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 نشريه مرتعداري

3131سال اول، شماره چهارم،   
http://jrm.gau.ac.ir 

 

 با به  داریبندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز السم برای زنبورطبقه

 (GISگیری سیستم اطالعات جغرافیایی )کار
 

 4علیرضا موقری و 3، علی طویلی2، حسین ارزانی*1معصومه موقری
 ، دانشگاه تهراناستاد دانشکده منابع طبیعی کرج2، نابع طبیعی رامین خوزستاناستادیار دانشگاه کشاورزی و م1

 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان4، استادیار دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران3

22/21/3133ریخ پذیرش: ؛ تا11/41/1333تاریخ دریافت:   

 

 چکيده

ز جمله مراتع ییالقی کشورمان است که به دلیل داشتن پوشش گیاهی حوزه آبخیز السم هراز ا

عسل، همه ساله در فصل جریان شهد مورد توجه بسیاری از زنبورداران که اکثر آنها جذاب برای زنبور

گیرد. بنابراین مطالعه شایستگی زنبورداری در مراتع این حوزه هدف این بومی هستند قرار میغیر

بندی شایستگی ها و معیارهای مورد نیاز زنبورداری و طبقهتا با توجه به شاخصتحقیق قرار گرفت 

در این مطالعه ترکیب گیاهان  اقدام نمود.مرتع برای افزایش توان زنبورداری در مناطق مستعد آن 

دهی آنها تحت عنوان معیار پوشش زا، میزان جذابیت این گیاهان و طول دوره گلشهدزا و گرده

صله از جاده و مسیرها، شیب، فاصله از منبع آب، درجه حرارت، رطوبت نسبی و باد غالب گیاهی، فا

ها و مناطق مسکونی به عنوان محیطی و همچنین مسیر رودخانه -تحت عنوان معیارهای فیزیکی 

این تحقیق بر اساس روش فائو کننده شایستگی مرتع برای زنبورداری در نظر گرفته شد. عوامل محدود

( انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان داد GISگیری سیستم اطالعات جغرافیایی )( و با به کار1331)

( در کالس شایستگی خوب %22/24هکتار ) 34/2433هکتار از مراتع منطقه 24/11114که از مجموع 

(1S،)11/1263 ( 2( در کالس شایستگی متوسط )%7/12هکتارS،)33/323 ( در کالس %16/3هکتار )

                                                             
 movaghari60@gmail.comنویسنده مسئول: *
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ترین ( قرار گرفته است. مهمNشایسته )( در کالس غیر64/3هکتار ) 22/332 ( و3Sایستگی ضعیف )ش

ترکیب، جذابیت، طول دوره گلدهی دهنده شایستگی مراتع این حوزه برای زنبورداری، عامل افزایش

ع این حوزه کننده شایستگی مراتترین عامل محدودمهمو فاصله از منبع آب و زازا و گردهگیاهان شهد

 باشد.میها فاصله از جاده و مسیر و در بعضی از تیپشیب 
 

 حوزه السمسیستم اطالعات جغرافیایی، : شایستگی مرتع، زنبورداری، روش فائو، های کلیدیواژه
 

 مقدمه

ترین کاربری اراضی یک منطقهه بهر اسهاس هدف از مطالعات شایستگی اراضی، شناسایی مناسب

، 2؛ دای و همکهاران2111، 1های آن کاربری اسهت )کهالینز و همکهارانا و اولویتای از نیازهمجموعه

های ترین استفادهزنبورداری نیز یکی از مهم(. 2111، 4؛ جنلتی و همکاران2114، 3؛ مالکزوسکی2111

دههد یکهی از نظهر قهرار مهیهایی که تولیدات فرعی مراتع را مهدجنبی از مراتع بوده و توجه به طرح

 یزنبهوردار منظهور بهه مراتهع یستگیشا نییتع باباشد. بنابراین ای جلوگیری از تخریب مراتع میهراه

 عنهوانبه عسل تولید و زنبورداری استفاده جهت ریزیبرنامه با توانمی، مرتع علوفه از براستفاده عالوه

 سهران  ددرآمه افهزایش باعه  مراتهع، تخریهب بهدون علمهی اصهول بارعایت مرتعی، فرعی فرآورده

دهد که با وجود مطالعات زیادی که در بررسی مطالعات انجام گرفته نشان می .شد مراتع از بردارانبهره

های گیاهی مورد استفاده و جهذاب بهرای زنبهور عسهل صهورت گرفتهه در زمینهه مورد شناسایی گونه

یقاتی که به تعیهین شایستگی مراتع برای این نوع کاربری مطالعات کمتری صورت گرفته است. از تحق

 1امیهری و شهریفتوان به ایهن مطالعهات اشهاره کهرد: اند میشایستگی مرتع برای زنبورداری پرداخته

( در ارزیابی شایستگی اراضی برای زنبورداری در حهوزه GIS( از سیستم اطالعات جغرافیایی )2112)

ل محیطی، پوشش گیاهی و منابع آب آبخیز وهرگان استفاده کردند. آنها در این مطالعه به ارزیابی عوام

تهرین عوامهل زا و کوتاهی طهول دوره گلهدهی از مههمزا و گردهپرداختند. کاهش پوشش گیاهی شهد

-دهنده و توزیع مناسب منابع آبی، شرایط خوب آب و هوایی و غالب بودن پوشش گیاهی غیهرکاهش

                                                             
1- Collins  

2- Dai  

3- Malczewski 

4- Geneletti  
5- Amiri&Shariff 
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مراتهع مهورد مطالعهه آنهها بهرای دهنهده شایسهتگی خوشخوراک در اثر چرای شدید از عوامل افزایش

منهاطق مناسهب زنبهورداری در  بندیاولویتای به ( در مطالعه1331زنبورداری بودند. امیری و ارزانی )

. مهدل شایسهتگی پرداختندبرداری پایدار از این مراتع مراتع نیمه استپی قره آقاچ سمیرم به منظور بهره

هی، عوامل محیطی و دسترسی به منابع آب با اسهتفاده از از تلفیق سه معیار پوشش گیاآنها زنبورداری 

( تعیین و با استفاده از روش تحلیهل GIS( و سامانه اطالعات جغرافیایی )1331روش پیشنهادی فائو )

نتهایج . های گیاهی جهت اسهتفاده زنبهورداری مشهخص گردیهد(، اولویت تیپAHP1سلسله مراتبی )

درصهد از واحهدهای کهاری مهورد مطالعهه دارای  23داد کهه  بندی در مدل زنبهورداری نشهاناولویت

درصد دارای شایستگی کهم  S ،2)2(درصد دارای شایستگی متوسط  S ،13)1(شایستگی عالی و خوب 

)3(S  2و ( درصد غیرشایستهN.برای استفاده زنبورداری است ) ( 1331فدایی و همکهاران ) در تعیهین

رداری سه زیر مدل پوشش گیاهی، عوامل محیطی و منابع آب جهت زنبوطالقان میانی تع اشایستگی مر

طهول دوره گلهدهی، ترکیهب گیهاهی شههدزا و  ،مدل پوشش گیاهی. در زیررا مورد مطالعه قرار دادند

در زیر مدل عوامهل محیطهی جهاده و مسهیرهای  ،های مورد استفاده زنبورعسلزا و جذابیت گونهگرده

مستقیم آن بر پوشش گیاهی( و در طور مساوی و خاک )با تاثیر غیربه ها، ارتفاع و دما دسترسی به تیپ

را مورد بررسی قرار دادند.در مراتع مورد مطالعهه نهایت در زیر مدل منابع آب )دسترسی به منابع آبی( 

زا، وجهود گیاههان بها از بین عوامل مورد بررسی کاهش درصهد پوشهش گیهاهی شههدزا و گهردهآنها 

ها ( و کوتاهی طول دوره گلدهی، جاده و خاک در بعضی از تیپIV( و )IIIبیت )های پایین جذاکالس

ترین کننده شایستگی و پراکنش مناسب منابع آب، دما و ارتفاع در منطقه مهماز مهمترین عوامل محدود

( در 2111) 2استاک و مورویامها دهنده شایستگی مرتع برای زنبورداری بودند.عوامل مطلوب و افزایش

( نقشهه شایسهتگی MCEمعیهاره )و تکنیهک ارزیهابی چنهد GISبا استفاده از فیلیپین  LaUnionطقه من

بندی عوامل ارتفاع، فاصله دهی و اولویتزنبورداری را تهیه کردند. آنها در تهیه نقشه شایستگی از وزن

وجهود عهواملی ماننهد زا استفاده کردند. ضمنا زا و شهداز رودخانه، فاصله از جاده و وجود منابع گرده

کننهده شایسهتگی زار و مسیر رودخانهه را بهه عنهوان عوامهل محهدودوساز، ماسهوجود مناطق ساخت

بهرای الر تهع ابهرای مطالعهه شایسهتگی مر( 1363جهوادی و همکهاران ) زنبورداری در نظهر گرفتنهد.

مهورد بررسهی  را ها و دشهمنان، آفتیزنبورداری سه زیر مدل عوامل محیطی و فیزیکی، پوشش گیاه

                                                             
1- Analytical Hierarchy Process 

2- Estoque and Murayama 
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دما و کاهش درصد پوشهش گیهاهی  شایستگی در این مطالعه کنندهترین عوامل محدودمهمدادند. قرار 

مورد عالقه زنبور در اثر خشکسالی و از عوامهل مهوثر بهر شایسهتگی حضهور، طهول دوره گلهدهی و 

و عدم وجود امهرا  ها و مسیرها های مورد عالقه زنبور عسل، پراکنش منابع آب، جادهجذابیت گونه

 بودند.ها و آفت

حوزه آبخیز السم هراز از جمله مراتع ییالقی کشورمان است که به دلیهل داشهتن پوشهش گیهاهی 

عسل، همه ساله در فصل جریان شهد مورد توجه بسیاری از زنبورداران که اکثر آنهها جذاب برای زنبور

ش گیاهی غنی برای زنبورداری الزامهی اسهت بهه گیرد. اما با وجود اینکه پوشبومی هستند قرار میغیر

آوری این صنعت، شناسایی عوامل دیگر مؤثر برآن و تعیین مناطق با پتانسیل باال و منظور افزایش سود

رسد. بنابراین مطالعات شایستگی نظر می برداری پایدار از مراتع ضروری بهمدیریت صحیح برای بهره

کند که با اینکه ( نیز بیان می1367ت این تحقیق قرار گرفت. فائو )مراتع این حوزه از اهداف و ضرور

زنبورداری پرسود به پوشش گیاهی غنی و مدیریت صهحیح کنهدو وابسهته اسهت امها بهرای افهزایش 

سوددهی آن مناطقی با پتانسیل باال بایهد شناسهایی و ارزیهابی شهوند. بنهابراین بها مطالعهه شایسهتگی 

بهازده بهرای توان ایهن صهنعت را بهه صهنعتی پهروزه و مدیریت صحیح میزنبورداری در مراتع این ح

برداران اصلی منطقه تبدیل کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه اکثر گیاهان منطقه دارای خاصهیت بهره

تهوان های زنبور عسل از گیاهان دارویی این منطقه مهیدارویی هستند بنابراین در صورت استفاده کلنی

های به دست آمده از این منطقه نیهز همهان خهواا را داشهته باشهند. بنهابراین شت که عسلانتظار دا

هها و رسهد تها بها توجهه بهه شهاخصمطالعات شایستگی زنبورداری در این منطقه ضروری به نظر می

بندی شایستگی مرتع برای افزایش تهوان زنبهورداری در منهاطق معیارهای مورد نیاز زنبورداری و طبقه

 منطقه اقدام نمود. مستعد

 

 هامواد و روش

حوزه آبخیز رودخانه هراز حوزه آبخیز السم در شهرستان آمل استان مازندران واقع شده و از زیر

ها به استان تهران باشد. این حوزه از سمت شمال به بخش الریجان شهرستان آمل و از باقی سمتمی

  12◦ 11ˊتا   12◦ 3ˊهای هکتار در طول 24/11141شود. منطقه مورد مطالعه به مساحت محدود می

(. میانگین بارندگی سالیانه 1است )شکل  شرقی واقع شده 31◦ 11ˊتا  31◦ 41ˊهای شمالی و عر 
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گراد و درجه سانتی 3/3متر در سال، میانگین درجه حرارت ماهیانه آن میلی 1/142این حوزه حدود 

 (. 1364ی سرد  است )صفری، استپاقلیم منطقه مطابق روش آمبرژه نیمه

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه در شهرستان آمل، استان مازندران و کشور ایران -1شکل 

 

کننده شایستگی مراتع این حوزه برای زنبورداری با استفاده از مطالعات انجام گرفته معیارهای تعیین

یین شد. در این مطالعه ترکیب گیاهان در این زمینه و همچنین مصاحبه حضوری با زنبورداران منطقه تع

دهی آنها تحت عنوان معیار پوشش زا، میزان جذابیت این گیاهان و طول دوره گلزا و گردهشهد

گیاهی، فاصله از جاده و مسیرها، شیب، فاصله از منبع آب، درجه حرارت، رطوبت نسبی و باد غالب 

ها و مناطق مسکونی به عنوان رودخانه تحت عنوان معیارهای فیزیکی و محیطی و همچنین مسیر

این تحقیق (. همچنین 2کننده شایستگی مرتع برای زنبورداری در نظر گرفته شد )شکل عوامل محدود

( انجام GISگیری سیستم اطالعات جغرافیایی )( و با به کار1331بر اساس روش محدود کننده فائو )

 گردید. 
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موجود در حوزه  زایزا و گردهشهدوشش و ترکیب گیاهان منظور شناسایی و تعیین درصد تاج پبه

، (3)شکل  عنوان واحد کاری(مورد مطالعه، پس از تعیین منطقه معرف در هر تیپ گیاهی )به

سیستماتیک انجام شد. در هر  -برداری )پالت( با روش تصادفیبرداری توسط واحدهای نمونهنمونه

د بر هم )یکی موازی با جهت شیب و دیگری عمود بر متری عمو 111تیپ گیاهی از دو ترانسکت 

ها و مربعی استفاده شد. طول ترانسکتپالت یک متر 21از  جهت شیب( و در طول هر ترانسکت

 و در نتیجه در هر تیپ اندازه پالت با توجه به پوشش گیاهی منطقه انتخاب گردید. در هر پالت

بور عسل و کالس شایستگی آنها بر اساس )جدول شش و ترکیب گیاهان جذاب برای زندرصد تاج پو

جذابیت و نوع جذابیت )شهد، گرده و یا هر دو( گیاهان مورد عالقه زنبور عسل با . ( تعیین گردید1

( و مصاحبه با 1366؛ توپچی و همکاران، 1364توجه به تحقیقات انجام شده )فقیه و همکاران، 

تعیین شد. بر این اساس گیاهان مورد عالقه زنبور عسل در  نظر در این زمینهزنبورداران و افراد صاحب

دسته عالی، خوب، متوسط و ضعیف قرار گرفتند. سپس با  4این تحقیق بر اساس کالس جذابیت در 

ها در شاخص جذابیت، شاخص جذابیت هر تیپ های جذابیت گونهضرب درصد ترکیب کالس

( و III(، متوسط )II(، خوب )Iجذابیت عالی ) های باگیاهی تعیین شد. شاخص جذابیت برای گونه

( در نظر گرفته شد. پس از تعیین شاخص 1331)فدایی،  21/1و  1/1، 71/1، 1( به ترتیب IVضعیف )

( تعیین شد. همچنین کالس 1جدول ) جذابیت هر تیپ گیاهی، کالس شایستگی آنها بر اساس

 ( تعیین گردید.1عه بر اساس جدول )های گیاهی مورد مطالشایستگی طول دوره گلدهی در تیپ
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 اجزاء مورد بررسی در مدل زنبورداری -2 شکل

 
 های گیاهی حوزه آبخیز السم هرازنقشه تیپ -3شکل 
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 طبقات شایستگی معیار پوشش گیاهی در مدل زنبورداری -1جدول 

 کالس شایستگی
 پوشش گیاهی

N 3S 2S 1S 

 زا )%(زا و گردهشهد ترکیب گیاهان 111-72 71-11 11-21 24-1

 زازا و گردهشاخص جذابیت گیاهان شهد 111-21 21-41 41-12 11-1

 زا )روز(زا و گردهدهی گیاهان شهدطول دوره گل 71< 71-11 43-22 21-1

 

ترین عوامل محیطی در شایسهتگی مرتهع در زنبهورداری منظور بررسی عامل دما که یکی از مهمبه

فعال برای زنبورداری )مهر تا فهروردین( های فعال )اردیبهشت تا شهریور( و غیراست طول سال به ماه

درجهه  و حهداقل ، حهداکثرآمار مربهو  بهه متوسهطفعال پرداخته نشد. های غیرتقسیم گردید و به ماه

های رینه الریجان، فیروزکوه و آبعلی بهرای دوره آمهاری سهی ایستگاهحرارت مربو  به این حوزه از  

های مربو  به درجه حرارت با پس از  استخراج داده. له از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردیدسا

کهه بها از ترکیب عامل دما با ارتفاع )از آنجهایی ArcGISافزار یابی در محیط نرماستفاده از عمل درون

نهایی شایستگی یابد( نقشه درجه حرارت این حوزه و سپس نقشه افزایش ارتفاع دمای هوا کاهش می

بندی مرزههای دمهایی ارائهه های فعال( بر اساس طبقهبرداری )ماهدمایی درجه حرارت برای دوره بهره

نقشهه شایسهتگی تهیه گردید. همچنهین بهرای تهیهه  Arc GISافزار در محیط نرم ( 2) جدولشده در 

ه معکوس با شایستگی دارند، برداری که رابطرطوبت نسبی و باد منطقه مورد مطالعه در طول دوره بهره

های مذکور دریافت گردید. سهپس نقشهه شایسهتگی آنهها بهر های مربو  به این عوامل از ایستگاهداده

 ( تهیه شد. 2) جدولاساس طبقات شایستگی ارائه شده در 

های موجود در حوزه در محیط برای تهیه نقشه منابع آب، موقعیت رودخانه السم و چشمه

ArcGIS فاصله از منابع آب تهیه گردید. سپس شایستگی و نقشه نقا  هم (4)شکل  دمشخص ش

جهت بررسی  ( تعیین گردید.2) جدولفاصله از منبع آب بر اساس طبقات شایستگی ارائه شده در 

  GISتمامی مسیرهای ارتباطی که در روی نقشه توپوگرافی وجود داشت در محیط  دسترسی، عامل

نقشه شایستگی فاصله از جاده بر اساس طبقات  ،ها و مسیرهاهیه نقشه جاده. با ت(1)شکل  رقومی شد

یابی مدل رقومی برای تهیه نقشه شیب از عمل درون عیین شد.ت (2) جدولشایستگی ارائه شده در 

 ( استفاده شد و سپس میانگین شیب به صورت وزنی برای هر تیپ مشخص گردیدDEMارتفاع )

گی عامل شیب در مدل زنبورداری بر اساس طبقات شایستگی ارائه . سپس طبقات شایست(2)شکل 

 عیین گردید.ت( 2) جدولشده در 



  غالمحسين رحماني و همکاران

06 

 
 رودخانه السم و سایر منابع آب موجود در حوزه آبخیز السم هراز -4شکل 

 
 مسیرهای ارتباطی در حوزه آبخیز السم هراز -5شکل 
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   نقشه طبقات شیب حوزه آبخیز السم هراز -6شکل 

 

 طبقات شایستگی عوامل فیزیکی و محیطی در مدل زنبورداری -2جدول 

 کالس شایستگی
 عوامل فیزیکی و محیطی

N 3S 2S 1S 

 (°C)درجه حرارت  21-37 11-21 11-14 37 <و  11>

 رطوبت نسبی )%( 21-31 31> 61-21 61<

 )کیلومتر بر ساعت(سرعت باد غالب   1> 11-1 21-11 21 <

 شیب )%( 31-1 41-31 41 -21 21 <

 )کیلومتر(فاصله از منبع آب  1-1 3-1 2-3 2 <

 )کیلومتر(فاصله از جاده و مسیر  1/1-1 1-1/2 1/2-1/3 1/3 <و  1/1>

 

دهنده شایستگی، دو عامل مسیر دهنده و کاهشدر این تحقیق در کنار بررسی عومل افزایش

ستگی مرتع برای زنبورداری در نظر گرفته کننده شایرودخانه و منطقه مسکونی به عنوان عامل محدود

کننده محدودیت در شایستگی برای ( نیز در تحقیق خود از عوامل ایجاد2111استاک و مورویاما )شد. 

بنابراین مناطق مسکونی و دانند. ها و آبگیرها و مناطق مسکونی میداری را مسیر رودخانهزنبور
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)شکل یار که در حوزه مورد مطالعه این تحقیق قرار دارند تر یعنی محدوده دو روستای السم و زپرتردد

های حوزه به عنوان ( و سایر قسمتN)شایسته از نظر زنبورداری غیر مسیر رودخانه دائمی السمو ( 7

 ( برای زنبورداری در نظر گرفته شدند. Sمناطق شایسته )

 
 محدوده مناطق مسکونی در حوزه آبخیز السم -7شکل 

 

مدل عوامل محیطی، پوشش یرهای مختلف حاصل از سه زنظر، الیه های موردتمام الیهپس از تهیه 

دهند با روش زا که اجزای اصلی مدل نهایی شایستگی زنبورداری را تشکیل میو عوامل محدودیتگیاهی 

ه دست تلفیق شدند تا نقشه نهایی شایستگی زنبورداری ب Arc GISافزار کننده در محیط نرمشرایط محدود

 تعیین شد.  3 ی کاربری زنبورداری بر اساس جدولآید. در نهایت درجات شایستگی مرتع برا
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 درجات شایستگی مرتع در کاربری برای زنبورداری -3جدول 

 عالمت درجه شایستگی

 1S خوب

 2S متوسط

 3S ضعیف

 N شایستهغیر

 

 نتايج

نتایج  و 4د در این حوزه در جدول زای موجوخصوصیات مربو  به گونه های شهدزا و گرده 

های گیاهی و کالس این گیاهان در تیپو طول دوره گلدهی شاخص جذابیت ، مربو  به ترکیب

دهد از نظر معیار طور که نتایج جدول نشان میارائه شده است. همان 1شایستگی آنها در جدول 

( قرار دارند و غیر 2Sتوسط )( و م1Sهای گیاهی در کالس شایستگی خوب )پوشش گیاهی اکثر تیپ

( قرار داشت، Nشایسته )که از نظر جذابیت گیاهی برای زنبور عسل در کالس غیر 12از تیپ شماره 

گیرند. نقشه شایستگی معیار پوشش گیاهی در های گیاهی در این کالس قرار نمیکدام از تیپهیچ

 ارائه شده است.  6مدل زنبورداری در شکل 

حرارت، تلفیق شش نقشه درجهیی شایستگی عوامل فیزیکی و محیطی که از نهاهمچنین نقشه 

 3در شکل  رطوبت نسبی، باد غالب، فاصله از جاده و مسیر، فاصله از منبع آب و شیب تهیه گردیده

 3و  7، 4های شماره تیپبر اساس این نقشه، شیب و فاصله از جاده و مسیر در  ارائه شده است.

همچنین باشد. دهنده شایستگی برای زنبورداری در این حوزه میکننده یا کاهشبیشترین عامل محدود

شایسته قرار نداده اما عامل ها را در کالس غیریک از تیپوجود اینکه هیچ عامل رطوبت نسبی با

 باشد. دهنده شایستگی در حوزه مورد مطالعه میکاهش
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 حوزه آبخیز السم و خصوصیات آنهازای موجود در زا و گردههای شهدگونه -4جدول 

ف
ردی

 

 تیره نام فارسی نام علمی گیاه

1 ی
یش
رو
رم 

 ف

میزان 

اهجذابیت گی  

نوع 

 جذابیت
 طول دوره گلدهی

ی )
عال

4)
 

ب )
خو

3)
 

ط )
وس

مت
2

 

ف )
ضعی

1
 

هد
 ش

ده
گر

 

دو
ر 
 ه

وع
شر

 

مه
خات

 

1 Acantholimon 

festucaceum 

کاله میر 

 حسن

Plumbaginacea

e 
SH    * *   اخر خرداداو  

 اواخر

 تیر

2 Acanthophyllum 

microcephalum 
Caryophyllacea چوبک

e 
SH   *    * اواخر خرداد 

اوایل 

 تیر

3 Achillea santolina بومادران Asteraceae PF    *  *  اوایل خرداد 
اواسط 

 تیر

4 Achillea 

millefolium 

بومادران 

 البرزی
Asteraceae PF    *  *  

اواخر 

دینفرور  

اواخر 

 خرداد

1 Anchusa 

officinalis 
 اوایل خرداد *     *  Boraginaceae PF گاو زبان

اواخر 

 تیر

2 Anthemis tinctoria زرد گل بابونه  

Asteraceae 
PF  *     * 

اوایل 

 اردیبهشت

اواسط 

 تیر

7 Asperula odorata شیر پنیر Rubiaceae PF  *   *   
اواسط 

 خرداد

اوایل 

 تیر

6 Astragalus 

gossypinus 

 ایگون پنبه

 )گون سفید،

 گون کتیرا(
Fabaceae SH *    *   اواسط تیر 

اوایل 

 مرداد

3 Cardaria draba ازمک Brassicaceae PF   *    * 
اواخر 

 اردیبهشت

اوایل 

 تیر

11 Centaurea cyanus گل گندم Asteraceae PF  *   *   اواخر خرداد 
اواسط 

 شهریور

11 Cirsium arvense کنگر وحشی Asteraceae PF  *     * اواخر خرداد 
اوایل 

 مرداد

12 Coronilla varia شبدرک Fabaceae PF  *     * 
اواخر 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

13 Cynodon dactylon پنجه مرغی Poaceae PG    *  *  اوایل خرداد 
اواخر 

 تیر
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14 Echinops persicus شکر تیغال Asteraceae PF *    *   اوایل خرداد 
اواخر 

 تیر

11 Echinops 

elbursensis 

 شکرتیغال

 البرزی
Asteraceae PF *    *   اوایل خرداد 

اواخر 

 تیر

12 Echium amoenum 

گل گاو زبان 

 ایرانی
Boraginaceae PF  *   *   

اواسط 

 اردیبهشت

اواخر 

 تیر

17 Eremurus 

spectabilis 

سریش 

 تماشایی
Liliaceae PF *     *  

اواسط 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

16 Eryngium 

billardieri 
 اواخر خرداد *      * Apiaceae PF بوقناق

اواسط 

 تیر

13 Eryngium bungei زول Apiaceae PF *      * اواخر خرداد 
اواسط 

 تیر

21 Eryngium 

caeruleum 
 اواخر خرداد *      * Apiaceae PF زولنگ

اواسط 

 تیر

21 Euphorbia virgata فرفیون Euphorbiaceae PF   *   *  اوایل خرداد 
اواخر 

 تیر

22 Ferula gummosa باریجه Apiaceae PF  *
     *
اواخر  

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

23 
Ferula 

macrocolea 

 

 اوایل تیر *    *   Apiaceae PF کمای مرتفع
اواسط 

 مرداد

24 Galium verum پنیر شیر  Rubiaceae PF   *   *  اوایل خرداد 
اواسط 

 مرداد

21 Geranium 

persicum 

شمعدانی 

 وحشی
Geraniaceae PF    *  *  

اواخر 

 اردیبهشت

اواخر 

 تیر

22 Geranium 

rotundifolium 
  *  *    Geraniaceae PF سوزن چوپان

اواخر 

 اردیبهشت

اواخر 

 تیر

27 Glycyrrhiza 

glabra 
 اواخر خرداد *     *  Fabaceae PF شیرین بیان

اواخر 

 تیر

26 Gundelia 

tournefortii 
 *    *   Asteraceae PF کنگر

اواسط 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

23 Heracleum 

persicum 
 اوایل تیر *    *   Apiaceae PF گلپر

اواسط 

 مرداد

31 Iris florentine  زنبق Iridaceae PF    *  *  
اواخر 

 اردیبهشت

اخر او

 خرداد



  غالمحسين رحماني و همکاران

45 

31 Ixiolirion 

tataricum 
Amaryllidacea خیارک

e 
PF   *   *  

اواسط 

 اردیبهشت

اوایل 

 خرداد

32 Lamium album سفید گزنه Lamiaceae PF  *     * 
اوایل 

 فروردین

اوایل 

 شهریور

33 Lotus corniculatus یونجه باغی Fabaceae PF  *     * اوایل خرداد 
اواخر 

 تیر

34 Malva parviflora یزپنیرک گل ر  Malvaceae PF    *  *  
اواخر 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

31 Malva sylvestris قرمز پنیرک Malvaceae PF   *  *   اوایل خرداد 
اوایل 

 تیر

32 Medicago sativa یونجه Fabaceae PF  *     * 
اواسط 

 خرداد

اوایل 

 مرداد

37 Melilotus 

officinalis 
دیونجه زر  Fabaceae BF *     *  

اواسط 

 خرداد

اواسط 

 مرداد

36 Mentha longifolia پونه Lamiaceae PF  *     * 
اواسط 

 خرداد

اواسط 

 مرداد

33 Muscari 

neglectum 
 *   *    Liliaceae PF کالغک

اوایل 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

41 Onobrychis 

cornuta 
 *      * Fabaceae SH اسپرس کوهی

ر اواخ

 اردیبهشت

اواسط 

 شهریور

41 Onobrychis sativa اسپرس Fabaceae PF *      * 
اواخر 

 اردیبهشت

اوایل 

 مرداد

42 Onopordon 

heteranthum 
 اواسط تیر   *   *  Asteraceae BF خارزن بابا

اواسط 

 مرداد

43 Papaver rhoeas شقایق Papaveraceae AF *     *  
اواسط 

 اردیبهشت

اواسط 

ادخرد  

44 Phlomis Olivieri گوش بره Lamiaceae PF  *     * 
اواسط 

 خرداد

اواخر 

 تیر

41 Ranunculus 

elbursensis 
 Ranunculaceae آالله البرزی

 
PF   *    * 

اواخر 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

42 Rosa Canina ینسترن وحش  Rosaceae BT  *    *  اوایل خرداد 
اواسط 

 مرداد

47 Salvia 

xanthocheila 

مریم گلی 

 البرزی
Lamiaceae PF   *    * 

اواخر 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد
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46 Sanguisorba 

minor 
 *    *   Rosaceae PF توت روباهی

اواخر 

 اردیبهشت

اواسط 

 خرداد

43 Senecio vernalis بهار قاصد Asteraceae PF   *    * 
اوایل 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

11 Sinapis alba دل سفیدخر  Brassicaceae AF  *     * 
اوایل 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

11 Stachys 

lavandulifolia 
   *   *  Lamiaceae PF چای کوهی

اواسط 

 خرداد

اوایل 

 مرداد

12 Taraxacum 

officinalis 
  *    *  Asteraceae PF گل قاصد

اوایل 

 اردیبهشت

اواخر 

 خرداد

13 Thymus 

kotschyanus 
 اواخر خرداد *      * Lamiaceae PF آویشن کوهی

اواخر 

 مرداد

14 Trifolium pratense 

شبدر قرمز 

()شبدر چمنی  
Fabaceae PF  *     * 

اواسط 

 خرداد

اواسط 

 مرداد

11 Trifolium repens 

 دشبدر سفی

()شبدر خزنده  
Fabaceae PF  *     * 

اواسط 

 خرداد

اواسط 

 مرداد

12 Verbascum 

thapsus 
Scrophulariacr گل ماهور

ca 
PF  *    *  

اواسط 

 خرداد

اواخر 

 تیر

17 Vicia villosa ماشک Fabaceae AF  *     * 
اواخر 

بهشتاردی  

اواخر 

 خرداد

16 Viola odorata معطر بنفشه  Violaceae PF    *   * 
اوایل 

 فروردین

اواخر 

 خرداد

13 Ziziphora 

clinopodioides 
 اواخر خرداد   *   *  Lamiaceae PF آویشن باریک

اوایل 

 مرداد

 

 

https://www.google.com/search?hl=en&biw=1280&bih=484&sa=X&ei=GQSZT5brIsSk4gTf6pDFBg&ved=0CBsQvwUoAQ&q=Stachys+lavandulifolia&spell=1
https://www.google.com/search?hl=en&biw=1280&bih=484&sa=X&ei=GQSZT5brIsSk4gTf6pDFBg&ved=0CBsQvwUoAQ&q=Stachys+lavandulifolia&spell=1
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عستل در القته زنبتورکالس شایستتگی گیاهتان متورد عشاخص جذابیت، طول دوره گلدهی و ترکیب،  -5جدول 

 های گیاهی حوزه آبخیز السمتیپ

پ
 تی
کد

 

 نام تیپ
ب 

ذا
 ج

ان
اه
گی
ب 

رکی
ت

)%
ل)

عس
ر 
بو
 زن

ی
برا

 

تر
ی 

تگ
یس

شا
س 

ال
ک

ب 
کی

 زا
ده
گر

و 
زا 

هد
 ش
ان
اه
گی

هادرصد ترکیب جذابیت گونه   

ب 
رکی

د ت
ص
در
ع 
مو

مج

ت
ذابی

 ج

ذابی
 ج

ی
تگ
یس

شا
س 

ال
ک

ت   زا
ده
گر

و 
زا 

هد
 ش
ان
اه
 گی

ل
 گ
ره
دو
ل 
طو

ط 
وس

مت
ی 

ده ز(
رو

ی )
اه
گی
پ 

 تی
هر

ر 
د

 

ل د
طو

ی 
تگ
یس

شا
س 

ال
ک

ره 
و

ی
ده

گل
 

ی
عال

(1)
 

ب )
خو

71/1)
 

ط )
وس

مت
1/1)

 

ف )
ضعی

21/1)
 

1 Dactylis glomerata - 

Achillea millefolium 
42/44 3S 13/13  14/1  21/2  21/3  13/31  S3 21 2S 

2 Onobrychis cornuta- 

Dactylis glomerata 
13/61 1S 17/74  1 1 71/1  32/71  S1 61 1S 

3 Thymus kotschyanus- 

Achillea millefolium 
17/71 2S 1/44  12/3  12/2  21/4  13/14  S2 21 2S 

4 Dactylis glomerata - 

Achillea millefolium 
24/23 2S 26/21  

23/

11 
14/1  41/1  1/41  S2 21 2S 

1 Onobrychis cornuta-

Bromus tomentellus 
13/73 1S 21/26  76/1  1 13/2  42/72  S1 61 1S 

2 Festuca ovina-

Onobrychis cornuta 
2/46 3S 13/47  1 13/1  1 22/47  S2 61 1S 

7 Bromus tomentellus-

Onobrychis cornuta 
77/47 3S 7/43  33/1  1 62/1  11/41  S2 61 1S 

6 Ferula gummosa-

Onobrychis cornuta 
36/21 2S 22/34  61/1  

31/

11 
1 42/46  S2 61 1S 

3 Bromus tomentellus-

Onobrychis cornuta 
41/46 3S 71/43  33/1  1 63/1  17/41  S2 61 1S 

11 Bromus tomentellus-

Dactylis glomerata 
22/36 3S 26/12  

71/

11 
44/1  12/1  33/23  S3 21 2S 

11 Festuca ovina-

Onobrychis cornuta 
16/12 2S 34/26  21/7  1 12/3  47/33  S3 61 1S 

12 Bromus tomentellus-

Achillea millefolium 
13/31 3S 44/4  36/1  17/1  42/2  61/13  N 21 2S 

13 Onobrychis cornuta-poa 

bulbosa 
23/22 2S 36/12  1 42/1  71/1  11/21  S1 61 1S 

14 Festuca ovina-

Onobrychis cornuta 
13/12 2S 33/42  31/1  73/1  1 13/11  S2 61 1S 

11 Onobrychis cornuta-

Bromus tomentellus 
16/61 1S 77/12  2/11  62/1  77/2  26 S1 61 1S 

12 Achillea millefolium-

Onobrychis cornuta 
33/33 1S 3/33  24/2  17/1  

11/

12 
12/11  S2 61 1S 

17 Festuca ovina-

Onobrychis cornuta 
36/12 2S 11/31  17/7  37/2  77/2  62/43  S2 61 1S 

16 Bromus tectorum-

Onobrychis cornuta 
43/24 2S 27/21  32/2  1 1 23/23  S1 61 1S 

13 Onobrychis cornuta-

Bromus tectorum 
23/21 2S 61/13  36/1  1 1 23/21  S1 61 1S 
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شایسته برای زنبورداری به عنوان مناطق غیرالسم  در این مطالعه مناطق مسکونی و مسیر رودخانه

با در نظر گرفتن طول مسیر رودخانه السم و محدوده دو روستای السم و  در نظر گرفته شدند. بنابراین

(، نقشه شایستگی عوامل Sهای حوزه در طبقه شایسته )( و سایر قسمتNشایسته )زیار در طبقه غیر

ارائه شده است. در نهایت از تلفیق نقشه عوامل  11کننده تهیه گردید که نتیجه آن در شکل محدود

کننده کننده با استفاده از روش شرایط محدودامل فیزیکی و محیطی و عوامل محدودپوشش گیاهی، عو

ارائه شده  11داری تهیه گردید که نتیجه آن در شکل ( نقشه شایستگی مرتع برای زنبور1331فائو )

 است.

 
 

 نقشه شایستگی پوشش گیاهی در مدل زنبورداری در حوزه آبخیز السم هراز -8شکل 
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شه شایستگی عوامل محیطی و فیزیکی در مدل زنبورداری در حوزه آبخیز السم هرازنق -9شکل   

 

 
کننده زنبورداری در حوزه آبخیز السم هرازنقشه شایستگی عوامل محدود -11شکل   
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 نقشه شایستگی نهایی زنبورداری در حوزه آبخیز السم هراز -11شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه

زا، زا و گردههای ترکیب گیاهان شهدکه معیار پوشش گیاهی با شاخصنتایج این مطالعه نشان داد 

دهنده شایستگی در اکثر زا و طول دوره گلدهی آنها از عوامل افزایشزا و گردهجذابیت گیاهان شهد

های گیاهی زا، تیپزا و گردهطول دوره گلدهی گیاهان شهد که طوریباشد. بههای این حوزه میتیپ

زا، زا و گردههای شهد، جذابیت گونه13و  16، 17، 12، 11، 14، 13، 11، 3، 6، 7، 2، 1، 2شماره 

 11، 1، 2های شماره زا، تیپزا و گردهو ترکیب گیاهان شهد 13و  16، 11، 13، 1، 2های شماره تیپ

هایی ها حضور قابل توجه گونهقرار داده است. در این تیپ (1s)را در کالس شایستگی خوب  12و 

،  Onobrychiscornuta ،Thymus kotschyanus،Eremurusspectabilisبا کالس جذابیت باال مانند 
ysStachlavandulifolia، Centaureacyanus، Taraxacumofficinalis ،thapsusVerbascum ،

Echinopspersicus ،Eryngiumbillardieri ،Medicago sativa ،Melilotusofficinalis  باع  افزایش

شایستگی برای زنبورداری شده است. در واقع چرای مفر  در مراتع این حوزه سبب جایگزینی 

خوشخوراک برای دام شده و باع  افزایش پتانسیل این مراتع نس تند و غیرهای خاردار و با اساگونه

https://www.google.com/search?hl=en&biw=1280&bih=484&sa=X&ei=GQSZT5brIsSk4gTf6pDFBg&ved=0CBsQvwUoAQ&q=Stachys+lavandulifolia&spell=1
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( در 2112( و امیری و شریف )1364صفائیان در منطقه طالقان )در مطالعه برای زنبورداری شده است. 

های تند خوراک بوده و دارای اسانسای که بدهای ثانویهمنطقه وهرگان نیز هجوم و غالب شدن گونه

دهنده شایستگی فعالیت به دلیل اینکه دام تمایل کمتری به چرای آنها دارد از عوامل افزایش هستند را

زا از عوامل زا و گرده( کمبود گیاهان شهد1367در مطالعه امیری )زنبورداری بودند. همچنین 

ر التع امر ( در1363جوادی و همکاران )محدودکننده شایستگی مراتع منطقه برای زنبورداری بود. 

دما و کاهش درصد پوشش گیاهی مورد عالقه زنبور در اثر شایستگی را  کنندهترین عوامل محدودمهم

های حضور، طول دوره گلدهی و جذابیت گونه را شایستگی دهندهافزایشخشکسالی و از عوامل 

عوامل مورد از بین طالقان میانی تع ادر مر( 1331فدایی و همکاران ) دانستند.مورد عالقه زنبور عسل 

( IIIهای پایین جذابیت )زا، وجود گیاهان با کالسبررسی کاهش درصد پوشش گیاهی شهدزا و گرده

مرتع برای کننده شایستگی از مهمترین عوامل محدود را ( و کوتاهی طول دوره گلدهیIVو )

اهی طول زا و کوتزا و گرده( کاهش پوشش گیاهی شهد2112امیری و شریف )زنبورداری دانستند. 

 دهنده شایستگی مرتع برای زنبورداری دانستند.ترین عوامل کاهشدوره گلدهی را از مهم

از بین عوامل محیطی و فیزیکی، دو عامل شیب و فاصله از جاده و مسیر، بیشترین عامل 

ر عامل شیب از نظباشند. البته دهنده شایستگی برای زنبورداری در این حوزه میمحدودکننده یا کاهش

باشد اما از نظر زنبورداران و به منظور محل استقرار کندوها حائز ای نمیکنندهزنبورها عامل محدود

دهنده ( نیز عامل شیب را در مدل شایستگی زنبورداری از عوامل کاهش1364صفائیان )اهمیت است. 

عامل شیب ( 1363( و جوادی و همکاران )1367امیری ) (،1361حالی است که فدایی )دانست. این در

( شیب زیاد را در 1331فدایی )تأثیر دانستند. واسطه قدرت پرواز و شعاع پروازی زنبورها بیرا به

بردار کننده دانسته است. عامل شیب فقط به لحاظ سهولت دسترسی بهرهها عامل محدودبعضی از تیپ

لعه در این تحقیق را در کالس مطادرصد از حوزه مورد 31/17عسل  و نه از نظر قدرت پرواز زنبور

 ( قرار داده است. N)شایسته غیر

ها جهت حمل کندوها و همچنین انتقال ها و مسیرها جهت دسترسی به تیپعامل فاصله از جاده

(، جوادی 1367کننده حائز اهمیت است. در این مطالعه همانند مطالعات امیری )دست مصرفعسل به

به منطقه جهت  ها به دلیل دسترسی بیشترها و مسیردسترسی به جاده( عامل 1331( و فدایی )1363)

دهنده شایستگی مرتع برای زنبورداری در نظر از عوامل افزایش تر آنهاحمل کندوها و استقرار راحت

( دسترسی به منطقه را به دلیل تخریب پوشش گیاهی 1364حالی است که صفائیان )این در گرفته شد.
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 111کننده شایستگی مراتع طالقان جهت زنبورداری دانست. البته در این مطالعه فاصله از عوامل محدود

افزایش خطر تصادف زنبورها با وسائل نقلیه و همچنین افزایش متری از جاده اصلی نیز به دلیل 

( قرار گرفت. نتایج بررسی این Nشایسته )ایجاد مزاحمت برای زنبورها در طبقه غیرآلودگی صوتی و 

به دلیل افزایش  3و  7، 4های شماره هایی از تیپعامل فاصله از جاده در قسمت مل نشان داد کهعا

( و 1367در مطالعه امیری ) کننده شایستگی بوده است.العبور شدن منطقه عامل محدودارتفاع و صعب

کننده دودها عامل مح( نیز عامل فاصله از جاده و مسیر در بعضی از تیپ1331فدایی و همکاران )

 شایستگی بوده است.

چشمه کوچک و بزرگ است که در  21منابع آب موجود در این حوزه، رودخانه السم و حدود 

اکثر حوزه از پراکنش نسبتا مناسبی برخوردار هستند. بنابراین فاصله از منبع آب در این مطالعه 

لعه را در کالس شایستگی محدودیت چندانی برای زنبورداری نداشته است و اکثر حوزه مورد مطا

( نیز 2112( و امیری و شریف )1331( قرار داده است. فدایی و همکاران )2S( و متوسط )1sخوب )

مورد مطالعه  تعادهنده شایستگی مرعوامل مطلوب و افزایش را از پراکنش مناسب منابع آب

حضور، پس از عامل  گیشایست دهندهافزایشاز عوامل ( نیز 1363خوددانستند. جوادی و همکاران )

ها و مسیرها پراکنش منابع آب، جاده را های مورد عالقه زنبور عسلطول دوره گلدهی و جذابیت گونه

معیار منابع آب ( نیز 1361( و فدایی )1367دانستند. در مطالعه امیری )ها و عدم وجود امرا  و آفت

 کننده شایستگی نبوده است.عامل محدود

( از مراتع منطقه در کالس %22/24هکتار ) 34/2433این تحقیق نشان داد که نتایج به طور کلی 

هکتار  33/323(، 2S( در کالس شایستگی متوسط )%7/12هکتار ) 11/1263(، 1Sشایستگی خوب )

( قرار Nشایسته )( در کالس غیر%64/3هکتار ) 22/332( و 3S( در کالس شایستگی ضعیف )16/3%)

وجود اینکه بیش از نیمی از وسعت مراتع این حوزه برای زنبورداری در کالس  گرفته است. بنابراین با

ریزی جهت استفاده زنبورداری و تولید عسل به عنوان توان با برنامهمیشایستگی خوب قرار دارد 

فرآورده فرعی مرتعی، در کنار استفاده از علوفه مرتع، با رعایت اصول علمی و بدون تخریب مراتع، 

های دهنده شایستگی در اکثر تیپاز عوامل افزایش برداران از مراتع شد.ایش درآمد سران  بهرهباع  افز

زا، طول دوره گلدهی این زا و گردهزا، جذابیت گیاهان شهدزا و گردهاین حوزه ترکیب گیاهان شهد

راتع این حوزه کننده شایستگی مترین عامل محدودهمچنین مهم باشد.می و فاصله از منبع آب گیاهان

 باشد. ها میبرای زنبورداری عامل شیب و فاصله از جاده و مسیر در بعضی از تیپ
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