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  دهيكچ

ش و توسعه زيـادي در اسـتان   باشد که به نسبت از گسترهاي مقاوم به خشکي مييکي از گونه) علف پشمکي (Bromus tomentellusگونه 

در . ثر بر پراکنش اين گونه مورد مطالعـه قـرار گرفـت     ؤ عناصر اقليمي م   نيتر  مهماصفهان برخوردار است، بنابراين در اين پژوهش برخي از          

ن هواشناسي کشور در     ايستگاه هواشناسي سينوپتيک و کليماتولوژي وابسته به سازما        ۴۳ متغير اقليمي در بازه زماني ساالنه از         ۱۷اين بررسي   

ثر از تحليـل عـاملي بـه روش تجزيـه           ؤداخل و مناطق مجاور استان اصفهان انتخاب گرديد و جهت کاهش تعداد متغيرها و تعيين عوامل م                

هاي ايـن گونـه و نـواحي فاقـد آن محاسـبه و      ي اصلي با دوران واريماکس استفاده شد، سپس متوسط امتيازات عاملي در رويشگاهها  مؤلفه

 را ينتايج تحليل عاملي سه عامل بـارش، دمـا و بـاد و سـاعات آفتـاب     . ديگرد ترسيم  Surfer ver8طوزيع فضايي امتيازات عاملي در محيت

چنـين   شوند، هـم  ها را شامل مي    درصد واريانس داده   ۹۲ درصد و در مجموع      ۱۴/۱۰ و   ۹۸/۱۱،  ۷۰/۶۹ترتيب   شناسايي کرد که اين عوامل به     

باشد و عامل باد    صورت غالب و همراه مي     ور اين گونه به   ض عوامل بر ح   نيتر  مهم که دو عامل بارش و دماي سرمايشي از          دهدنتايج نشان مي  

منطقـه رويـشي   توان اقليم رويشي گونه علف پشمکي در اسـتان اصـفهان را در   طورکلي مي به.  را بر آن داردريتأث کمترين يو ساعات آفتاب  

هـاي نطنـز و     ارتفاعات استپي شهرسـتان    حوالي شهرضا و    تا ميمه سار،خوان شهر، سميرم، گلپايگان،    ن، فريدون هاي فريد   استپي شهرستان نيمه
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  مقدمه

هايي چون بارش بـيش     استپي استان اصفهان با ويژگي    مراتع نيمه 

اي  كـم و غنـاي گونـه       نـسبتاً متـر، تبخيـر و تعـرق         ميلي ۳۰۰از  

ـ  رويـشي بـسيار ز     چشمگير و در مجموع پتانـسيل      اد از سـاير    ي

ايـن مراتـع اگـر چـه        ). ۸ (شوند  مناطق رويشي استان متمايز مي    

 درصــد از مــساحت اســتان اصــفهان را تــشكيل ۲/۱۳كمتــر از 

كننـد   درصد دام اسـتان را تعليـف مـي   ۷۵دهند، ولي بيش از   مي

اد در ايـن    يهاي پايا و مقاوم به شدت چراي ز        يکي از گونه   ).۳ (

ــه    ــت، گون ــوجهي برخــوردار اس ــل ت ــد قاب ــه از تولي ــع ک   مرات

Bromus tomentellus Boiss)  ـ ا .باشـد مـي ) علف پـشمکي  ني

 و) ۱۹  (سـت ايپا و چندسـاله  ياهيگ ،Poaceaeگونه از خانواده    

 اعظـم  قـسمت  کـه  شـکننده  يهـا ساقه با يقو يهاشهير يدارا

 پوشـاند يمـ  را خـاک  يرو و بوده مجتمع ساقه نييپا در هابرگ

 حفاظـت  در گونه اين نقش به توجه با بنابراين ،)۲۰  ()۱شکل  (

 شـونده  تجديـد  طبيعي منابع صهعر در ارزشمندي جايگاه خاک،

ــاع .ددار ــران از ارتف ــشار آن در اي ــا ۱۲۰۰ انت ــا ۳۶۰۰ ت ــر، ب  مت

 متر عنوان ۲۴۰۰ تا ۲۰۰۰هاي بيشترين فراواني و تراکم در دامنه     

 تـا   ۳۰۰ از   معمـوالً شده و ميزان بارندگي در مناطق پراکنش آن         

اي اميـري و همکـاران نـشان        در مطالعه ). ۱ ( است   متر يليم ۴۵۰

از اهميت خاصي در حفظ و   Bromus tomentellusگونهدادند، 

باشـد و علوفـه ايـن گونـه از ارزش        احياي مراتع برخوردار مـي    

هـاي  چنين بررسي  هم). ۲ (رجحاني بااليي برخوردار بوده است      

  Bromus tomentellusباشـد کـه  اوند بيانگر آن مييريمي و آرک

حـساس در مقابـل شـوري اسـت و          مقاوم و نيمـه   يک گياه نيمه  

تر هاي مسن مکانيسم مقاومت به شوري آن از طريق ريزش برگ        

  ).۱۷ (گيرد صورت مي

بنـدي منـاطق بـا       روهبندي اقليمـي يعنـي تفکيـک و گـ         پهنه

هاي اقليمي مشابه از دير باز مورد توجه انسان بوده است           ويژگي

. دارد اقليمـي  بنـدي پهنه در را مهمي نقش گياهي و پوشش ) ۵ (

 و اقليمـي  هـاي اي از الگـو   عنـوان مجموعـه    تواند به در واقع مي  

 هـاي توان از تطبيـق نقـشه     مي  بنابراين باشد، مختلف توپوگرافي

بــر يکــديگر بــراي شناســايي منــاطق  اقلــيم و گيــاهي پوشــش

هـاي اخيـر در ايـران       در سـال  ). 21 (بيوکليماتيک استفاده نمـود     

ـ       پژوهش ثير عوامـل اقليمـي بـر گـسترش       أهايي در ارتبـاط بـا ت

حشمتي به منظور دستيابي بـه      . م يافته است  هاي گياهي انجا   تيپ

و اسـتقرار   ) اقليم، خاک و پستي و بلندي     (روابط عوامل محيطي    

هاي شمال  هاي پوشش گياهي مرتعي روي زمين     و گسترش تيپ  

هـاي آنـاليز چنـد متغيـره     و شمال شرق استان گلـستان از روش       

نتايج اين تحقيق نشان داد که عوامـل محيطـي بـر        . استفاده نمود 

ــ  ثر اســت و ؤاســتقرار و پــراکنش مــوزاييکي جوامــع گيــاهي م

ثر بـر تفکيـک جوامـع گيـاهي عمـق آب            ؤترين عوامـل مـ     مهم

). ۶ (باشـند    و شوري خاک مـي     ي و بلند  يزيرزميني، جهت پست  

 متغير اقليمي که از نظـر       ۶۳خداقلي و همکاران تغييرات مکاني      

هاي طبيعي اهميت دارند را با استفاده از تجزيه عـاملي و            يرستن

رود بررسي نمودنـد و هـشت       ه زاينده ضاي در حو  تحليل خوشه 

پهنه اقليم رويشي را تفکيک کردند و نـشان دادنـد کـه عوامـل               

بارش، دماي گرمايشي، جهت و سرعت بـاد، بـارش تابـستانه و          

يـه را بيـان     هـاي اول   درصد پراش متغيـر    ۹۵/۹۵غبار در مجموع    

  ). ۱۰ (کند  مي

تـرين فاکتورهـاي    زارع چاهوکي و همکاران به بررسي مهـم   

هاي گياهي در منطقـه پـشت کـوه يـزد           ور گونه ضمحيطي در ح  

پرداختند و بـه ايـن منظـور از روش تحليـل چنـد متغيـره و از                  

 و خاک استفاده نمودنـد و بـه    هاي گياهي، توپوگرافي، اقليم    داده

هـاي  اي بـين پـراکنش تيـپ      اين نتيجه رسيدند که ارتباط ويـژه      

ارتبـاط  ). 27 (هاي خـاک وجـود دارد       مختلف رويشي و ويژگي   

زاده و بــين جوامــع گيــاهي و متغيرهــاي محيطــي توســط تقــي

در ايـن  .  مطالعه قـرار گرفـت   رآباد مورد ضهمکاران در منطقه خ   

هاي فاکتورهاي محيطي و نوع گونه گيـاهي        مطالعه ماتريس داده  

 يهـا لفـه ؤل م يـ  تهيـه شـد و نتـايج تحل        PC-ORDبا استفاده از    

 نشان داد کـه  )Principal Component Analysis (PCA)(ياصل

در منطقه مورد مطالعـه در ميـان فاکتورهـاي محيطـي مختلـف،              

همبستگي بيـشتري بـا بافـت خـاک شـور و            پراکنش نوع گونه    

 يل عـامل يـ  و همکاران بـه روش تحل     يفاطم). 26 (سديمي دارد   

  چ را در اسـتان اصـفهان       يش گونه ق  يثر بر رو  ؤن عوامل م  يتر مهم



  …)علف پشمکي(Bromus tomentellus بررسي خُواقليمي گونه 

۵۹  

    
   يا علف پشمکيBromus tomentellus گونه. ۱شکل 

  

 يجه گرفتند چهار عامـل دمـا      يدادند و نت   قرار   يمورد بررس 

ــسرما ــاکيشي ــارش، ابرن ــاد در حــدود ي، ب  درصــد ۸۴ و ب

 از يشيــ سرمايدهنــد و عامــل دمــايرات را نــشان مــييــتغ

ن پـاکزاد و    يچنـ  ، هـم  )۱۵ (از برخـوردار اسـت      ين امت يباالتر

 را در   يثر بر پراکنش گونه گون گـز      ؤعوامل م  )۴ (همکاران

استان اصفهان مطالعه و نشان دادند که سه عامل دما، بارش،           

 درصـد و در کـل       ۸/۱۲،  ۰/۳۰،  ۴/۴۷ترتيـب    تابش و باد به   

 درصد پـراش متغيرهـاي اوليـه اقلـيم رويـشي اسـتان         ۲/۹۰

هـايي انجـام   بررسيدر سطح جهاني . کنداصفهان را بيان مي 

 پيندا مـارتينز  توان به بررسي    گرفته است که از آن جمله مي      

در مکزيک اشاره نمـود کـه بـا اسـتفاده از             )25 (و همکاران 

 ايـستگاه هواشناسـي و روش       ۱۷۳آمار دما و بارش ماهانـه       

يمـي بـا اسـتفاده از       بندي اقل  به طبقه  ي اصل يهالفهؤل م يتحل

 ي اصل يهالفهؤل م ينتايج روش تحل  . سيستم کوپن پرداختند  

اي مطـابق بـا خـصوصيات توپـوگرافي و          دهنده منطقه  نشان

هـاي زيـست اقليمـي در    پوشش گياهي بود که تفـاوت زون   

چنـين بررسـي    باشـد، هـم   ارتباط با نوع پوشش گيـاهي مـي     

 و هوســـل در ايرلنـــد توســـط  ياديگـــري در منطقـــه 

 انجام يافته که ايـشان بـا اسـتفاده از روش            )۲۴(کارانشهم

بندي زيست اقليمـي     ، ايرلند را طبقه   ي اصل يهالفهؤل م يتحل

بندي مشخص نمود کـه متغيرهـاي اصـلي         اين طبقه . نمودند

زيست محيطي در ارتباط بـا بـارش، ميـانگين دمـا و رشـد               

تعـداد  . باشـد فصلي، سرعت باد و قدرت خـشکي هـوا مـي         

دهنـده تنـوع     ر شـمال و منـاطق باالدسـت نـشان         ها د کالس

  ).24 (زيستگاه در اين مناطق بود 

 Bromus tomentellusهدف مطالعه حاضر بررسي خو اقليمي گونه

ثر بر گـسترش آن در اسـتان اصـفهان بـا            ؤو تعيين عوامل اقليمي م    

  .باشد لي ميهاي تحليل عاماستفاده از روش

  

  ها مواد و روش

  يمنطقه مورد بررس

 ۴۵/۶ كيلومترمربـع، حـدود      ۱۰۶۱۷۹استان اصفهان بـا وسـعت       

. درصد از مساحت كل كشور را به خـود اختـصاص داده اسـت             

30اين استان بين   42   تا 34 30     عـرض شـمالي و  49 36   تـا

55 00       ارتفاع از سـطح    .  طول شرقي در ايران مركزي قرار دارد

 .باشـد  متر متغير مي   ۴۳۵۰ تا   ۷۰۷دريا در منطقه مورد مطالعه از       

استان داراي تنوع آب و هوايي بوده و ميزان بـارش و دمـا تـابع         

ميانگين دماي هوا از غرب بـه        .وضعيت توپوگرافي منطقه است   

 درجـه   ۴اين ميانگين در ارتفاعات حدود      . يابد  فزايش مي شرق ا 

ميانگين  .باشد  درجه مي۲۲ و در نواحي شرقي حدود سليسيوس

 ۶۰متر در ارتفاعات غربي و         ميلي ۱۳۰۰بارش ساالنه استان بين     

 در. متر در نواحي پست شرقي و شمال شرقي متغيـر اسـت      ميلي

. )۷  (اســت متــر ميلــي ۱۲۰ حــدود بارنــدگي ميــانگين مجمــوع

 اقلـيم   )۲شـکل   (بنـدي اقليمـي دمـارتن        چنين براساس طبقه   هم

جز در مناطق غرب و جنـوب، خـشک و نيمـه             استان اصفهان به  

  .باشدخشک مي
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  بندي اقليمي دمارتن استان اصفهان طبقه. ۲شکل 

  

  مواد

ي اقليمـي بـا طـول دوره        هـا ارزش و دقت اطالعـات و دانـسته       

آماري رابطه مـستقيم دارد، يعنـي هـر قـدر دوره آمـاري مـورد                

مطالعه بيشتر باشد دقت کار بيشتر و نتيجه بررسـي بـه واقعيـت          

طول دوره آمـاري مـورد بررسـي از بـدو           . تر خواهد بود   نزديک

 متغير  ۱۷هاي  در اين مطالعه داده   . باشد مي ۲۰۰۸سيس تا سال    أت

يـستگاه هواشناسـي سـينوپتيک و کليمـاتولوژي      ا۴۳اقليمـي در  

وابسته به سازمان هواشناسي کشور در داخـل و منـاطق مجـاور             

استان اصفهان در بازه زماني ساالنه و بارش بـه تفکيـک فـصلي              

متغيرهـاي اقليمـي انتخـابي در       . )۱جـدول (نيز انتخاب گرديـد     

طور مستقيم يـا غيرمـستقيم بـر         ه آورده شده است که ب     ۲جدول  

تواننـد خـواقليمي ايـن    که مـي  طوري هثرند، ب ؤيش اين گونه م   رو

چنـين مطالعـات قبلـي از        هم. ها بازگو کنند  گونه را در رويشگاه   

ـ               عنـوان   هجمله خداقلي، پاکزاد و فـاطمي نيـز از ايـن متغيرهـا ب

  .اندها استفاده کردهورودي داده

  

  هاروش

هـاي  ههـاي اسـتفاده شـده از ايـستگا        کـه داده  با توجـه بـه ايـن      

باشد، بنابراين جهت تبـديل آن      اي مي صورت نقطه  هواشناسي به 

هـا و تغييـرات مکـاني       به يک پهنه متناسب با فواصـل ايـستگاه        

 کيلـومتر بـر روي      ۱۴×۱۴اي بـه ابعـاد      متغيرهاي انتخابي شـبکه   

هـاي  منطقه گسترانيده و با کمک روش ميانيـابي کريجينـگ داده      

گـر کريجينـگ يکـي از       خمـين ت. اي تبـديل شـد    اي به پهنه  نقطه

گرهاي خطـي نااريـب اسـت، زيـرا اوالً بـدون            ترين تخمين  مهم

باشد و ثانيـاً پـراش تخمـين آن حـداقل           خطاي سيستماتيک مي  

الزمه برقراري شـرط اول، صـفر بـودن ميـانگين خطـاي             . است

هاي مدل کريجينـگ هموارسـازي      از ديگر ويژگي  . تخمين است 

بدين معني که پـراش     . انيابي است يا نرم شدن تغييرات هنگام مي     

هاي تخمين زده شده نـسبت بـه نقـاط واقعـي، تغييـرات              نمونه

توانـد سـبب افـزايش تطـابق        و اين ويژگي مي   ) 23 (کمتري دارد 

ي عاملي و مناطق رويشي ايـن       هاهاي استخراجي از تحليل   نقشه

هاي طبيعي که معموالً    هاي گياهي عرصه  گونه در مطالعات گونه   

 ۱۷در نهايـت ماتريـسي بـا        . از دامنه بااليي برخوردارنـد، شـود      

در اسـتان اصـفهان ايجـاد       ) رديـف ( مکان   ۵۷۰و  ) ستون(متغير  

 نقطه مکاني که در داخل اسـتان واقـع شـده بـود              ۵۷۰گرديد و   

 مورد استفاده )Factor Analyses(ودي تحليل عامليعنوان ور به

  .قرار گرفت

ها و مشخص نمودن خـو اقليمـي        جهت کاهش تعداد متغير   

گونه علف پـشمکي از روش آمـاري تحليـل عـاملي بـه روش               

ــه م ــرم لفــهؤتجزي ــزارهــاي اصــلي و دوران واريمــاکس در ن   اف



  …)علف پشمکي(Bromus tomentellus بررسي خُواقليمي گونه 

۶۱  

  د مطالعههاي کليماتولوژي و سينوپتيک مورموقعيت ايستگاه. ۱جدول 

  طول جغرافيايي  نام ايستگاه  رديف
عرض 

  جغرافيايي

طول دوره 

  آماري
  نام ايستگاه  رديف

طول 

  جغرافيايي

عرض 

  جغرافيايي

طول دوره 

  آماري

52  آباده  ۱ 40 31 11 ۲۰۰۸-۱۹۹۷  ۲۳  سمنان  53 33  35 35  ۲۰۰۸-۱۹۶۵  

51  ابيانه  ۲ 35 33 34 ۲۰۰۸-۱۹۷۸  ۲۴  سينگرد  50 26 32 47 ۲۰۰۸-۱۹۷۶  

52  اردستان  ۳ 23 33 23 ۲۰۰۸-۱۹۹۲  ۲۵  رق اصفهانش  51 52 32 40 ۲۰۰۸-۱۹۷۶  

49  ازنا  ۴ 25 33 27 ۲۰۰۸-۲۰۰۰  ۲۶  شهرضا  51 50 31 59 ۲۰۰۸-۱۹۹۳  

51  اصفهان  ۵ 40 32 37 ۲۰۰۸-۱۹۵۱  ۲۷  شهرکرد  50 51 32 17 ۲۰۰۸-۱۹۵۵  

49  اليگودرز  ۶ 42 33 24 ۲۰۰۸-۱۹۸۶  ۲۸  طبس  56 55 33 36 ۲۰۰۸-۱۹۶۰  

51  امام قيس  ۷ 21 31 44 ۲۰۰۸-۱۹۶۶  ۲۹  عدالت  50 56 31 53 ۲۰۰۸-۱۹۷۲  

50  باديجان  ۸ 20 33 5 ۲۰۰۸-۱۹۷۶  ۳۰  عدل  51 3 32 4 ۲۰۰۸-۱۹۷۲  

51  بروجن  ۹ 18 31 57 ۲۰۰۸-۱۹۸۸  ۳۱  قم  50 51 34 42 ۲۰۰۸-۱۹۸۶  

52  بالن  ۱۰ 54 32 54 ۲۰۰۸-۱۹۸۳  ۳۲  کاشان  61 12 28 13 ۲۰۰۸-۱۹۸۶  

55  بيارجمند  ۱۱ 50  36 3  ۲۰۰۸-۱۹۹۲  ۳۳  کبوترآباد  51 51 32 31 ۲۰۰۸-۱۹۸۷  

55  بياضه  ۱۲ 20  33 20  ۲۰۰۸-۱۹۶۸  ۳۴  کوهرنگ  50 7 32 26 ۲۰۰۸-۱۹۸۷  

۱۳  
پااليشگاه 

  اصفهان
51 33 32 43 ۲۰۰۸-۱۹۸۴  ۳۵  گرمسار  52 16 35 12 ۲۰۰۸-۱۹۸۶  

۱۴  
پل زمان 

  خان
50 54 32 29 ۲۰۰۸-۱۹۶۶  ۳۶  گلپايگان  50 17 33 28 ۲۰۰۸-۱۹۹۲  

۱۵  

-جنگلباني

 - بادرود

  نطنز

52 0 33 42 ۲۰۰۸-۱۹۷۴  ۳۷  ميمه  51 10 33 26 ۲۰۰۸-۱۹۹۹  

50  چادگان  ۱۶ 38 32 46 ۲۰۰۸-۱۹۷۴  ۳۸  نايين  53 5 32 51 ۲۰۰۸-۱۹۹۲  

50  خمين  ۱۷ 5  33 39  ۲۰۰۸-۲۰۰۱  ۳۹  نطنز  51 54 33 32 ۲۰۰۸-۱۹۹۲  

50  خوانسار  ۱۸ 19 33 14 ۲۰۰۸-۱۹۶۷  ۴۰  ورزنه  52 37 32 24 ۲۰۰۸-۱۹۶۶  

۱۹  
خور و 

  بيابانک
55 50 33 47 ۲۰۰۸-۱۹۸۶  ۴۱  همگين  51 27 31 55 ۲۰۰۸-۱۹۶۶  

50  داران  ۲۰ 22 32 58 ۲۰۰۸-۱۹۸۹  ۴۲  ياسوج  51 41 30 50 ۲۰۰۸-۱۹۸۷  

۲۱  
 -دامنه

  فريدن
50 29 33 1 ۲۰۰۸-۱۹۶۶  ۴۳  يزد  54 17 31 54 ۲۰۰۸-۱۹۵۲  

۲۲  
رباط پشت 

  بادام
55 33 33 2 ۲۰۰۸-۱۹۹۲          
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۶۲  

  Bromus tomentellus Boissثر بر رويش گونه ؤآوري شده جهت تعيين عوامل مهاي جمعداده. ۲جدول 

  نام متغير  واحد  متغيرها

 X1  روز  ساالنهتعداد روزهاي يخبندان 

  X2  روز  تعداد روزهاي برفي

  X3  مترميلي  مقدار تبخير ساالنه

  X4  درصد  ميانگين رطوبت نسبي ساالنه

  X5  درجه  ميانگين دماي حداکثر ساالنه

  X6  درجه  ميانگين دماي حداقل ساالنه

  X7  درجه  ميانگين دماي ساالنه

  X8  روز  تعداد روزهاي باراني

  X9  روز  متر  ميلي۵با بارش بيش از تعداد روزهاي باراني 

  X10  روز  متر  ميلي۱۰تعداد روزهاي باراني با بارش بيش از 

  X11  متر ميلي  متوسط بارش ساالنه

  X12 متر ميلي  متوسط بارش بهاره

  X13  متر ميلي  متوسط بارش تابستانه

  X14 متر ميلي  متوسط بارش پاييزه

  X15 متر ميلي  متوسط بارش زمستانه

  X16  ساعت  هاي آفتابيساعت

 X17  نات  متوسط سرعت باد

  

Spss ver 16  نتيجـه روش تحليـل عـاملي در    .  اسـتفاده گرديـد

 اسـت کـه   )Factor loading matrix(ماتريس، يکي بـار عـاملي  

دهد و  همبستگي بين متغيرهاي اقليمي را در هر فاکتور نشان مي         

 که الگـوي  )Factor score matrix(ديگري ماتريس امتياز عاملي

مکاني عوامل استخراج شده را در سـطح منطقـه مـورد بررسـي              

هـا  ماتريس امتياز عاملي جهت ترسيم نقشه عامل      . دهدنشان مي 

چنين به منظور بررسي کـارايي   هم.  استفاده شدSurfer ver8در 

) KMO) Kaiser-Mayer-Olkinريب ضــروش تجزيــه عــاملي، 

  ).۱۶ (آيد دست مي ه باين ضريب با فرمول زير. محاسبه گرديد

iji j

ij iji j i j

r
KMO

r a



  





  

2

2 2
 

 که دو عنصر    j و   i ضريب همبستگي بين متغيرهاي      rijدر اين رابطه    

 ضريب همبستگي جزئي بين متغيرهاي      aij هستند و    y و   xاز بردار   

i و jکايزر مقدار .  استKMOقسيم نمودصورت زير ت ه را ب.  

  .ها بسيار مفيد استتجزيه به عامل≤KMO ۹/۰اگر 

  .ها بسيار مفيد است تجزيه به عاملKMO <۸/۰ >۹/۰اگر 

هـا مفيـد   باشد در آن صورت تجزيه بـه عامـل  >KMO ۵/۰اگر 

  .نخواهد بود

 ۱:۲۵۰۰۰۰سپس نقشه پوشش گياهي منطقه که بـا مقيـاس           

وسـط مرکـز    در قالب طرح ملي شناخت منـاطق اکولوژيـک و ت          

تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان تهيه شـده، بـا            

نقشه فاکتورها انطباق داده شد و متوسط عوامل اسـتخراج شـده            

ــپ    ــراکنش تي ــاطق پ ــاملي در من ــل ع ــف  از تحلي ــاي مختل ه

  .دش تعيين  Bromus tomentellusهگون

  

  نتايج

يـه  طورکه ذکر گرديد به منظور بررسي کـارايي روش تجز          همان

ب يعاملي، اولين مرحله، روش کنترل صحت با اسـتفاده از ضـر           

KMO ريب  ض. باشد ميKMO   هاي مورد مطالعه    حاصله از داده

   رباشد و فرشادفر به نقـل از کـايز         مي ۸۱/۰در اين بررسي برابر     



  …)علف پشمکي(Bromus tomentellus بررسي خُواقليمي گونه 

۶۳  

  هاي منتخب در استان اصفهان متغير اقليمي در ايستگاه۱۷همبستگي . ۳جدول 

X17 X16  X15  X14  X13  X12  X11  X10  X9 X8  X7  X6  X5  X4  X3  X2  X1    

۳۱/۰  ۲۵/۰- ۴۸/۰ ۵۸/۰  ۷۶/۰  ۶۵/۰  ۵۳/۰ ۶۲/۰ ۶۹/۰ ۳۹/۰ --۸۷/۰۸۲/۰  -۷/۰ ۰/۱  X1 

۲۸/۰  ۳۴/۰- ۷۶/۰ ۸۴/۰  ۶۹/۰  ۹۲/۰  ۸۷/۰ ۹۱/۰ ۹۱/۰ ۸۲/۰ ---۶۶/۰  -۰/۱  ۷۱/۰ X2  

-۰۸/۰- --------۸۷/۰ ۸۳/۰ ۸۳/۰ ۶۲/۰  ۰/۱  -۸۱/۰X3  

-۴۸/۰- ۵۸/۰ ۶۵/۰  ۷۶/۰  ۶۷/۰  ۵۸/۰ ۷۲/۰ ۷۸/۰ ۴۷/۰ ---۰/۱  ۶۲/۰۶۶/۰ ۸۲/۰ X4  

-۲۸/۰ --------۹۷/۰ ۹۱/۰ ۰۰/۱  ۸۵/۰  ۸۳/۰ -۸۷/۰X5  

-۲۴/۰ --------۹۴/۰ ۰/۱  ۹۱/۰ ۸۵/۰۸۳/۰ -۹۹/۰X6  

-۲۱/۰ --------۰۰/۱  ۹۴/۰ ۹۷/۰ -۸۷/۰ -۹۱/۰X7  

۱۵/۰  ۳۳/۰- ۸۴/۰ ۸۶/۰  ۵۵/۰  ۸۲/۰  ۸۵/۰ ۸۸/۰ ۸۵/۰ ۰/۱ ---۴۷/۰  ۵۲/۰۸/۰ ۳۹/۰ X8  

۱۳/۰  ۴۲/۰- ۸۷/۰ ۹۲/۰  ۷۶/۰  ۹۳/۰  ۸۷/۰ ۹۸/۰ ۰/۱ ۸۵/۰ ---۷۸/۰  -۹/۰ ۶۹/۰ X9  

۱۹/۰  ۳۲/۰- ۹۲/۰ ۹۵/۰  ۷۵/۰  ۹۳/۰  ۹۱/۰ ۰/۱ ۹۸/۰ ۸۸/۰ ---۷۲/۰  -۹/۰ ۶۲/۰ X10  

۲۷/۰  ۲۵/۰- ۹۰/۰ ۹۲/۰  ۵۶/۰  ۸۹/۰  ۰/۱ ۹۱/۰ ۸۷/۰ ۸۵/۰ --۷۱/۰۵۸/۰  -۸۷/۰  ۵۳/۰ X11  

۱۷/۰  -۸۸/۰ ۹۲/۰  ۷۴/۰  ۰/۱ ۸۹/۰ ۹۳/۰ ۹۳/۰ ۸۲/۰ ---۶۷/۰  -۹۲/۰ ۶۵/۰ X12  

۰۸/۰  ۳۳/۰- ۵۹/۰ ۶۶/۰  ۰/۱ ۷۴/۰  ۵۶/۰ ۷۰/۰ ۷۶/۰ ۵۵/۰ ---۷۶/۰  -۶۹/۰ ۷۶/۰ X13  

۲۵/۰  ۲۷/۰- ۹۸/۰ ۰/۱  ۶۶/۰  ۹۲/۰  ۹۲/۰ ۹۵/۰ ۹۲/۰ ۸۶/۰ ---۶۵/۰  -۸۴/۰ ۵۸/۰ X14  

۲۱/۰  ۲۳/۰- ۰/۱  ۹۸/۰  ۵۹/۰  ۸۸/۰  ۹۰/۰ ۹۲/۰ ۸۷/۰ ۸۴/۰ ---۵۸/۰  -۷۶/۰ ۴۸/۰ X15  

۶۴/۰  ۰۰/۱  --------۲۱/۰ ۲۴/۰ ۲۸/۰ --۳۴/۰۲۵/۰X16  

۰/۱ ۶۴/۰ ۲۱/۰ ۲۵/۰  ۰۸/۰  ۱۷/۰  ۲۷/۰ ۱۹/۰ ۱۳/۰ ۱۵/۰ -----۲۸/۰ ۳۱/۰ X17 

  

کنـد،  وب ارزيـابي مـي   را خـ ۹/۰ تا   ۸/۰ از   KMOريب  ض) ۱۵ (

 متغير اقليمـي نـشان      ۱۷ مقادير همبستگي    ۳جدول  چنين در    هم

که متغيرهاي اقليمي در بين خود      با توجه به اين   . داده شده است  

، بنـابراين کـارايي روش      )۱۴ (از همبستگي بااليي برخوردارنـد      

  .دشوييد ميأل عاملي تيتحل

 مقادير ويژه، سهم واريانس و درصـد واريـانس        ۴جدول  در  

هاي اصلي نشان داده شده     لفهؤتجمعي حاصل از روش تجزيه م     

لفـه اول از مقـادير      ؤ، سه م  ۳شکل  مطابق با اين جدول و      . است

 درصد واريانس   ۹۲ برخوردار بوده که در حدود       ۱ويژه بيش از    

 درصـد   ۷/۶۹ل  چنـين عامـل او     شـوند، هـم   ها را شامل مـي    داده

کند و نسبت به عامـل دوم اخـتالف قابـل           تغييرات را بازگو مي   

عامـل دوم و سـوم      . دهـد توجهي در درصد واريانس نشان مـي      

 درصـد و پـس از آن اخـتالف سـهم            ۱۴/۱۰ و   ۹۸/۱۱ترتيب   به

واريانس کاهش يافته و از عامل چهارم سهم واريانس ويژه کمتر 

زش متغيرهاي اوليـه کمتـر      شده، در حقيقت ارزش آن از ار       ۱از  

  .هاي بعدي حذف شدند شده، بنابراين در تجزيه و تحليل

هـاي اصـلي و دوران واريمـاکس    لفـه ؤبا استفاده از تحليل م    

 ۴ماتريس بار عاملي تـشکيل گرديـد کـه نتـايج آن در جـدول                

لفـه  ؤدهد در م   نشان مي  ۵جدول  طورکه   همان. آورده شده است  

، تعداد روزهاي بـاراني     )X1(برفي  اول متغيرهاي تعداد روزهاي     

)X8(         متـر    لـي ي م ۵، تعداد روزهاي باراني با بارش بيش از)X9( ،

، )X10(متـر     ميلـي  ۱۰تعداد روزهاي بـاراني بـا بـارش بـيش از            

، متوسط  )X12(، متوسط بارش بهاره     )X11(متوسط بارش ساالنه    

همبستگي از  ) X15(و متوسط بارش زمستانه     ) X14(بارش پاييزه   

 درصد از سهم واريانس     ۷۰باشد و حدود    زيادتري برخوردار مي  

 ۷/۰دليل همبستگي قـوي بـاالتر از         هب. شودمتغيرها را شامل مي   

ـ          متغير صـورت عامـل     ههاي بارش با اين عامـل، نامگـذاري آن ب

لفه دوم، متغيرهاي تعـداد روزهـاي       ؤدر م . بارش صورت گرفت  

، ميانگين رطوبت نسبي    )X3(نه  ، مقدار تبخير ساال   )X1(يخبندان  

، ميــانگين )X5(، ميــانگين حــداکثر دمــاي ســاالنه )X4(ســاالنه 

و متوسط  ) X7(، ميانگين دماي ساالنه     )X6(حداقل دماي ساالنه    

از اهميت بيشتري برخوردار بوده و حدود       ) X13(بارش تابستانه   

شود، با توجه به     درصد از سهم واريانس متغيرها را شامل مي        ۱۲

  هاي دمايي با همبستگي منفي در زير گروه اين         که کليه متغير   ناي
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۶۴  

  مقادير ويژه، سهم واريانس و درصد واريانس تجمعي سه مؤلفه. ۴جدول 

  ۳  ۲  ۱  هاعامل

  ۷/۱  ۰/۲  ۸/۱۱  مقادير ويژه

  ۱/۱۰  ۹/۱۱  ۷/۶۹  سهم واريانس

  ۸/۹۱  ۷/۸۱  ۷/۶۹   واريانس تجمعييدرصد تجمع

  

  
   عامل مورد مطالعه۱۷واريانس در تغييرات درصد . ۳شکل 

  

اند، اين عامل بـه نـام عامـل دمـاي سرمايـشي              عامل قرار گرفته  

لفه سـوم کـه متغيرهـاي سـاعت آفتـابي           ؤگذاري شد و در م     نام

)X16 (     و متوسط سرعت باد)X17 (     سهم بيشتري دارند در حدود

دهند و اين عامل به نـام        درصد واريانس متغيرها را نشان مي      ۱۰

  . باد و ساعات آفتابي ناميده شدعامل

 تغييـرات مکـاني عامـل بـارش را در منطقـه مـورد               ۴شکل  

طورکه مشخص است کمترين مقـدار     همان. دهدمطالعه نشان مي  

باشد که در ناحيه جنوب شـرقي و بيـشترين           مي -۹/۰اين عامل   

باشد که در مناطق غربي در محـدوده منطقـه           مي ۳۶/۵مقدار آن   

و خـداقلي و    ) 24 ( و همکاران    هوسل ،ديدکوهرنگ مشاهده گر  

 را مــرز تفکيــک در نظــر گرفتــه و ۷/۰منحنــي ) ۱۰ (همکــاران 

 مناطقي است کـه عامـل       ۷/۰معتقدند که مناطق با امتياز بيش از        

عوامل استيال داشته و نمود اقلـيم منطقـه         مربوطه نسبت به ساير     

 براسـاس   ۷/۰در اين بررسي منحني     . شوداز اين عامل ناشي مي    

و جنوبي  ) چادگان، داران و گلپايگان   (عامل بارش، بخش غربي     

ــاطق تفکيــک نمــوده اســت و  ) ســميرم(اســتان  را از ســاير من

 درصـد از    ۹۰ مشخص است در حدود      ۴طورکه در شکل     همان

  .باشد مي۷/۰متياز عاملي بارش آنها کمتر از سطح استان ا

. دهد دما را نشان مي    يعني تغييرات مکاني عامل دوم      ۵شکل  

انـد، امـا    اگرچه در اين زيرگروه متغيرهـاي دمـايي قـرار گرفتـه           

 ديگر يرهايمتغ به نسبت يباالتر يهمبستگ يشيسرما يرهايمتغ

ل ساالنه منفي   که همبستگي با پارامتر تبخير پتانسي      يطور به دارند

تغييرات مکاني اين عامـل     . باشدو با روزهاي يخبندان مثبت مي     

 در  ۷/۱ در مناطق شرقي در محدوده خور و بيابانک تـا            -۵/۱از  

چنـين منحنـي     هم. منطقه مرکزي به سمت غرب مشاهده گرديد      

هاي مرکزي و جنوب شرقي و غـرب شـامل منـاطق             بخش ۷/۰

ان، داران و گلپايگـان را از       ا، ميمه، چادگ  ضمرکزي اصفهان، شهر  

  .نمايدنواحي ديگر جدا مي

عامل باد و ساعات آفتابي شامل متغيرهاي مربوط به سرعت          

کمتـرين امتيـاز ايـن عامـل     . هاي آفتابي است باد و تعداد ساعت   

 مربوط به حوالي ايستگاه کاشان و بيشترين مقدار آن برابر           -۹/۲

باشـد، بنـابراين    مـي باشد که در منطقه جنوب شـرقي         مي ۹/۱با  

طورکه مشخص است نواحي شمالي منطقه داراي سـرعت          همان

  باد کمتر و به سمت منـاطق جنـوب شـرقي و شـرق بـر مقـدار            



  …)علف پشمکي(Bromus tomentellus بررسي خُواقليمي گونه 

۶۵  

  |>۶/۰|ر ي با مقادي اصليهالفهؤه به ميلفه اول حاصل از تجزؤ سه مي ماتريس بار عاملي دوران يافته برا.۵جدول 

  )باد(مؤلفه سوم   )دما سرمايشي(مؤلفه دوم   )بارش(مؤلفه اول   متغير

X1  ۹۳۹/۰  -  
X2  ۷۵۱/۰ -  -  

X3  - ۷۷۱/۰-  -  

X4  - ۸۱۶/۰  -  

X5  - ۸۳۶/۰-  -  

X6  - ۹۲۹/۰  -  

X7  - ۸۹۸/۰-  -  

X8  ۹۱۹/۰ -  -  

X9  ۸۱۱/۰ -  -  

X10  ۸۷۱/۰ -  -  

X11  ۹۰۰/۰ -  -  

X12  ۸۳۱/۰ -  -  

X13  - ۷۵۱/۰  -  

X14  ۹۰۳/۰ -  -  

X15  ۹۲۱/۰ -  -  

X16  - -  ۸۸۳/۰  

X17 - -  ۹۱۷/۰  
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  در استان اصفهانبارش  نقشه پراکندگي امتيازات عامل .۴ شکل

  

ور منـاطق کوهـستاني در      ضشـود کـه حـ     سرعت باد افزوده مـي    

فاصله بين ميمه و کاشان و اختالف فشار موجود در اين منـاطق             

تواند دليل بر کاهش سرعت باد در مناطق شمالي استان باشد           مي

. هاي آفتابي به سمت شـرق افـزوده شـده اسـت           تو تعداد ساع  

 مناطق شرق، جنوب و مرکز را جدا نمـوده          ۷/۰چنين منحني    هم

دهد اين منـاطق از سـرعت بـاد بيـشتري برخـوردار             و نشان مي  

  .)۶شکل (باشند  مي

  

  بررسي خواقليمي گونه علف پشمکي

  جهت بررسي تأثير عوامل اقليمي بر پراکنش گونه علف پشمکي 
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  در استان اصفهاندماي سرمايشي  نقشه پراکندگي امتيازات عامل .۵ شکل

  

از ماتريس امتياز عاملي استفاده شد و با انطبـاق نقـشه پوشـش              

بنـدي شـده متغيرهـا و امتيـازات عـاملي،           گياهي با نقشه شـبکه    

عنـوان گونـه     هاي داراي اين گونـه بـه      امتيازات هر يک از سلول    

مناطق عاري از اين گونـه تعيـين        چنين   غالب، گونه همراه و هم    

 ۳توجه به امتيازات اسـتخراج شـده، متوسـط امتيـازات            با. گرديد

 ۶جدول  عامل در سه تيپ ذکر شده، مشخص شد و نتايج آن در             

هـاي هـر    طورکلي اطالعات اين جدول ويژگـي      اشاره گرديد، به  

  .دهدها را نسبت به عوامل استخراج شده نشان مييک از تيپ

  

  عنوان گونه غالب پشمکي بهتيپ علف 

عنوان گونه غالب در     هاي اين گونه در استان اصفهان به      رويشگاه

ــار و معــادل ۶۵۱۹۸۰حــدود   درصــد مراتــع اســتان ۵/۱۰ هکت

مه خشک معتـدل اسـتان      يشتر در مناطق ن   ين گونه ب  يباشد و ا   مي

 فاکتور اصلي را در     ۳ امتيازات عاملي    ۶جدول  . شوديمشاهده م 

در نگـاه   . دهـد  گونه علف پشمکي نـشان مـي       محدوده گسترش 

نخست تفاوت فاحش امتياز عامل بارش اين مناطق بـا منـاطقي            

. گـردد باشـد، مالحظـه مـي     که فاقد گونـه علـف پـشمکي مـي         

هاي اصلي ايـن گونـه عامـل بـارش بـا            که در رويشگاه  طوري به

 -۳۵/۰ برابـر منـاطق فاقـد گونـه کـه برابـر              ۴ نزديک بـه     ۰۷/۱

چنـين از عامـل دوم نيـز         هـم . ياز کسب نموده است   باشد، امت  مي

 ۳ را کسب نموده که بيش از        ۶۲/۰هاي اين گونه امتياز     رويشگاه

عامل سوم اگرچـه    . باشدهاي آن مي  برابر مناطق خارج رويشگاه   

کند ولي بـا امتيـاز       درصد تغييرات را بازگو مي     ۱/۱۰در مجموع   

برخـي از  .  اسـت  در اين منطقه اثر گذار بـوده   ۲۹/۰منفي معادل   

ميانگين بارش سـاالنه    : هاي اقليمي اين مناطق عبارتند از     ويژگي

گـراد و    درجه سانتي  ۹/۱۲متر، ميانگين دماي ساالنه      ميلي ۲/۴۷۲

 و ارتفـاع    )۷جدول  (باشد   روز مي  ۶/۹۶تعداد روزهاي يخبندان    

 ۲۵۴۴شوند در حـدود     متوسط مناطقي که اين گونه را شامل مي       

  .باشدمتر مي

  

  عنوان گونه همراه تيپ علف پشمکي به

 ۴/۴۲ هکتـار، حـدود      ۲۶۲۶۵۳۰اين مناطق با سطحي معادل بـا        

ايـن  . دهـد درصد از سطح مراتع استان را به خود اختصاص مي         

عنوان گونه همراه در منـاطق خـشک، مرطـوب و نيمـه              گونه به 

چنـين در منـاطق نيمـه خـشک      شود، هم ه مي دمرطوب استان دي  

گونـه  . صـورت همـراه وجـود دارد    ين گونه بـه شديد و معتدل ا   

Astragalus verus ــراه ــه همـ ــتان گونـ ــر نقـــاط اسـ    در اکثـ

Bromus tomentellus دهـد تيـپ    نـشان مـي  ۶جدول . باشدمي

عنـوان گونـه همـراه از عامـل بـارش، دمـاي          علف پـشمکي بـه    

   -۲۹/۰ و   ۷۷/۰،  ۷۳/۰ترتيب   سرمايشي و باد و ساعات آفتابي به      



  …)علف پشمکي(Bromus tomentellus بررسي خُواقليمي گونه 

۶۷  
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  در استان اصفهان يباد و ساعات آفتابه پراکندگي امتيازات عامل  نقش.۶ شکل

  

  متوسط امتيازات عاملي در مناطق مختلف علف پشمکي. ۶جدول 

 )متر(ارتفاع متوسط  عامل باد عامل دماي سرمايشي عامل بارش نام گونه

  ۸/۲۵۴۳  -۲۲/۰ ۶۲/۰ ۰۷/۱ عنوان گونه غالبتيپ علف پشمکي به

  ۷/۲۱۲۸  -۲۹/۰ ۷۷/۰ ۷۳/۰ نوان گونه همراهعتيپ علف پشمکي به

  ۷/۱۲۲۱  ۱۲/۰  -۳۳/۰ -۳۵/۰ مناطق فاقد گونه علف پشمکي

  

تفاوت قابل توجه عامل بارش در ايـن        . امتياز کسب نموده است   

ـ       محدوده و منطقه   صـورت غالـب     هاي که گونه علف پـشمکي ب

کـه دو عامـل دمـاي    باشد، در حـالي حضور دارد، قابل تعمق مي   

شي و باد و ساعات آفتـابي در ايـن دو محـدوده تفـاوتي               سرماي

: هـاي اقليمـي ايـن منـاطق عبارتنـد از          برخـي از ويژگـي    . ندارد

متـر، ميـانگين دمـاي سـاالنه         ميلـي  ۵/۳۸۹ميانگين بارش ساالنه    

 روز  ۷/۱۰۴گراد و تعـداد روزهـاي يخبنـدان          درجه سانتي  ۳/۱۳

ـ         )۷جدول  (باشد  مي ن گونـه را     و ارتفاع متوسط منـاطقي کـه اي

  .است متر ۲۱۲۹شوند در حدود شامل مي

  

  مناطق فاقد گونه علف پشمکي

ور اين گونه   ضاز مناطق غرب استان به سمت مناطق شرقي از ح         

 و سـطحي    )۷شکل  (صورت غالب و همراه کاسته شده است         به

باشـد در حـدود     از استان کـه فاقـد گونـه علـف پـشمکي مـي             

درصـد اسـتان را شـامل        ۷۰ هکتار است کـه تقريبـاً        ۷۳۳۹۳۹۰

مناطق فاقد اين گونه در اقليم بسيار خشک استان بيشتر          . شود مي

دهـد کـه از عوامـل بـارش،          نشان مي  ۶جدول  . شودمشاهده مي 

 -۳۳/۰،  -۳۵/۰ترتيـب    دماي سرمايشي و باد و ساعات آفتابي به       

هـاي اقليمـي    برخي از ويژگي  .  امتياز کسب نموده است    ۱۲/۰و  

متـر،   ميلـي  ۲/۸۸ميانگين بارش ساالنه    : رتند از در اين مناطق عبا   

گراد و تعـداد روزهـاي       درجه سانتي  ۶/۱۷ميانگين دماي ساالنه    

  .باشد روز مي۷/۶۷يخبندان 

  

  بحث

هـاي مرغـوب و پـر توليـد مراتـع اقلـيم رويـشي               کاهش گونـه  

هاي اخيـر بـروز     استپي که در نتيجه سوء مديريت، طي سال         نيمه

هـاي مرتعـي از      فرسايش شديد عرصـه    يافته است از يک سو و     

  سوي ديگر ضرورت توجه محققين و متخصصين علوم مرتع را          
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۶۸  

 همراه به عنوان گونهيتيپ علف پشمك

 غالبهن به عنوان گويتيپ علف پشمك

 ي گونه علف پشمكفاقدمناطق     

  هاي اقليمي ساالنه در مناطق مختلف علف پشمکيميانگين متغير. ۷جدول 

  متغيرها
تيپ علف پشمکي 

  عنوان گونه غالببه

تيپ علف پشمکي 

  عنوان گونه همراه به

  مناطق عاري از گونه 

  علف پشمکي

 ۶۸/۶۷  ۶۴/۹۶  ۶۶/۱۰۴  )روز(داد روزهاي يخبندان ساالنه تع

  ۴۱/۳  ۴۶/۱۱ ۲۱/۱۵  )روز(تعداد روزهاي برفي 

  ۲۵/۹۱۵  ۸۹/۸۳۲ ۶۸/۸۰۸  )مترميلي(مقدار تبخير ساالنه 

  ۸۵/۳۸  ۳۰/۵۰ ۳۲/۴۶ )مترميلي(ميانگين رطوبت نسبي ساالنه 

  ۲۶/۲۵  ۴۲/۲۰ ۵۶/۲۰ )گراددرجه سانتي(ميانگين دماي حداکثر ساالنه 

  ۰۸/۱۰  ۱۱/۶ ۸۶/۵ )گراددرجه سانتي(ميانگين دماي حداقل ساالنه 

  ۶۵/۱۷  ۹۱/۱۲ ۳۰/۱۳ )گراددرجه سانتي(ميانگين دماي ساالنه 

  ۲۱/۲۷  ۲۸/۳۹ ۷۲/۳۸  )روز(تعداد روزهاي باراني 

  ۱۷/۶  ۵۷/۱۸ ۳۲/۱۷ )روز(متر ميلي۵تعداد روزهاي باراني با بارش بيش از

  ۷۹/۱  ۳۲/۱۱ ۲۷/۹ )روز(متر ميلي۱۰باراني با بارش بيش ازتعداد روزهاي 

  ۱۸/۸۸  ۲۳/۴۷۲ ۵۲/۳۸۹  )مترميلي(متوسط بارش ساالنه 

  ۱۳/۷  ۹۸/۱۶ ۱۱/۱۸  )مترميلي(متوسط بارش بهاره 

  ۳۵/۰  ۰۸/۱ ۹۹/۰ )مترميلي(متوسط بارش تابستانه 

  ۳۵/۶  ۴۱/۳۷ ۷۰/۲۸  )مترميلي(متوسط بارش پاييزه 

  ۵۵/۱۵  ۸۰/۵۹ ۲۲/۴۳ )مترميلي(ش زمستانه متوسط بار

  ۳۸/۳۱۷۳  ۰۲/۳۱۲۷ ۹۸/۳۰۷۵  )ساعت(هاي آفتابي ساعت

 ۱۳/۱  ۱۵/۱ ۱۶/۱  )نات(متوسط سرعت باد 
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  در استان اصفهان Bromus tomentellusنقشه پراکنش گونه . ۷شکل 

  

هايي که بتوانند ضمن حفاظت خاک از توليد قابل         به برخي گونه  

  طـورکلي علـف      بـه . وردار باشند، جلب نموده اسـت     قبولي برخ 

هـاي افـشان و فـراوان در        دليل داشتن ريشه   ه ب )Grass(هاگندمي

چنـين توليـد     اي برخوردارند، هـم   حفاظت خاک از اهميت ويژه    

هـا  هـاي گنـدمي   آوري زيـاد از ديگـر ويژگـي       بذر فراوان و زاد   

  Bromus tomentellusهاي علف گنـدمي يکي از گونه. باشد مي

اين گونه مقاوم به شدت چراي بـاال و از          . است) علف پشمکي (

بـر ايـن    . شـود استپي محسوب مي  توليد کنندگان مهم مراتع نيمه    



  …)علف پشمکي(Bromus tomentellus بررسي خُواقليمي گونه 

۶۹  

اساس در اين مطالعه خو اقليمي اين گونه مورد بررسي قـرار            

هـاي اقليمـي آن امکـان توسـعه و          گرفت تا با تعيين ويژگـي     

ين منظـور در ايـن      بد. گسترش اين گونه با ارزش ميسر گردد      

 متغير اقليمي که از اهميـت بيـشتري برخـوردار           ۱۷مطالعه از   

بودند، استفاده گرديد و با روش تحليل عاملي تعداد متغيرهـا           

ــ ــل م ــذکور  ؤرا کــاهش داده و عوام ــه م ــراکنش گون ــر پ ثر ب

نتايج نشان داد که بـا اسـتفاده از روش تحليـل            . مشخص شد 

 ۳امل کاهش يافـت و ايـن         ع ۳ به   ۱۷عاملي تعداد متغيرها از     

شـوند  ها را شامل مي    درصد واريانس داده   ۹۲د  عامل در حدو  

ترتيب اهميت عبارتند از عامل بـارش، دمـاي          و به ) ۴جدول  (

چنين با توجه بـه نتـايج        سرمايشي و باد و ساعات آفتابي، هم      

ـ          به ثير را در   أدست آمده، عوامل اقليمي بارش و دما بيشترين ت

ــه ضحــ در ) غالــب و همــراه (Bromus tomentellusور گون

 و ۷/۶۹ترتيـب   اند و اين عوامل بـه  سطح استان اصفهان داشته   

 درصد واريانس کل را بـه       ۶۹/۸۱ درصد و در مجموع      ۹۸/۱۱

ايـن نتــايج بــا نتــايج شــيراني و  . دهنــد خـود اختــصاص مــي 

ــاران  ــا)۱۲ (همکـ ــي و همکـ ــداقلي و )۱۴ (ران ، عظيمـ ، خـ

پــژوه ، ديــن)۱۸ (، گرامــي مطلــق و شـبانکاري  )۹ (همکـاران  

) 25 ( و همکـاران      پيندا مارتينز  ،  )22 ( و همکاران    آرايا،  )۱۱ (

عنـوان متغيرهـاي اصـلي زيـست        که عوامل بارش و دما را به      

شيراني و همکـاران در     . اند هم خواني دارد   اقليمي بيان نموده  

ژوهش خود دريافتند که متغيرهاي اصلي زيست اقليمي کـه          پ

کنـد شـامل     درصد از پراش متغيرهاي اوليه را بيان مي        ۸۳/۹۲

بارش، دماي گرمايـشي، گـرد و غبـار، بـاد و رطوبـت اسـت             

) ۱۲.(  

ــم  ــا مه ــاط ب ــده در    در ارتب ــتخراج ش ــل اس ــرين عوام ت

اي گونه علف پشمکي بـا منـاطقي کـه ايـن گونـه              ه رويشگاه

هـاي بـارش و دمـا نقـش بـارزي دارنـد،       حضور ندارد، عامل  

هــاي آن عوامــل بــارش و دمــاي کــه در رويــشگاهطــوري بــه

کـه در   سرمايشي از امتياز بـااليي برخـوردار بـوده، در حـالي           

صـورت منفـي نمـود       همناطق خارج رويشگاه، اين دو عامل ب      

سوم يعني باد و ساعات آفتـابي در مجمـوع      عامل  . يافته است 

کنـد، ولـي ايـن       درصد واريانس کل را بـازگو مـي        ۱۰حدود  

ثر ؤهـاي ايـن گونـه مـ        صورت منفي در رويـشگاه    عامل نيز به  

ـ        . بوده است  صـورت غالـب     همقايسه مناطقي که ايـن گونـه ب

صورت گونه همراه صـرفاً ديـده        هحضور دارد با مناطقي که ب     

در عامــل دمــاي سرمايــشي مالحظــه شــده، تفــاوت انــدکي 

 درصد در امتيـاز عامـل       ۳۰که تفاوت حدود    شود، حال آن   مي

بارش نشان از تفاوت قابل توجه در خـو اقليمـي ايـن گونـه               

هـاي ايـن    يافتـه نسبت به عامل بارش است، بنـابراين مطـابق        

هـاي ايـن گونـه    کننده در رويـشگاه  پژوهش آنچه عامل تعيين   

چه رويشگاه گونه   چنان. باشدارش مي ثيرگذار است، عامل ب   أت

علف پشمکي با متغيرهاي اوليـه مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد،              

هـاي  چنـين رويـشگاه    هم. گرددييد مي أعوامل محاسبه شده ت   

سرد که در آن    اين گونه در استان اصفهان با اقليم سرد تا نيمه         

تعداد روزهاي برفي و يخبندان باال و متوسـط بـارش سـاالنه             

متـر منطبـق اسـت کـه نتـايج صـادقيان و               ميلـي  ۴۰۰ بيش از 

ايشان دامنـه پـراکنش ايـن       . کندييد مي أهمکاران نيز آن را ت    

متـر بـارش سـاالنه گـزارش         ميلـي  ۸۰۰گونه را نـواحي تـا       

ور ايـن   ضدر نواحي مرتفع و شيب شمالي ح      ). ۱۳ (اند   کرده

هـاي شـمالي     نقاط پست بوده زيـرا در شـيب        گونه بيشتر از  

هـاي  ميزان رطوبت باال و درجـه حـرارت نـسبت بـه شـيب      

 کمتــر و در حقيقــت کــارايي رطوبــت بيــشتر اســت، جنــوبي

ور ايـن گونـه در منـاطق رويـشي          ضطورکه افتخاري حـ    همان

هـاي   متر و بيـشتر در شـيب  ۲۲۰۰- ۳۰۰۰استپي را در ارتفاع     

  ).۱ (داند شمالي مي

هاي قـوي و افـشان در سـطح         دليل داشتن ريشه   اين گونه به  

توانـد در ارتفاعـات برفگيـر اسـتقرار يابـد و            خاک به خوبي مي   

اي و يقه پهن اين گونه بـه خـوبي          دليل سيستم ريشه   چنين به  هم

پوشاند و در حفاظت خاک و کاهش روانـاب         سطح خاک را مي   

ثري دارد، بدين   ؤناشي از ذوب برف و فرسايش نقش م       سطحي  

هاي آب زيرزميني ترتيب باعث افزايش نفوذ آب و تقويت سفره       

گردد، بنابراين اين گونه جايگاه ارزشمندي در عرصـه منـابع           مي

  .طبيعي تجديد شونده دارد
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