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بررسي خُواقليمي بلوط ایراني در استان چهارمحال و بختياري

3

مرتضي خداقلي ،*1الهه مختاري 2و مجيد منتظري

 9دانشيار بخش تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداری ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان ،سازمان تحقيقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،اصفهان
 2کارشناس ارشد اقليمشناسی و برنامهریزی محيطی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجفآباد
 3استادیار گروه جغرافيای طبيعی ،دانشکدۀ علوم جغرافيا و برنامهریزی دانشگاه اصفهان
(تاریخ دریافت9314/9/22 :؛ تاریخ پذیرش)9314/7/2 :

چکيده
بلوط ایرانی ( )Quercus brantii Lindlمهمترین و فراوانترین گونۀ درختی موجود در اقليم رویشی زاگرس محسوب
میشود .این پژوهش با هدف تعيين ویژگیهای اقليمی رویشگاههای این گونه در استان چهارمحال و بختي اری انج ام
گرفت .بر این اساس  24متغير اقليمی که از نظر شرایط اکولوژیک از اهميت بيشتری در انتشار این گون ه برخوردارن د،
انتخاب شد .متغيرها از  91ایستگاه هواشناسی سينوپتيک و کليم اتولوژی وابس ته ب ه س ازمان هواشناس ی کش ور در
داخل و مناطق مجاور استان استخراج شد .برای کاهش تعداد متغيرها و تعيين عوامل مؤثر از تحلي ل ع املی ب هروش
تجزیۀ مؤلفههای اصلی با دوران واریماکس استفاده شد .سپس متوسط امتيازات عاملی در رویش گاهه ای ای ن گون ه و
نواحی فاقد آن محاسبه و توزیع فضایی امتيازات عاملی در محيط  Surfer ver12ترسيم شد .نتایج تحليل ع املی س ه
عامل بارش ،دمای گرمایشی و باد را شناسایی کرد که این عوامل بهترتيب  4/79 ،22/93 ،21/71درصد و در مجم و
 12/12درصد واریانس دادهها را شامل میشوند .به طور کلی نتایج نشان داد که در مناطق پ ایين دس ت عام ل ب ارش
ساالنه با آستانه  432ميلیمتر و در مناطق مرتفع دمای  1/1درجه سانتیگراد مرز فوقانی اینگونه را تعيين م یکن د،
بنابراین با توجه به خواقليمی گونۀ بلوط ،سطح قابل توجهی از استان امکان گسترش این گونه ارزشمند را دارد.
واژههاي کليدي :بلوط ،تحليل عاملی ،چهارمحال و بختياری ،عناصر اقليمی.

* نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس21933242391 :

ایميلm_khodagholi@yahoo.com :
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مقدمه و هدف
جنس بلوط یکی از مهمترین نهاندانگان چ وبی در
نيمک رۀ ش مالی از نظ ر تن و گون ه ،بلب ه ،حض ور و
اهميت زیستمحيطی است ( .)Nixon, 2006بلوط در
کشورهایی از جهان از اهميت خاصی برخ وردار اس ت.
به عنوان مثال کش ورهایی چ ون انگلس تان ،اس تونی،
فرانسه ،آلم ان ،مول داوی ،لت ونی ،ليت وانی ،لهس تان،
ایاالتمتحده آمریکا ،باسک ،ولز بلغارستان و صربستان
بهعن وان درخ ت مل ی انتخ اب ش ده اس ت (ازکي ا و
یوسفی .)9313 ،پراکنش این جنس در دامنۀ وس يعی
از اکوسيس تمه ای من اطق گرمس يری ت ا من اطق
سردسير با ویژگیه ای اکولوژی ک مختل ف اس ت .در
ایران نيز کمتر گونۀ درختی را میت وان یاف ت ک ه در
این سطح وسيع گسترش را داشته باشد ،بهطوری ک ه
مروی مهاجر ( )9312معتق د اس ت بل وط ایران ی در
قسمتهای مرکزی ،جن وب و جن وب ش ر زاگ رس
تقریب اً  3/2ميلي ون هکت ار از  2ميلي ون هکت ار
جنگلهای زاگرس را تشکيل میدهد .بيشترین تع داد
گونههای بلوط در رشتهکوه زاگرس پراکنده شده ان د و
فراوانترین آنها گونۀ بل وط ایران ی اس ت ،در اس تان
چهارمحال و بختياری ني ز  11درص د پوش ش عم دۀ
جنگلی را بلوط ایرانی تشکيل میدهد و پراکندگی آن
در تم ام نق اط جنگل ی (لردگ ان ،بازف ت و ف الرد)
مشاهده میش ود (ط البی و همک اران .)9312 ،بل وط
ایرانی ،به نامهای بلوط برب ،ب رودار و بل وط زاگ رس
نيز شهرت دارد .این گونه در خاورميانه و ناحيۀ ای ران
انتش ار دارد و م رز ناحي ۀ ای ران-ت ورانی اس ت .از
خصوصيات متمایز این گون ه ک ه در حقيق ت ض امن
بقای این جنگلها نيز است ،میتوان به قابليت تکثي ر
بيرجنسی این درخ ت اش اره نم ود و ب ه نظ ر ثاق ب
طالبی ( 13 ،)9313درصد پایهه ای بل وط ،ش اخهزاد
هستند .برمبنای تقسيمبندی جغرافي ای گي اهی 1منطق ۀ
رویشی ایران و تورانی 2وسيعترین منطقۀ رویش ی ای ران و
جنگلهای بلوط زاگرس نيز در همين منطقه واقع شدهاند.
Geobotanical structure
IranoTuranian region

1
2

آبوهوا یکی از مهم ترین مباحث در علم اکول وژی
گياهی و به طور قطع یکی از مهم ت رین ع واملی اس ت
که موجودات و به ویژه گياهان را تحت تأثير قرار م ی-
دهد (ث ابتی .)9341 ،ن و آبوه وا ،وض ع گياه ان و
اجتما گياهی مناطق مختلف را تا ح دودی مش خ
مینماید (مقدم ،)9311 ،همچنين گون ۀ بل وط ک امالً
متأثر از اقليم است ،بهطوریکه )Roing et al. (2013
معتقدند اقليم ،مهم ترین شاخ در حض ور ،انتش ار و
ساختار جنگلهای بلوط در کاليفرنيا و برخ ی من اطق
اسپانيا است .بنابراین مستندسازی جزئيات اقليمی ب ه
مدیریت و بهرهبرداری بهتر منابع با صدمات کمت ر ب ه
مح يط طبيع ی کم ک خواه د ک رد
( .)Araya et al., 2010نظر ب ه اهمي ت ف راوان گون ه
بلوط حفاظت خاک و نيز م ر و زوال گس تردۀ ای ن
گونه ،ضرورت افزایش بانک اطالعاتی رویشگاههای آن
و ب هدس ت آوردن تأثيرگ ذارترین عناص ر اقليم ی ب ر
پراکنش این گونۀ گياهی ب ه منظ ور ارائ ه راهکاره ای
مفي د ب رای حف و توس عۀ ای نگون ۀ ب ا ارزش
اجتنابناپذیر است.
در سالهای اخير در ایران پژوهشهایی در ارتب اط
با تأثير عوامل اقليمی بر گس ترش تي ه ای گي اهی
انج ام گرفت ه اس ت مانن د ص بوحی و
خ داقلی ( )9312خ واقليمی گون ۀ عل ف پش مکی
( ،)Bromus tomentelusپاکزاد و همک اران (،)9312
اقليم رویشی گون گ زی (،)Astragalus adsendense
فاطمی و همکاران ( )9319اقليم رویشی گونۀ قيچ ص حرایی
()Zygophyllum atriplicoides Fisch C.A. Mey
که هر سه تحقي ق در گس ترۀ اس تان اص فهان انج ام
شده است .همچنين خداقلی و همکاران ( )9314گياه
اقل يمشناس ی حوض ۀ آبخي ز زاین دهرود و خ داقلی و
همکاران ( )9312اقاليم رویشی حوضۀ آبخيز کارون را
مورد بررسی قرار دادهاند که تمام ای ن تحقي قه ا ب ر
توانایی پهن هبن دی اقليم ی ب ا اس تفاده از روشه ای
چندمتغيره تأکيد میکند .تحقيقهای زی ادی ني ز در
ارتباط با ویژگیه ای بل وط ایران ی ب هص ورت مقال ه،
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پایاننامۀ دانشجویی و کتاب منتشر شده که به برخ ی
موارد و نتایج آن اشاره میشود .جزی رهای و ابراهيم ی
رس تاقی در کت اب جنگ له ای زاگ رس ()9312
اطالعات جامعی از ویژگیهای اقليمی ،خاک ،ترکي ب
گونهای و تاریخچۀ جنگلهای زاگرس ارائه کرده است.
زهرهوندی و همکاران ( )9312معتقدند ای ن گون ه در
جنگلهای استان کرمانشاه بر روی دامنهه ای جه ت
بربی یالها از رویش مطلوبتری برخوردارست .نتایج
ط البی و همک اران ( )9312در اس تان چهارمح ال و
بختياری حاکی از آن است که بلوط ایران ی ب هعن وان
گونهای نورپسند در جهت جغرافيایی جن وب برب ی از
رویش بهتری برخ وردار اس ت .ه دف از ای ن تحقي ق
بررسی خواقليمی گونۀ بلوط ایران ی و تعي ين عوام ل
اقليمی مؤثر بر گس ترش آن در اس تان چهارمح ال و
بختياری با استفاده از روشهای تحليل عاملی است.
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مواد و روشها
منطقة مورد بررسي

اس تان چهارمح ال و بختي اری ب ا 94233
کيلومترمرب ع وس عت ،بخش ی از من اطق کوهس تانی
جنوب بربی ایران محسوب میشود و بين  39درجه و
 42دقيقه تا  32درجه و  41دقيق ه ع ر ش مالی و
 41درجه و  32دقيقه تا  29درجه و  29دقيقه ط ول
شرقی قرار دارد و مرکز استان (شهرکرد) با  2922متر
در ميان مراکز استانها مرتفعترین است.
پایگاه دادههای این پژوهش با استفاده از دادهه ای
 91ایس تگاه هواشناس ی س ينوپتيک و کليم اتولوژی
وابسته به سازمان هواشناسی کشور در داخل و مناطق
مجاور استان با طول آم اری  9174ت ا  2221پ س از
کنترل صحت و دقت الزم انتخاب شد (جدول .)9

جدول  -9مشخصات ایستگاههای مورد استفاده
نام ایستگاه

نو ایستگاه

ارتفا (متر)

طول جغرافيایی (درجه)

دورود

سينوپتيک

9222

41

33/22

اليگودرز

سينوپتيک

2222

41/72

33/42

بروجن

سينوپتيک

2917

29/32

39/12

داران

سينوپتيک

2212

22/37

32/17

اصفهان

سينوپتيک

9222

29/47

32/42

کبوتر آباد

سينوپتيک

9242

29/12

32/22

شهرضا

سينوپتيک

9142

29/13

39/11

یاسوج

سينوپتيک

9139

29/41

32/13

ایذه

سينوپتيک

747

41/17

39/12

مسجدسليمان

سينوپتيک

322

29/22

39/11

رامهرمز

سينوپتيک

922

41/42

39/27

کوهرنگ

سينوپتيک

2212

22/92

32/43

شهرکرد

سينوپتيک

2241

22/12

32/21

امام قيس

کليماتولوژی

2912

29/32

39/73

لردگان

سينوپتيک

9212

22/12

39/22

پل زمان خان

کليماتولوژی
کليماتولوژی

9192

22/12

32/41

2323

22/13

39/11

عدل

کليماتولوژی

2212

29/22

32/27

عدالت

عر

جغرافيایی (درجه)
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با توجه بهاین ک ه بس ياری از متغيره ای اقليم ی
دارای ی ک ف رود و ف راز در ط ی س ال هس تند ،ل ذا
بيشينه و کمينۀ تغيرها در ماههای ژانویه و جوالی به-
قو میپيوندد .بنابراین در این بررسی بارش بهترتي ب
فصلهای سال و سایر متغيرها براساس متوسط ساالنه
و ماههای جوالی و ژانویه (بهترتيب به عن وان نماین دۀ
نيمه اول و دوم سال) و مارس (ب هعن وان م اه ش رو
فصل رویش) استفاده شد .سپس  24متغير اقليمی که
از اهميت بيشتری در ارتباط با رستنیه ای طبيع ی و
گونه بلوط در استان چهارمحال و بختي اری برخ وردار
بودند ،انتخاب شد .این متغيرها در بخش نتایج معرفی
میشوند.
ب همنظ ور تب دیل دادهه ای نقط های ایس تگاهه ا
ب ه دادهه ای پهن های ،متناس ب ب ا فواص ل و ت راکم
ایس تگاهه ا و تغيي رات مک انی متغي ر ب ارش ک ه از
تغيي رپ ذیری ب االیی برخ وردار اس ت ،ش بکهای ب ه
ابع اد  2×2کيل ومتر ب رای ک ل اس تان و من اطق در
نظ ر گرفت ه ش د و ب ا روش کریجين گ مق ادیر 24
متغير مربوطه ب رای ای ن ش بکه ب رآورد ش د .س پس
نق اط داخ ل اس تان را از ش بکۀ ب زر اس تخراج و
متناس ب ب ا مس احت اس تان  442نقط ه ب ا ط ول و
عر مشخ ب هدس ت آم د .بن ابراین ماتریس ی ب ا
 24س تون (متغيره ای اقليم ی) و  442ردی ف
(موقعي ت مک انی) حاص ل ش د .از روش تحلي ل
ع املی ب ا دوران واریم اکس ب همنظ ور ک اهش ابع اد
م اتریس دادهه ا اس تفاده ش د .تحلي ل ع املی ب ه
مجموع های از فن ون آم اری اش اره م یکن د ک ه
هدف مش ترک آنه ا ارائ ه دادن مجموع های متغي ر
برحس ب تع داد کمت ری متغي ر فرض ی اس ت ای ن
روش از دادهه ایی ب ا حج م زی اد ،مجموع های
دادههای جدید توليد م یکن د ک ه ع الوه ب ر ویژگ ی
داده های اوليه برخی رواب ط درون ی دادهه ا ک ه ق بالً
قاب ل مش اهده نب وده اس ت ،آش کار م یش ود.
خروج ی روش تحلي ل ع املی دو م اتریس اس ت،
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یک ی ب ار ع املی 1ک ه همبس تگی ب ين متغيره ای
اقليم ی را در ه ر عام ل نش ان م یده د و دیگ ری
م اتریس امتي از ع املی 2ک ه الگ وی مک انی عوام ل
اس تخراجش ده را در س طح منطق ه م ورد بررس ی
نشان میدهد .ه مچن ين ب ه منظ ور بررس ی ک ارآیی
روش تجزی ۀ ع املی ،ض ریب  3KMOمحاس به ش د.
این ضریب ب ا رابط ۀ  9ب هدس ت م یآی د (فرش ادفر،
.)9312
رابطۀ 9

r2

i  j ij
KMO 
i j  rij2   i j a2ij

در این رابطه  rijضریب همبستگی بين متغيرهای
 iو  jکه دو عنصر از بردار  xو  yهستند و  aijضریب
همبستگی جزیی بين متغيرهای  iو  jاست.
به منظور تعي ين من اطق پ راکنش گون ه بل وط در
استان از نقشه های پوشش گياهی بلوط استان استفاده
شد (فيا و همکاران .)9319 ،نقشۀ پوش ش گي اهی
استان با نقش ۀ ش بکهبن دیش ده تالق ی داده و 934
سلول دارای گونۀ بل وط مش خ ش د ،همچن ين ب ا
استفاده از مدل رقومی ارتفاعی با اندازه پيکسل  32در
 32متر ارتفا همۀ سلوله ای تفکيک ی تعي ين و در
نهایت متوس ط امتي ازات ع املی ،متغيره ای اولي ه و
ارتفا برای تمام سلولها مش خ ش د .ب ا توج ه ب ه
هدف اصلی این پژوهش که تعي ين خ واقليم ی گون ۀ
بلوط است ،منطقه را به سه گروه شامل مناطق با بلبه
گونۀ بلوط ،مناطق گسترش سایر گونهه ای جنگل ی و
مناطق با ارتفا بيش از  2422متر ب هعن وان من اطق
فاقد بلوط تفکيک شد .ارتف ا  2422مت ر ب ر مبن ای
نقشۀ تي های گياهی چهارمحال و بختياری (فيا و
همکاران  )9319و بازدیدهای ميدانی و نيز تحقيق ات
سایر محققين تعيين شد .اگرچ ه در ارتفاع ات ب االتر
مثل گردنۀ چری و مناطق مرتفع فالرد تک پای ه ه ایی
1

Factor loading matrix
Factor score matrix
3
Kaiser-Mayer-Olkin
2
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در ارتفا تا  2422متر دیده میشود ،ول ی ت ودهه ای
بلوط بهص ورت تي  ،در ارتف ا کمت ر از  2422مت ر
است.
نتایج
همانطور که ذکر ش د ب همنظ ور بررس ی ک ارایی
روش تجزیۀ عاملی ،اولين مرحله ،روش کنترل ص حت
ب ا اس تفاده از ض ریب  KMOاس ت .ض ریب KMO
حاصله از دادههای مورد بررسی در ای ن بررس ی براب ر
 2/19است.
بهمنظور تعي ين تع داد عوام ل حاص ل از تحلي ل
عاملی از مقدار پراش 1ویژه با آستانه یک استفاده شد،
بهاین علت که عواملی که دارای پ راش وی ژۀ کمت ر از
یک هستند در حقيق ت ارزش کمت ری از متغيره ای
اوليه دارند .بررسی تحليل عاملی نشان میده د اقل يم
منطقه حاصل تعامل س ه عام ل مختل ف اس ت .ای ن
عوامل ح دود  12/12درص د از پ راش ک ل را توجي ه
میکند (جدول  .)2با توجه به ميزان همبس تگی ه ر
یک از متغيرها با عوامل که به صورت همبستگی مثبت
و منفی نشان داده ش ده ،عوام ل من درج درج دول 3
استخراج و نامگذاری شدند.
جدول  -2ارزش ویژه ،درصد پراش و پراش تجمعی عوامل
عامل

ارزش ویژه

درصد
پراش

پراش
تجمعی

( 9بارش)
( 2دمای گرمایشی)
( 3باد)

21/71
22/93
4/72

29/42
32/12
1/43

29/42
17/34
12/12

همانطور که جدول  3نشان میدهد در مؤلفه اول
متغيرهای بارش ساالنه ،بارش ماههای ژانویه ،فوری ه و
م ارس ،تع داد روزه ای ب ارانی ب يش از  9ميل یمت ر
ماههای ژانویه ،فوریه ،مارس و ساالنه ،تع داد روزه ای
بارانی ب يش از  2ميل ی مت ر م ارس و س االنه ،تع داد
روزهای بارانی بيش از  92ميلی مت ر ژانوی ه ،م ارس و
Variance

1
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ساالنه ،تعداد روزهای بارانی ساالنه و ژانوی ه ،رطوب ت
ساالنه ،ب ارش زمس تانه ،ب ارش پ ایيزه ،ب ارش به اره،
روزهای طوفانی م ارس از همبس تگی مثب ت ب يش از
 2/1و با متغيرهای ميانگين س اعات آفت ابی س االنه و
ژانویه و مارس از همبس تگی منف ی ب االیی برخ وردار
بوده است .بهطور کلی این عامل در ح دود  29درص د
از کل واریانس متغيرهای اوليه را شامل شد .دادهه ای
جدول  4نشان داد که کليۀ متغيرهای مرتبط با بارش
در این گروه قرار گرفتهاند ،بنابراین این عام ل ب هن ام
بارش نامگذاری شد که با استفاده از امتي ازات ع املی
 442نقطۀ مبنا ترسيم شد (شکل .)9
مطابق با شکل  3ای ن عام ل از  -9/4در مح دودۀ
بروجن در شر استان تا  2در شمال ب رب اس تان در
محدودۀ کوهرنگ تغيير میکند .همان طور که مشاهده
میشود منحنی صفر س بب تفکي ک عام ل ب ارش در
مناطق شر و جنوب از مناطق شمال و ش مال ب رب
استان شده است.
در مؤلفۀ دوم ،متغيرهای مرتبط با دم ا از اهمي ت
بيشتری برخوردار بود و حدود  32/12درص د از س هم
واریانس متغيرها را شامل شد (جدول  .)3با توجه ب ه-
اینکه تمامی متغيرهای دمایی ب ا همبس تگی ب يش از
 2/1در زیر گروه این عامل قرار گرفتهاند و همبس تگی
منفی این عامل با متغيرهای تعداد روزهای یخبندان و
تعداد روزهای برفی در بازههای ساالنه و ماهانه نش ان
داد ک ه ای ن دم ا از ن و گرمایش ی اس ت .ش کل 2
پراکن دگی فض ایی ای ن عام ل را در منطق ه نش ان
میدهد .کمترین امتيازات را من اطق مرتف ع ش مال و
برب استان با مقدار  -9/4و بيشترین امتياز را من اطق
جنوبی با مقدار  2/4به خود اختصاص دادن د .منحن ی
صفر مناطق شمال و شمال ش ر اس تان در مح دودۀ
بروجن و شهرکرد را از مناطق جنوب و جن وب برب ی
استان در محدودۀ لردگان جدا میکند.
مؤلفه سوم با متغيرهای سرعت باد ساالنه ،جوالی،
ژانویه ،مارس و روزهای بباری رابطۀ مثبت و مستقيم
داشت ،به این دليل این مؤلف ه عام ل ب اد ن امگ ذاری
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گردی د .همچن ين ای ن عام ل  1/43درص د از ک ل
واریانس متغيرهای اولي ه را بي ان م یکن د .ش کل 3
پراکندگی فضایی این عامل را در سطح منطق ه نش ان
م یده د .منطق هه ای اس تيالی ای ن عام ل در

شکل  -9پراکندگی امتيازات عاملی بارش

قسمتهایی از شر و برب ب ود ،همچن ين آرامت رین
مناطق از نظر وزش باد ،شمال و جنوب اس تان اس ت
که در شکل بهصورت نقطه چين از قسمتهای شر و
برب استان تفکيکشده است.

شکل  -2پراکندگی امتيازات عاملی دمای گرمایشی

شکل  -3پراکندگی امتيازات عاملی باد
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جدول  -3ماتریس بار عاملی دوران یافته بزر تر از ±2/7
متغير

بارش

ميانگين بارش  92ميلیمتر ساالنه
ميانگين بارش  2ميلیمتر ساالنه
ميانگين بارش  2ميلیمتر مارس
ميانگين بارش زمستانه
ميانگين روزهای طوفانی مارس
ميانگين بارش ساالنه
ميانگين بارش پائيزه
ميانگين بارش  9ميلیمتر ساالنه
ميانگين بارش  92ميلیمتر مارس
ميانگين بارش فوریه
ميانگين بارش 9ميلیمتر مارس
ميانگين روزهای طوفانی ساالنه
ميانگين بارش مارس
ميانگين روزهای بارش مارس
ميانگين روزهای بارش ساالنه
ميانگين روزهای بارش ژانویه
ميانگين بارش  9ميلیمتر ژانویه
ميانگين بارش  2ميلیمتر ژانویه
ميانگين بارش بهاره
ميانگين بارش ژانویه
ميانگين ساعات آفتابی مارس
ميانگين بارش  92ميلیمتر ژانویه
ميانگين ساعات آفتابی ژانویه
ميانگين رطوبت نسبی مارس
ميانگين ساعات آفتابی ساالنه
ميانگين رطوبت نسبی ژانویه
ميانگين روزهای طوفانی ژانویه
ميانگين روزهای برفی مارس
ميانگين بارش تابستانه
ميانگين روزهای برفی ساالنه
ميانگين دمای ساالنه
ميانگين حداقل دمای ژانویه
ميانگين حداقل دمای مارس
ميانگين روزهای یخبندان ساالنه
ميانگين روزهای یخبندان مارس
ميانگين دمای ژانویه
ميانگين دمای جوالی
ميانگين حداقل دمای ساالنه
ميانگين حداکثر دمای جوالی

2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/14
2/14
2/14
2/14
-2/12
2/14
-2/13
2/17
-2/12
2/12
2/13
2/71
2/74
2/74

دمای گرمایشی

2/11
2/11
2/11
-2/17
-2/17
2/17
2/14
2/14
2/14

باد
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ادامه جدول 3
متغير

بارش

ميانگين حداکثر دمای ژانویه
ميانگين حداکثر دمای ساالنه
ميانگين دمای مارس
ميانگين ساعات آفتابی جوالی
ميانگين حداقل دمای جوالی
ميانگين روزهای یخبندان ژانویه
ميانگين حداکثر دمای مارس
ميانگين روزهای بباری جوالی
ميانگين رطوبت نسبی جوالی
ميانگين روزهای برفی ژانویه
ميانگين درجه حرارت شبنم جوالی
ميانگين روزهای بباری ساالنه
ميانگين رطوبت نسبی ساالنه
ميانگين سرعت باد ساالنه
ميانگين سرعت باد ژانویه
ميانگين سرعت باد جوالی
ميانگين سرعت باد مارس

برای بررس ی تغيي رات عام له ای اس تخراج ش ده از
تحليل عاملی و عناصر اقليمی در رویش گاهه ای گون ه
بلوط از امتياز عاملها استفاده شد .متوس ط امتي ازات
سه عامل و برخی متغيرهای اوليه مهم در بازه س االنه
در سه گروه ذکر شده ،مشخ و نتایج آن در ج دول
 2 ،4و  4درج گردی د ،ب هط ور کل ی اطالع ات ای ن
جدولها ویژگی هر یک از تي ها را نسبت ب ه عوام ل
استخراجشده نشان میدهد.
مطابق با اطالعات ج دول  4در رویش گاهه ایی ب ا
بلبۀ گونه بلوط ،عامل ب ارش ک ه ب يش از  22درص د
پراش دادهها را بازگو میکند و برآیند  32متغير اولي ه
است ،ميانگين بار عاملی آن معادل  2/39امتياز اس ت
و دامنۀ نوسان نسبتاً زیاد از  -9/4تا  9/1را نش ان داد.
همچنين عامل دمای گرمایشی با ت أثيری مع ادل 34
درصد تغييرات کل ،امتيازی برابر ب ا  2/24اخ ذ ک رد.
نقش عامل باد در مجم و و متغيره ای اولي ه ک ه در
این گروه قرار میگيرن د ب ارز نيس ت .متوس ط ب ارش
ساالنه مورد نياز بل وط ح دود  721ميل ی مت ر اس ت،

دمای گرمایشی

باد

2/12
2/12
2/13
2/12
2/19
-2/11
2/17
2/77
-2/77
-2/74

2/14
2/12
2/12
2/73

گرچ ه مق دار ای ن متغي ر از  432ت ا ب يش از 9222
ميلی متر متغير است .شکل  4محدوده رویش گاه ه ای
اینگونه بهصورت تي بالب را نشان میدهد (فيا و
همکاران ،)9319 ،همچنين منحن ی ه ای ه م ب ارش
ساالنه منطقه نيز بر روی آن درج شده است .متوس ط
دمای ساالنه در این رویشگاه  93/2درجۀ سانتی گ راد
که تغييراتی از  1/1تا  91/2را شامل میشود.
جدول  2ميانگين عوامل و متغيره ای اقليم ی در
پوششهای جنگلی با تک پایه های بل وط (من اطقی ب ا
گسترش سایر گونههای جنگلی) را نشان میدهد .این
رویشگاهها شامل جنگلهای ب ادام ،بن ه و ارس اس ت.
در این محدوده اثر بارش کمتر شده و ميانگين عام ل
بارش بهسمت منفی سير ک رده و دامن ه تغيي رات آن
 -9/4تا  9/9است .عامل دما نسبت به رویشگاههایی با
بلبۀ گونه بلوط تغيير چندانی نداشته و از دامنۀ تغيير
 2/13تا  2/14با ميانگين  2/21برخوردار است .عام ل
باد در این رویشگاه ک امالً نم ود یافت ه و مي انگين آن
برابر با  2/17است .برخی از ویژگیه ای اقليم ی ای ن
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مناطق عب ارت ان د از :مي انگين ب ارش س االنه 232/3
ميل یمت ر ،مي انگين دم ای س االنه  93/2درج ه
سانتیگراد و تعداد روزهای یخبن دان  14/1روز اس ت
(جدول  .)2متغيرهای اوليه اگرچه تغييراتی را نس بت
به رویشگاههایی با بلبه گونه بلوط نشان میدهد ول ی
در مجمو تفاوت قابل توجه نيست.
ج دول  4متوس ط امتي از ع املی و مي انگين
متغيرهای اوليه را در مناطق فاقد بلوط در ارتفا بيش
از  2422متری نشان میدهد .آنچه در نگ اه نخس ت
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دادهه ای ای ن منطق ه را از دو منطق ۀ دیگ ر متم ایز
میکند کاهش قابل توجه عامل دمای گرمایش ی اس ت
که برخالف دو رویشگاه قبل ب ه س مت منف ی تغيي ر
یافته است ،در صورتیکه عام ل ب ارش تقریب اً مش ابه
رویشگاههایی با بلبۀ گونۀ بل وط اس ت .ب هط ور کل ی
افزایش ارتفا این پهنۀ رویشی س بب ک اهش درج ۀ
حرارت شده ک ه در متوس ط درج ۀ ح رارت ،ح داقل
مطلق ،حداکثر مطلق ،ميانگين حداکثر و ح داقل دم ا
در بازۀ ساالنه نمود یافته است.

جدول  -4ميانگين متغيرهای اقليمی در رویشگاههایی با بلبۀ گونۀ بلوط در استان چهارمحال و بختياری

متغير

عامل بارش

عامل دمای گرمایشی

عامل باد

(ميلیمتر)

بارش ساالنه

(سانتیگراد)

ميانگين دمای ساالنه

حداقل مطلق دما

حداکثر مطلق دما

(ميلیمتر)

بارش زمستانه

ساالنه (سانتیگراد)

ميانگين حداکثر دمای

ساالنه (سانتیگراد)

ميانگين حداقل دمای

شکل  -4نقشۀ رویشگاههای گونۀ بلوط و همبارش ساالنۀ استان

روزهای یخبندان

متوسط
حداقل
حداکثر

2/39
-9/4
9/1

2/24
-9/7
2/1

2/222
-9/2
2/7

721/3
322/2
9231/3

93/2
1/1
91/2

-27/4
-92/14
-34/4

34/4
49/9
22/2

311/7
932/2
424/4

22/1
94/2
24/4

4/9
2/1
99/2

12/2
44/2
921/2
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جدول  -2ميانگين عوامل و متغيرهای اقليمی در مناطق گسترش سایر گونههای جنگلی در استان چهارمحال و بختياری

متغير

عامل بارش

عامل دمای گرمایشی

عامل باد

بارش ساالنه (ميلیمتر)

(سانتیگراد)

ميانگين دمای ساالنه

حداقل مطلق دما

حداکثر مطلق دما

بارش زمستانه (ميلیمتر)

ساالنه (سانتیگراد)

ميانگين حداکثر دمای

ساالنه (سانتیگراد)

ميانگين حداقل دمای

93/2
99/21
94/1

29/9
91/1
22/7

روزهای یخبندان

متوسط
حداقل
حداکثر

-2/43
-9/4
9/9

2/21
-2/13
2/14

2/17
2/222
2/9

232/3
223/1
171/1

-22/2
-94/4
-24/7

47/4
43/3
41/4

212/2
224/9
994/7

2/1
1/3
3/2

14/1
71/4
924/4

جدول  -4ميانگين متغيرهای اقليمی در مناطق فاقد بلوط در استان چهارمحال و بختياری

متغير

عامل بارش

عامل دمای گرمایشی

عامل باد

بارش ساالنه (ميلیمتر)

(سانتیگراد)

ميانگين دمای ساالنه

حداقل مطلق دما

حداکثر مطلق دما

بارش زمستانه (ميلیمتر)

ساالنه (سانتیگراد)

ميانگين حداکثر دمای

Oak decline

1

ساالنه (سانتیگراد)

مناطق جنگلی زاگرس از لحاظ منابع آب و خ اک
یکی از بنیترین مناطق کشور است که در س اله ای
اخير خسارتهای جبران ناپذیری ب ه آنه ا وارد ش ده
است .زوال یا خشکيدگی بلوط 1یک ی از آس يبه ایی
است که در س اله ای اخي ر ب ه جنگ له ای اس تان
چهارمحال و بختياری رسيده و هر روز ب ر وس عت آن
افزوده میشود .متخصصان بيماریهای بخ ش جنگ ل
معتقدند آفات و ی ا بيم اری در مي ان درخت ان بل وط
ب هتنه ایی نم یتوان د عل ت وق و چن ين فاجع ه
زیست محيطی باشد و عواملی نظير خشک س الی ه ای
پی درپی و گرد و ببارهای اخير در زوال و خش کيدگی

ميانگين حداقل دمای

بحث

روزهای یخبندان

متوسط
حداقل
حداکثر

2/32
-9/1
2/2

-2/22
-9/1
2/1

2/21
-9/2
2/7

744/7
223/7
9319/2

92/1
1/4
91/1

-34/4
-21/7
-24/4

39/3
94/9
34/2

422/4
924/4
749/1

22/4
94/3
24/7

2/4
2/1
99/2

922/2
44/2
921/4

بلوطهای منطقه زاگرس نقش م ؤثری داش تهان د .در
ایران کمتر گونۀ درختی را میتوان یاف ت ک ه گس تره
انتشار آن به اندازه گونۀ بلوط ایرانی باش د و در اس تان
چهارمحال و بختياری بيش از  11درصد جنگ له ای
استان را این گونه تشکيل میدهد (طالبی و همک اران
 ،)9312همچن ين ب ر طب ق مش اهدهه ای مي دانی
نگارن دگان مقال ه ،ای ن گون ه ب هص ورت مس تقيم و
بيرمستقيم تأمينکننده نيازهای مردم س اکن در ای ن
عرص ه اس ت و قلم رو گس ترش ای ن گون ه ب ر روی
سازندهای مارنی با دامنههای پرشيب و ناپایدار اس ت.
جایی که مستعد فرسایشهای تودهای سولفولکس يون
و لغزش میباشد .بهاین علت در این تحقيق مهم ت رین
عوامل اقليمی مؤثر بر پراکنش و خواقليمی ای ن گون ه
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مورد بررسی قرار گرفت تا با تعيين ویژگیهای اقليمی
آن بتوان در حف و گسترش هرچه بيشتر این گونۀ ب ا
ارزش تالش نمود .بنابراین در این بررسی از  24متغير
اقليمی که از اهميت بيشتری برخوردار ب ود ،اس تفاده
گردید و با تحليل عاملی تعداد متغيرها را کاهش داده
تا عوامل مؤثر بر پراکنش گونه م ذکور مش خ ش د.
به منظور بررسی کارایی روش تجزی ۀ ع املی ،ض ریب
 KMOاستفاده شد که این ضریب برابر با  2/19اس ت
و فرشادفر ( )9312به نقل از ک ایزر ض ریب  KMOاز
 2/1تا  2/1را خوب ارزیابی میکند ،با توجه به اینک ه
متغيرهای اقليمی در بين خ ود از همبس تگی ب االیی
برخوردارند ،بنابراین کارایی روش تحليل عاملی تأیي د
میشود .نتایج تحلي ل ع املی نش ان م یده د اقل يم
رویش ی منطق ه ،حاص ل تعام ل س ه عام ل دم ای
گرمایشی ،بارش و ب اد اس ت ،ای ن عوام ل ب هترتي ب
 4/79 ،22/93 ،21/71درص د و در مجم و 12/12
درص د واری انس دادهه ا را ب ازگو ک رده و برآین د 27
متغير اوليه اس ت .ای ن عام له ا ب ا عام له ایی ک ه
ص بوحی و خ داقلی ( )9312در اس تان اص فهان ب ا
متغيره ایی در ب ازۀ س االنه ک امالً مطابق ت دارد،
همچنين عاملهای استخراج شده در این پ ژوهش در
بين عوامل استخراج شده پاکزاد و همک اران (،)9312
خ داقلی و همک اران ( ،)9312ف اطمی و همک اران
( )9319نيز است .امتيازات این عاملها در رویشگاه با
بلبۀ بلوط ،مناطق گسترش سایر گونهه ای جنگل ی و
تک پایه های بلوط و پهنههای فاقد بلوط محاسبه ش د.
در مناطقی که بلوط به ص ورت نس بتاً خ ال روی ش
یافته با پهنه دوم ک ه گون هه ایی چ ون بن ه ،ب ادام و
تکپایه ه ای بل وط گس ترش دارن د ،تف اوت چن دانی
مالحظه نمیشود اما در مناطقی که فاقد گون ه بل وط
است عامل دمای گرمایشی نسبت ب ه دو پهن ۀ دیگ ر
کاهش یافته اس ت .س و م دیریته ا مانن د اف زایش
جمعيت جنگلنشين و حاشيه نشين ،تبدیل جنگل ب ه
اراضی زراعتی و باغه ای مي وه ،قط ع درخت ان ب رای
استفاده از چ وب بس يار ارزش مند و ی ا ب رای ت أمين
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سوخت ،شاخه زنی درخت ان بل وط ب ه منظ ور علوف ه،
چ رای دام ،ع دم وج ود درخت ان م ادری و ب ذر ده
به اندازه کافی و جمعآوری بذر توسط اهالی ب ه منظ ور
تغذی ه زمس تانی دام س بب ح ذف ای نگون ه از ای ن
عرصهها ش ده اس ت .ب هط وری ک ه ابل ب ب ه ش کل
تودههای شاخهزاد و تنک دیده شود ،همچنين کمب ود
نقاط دادهمند (ایستگاههای هواشناس ی) س بب ش ده
ميکروکليماه ای مختل ف ب هخ وبی قاب لشناس ایی و
تفکي ک نباش د .اگرچ ه امتيازه ای ع املی عوام ل
استخراج شده برآیند سایر متغيرها است ولی به منظور
درک بهتر تغييرات خ واقليمی گون ۀ بل وط ب همق دار
برخی متغيرهای اوليه نيز اس تناد ش د .مط ابق نت ایج
این پژوهش حداکثر ارتفا رویشگاههای بل وط ایران ی
در استان  2422متر است .این مرز را ث ابتی ()9312
 2222مت ر و ب ین ام ( )9374در حوض ه آبخي ز
زایندهرود  2222متر و ) Jahanbazi (2003در اس تان
چهارمحال و بختياری  2322متر از سطح دری ا اع الم
نموده است .درجۀ ح رارت متوس ط س االنه از  1/1در
مناطق مرتفع تا  91/2در مناطق پست تغيير میکن د.
این نتایج با یافتههای مشاور یکم ( )9374که ح داقل
دما را مع ادل  1درج ه تعي ين ک رده ،بس يار نزدی ک
است .ميزان بارش در بلوطستانها از  432ميلی متر تا
ب يش از  9222ميل یمت ر ب ا متوس ط وزن ی 721
ميلیمتر محاسبه شد ،اگرچه این ميزان بارش با توجه
به اینکه این گونه در ميان سایر گونههای جنس بلوط
خشکی پسندتر میباشد جای تردید دارد .اما توجه ب ه
موقعيت رویشگاه و روش ميانيابی این ميزان ب ارش را
توجيه میکند .بهاین ص ورت ک ه ایس تگاه بس يار پ ر
بارش کوهرنگ با متوسط بارش ساالنه ب يش از 9222
ميلیمتر در حاشيه شر این رویشگاه واقع شده است.
این ميزان بارش زیاد و نيز روش ميانيابی دادهها بارش
که به طریق ژئواستاتستيک انجام گرفت سبب افزایش
متوس ط ب ارش ای ن رویش گاه ش ده اس ت .ی ادآوری
میشود متوسط درازم دت هم ين متغي ر در ایس تگاه
یاسوج که با رویشگاه بلوط ایرانی محاط ش ده مع ادل
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 123ميلیمتر است .اگرچه تکپایههای ای ن گون ه در
روس تای ارژن ک در ب ين ش هرکرد و س امان دی ده
میشود ،جایی که مجمو بارش ساالنه در حدود 332
ميل یمت ر اس ت .من اطقی ب ا ب ارش کمت ر از 432
ميل یمت ر ،من اطق ش ر اس تان را در برگرفت ه و از
جن وب ام ام ق يس ش رو و پ س از در برگ رفتن
ایستگاههای عدل و عدالت و مناطق بروجن ،ش هرکرد
و پل زمانخان از شمال استان خارج میشود و ش امل
مناطقی میشود که عامل محدودکنندۀ رویش گاهه ای
بلوط ،بارن دگی اس ت .ث ابتی ( )9312ح داقل ب ارش
ساالنۀ رویشگاههای بلوط را  322ميل یمت ر و ب ین ام
( 422 )9374ميلی متر میداند که این تفاوت شاید به
کمبود اطالعات اقليمی و عدم امک ان درونی ابیه ای
زمين آمار و پيشرفتهای رایانهای در دو دهۀ قب ل ب از
گردد.
در مورد عوامل محدودکننده رشد گونههای جنگل ی و
بل وط ،یافت هه ای محقق ين بس يار متف اوت اس ت
ب هط وریک ه ) Box et al. (1993معتقدن د ک ه
فاکتورهای اقليمی به ویژه دم ای زمس تانه ب ا کنت رل
مستقيم و یا بي رمس تقيم ب ر روی توزی ع گون هه ای
چوبی در فلوراید نقش بسيار مهمی دارند ،درحالی ک ه
نجفی هرسينی و عابدینی ( )9319مه م ت رین متغي ر
اقليمی در رویش شعاعی گونه بلوط واقع در شهرستان
ج وانرود اس تان کرمانش اه را بارن دگی م یدان د .در
مجمو نتایج تحقي ق حاض ر نش ان م یده د ک ه در
محدودۀ مورد بررس ی در من اطق پ ایيندس ت عام ل
بارش ساالنه ب ا آس تانه  432ميل ی مت ر و در من اطق
مرتف ع دم ای  1/1درج ه س انتیگ راد م رز فوق انی
ای نگون ه را تعي ين م یکن د ،بن ابراین ب ا توج ه ب ه
خواقليمی گونه بلوط ،س طح قاب ل ت وجهی از اس تان
امکان گسترش اینگونۀ ارزشمند با جنگلکاری را دارد.
با توجه به سرچشمه رودخانههای پرآبی چون ک ارون،
کرخه ،دز و  ....این گونه ب ا اف زایش نفوذپ ذیری آب و
داشتن ریشههای عميق و طویل در پایداری دامنهها و
حف آب و خاک نق ش بني ادی دارد .همچن ين ای ن

بررسی خُواقليمی بلوط ایرانی...

پهنۀ وسيع بستری برای زیس تگاهه ا و رویش گاهه ای
مختلف ف ون و فل ور منطق ه ف راهم نم وده و از نظ ر
زیستمحيطی و تفرجگاهی بسيار ارزش مند اس ت .ب ا
توجه به اهميت اقل يم در ب هوج ود آم دن ای ن پهن ۀ
رویش ی ،اف زایش بان ک اطالع ات اقليم ی و تعي ين
مهم ترین عوامل و عناصر اقليمی میتواند سبب حف ،
احيا و اصالح و نهایتاً مدیریت بهينه در آن شود.
منابع
ازکي ا ،مص طفی و ج الل یوس فی .9313 ،دان ش ب ومی
اس تفاده از بل وط در شهرس تان ممس نی ،مجل ه انس ان-
شناسی.37-92 :4 ،
پاکزاد ،زهرا ،محم ود رائين ی و مرتض ی خ داقلی.9312 ،
بررس ی اث ر عوام ل اقليم ی ب ر گس ترش رویش گاهه ای
گ ونگ زی ( )Astragalus adscendensدر اس تان
اص فهان ،تحقيق ات مرت ع و بياب ان ای ران:)22(9 ،
.292-911
ثابتی ،حبيباهلل .9312 ،درخت ان و درختچ هه ای ای ران،
دانشگاه یزد ،یزد 192 ،ص.
ث ابتی ،حبي باهلل .9341 ،بررس ی اق اليم حي اتی ای ران،
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 244 ،ص.
خداقلی ،مرتض ی ،س يد ابوالفض ل مس عودیان ،محمدرض ا
کاوی انی و ب الم عل ی کم الی .9312 ،بررس ی گي اه
اقل يمشناس ی حوض ه زاین دهرود ،فص لنامه پ ژوهش و
سازندگی.23-49:)91(4 ،
خداقلی ،مرتضی ،کوروش شيرانی ،محمد یزدانی و احس ان
کيوان داری ان .9314 ،پهن هبن دی اقل يم رویش ی حوض ه
آبخيز کارون با استفاده از روشهای آماری چند متغي ره و
س امانهه ای اطالع ات جغرافي ایی ،مجل ه علم ی
کشاورزی-4(32 ،ب).922-931:
زهره وندی ،علی اصغر ،خسرو ثاقب طالبی ،مرتضی پورضا،
معصومه خان حسنی و یحي ی خ داکرمی .9312 ،بررس ی
نياز رویشگاهی گون بل وط ایران ی در جنگ له ای اس تان
کرمانشاه ،اکوسيستم های طبيعی ایران.42-23 :)2( 2 ،
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ص بوحی ،راض يه و مرتض ی خ داقلی ،9312 .بررس ی
خُواقليمی گونه ( Bromus tomentellusعل ف پش مکی)
در استان اصفهان ،اکولوژی کاربردی.99-9 :)2( 4 ،
طالبی ،محمود ،خس رو ثاق ب ط البی و حس ن جهانب ازی
گوج انی .9312 ،بررس ی ني از رویش گاهی و برخ ی
خصوص يات کم ی و کيف ی بل وط ایران ی
( )Quercus brantii Lindlدر جنگ له ای اس تان
چهارمحال و بختياری ،تحقيق ات جنگ ل و ص نوبر ای ران،
.71-47 :)9(94
فاطمی ،سميرا سادات ،علی رض ا ش هریاری و مرتض ی خ داقلی،
 .9319بررس ی زیس ت اقل يم گي اهی گون ه ق يچ ص حرایی
( )Zygophyllum atriplicoides Fisch C.A.Meyدر
اس تان اص فهان ،تحقيق ات مرت ع و بياب ان:)91(3 ،
.279-221
فرشادفر ،عزتاهلل .9312 ،اصول و روشهای آم اری چن د
متغيره .انتشارات طا بستان ،کرمانشاه 734 ،ص.
فيا  ،محمد ،سلمان زار  ،پروانه عشوری ،هاجر نعمت ی و
حمزه علی شيرمردی ،9319 ،مناطق اکولوژیک چهارمحال
و بختياری ،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع914 ،ص.
مهندس ين مش اور یک م .9374 ،مطالع ات ج امع احي ا و
توس عه کش اورزی و من ابع طبيع ی حوض هه ای آبخي ز
رودخانههای زاینده رود و اردستان ،موسسه پ ژوهشه ای
برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی ،جلد دهم 922 ،ص.

442

مروی مهاجر ،محمدرضا .9312 ،جنگلشناس ی و پ رورش
جنگل ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 317 ،ص.
نجفی هرسينی ،فاطم ه و رئوف ه عاب دینی .9312 ،امک ان
م دیریت جنگ له ای بل وط ب رب ای ران ب ا اس تفاده از
اقل يمشناس ی درخت ی ،نخس تين کنف رانس ب ينالملل ی
اکولوژی سيمای سرزمين 1-1 ،آبان ،اصفهان 2 ،ص.
Araya, A., S.D. Keesstra, and L.Stroosnijder,
2010. A new agro-climatic classification for
crop suitability zoning in northern semi-arid
Ethiopia,
Agricultural
and
Forest
Meteorology, 150: 1057–1064.
Box, E.O., D.W. Crumpacker, and E.D.
Hardin, 1993. A climatic model for location of
plant species in Florida, U.S.A, Journal of
Biogeography, 20: 629-644.
Jahanbazi, H., 2003. Investigation on
quantitative and qualitative characteristics and
description of Persian oak (Quercus brantii
Lindl) in western of Iran, proceedings of oak
2003, Japan, 65-97.
Nixon, K.C., 2006. Global and neotropical
distribution and diversity of oak (genus
Quercus) and Oak forests. Springer, 483 p.
Roing, S., R.R. Evett, G. Gea-Izquierdo, and
O. Sánchez-Palomares, 2013. Mediterranean
oak
woodland
working
landscapes,
Landscapes Series, 16: 61-89.

Iranian Journal of Forest, Vol. 7, No. 4, Winter 2016

446

Acclimation of Quercus brantii in Chaharmahal and Bakhtiari Province

M. Khodagholi1*, E. Mokhtari2, and M. Montazeri3
1

Associate Prof., Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Isfahan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, I. R. Iran
2
M.Sc. of Climatology and Environmental Planning, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Najafabad, I.R. Iran
3
Assistant Prof., Department of Physical Geography, Faculty of Geography Science and Planning, University of Esfahan, I. R. Iran
(Received: 14 April 2015, Accepted: 27 September 2015)

Abstract
Persian oak (Quercus brantii Lindl) is the most important and abundant tree species in the
climate zone of Zagros region. This study aims at determining the climatic characteristics of
the habitat of this species in Chaharmahal and Bakhtiari Province. For this purpose, 56
climatic variables that were important in the distribution of this species have been selected in
terms of ecological situation. The variables were extracted from synoptic and climatology
stations managed by weather organization of Iran. In order to reduce the number of variables
and determine the effective factors, factor analysis by using principal component analysis
with varimax rotation was used, and then the average factor scores were calculated in the
habitat of this species and the areas without. The spatial distribution of the factor scores were
plotted in Surfer ver12. The results of the factor analysis identified three factors including
precipitation, heat temperature and wind. These factors included 28.79%, 20.13% and 4.71%,
respectively, and 95.80% of the total variance in the data. Generally, the results showed that
precipitation factor with threshold of 435 mm in downstream areas and 9.8 oC determined the
upper boundary of this specie, therefore, this valuable species could be developed in
considerable parts of the province regarding to acclimation of Quercus brantii.
Keywords: Chaharmahal and Bakhtiari, Climatic factor, Quercus brantii Lindl.
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