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 بررسی خصوصیات اکولوژیکی گیاه چای کوهی
).stachys lavandulifolia Vahl(  در رویشگاه های 

مرتعی غرب استان اصفهان

)پژوهش و سازندگی(

ژپوهش اهیپ آبخیزداری

چکیده
زاگرس مرکزي ايران خاســتگاه برخي از گونه هاي جنس اســتاخيس، يکــي از بزرگترين جنس هاي خانواده نعناعيــان )Labiatae(، از 
جملــه گونــه ی چــاي کوهــي).Stachys lavandulifolia Vahl( مي باشــد. گونه ی چاي کوهي گياهي اســت بــه ارتفاع حدود 
25 ســانتي متر با ســاقه کرکدار و خزي که به گل آذين پشــم گونه و اليافي دراز و خوشــبو منتهي مي شــود. در منابع طب ســنتي ايران 
 وجهــان، اثــرات درماني متعددي را به اين جنس نســبت مي دهند. هدف از ايــن پژوهش مطالعه عوامل بوم شــناختي گياه چاي کوهي 
).Stachys lavandulifolia( اســت تا عالوه بر شــناخت خصوصيات اکولوژيکی  اين گياه، در جهت حفظ و بهره برداری از آن گامی 
برداشته شود. به اين منظور مشخصات اقليمی، فيزيوگرافی، خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک گياه در رويشگاههای آن در منطقه غرب 
استان اصفهان بررسی شد. نتايج نشان داد که اين گونه در مناطق  با بارندگی متوسط ساالنه 372/8ميلی متر، ميانگين متوسط درجه حرارت 
ســاالنه 10/2 درجه ســانتيگراد، تبخير ساالنه 1955 ميليمتر،  متوسط روزهای يخبندان 142روز و اقليم نيمه خشک و سرد رويش مناسبی 
دارد. نتايج بدســت آمده از فيزيوگرافی مکان های مرتعی مورد مطالعه نشــان داد که اين گونه در مکانهايی با  شيبهای متفاوت و  با نوسان 
زياد رويش دارد )6 – 23 درصد( و مرتفع ترين و پست ترين مناطق مورد مطالعه نيز با اختالف ارتفاع 592/6 متر قابل تشخيص بودند. خاک 
رويشگاه چای کوهی دارای بافت سيلتی رسی لومی ، کمی قليايی، فاقد شوری و از نظر مواد آلی و ميزان پتاسيم و کلسيم متوسط می باشد. 

واژه هاي کلیدی:  چاي کوهي).Stachys lavandulifolia Vahl( بوم شناختی، گياهان دارويي، استان اصفهان
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مقدمه 
مراتــع افــزون بــر توليــدات دامــی دارای فوايــدی، همچــون توليــد 
گياهــان دارويــی- صنعتی، ايجــاد مناطــق تفرجگاهــی، حفاظت محيط 
 زيســت، حفاظت خــاک، حيــات وحــش و شــکار و توليد آب هســتند. 
تــا   .)Karimian., Vahabi., Fazilati., Tarkesh, 2013(
کنون بهره برداری از مراتع بيشــتر بر توليد علوفه متمرکز بوده اســت و اين 

درحالی است که طبق براورد سازمان خواربار جهانی1  درآمد اقتصادی حاصل 
از علوفــه مراتع تنهــا 25 درصد ارزش اقتصادی زيســت بوم هاي مرتعی را 
شــامل می شود. با توجه به رشد جمعيت و محدود بودن توليد علوفه به منظور 
وضعيــت اقتصادی بهره برداران مراتع، ضرورت توجه به ديگر اســتفاده هاي 
مرتعی مانند محصوالت فرعی، زنبور داری، بوم گردی و آبزی پروری مطرح 
می شــود)Azarnivand.,Zarechahuki, 2008(. بهره برداری از 
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Abstract
Iran,s central Zagros is the homeland of some species of genus Stachys, one of the 
largest species of Labiatae family, such as Stachys lavandulifolia Vahl. species. Stachys 
lavandulifolia Vahl. is a plant 25cm long with fleecy and furred stem which ends to fleecy 
inflorescence and long fragrant fiber. Different medicinal effects have been attributed 
to this plant in the literature of Iran world›s traditional medicine. The aim of this paper 
was to study the ecological factors of  Stachys lavandulifolia not only to know ecological 
features of this plant, but also to take steps for keeping and using it. To this end, climatical, 
physiographical, physical and chemical features of the soil were investigated in the west 
of Esfahan, where it grows. The finding of the study indicated that this plant has suitable 
growth in regions whit average annual rainfall of 372.8 mm , average annual temperature 
of 10.2cm, annual evaporation 1955mm, average frost days 142 days, and semi- arid and 
cold climate. The results obtained from the physiography of range sites studied in this 
paper showed that this plant can grow both in places with different slops and fluctuations  
( %23-6) and in highest and lowest places with the high difference of 592.6m. the soil in which 
Stachys lavandulifolia grows has a silt clay loam, a little alkaline, without salt, and in terms 
of organic materials and the amount of Calcium and Potassium is average.
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   1 -Agriculture and food organization
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ديگر منابع مرتعی بايد بر اســاس ظرفيت و توانايی های منطقه باشد، به گونه 
ای کــه موجب تخريب پوشــش گياهی و ديگر منابع طبيعی نشــود. در اين 
صورت می توان تعداد دام متکی به مرتع را کاهش داد و برای اينکه دامداران 
از نظر اقتصادی زيان نبينند قســمتی از درآمد خود را از ديگر اســتفاده های 
بررسي   .)Azarnivand.,Zarechahuki, 2008(کنند تامين  مراتع 
و شــناخت قابليتها و ظرفيتهاي موجود رويشگاههاي گياهان دارويي با توجه 
به تاثيــر مهم آنها در اقتصاد ملي، زمينه مســاعدي را براي حفظ اشــتغال 
پــاک و پايدار در کشــور فراهم مي آورد. از اين رو انجــام  تحقيقات علمي و 
 کاربردي بــر  روي گياهان دارويي و صنعتي ضروري و اجتناب ناپذير اســت

 )Ghomeshi Bozorg, 2005(. حفظ و احياء پوشش گياهي در منابع 
طبيعي از اهميت خاصي برخوردار اســت و الزم اســت که مورد توجه خاص 
قرار گيرد. جهت رســيدن به اين هدف بايد در ابتــدا ويژگي هاي اکولوژيک 
گونه هاي مهمي که تشــکيل دهنده عناصر پوشــش گياهي در عرصه منابع 
طبيعي مي باشــند را مورد شناســايي قرار داد و پس از آن در جهت اصالح و 
احياء رويشگاه آنها اقدام نمود. ترکيب و ساختار هر جامعه گياهی تا حد زيادی 
تحــت کنترل و تأثير عوامل محيطی قرار دارد. در حقيقت اين عوامل موجب 
اســتقرار انواع مختلف گونه های گياهی در زيســتگاه های متفاوت می گردند. 
به عبارت ديگر، زيســتگاه های طبيعی گياهان به وسيله اين عوامل مشخص 
می شــود)Karimian et al, 2013(. عوامــل مختلفی نظير نوع گونه، 
اقليم منطقه، محيط خاک، ارتفاع از ســطح دريا و موقعيت جغرافيايی اســت. 
هــر يک از اين عوامل می تواند تاثير بســزائی بــر کميت و کيفيت محصول 
گياهان داشــته باشــد )Habibi et al, 2007(. مطالعات و بررســي ها 
ي اکولوژيکــي گياهان مختلف بــه ويژه گياهان دارويي و اســانس دار در 
بســياري از کشورهاي دنيا داراي سابقه اي طوالني است.  مطالعه اکولوژيکي 
گياهان دارويي و معطر در هندوســتان در ســال1969 ، جنوب آفريقا 1968 ، 
 ميشــيگان 1963 ، اسپانيا  1992 و در کنيا در ســال 1980 انجام شده است

)Najafpor navaee,2001(. در دهه هــاي اخيــر نيــز طــرح هاي 
تحقيقاتــي متعدد ي در اين زمينه در مؤسســه تحقيقات جنگلها و در مراکز 
تحقيقات کشــاورزي و منابع طبيعي استان ها ي مختلف کشور به اجرا درآمده 
اســت. در اين راســتا مي توان به بررســي اکولوژيکي ســه جنس گياهان 
 اســانس دار شــامل Nepeta ،Thymus و Mentha در استان تهران

 )Najafpor navaee,2001(، شناسايي و بررسي اکولوژيکي دو جنس 
 ،)Hasany, 2005(در اســتان کردستان Ziziphora و Thymus از
شناســايي و بررســي اکولوژيک گونه هاي آويشــن به منظور اهلي کردن و 
 ) Larti.,Ghasempor, 2007( کشــت آنها در اســتان آذربايجان غربي
اشاره نمود.  عوامل محيطي تعيين کننده ي خصوصيات رويشگاهي مي باشند 
و نقش مهمي در الگوي پراکنش گياهان دارند، به طوري که پراکنش و است 
قــرار گياهان را به خوبي کنترل مي کناند . لذا با مطالعه ي ش رايط محيطي 
و نيازهــاي يک گونه مي توان در تعيين محل اســتقرار، پراکنش جغرافيايي، 
 ميــزان انبوهــي و فعاليت آن هــا در محي ط هاي مختلــف قضاوت نمود 
)Ardakani,2006 (. پســتي و بلندي به طور مستقيم از طريق تغيير و 
تاثير بر روي عوامل محيطي و به طور غير مســتقيم از طريق تأثير بر تشکيل 

خاک، تأثير عمده اي بر جوامع نباتي دارد )Heshmati,2003(. مطالعات 
 Ferula ovina، Bromus برای تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه مرتعی
tomentellus و  Cachyrys ferulaceae در حوضــه رودخانــه 
 Ferula وهــرگان اصفهان نشــان داد که مهمترين عوامل موثــر بر گونه
ovina بافت خاک، جهت شــيب و شاخص رطوبتی بوده و اين گونه عمدتًا 
جهت های شــمالی و شــرقی که بافت ســنگين دارند را به عنوان رويشگاه 
 Iravani., Khajeddin., Basiri Esfahani, ( انتخــاب می کنــد
2002(.  طی بررســی ترکيبات موجود در گياه آويشــن مشــخص شد که 
مقادير مختلــف کربنات با بعضی از مواد موثره گياه آويشــن رابطه مثبت و 
بعضی از ترکيبات روغن های فرار با عوامل محيطی همبســتگی معنی داری 
نشــان داده اســت. عالوه بر اين يک رابطه خطی بين ارتفاع از سطح دريا با 

تعدادی از ترکيبات شيميايی گياه آويشن وجود دارد.
 .)Corticchiato.,Tomi.,Bernardini.,Casanova,1998(
در بررســی رابطه بين پوشــش گياهی و برخی عوامل محيطی نتيجه نشان 
داد کــه ارتفاع يک همبســتگی قابل قبول با درصد پوشــش گياهی دارد و 
Bay-(  بــا افزايش ارتفاع درصد پوشــش گياهی نيز افزايش يافته اســت .

at movahed, 1998(ســرزمين پهناور ايران بــه دليل قرار گرفتن در 
موقعيت خاص جغرافيايي، از آب و هواي متنوعي برخوردار اســت که همراه 
خاکهــاي متفاوت در هر منطقه، باعث ايجاد فلور کم نظير در اين ســرزمين 
شــده است و اين بدان معناست که شــرايط جغرافيايي ايران براي رشد گونه 
هاي متنوع گياهي مناســب مي باشــد و دارای 80000-75000 گونه گياهی 
اســت که اکوتيپهای متنوعــی از گونه های مختلف گياهــان دارويی را به 
وجود آورده است)Omidbeygi, 1995( . زاگرس مرکزي نيز خاستگاه 
 Stachys.( برخي از گونه هاي جنس اســتاخيس از جمله گونه چاي کوهي
lavandulifolia( مي باشد. اين گياه پراکندگي وسيع در غالب نواحي ايران 
مانند گرگان، مازندران، آذربايجان، همدان، اصفهان، اراک، خرم آباد، بختياري، 
فارس، خراسان، نواحي مرکزي ايران، ارتفاعات البرز و اطراف تهران، گيالن: 
داماش، خراپو)عمارلو( و غيره دارد. اين گياه مقوي معده اســت و اهالي محل 
از جوشــانده آن براي رفع درد و ناراحتيهاي معده و دســتگاه هضم استفاده 
مي کنند )mozaffarian, 1994(.  طی بررســي اثر ســقط زايي عصاره 
چاي کوهي در غلظت هاي مختلف در موش هاي باردار پرداختند مشخص شد 
که عصاره گياه چاي کوهي سقط آور مي باشد و اثرات سقط زايي آن در مطالعه 
حاضر وابســته به دوز مي باشد و بين غلظت هاي مختلف عصاره چاي کوهي 
تفاوت معني دار آماري در ميانگين نســبت جنين هاي سقط شده وجود داشته 
 .)jafarzade.,Asgari.,Golshan-iranpor.,Kheiri, 2010(اســت
همچنين اثر پودر گياه چاي کوهي بر ديســمنوره اوليه )شــدت و مدت درد 
قاعدگي( بر زنان ســنين 18 تا 25 سال بررسي گرديد و پژوهش حاضر نشان 
داد، استفاده از چاي کوهي مي تواند باعث تسکين درد ناشي از ديسمنوره اوليه 
شــود و عارضه جانبي ندارد، به عالوه بر الگوي درد نيز مؤثر اســت که باعث 

تحمل بهتر درد مي شود.
 olfati.,Azarbayejani.,Hadizade.,Sadeghi.,Haj (
seyyed javadi, 2009(.  بــا توجــه به اينکه حفظ و احياء پوشــش 

بررسی خصوصیات اکولوژیکی...
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گياهي در منابع طبيعي از اهميت خاصي برخوردار است و الزم است که مورد 
توجه خاص قرار گيرد. جهت رســيدن به اين هــدف بايد در ابتدا ويژگيهاي 
اکولوژيــک گونه هاي مهمي که تشــکيل دهنده عناصر پوشــش گياهي در 
عرصه منابع طبيعي مي-باشــند را مورد شناســايي قرار داد و پس از آن در 
جهت اصالح و احياء رويشــگاه آنها اقدام نمود. گياهان معطر دارای گونه ها و 
اکوتيپ های متنوعی هســتند که در نقاط مختلف پراکنده می باشند. ضروری 
اســت تا با توجه به توان بالقوه بسيار خوب کشور در زمينه گياهان اسانس دار 
و دارويی، با شــناخت گونه های گياهی و دستيابی به اطالعات الزم در مورد 
محل های رويش و خصوصيات اکولوژيکی آنها، گام های اساسی برای استفاده 
از اســانس های گياهی در صنعت دارويی کشور برداشــته شود. اين تحقيق 

شناســايی رويشــگاه های چای کوهی در اســتان اصفهان انجام گرديد تا بر 
اســاس نتايج آن بتوان در صورت لزوم اقدام به کشت و اهلی کردن اين گياه 

با ارزش نمود. 

مواد و روش ها
برای تعيين خصوصيات اکولوژيکی چای کوهی مهمترين رويشگاههای اين 
گياه در منطقه غرب اســتان اصفهان در 5 مکان مرتعي که شامل هورستانه 
گلپايگان، ســياه دره و افوس فريدن، گلســتان کوه خوانسار و فريدونشهر می 

باشند شناسايی و جهت نمونه برداری انتخاب گرديد. 

 ٌظان صاؽر پژوُض شال ةررشي گرديد و 25جا  18ٌان شٍيً ديصيٍّره اونيَ )طدت و ىدت درد كاندگي( ةر ز
-ٌدارد، ةَ زاٌتي طّد و نارؽَ اونيَ ديصيٍّره از ٌاطي درد جصکيً ةانخ جّاٌدىي کُّيچاي  از اشحفاده داد،

 ,.olfati.,Azarbayejani.,Hadizade(طّد درد ىي ةِحر جضيم ةانخ کَ اشث ىؤدر ٌيز درد انگّي ةر نالوه
Sadeghi.,Haj seyyed javadi, 2009(  .ٍاةم ـتيهي ةا جّزَ ةَ ايٍکَ صفق و اصياء پّطض گياُي در ى

از اُييث خاغي ةرخّردار اشث و الزم اشث کَ ىّرد جّزَ خاص كرار گيرد. زِث رشيدن ةَ ايً ُدف ةايد در 
-دٍُده نٍاغر پّطض گياُي در نرغَ ىٍاةم ـتيهي ىيُاي ىِيي کَ جظکيماةحدا ويژگيِاي اکّنّژيک گٌَّ

گياُان ىهفر  صياء رويظگاه آٌِا اكدام ٌيّد.ةاطٍد را ىّرد طٍاشايي كرار داد و پس از آن در زِث اغالح و ا
ةاطٍد. ؽروري اشث جا ةا جّزَ ةَ ُاي ىحٍّني ُصحٍد کَ در ٌلاط ىخحهف پراکٍده ىيُا و اکّجيپداراي گٌَّ

ُاي گياُي و دشحياةي ةَ دار و دارويي، ةا طٍاخث گٌَّجّان ةانلّه ةصيار خّب کظّر در زىيٍَ گياُان اشاٌس
ُاي ُاي اشاشي ةراي اشحفاده از اشاٌسُاي رويض و خػّغيات اکّنّژيکي آٌِا، گامىّرد ىضم اـالنات الزم در

ُاي چاي کُّي در اشحان اغفِان گياُي در غٍهث دارويي کظّر ةرداطحَ طّد. ايً جضليق طٍاشايي رويظگاه
  يً گياه ةا ارزش ٌيّد.اٌسام گرديد جا ةر اشاس ٌحاير آن ةحّان در غّرت نزوم اكدام ةَ کظث و اُهي کردن ا

 مًاد ي ريشُب

ةراي جهييً خػّغيات اکّنّژيکي چاي کُّي ىِيحريً رويظگاُِاي ايً گياه در ىٍفلَ غرب اشحان اغفِان 
کّه خّاٌصار و فريدوٌظِر ىي دره و افّس فريدن، گهصحانىکان ىرجهي کَ طاىم ُّرشحاٌَ گهپايگان، شياه 5در 

 . داري اٌحخاب گرديدةاطٍد طٍاشايي و زِث ٌيٌَّ ةر

 
 تعی مًرد مطبلعٍ در اظتبن اصفُبنَبی مرمًقعیت مکبن -1شکل

)Stachys lavandulifolia.( معرفي گونه چاي کوهي 
اين گياه به خانواده نعناعيان، جنس استاخيس و زيرجنس زايتنيا  تعلق دارد. 
گونه چاي کوهي گياهي اســت پشته اي، چندساقه اي با کرکهاي خاکستري 
پشم گونه، ســاقه ي گلدار به طولcm  15-8 ، راســت يا خيزان، برگهاي 
ســاقه اي با طولmm 30-15 و عرضmm  8-4 ، مستطيلي يا نيزه اي 
خطي، در راس تقريبا نوک تيز، برگهاي فيالري کوتاه تر و عريض تر، براکته ها 

خطي، گل آذين اغلب داراي 6-4 گل ، گل ها بدون دم گل، کاسه گل به طول
mm  18-14، جام گل از کاسه کوتاهتر و به رنگ قرمز تا بنفش و به ندرت 
  ×mm2  ســفيد يا زرد، لبه بااليي تقريبا گرد و کوتاهتر از لبه پاييني، فندقه
2/5، تخم مرغي بــدون کرک و تقريبا قهــوه اي. )salmaki، 2008؛ 

. ) Rechinger  & Hedge، 1982
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تعیین عوامل اکولوژیک
ويژگي هاي اکولوژيک در هر کدام از مناطق مورد مطالعه در سه بخش: اقليم، 

خاک و فيزيوگرافيک به شرح زير مشخص گرديد.
الف- اقلیم

در بخش اقليم ويژگي هاي اقليمي شامل متوسط بارش ساالنه، تعداد روزهاي 
يخبندان ساالنه، متوسط دماي ساالنه، متوسط باالترين درجه حرارت ساالنه، 
متوسط پايين ترين درجه حرارت ساالنه، تبخير ساالنه، تبخير و تعرق پتانسيل 
ســاالنه، طول دوره خشکي، ضريب رطوبتي آمبرژه و ضريب خشکي دمارتن 
به عنوان مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر روي چاي کوهي برگزيده شدند. بدين 
منظور آمار هواشناســي شش ايستگاه هواشناسي از اســتان اصفهان شامل 
چادگان، خوانسار، داران، گلپايگان، فريدونشهر، ميمه، دو ايستگاه هواشناسي 
از اســتان مرکزي شامل خونداب و شــاه زند و همچنين ايستگاه هواشناسي 
نصرالدين از استان لرستان )آمار ايستگاههاي باران سنجي، سينوپتيک و اقليم 
شناسي از بدو تاسيس اين ايستگاهها تا سال 2005( جمع آوري و مورد تجزيه 
و تحليل قرار گرفت. بســياري از فاکتورهاي مورد نظر به صورت مستقيم از 

داده هاي ايستگاه هواشناسي استخراج شد. 
ب- خاک

حفر پروفیل خاک و تشریح آن
بــراي تعيين مهمترين ويژگيهاي فيزيکو شــيميايي خاک، تعداد پنج پروفيل 
خــاک به صورت تصادفــي در نقاط مختلف رويشــگاههاي چاي کوهي در 
مکان هــاي مورد مطالعــه )هر مکان يک پروفيل( حفر و تشــريح گرديد. از 
اليه-هاي مختلف پروفيل خاک مکان هاي مورد مطالعه نمونه برداري صورت 
گرفت، نمونه هاي خاک درون کيســه هاي نايلوني به صــورت جداگانه قرار 
گرفت و به آزمايشگاه خاکشناسي دانشگاه صنعتی اصفهان انتقال داده شد؛ در 

آزمايشگاه، آزمايشات خاک به شرح زير انجام گرفت و مهم ترين عوامل خاک 
تعيين شــد. سنگريزه)به روش حجمی(، شن، سيلت، رس، هدايت الکتريکی) 
به روش عصاره گيري گل اشــباع، اسيديته)با pH متر(، ماده آلی) تيتراسيون 
اسيدسولفوريک و دي کرومات پتاسيم با سولفات آهن( ، پتاسيم قابل جذب)به 
روش عصاره گيری با اســتات امونيم به وسيله دستگاه فليم فتومتر( ، کلسيم 
محلول) به روش کمپلکسومتری با تيتراسيون ورسين( ، بافت خاک) به روش 
هيدرومتر( و کربنات کلســيم )به روش تيتراســيون اسيد سولفوريک با سود 

)معرف فنل فتالئين( انجام گرفت.
ج- فیزیوگرافي

شــکل زمين به عوامل متعددي بســتگي دارد، از جمله شيب و امتداد شيب، 
ارتفاع از ســطح دريا، جهت جغرافيايي، شــبکه هيدروگرافي و تراکم شبکه 
زهکشــي در واحد ســطح کــه در ارزيابي هاي اکولوژيکي مــورد توجه قرار 
مي-گيرنــد)Karimian et al. 2013(. از بين اين عوامل ســه عامل 
اصلي ارتفاع از ســطح دريا، ميزان شــيب و جهت جغرافيايي بيشــتر از همه 
مورد توجه قرار مي گيرند. اين عوامل بر مقدار بارندگی، شــدت تابش، دما و 
ويژگی های خاک که از عوامل اســتقرار گونه های گياهی اند، تأثير می گذارند. 
همچنين در ارزيابی قابليت رويشگاه نيز يکی از عوامل تعيين کننده محسوب 
می شــوند .)Azarnivand.,Zarechahuki, 2010( بــراي تعيين 
اين ويژگي هاي ســه گانه با استفاده از دســتگاه GPS در پنج مکان مرتعي 
مورد مطالعه، ارتفاع از ســطح دريا و طول و عرض جغرافيايي مشخص شدند 
و ســپس با اســتفاده از نقشــه هاي توپوگرافي با مقياس 1:50000 سازمان 
نقشه برداري کشــور، محدوده رويشگاههاي چاي کوهي در همان پنج مکان 
مرتعي مشــخص گرديدند و با اســتفاده از طول و عرض جغرافيايي از روي 
نقشــه هاي توپوگرافي جهات جغرافيايي و با اســتفاده از شــيب سنج، شيب 

 (.Stachys lavandulifolia Vahlمعرفی گًوٍ چبی کًَی )

گياُي اشث  جههق دارد. گٌَّ چاي کُّي 2ايً گياه ةَ خاٌّاده ٌهٍانيان، زٍس اشحاخيس و زيرزٍس زايحٍيا
، راشث يا خيزان،  cm  15-8ي گهدار ةَ ـّلگٌَّ، شاكَکصحري پظواي ةا کرکِاي خاچٍدشاكَ اي،پظحَ

جيز، اي خفي، در راس جلريتا ٌّك، ىصحفيهي يا ٌيزه mm  8-4و نرض mm 30-15ةا ـّل ايةرگِاي شاكَ
گم، کاشَ گم ُا ةدون دمگم ، گم 4-6آذيً اغهب داراي ُا خفي، گمجر، ةراکحَجر و نريؼةرگِاي فيالري کّجاه

ٌدرت شفيد يا زرد، نتَ ةااليي ، زام گم از کاشَ کّجاُحر و ةَ رٌگ كرىز جا ةٍفض و ةmm  18-14َةَ ـّل
، salmaki. )ىرغي ةدون کرك و جلريتا كِّه اي، جخوmm2×  5/2 جلريتا گرد و کّجاُحر از نتَ پاييٍي، فٍدكَ 

 ( . Rechinger  & Hedge ،1982؛ 2008

 
 (.Stachys lavandulifolia Vahl) َیتصًیر گیبٌ چبی کً -2شکل

 

 تعییه عًامل اکًلًشیک
ويژگيِاي اکّنّژيک در ُر کدام از ىٍاـق ىّرد ىفانهَ در شَ ةخض: اكهيو، خاك و فيزيّگرافيک ةَ طرح زير 

 ىظخع گرديد.
 اقلیم -الف

َ، ىحّشؿ دىاي ُاي اكهييي طاىم ىحّشؿ ةارش شاالٌَ، جهداد روزُاي يختٍدان شاالٌدر ةخض اكهيو ويژگي
جريً درزَ صرارت شاالٌَ، جتخير شاالٌَ، جتخير و شاالٌَ، ىحّشؿ ةاالجريً درزَ صرارت شاالٌَ، ىحّشؿ پاييً

                                                            
1 Zietenia 

بررسی خصوصیات اکولوژیکی...
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شماره 115، پژوهش های آبخیزداری، تابستان 9۶

مکان هاي پنج-گانه مرتعي مشخص شدند.
د- تجزیه و تحلیل آماری

به منظور کاهش داده ها و عامل هاي محيطي و همچنين استفاده از عامل هايي 
که داراي همبستگي باال و معني داري هستند از روش تجزيه عاملي1 استفاده 
شــد. روش تجزيه عامل ها يا تحليــل عاملی  يکی از روش های آماری برای 
تجزيه اطالعات موجود در مجموعه داده ها اســت. اين روش توســط کارل 
پيرسون2 )1901( و چارلز اسپيرمن3 )1904( برای اولين بار هنگام اندازه گيری 
هوش مطرح شــد و برای تعيين تأثيرگذارترين متغيرهــا در زمانی که تعداد 
متغيرهای مورد بررسی زياد وروابط بين آنها ناشناخته باشد، استفاده می شود. 
در اين روش متغيرها در عامل هايی قرار می گيرند، به طوری که از عامل اول 
به عامل های بعدی درصد واريانس کاهش می يابد، از اينرو متغيرهايی که در 
عامل های اولی قرار می گيرند، تأثيرگذارترين هســتند. تحليل عاملی در واقع 
گسترش تجزيه مولفه های اصلی است. در هر دو روش تالش بر آن است که 
ماتريس کوواريانس تقريب زده شود، اما اين تقريب در مدل تحليل عاملی از 

دقت و ظرافت بيشتری برخوردار است.

نتایج
اقلیم 

ده عامل اقليمي تاثيرگذار در خصوصيات شــيميايي چاي کوهي مورد مطالعه 
قرار گرفت. براي بدســت آوردن اين پارامترها در شــرايط آزمايش از آمار نه 
ايستگاه هواشناسي که در مجاورت مناطق مورد مطالعه قرار داشتند، استفاده 
شــد. براي برآورد دقيق عوامل اقليمي مدل هاي رگرســيون خطي ساده بين 
ارتفاع از ســطح دريا و پارامترهاي اقليمي ايســتگاه هاي هواشناســي توليد 
گرديد. پارامترهاي اقليمي پنج مکان مرتعي بر اســاس ارتفاع متوســط اين 
مکان ها از روي مدل هاي توليد شده برآورد شد. با توجه به جدول 1 براساس 
تقسيم بندي اقليمي آمبرژه، همه مکان هاي مطالعاتي در منطقه خشک و سرد 

و با تقســيم بندي دمارتن همه مکان هاي مطالعاتي در منطقه نيمه خشــک 
قرار گرفتند. بر اســاس تقسيم بندي پابو نيز همه مکان هاي مطالعاتي در فلور 
ايران و توران و منطقه نيمه استپي قرار گرفت. ميانگين متوسط درجه حرارت 
ســاالنه مکان هاي مرتعي مورد مطالعه 10/2 و ميانگين متوســط حداکثر و 
حداقل درجه حرارت ســاالنه مکان هاي مرتعي مورد مطالعه به ترتيب 16/6 
و 3/2 درجه ســانتيگراد بود. متوسط بارندگي ساالنه مکان هاي مورد مطالعه 
372/8 و ميزان بارندگي ساالنه مکان هاي مورد مطالعه بين دو حد 365/3 و 
377/3 ميليمتر به ترتيب در مناطق هورستانه گلپايگان و گلستان کوه خوانسار 
متغير بود. طوالني ترين دوره يخبندان مربوط به منطقه گلستان کوه خوانسار، 
153 روز و کوتاهتريــن آن مربوط به منطقه هورســتانه گلپايگان با 122 روز 
بوده اســت. طول دوره خشــکي نيز بين 194 تا 204 روز به ترتيب متعلق به 
مکان هاي مرتعي هورســتانه گلپايگان و گلســتان کوه خوانسار بود و ضريب 
رطوبتي آمبرژه بين 21/4 و 25/3 به ترتيب متعلق به مکان مرتعي هورستانه 
گلپايگان و گلستان کوه خوانسار تغيير نشان داد. تبخير ساالنه نيز بين 1780 و 
2351 به ترتيب در دو مکان مرتعي گلستان کوه خوانسار و هورستانه گلپايگان 
متغير بوده است. تبخير و تعرق پتانسيل ساالنه نيز بين 1242/5 و 1415/4به 
ترتيب متعلق به مکان مرتعي گلستان کوه خوانسار و هورستانه گلپايگان متغير 
بود. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان چنين استنباط نمود که چهار مکان 
ســياه دره و افوس فريدن، گلستان کوه خوانســار و فريدونشهر از نظر شرايط 
اقليمي مشــابهت زيادي دارند و تا حدي با شــرايط اقليمي مکان هورستانه 
گلپايگان که از شرايط خشــک تري برخوردار است، متفاوت مي باشند. شکل 
شــماره 3 دياگرام آمبروترميک)منحنی های توأم بارندگی و حرارت( را برای 
مکان های مرتعی مورد مطالعه نشــان می دهد. از لحظــه ای که دو منحنی 
حــرارت و بارندگی با يکديگر تالقی می کنند و منحنی بارتدگی از آن پس در 

زير منحنی حرارت قرار می گيرد، محيط خشک می شود)شکل3(.

1 -Factor analysis
2-Karl Pearson
3-Charles spearman
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 دره فريدن()سياه 2)ب( مکان شماره                             )هورستانه گلپايگان(    1)الف( مکان شماره         

 
 )افوس فريدن( 4( مکان شماره )فريدونشهر(                                         )د 3)ج( مکان شماره 

 
کوه خوانسار()گلستان 5)ه( مکان شماره    

 
 

 َبی مرتعی مًرد مطبلعٍ.ومًدار آمجريترمیک مرثًط ثٍ مکبن -3شکل

بررسی خصوصیات اکولوژیکی...
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خاک
در جدول 2 خصوصيات خاک مکان هاي مرتعي مورد مطالعه آمده اســت. بر 
اساس آمار، اسيديته اين خاک ها کمي قليايي pH =7/6-7/9 است و مسئله 
شوري هم وجود ندارد. هدايت الکتريکي خاک مکان هاي مورد مطالعه بين دو 
مقدار Ec= 0/5 -0/ds/m62 قرار داشــت که بيشترين مقدار آن مربوط به 
سياه دره فريدن و کمترين مقدار آن مربوط به گلستان کوه خوانسار بود. ميزان 
ماده آلي بين 2/05-0/4 درصد مي باشــد که افــوس فريدن با 2/05 درصد، 
بيشــترين ميزان ماده آلي را دارا بوده است. مقدار کلسيم قابل جذب بين دو 
مقدار 24-8 ميلي گرم بر گرم بوده اســت و بيشــترين و کمترين مقدار آن به 
ترتيب مربوط به مکان هاي شــماره 3 و 1 است. پتاسيم قابل جذب خاک نيز 

بين 40/3-13/4 ميلي گرم بر گرم بود، که بيشترين مقدار آن مربوط به مکان 
شماره 4 و کمترين مقدار آن مربوط به مکان شماره 5 بود. ميزان آهک خاک 
بين 39-5 درصد قرار داشــت که بيشترين درصد آن مربوط به مکان شماره 
5 و کمترين درصد آن مربوط به مکان شماره 1 بود. با توجه به نتايج حاصل 
مشــاهده مي-شــود که در بين مکان هاي پنج گانه مورد مطالعه، مکان هاي 
ســياه دره و افوس فريدن و مکان فريدونشــهر داراي خاک نسبتا عميق، تا 
حدي ســنگين و آهکي هستند و از نظر ماده آلي وپتاسيم قابل جذب غني تر 
مي باشند. با توجه به بررســي هاي ميداني، اين رويشگاهها از پوشش گياهي 

بهتري نيز برخوردار هستند. 

 

.اصفُبن اظتبنغرة  در یچبی کًَ مطبلعٍ مًرد یمرتع َبی مکبن یمیاقل َبییصگیي -1جذيل   

 

 
ـتلَ ةٍدي 

ؽريب رـّةحي   اكهييي
 )Q(آىترژه 

ؽريب خظکي 
 )IA(دىارجً 

ـّل دوره 
 خظکي )روز(

ىحّشؿ روزُاي 
 يختٍدان شاالٌَ )روز(

جتخيروجهرق پحاٌصيم 
 )mm(شاالٌَ 

جتخير شاالٌَ 
)mm( 

ىحّشؿ دىاي 
 )°C( شاالٌَ

ىحّشؿ صداكم 
 )°C( دىاي شاالٌَ

ىحّشؿ صداکذر 
 )°C( دىاي شاالٌَ

ىحّشؿ ةارٌدگي 
 )mm( شاالٌَ

 ٌام ىکان ىرجهي

 پاةّ دىارجً آىترژه

 خظک وشرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

4 /21  1 /16  194 122 4  /1415  2351 7  /12  4 6  /18  3  /365 ُّرشحاٌَ : 1ىرجم  
 گهپايگان

 خظک و شرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

2 /23  3 /18  202 137 2 /1331  1966 2 /10  4 /3  1 /17  1 /371 شياه دره : 2ىرجم  
 فريدن   

 خظک و شرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

24/6 19/3 200 148 1271/4 1840 4 /9  9 /2  16 2 /375 فريدوٌظِر   : 3ىرجم    

 خظک و شرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

افّس فريدن  :4رجم ى 375/4 16 2/9 9/4 1837 1269/5 148 199 19/3 24/7  

 خظک و شرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

: گهصحان کّه  5ىرجم  377/3 15/5 2/6 9/1 1780 1242/5 153 204 19/8 25/3
  خّاٌصار    

 ىياٌگيً 372/8 16/6 3/2 10/2 1955 1306 142 200 18/6 23/8   

 

.اصفُبن اظتبنغرة  در یچبی کًَ مطبلعٍ مًرد یمرتع َبی مکبن یمیاقل َبییصگیي -1جذيل   

 

 
ـتلَ ةٍدي 

ؽريب رـّةحي   اكهييي
 )Q(آىترژه 

ؽريب خظکي 
 )IA(دىارجً 

ـّل دوره 
 خظکي )روز(

ىحّشؿ روزُاي 
 يختٍدان شاالٌَ )روز(

جتخيروجهرق پحاٌصيم 
 )mm(شاالٌَ 

جتخير شاالٌَ 
)mm( 

ىحّشؿ دىاي 
 )°C( شاالٌَ

ىحّشؿ صداكم 
 )°C( دىاي شاالٌَ

ىحّشؿ صداکذر 
 )°C( دىاي شاالٌَ

ىحّشؿ ةارٌدگي 
 )mm( شاالٌَ

 ٌام ىکان ىرجهي

 پاةّ دىارجً آىترژه

 خظک وشرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

4 /21  1 /16  194 122 4  /1415  2351 7  /12  4 6  /18  3  /365 ُّرشحاٌَ : 1ىرجم  
 گهپايگان

 خظک و شرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

2 /23  3 /18  202 137 2 /1331  1966 2 /10  4 /3  1 /17  1 /371 شياه دره : 2ىرجم  
 فريدن   

 خظک و شرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

24/6 19/3 200 148 1271/4 1840 4 /9  9 /2  16 2 /375 فريدوٌظِر   : 3ىرجم    

 خظک و شرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

افّس فريدن  :4رجم ى 375/4 16 2/9 9/4 1837 1269/5 148 199 19/3 24/7  

 خظک و شرد
ٌييَ 
 خظک

ٌييَ 
 اشحپي

: گهصحان کّه  5ىرجم  377/3 15/5 2/6 9/1 1780 1242/5 153 204 19/8 25/3
  خّاٌصار    

 ىياٌگيً 372/8 16/6 3/2 10/2 1955 1306 142 200 18/6 23/8   

 

.اصفُبن اظتبنغرة  در چبی کًَی مطبلعٍ مًرد یمرتع َبی مکبن خبک َبییصگیي -2 جذيل  

ٌام ىکان 
 ىرجهي

 نيق خاك
)cm( 

ه شٍگريز
)%( 

طً 
)%( 

شيهث 
)%( 

رس 
)%( 

 ُدايث انکحريکي
)ds/m( 

 اشيديحَ
ىاده آني 

)%( 

     پحاشيو كاةم 
زذب    

)mg/g( 

كاةم  کهصيو
 زذب

)mg/g( 
 آُک )%(

: 1ىرجم
ُّرشحاٌَ 
 گهپايگان

10 16 55/7 28/4 15/9 0/57 7/9 0/4 16 8 5 

: شياه 2ىرجم 
 12/8 16/6 38/8 1/1 7/9 0/62 37/6 50/4 11/9 20/4 45 دره فريدن

: 3ىرجم
 15/2 24 32/6 1/1 7/8 0/55 35 44/4 20/6 26/5 40 فريدوٌظِر

: افّس 4ىرجم 
 22/6 23 40/3 2/05 7/8 0/54 40/7 42/8 16/4 39/5 40 فريدن

: 5ىرجم
گهصحان کّه 

 خّاٌصار
50 32 27/2 50/1 22/7 0/5 7/6 0/6 13/4 15/2 39 

9/26 37 ىياٌگيً  26/4 43/2 30/4 0/56 7/8 1/05 28/2 17/4 18/9 
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فیزیوگرافی
جدول 3 ويژگي هــاي فيزيوگرافي مکان هاي مرتعي مورد مطالعه را نشــان 
مي دهد. نتايج بدســت آمده نشان داد که مقادير شــيب متوسط در 5 مکان 
مرتعي مورد مطالعه داراي نوســان زيادي بوده است و بيشترين درصد شيب 
متعلق به مکان مرتعي شــماره 5 )23درصــد( و کمترين آن متعلق به مکان 
مرتعي 2 )6درصد( بوده اســت. ارتفاع متوســط از ســطح دريا در مکان هاي 

مــورد مطالعه از 2137 متر در مکان مرتعي شــماره 1 تــا 2729/6 متر در 
مکان مرتعي شــماره 5 )با اختــالف 592/6 متر ارتفاع( بــود که به عنوان 
مرتفع ترين و پســت ترين مناطق مورد مطالعه قابل تشــخيص بودند. بر اين 
اساس رويشگاههاي هورستانه گلپايگان و سياه دره فريدن در مناطق پست تر 
و بر روي دامنه هاي رو به شــمال واقع هستند؛ اگرچه ميزان شيب نيز از روند 

مشخصي تبعيت نمي کند.

 فیزیوگرافی

دُد. ٌحاير ةدشث آىده ٌظان داد کَ ُاي ىرجهي ىّرد ىفانهَ را ٌظان ىيُاي فيزيّگرافي ىکانويژگي 3زدول 
ىکان ىرجهي ىّرد ىفانهَ داراي ٌّشان زيادي ةّده اشث و ةيظحريً درغد طيب  5ىلادير طيب ىحّشؿ در 
%( ةّده اشث. ارجفاع ىحّشؿ از 6) 2%( و کيحريً آن ىحههق ةَ ىکان ىرجهي 23) 5ياره ىحههق ةَ ىکان ىرجهي ط

ىحر در ىکان ىرجهي  6/2729جا  1ىحر در ىکان ىرجهي طياره  2137ُاي ىّرد ىفانهَ از شفش دريا در ىکان
رد ىفانهَ كاةم جريً ىٍاـق ىّجريً و پصثىحر ارجفاع( ةّد کَ ةَ نٍّان ىرجفم 6/592)ةا اخحالف  5طياره 

روي جر و ةردره فريدن در ىٍاـق پصثجظخيع ةّدٌد. ةر ايً اشاس رويظگاُِاي ُّرشحاٌَ گهپايگان و شياه
 کٍد.ُاي رو ةَ طيال واكم ُصحٍد؛ اگرچَ ىيزان طيب ٌيز از روٌد ىظخػي جتهيث ٌييداىٍَ

 

 ی در غرة اظتبن اصفُبنَبی مرتعی مًرد مطبلعٍ چبی کًََبی فیسیًگرافی مکبنيیصگی .3جذيل

 
طياره ىکان 

 ىرجهي

 
ٌام ىکان 

 ىرجهي

 
طيب 

ىحّشؿ 
)%( 

ارجفاع 
ىحّشؿ از 
شفش دريا 

 )ىحر(

  
 زِات زغرافيايي

 

 زٍّب طركي زٍّب طيال    

ُّرشحاٌَ  1
 گهپايگان

22 2137 + - - 

دره شياه 2
 فريدن

6 6/2425 + - - 

 - + - 3/2630 10 فريدوٌظِر 3

افّس  4
 فريدن

16 8/2636 + - - 

کّه گهصحان 5
 خّاٌصار

23 6/2729 - - + 

 - - - 9/2511 4/15 ىياٌگيً 

 

 

 

 

نتایج تجزیه و تحلیل عاملي
به منظور کاهش داده ها و عامل هاي محيطي و همچنين استفاده از عامل هايي 
که داراي همبستگي باال و معني-داري هستند از روش تجزيه عاملي استفاده 
شــد. جدول 4 ويژگي هاي اين عوامل را نشان داده و بيان مي کند. مولفه اول 
تــا چهارم کل واريانس بين داده ها )100درصد( را توجيه کرده اند و مولفه اول 
از اهميت بيشتري برخوردار است. همچنين به منظور اطمينان از تعداد عوامل 

استخراجي از نمودار صخره اي استفاده شد )شکل4(. اين شکل نشان مي دهد 
که عامل هاي توليدي )مولفه ها( يک تا چهار قسمت پرشيب نمودار را تشکيل 
مي دهند و ســاير عامل ها بر روي قسمت کم شيب و تقريبًا افقي واقع هستند. 
بنابرايــن صرفًا از امتيازات مقادير آلفاي چهــار عامل توليدي )1 تا 4(، براي 

انتخاب عامل هاي محيطي موثر استفاده شد.

بررسی خصوصیات اکولوژیکی...
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 وتبیج تجسیٍ ي تحلیل عبملی

-ُايي کَ داراي ُيتصحگي ةاال و ىهٍيُاي ىضيفي و ُيچٍيً اشحفاده از ناىمُا و ناىمةَ ىٍلّر کاُض داده

کٍد. ُاي ايً نّاىم را ٌظان داده و ةيان ىيويژگي 4ل داري ُصحٍد از روش جسزيَ ناىهي اشحفاده طد. زدو
اٌد و ىّنفَ اول از اُييث ةيظحري %( را جّزيَ کرده100ُا )نفَ اول جا چِارم کم وارياٌس ةيً دادهٔ  ىّ

(. 4شحفاده طد )طکما ايةرخّردار اشث. ُيچٍيً ةَ ىٍلّر اـييٍان از جهداد نّاىم اشحخرازي از ٌيّدار غخره
دٍُد ُا( يک جا چِار كصيث پرطيب ٌيّدار را جظکيم ىينفَٔ  ُاي جّنيدي )ىّدُد کَ ناىمظان ىيايً طکم ٌ

از اىحيازات ىلادير آنفاي چِار  افلي واكم ُصحٍد. ةٍاةرايً غرفاً طيب و جلريتاًروي كصيث کوُا ةرو شاير ناىم
 طد. در اشحفادهٔ  ُاي ىضيفي ىّ(، ةراي اٌحخاب ناىم4جا  1ناىم جّنيدي )

 َبی مرتعی گیبٌ چبی کًَیَب ثب اظتفبدٌ از عًامل اکًلًشیک مکبنَب در تجسیٍ عبمل. مقبدیر يیصٌ، ياریبوط وعجی ي تجمعی عبمل4جذيل 

    ةارُاي ىسيّع ىرةهات چرخض يافحَ  

ُانفَٔ  ىّ کم وارياٌس )%( وارياٌس جسيهي )%(  

42/45  42/45  17 /18   1 

46/64  04/19  62/7    2 

61/82  15/18  26/7    3 

100 39/17  95/6    4 

 

 
َبی مًرد مطبلعٍ گیبٌ چبی کًَی  َبی اکًلًشیک مکبنومًدار صخرٌ ای عًامل اظتخراجی در تجسیٍ عبمل -4شکل  

)ةَ جرجيب  917/0و  811/0در ايً ىرصهَ ىحغيرُايي کَ داراي ىلادير ؽريب ُيتصحگي ةراةر و يا ةيض از 
ُاي در اٌحخاب گرديد. ناىمٔ  ( ةّدٌد ةَ نٍّان ىحغيرُاي ى4ّدرغد و ةا درزَ آزادي  1 و 5در شفش اصحيال 

نفَ اول ٔ  ُاي جّنيدي ُيتصحگي داطحٍد صذف طدٌد. ىّنفَٔ  ىضيفي کَ کيحر از ايً ىلدار ُيتصحگي ةا ىّ
ت شاالٌَ، ىحّشؿ صداکذر درزَ صرارت نّاىم ىضيفي طاىم: ىحّشؿ ةارٌدگي شاالٌَ، ىحّشؿ درزَ صرار

شاالٌَ، ىحّشؿ صداكم درزَ صرارت شاالٌَ، ىحّشؿ جهداد روزُاي يختٍدان شاالٌَ، جتخير شاالٌَ، ؽريب 
خظکي دىارجً، ؽريب رـّةحي آىترژه، جتخير و جهرق پحاٌصيم شاالٌَ، درغد آُک خاك، ـّل دوره خظکي، 

نفَ دوم نّاىم ىضيفي طاىم: زِث زغرافيايي زٍّب طركي، ىيزان ٔ  ارجفاع از شفش دريا، اشيديحَ خاك، در ىّ
نفَ چِارم نّاىم ىضيفي زِث زغرافيايي زٍّب و ٔ  نفَ شّم درغد طيب و در ىّٔ  ىاده آني خاك، در ىّ

ُاي ىضيفي دُد ناىمٌظان ىي 5زِث زغرافيايي طيال داراي ةار ناىهي ةااليي ةّدٌد. ُياٌفّر کَ زدول 
الٌَ، ىحّشؿ درزَ صرارت شاالٌَ، ىحّشؿ جهداد روزُاي يختٍدان شاالٌَ، جتخير شاالٌَ، ىحّشؿ ةارٌدگي شا

ؽريب خظکي دىارجً، ؽريب رـّةحي آىترژه، ىحّشؿ صداکذر درزَ صرارت شاالٌَ، ىحّشؿ صداكم درزَ 
و  درغد 1صرارت شاالٌَ، جتخير و جهرق پحاٌصيم شاالٌَ، ارجفاع از شفش دريا، و درغد طيب در شفش اصحيال 

درغد آُک خاك، اشيديحَ خاك، زِث زغرافيايي زٍّب طركي، زِث زغرافيايي زٍّب، زِث زغرافيايي 
 18دار طدٌد. ةرايً اشاسدرغد ىهٍي 5طيال، ـّل دوره خظکي و ىيزان ىاده آني خاك در شفش اصحيال 

 .اٌحخاب گرديد 5ل ناىم ىضيفي ةَ طرح زدو 25دير را داطحٍد از ىسيّع ٔ  ناىم ىضيفي کَ ةيظحريً جا

 

 

در اين مرحله متغيرهايي که داراي مقادير ضريب همبســتگي برابر و يا بيش 
از 0/811  و 0/917  )بــه ترتيب در ســطح احتمــال 5 و 1 درصد و با درجه 
آزادي 4( بودنــد به عنوان متغيرهاي موثر انتخاب گرديد. عامل هاي محيطي 
که کمتر از اين مقدار همبستگي با مولفه هاي توليدي همبستگي داشتند حذف 
شــدند. مولفه اول عوامل محيطي شامل: متوســط بارندگي ساالنه، متوسط 
درجه حرارت ســاالنه، متوســط حداکثر درجه حرارت ساالنه، متوسط حداقل 
درجه حرارت ســاالنه، متوسط تعداد روزهاي يخبندان ساالنه، تبخير ساالنه، 
ضريب خشــکي دمارتن، ضريــب رطوبتي آمبرژه، تبخير و تعرق پتانســيل 
ســاالنه، درصد آهک خاک، طول دوره خشکي، ارتفاع از سطح دريا، اسيديته 

خاک، در مولفه دوم عوامل محيطي شــامل: جهت جغرافيايي جنوب شرقي، 
ميزان ماده آلي خاک، در مولفه ســوم درصد شيب و در مولفه چهارم عوامل 
محيطي جهت جغرافيايي جنوب و جهت جغرافيايي شــمال داراي بار عاملي 
بااليي بودند. همانطور که جدول 5 نشان مي دهد عامل هاي محيطي متوسط 
بارندگي ساالنه، متوسط درجه حرارت ساالنه، متوسط تعداد روزهاي يخبندان 
ساالنه، تبخير ساالنه، ضريب خشکي دمارتن، ضريب رطوبتي آمبرژه، متوسط 
حداکثر درجه حرارت ساالنه، متوســط حداقل درجه حرارت ساالنه، تبخير و 
تعرق پتانسيل ساالنه، ارتفاع از ســطح دريا، و درصد شيب در سطح احتمال 
1 درصد و درصد آهک خاک، اسيديته خاک، جهت جغرافيايي جنوب شرقي، 
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جهت جغرافيايي جنوب، جهت جغرافيايي شمال، طول دوره خشکي و ميزان 
ماده آلي خاک در سطح احتمال 5 درصد معني دار شدند. براين اساس18 عامل 

محيطي که بيشــترين تاثير را داشــتند از مجموع 25 عامل محيطي به شرح 
جدول 5 انتخاب گرديد.

َبی مرتعی مًرد مطبلعٍعبمل محیطی از مکبن 11.  وتبیج حبصل از تجسیٍ عبملی ريی 5جذيل   

αارزش  αارزش  رديف ٌّع ناىم ىضيفي   رديف ٌّع ناىم ىضيفي 
 1 ىحّشؿ ةارٌدگي شاالٌَ ٭٭ 985/.- 12 درغد ىاده آني خاك ٭ 897/.
حّشؿ درزَ صرارت شاالٌَى ٭٭ 953/.- 13 درغد آُک خاك ٭ 885/.  2 
 3 ىحّشؿ صداکذر درزَ صرارت شاالٌَ ٭٭ 985/.- 14 ارجفاع از شفش دريا  ٭٭ 985/.
 4 ىحّشؿ صداكم درزَ صرارت شاالٌَ ٭٭ 985/.- 15 درغد طيب ٭٭ 986/.-
/.  16 زِث زٍّب طركي ٭ 915/. ىحّشؿ جهداد روزُاي يختٍدان  ٭٭  986

 شاالٌَ
5 

 6 جتخير شاالٌَ ٭٭ 955/.-     17 زِث زٍّب ٭ 83/.
 7 جتخير و جهرق پحاٌصيم شاالٌَ ٭٭ 985/. - 18 زِث طيال ٭ 821/.-

 8 ؽريب خظکي دىارجً  ٭٭ 97/.   
 9 ؽريب رـّةحي آىترژه  ٭٭ 987/.   
 10 ـّل دوره خظکي  ٭ 832/.   
 11 اشيديحَ خاك ٭ 882/.-   

 درغد 1و  5اصحيال  ةَ جرجيب ىهٍي دار در شفّح ٭ ٭و    ٭

(    عبمل مىتخت حبصل از تجسیٍ عبملی 11َبی مًرد مطبلعٍ مرتعی ).  آمبر خصًصیبت محیطی مکبن 6جذيل            

5ىکان  4ىکان   3ىکان   1ىکان   2ىکان   ٌّع خػّغيات 

3/377  4/375  2/375  1/371  3/365  ىحّشؿ ةارٌدگي شاالٌَ 
1/9  4/9  4/9  2/10  7/12 َ صرارت شاالٌَىحّشؿ درز   
5/15  16 16 1/17  6/18  ىحّشؿ صداکذر درزَ صرارت شاالٌَ 
6/2  9/2  9/2  4/3  ىحّشؿ صداكم درزَ صرارت شاالٌَ 4 

 ىحّشؿ روزُاي يختٍدان شاالٌَ 122 137 148 148 153
 جتخير شاالٌَ 2351 1966 1840 1837 1780

5/1242  5/1269  4/1271  2/1331  4/1415 اٌصيم شاالٌَجتخير و جهرق پح   
8/19  3/19  3/19  3/18  1/16  ؽريب خظکي دىارجً 
3/25  7/24  6/24  2/23  4/21  ؽريب رـّةحي آىترژه 

 ـّل دوره خظکي 194 202 200 199 204
6./  05/2  1/1  1/1  4./  ىيزان ىاده آني 

39 6/22  2/15  8/12  درغد آُک 5 
8/7  8/7  8/7  9/7  9/7  اشيديحَ 

 زِث زٍّب طركي - - - - +
6/2729  8/2636  3/2630  6/2425  ارجفاع از شفش دريا 2137 

 درغد طيب 22 6 10 16 23
 زِث زٍّب - - + - -
 زِث طيال + + - + -

 

بررسی خصوصیات اکولوژیکی...
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شماره 115، پژوهش های آبخیزداری، تابستان 9۶

بحث و نتیجه گیری
با توجه به اينکه تــا کنون هيچ گونه تحقيقی برروی خصوصيات اکولوژيکی 
گياه چای کوهی  stachys lavandulifolia   صورت نگرفته اســت 
بنابراين امکان مقايســه نتايج با ســايرين وجود ندارد. گونه هاي گياهي در 
محدوده ي معيني که ســازگاري يافته انــد، پراکنش دارند و در محيط هايي 
 که مطلوب رشد آن هاســت، حداکثر وفور را دارند هر گونه گياهي با شرايط 
)Kaller, 2001( رويشــگاهي خــاص ســازگاري دارد و بــا تغييــر 
شــرايط رويشــگاهي، وفور و الگوي پــر اکنش گياهان دچــار تغيير خواهد 
شــد)Hoffmann, 1998(. دليــل رشــد بعضــي گونه هــا در محيط 
ويــژه و خــاص بــه واســطه ي نيازهاي مشــابه آن هــا از نظــر عوامل 
Mesd-(  محيطــي مانند نــور، دمــا، زهکشــي و مــواد غذايي اســت

aghi, 2001(. تغييــر در پارامتــره اي محيطي )شــيب، جهت و ارتفاع ( 
 مــي توانــد در توزيع انرژي، تغذيــه گياه و توزيع پوشــش گياهي اثر گذارد 
بــا   )Mirdavodi.,Zahedi.,Shakoei.,Torkan, 2006(
توجه به نتايج بدســت آمده گياه مورد بررســی در اقليم نيمه خشک و سرد 
با متوســط بارندگی مناسب و متوســط درجه حرارت متوسط قابليت رويش 
مناســب دارد.  رابطه متقابل خاک و گياه به حدی نزديک است که نمی توان 
مطالعــه يکی را جدا از ديگــری انجام داد و نتيجه گيری کــرد، زيرا ترکيب 
خــاص جوامــع گياهی در يــک مجل به شــدت تحت تأثيــر خصوصيات 
 ژئوشيميايی ســنگ های مادر آن محل و همچنين عوامل خاکساز می باشد .

 )Gunin.,Vostokova.,Dorofeyuk.,Etrasov.,Black, 1999(
پراکنــش گونه ها به طور معنی داری در ارتبــاط با خصوصيات خاک به ويژه 
 ،)SAR(آهک، گچ، نسبت جذب ســديم ،)EC(شــوری ،)pH(اســيديته
درصدســنگريزه، پتاسيم قابل تبادل و بافت خاک می باشد. هرگونه افزايش يا 
کاهش در اين خصوصيات خاک باعث تأثير مهم روی الگوی پراکنش گونه ها 
می گــردد  )Mehmood.,Igbal,1995(. خاک منطقه مورد مطالعه از 
نظر پتاسيم مناسب می باشــد در نتيجه وجود پتاسيم به ميزان کافی درخاک 
شــرايط مساعدی را برای مقاومت به خشکی و ســرما و افزايش راندمان در 
گياه فراهم می آورد. پتاســيم با تنظيم فشار اسمزی ســلولهای روزنه برگ، 
گياه را در برابر خشــکی مقاوم می سازد. پتاسيم ســبب انتقال قندها در آوند 
آبکش شــده و با انتقال آن به ســاير اندام ها، رشــد آنها را تضمين می نمايد. 
پتاســيم تحمل گياه را نســبت به امراض، سرما و خشــکی افزايش داده و 
استحکام گياه را موجب می شود)Karimian et al, 2013(. بطور کلی 
پتاســيم در فعال شدن آنزيم ها، متابوليسم مواد هيدروکربن، ساخت پروتئين، 
فتوســنتز، تنظيم فشار اسمزی، بزرگ شــدن سلول ها، تقسيم سلولی و رشد، 
باز و بسته شــدن روزنه ها، انتقال مواد در آوندهای آبکش، موازنه آنيون ها و 
کاتيون ها، افزايش کارايی مصرف آب، افزايش مقاومت به سرمازدگی،خشکی 
 و شــوری و آفــت و بيماريهــا نقــش اساســی و مهمــی به عهــده دارد

)Emadian.,Mirnia, 1999(. خــاک منطقــه رويش گياه مورد نظر 
دارای بافت سيلتی رسی لومی می باشد. بافت خاک با تأثير برخصوصيات ديگر 
مثل ساختمان، جرم مخصوص ظاهری و تهويه بر رشد گياه تأثير می-گذارد. 
مهمترين نقش بافت خاک برروی رشــد گياهان، ناشــی از تأثير اين عوامل 

روی دسترســی گياهان به آب است)Block.1986(. به طور کلی با توجه 
به نتايج بدست آمده به نظر می رسد گياه چای کوهی در مناطق مرتفع و اقليم 
سرد همراه با بارندگی مناسب و خاک های غنی از مواد غذايی شرايط مناسبی 
برای رشــد و نمو داشته باشد ولی با توجه به عدم وجود اطالعات اکولوژيکی 
و مورفولوژيکی اين گياه نياز به بررسی های بيشتر می باشد. بنابراين پيشنهاد 
می شود در ســاير مناطق اقليمی کشور که اين گياه رويش دارد بررسی های 

مشابهی صورت بگيرد تا بهتر بتوانيم اين گياه با ارزش را بشناسيم.
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