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 مقدمه. 1
 1نعناع ۀتیر از Thymus daenesisعلمی  نام با آویشنننن

 اسم این گیاه از لغت یونانی باشد.می گیاهان دو لپهیکی از 

Thymos ت و قدرت اسننت و أگرفته شننده که به معنای جر

تواند نمادی برای اثر دارویی و شفابخشی این گیاه باشد. می

مناطق دریای مدیترانه اسننت. این  این گیاهپیدایش  أمنشنن

متر سنننانتی 40گیاه از گیاهان چند سننناله بوده و تا ارتفاع 

، اشهای کوچک و چوبیکند و بر روی شننناخهرشننند می

نگ سنننبز تیره میبرگ به ر ندهای نوک تیز   جنس .روی

 و شناسایی مورد لینه توسط میالدی 1736 سال آویشن در

 گیاهان از بزرگی گروه شننامل گرفت، که قرار ندیبطبقه

 ۀگون 215 ۀجنس آویشننن در برگیرند .[5]اسننت  دارویی

علفی و پایا اسننت. چهارده گونه از جنس آویشننن در ایران 

 .[13] دنایی است ها اویشنوجود دارد که یکی از آن

 باشنند. می ایران دنایی تنوع آویشننن مرکز و خاسننتگاه

سمت شاخ مورد دارویی ق سر ستفاده،  شد می دارگل ۀا  با

ند و کرده دم. [14] یاه این ۀجوشنننا  مطبوع عنوان به گ

 ضد آور،خلط اسپاسم، ضد سرفه، ضد دهنده، طعم کننده،

 .[19و  8] شنودمی اسنتفاده ضندقار  و ضندمیکرو  نفخ،

 دهیگل آغاز ،آویشننن برداشننت اولین برای مناسنن  زمان

 اواسننط) دهیگل ۀمرحل برداشننت و دومین بهار( اواسننط(

 یشافزا باشد. بامی پاییز اواسط برداشت، سومین تابستان( و

شی اندام عملکرد گیاه، سن سانس و روی یابد. می افزایش ا

شن ۀگون شک و گرم شرایط به خوبی به آوی  سازگاری خ

 خشننک پراکندهنیمه نواحی در وسننیعی طور به و داشننته

ست.  و قلیایی فقیر هایخاک در و بوده نور دوست گیاهی ا

سبت رشد به قادر ست. ن  دمای تا و بوده مقاوم خشکی به ا

 .[14] کندمی تحمل را صفر زیر گرادسانتی ۀدرج 15

های موجود رشنند و عملکرد گیاهان بر اسنناس گزارش

ستم سی های مختلف تحت تأثیر عواملی نظیر گونه، در اکو

اقلیم، خاک و مشخصات جغرافیایی قرار دارد که هریک از 

مل می باین عوا تأثیر  ند  سنننزایی بر کمیت و کیفیت هتوا

 
 

محیطی تعیین عوامل . [20] اسننانس گیاه داشننته باشنند

شگاهی می ۀکنند شند و نقش مهمی در خصوصیات روی با

به ند  هان دار یا که پراکنش و الگوی پراکنش گ طوری 

 ۀکنند. لذا با مطالعاسننتقرار گیاهان را به خوبی کنترل می

توان در تعیین شنننرایط محیطی و نیاز های یک گونه می

لیت محل استقرار، پراکنش جغرافیایی، میزان انبوهی و فعا

 .[3] های مختلف قضاوت نمودها در محیطآن

با توجه به اهمیت دارویی این گیاه تحقیقات زیادی در 

ایران و سننایر نقاج جهان صننورت گرفته اسننت که در این 

های مورفولوژیکی و خاصنننیت دارویی میان برخی ویژگی

گیاه و برخی شرایط محیطی و اقلیمی رشد گیاه را بررسی 

در بسنننیاری از تحقیقات  کر شنننده اثر  اند. اگر چهکرده

لیکن با  ،شننرایط اقلیمی و ارتفاع نیز بررسننی شننده اسننت

صورت ویژه هعنایت به موضوع این پژوهش، تحقیقات زیر ب

اثر اقلیم را بر پراکنش و رشد آویشن بررسی کردند. برای 

سخ مثال شت و  ۀن سائل ک ساماندهی م جامعی به منظور 

های مختلف جنس آویشنننن با توجه به اهلی کردن گونه

 .[1]گردیده است هر منطقه از کشور ارائه  شرایط اقلیمی

آویشن برگ پهن بررسی اثر بعضی عناصر اقلیمی بر روی 

اقلیم اثر نشان داد  (Zataria Multifllora Boiss) شیرازی

 .[4] دارد این نوع آویشنننن کمیت اسنننانسبر  معنی داری

 استان آ ربایجان شرقی و غربی آویشن ۀپراکنش گون ۀمطالع

، .Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost با نام علمی

فاع  یا و رویش در  1900تا  730از ارت متر از سنننطر در

ی خاک ناطق شننن ندهای مختلف و م  ۀدار نشنننان ده

ستان با سازگاری باالی این گونه  شرایط اقلیمی این دو ا

در غال   (Thymus vulgaris) گیاه آویشن .[27] باشدمی

ضوی  سان ر ستان خرا ستان تربت حیدریه و ا شهر مناطق 

متر از سنننطر دریا، در  2500تا  1400ارتفاعی  ۀدر دامن

فت متفاوت جهات متفاوت شنننی  و در خاک با با  های 

نیننازهننای بررسنننی  .[25] بیشنننترین پراکنش را دارد

های آویشننن در اسننتان کردسننتان اکولوژیکی انواع گونه

1 Lamiaceae 

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%88+%D9%84%D9%BE%D9%87
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%88+%D9%84%D9%BE%D9%87


 ی... آویش دنای یزیست اقلیم ینیازها یبررس

 

 259 

ها را های آویشن بیشترین مساحت رویشگاهگونهنشان داد 

متر از سطر دریا، متوسط  1600-2000ارتفاعی  ۀدر دامن

 ۀمتر در سنننال، متوسنننط درجمیلی 400-500بارندگی 

ج 10-12حرارت  تاًسننننانتی ۀدر مد های اقلیم گراد و ع

های مرطو  فرا سننرد و جهتای فراسننرد و نیمهمدیترانه

طور غال  به خود اختصاص هغربی را بشی  شمال و شمال

 اسانس در شده مشاهده تعداد ترکیبات همچنین .اندداده

تغییرات  بررسی .[12] یابدافزایش می ارتفاع افزایش با نیز

 ۀهننای در گونننکموتینن  اسننننانس کیفیننت و کمیننت

Thymus pulegioides  داده نشان متفاوت هایمحیط در 

 و با بوده خاک فاکتورهای به وابسته تغییرات این که است

شکیل اجزاء کیفیت و کمیت فاکتورها، این کمیت تغییر  ت

میزان اسنننانس . [18] کندمی تغییر نیز اسنننانس ۀدهند

 گیاه، رشدی ۀمرحل به (Thymus vulgaris) باغی آویشن

 و هوا جابجایی آفتا ، ۀدور طول رطوبت، حرارت، ۀدرج

فاکتورهای  تأثیر بررسنننی. [21] ددار بسنننتگی بارندگی

سا بر محیطی شخص  L  Thymus Piperellaنسا  کرد م

 تغییرات کمیت در خاک عوامل از کمتر هوایی فاکتورهای

سانس کیفیت و ساس . بر[7] دارند تأثیر ا  که ایمطالعه ا

 بیشنننتر در ارتفاع شننند انجام .serpyllum  Tۀگون روی

 .[1] اسننت داشننته اسننانس بر کمیت منفی تأثیر مناطق

فاکتورهایاصنننلی از یکی ارتفاع  میزان روی ثرؤم ترین 

. [10] اسننت آویشننن دنایی اسننانس متشننکله ترکیبات

  کننرمننانننی آویشننننن مشنننناهنندات روی هننمننچنننننیننن

(Thymus carmanicus Jalas) ارتفاع افزایش با نشان داد 

 .[11] بدیامی تیمول کاهش ترکی  درصنند دریا سننطر از

ت یایی بر أبررسنننی  های اقلیمی و تنوع جغراف پارامتر ثیر 

مدیترانه نشان  ۀویشن در محدودآای از میزان اسانس گونه

بوسنننیایی به  ۀداد که بیشننترین غلظت اسننانس در نمون

سانس در نمون 70میزان  صد و کمترین مقدار ا جزایر  ۀدر

تنش بررسی . [17] درصد یافت شد 30بالریک به میزان 

شن دنایی  سانس گیاه آوی شکی بر میزان ا ستفاده از خ با ا

ماری نشنننان داد روش که اثر جبرانی کیتوزان در های آ

شرایط تنش بر ماد خشک و عملکرد  ۀکاهش اثرات منفی 

یک تنظیم اسنننمزی از طریق تجمع  یل تحر به دل روغن 

کاهش سطر پراکسیداز لیپید افزایش یافته است پرولین و 

. [9] شودکه باعث ایجاد یکپارچگی غشاء سلولی برگ می

ثیر میزان مصننرآ آ  و کود در میزان اسننانس أبررسننی ت

که بیشترین عملکرد مزرعه در دهد نشان میگونه آویشن 

ست می 67سطر آ   صد ظرفیت مزرعه به د  .[3] آیددر

مناسنن  گیاه آویشننن باغی سننب  افزایش میزان  ۀتغذی

ثیر أبررسی ت .[22] درصد برسد 7/62تا  1/53تیمول بین 

در  نشنننان دادآویشنننن باغی  ۀدما بر میزان ترکیبات گون

مای  ج 15د ی  سننننانتی ۀدر به ترت  19.4و  16.9گراد 

 ۀدرج 30میکروژول بر لیتر تخمین زده شننند و در دمای 

میکروژول بر لیتر برای  27.1و  33.9سانتیگراد به ترتی  

 .[24] تیمول و کارواکرول تخمین زده شد

زیسنننت  ینیازها یاز انجام این پژوهش بررسننن هدآ

شن دنای یاقلیم شخص  یگیاه آوی صفهان و م ستان ا در ا

نمودن مناطق مسننتعد رویش این گیاه با توجه به شننرایط 

ا توجه به اهمیت دارویی گیاه ب .هر منطقه اسنننت یاقلیم

آن با توزیع و پراکنش جغرافیایی آویشنننن دنایی و ارتباج 

این پژوهش با هدآ تعیین  شنننرایط اکولوژیکی و اقلیمی،

استان اصفهان انجام  ۀآویشن در گستر ۀاقلیم رویشی گون

که می فت  مهگر نا ند در بر نه و توا یت بهی مدیر ریزی و 

های اجرایی استفاده بخش این گونه ارزشمند مورد ۀتوسع

با اسننتفاده  این پژوهش نیزدر از این رو  مرتبط قرار گیرد.

های لیمی اسننتان اصننفهان به بررسننی نیازاز اطالعات اق

شن دنایی پرداخته  ۀاقلیمی گون ستآوی همچنین  ،شده ا

ساس نیاز های اقلیمی، ستفاده از سیستم اطالعات  بر ا با ا

ست بندی زیست ناحیه ،جغرافیایی صورت گرفته ا اقلیمی 

 .گیردکه در ادامه نتایج آن مورد بررسی قرار می

 

 . روش شناسی2
با عنایت به اینکه هدآ این پژوهش بررسنننی پراکنش 

شرایط اقلیمی برای  ۀگون آویش دنایی با توجه به مطلبویت 

های اسننتان برای رویش این گیاه اسننت، لذا از کل ایسننتگاه
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تر شرایط اقلیمی استان استفاده شد. از این رو دقیق عۀمطال

 30این تحقیق با اسننتفاده از آمار و اطالعات هواشننناسننی 

ستان اصفهان و  ستان ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی ا ا

سننناله  30آماری  ۀچهارمحال بختیاری با طول دور مجاور،

های موقعیت جغرافیایی ایستگاه (1)انجام شده است. شکل 

 دهد.العه را در استان اصفهان نشان میمورد مط

عوامل و عناصننر اقلیمی مورد اسننتفاده در این پژوهش 

های مل متغییر بارش شنننا به  نه و  مربوج  ها ما )مجموع 

، )متوسننط، حداقل ، دماسنناالنه، تعداد روزهای بارانی و...(

)متوسنننط، حداقل،  ، رطوبت نسنننبی...(حداکثر، روزانه و

)ساعات آفتابی و شدت تابش  ، تابش خورشیدحداکثر و...(

تغییرهای سنننمت و سنننرعت باد، پوشنننش ابر و...، م و...(،

سنناالنه و ماهانه مربوج به ماه ژانویه به در مقیاس اقلیمی 

دوم دی و نیمه اول  ۀنمایندگی فصننل سننرد )معادل نیم

های آوریل، می و ژوئن به بهمن در سننال شننمسننی( و ماه

سال شمسی( و ماه نمایندگی فصل رشد )معادل بهار در 

دوم خرداد  ۀفصل گرم )معادل نیم ۀژوئیه به عنوان نمایند

شننمسننی( نیز انتخا  و مورد  ۀاول تیر در سننالنام ۀو نیم

سی قرار گرفت که در مجموع  شد  52برر پارامتر مؤثر بر ر

 آویش دنایی استفاده شد.

 

 های هواشناسی استان اصفهانموقعیت جغرافیایی ایستگاه .1شکل 

 

شرح زیر انجام پذیرفته  این پژوهش در چند مرحله به 

 است:

طهداده اول ۀمرحل در گاه ایهای نق های مورد ایسنننت

های به داده 1یابیهای درونبا اسنننتفاده از روش بررسنننی

 
 

 

های توزیع مکانی تهیه گردید. نقشهای تبدیل شده و پهنه

یان روش یابی در این پژوهش از های مختلف دروناز م

ستفاده شد.  معکوس( ۀ)وزن فاصلIDW 2یابی روش درون ا

به نقاج نزدیک به نقطه برآورد وزن بیشنننتری این روش 

1 Interpolation 
2 Invers Distance Weight 
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مورد نظر با ۀ ثیر پدیدأتو  شنننود تا به نقاج دورترداده می

 .یابدافزایش فاصله، کاهش می

ترین عوامل مؤثر بر رشننند گیاه دوم تعیین مهم ۀمرحل

. جهت تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر پراکنش آویشن است

 اسننتفاده شنند. تحلیل عاملیگیاه آویشننن دنایی از روش 

کل اسنننتان و بر  اییاختههای تحلیل عاملی بر روی داده

انجام شنند. بدین ترتی   2500×52روی ماتریسننی به ابعاد 

ستون ستون( معرآ پارامترهای اقلیمی و  52ها )که در آن 

قادیر دادهردیف( معرآ  2500ها )ردیف یانم یابی های م

اکتشافی  تحلیل عاملی باشند.می)یاخته( مکان شده در هر 

ها به محقق کمک می یادی از متغیر تا حجم ز ند  به را ک

عداد م ملحت عا هددودی از  کاهش د . در این روش ها 

شوند به طوری که از عامل ها خالصه میمتغییرها در عامل

یابد. از این رو اول به عامل بعدی درصد واریانس کاهش می

عامل اولی قرار می تمتغییرهایی که در  گذارتر أثیر گیرند 

ند. اما پیش از تجز برای KMO 1 آزمون عاملی، از ۀیهسنننت

شخیص س  بودن داده ت ستفاده ها برای تحلیل عاملی منا ا

مارشنننند.  قدار آ تغییر  1 و 0این آزمون همواره بین  ۀم

باشنند  5/0که مقدار این آماره کمتر از کند. در صننورتیمی

ها برای تحلیل عاملی مناسننن  نخواهند بود، اگر مقدار داده

توان با احتیاج بیشنننتر به باشننند می 69/0تا  5/0آن بین 

که مقدار این آماره تحلیل عاملی پرداخت و نهایتاً در حالتی

شد 7/0بیش از  ستگیمی ،با ود در جهای موتوان گفت همب

نتایج  .باشنننندعاملی مناسننن  می ها برای تحلیلبین داده

ها در پژوهش حاضننر برای تشننخیص بررسننی کفایت داده

نشننان داده  (1)اسننتفاده از روش تحلیل عاملی در جدول 

 KMOشده است. بر اساس این جدول چون مقدار شاخص 

استفاده توان گفت حجم نمونه برای بزرگتر است می 7/0از 

 کافی است. از روش تحلیل عاملی

 یعامل تحلیل یبرا هاداده بودن مناسب تشخیص جهت و بارتلت KMO آزمون .1 جدول

 738/0  یگیرنمونه کفایت مورد در ریمای کیسر عدد

 بارتلت آزمون

 73510 اسکور یکا یتقریب مقدار

 105 یآزاد درجه

 000/0 یمعنادار ضری 

 

اصلی با نوع  ۀلفؤبرای استخراج عامل از روش تحلیل م

اسننتفاده شننده  25ماتریس همبسننتگی و با تعداد دوران 

ست. ضی مانند هایمالک همچنین از ا  یا کایزر مالک ریا

 اسننتفاده هاعامل داشننتن نگه برای کتل اسننکری آزمون

 سنناختار یک به رسننیدن هاعامل چرخش از هدآ. گردید

ساده ست عاملی   عاملی ساختارهای عاملی، تحلیل در .ا

دارد. اولین  وجود همبسننتگی ماتریس یک برای متعددی

 متغیرها اکثر یا تمام که اسننت کلی عامل یک غالباً عامل

عامل عامل این روی باالیی عاملی بار عدیدارد.   های ب

 منفی و مثبت عاملی بارهای و اسنننت قطبی دو معموالً

 
 

 

شته سیر قابل و دا شدنمی تف ساختار  چرخش، ایجاد با .با

شننود. در پژوهش حاضننر از چرخش یم ترروشننن عاملی

ماکس فاده شنننده اسنننت. 2واری همچنین از روش  اسنننت

عاملی استفاده شده و مقدار  ۀنمر ۀرگرسیون برای محاسب

 منظور شده است. 6/0بار عاملی استخراج شده بزرگتر از 

بندی زیست اقلیمی رویشگاه آویشن سوم: پهنه ۀمرحل

ای یا سلسله برای این منظور از روش تحلیل خوشهاست. 

شد.  ستفاده  ای( برای بندی )تحلیل خوشهخوشهمراتبی ا

شتن ای طرح میحل مسئله شود که در آن با در دست دا

متغیر بر روی هر  P گیریمشننناهده و اندازه  n ای ازنمونه

1 Kaiser-Meyer-Olkin 
2 Varimax 



 1399، تابستان 2، شماره 73منابع طبیعی ایران، دوره مرتع و آبخیزداری، مجله 

 

 262 

 هاییتوان مشننناهدات )افراد( را در کالسمشننناهده، می

بندی نمود که افراد مشننابه در داخل هایی( گروه)خوشننه

ندی مییک کالس قرار گیرند. خوشنننه یافتن ب ند در  توا

های گروه، اما ممکن است ساز باشدهای واقعی کمکگروه

یانگر روابط  ماالً ب که احت ند  جاد ک ظاری ای بل انت قا غیر

ب هد بود و  ید مورد بررسنننی دقیقجدیدی خوا تری قرار ا

بندی سلسله مراتبی در این پژوهش از روش خوشهد. گیرن

ستفاده گردید.  شها سله مراتبی، به در روش خو سل بندی 

 ساختاری هاهای نهایی بر اساس میزان عمومیت آنخوشه

 داده نسننبت درختی صننورت به مراتبی، معموالً سننلسننله

 .گویندمی 1دندوگرام را مراتبی سلسله درخت این. شودمی

های زیسننت چهارم اسننتخراج و تحلیل ویژگی ۀمرحل

اقلیمی گیاهی آویشنننن در نواحی اقلیمی تعیین شنننده و 

زیسننت  ۀرویشننگاه آویشننن با نقشنن ۀبررسننی انطبان نقشنن

 (2). در شنکل اقلیمی و توپوگرافی اسنتان اصنفهان اسنت

 ای از آویشن دنایی نشان داده شده است.نمونه

 

 [8] معرفی آویشن دنایی .1شکل 
 

 نتايج. 3

طور که در روش کار اشاره شد، به منظور بررسی همان

نیازهای اقلیمی گیاه آویش الزم اسنننت اثر تمام عوامل و 

مورد  گیاه حضننور یا توزیعبر متغییر(  52عناصننر اقلیمی )

گمراه بررسننی قرار گیرد که البته کار مشننکل و پیچیده و 

نده هد بودای کن مل از این رو الزم بود مهم .خوا ترین عوا

شخص گردد و یا به عبارتی دیگر  شد این گونه م مؤثر بر ر

د. برای کردر چند عامل خالصه را اثر همه عوامل و عناصر 

نمو ترین عوامل اقلیمی مؤثر بر رشننند و تشنننخیص مهم

شن،  ستگاه 52آوی سیمتغییر اقلیمی در ای  ،های مورد برر

 
 

اسننتفاده  SPSS_23از تحلیل عاملی در محیط نرم افزاری 

نایج حاصنننل از خروجی تحلیل عاملی  شننند.  52برای ن

ها متغییر اقلیمی در ابتدا منجر به خروجی جدول اشتراک

له از آوردن می قا یل محدودیت حجم م به دل شنننود. که 

برای استخراج عامل از  شود.نظر میتفسیر صرآجدول و 

اصننلی با نوع ماتریس همبسننتگی و با  ۀلفؤروش تحلیل م

شد.  25تعداد  ستفاده  سی واریانس دوران واریماکس ا برر

 (2)اقلیمی بر روی جدول پارامتر اقلیمی  52تبیین شننده 

شان می صل تعامل پنج دهد ن صفهان حا ستان ا که اقلیم ا

مل مختلف می قادیر ویژه عا که دارای م باشننند. عواملی 

هسنننتند در تحلیل باقی مانده و عواملی که  1بیشنننتر از 

1 Dendogram 
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از تحلیل خارج شده  ،هستند 1دارای مقادیر ویژه کمتر از 

ها باعث تبین بیشتر واریانس نخواهد شد. نآچون حضور 

، 070/18، 368/58به ترتی   5تا  1به این ترتی  عوامل 

درصنننند واریننانس را تبیین  834/2و  130/5، 956/7

، 947/40کنند که پس از چرخش واریماکس به ترتی  می

درصننند واریانس را  998/2و  644/8، 268/11، 472/28

 357/92در مجموع این عوامننل بیش از  تبیین کردننند.

صد از کل واریانس را تبیین می شکل در  (2)کنند. نمودار 

دهد. ها نشان میعاملتغییرات مقادیر ویژه را در ارتباج با 

شننود که از عامل پنجم به با توجه به نمودار مشنناهده می

توان پنج شود. بنابراین میبعد تغییرات مقدار ویژه کم می

مل مهم که بیشنننترین نقش را در  به عنوان عوا عامل را 

 تعیین واریانس دارند استخراج نمود.

 

 هانمودار تغییرات مقادیر ویژه عامل .2شکل 

 

با توجه به همبسنننتگی هریک از متغیرها با عوامل به 

اند. به این گذاری و تعریف شنندهها نامدسننت آمده، عامل

درصنند از واریانس کل متغیرها  36/58ترتی  عامل بارش 

کل متغیرها درصد از واریانس  97/40را قبل از چرخش و 

کند. عامل دمای سننرمایشننی را بعد از چرخش تبیین می

درصننند از واریانس کل متغیرها قبل از چرخش و  07/18

درصننند از واریانس کل متغیرها بعد از چرخش را  47/28

شانگر تتبیین می ثیر مثبت أکند. الگوی مکانی عامل دما ن

ناکی  مل ابر عا درصننند از  95/7و منفی در منطقه دارد. 

درصننند از  26/11واریانس کل متغیرها قبل از چرخش و 

عد از چرخش را تبیین می ها ب کل متغیر یانس  ند. وار ک

 
 

باد  بل از  13/5عامل  درصننند از واریانس کل متغیرها ق

عداز  64/8چرخش و  ها ب کل متغیر یانس  درصننند از وار

کننند. عننامننل تننابش خورشنننینند چرخش را تبیین می

یانس کل متغیره83/2 بل از چرخش و درصننند از وار ا ق

درصننند از واریانس کل متغیرها بعد از چرخش را  99/2

 (.2کند )جدول تبیین می

 ه آويشنبندی زيست اقليم گياهی رويشگا. پهنه3.1

تایج خروجی تحلیل عاملی برای طبقه بندی اقلیمی، ن

اسننتفاده از یاخته سننطر اسننتان اصننفهان با  130000 در

بندی گروه 1ای سننلسننله مراتبی با روش واردتحلیل خوشننه

( نشان داده 3بندی بر روی نمودار شکل )شد حاصل گروه

1 Ward 
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اقلیم گیاهی شننده اسننت. بر همین مبنا، مناطق زیسننت

شخص تفکیک گردیدند.  شن در پنج گروه م شگاه آوی روی

گذاری این پنج گروه با توجه به شننرایط غال  دمایی و نام

شی و با توجه به پنج عامل منتج از تحلیل عاملی انجام  بار

اقلیم گیاهی، پر بارش شد. به این ترتی  پنج ناحیۀ زیست

شک و ابری و سرد، نیمه شک و بادی، خ سرد، خ شک  خ

بندی ( نقشۀ پهنه4نیز خشک و گرم تعیین گردید. شکل )

صفهان را  ستان ا شن دنایی ا شی گیاه آوی ست اقلیم روی زی

دهد.مینشان 

 5تا  1درصد واریانس تبیین شدن توسط عوامل  .2 جدول

 

 

 

 

 های استان بر اساس تحلیل سلسه مراتبیبندی ایستگاه. دندروگرام مربوط به خوشه3شکل 
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 استان اصفهان زیست اقلیم رویشی گیاه آویشن دنایی در بندی. نقشۀ پهنه4شکل 

 

 ۀناحی 5هر یک از عوامل در بررسننی امتیازهای عاملی 

شمار اقلیم صفهان در جدول  ستان ا شن در ا شی آوی  ۀروی

اهمیت هر یک از عناصنننر اقلیمی در ۀ دهندنشنننان  (2)

. به این اقلیمی اسنننت ۀگیری هر پهنگذاری و شنننکلنام

پربارش سننرد عامل دمای سننرمایشننی،  ۀترتی  در ناحی

بارش مهم ناکی و  مل در رشننند و نمو آویش ابر ترین عوا

شندمی صورتی که  .با سرد عامل نیمه ۀدر ناحیدر  خشک 

شی و بارش و ابرناکی دارای درج سرمای  1 اهمیت ۀدمای 

هسننتند. اما در دیگر نواحی که رشنند آویشننن کمتر  3تا 

 ل کم شده است.اماست از امتیاز این عو

 های مختلف اقلیمی استان اصفهانمیانگین امتیازات عاملی پهنه .2جدول 

 نواحی اقلیمی
 میانگین امتیازات عاملی 

 نام نواحی اقلیمی
 1عامل 

 بارش

 2عامل 

 دمای سرمایشی

 3عامل 

 ابرناکی

 4عامل 

 باد

 5عامل 

 تابش خورشید

 -125/0 -015/0 800/0 796/3 254/0 پر بارش و سرد 1ناحیه 

 576/0 -561/0 -334/0 320/1 351/1 و سرد نیمه خشک 2ناحیه 

 -127/0 354/0 251/0 -258/0 248/0 خشک و بادی 3ناحیه 

 -647/0 -529/1 538/1 -692/0 -084/0 خشک و ابری 4ناحیه 

 226/0 119/0 -717/0 -209/0 -550/0 خشک و گرم 5ناحیه 

 

و  1دهد نواحی اقلیمی نشنان می (3)همچنین جدول 

سرد و نیمه 2 سرد به مناطق مرتفع یعنی پربارش  خشک 

متوسننط ارتفاع در این مناطق به ترتی   .اختصنناص دارد

 726متر اسننت که به ترتی  دارای بارش  2137و  2110
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 9/11و  3/12سننناالنه متر و متوسنننط دمای میلی 422و 

باشننند. لذا ویژگی غال  این مناطق سننلسننیوس می ۀدرج

دیگر اسنتان  ۀپربارش و سنرد بودن اسنت که از سنه ناحی

سه منطق ست.  اقلیمی دیگر دارای  ۀقابل تمیز و تفکیک ا

 1000سلسیوس و ارتفاع  ۀدرج 15متوسط دمای باالتر از 

 150از  کمتر ۀمتر هستند و متوسط بارش ساالن 1570تا 

باشد.متر میمیلی

 های اقلیمیمقادیر میانگین متغییرهای اولیه در هر یک از پهنه .3جدول 

 دمای ساالنه متوسط ارتفاع نام نواحی اقلیمی نواحی اقلیمی
دمای حداقل 

 ساانه

دمای حداکثر 

 ساالنه
 بارش ساالنه

رطوبت نسبی 

 ساالنه

 3/44 9/726 5/19 5 3/12 7/2110 پر بارش و سرد 1 ۀناحی

 6/43 2/422 3/19 4/4 9/11 2/2137 و سرد خشکنیمه 2 ۀناحی

 3/37 6/149 6/22 9 8/15 5/1571 خشک و بادی 3 ۀناحی

 7/39 6/144 3/24 2/10 3/17 1226 خشک و ابری 4 ۀناحی

 1/34 8/90 7/24 7/10 7/17 3/1312 خشک و گرم 5 ۀناحی

 

شان میطور که نتایج همان اویشن دنایی  ۀگون دهند،ن

در مناطق مرتفع و سرد که دارای بارش مناس  و رطوبت 

سرعت باد و مقدار آفتا  باال می شد بهتری دارد.  شد، ر با

شته  شتر نیز در مناطقی که این گیاه رویش دا سط بی متو

شاهده می شگاه آویش عمدتاًم  شود. با توجه به اینکه روی

خشک سرد مشاهده نیمه و واحی اقلیمی پربارش سرددر ن

های اقلیمی این دو ناحیه پرداخته گردیده، به  کر ویژگی

 شود.می

سرد:  سرد حدود  ۀناحیناحیه پر بارش و  پر بارش و 

گردد که معادل درصنند از کل اسننتان را شننامل می 48/4

باشند. این ر مربع از اسنتان اصنفهان میکلیومت 92/4745

کمترین سنهم را از اسنتان به خود اختصناص داده منطقه 

است. این منطقه در جنو  و غر  استان واقع شده است 

شهر شهر هاناستو  . گیردرا در بر میی سمیرم و فریدون 

متر  7/2110دریا در این منطقه میانگین ارتفاع از سننطر 

شکل می شد.  شان می (5) ۀشماربا  دهد.این منطقه را ن

سرمای ، ابرناکی با 79/3شی با میانگین امتیاز عامل دمای 

شکل ۀرتب 254/0 و بارش با 8/0 سوم را در  گیری اول تا 

ثیرپذیری أاقلیم این ناحیه داشته است. این مسئله بیانگر ت

باشننند. دو عامل باد و تابش اقلیم منطقه از عامل دما می

باشنننند. خورشنننید دارای امتیاز منفی در این منطقه می

گراد و مجموع سننانتی 28/12این منطقه متوسننط دمای 

ساالن سیمسانتی 93/726 ۀبارش  ست. تق بندی متر بوده ا

کند. با مارتن این منطقه را مرطو  معرفی میبه روش دو

نام منطق به  به این عوامل این منطقه  بارش و  ۀتوجه  پر 

 گذاری گردید.سرد نام

اقلیم گیاهی ناحیۀ زیسنننتخشککک و سککرد: نیمه

درصد از کل استان را شامل  47/6و سرد حدود خشک نیمه

عادل می که م تان  62/6850گردد  کلیومنر مربع از اسننن

باشننند. این منطقه در جنو  و جنو  غربی اصنننفهان می

ستان شهر شامل  ست و  شده ا ستان واقع  های گلپایگان، ا

باشد. خوانسار، داران و قسمت شمالی شهرستان سمیرم می

متر  21/2137ریا در این منطقه میانگین ارتفاع از سننطر د

باشد که بین دیگر مناطق دارای متوسط ارتفاع بیشتری می

( موقعیت زیست اقلیمی این منطقه را در 6باشد. شکل )می

در این ناحیه، عامل دمای سرمایشی و  دهد.استان نشان می

 35/1و  32/1بارش یه ترتی  با میانگین امتیازهای عاملی 

اقلیم این منطقه از این دو رپذیری زیست، نشان دهندۀ تأثی

ناحیه دارای امتیاز عامل می باد در این  باشننند. ابرناکی و 

سلسیوس  86/11باشد. متوسط دمای این منطقه منفی می

نه  بارش سننناال متر بوده اسنننت. میلی 15/422و مجموع 

خشننک بندی به روش دومارتن این منطقه را نیمهتقسننیم
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اقلیمی پر بارش و ه با ناحیۀ زیستکند. در مقایسمعرفی می

کاهش  با وجود  یه  ناح بارش،  58سنننرد، این  درصننندی 

همچنان کاهش دما در این ناحیه بارز اسنننت، که یکی از 

به دیگر نواحی  ناحیه نسنننبت  دالیل آن مرتفع بودن این 

باشننند. با توجه به این عوامل این منطقه به نام اقلیمی می

 ری گردید.گذاخشک و سرد ناممنطقۀ نیمه

 

 گیری آنثیر عوامل اقلیمی در شکلأپر بارش و سرد و ت ۀمنطق .5شکل 

 

 

گیری آنخشک و سرد و تأثیر عوامل اقلیمی در شکل. منطقۀ نیمه6شکل 
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یيير .3.2 عيين عوامللو و مت ليمی در ت هللای اق

 های گونهرويشگاه

 ۀبا نقشننن آویشنننن دناییپوشنننش  ۀبا انطبان نقشننن

آویش  ۀیه شده، ویژگی مناطق دارای گوناقلیمی تهزیست

نه مشنننخص  عاری از این گو ناطق  نایی و همچنین م د

هایی که در یک گروه قرار دارند با هم یاختهگردید. امتیاز 

ها در هر یک د تا مشخص شود کدام یک از فاکتورجمع ش

شکل  شتری برخوردارند.   (7) ۀشماراز نواحی از امتیاز بی

گیاهی آویشننن دنایی را در سننطر  ۀپراکنش گون ۀنقشنن

طور که مشنناهده دهد. هماناسننتان اصننفهان نشننان می

شود این گونه از غر  تا جنو  به صورت نواری رویش می

داشننته همچنین به صننورت نوار باریکی از شننمال غر  تا 

پراکنش  ۀطبان نقشنان شنرن کشنیده شنده اسنت. جنو 

توپوگرافی اسنننتان  ۀگیاهی آویشنننن دنایی با نقشننن ۀگون

رشنند این محصننول در مناطق  دۀنشننان دهناصننفهان، 

 است.کوهستانی 

 

 آویشن دنایی در سطح استان اصفهان و انطباق مناطق رویشی با نواحی کوهستانی استان ۀپراکنش گون .7شکل 

 

نا   . 3.3 مو اقليمی در م يانگين عوا بررسلللی م

 آويشن دنايی ۀواجد و فاقد گون
ویشننن دنایی از غر  تا جنو  و آ ۀسننطر رویش گون

شننمال غر  تا جنو  همچنین به صننورت نوار باریکی از 

ست. این گونه  شده ا ومتر یلک 83/18740شرقی گزارش 

ستان که در حدود  7/17مربع یا )حدود  درصد( از سطر ا

هایی که در آن یاختهبا توجه به . [15] را در برگرفته است

در توان گفت این گیاه می ،گیاه آویش دنایی رویش داشته

سط شد و نمو دارد و حداکثر تا ارتفاع  1973ارتفاع  متو ر

ست که  2471 شانگر این ا ست که ن شده ا متر نیز دیده 

آویش گیاهی کوهسننتانی اسننت. همچنین متوسننط مقدار 
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میلیمتر است که  4/349بارش ساالنه برای رشد این گیاه 

دال بر این اسننت که این گیاه در مناطق بیابانی و خشننک 

 ۀدرج 95/12سط دمای مورد نیاز آن شود. متویافت نمی

توجه به این که این گیاه در حداقل  گراد اسننت. باسننانتی

توان گفت گیاهی مقاوم به نیز دیده شنننده می 7/5دمای 

متوسط رطوبت مناس  مقدار درصد،  8/41باشد. سرما می

سبی شد این گیاه ن ست. برای ر س  باد برای  ا سرعت منا

متر بر ثانیه اسنننت که زیر حداکثر  5/4رشننند محصنننول 

ست. سایش اقلیمی ا شرایط آ سط باد برای اخالل در   متو

روز  6/232تابش خورشنید  نیاز بهتعداد روزهای متوسنط 

روز  103اسننت. همچنین این گیاه در مناطق با متوسننط 

می بررسننی کلی نیازهای اقلی یخبندان، رشنند خوبی دارد.

آویشننن دنایی  ۀدر مناطق واجد و فاقد گون (4)در جدول 

خشک این است که این گیاه در مناطق نیمه ۀنشان دهند

 سرد رویش خوبی دارد.

 آویشن دنایی ۀمیانگین عوامل اقلیمی در مناطق واجد و فاقد گون .4جدول 

 فاقد گونهمناطق  مناطق دارای گونه متغییر

 9/1340 4/1973 ارتفاع

 4/17 9/12 دمای ساالنه

 5/10 7/5 دمای حداقل ساالنه

 3/24 2/20 دمای حداکثر ساالنه

 1/108 4/349 بارش ساالنه

 9/57 4/103 یخبندان ساالنه

 3/35 8/41 رطوبت نسبی ساالنه

 

 گيریبحث و نتيجه. 4
دنایی یکی از گیاهانی اسننت که اینک بر روی آویشننن 

اه خواص دارویی . این گی[26] خط قرمز انقراض قرار دارد

د که از گذشته تا کنون مردم بومی از آن ای دارفون العاده

با علم بر به عنوان یک گیاه دارویی اسنننتفاده می ند.  کن

اقلیمی هر منطقه زیسننتهای که شننناسننایی پتانسننیلاین

شش گیاهی می ضعیت پو و مرتعی تواند در جهت بهبود و

سع صفهان به عنوان یکی از  آن ۀو تو ستان ا شد، ا مفید با

گاه عه قرار گرفت. رویشننن طال یاه مورد م تایج های این گ ن

عنصنننر اقلیمی مؤثر بر رشننند  52تحلیل عاملی بر روی 

استان اصفهان حاصل تعامل  میاقلآویشن دنایی نشان داد 

عوامل پس از چرخش  این که باشنندیم پنج عامل مختلف

 644/8، 268/11، 472/28، 947/40واریماکس به ترتی  

ند 998/2و  یانس را تبیین کرد جه با. درصننند وار  به تو

با عوامل به دسنننت آمده،  رهایمتغ از کیهر یهمبسنننتگ

شی، ابرناکی، با نامها عامل سرمای های عامل؛ بارش، دمای 

عامل بارش  .شدند فیتعر و یگذارنامباد و تابش خورشید 

واریانس متغییرها را کل درصنند از  947/40 که به تنهایی

به عنوان مهم کندتبیین می لذا  عامل در رشننند و  ترین 

ست. شن دنایی ا شی آوی سرمای  472/28با تبیین  دمای 

همچنین ابرناکی،  بعد قرار دارد. ۀدر رتب درصننند واریانس

و  644/8، 268/11وزش باد و تابش خورشنننید با تبیین 

درصد واریانس در رتبه بعدی عوامل مؤثر در رشد  998/2

 باشند.آویشن دنایی می

ساس مهمتعیین مناطق  شد بر ا ترین عوامل مؤثر بر ر

صفهان با  دنایی در آویش ستان ا سله  تکنیکا سل تحلیل 

 زیسنننت اقلیم ۀپنج ناحی منتهی به شنننناسنننایی ،مراتبی

 خشننک و، سننرد و خشننکنیمه، ؛ پر بارش و سننردگیاهی

 تحقیق نتایج با که شدگرم  خشک و، ابری خشک و، بادی

ستان که [16] صفهان ا ساس ویژگ ا ست یهایرا بر ا  زی
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ندگروه ناحیه 5 به یانسنننان اقلیم  .دارد انطبانکرده  یب

 و یدمای غال  شننرایط به توجه با گروه پنج این یگذارنام

ش  انجام یعامل لیتحل از منتج عامل پنج به توجه با و یبار

 ۀبا توجه به شنننرایط اقلیمی و انطبان آن با نقشننن .شننند

ید، یایی مشنننخص گرد  ینواح پراکنش و توزیع آویش دن

سرد  ییعن 2و  1 یاقلیم شک  سرد و نیمه خ که پربارش 

یشگاه اصلی این گیاه ور و دارد اختصاص مرتفع مناطق به

 و 2110 ترتی  به مناطق این در ارتفاع متوسنننط. اسنننت

 422 و 726 بارش یدارا ترتی  به که اسنننت متر 2137

 ۀدرج 9/11 و 3/12 سننناالنه یدما متوسنننط و متر یمیل

سیوس شندیم سل غال  این مناطق پربارش  ی. لذا ویژگبا

سه ناحی ست که از  سرد بودن ا ستان قابل تمیز  ۀو  دیگر ا

فاقد آویشننن دیگر  یاقلیم ۀمنطق سننهو تفکیک اسننت. 

 ارتفاع و سلسیوس ۀدرج 15 از باالتر یدما متوسط یدارا

 کمتر ساالنه بارش متوسط و هستند متر 1570 تا 1000

 حدود سننرد و بارش پر ۀناحی .باشنندیم متریمیل 150 از

 معادل که گرددیم شننامل را اسننتان کل از درصنند 48/4

اگرچه . باشدیم اصفهان استان از مربع ومنریکل 92/4745

صد  سهم نیکمتر منطقه نیا ساحتاز در ستان م به  را ا

اقلیمی  ۀترین منطقولی مهم خود اختصنناص داده اسننت

 غر  ومنطقه در جنو   نی. ارویشگاه آویشن دنیایی است

 دونیفر و رمیسم یهاشهرستان و است شده واقع استان

 نیا در ایدر سطر از ارتفاع نیانگیم .گیردیم بر در را شهر

با  یشننیسننرما یدما عامل .باشنندیم متر 7/2110 منطقه

شکل اول ۀرتب 79/3 ازیامت نیانگیم  نیا میاقل یریگرا در 

 میاقل یریرپذیثأت انگریب مسننئله نیا. اسننت داشننته هیناح

شدیم دما عامل از منطقه ستعد رویش  ۀناحی دومین .با م

است خشک و سرد مهین یگیاه اقلیمزیست ۀآویشن، ناحی

شامل م 47/6 حدودکه  ستان را  صد از کل ا  وگردد یدر

. باشدیمربع از استان اصفهان م ومنریکل 62/6850معادل 

 است شده واقع استان یغرب جنو  و جنو  در منطقه نیا

 قسمت و داران خوانسار، گان،یگلپا یهاشهرستان شامل و

ارتفاع از  نیانگیباشنند. م یم رمیسننم شننهرسننتان یشننمال

شدیمتر م 21/2137منطقه  نیدر ا ایسطر در  نیکه ب با

 عامل .باشدیم یشتریمتوسط ارتفاع ب یمناطق دارا گرید

 یازهایامت نیانگیم با  یترت هی بارش و یشننیسننرما یدما

 یریرپننذیثأتنن ۀدهننند نشننننان ، 35/1 و 32/1 یعننامل

. به این باشنندیم عامل دو نیا از منطقه نیا اقلیمزیسننت

 11حدود کیلومتر مربع یا  54/11596ترتی  در مجموع 

 درصد مساحت استان مستعد رویشگاه آویشن دنایی است.

 ۀترین عوامننل رشنننند در هر ننناحیننبررسنننی مهم

ست شان داد، زی سرمایش با میانگین اقلیمی ن عامل دمای 

ین ثیر مثبت و عامل باد با میانگأبیشنننترین ت 55/2امتیاز 

نب -28/0 یاز منفی در پراکنش گو آویشنننن  ۀاالترین امت

ای عامل دمدارد. از دیگر سو، دنایی در مناطق دارای گونه 

شی شترین ت، 39/0 با میانگین امتیاز سرمای ر ثیأدارای بی

 بیشنننترین 35/0 با میانگین امتیاز منفی و عامل ابرناکی

طق داشته است. در منادر مناطق فاقد گونه ثیر مثبت را أت

ان را با یخبند روز از سال 103دارای گونه به طور متوسط 

 دهد آویشن دمایی، گیاهی سرمانشان میسپری کرده که 

 ۀدر رتب 8/0عامل بارش با میانگین امتیاز  دوسننت اسننت.

که در در صننورتی  اسننتدوم امتیاز در مناطق دارای گونه 

 -07/0 دارای متوسط امتیاز، عامل بارش مناطق فاقد گونه

شد. میانگین تعداد روزهای همراه با بمی ساالنه با ر دارش 

سط بارش روز  46مناطق دارای گونه  متر میلی 349و متو

شد در حالی که می ر و مقداروز  33در مناطق فاقد گونه با

 باشد.میمتر میلی 108بارش ساالنه 

اسننت و تا  1973ارتفاع متوسننط رویشننگاه این گیاه 

 خورد که با نتایج تحقیقاتچشنننم میهمتر ب 2479ارتفاع 

متوسنننط دمننای خوانی دارد. همچنین هم [25و  12]

 تحقیقنتایج درجه اسنننت که با  9/12رویشنننی این گیاه 

شان داد بررسیخوانی دارد. هم [25و  22، 19] شها ن  ۀنق

و نیز اقلیمی زیسننت ۀبا نقشننآویشننن دنایی  ۀپراکنش گون

ش شان دهند ۀنق شته و ن سترش  ۀتوپوگرافی انطبان دا گ

ستان این گونه  منطبق بر در جنو ، جنو  غربی و غر  ا

همچنین . استزیست اقلیمی گیاهی پربارش و سرد  ۀناحی

های کوچکی در جنو  شنننرقی این گیاه به صنننورت لکه

ستان ست اقلیمی نیمه ۀدر ناحی ا سردزی شک و  دیده  خ
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هایی چون فریدون سنننتان. به طور کلی شنننهررویش دارد

شننهر، خوانسننار، گلپایگان، داران، سننمیرم، میمه و اطراآ 

 هستند.باد خواستگاه اصلی رویش این گیاه آنجف 
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