماكو) تغيير كند

مكاني عامل دما نشانگر بيشترين تاثير مثبت در مناطق

(.)Error! Reference source not found.

شمالي منطقه مورد بررسي (محدوده شهرستان جلفا در

عامل دماي فصل سرد ـ عامل دماي فصل سرد به تنهايي

استان آذربايجان شرقي) و بيشترين تاثير منفي در مناطق

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

مرتفع شرقي منطقه است كه محدوده شهرهاي اردبيل و

عامل با متغيرهاي ميانگين حداكثر دماي ژانويه ،ميانگين

خلخال را شامل ميشود .در الگوي مكاني فوق ،منحني با

دماي روزانه ژانويه ،ميانگين حداقل دما ژانويه و ميانگين
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رطوبت نسبي ساالنه همبستگي مثبت و با متغيرهاي
روزهاي با دماي حداكثر صفر ساالنه ،تعداد روزهاي داراي
يخبندان ژانويه ،روزهاي با دماي حداكثر صفر ژانويه و
همبستگي منفي دارد .امتيازات عامل فوق در منطقه از -1/0
در شمالغربي ترين نقطه ايران (ماكو) تا  1در دشت مغان
تغيير مي كند (.)Error! Reference source not found.
عامل باد ـ عامل باد به تنهايي  11/1درصد از واريانس كل
متغيرها را در بر ميگيرد .نامگذاري اين عامل بنام باد به
دليل همبستگي مثبت آن با متغيرهاي ميانگين سرعت باد
ساالنه ،ميانگين سرعت باد مه ،ميانگين سرعت باد ژوئن،
ميانگين سرعت باد آوريل ،ميانگين سرعت باد جوالي و
ميانگين سرعت باد ژانويه ميباشد .امتيازات عامل باد در
منطقه از -2در خوي تا  3در تبريز تغيير ميكند ( !Error

.)Reference source not found.
عامل بارش ـ عامل بارش به تنهايي  1/0درصد از واريانس
كل متغيرها را در بر ميگيرد و با توجه به همبستگي اين
عامل با متغيرهاي مجموع بارش ساالنه ،مجموع بارش
ژانويه و مجموع بارش آوريل بهنام عامل بارش نامگذاري
شده است .بيشترين تاثير مثبت اين عامل با امتياز  1/3لغايت
 3در محدوده جنوب غربي منطقه مورد مطالعه (محدوده
شهرهاي سردشت و پيرانشهر در آذربايجان غربي) مشاهده
ميشود و باالترين تاثير منفي عامل بارش در محدوده جلفا
و سلماس با امتياز  -1/3وجود دارد ( Error! Reference

.)source not found.

بررسي تغييرات مکاني عوامل استخراجي در
رويشگاه گونه

Nepeta cataria

با انطباق نقشه پوشش گياهي با نقشههاي متغيرهاي
اوليه و عاملهاي استخراجي اقليمي تهيه شده ،ويژگيهاي
اقليمي مناطق داراي گونه استخراج شد .امتيازات سلولهايي
كه در يك گروه قرارگرفتهاند باهم جمع شده تا مشخص
شود كداميك از فاكتورها در هر يك از نواحي تفكيك شده
از امتياز باالتري برخوردارند.
مطابق با نقشههاي طرح شناخت مناطق اكولوژيك و
برخي بازديدهاي ميداني سطح گسترش رويشگاههاي اين
گونه در شمالغرب كشور محدود به  3درصد كل منطقه
ميباشد و در چند نقطه گزارش شده است .تاثيرات عامل
دماي گرمايشي با ميانگين  -8/01و عامل دماي فصل سرد
با ميانگين  ،-8/11در پراكنش گونه با باالترين ميزان و با
تاثير منفي قابل توجه ميباشد .عامل الگوي زماني بارش با
ميانگين  8/10و عامل بارش با ميانگين  ،8/11تاثير مثبت در
پراكنش گونه داشتهاند .عامل باد نيز با ميانگين  -8/32در
پراكنش گونه دخالت داشته است.

ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاههای گونه داروئی ...

شکل  . 3پراکندگي مکاني عامل الگوي زماني بارش در
شمالغرب ايران

شکل  .7پراکندگي مکاني عامل باد در شمالغرب ايران
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شکل  .4پراکندگي مکاني عامل دماي گرمايشي در شمالغرب
ايران

شکل  .6پراکندگي مکاني عامل دماي فصل سرد در شمالغرب
ايران

شکل  .9پراکندگي مکاني عامل بارش در شمالغرب ايران
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بررسي

ميانگين

رويشگاههاي گونه

متغيرهاي

اقليمي

در

Nepeta cataria

جدول ميانگين متغيرهاي اقليمي در رويشگاههاي گونه
 Nepeta catariaرا نشان ميدهد .مطابق اطالعات اين
دادهها ،ميانگين ارتفاع از سطح دريا در مناطق داراي اين
گونه داروئي باالي  2888متر ميباشد .پراكندگي اين گونه
در شمالغرب كشور با استناد به گزارشات مكتوب (جمزاد،
 )1111از حداقل  1188لغايت  2238متر از سطح دريا
ميباشد .با توجه به جدول طبقهبندي ارتفاعي منطقه10 ،

درصد از كل منطقه مورد بررسي را با حدود  100888متر
مربع مساحت در بر ميگيرد .ميزان بارش ساالنه در مناطق
داراي گونه در حدود  101ميليمتر ميباشد.
ميانگين متغيرهاي تعداد روزهاي با يخبندان ساالنه در
رويشگاههاي اين گونه 111 ،روز ،روزهاي با حداكثر دماي
صفر يا كمتر ساالنه  21روز ،بيشترين دماي ثبت شده
 10/11درجه سانتيگراد و كمترين دماي ثبت شده -23/2
درجه سانتيگراد ،تعداد روزهاي همراه با بارش ساالنه 13
روز ميباشد.

جدول  -2ميانگين عوامل و متغيرهاي اقليمي در رويشگاه گونه Nepeta cataria
عوامل و متغيرها
عامل دماي گرمايشي
عامل الگوي زماني بارش
عامل دماي فصل سرد
عامل باد
عامل بارش
ارتفاع از سطح دريا (متر)
مجموع بارش ساالنه (ميلي متر)
روزهاي ابري ساالنه (روز)
روزهاي با يخبندان ساالنه (روز)
روزهاي با حداكثر دماي صفر يا كمتر ساالنه (روز)
روزهاي همراه با بارش ساالنه (روز)
مجموع ساعات آفتابي ساالنه (ساعت)
ميانگين حداكثر دما ساالنه (سلسيوس)
ميانگين دماي روزانه ساالنه (سلسيوس)
ميانگين حداقل دما ساالنه (سلسيوس)
ميانگين رطوبت نسبي ساالنه (درصد)
بيشترين دماي ثبت شده ساالنه (سلسيوس)
كمترين دماي ثبت شده ساالنه (سلسيوس)
ميانگين سرعت باد ساالنه (نات)

بحث
تعيين عوامل و متغيرهاي اقليمي در رويشگاههاي
گونه

Nepeta cataria

ميانگين عوامل
-8/01
8/10
-8/11
-8/32
8/11
2121/22
101/12
30/31
111/38
21/30
13/23
2111/81
13/12
18/33
1/31
38/81
10/11
-23/28
1/31

بنابراين روش آماري تحليل عاملي قابليت كاهش تعداد
زياد متغير با حفظ تغييرات كل متغيرها را دارد .توانايي
تحليل عاملي در استفاده از متغيرهاي اقليمي به منظور
پهنهبندي اقليم رويشي توسط محققيق ديگر از جمله

پهنهبندي اقليم رويشي منطقه نشان ميدهد ،تحليل

خداقلي و همكاران ( )1103در حوضه آبخيز زايندهرود،

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

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

عامل قابليت تبيين  00درصد از تغييرات منطقه را دارد.

( )1100در استان اصفهان ،پاكزاد و همكاران ( )1118و

00
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صبوحي و خداقلي ( )1112در استان اصفهان با متغيرهايي

در مقابل مناطق مرتفع شمالغرب يا استان چهار محال و

در بازهي ساالنه تاييد شده است كه با نتايج اين پژوهش

بختياري باز گردد.

هماهنگ است.

بهطور كلي شمالغرب كشور جائيكه اين گونه در

بررسي عوامل اقليمي نشان ميدهد عامل دماي

برخي مناطق آن پراكنش دارد و رويشگاه اين گونه محسوب

گرمايشي به عنوان مهمترين عامل بازگو كننده 18 ،درصد از

ميشود ،داراي شرايط ويژهاي است كه نسبت به ساير

تغييرات متغيرهاي اقليمي ميباشد .عامل بارش كه بدون

مناطق كشور متمايز شده است .چنانچه همين متغيرهاي

ترديد يكي از مهمترين عوامل گسترش گونههاي گياهي و

دمايي با متوسط كل كشور مقايسه شود ،تفاوت زياد دمايي

موثر بر تراكم و ساختار پوشش گياهي است ،در اين مطالعه

اين منطقه آشكار ميگردد .همين متغيرها در سطح كشور

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

شامل تعداد روزهاي بخيندان ساالنه كمتر از نصف و معادل

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

 33روز ،متوسط دماي شبانه ساالنه  11درجه سانتيگراد،

بالغ بر  2188متر ميباشد .بهطوركلي مناطق مرتفع و بهطور

متوسط دماي روزانه ساالنه  23درجه سلسيوس و متوسط

ويژه شمالغرب كشور با داشتن قلل مرتفعي چون سهند با

دماي ساالنه  10درجه سانتيگراد است .همچنين ميانگين

ارتفاع  1181متر و سبالن با ارتفاع  1011متر باعث پديد

بارش ساالنه در منطقه  102ميليمتر و  112ميليمتر بيش از

آمدن خرد اقليمهايي با ويژگيهاي منحصر بهفرد شدهاند.

متوسط همين متغير در سطح كشور ميباشد .در مجموع اين

همبستگي بسيار شديد ارتفاع و دما در اين بررسي بهخوبي

گونه را ميتوان گونه سرما دوست و رطوبتپسند مناطق

با نمود موثر عاملهاي دمايي را نشان ميدهد .بهطوري كه

مرتفع دانست و خو اقليمي آن را در سطح وسيعي از

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

ارتفاعات زاگرس و مناطق شمالي رشته كوههاي البرز

در عامل چهارم را تبيين نموده است.

دانست ،جاييكه ضمن تامين برودت الزم ،از نظر رطوبتي

وجود ارتفاعات و وجود اين دو قله در مناطق

هم آستانههاي حداقل و نيازهاي اين گونه را تامين ميكند.

شمالغرب كشور از يك سو و كمبود ايستگاههاي
هواشناسي از سوي ديگر محدوديتهايي براي محاسبه
متغيرهاي سركشي چون بارش بهوجود آورده است .اينكه
فقط  21درصد تغييرات مربوط به عامل بارش باشد ،موردي
است كه انتظار ميرود ناشي از دو ويژگي اخير باشد .اگرچه
نتايج خداقلي و همكاران ( )1111به تاثير بسيار زياد عامل
بارش در مناطق مرتفع در رويشگاههاي گونه بلوط ايراني
در استان مرتفع چهار محال و بختياري تاكيد دارد ،اما
بطوركلي در مناطق مرتفع بدليل رفتار متفاوت بارش در
ارتفاعات و نيز كمبود ايستگاههاي هواشناسي تاثير بارش
بطوركامل قابل ارزيابي نمي باشد .شيراني و همكاران
( )1103نشان دادند كه عامل بارش بهعنوان اولين عامل با
پراش  11/11درصد كل و عامل دما به عنوان عامل دوم با
 12/0درصد است و نتايج نسبتاً متفاوتي شيراني و همكاران
(در پهنهبندي اقليم استان يزد كسب كردهاند) با اين پژوهش
و خداقلي و همكاران ( )1111شايد به ارتفاع كم استان يزد
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