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  دهيكچ
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  مقدمه
را  یطـ یاثرات مح یعیطب يهاستمیعت و در اکوسیاهان در طبیگ
 يدارنـد بـرا   یثـابت  ریبـاً تقدهند و چون مکان مینشان  خوبیبه

 میمناسب هستند، تمـا  یاتیش حیم رویاقال يک و جداسازیتفک
رات آنهـا از عوامـل محـدود کننـده     ییـ و تغ ییهوا و آبعناصر 

 میالبتـه تمـا   ).2ند (یآمی حساببه هایرستن یانتشار و پراکندگ
مناسب نخواهنـد بـود بلکـه     مییطبقات اقل یبررس ياهان برایگ

ص یتر باشند کمتر در تشخعیاهان وسیک گیان اکولوژدمیهرچه 
رونـد و بـالعکس، هـر چـه محـدوده      می کاربه یشیرو يهاپهنه

شـتر در  یمحـدودتر باشـند ب   یاهیگ يهاک گونهی) اکولوژمیدان(
 میــداناگــر  .)2نــد (مؤثر یشــیم رویک اقــالیــص و تفکیتشــخ
 ینـ یط معیاه بـه محـ  یـ گ محدود باشد انتشار آن یک نباتیاکولوژ

ـ شود و در امیمحدود  م یو اقلـ  و هـوا  آبن راسـتا، شـاخص   ی
شـتر مـورد اسـتفاده قـرار     یب مـی یمات اقلیشده و در تقس ینیمع
و  هـا سـاله کی، چندساله نسبت به میاهان بویگ اینرورد از یگمی
تر مناسب یشیم رویص اقالیک و تشخیتفک يبرا یاهان زراعیگ

مناطق با  يبندک و گروهیتفک یعنی مییاقل يبند). پهنه2هستند (
ــیو ــایژگ ــییاقل يه ــه از د  م ــابه، ک ــه   یمش ــورد توج ــاز م رب

در  مـی نقـش مه  یاهی). پوشش گ3بوده است ( هاستیاکولولوژ
 معـرف  عنـوان بـه توانـد  مـی دارد و در اصـل   مـی یاقل بنديپهنه

در مناطق مختلـف   یو توپوگراف مییاقل ياز الگوهااي مجموعه
ن نکتـه اشـاره   یـ ن موضوع بـه ا یدر ارتباط با ا) 1( آخانی باشد،
م بـر  یو اقل یاهیپوشش گ يهاق نقشهیتوان از تطبمیکند که می
اسـتفاده کـرد. در    مییست اقلیمناطق ز ییشناسا يبرا ،گریکدی

 يهـا گونـه  يبـرا  یمختلفـ  يهـا ن موضوع پـژوهش یارتباط با ا
ه اسـت کـه   ران و جهان انجام شـد یمختلف و در نقاط مختلف ا

) بـا  10( و همکـاران  ییغمـا یر اسـت:  ین آنها به شرح زیترمهم
 مـی یعوامـل اقل  تأثیر، به چند متغیره يآمار يهاروشاستفاده از 

ـ بر گسترش ت ـ اسـتان چهارمحـال و بخت   یجنگلـ  يهـا پی  ياری
ن یتـر مهـم را از  یشـ یگرما يپرداختند و عوامـل بـارش و دمـا   

 یمعرفـ  یجنگلـ  يهـا پیـ و ت هـا بر گسترش گونـه  مؤثرعوامل 
 گونــه مییخــواقل ی) در بررســ6(و خــداقلی  یکردنــد. صــبوح

Bromus Tommentellus  چهــار  ترتیــببــهدر اســتان اصــفهان
عوامـل   عنـوان بـه را  یعامل: بارش، دمـا، بـاد و سـاعات آفتـاب    

 کردند. یمعرف ین گونه مرتعیگذار در پراکنش و گسترش اتأثیر
 یاهیـ در پوشـش گ  مییاقل يمترها) به کاربرد پارا11( النیگاو 

 بـر  مـؤثر  مـی یاقلشاخص  100مطالعه بالغ بر  نیدر ا. پرداخت
بـه ثبـت    یهواشناس ستگاهیا 260که از ، یاهیپراکنش پوشش گ

واقع  یابیمورد ارز ایدر اسپان برینام ابهاي در منطقه ،بودند دهیرس
 لیـ و تحل هیو تجز چند متغیره يآمار روش، قین تحقی. در اشد
از  یسـطوح متفـاوت   يبنـد طبقـه  جی، نتارفتندگکار بهرا  ینیمتخ

پـارامتر   111نشـان دادنـد،    مییاقل يپارامترها نیرا ب یهمبستگ
کـه انتظـار    طـور همـان  .شـدند  میگروه بزرگتر تقس 5به  مییاقل
 يبنـد بر پهنـه  مؤثر يرهایمتغو درجه حرارت  یرفت بارندگمی

 يهـا روش) بـا  13همکـارانش (  و نزیمارت .دبودن یاهیپوشش گ
پرداختنـد،   یتیس کویمکز مییاقل يبندبه پهنه چند متغیره يآمار
در طول  یهواشناس ستگاهیا 37از  مییاقل يهاکار داده نیا يبرا
 مـی یمشـابه اقل  يهـا یژگـ یوبراسـاس   .سال برداشت شدند 30

در منطقه وجـود دارد کـه    مییمنطقه بزرگ اقل 2 مشاهده کردند
 نیتـر مهـم  .دشـو مـی  میتقسـ  مـی یاقل کمنطقه کوچـ  4د به خو

 :شامل ام گرفتبراساس آنها انج يبندکه پهنه مییاقل يهاپارامتر
 يهمراه با مه و شبنم، روزهـا  يروزها ،یدرجه حرارت، بارندگ

 يهمـراه بـا تگـرگ و روزهـا     يهمراه با رعـد و بـرق، روزهـا   
  بودند. انخبندی

بـر   مؤثر مییاقل یعوامل اصل ین پژوهش، بررسیهدف از ا 
 چنینهمو ) 1(شکل  Taverniera glabra یاهیپراکنش گونه گ

ران بـا اسـتفاده از   یـ در سـطح ا  مـی یعوامـل اقل  يهـا ه نقشهیته
   باشد.می چند متغیره يآمار يهاروش

  

   هاروشمواد و 
 سـازمان از  شـده  اخـذ  اطالعـات حاضر با استفاده از  قیتحقدر 

رویشـی   میاقلـ کـه از نظـر    میاقلی ریمتغ 137ر کشو یهواشناس
 کنتـرل از  پس ها. این دادهندداشتند، انتخاب شد يشتریب اهمیت

، منطقـه) سینوپتیک معتبر  يهاستگاهیاصحت (با استفاده از آمار 
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 قـرار  اسـتفاده  مـورد  پـژوهش این  یاطالعات گاهیپا جادیاجهت 
از  ترتیـب بـه  هـا بررسی همگنی و نرمال بودن داده يبرا. ندگرفت

رونوف میاســـ  -کلمــوگروف  آزموني ران تــست و هاآزمون
ـ تولمورد استفاده جهت  يهاستگاهیا. دشاستفاده   گـاه یپاایـن   دی
 داخـل ي سـینوپتیک و کلیمــاتولوژي  هاایستگاه کلیه، یاطالعات

 مـورد  يهاستگاهیر اي آمــاري دهااســت. طــول ســال رانیا
کلـی نتـایج تجزیـه و     طوربه .باشدمی 2010 تا 1951از  استفاده

 بود خواهدي گسترده هام به پهنهمیزمانی قابل تع میتحلیل اقلی
ي هـا داده) Interpolationی (یـاب انمی يهاروشاز  استفاده با که

 به توجه با نی). بنابرا5( شود لیتبداي ي پهنـههاداده بهاي نقطه
ــراکم ـــذیري  ت ــاریمتغو تغییرپ ــاب يه ــتفاده از   یانتخ ــا اس و ب

است اقدام به تحلیـل واریـوگرام    یبارندگمتغیرترین پارامتر که 
 براسـاس تعیین اندازه فاصله مناسب ابعاد شـبکه شـد کـه     يبرا

تعیین اندازه  يبرامناسب (دامنه)  فاصلهواریـوگرام  تحلیل نتایج
 لـومتر یک 35×35، انـدازه  نیبنـابرا  .گردیــد  مشخص شبکه این
ستون  137به این ابعاد ماتریسی با  توجه باانتخاب و  رانیا يابر

 ریمقادحاصل و  ران،یاسرتاسر  يف) برای(رد1267(متغیرها) و 
 هـا مکـان در هـر یـک از    کریجنیـگ  روشبه میاقلیمتغیرهـاي 

ـ گرد)، بـرآورد  کریجنیـگ  شبکهي هاگـاهگره(  بـا  ).2د (نقشـه  ی
بـا   میاقلی يرهایمتغدام از ي سنجش هرکهاتوجه به اینکه واحد

، گریهمـد بـا   هاریمتغ حیصح سهیمقاهم تفاوت دارد، لذا جهت 
 تـا ، شـوند مـی  لیتبـد  شـده اسـتاندارد   Z کلیه آنهـا بـه نمـرات   

اسـتاندارد   سیمـاتر  جـاد یاو پس از  ندیدرآواحد  هم صورتبه
. تحلیـل  گرفـت صورت  (Factor Analysis) یعاملشده، تحلیل 

 يتعـداد  نیب یدرون یهمبستگوجود  ریتفس يبرا یروش یعامل
، سـتند ینکه قابـل مشـاهده    یعوامل قیطرقابل مشاهده از  صفت

و اسـتفاده از   هـا ش کـاهش حجـم داده  رو ایـن هدف د. باشمی
ایـن  ي مربوط به عوامل غیرقابل مشاهده حاصـل از  هابینیشیپ

دو  .اسـت  يبعـد  يآماري هاکار بردن آنها در تحلیلو به روش
ــ ــار سیاترم ــامل ب ـــاز (Factor Loading) یع ــاملو امتی    یع

 (Factor Score)  کلیـه  کـه  هسـتند  یعـامل  تجزیـه هدف نهـایی 
 یهمبستگ هاعامل یـرد. بارگمی انجام سیماتردو  اینروي  رهایتفس

 يبرارا که  یاصلي هاریمتغو  یعامل تحلیلي حاصل از هاعامل نیب
دهـد و  مـی  حیتوضـ  رنـد یگمـی  ارقـر مورد اسـتفاده   هاساختن عامل

را  عوامل یمکان يالگو کهاست  یعامل ازیامت سیماتر، گرید سیماتر
ـ ا سـطح در  ي هـا و بـــراي ترســـیم نقـــشه    دهـد مـی  نشـان  رانی

ـل تحلیـ ـــت  جهـــه  یاولي هـا داده عنـوان به چنینهم و هاعامــل
 یاملعـ  تحلیـل تحقیــق،   ایـن در . ـــود شمیاي اســتفاده خوشــه

و  (Principal Component Analysis) یاصـل ي هـا مؤلفـه  روشبـه 
ي هـا داده سیماترروي  (Varimax Rotation) دوران واریمــــاکس

و با استفاده از آن تعداد متغیرهـا کـاهش یافــت.     گرفتاولیه انجام 
 از یـک اسـت،   تـر کوچکآنها  ژهیویا مقدار  انسیوار کهیی هاعامل

 يدارا یاصــلهــر متغیـــر  رایــز ســتندین یاصــلمتغیــر  یــکبهتــر از 
 يدارا کهیی هاعامل قیتحقدر این  نی). بنابرا7است ( یکواریـانس 

 بررسـی  يبـرا  سپس. شدند انتخاباز یک بودند،  شیب ژهیو ریمقاد
  KMO.شـــد  اسـتفاده  KMOی از روش ــل عـــامل تحلیکــارایی 
 مقـدار  بـا  شـده مشـاهده   یهمبسـتگ مقـدار   سـه یمقا يبراشاخصی 
 است. یکو  صفربین  بیضراست. مقدار این  یجزئهاي همبستگی

و قـوي بـین    یخطـ  یهمبسـتگ اگر یک  باشد.می >1<KMOی یعن
 )1974( کایزر. بودبه یک خواهد  کینزدمتغیرها وجود داشته باشد 

  صورت زیر تقسیم نمود:را به KMOمقدار 
  .تاسـ  دیـ فم اریبس هاباشد تجزیه به عامل KMO< 9/0اگر  -1
 .است خوب هاعامل بهباشد تجزیه  KMO < 8/0> 9/0اگر  -2

د یمف هاه به عاملیصورت تجزاشد در آنب KMO >5/0اگر  -3
   ).8( نخواهد بود

، هـا که توسـط سـازمان جنگـل    یاهیدر مرحله بعد نقشه پوشش گ
غالـب در سرتاسـر    يهـا گونـه  براساسکشور  يزداریمراتع و آبخ

و  شـده بنــدي  شبکه کریجنیگ روشبهنیز  است، ران، آماده شدهیا
ي هـا مکـان (ســلول  1267یـک از  هردر  موجودگیـاهی  پوشش
مربـوط بـه    مـی یسـپس اطالعـات اقل   د.شـ ) مشـخص  بنديشبکه

 عنوانبهو استخراج  Taverniera glabraپراکنش گونه  يهاکسلیپ
 مـورد منطقـه   میاقلی تیوضع یابیارزو  یعاملتحلیل  يهايورود
ـ بـا اسـتفاده از روش تحل   بین ترتیو به ا دیداستفاده گر مطالعه ل ی
امتیـازات   SPSS افزار) در نرمDiscriminant Analysis( یصیتشخ
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   هاي گیاهی ایراندر تیپ Taverniera glabra. پراکنش گونه 1شکل 

  
 هـا ریمتغ میانگینبا هم جمع و  T. glabraپ گونه یتهاي سلول

غالـب و   صـورت بهکه گونه موردنظر  ییهاسلول ياو عوامل بر
  .دشهمراه بودند جداگانه محاسبه 

  

  جینتا
 ییکارا ی، بررسیل عاملیورود به مرحله تحل ين مرحله برایاول

ب یا ضـر یـ  KMOب یباشد کـه بـا محاسـبه ضـر    می این روش
ب یق ضـر یـ ن تحقیـ ر اسـت، در ا یپـذ امکان يریگت نمونهیکفا

ب ی) ضـر 1974( کـایزر آمـد،   دسـت بـه  %81برابـر   يریگنمونه
  یابیــخــوب ارز یلــیرا خ %9و  %8ن یبــ يگیــرنمونــهت یــکفا
  ).8کند (می

ش و پـراکنش  یـ نشان داد که رو یج عاملیدر مرحله بعد، نتا

عامل مختلـف   9ران حاصل تعامل یدر اT. glabra  یاهیگونه گ
ر ین عوامــل بــا مقــادیــ، اانــدآمــده 1باشــد کــه در جــدول مــی
انس یـ درصـد از وار  35/92ک، یـ ش از ی) ب (Eigen Valueژهیو

  ).1کنند (جدول میه یکل را توج
ل یج تحلیحاصله از نتا مییعوامل اقل به ق،ین تحقیدر ادامه ا

نقشـه مربـوط    ،مییهر عامل اقل ياشاره شده است و برا ،یعامل
 35×35 يهـا اطالعات حاصل از سلول براساسز یبه آن عامل ن

 افـزار سـرفر  ) در نـرم میتینـگ (لگـار  یجیکر روشبه لومتر ویک
)Surfer( هرکـدام از   ي، بـررو یکلـ  طـور بـه ه شـده اسـت.   یته

م یخطوط هـم مقـدار آنهـا، ترسـ     برروي ، اعدادعامل يهانقشه
توزیـع   براسـاس هـا  که با توجه به اینکه مقادیر عاملشده است 

  امـل داراي  باشند، مقـادیر مربـوط بـه هـر ع    مینرمال استاندارد 
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  . مقادیر ویژه، درصد واریانس و واریانس تجمعی هر یک از عوامل1 جدول

  عوامل
  مقدار ویژه

Eigen Value)(  
  درصد واریانس
Variance (%) 

  واریانس تجمعی
Cumulative (%) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

13/46  
80/19  
16/8  
72/5  
95/3  
13/3  
27/2  
2  
79/1  

71/29  
32/22  
58/9  
52/7  
80/6  
22/6  
25/4  
69/3  
22/2  

71/29  
04/52  
62/61  
15/69  
95/75  
17/82  
43/86  
12/90  
35/92  

  
ر هـر عامـل   یدرصد مقاد 68است و  -3+ تا 3پراکنش محدوده 

+ تـا  1ن محـدوده  یرند، بنابرایگمیقرار  -1+ و 1ن یاستاندارد ب
+ 1ر باالتر از یو مقاد میانگینک به یحالت نزد ياز نظر آمار -1

هـر   تـأثیر  یمنفـ  داًیا شـد یمثبت و  داًیر شدیمقاد -1و کمتر از 
   دهند.میعامل را نشان 

 ین همبسـتگ یشتریکه ب ییرهایعوامل از متغ ينامگذار يبرا
ن عوامـل  یـ با عامل مربوطه برخوردار بودند استفاده شده است ا

  عبارتند از:
  
 عامل درجه حرارت   -1

کند، میه یرا توج انس کلیدرصد از وار 71/29 ییتنهان عامل بهیا
ـ  ین عامل همبستگیر با ایسه متغ و یس 2طبق جدول  ش یمثبت ب

مربوط بـه   يهاریمتغ میکه تمایی). از آنجا2(جدول  دارند 7/0از 
درجه حرارت (حـداکثر درجـه حـرارت ماهانـه، حـداقل درجـه       

ساالنه  چنینهمماه و...)  12حرارت ماهانه، درجه حرارت روزانه 
ـ رگروه قرار دارنـد ا ین زیدر ا هاریمتغن یا میتما ن عامـل درجـه   ی

ن عامل را در کـل  یا ییفضا یپراکندگ 2حرارت نام گرفت، شکل 
باشـد کـه   میصورت نیبه ا هان نقشهیر ایدهد. تفسمیران نشان یا

به دقت نگـاه   یستیخطوط هم مقدار با بررويبه اعداد نقش بسته 
که  یی، جاهاشودمیانتخاب  ه قضاوتیپا عنوانبه، مرز صفر کرده

و کـم   یمقدار عامـل منفـ   یعنیرند یگمیقرار  -1 طرفبهاز صفر 
رنـد  یگمی+ قرار 1 طرفبهکه از صفر  ییباشد و بالعکس جاهامی
مثال  عنوانبهش هستند. یمقدار آن عامل مثبت و در حال افزا یعنی

باشـد،  مـی ران ین نقشه که مرتبط با عامل درجه حرارت در ایدر ا
مرز صفر  يران دارایا يریو کو يمناطق مرکز که شودمیمالحظه 

ن یکه ا باشندمیش ی+ در حال افزا1 طرفبههستند و از مرز صفر 
ـ و با واقع استن مناطق یهنده گرم شدن ادنشان ـ ت جغرافی و  ییای
مناطق غرب و شمال غرب  در .ن مناطق هم مطابقت داردیا مییاقل

 -1 طـرف بـه که از مرز صفر  شودمشاهده میران یو شمال شرق ا
ــزا ــال اف ــتند، دقیدر ح ــاًیش هس ــا ق ــع و دارای ــاطق مرتف  ين من

زاگـرس در غـرب و    يهـا مثـل رشـته کـوه    مـی مه يهاکوهستان
ـ شمال شرق و شمال غرب ا يهارشته کوه چنینهم  .هسـتند ران ی
ش عامل درجه حرارت در حال کـاه  میانگین طوربهن مناطق یدر ا
ـ ن هم با واقعیباشد و امی ـ ت جغرافی ـ ا مـی یو اقل ییای  کـامالً ران ی

 یعـامل  يهانقشه .باشدمیهنده صحت کار دنشانمطابقت دارد و 
 کـامالً ه شـده اسـت   یافزار سرفر تهتوسط نرم ،ن پژوهشیکه در ا

ایران  يو مرکز يریاگر در مناطق کو مثالًباشد، چرا که میح یصح
+ 1جاي قرارگیـري مـرز صـفر و    به قشرق و جنوب شر طرفبه

در حـال   -1طـرف  مقدار این نقشـه، اعـداد بـه   برروي خطوط هم
ــود. بودنــد، نشــانافــزایش   دهنــده عــدم صــحت و ســقم کــار ب
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   7/0تر از ماتریس بار عاملی دوران یافته بزرگ .2جدول 
  

  هاعامل                        
  متغیرها

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

 - - - - - -  -  -  9/0  حداقل حرارت ژانویه
 - - - - - - - -  9/0  حداقل حرارت فوریه
 - - - - - - - -  9/0  حداقل حرارت مارس
 - - - - - - - -  9/0  حداقل حرارت اکتبر
 - - - - - - - -  9/0  حداقل حرارت نوامبر
 - - - - - - - -  9/0  حداقل حرارت دسامبر

 - - - - - - - -  9/0  رت سالیانهحداقل حرا
 - - - - - - - -  -9/0  روزهاي یخبندان ژانویه
 - - - - - - - -  -9/0  روزهاي یخبندان فوریه
 - - - - - - - -  -9/0  روزهاي یخبندان دسامبر
 - - - - - - - -  -9/0  روزهاي یخبندان سالیانه
 - - - - - - - -  8/0  حداکثر حرارت مارس

 - - - - - - - -  8/0  ارت آوریلحداکثر حر
 - - - - - - - -  8/0  حداکثر حرارت می
 - - - - - - - -  8/0  حداکثر حرارت ژوئن
 - - - - - - - -  7/0  حداکثر حرارت ژوالي
 - - - - - - - -  7/0  حداکثر حرارت آگوست
 - - - - - - - -  8/0  حداکثر حرارت سپتامبر
 - - - - - - - -  9/0  حداکثر حرارت اکتبر
 - - - - - - - -  8/0  حداکثر حرارت سالیانه
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه ژانویه
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه فوریه
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه مارس
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه آوریل
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه ژوئن

 - - - - - - - -  9/0  ارت روزانه ژواليحر
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه آگوست
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه سپتامبر
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه اکتبر
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه نوامبر
 - - - - - - - -  9/0  حرارت روزانه دسامبر

 - - - - - - - -  9/0  الیانهحرارت روزانه س

 - - - - - - -  8/0 -  رطوبت نسبی مارس
 - - - - - - -  8/0 -  رطوبت نسبی آوریل
 - - - - - - -  9/0 -  رطوبت نسبی می
 - - - - - - -  9/0 -  رطوبت نسبی ژوئن
 - - - - - - -  9/0 -  رطوبت نسبی سپتامبر
 - - - - - - -  9/0 -  رطوبت نسبی اکتبر

 - - - - - - -  9/0 -  بت نسبی سالیانهرطو
 - - - - - - -  7/0 -  حداکثر رطوبت نسبی مارس
 - - - - - - -  7/0 -  حداکثر رطوبت نسبی آوریل
 - - - - - - -  8/0 -  حداکثر رطوبت نسبی می
 - - - - - - -  9/0 -  حداکثر رطوبت نسبی ژوئن
 - - - - - - -  9/0 -  حداکثر رطوبت نسبی سپتامبر
 - - - - - - -  9/0 -  حداکثر رطوبت نسبی اکتبر
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  7/0تر از بزرگ افتهیدوران  یبار عامل سی. ماتر2جدول ادامه 

  هاعامل                        
  متغیرها

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

 - - - - - - -  9/0 -  حداکثر رطوبت نسبی سالیانه
 - - - - - - -  9/0 -  حداقل رطوبت نسبی مارس
 - - - - - - -  8/0 -  حداقل رطوبت نسبی آوریل
 - - - - - - -  8/0 -  حداقل رطوبت نسبی می
 - - - - - - -  9/0 -  حداقل رطوبت نسبی ژوئن
 - - - - - - -  9/0 -  حداقل رطوبت نسبی سپتامبر
 - - - - - - -  9/0 -  حداقل رطوبت نسبی اکتبر

 - - - - - - -  9/0 -  سالیانهحداقل رطوبت نسبی 
 - - - - - -  9/0 - -  بارش ماهانه ژانویه 
 - - - - - -  9/0 - -  بارش ماهانه فوریه
 - - - - - -  8/0 - -  بارش ماهانه مارس
 - - - - - -  7/0 - -  بارش ماهانه نوامبر

 - - - - - -  9/0 - -  بارش ماهانه دسامبر 
 - - - - - -  8/0 - -  بارش ماهانه سالیانه

 - - - - -  7/0 - - -  روزهاي با بارش ژوالي 
 - - - - -  7/0 - - -  روزهاي با بارش آگوست
 - - - - -  7/0  - - -  روزهاي با بارش سپتامبر
 -  7/0 - - - - - - -  روزهاي با تندر می

 -  7/0 - - - - - - -  روزهاي با تندر سالیانه
 - -  7/0 - - - - - -  روزهاي با گرد و غبار آوریل
 - -  7/0 - - - - - -  روزهاي با گرد و غبار می 
 - -  7/0 - - - - - -  روزهاي با گرد و غبار ژوئن
 - -  7/0 - - - - - -  روزهاي با گرد و غبار ژوالي
 - -  8/0 - - - - - -  روزهاي با گرد و غبار آگوست
 - -  8/0 - - - - - -  روزهاي با گرد و غبار سپتامبر
 - -  7/0 - - - - - -  روزهاي با گرد و غبار سالیانه
 - - -  8/0 - - - - -  متوسط سرعت باد آوریل
 - - -  9/0 - - - - -  متوسط سرعت باد می
 - - -  8/0 - - - - -  متوسط سرعت باد ژوئن
 - - -  7/0 - - - - -  متوسط سرعت باد ژوالي
 - - -  8/0 - - - - -  متوسط سرعت باد آگوست
 - - -  9/0 - - - - -  متوسط سرعت باد سپتامبر
 - - -  9/0 - - - - -  متوسط سرعت باد اکتبر

 - - -  8/0 - - - - -  متوسط سرعت باد نوامبر 
 - - -  7/0 - - - - -  متوسط سرعت باد دسامبر
 - - -  9/0 - - - - -  متوسط سرعت باد سالیانه

 - - -  -  7/0 - - - -  ابري دسامبرروزهاي نیمه
 - - - - - -  9/0 - -  متر زمستانمیلی 10بارش بیش از

 - - - - -  7/0  - - -  متر تابستانمیلی 10بارش بیش از 
 - - - - - -  8/0 - -  متر پاییزمیلی 10بارش بیش از 

 - - - - - -  9/0 - -  متر زمستانمیلی 5بارش بیش از 
 - - - - -  7/0  - - -  متر تابستانمیلی 5بارش بیش از 

 - - - - - -  7/0 - -  متر پاییزمیلی 5بارش بیش از 

  9/0 - - - - - - - -  روزهاي با برف فصل زمستان
  9/0 - - - - - - - -  روزهاي با برف فصل بهار

  9/0 - - - - - - - -  روزهاي با برف فصل پاییز 
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   درجه حرارت یازات عاملیامت ییفضا یپراکندگنقشه  .2 شکل

  
در سرتاسـر   مـی عامـل اقلی  9کلی و براي تفسیر ایـن  طورهب

هاي ترسیم شده هر عامل، به این نحـو  ایران، و با توجه به نقشه
 خطـوط هـم   بررويرا  -1+ و 1 که سه مرز صفر، شودمیعمل 

طرف ، مناطقی که از مرز صفر بهکردهدقت نگاه ها بهمقدار نقشه
ق، مقدار آن عامل در حال + در حال افزایش باشند در آن مناط1

 -1 طـرف بـه باشد و بالعکس، مناطقی که از مرز صفر میازدیاد 
در حال افزایش باشند در آن منـاطق، مقـدار آن عامـل در حـال     

  باشد.میکاهش 
  

  یعامل رطوبت نسب -2
ه را یـ اول يرهایانس متغیدرصد از وار 32/22 ییتنهان عامل بهیا
 ين عامـل دارا یـ ر بـا ا یـ ت متغسـ یب 2 طبق جـدول  .کندمیان یب

ه ینکه کلی) و با توجه به ا2 (جدول دارند 7/0ش از یب یهمبستگ
ر گـروه قـرار دارنـد    ین زیدر ا یمرتبط با رطوبت نسب يهاریمتغ
 3نـام گرفـت. شـکل     ینـام عامـل رطوبـت نسـب    ن عامـل بـه  یا

دهد. مینشان  کل سطح ایران ن عامل را در یا ییفضا یپراکندگ
و  یشـود در منـاطق سـواحل شـمال    مـی که مشـاهده   طورهمان
در حال  یک به سواحل، عامل رطوبت نسبیو مناطق نزد یجنوب

راحتی از روي اعداد خطوط هم مقدار که ست و این بهاش یافزا
  ست.انند، قابل تشخیص کمیمثبت سیر  طرفبه
  

 عامل بارش زمستانه -3

ـ ه را بیـ اول يرهـا یانس متغیدرصد از کل وار 58/9ن عامل یا ان ی
 يهـا ز و ماهییبارش ماهانه فصل زمستان و پا يرهایکند، متغمی
، بـارش ماهانـه نـوامبر، دسـامبر، و بـارش      سه، ماریه، فوریژانو

 متـر میلـی  5و  متـر میلی 10ش از یب یبا بارندگ يساالنه، روزها
ن مـی بـه ه  .دارند ين گروه جایز، در اییفصل زمستان و فصل پا

 چنـین هـم عامل بارش زمستانه نام گرفـت   نامبه ن عاملیل ایدل
ران یـ ن عامـل در کـل ا  یـ ا ییفضـا  ینقشه پراکندگ 4طبق شکل 

مناطق غرب  شودمیکه مالحظه  طورهمانشود. میش داده ینما
منـاطق اسـتان    خصوصـاً ران (یـ در شـمال ا  یمنـاطق  چنینهمو 
ر منـاطق  ینسبت بـه سـا   يشتریالن) بارش فصول سرد سال بیگ
  ران دارند.یا

  
 عامل بارش تابستانه -4

درصد از کل واریانس متغیرهاي اولیه 52/7این عامل به تنهایی 
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  پراکندگی فضایی امتیازات عاملی رطوبت نسبینقشه  .3 شکل

  

  
  پراکندگی فضایی امتیازات عاملی بارش زمستانهنقشه  .4 شکل

  
، قرار گرفتن مانکند، علت نامگذاري این عامل به این میرا بیان 

ي جوالي، آگوست، سپتامبر، هانه ماههامتغیرهایی چون بارش ما
ــارش     ــا ب ــاي ب ــتان و روزه ــل تابس ــارش فص ــا ب ــاي ب   روزه

  

فصل تابسـتان کـه داراي همبسـتگی قـوي و      مترمیلی 5بیش از 
 در چنـین هـم باشند در یک زیـر گـروه هسـتند    می 7/0بیش از 

امل در ایـران نمـایش داده   نقشه پراکندگی فضاي این ع 5شکل 
 ین منـاطق یشتریشود که بمین نقشه مالحظه یشده است. طبق ا

دیگـر   ينسبت به جاها يادتریکه عامل بارش فصل گرم سال ز
باشند که در فصول بهـار  میایران دارند فقط مناطق شمالی ایران 

ـ کلـی، بـارش تابسـتانه نا    طـور بهو تابستان که    شـوند، مـی ده می



  ۱۳۹۵زمستان / م چهار/ شماره  پنجم / سالکاربردي شناسيبوم

36  

  
  پراکندگی فضایی امتیازات عاملی بارش تابستانهنقشه  .5 شکل

  
نکتـه قابـل    چنـین هـم ن عامل هستند. یاز ا يادیر زیمقاد يدارا

مناطق شرق و جنوب شـرق   ست که درا نین نقشه ایتوجه در ا
(نسـبت بـه بـارش     باشدمیش یبه افزا ن عامل رویران مقدار ایا

  رسد.یمنظر هب یار منطقین امر بسیزمستانه) که ا
  

 ابريعامل روزهاي نیمه -5

ابـري مـاه دسـامبر، داراي    این عامل فقط با متغیر روزهاي نیمـه 
نشان داد و علت نامگـذاري ایـن    7/0همبستگی قوي و بیش از 
نقشه پراکندگی این عامـل در   6شکل عامل بودند که با توجه به

  وضوح نشان داده شده است.هکل ایران ب
  

 ت بادسرع میانگینعامل  -6

مربوط به متوسط سرعت بـاد چـه    يرهایمتغ مین عامل با تمایا
ـ  يقو یهمبستگ يماهانه و ساالنه دارا صورتبه  7/0ش از یو ب

ر بودن یپذتأثیرو مهم را در  يدین عامل کلینشان دادند و نقش ا
ک منطقـه و  یـ در  یشـ یم رویبـا اقـال   ییهـا ک پهنـه یجهت تفک
ر مربوطه عامل یمتغ 10ق یتحقن یران نشان دادند در ایا خصوصاً

کنند و مطـابق  میان یه را بیانس اولیدرصد از کل وار 22/6فوق 
 کل سطح ایـران  ن عامل در یا ییفضا ینقشه پراکندگ 7با شکل 

 شـود میکه مالحظه  طورهمانش داده شده است. یوضوح نمابه

شـوند،  میمعلوم  یراحتن نقشه، بهیا بررويران یز ایمناطق بادخ
باشد منطقه جنوب میاد یز ين محدوده که شامل مناطق بادیلاو

ستان و بلوچستان و جنوب و شرق یران (شمال استان سیشرق ا
در  شـود دیـده مـی  که  طورهمان ،) هستندیاستان خراسان جنوب

+ و 1 طـرف بـه ن مناطق اعداد خطوط هم مقدار از مرز صـفر  یا
ـ  يمحدوده بعد ،ش هستندی+ در حال افزا3+ و 2 نقشـه   ررويب
  شود محدوده جنوب اسـتان  میشامل مناطق بادي زیاد ران که یا

منجیل و رودبـار).   خصوصاً( باشدمیگیالن و مناطق مجاور آن 
  هـاي گیـاهی مـورد مطالعـه    شود تیـپ میکه مالحظه  طورهمان

  یرنـد کـه از لحـاظ ایـن    گمـی در این تحقیـق در منـاطقی قـرار    
یرند و بـا شـرایط بـادي زیـاد     گمیقرار  تأثیرتحتبیشتر عامل، 

اند و در طول سالیان متمادي به حیات خـود ادامـه   سازگار یافته
  دهند.می

  

 و غبار  عامل گرد -7

ـ ه را بیـ اول يرهـا یانس متغیدرصد از کل وار 25/4ن عامل یا ان ی
 ،مـی  ،لیـ آور يهـا غبار ماه با گرد و يروزها يرهایکند، متغمی

و غبـار   ي بـا گـرد  هـا مبر و روزسـپتا  ،آگوسـت  ،جوالي ،ژوئن
  ساالنه در این زیرگروه قـرار گرفتنـد و نشـان دادنـد کـه داراي     
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  ابريي نیمههاپراکندگی فضایی امتیازات عاملی روزنقشه . 6 شکل

  

  
  سرعت باد میانگینپراکندگی فضایی امتیازات عاملی نقشه  .7 شکل

  
نام گـرد  ل به ن عامیهستند پس ا 7/0ش از یو ب يقو یهمبستگ
ن یا ییفضا ینقشه پراکندگ 8شکل  شد، ضمناً ينامگذار و غبار

 یش داده است. طبق نقشه عاملینما کل سطح ایران عامل را در 
رنـد و  یگمـی  يشـتر ین عامـل بهـره ب  یکه از ا ین عامل، مناطقیا

مناطق جنوب  ،ستاباال  یلیان عامل گرد و غبار آن مناطق خمیز
منـاطق در جنـوب و    يسرکی ،از آن بعد ران هستند ویا یشرق

گرد و  انمیز در استان خوزستان خصوصاًران هم یجنوب غرب ا

صـد درصـد    کـه  ران دارندیر مناطق اینسبت به سا يشتریغبار ب
دهنـد.  میقرار  تأثیرز تحت ین مناطق را نیا یاهیان پوشش گمیز

ي گیـاهی  هـا د تیـپ شـو می) مالحظه 1نقشه ( درکه  طورهمان
ان میـز یرند کـه  گمیمورد مطالعه در این تحقیق در مناطقی قرار 

به مرز  گرد و غبار کمتري دارند و بیشتر مناطق شرق و چسبیده
دارند از  بر افغانستان که شمال استان سیستان و بلوچستان را در

  ان باالي گرد و غبار برخوردار هستند.میز
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  غبار و املی گردپراکندگی فضایی امتیازات عنقشه  .8 شکل

  
 (رعد و برق) عامل تندر -8

درصد از کل واریانس اولیـه را تفسـیر    22/2تنهایی این عامل به
کند و متغیرهاي روزهاي با تندر ماه ژوئن و روزهاي با تندر می

را نشـان دادنـد و    7/0سالیانه داراي همبستگی قوي و بـیش از  
کندگی عامل تندر نقشه پرا 9شکل  .ه این عامل بودندمیوجه تس

کـه مالحظـه    طـور همـان دهنـد.  مـی را در کل سطح ایران نشان 
منـاطقی در جنـوب    چنـین هممناطق شمال غربی ایران و  شودمی

مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچسـتان)   خصوصاًشرقی ایران (
شوند و در این منـاطق اعـداد   میان باالتري از این عامل میزشامل 

در حال  مثبت، طرفبهمقدار از صفر خطوط هم بررويقرار گرفته 
ان میزست که در این مناطق ا هنده ایندنشانافزایش هستند و این 

پراکنش و پوشـش   بررويست و اعاملی این عامل در حال ازدیاد 
هسـتند، هماننـد دو نقشـه قبلـی پوشـش       مؤثرگیاهی این مناطق 

یرند که گمیار گیاهی مورد مطالعه در این تحقیق نیز در مناطقی قر
  ست.ا مؤثرآنها  بررويتندر  میعامل اقلی

  

 )یبرف يعامل برف (روزها -9

ـ ن تحقیـ در ا ییگـذار و نهـا  تأثیر یعـامل  عنـوان بهن عامل یا ق ی
ـ انس اولیدرصد از کل وار 29/1د و یگرد ينامگذار  ناشـی از ه ی

بـا بـارش بـرف فصـول      يمثل روزها ییرهای، متغبودن عامل یا

با هم بودند و  7/0 يباال یهمبستگ يز داراییو پا بهار -زمستان
ـ ا ییفضـا  ینقشه پراکنـدگ  10مطابق با شکل  ن عامـل در کـل   ی

  ش گذاشته شده است.یران به نمایسطح ا
  

  T .glabraبر گسترش گونه  میعوامل اقلی تأثیربررسی 
دهنـده هـر    هاي تشـکیل با استفاده از اطالعات مربوط به سلول

و متوسط  T. glabraبر گونه  مؤثرمتغیرهاي  زمتوسط امتیا ،تیپ
پ تعیـین  در هـر دو تیـ   بر ایـن گونـه   مؤثرنه اگ 9امتیاز عوامل 

هـا  ارائه شده است. تشریح تیپ 5و  4 هايولکه در جدگردید 
  به شرح ذیل است:

 
  غالب صورتبه T. glabraهاي گیاهی با حضور گونه تیپ

  ،Sp Cymbopgon ی مثـل با گیاهان Tavernieraدر این تیپ، جنس 
Pennisetum Sp و Tephrosia Sp  غالـب مشـاهده    صـورت بـه

ها ضعیف و خیلـی ضـعیف   شود. وضعیت مراتع در این تیپمی
غالـب   صورتبههایی که این گونه که رویشگاهيطوربههستند، 

 هکتار از مراتع ایران 2/209933در آنجا حضور دارد، در حدود 
در منـاطق جنـوبی و    1شـکل   ابق بـا  مطـ دهند و میرا تشکیل 

در جنـوب اسـتان    خصوصـاً متمایل بـه جنـوب شـرق ایـران و     
 هايخصوصیات اقلیم که شوندمیمشاهده  سیستان و بلوچستان
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  پراکندگی فضایی امتیازات عاملی تندرنقشه  .9کل ش

  

  
  یبرف يروزها یازات عاملیامت ییفضا یپراکندگ نقشه .10 شکل

  
مشـاهده   5 و 4با توجه بـه جـداول    .عتدل را دارندخشک ممهین

، يابـر مهین يکه عوامل بارش زمستانه و تابستانه، روزها شودمی
ه، عوامـل مثبـت   یو بق یعوامل منف یبرف يو غبار و روزها گرد

 مؤثر مییات اقلید خصوصیؤکه م باشندمین گونه یدر پراکنش ا
بـا   چنینهمستند، گونه غالب ه صورتبه هاپین تیبر پراکنش ا

 شاملن مناطق یا مییاقل يهایژگیاز و یبرخ 5توجه به جدول 
، متوسط درجه حـرارت  مترمیلی 55/176انه یبارش سال میانگین

سـاعات   میـانگین گراد و یدرجه سانت 54/27انه یدراز مدت سال
ط یباشند که اشـاره بـه شـرا   میساعت  26/3334انه، یسال یآفتاب

ن یـ کـه در ا  يطـور بـه ن مناطق دارد. یبر ا حاکم مییسخت اقل
کمتر و  انهیبارش سال میانگینران یر مناطق ایمناطق، نسبت به سا

 يایط گوین شرایباشد. امیشتر یر از سطح خاك بیبالعکس، تبخ
ن منـاطق  یـ ن جـنس کـه در ا  یـ ا يهاست که گونهات ین واقعیا

مقاوم  ییهاک گونهیات اکولوژیدارند، از لحاظ خصوص پراکنش
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نقشه پـراکنش   با توجه به چنینهمشوند. میمحسوب  یآببه کم
ج فارس و یک به سواحل خلیکه نزد شودمین گونه، مشاهده یا

ن منـاطق  یـ م در ایمیـدان که  طورهمانعمان قرار دارند و  يایدر
ان آن میـز  4باالست و با توجه بـه جـدول    یان رطوبت نسبمیز

  شد.بامیو مثبت  1ک به یعامل نزد
  
  همراه صورتبه T. glabraبا حضور گونه  یاهیگ يهاپیت
ـ گونه همراه با ت عنوانبه  T. glabraپ گونهین تیدر ا   ییهـا پی

 Sp  cymbopogon ،Hammada Spمثــل یاهــانیکــه در آنهــا گ
شود، که میافت یغالب حضور دارند  صورتبه Gaillonia Spو

خـود  ران را بـه یـ ا از مراتـع  يشتریوسعت ب یپ قبلینسبت به ت
که با مطابقت دادن پـراکنش گونـه    يطوربهدهند. میاختصاص 
T. glabra ران حضور یهمراه در سطح ا صورتبهکه ییدر جاها

که مناطق تحت پراکنش  شودمی) مالحظه 1(مطابق نقشه  دارند
ج یخلـ  یاز مـرز سـاحل   ییهالکه صورتبه یاهیگ يهاپین تیا

 يمنـاطق مرکـز   طـرف بـه فاصله گرفته و عمان  يایفارس و در
انه یخبنـدان سـال  ی يو تعداد روزها يانه کمتریران با بارش سالیا
، با مراجعـه  اندیافتهابند و در آنجا استقرار یمی، پراکنش يشتریب

ن منـاطق کـه گونـه فـوق     یشود که در امیمشاهده  5به جدول 
 03/121انه برابـر بـا   یهمراه حضور دارند بـارش سـال   صورتبه

انه یبارش سـال  مترمیلی 50 یپ قبلیاست که نسبت به ت مترمیلی
انه یسـال  یمتوسـط رطوبـت نسـب    چنـین هـم شود، میده یکمتر د

ــیدرصــد  08/31 ــا م ــه جاه ــه نســبت ب ــهییباشــد ک ــه گون   ک
T. glabra اسـت. درصد کمتر 15شود میده یغالب د صورتهب 

در  یفـ من یعـامل  ی، عامـل رطوبـت نسـب   4با توجه بـه جـدول   
ن منـاطق  یدر ا 5جدول  مطابق نتایج هستند هاپین تیپراکنش ا

حـدود ده برابـر تعـداد     يزیـ انه چیخبندان سـال ی يتعداد روزها
ــا ــال ی يروزه ــت ییانه در جاهــایخبنــدان س ــه  اس   کــه گون

T. glabra ــه ــورتب ــراکنش دارد   ص ــاطق پ ــب در آن من  وغال
باشـند.  یمـ ن گونـه  یپراکنش ا يتر براط سختیهنده شرادنشان

مثل  یعیک سطح وسین پژوهش در ینکه ای(که البته با توجه به ا
 یخـوان ت هـم یشتر با واقعین آمار بیران انجام شده است ایکل ا

ز یا حوضه آبخیمثل استان و  ترکوچکک سطح یدارد و اگر در 
از  یبرخ 5د) طبق جدول یرسمینظر نهب یرفت منطقگمیانجام 

  : شامل هاپیت نیا مییات اقلیخصوص
درجـه   میـانگین ، متـر میلـی  03/121انه یبارش سـال  میانگین

 يگــراد، تعــداد روزهــایدرجــه ســانت 77/25انه یحــرارت ســال
که قابل  مییر اقلین متغیشتریکه ب استروز  10انه یخبندان سالی

 هـا پیـ ن تیـ خبنـدان در ا ی ين تعداد روزهـا همیباشد میتعمق 
برابـر   10نس فوق غالب اسـت  که جیاست که نسبت به جاهای

تـر نسـبت بـه منـاطق     ط خشـک یشرا ةدهندن نشانیباشد و امی
  .است یقبل مییاقل
  

  يریگجهیبحث و نت
 ترتیـب بـه عامـل   9ق یـ ن تحقیـ ج ایران و از نتـا یدر کل سطح ا

  هشگاه گونیرو خصوصاً یمرتع يهااهگشیدر پراکنش رو اهمیت
T. glabra درصد  35/92ر مجموع ن عوامل دیهستند که ا مؤثر
عامـل درجـه    3دهـد، مـی خـود اختصـاص   انس را بهیاز کل وار
ن یشـتر یو بارش (زمستانه و تابسـتانه) ب  یرطوبت نسب ،حرارت

ــراکنش  ــش را در پ ــگانق ــاهرویش ــ يه ــا یمرتع ــهی   ران و گون
 T. glabra10/17و 32/22، 71/29 ترتیـب بـه کننـد کـه   میفا یا 

ج ین نتایکنند امیس را بازگو انیدرصد کل وار 35/92درصد از 
سـل و  ها )4( یجـان یعل يدرین مانند حیر محققیسا يهاافتهیبا 

ــاران ــعود12( همک ــاهنگ9ان (ی) و مس ــمدارد.  ی) هم ــینه  چن
که رطوبت و دما، دو عامـل   کردندان یب )4( و علیخانی يدریح

. هسـتند ران یـ م ایگـذار در اقلـ  تأثیراز ین امتیشتریب يمهم و دارا
 مـی یعوامل اقل یدر بررس 1391در سال ) 7(و همکاران  میفاط
و بـارش   یشیسرما يچ در اصفهان عامل دمایبر پراکنش ق مؤثر

 طـور بـه چ ذکـر کردنـد.   یگذار بر گونه قتأثیر یرا از عوامل اصل
جـدول امتیـازات    براسـاس ق و ین تحقیج ایبا توجه به نتا یکل

یران که در آن مناطق، که در مناطقی از ا شودمیعاملی مشاهده 
 مـی غالب حضـور دارنـد عامـل اقلی    صورتبه T. glabraتیپ 

هـم داراي   مـی درجه حرارت داراي امتیاز مثبـت و از لحـاظ ک  
ــی  ــاالیی م ــی ب ــدار خیل ــند (مق ــه 82/1باش ــی اینک ــن یعن   +) ای
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  در کل ایران T. glabraهاي مختلف گونه امتیازات عاملی در تیپ .4جدول 
   عوامل               

  

  گیاهی تیپ

درجه  
  حرارت

رطوبت  
  نسبی

بارش  
  زمستانه

بارش  
  تابستانه

روزهاي  
  ابرينیمه

متوسط  
  سرعت باد

  تندر غبار و گرد
روزهاي 
  برفی

 T. glabraهایی که گونه تیپ
  صورت غالب حضور دارندبه

82/1+  96/0+  15/0-  54/0-  86/1-  63/0+  54/1-  9/2+  1/0-  

 T. glabra هایی که گونهتیپ
  صورت همراه حضور دارندبه

55/1+  73/0-  37/0-  25/0  24/0-  13/0+  25/1-  2/0+  1/0  

  
  در ایرانT. glabra ثیرگذار بر پراکنش گونه أمتوسط امتیازات متغیرهاي سالیانه و ت .5 جدول
  هاي گیاهیتیپ           

  متغیرها       
  همراه صورتبه T.glabraتیپ   غالب صورتبهT.glabra تیپ 

  53/19  80/21  حداقل درجه حرارت سالیانه
  99/9  0  روزهاي یخبندان سالیانه
  19/32  23/33  حداکثر حرارت سالیانه
  77/25  54/27  درجه حرارت سالیانه
  08/31  22/46  متوسط رطوبت سالیانه

  64/45  53/64  حداکثر رطوبت نسبی سالیانه
  16/21  83/33  حداقل رطوبت نسبی سالیانه
  03/121  55/176  متوسط بارندگی سالیانه

  52/22  09/23  متوسط روزهاي با بارندگی سالیانه
  08/7  30/11  روزهاي با تندر سالیانه

  63/26  49/36  و غبار سالیانه روزهاي با گرد
  24/5  85/5  متوسط سرعت باد سالیانه

  43/73  25/58  ابري سالیانهروزهاي نیمه
  92/14  06/14  روزهاي ابري سالیانه
  94/3313  26/3334  ساعات آفتابی سالیانه

  
ـ     مـی یعناصر اقل میتما ،ن مناطقیدر ا  یمـرتبط بـا عامـل حرارت
 يهـا گونـه  میهستند و تمـا  يادیر زیمقاد يمتوسط دارا طوربه
 ير بـاال ین مقـاد یـ فـوق بـا ا   یاهیگ يهاپیت خصوصاًو  یاهیگ

و در  انـد افتـه ی يسازگار ،ن مناطقیمرتبط با درجه حرارت در ا

و اگـر   انـد خـو گرفتـه   یحرارت يط باالیان سال با شرایسال یط
حـرارت   یان عـامل میزن مناطق یزمان در ا یدر ط یاتفاق طوربه

 يهاپین تیا میتما يبرا ن عامل،یدا کنند صد درصد ایکاهش پ
عامـل   عنـوان بـه  ،فـوق  یاهیـ گ يهاپیس آنها تأو در ر یاهیگ
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ج ینرو با توجه بـه نتـا  یاز ا ،ردندگمی یتلقمحدود کننده  مییاقل
ن یـ ت در ایریاز لحاظ مد یستیکه با شودمی، مالحظه 4 جدول

با علم بـه   یعیران منابع طبین موارد توجه شود و مدیمناطق به ا
در  مـی ینکه محدوده مناسب هر عامل اقلیو ا میین عوامل اقلیا

 يزیـ ربرنامه ح ویت صحیریباشد، به مدمیهر منطقه چه مقدار 
 4جـدول   در چنـین هـم اقدام کنند.  یاهیپوشش گ يمناسب برا

 صـورت بـه فوق  یاهیپ گین مناطق که تیدر ا گرددمیمالحظه 
 يهـا پیـ کـه در آنجـا ت   ینسبت به مناطق ،غالب پراکنش دارند

اهـان  یر گیگونه دوم و همراه بـا سـا   صورتبه T.glabra یاهیگ
ان میـز  ،و تنـدر  یرطوبـت نسـب   مییدو عامل اقل ،پراکنش دارند

ن یست که در اا نیهنده ادنشانن یشوند و امیرا شامل  يباالتر
و  یرطوبت نسـب  ،مربوط به عوامل مییعناصر اقل میتما مناطق،
در  مـی ین عناصر اقلیان امیزهستند و  ییر باالیمقاد يدارا ،تندر

ن یا يان باالمیزبا  یاهین پوشش گیباشد و امیاد ین مناطق زیا
ـ پ يخو گرفته و سـازگار  مییعوامل و عناصر اقل  .انـد دا کـرده ی

سـه نمـرات عوامـل    ین جـدول و مقا یو با توجه به ا یکل طوربه
افـت کـه اخـتالف    یتـوان در مـی T. glabra پ یـ دو ت در مییاقل

 ،شود و عوامل درجـه حـرارت  میپ مشاهده نیدر دو ت یچندان
در (رعد و بـرق) در هـر   متوسط سرعت باد و تن ،یرطوبت نسب

 يروزهـا  ،بـارش زمسـتانه   از مثبت و عوامـل یامت يپ دارایدو ت
ـ امت يو گرد و غبار دارا يابرمهین تـوان  مـی هسـتند و   یاز منفـ ی

 هــاپیــن تیــدر ا مــییکــه عوامــل محــدود کننــده اقل دریافــت
از یـ ن یعبـارت ا بـه یـ فصل زمستان و بـارش بـرف    يهایبارندگ
شـود کـه   میمشاهده  4جدول  در چنینهم .هستندآنها  یرطوبت
گونه غالـب حضـور    صورتبهT. glabra که گونه  ییهاپیدر ت

برابـر و   6 تقریبـاً سرعت بـاد   میانگینن مناطق عامل یدارد، در ا
  کـه گونـه   یبرابـر نسـبت بـه منـاطق     3 تقریباًعامل رعد و برق 

 T. glabra نددار یاز عاملیر آن مناطق گونه همراه هستند، امتد. 
که  یباشد که در مناطقمیگر، عامل بارش تابستانه یعامل مهم د

نسبت بـه   ياز بهتریامت يگونه همراه است داراT. glabra گونه 
تابستانه بهتـر   یط رطوبتیدهنده شران نشانیدارد که ا یپ قبلیت

در که وانگ و همکـاران   یق مشابهین مناطق است. در تحقیدر ا

ع ید که توزیمشخص گرد نجام دادندا نیکشور چ یمناطق جنگل
ـ بـه ت  یمختلفـ  يهـا روشبه یجنگل يهاگونه  مـی یاقل يهـا پی

و  یحداقل و حداکثر دما، بارندگ میانگینهمانند درجه حرارت، 
ـ ن) 12(هسل و همکـاران   .)14( دهندمیباد واکنش نشان  ز در ی

و  مـی یر اقلیـ متغ 89رلنـد از  یا و ایتانیبر یستیم زیاقال يبندطبقه
 هـا ع گونـه یـ توز يهـا تیبازتـاب محـدود   يبرا مییست اقلیز

منـاطق   یاهیدند که پوشش گیجه رسین نتیاستفاده کردند و به ا
ارتباط  يمنطقه دارا مییط اقلیا با شرایتانیرلند و بریمختلف در ا

ـ ن پـژوهش در مق یـ نکـه ا یاست. با توجـه بـه ا   يداریمعن اس ی
 یسه و بررسیا فقط به مقاران) انجام شده است می(کل ا یعیوس

 صـورت بـه که گونه فوق در آن مناطق  یدر مناطق مییاثرات اقل
ن یـ کـه ا  یو منـاطق شـد   تهشود، پرداخمیافت یغالب و همراه 

ن یـ ، چـون ا نشده است یگونه در آنجا حضور نداشت را بررس
شـود (جنـوب اسـتان    میران یاز ا یگونه محدود به سطح خاص

ن مناطق را یمرتبط با ا مییط عوامل اقلستان و بلوچستان) فقیس
 مـی یران عوامل اقلیر مناطق اینکه در سایبا علم به ا شد. یبررس

رطوبت  ،سرد يهابارش فصول سرد و گرم سال، درجه حرارت
سـرد سـال،    يهابرف در طول سال و ماه يهازشیباال، ر ینسب
ک یـ پراکنش ن عوامل در پراکنش و عدمیدهند و امیشتر رخ یب

هستند و در مناطق تحـت اشـغال    مؤثر یاهیگ يهاا گونهیگونه 
برخوردارنـد فقـط    ين عوامل از شدت کمتریا T. glabra هگون

ن گونه حضـور  یکه ا یدر مناطق مییعوامل اقل تأثیرو  یبه بررس
خـوراك در  کـه گونـه فـوق خـوش    ییدارد پرداخته شد. از آنجا

در  يادیـ ز اهمیـت از  باشـد و لـذا  مـی ن گونه یمناطق پراکنش ا
، اسـت  برخوردار یعیمنابع طب يهات عرصهیریو مد يزیربرنامه

 مـی یاقل يهـا تیمحـدود  نتوامیق ین تحقیج ایبا استفاده از نتا
کـرده و   نیـی را تع T. glabraگسترش و پراکنش گونه همربوط ب

و  هـا تین محـدود یک، رفع ایاکولوژ يهاتیبا شناخت محدود
ت یریاء و مـد یـ ، بـه اح هـا ن گونهیا يدتر براط مساعیجاد شرایا

د و یــمنطقــه کمــک نما یکیح متناســب بــا تــوان اکولــوژیصــح
حـاکم بـر    يهـا تی، محدودمییکه از لحاظ اقلمیهنگا چنینهم

ن گونه را یدات ایم، اگر تولیکنمی یین گونه را شناسایپراکنش ا
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ن یـ دات ایـ ش تولیا افـزا یبر کاهش و  مؤثرم عوامل یکن یبررس
مدنظر قـرار   هايزیرم آورد و در برنامهیخواه دستبهرا  هاگونه
 مـی ین پژوهش، فقـط عوامـل اقل  یکه در اییم داد. از آنجایخواه
ران انجام گرفت، یر کل سطح اد T. glabraبر پراکنش گونه مؤثر

 يریـ گار مهـم در شـکل  یگـر عامـل بسـ   یردد اثر دگمیشنهاد یپ
ز در پـراکنش  یباشد نمیل خاك که همان عام یاهیگ يهاتشکل
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