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چکیده
شناسایي مناسبترین مناطق براي توسعۀ کاربري زنبورداري در مراتع ،یکي از ملزومات جلوگیري از تخریب مرتع و پیشنیاز
بهرهبرداري پایدار از این منابع است .در پژوهش حاضر ،پتانسیل مراتع تمین شهرستان میرجاوه براي توسعۀ کاربري زنبورداري با
استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبي مورد ارزیابي قرار گرفت .براي این منظور ،با بهرهگیري از روش پیشنهادي فائو و سامانۀ اطالعات
جغرافیایي و تلفیق معیارهاي پوشش گیاهي ،عوامل محیطي و دسترسي به منابع آب ،مدل شایستگي زنبورداري تعیین و شایستگي
مناطق مختلف براي استفادۀ زنبورداري مشخص شد .نمونهبرداري از پوشش گیاهي به روش تصادفي-سیستماتیك و با استقرار 9
ترانسکت  922متري انجام شد .پس از تعیین وزن معیارهاي مؤثر در هر مدل از طریق مقایسۀ زوجي ،شایستگي تیپهاي گیاهي مرتع
(بهعنوان واحد کاري) با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبي بررسي و اولویت آنها براي استفادۀ زنبورداري مشخص شد .براساس نتایج،
ارزش معیار پوشش گیاهي ( ،)2/20بیشتر از معیارهاي عوامل محیطي ( )2/97و دسترسي به منابع آب ( )2/284تعیین شد .مقایسۀ کلي
مجموعه معیارهاي مؤثر نیز نشان داد که تیپهاي گیاهي  Artemisia sieberi - Asteragalus eriastylusو Astragalus
 eriastylus - Cousinia stocksiبهترتیب بیشترین (وزن نهایي  )2/94و کمترین شایستگي (وزن نهایي  )2/255را براي توسعۀ
کاربري زنبورداري دارند .بهطورکلي ،از مجموع  5570هکتار اراضي مرتعي منطقۀ موردمطالعه 8102/3 ،هکتار (معادل  90/21درصد)
در طبقۀ شایستگي بدون محدودیت ( 0292 ،)S1هکتار (معادل  47/0درصد) در طبقۀ شایستگي با محدودیت اندك (772/25 ،)S2
هکتار (معادل  89/10درصد) در طبقۀ شایستگي با محدودیت زیاد ( )S3و  958هکتار (معادل 2/9درصد) در طبقۀ غیرشایسته ()N
براي توسعۀ کاربري زنبورداري قرار گرفت .نتایج گویاي آن است که بهدلیل تنوع گونههاي گرده زا و شهدزا و محدودیت کم در عوامل
مؤثر دیگر ،بخش قابلتوجهي از مراتع ییالقي تمین (حدود  12درصد) از استعداد باالیي براي توسعۀ کاربري زنبورداري برخوردار است؛
ازاینرو برنامهریزي براي توسعۀ این کاربري در این مراتع ضروري است و ميتواند عالوهبر فراهمآوردن فرصتهاي شغلي جدید و بهبود
وضعیت معیشت بهرهبرداران ،منجر به استفادۀ پایدار از این مراتع شود.
واژههاي کلیدي :بهرهبرداري پایدار ،مدل شایستگي زنبورداري ،روش فائو ،تحلیل سلسلهمراتبي ،مراتع تمین.
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مقدمه
بهرهبرداری از اکوسیستمهای طبیعی ،دارای سابقۀ
طوالنی بوده و انسان همواره بهدنبال تداوم و افزايش
بهرهوری از اين اکوسیستمها بودهاست (شیروانی و
همكاران .)69-403 :4321 ،اکوسیستمهای مرتعی نیز
از اين قاعده مستثنی نبوده و استفادۀ بیرويه و
لحاظنكردن شايستگی اين منابع برای هر کاربری،
سبب کاهش توان بومشناختی اين منابع شدهاست
(صالحی و همكاران .)244-277 :4369 ،بهدلیل رشد
روزافزون جمعیت و محدودبودن تولید علوفه در
اکوسیستمهای مرتعی ،توجه به استفادههای جنبی
مانند زنبورداری بهمنظور کاهش فشار ناشی از چرای
دام و همچنین اقتصادیشدن واحدهای بهرهبرداری در
مراتع ضروری است ( Estoque & Murayama, 2010:
 .)242-253هرچند در برنامهريزی برای توسعۀ استفادۀ
چندمنظوره از مراتع بايد به قابلیتها و استعدادهای
هر منطقه بهطور ويژه توجه شود؛ زيرا بیتوجهی به
نیازمندیها و اولويتهای هر کاربری میتواند موجب
تخريب پوشش گیاهی و ديگر منابع طبیعی شود
(آذرنیوند و زارع چاهوکی.)351 :4322 ،
واضح است که ارزيابی پتانسیل مراتع و تعیین
شايستگی برای کاربری زنبورداری ،میتواند با
فراهمآوردن اطالعات جامع و دقیق از قابلیتهای هر
منطقه ،عالوهبر تعیین معیشت روستايیان ،زمینۀ
حفظ و بهرهبرداری پايدار از اين منابع ارزشمند را
فراهم آورد (امیری و سعادتفر456-422 :4360 ،
.)Kleinman & Suryanarayanan, 2012: 492-517
بهمنظور توسععۀ کعاربری زنبعورداری ،خصوصعیات
مرتبط با پوشش گیاهی (طول و زمان دورۀ گعلدهعی،
درصد ترکیب گیاهان و میزان جذابیت آنها) ،عوامعل
محیطععی -فیزيكععی (متوسععط دمععا در طععول دورۀ
زنبععورداری ،رطوبععت نسععبی ،سععرعت بععاد الععب و
شبكههای دسترسی) و معیارهای مربوط به منعابع آ
(فاصله از منابع آ  ،اشكال هیدرولوژی و منابع آ ) از
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اهمیت ويژهای برخوردار هستند و توجه به اين عوامعل

در تعیین شايستگی مراتع برای توسععۀ ايعن کعاربری
نقش ويژهای ايفا میکند (امیعری و ارزانعی-422 :4364،
456؛ سعععور و همكعععاران440-473 :4367 ،؛ معععوقری و
همكاران19-96 :4363 ،؛ ياری و همكعاران.)4-42 :4365 ،
هرچند در بررسی پتانسیل مرتع بعرای زنبعورداری بعا
اسععتفاده از روت تحلیععل سلسععلهمراتبععی گععزارت
شدهاست که عالوهبعر معیارهعای ذکرشعده ،در مراتعع
بععاالی طالقععان ،مسععاجل اجتمععاعی نیععز در تعیععین
شايستگی مراتع برای زنبورداری مؤثر است (صعالحی و
همكععاران .)244-277 :4369 ،در ديگععر منععابع هععم
معیارهايی همچون وجعود گیاهعان شعهدزا و گعردهزا،
شبكههعای دسترسعی ،ارتفعاع ،اشعكال هیعدرولوژی و
منابع آ  ،فاصله از جاده و فاصله از رودخانه ،بهعنعوان
عوامل دارای وزن بیشعتر ،در معدل نهعايی شايسعتگی
زنبععورداری در منععاطق مختلععي معرفععی شععده اسععت
( Estoque & Murayama, 2010: 242-253; Zoccali et
.)Nour Maris et al. 2008: 161-176; al, 2017: 1-6
تعدد عوامل و معیارهای تأثیرگذار در ارزيابی
توانمندی يکمنطقه برای کاربری زنبورداری ،همچنین
تفاوت در میزان تأثیرگذاری اين معیارها در مراتع
مناطق مختلي ،موضوع تعیین شايستگی را با دشواری
مواجه کردهاست؛ بنابراين استفاده از روتهای
تصمیمگیری با معیارهای چندگانه مانند فرايند تحلیل
سلسلهمراتبی میتواند گزينۀ مناسبی برای حل اين
مساجل پیچیده باشد (قدسیپور .)702 :4367 ،در
همین راستا ،استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیايی در
تلفیق با روتهای ارزيابی چندمعیاره بهمنظور
پهنهبندیمكانی برای توسعۀ انواع کاربریها در مناطق
مختلي در سالهای اخیر افزايش يافتهاست (صادقی و
همكاران63-440 :4367 ،؛ احمدی میرقاجد و همكاران،
374-331 :4367؛ طباطبايی و امیری4-49 :4361 ،؛
صالحی و همكاران .)244-277 :4369 ،بديهی است که
استفادۀ تلفیقی از اين ابزارها با کمی کردن و
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اولويتبندی عوامل تأثیرگذار در توسعۀ کاربریهای
مختلي ،عالوهبر فراهمآوردن امكان بهرهبرداری بهینه
از مراتع يک منطقه ،محدوديتهای موجود در توسعۀ
کاربریهای مختلي را نیز مشخص خواهد کرد
( Chang & Hsu, 2009: 3226-3230; Chen et al, 2010:
.)265-275
فرايند تحلیل سلسلهمراتبی ،بهعنوان يكی از
کاملترين روتهای تصمیمگیری چندمعیاره ،قادر
است با فراهمآوردن امكان تصمیمگیری گروهی،
عالوهبر رتبهبندی و تعیین اهمیت نسبی معیارها،
ارزيابی گزينههای مختلي را نیز تسهیل سازد .بديهی
است که اين توانمندیها هماهنگی و سازگاری بین
تصمیمگیرندگان را بههمراه خواهد داشت (اونق و
همكاران436-454 :4325 ،؛ Bevilacqua & Braglia,
 .)2000:71-83ازديگر مزايای فرايند تحلیل سلسلهمراتبی
میتوان به انعطافپذيری ،سازگاری و امكان استفاده از
اين روت برای حل مساجل ساده و پیچیده اشاره کرد
( .)Lee et al, 2008: 96–107قابلیت ترکیب اين روت با
دادههای مكانی و تجربیات متخصصان ،همچنین اراجۀ
راهحلهای صحیح در رابطه با مديريت اراضی مختلي
براساس توانسنجی آنها ،از ديگر قابلیتهای اين
روت است ( & Malczewski, 2004: 3-65; Thapa
Murayama, 2008: 225-239; Nekhay et al. 2009: 4964; Yang et al. 2011: 84-90; Hajehforooshia et al,

 .)2011: 254-262از ديگر روتهای تصمیمگیری
چندمعیاره میتوان به فرايند شبكهای 4و مدل
مبتنیبر نقطۀ ايدهآل 7اشاره کرد.
مراتع تمین شهرستان میرجاوه در قسمت شمالی
قلۀ تفتان ،دارای ويژگیهای منحصربهفردی است که
میتوان از اين ويژگیها درجهت حفظ و بهرهبرداری
پايدار از اين منابع بهره گرفت .از جملۀ اين پتانسیلها
که اين منطقه را مستعد توسعۀ کاربری زنبورداری
1-Analytical Network Process
2-Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution

کردهاست ،میتوان به وجود گونههای گیاهی متنوع از
خانوادههای  Labiatae ،CompositaeوUmbelliferae
اشاره کرد که ازجمله گونههای جذا برای زنبورعسل
هستند .علیر م وجود اين قابلیت ويژه ،کاربری
زنبورداری در مراتع تمین گستردگی نداشته و منحصر
به تعداد محدودی کندو آنهم بهصورت پراکنده و
یرسازماندهیشده است .از سوی ديگر ،بهدلیل نقش
مهم روستايیان و جوامع محلی در رشد و توسعۀ هر
منطقه ،توجه به معیشت پايدار آنها و جستجوی
رهیافتهای بهینه برای دستیابی به معیشت پايدار ،از
موارد مهم و اجتنا ناپذير است (اصغری سراسكانرود و
همكاران.)341 :4365،در اين راستا ،تدوين رهیافتهای
بهبود معیشت بدون توجه به پتانسیلهای موجود در
هر منطقه امكانپذير نیست؛ بنابراين شناسايی و
تعیین اولويت مناطق مختلي مراتع تمین برای توسعۀ
کاربری زنبورداری ،میتواند عالوهبر فراهمآوردن
فرصتهای شغلی جديد و افزايش درآمد ،بهبود شرايط
اقتصادی بهرهبرداران را نیز درپی داشتهباشد .به بیان
ديگر ،بررسی و شناسايی عوامل مؤثر بر توسعۀ کاربری
زنبورداری و شناسايی مناطق مستعدتر ،از ملزومات
سوددهی بیشتر اين کاربری بودهاست و در مديريت
صحیح و حفظ سالمت بومشناختی مراتع نقش ايفا
میکند .با توجه به نكات اشارهشده ،پژوهش حاضر با
هدف تعیین وزن معیارهای تأثیرگذار و اولويتبندی
مكانی شايستگی برای کاربری زنبورداری ،با بهرهگیری
از روت تحلیل سلسلهمراتبی در مراتع تمین انجام
شد.
مواد و روشها
معرفي منطقۀ مورد مطالعه

مراتع تمین با وسعت  5527هكتار در فاصلۀ 400
کیلومتری جنو ربی شهرستان میرجاوه و در حدود
جغرافیايی  72 01تا  72 17عرض جغرافیايی و
 94 09تا  94 14طول شرقی جغرافیايی قرار
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گرفتهاست (شكل  .)4متوسط بارت ساالنه427/5 ،
میلیمتر و اقلیم اين منطقه براساس روت آمبرژه،
خشک معتدل تعیین شدهاست .پوشش گیاهی منطقۀ
مورد مطالعه عمدتا شامل  5تیپ گیاهی Artemisia
Amygdalus ،sieberi - Asteragalus eriastylus
Artemisia sieberi - ،lycioides - Artemisia sieberi
Amygdalus lycioides - ،Amygdalus lycioides
 Cousinia stocksiو Astragalus eriastylus- Cousinia

 stocksiاست .حداکثر و حداقل ارتفاع منطقۀ مورد
مطالعه نیز بهترتیب  7792متر و  250متر است
(روانبخش.)491 :4360 ،
جمعآوري اطالعات و طبقهبندي شایستگي
زیرمعیارهاي مؤثر در مدل زنبورداري
در پژوهش حاضعر معیارهعای معؤثر در شايسعتگی
براساس مطالعات پیشین و نظرات متخصصعان تعیعین
شد .بعر ايعن اسعاس ،ترکیعب ،جعذابیت و طعول دورۀ
گلدهی گیاهان شهدزا و گردهزا بهعنوان زيرمعیارهای
شععاخص پوشععش گی عاهی ،سععرعت بععاد الععب ،درجععه
حرارت ،فاصله از جادهها و مسعیرها ،رطوبعت نسعبی و
ارتفاع بهعنوان زيرمعیارهای شاخص عوامل محیطعی و
فیزيك عی و فاصععله از منععابع آ و کیفیععت منععابع آ
بهعنوان زيرمعیارهای مربوط به منابع آ  ،برای تعیین
شايستگی کاربری زنبورداری درنظر گرفتهشد .عالوهبر
ايعن ،در اي عن پععژوهش از روت محععدودکننععدۀ فععاجو و
سیسععتم اطالعععات جغرافیععايی بععرای تهیععۀ نقشععۀ
شايستگی هر يک از زيرمعیارها استفاده شد (امیعری و
ارزانی .)456-422 :4364 ،براساس ايعن روت ،طبقعات
شايستگی مراتع بعرای توسععۀ کعاربریهعای مختلعي،
شامل چهار طبقۀ شايستگی خو يا بدون محعدوديت
( ،)S1شايستگی متوسعط يعا محعدوديت انعد (،)S2
شايستگی کم يا محعدوديت زيعاد ( )S3و یرشايسعته
( )Nاست .بهعبارت ديگر ،با تعیین محدوديت برای هر
يک از زيرمعیارها در زيرمدلهعای سعهگانعۀ «پوشعش
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گیاهی»« ،عوامعل محیطعی» و «دسترسعی بعه منعابع

آ » ،نقشۀ شايستگی برای هر يک از ايعن زيرمعیارهعا
تهیه شد .طبقات شايستگی معیارهعای معؤثر در معدل
زنبورداری در جدول ( )4ذکر شدهاست.
اطالعات مربوط به پوشش گیاهی (ترکیب ،جذابیت
گیاهان و طول دورۀ گلدهی گیاهان شهدزا و گردهزا)
با مراجعه به منطقه و پیمايش صحرايی در منطقه،
معرف هر تیپ (بهعنوان واحد مطالعاتی) ثبت شد.
برای اين منظور از  30پالت يک مترمربعی در امتداد
 3ترانسكت  300متری در قالب روت تصادفی-
سیستماتیک استفاده شد .در هر تیپ گیاهی ابتدا
گونههای گیاهی شهدزا و گردهزا و گیاهان موردعالقۀ
زنبورعسل به کمک فلورهای موجود ،متخصصان
گیاهشناسی و افراد متخصص شناسايی شد .سپس
درصد تاج پوشش ،ترکیب گیاهی ،جذابیت و نوع
جذابیت (شهد يا گرده) و کالس شايستگی آنها
براساس جدول ( )4تعیین شد .بر اين اساس گیاهان
موردعالقۀ زنبورعسل ازنظر زيرمعیار جذابیت در چهار
دسته قرار گرفتند (عالی ،خو  ،متوسط و ضعیي).
پس از تعیین شاخص جذابیت برای هر يک از
تیپهای گیاهی ،از طريق ضر درصد ترکیب
کالسهای جذابیت گونه در شاخص جذابیت ،کالس
شايستگی هر يک از تیپهای گیاهی تعیین شد .برای
تعیین کالس شايستگی طول دورۀ گلدهی تیپهای
گیاهی مورد بررسی نیز از جدول ( )4استفاده شد
(موقری و همكاران.)19-96 :4363 ،
همچنین نقشۀ شايستگی رطوبت نسبی و سرعت
باد ،بهعنوان عواملی که در طول دورۀ بهرهبرداری با
شايستگی رابطۀ معكوس دارند ،پس از دريافت آمار
مربوط به اين زيرمعیارها از ايستگاههای هواشناسی
جونآباد ،میرآباد ،کوشه ،الديز برای يک دورۀ آماری
 70ساله و براساس طبقات شايستگی اراجهشده در
جدول ( )4تهیه شد .عالوهبر اين ،بهمنظور تهیۀ نقشۀ
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شايستگی درجه حررات ،آمار مربوط به درجه حررات
(حداقل ،حداکثر و متوسط) در ماههای فعال سال
(ارديبهشتتاشهريور) از ايستگاههای مربوط گرفتهشد.
سپس با بهرهگیری از عمل درونيابی در محیط
سامانۀ اطالعات جغرافیايی ،نقشۀ شايستگی درجه
حررات حوزه در ماههای فعال تهیه شد .پس از
مشخصکردن موقعیت منابع آ در هر تیپ گیاهی
در محیط سامانۀ اطالعات جغرافیايی ،نقشۀ فاصله از
منابع آ منطقه نیز تولید و با توجه به طبقات
شايستگی ،کالسبندی انجام شد .در زمینۀ کیفیت
منابع آ نیز مواد جامد محلول در آ بهعنوان
مهمترين عامل در تعیین کیفیت آ درنظر گرفتهشد

و نقشۀ اين زيرمعیار نیز پس از نمونهبرداری از منابع
آ موجود در منطقه و تعیین کیفیت آن در
آزمايشگاه ،در محیط نرمافزار  GISتهیه شد .برای
تهیۀ نقشههای شايستگی زيرمعیار فاصله از جادهها
نیز پس از رقومیکردن مسیرهای ارتباطی ،نقشۀ
شايستگی فاصله از جاده براساس طبقات اراجهشده
تهیه شد .همچنین برای تهیۀ مدل رقومی ارتفاعی
منطقه نیز از مدل رقومی با مقیاس 4:50000در
محیط سامانۀ اطالعات جغرافیايی استفاده شد.
عالوهبر اين ،دو عامل مناطق مسكونی و مسیر رودخانه
بهعنوان عوامل محدودکنندۀ توسعۀ کاربری زنبورداری
در مراتع تمین درنظر گرفتهشدند.

شکل  :8موقعیت محدودۀ مورد مطالعه و چگونگي پراکنش تیپهاي پوشش گیاهي در مراتع تمین

تهیه و ترسیم  :نگارندگان4362 ،
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جدول  : 8طبقات شایستگي معیارهاي مؤثر در مدل زنبورداري در مراتع تمین
معیارها و زيرمعیارهای مؤثر

پوشش گیاهی

عوامل فیزيكی و
محیطی

منابع آ

کالس شايستگی
S1

S2

S3

N

ترکیب گیاهان شهدزا و گردهزا ()%

29-400

54-25

75-50

0-71

جذابیتگیاهان شهدزا و گردهزا

94-400

14-90

49-10

0-45

طول دورۀ گلدهی گیاهان (روز)

< 25

50-25

79-16

0-75

سرعت باد الب (کیلومتر بر ساعت)

<5

5-40

40-70

> 70

درجه حرارت ()C
فاصله از جادهها و مسیرها (کیلومتر)

74-32
70-30
0/5-4

45-70
34-32
4-7/5

40-41
40-71
7/5-3/5

< 40و > 32
< 72
 >0/5و <3/5

رطوبت نسبی ()%

34-90

< 30

90-20

>20

ارتفاع (متر)

50-200

200-4700

4700-4500

< 7000

فاصله از منابع آ (کیلومتر)

0-4

4-3

9-3

<9

4000-4500

<4500

کیفیت آ

500-4000 > 500

مأخذAmiri and Shariff, 2012 :

تهیۀ نقشۀ پتانسیلسنجي با استفاده از فرایند
تحلیل سلسلهمراتبي
پس از تهیۀ اليههای مربوط به زيرمعیارهای مؤثر
و عوامل محدوديتزا ،بهمنظور انجام تحلیل
سلسلهمراتبی ،نمودار سلسلهمراتبی ترسیم شد.
مقايسۀ زوجی هريک از معیارها و زيرمعیارها با
استفاده از فرايند تحلیل سلسلهمراتبی انجام و وزن هر
عامل نسبتبه عامل ديگر برحسب میزان اولويت به آن
مشخص شد .پس از محاسبۀ وزن معیارها و گزينهها
در ماتريس مقايسات زوجی ،نرمالسازی انجام و وزن
بردار نهايی در محیط نرمافزار Expert choice
محاسبه شد .همچنین برای کسب اطمینان از

قضاوت کارشناسان ،نرخ سازگاری برای هر يک از
قضاوتها محاسبه شد و میزان ناسازگاری برای بررسی
اعتبار پاسخها تعیین شد (قدسیپور.)702 :4367 ،
سپس وزن هر يک از معیارها و زيرمعیارها ،در
اليههای مربوط به آن معیار يا زيرمعیار در محیط
سامانۀ اطالعات جغرافیايی ضر شد .در مرحلۀ بعد،
اليههای وزندارشده رویهماندازی و تلفیق شد.
درنهايت نقشۀ طبقهبندیشدۀ تناسب مراتع تمین
برای توسعۀ کاربری زنبورداری تهیه و بهصورت
رستری در چهار کالس آماده شد .مراحل انجام
پژوهش به اختصار در شكل  7اراجه شدهاست.
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انتخاب معیارها و

تناسب مراتع برای زنبورداری

گزینهها
(

تهیۀ نقشۀ
کالسبندیشده

مقایسۀ زوجی و
وزندهی به معیارها

تشکیل پایگاه داده در GIS

نرمالسازی

نقشۀ نهایی پتانسیلسنجی
کاربری زنبورداری

وزندهی به نقشهها

تلفیق نقشهها

شکل  :0مراحل انجام پژوهش پتانسیلسنجي کاربري زنبورداري با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبي

تهیه و ترسیم  :نگارندگان4362 ،

نتایج
خصوصیات مربوط بهگونههای شهدزا و گردهزای
موجود در منطقۀ مورد مطالعه و نتايج مربوط به
ترکیب و شاخص جذابیت ،طول و زمان دورۀ گلدهی
گیاهان در تیپهای گیاهی و کالس شايستگی آنها
بهترتیب در جدولهای  7و  3اراجه شدهاست .نتايج
مربوط به تعیین کالس شايستگی تیپهای گیاهی
مراتع تمین برای کاربری زنبورداری نشان میدهد که
از نظر زيرمعیار مربوط به ترکیب گیاهان ،تیپ گیاهی
 A. lycioides – A. sieberiدارای بیشترين شايستگی و
تیپ گیاهی  A. lycioides – C. stocksiدارای کمترين
شايستگی برای کاربری زنبورداری است .همچنین

براساس زيرمعیار جذابیت گیاهانشهدزا وگردهزا
بیشترين و کمترين شايستگی بهترتیب به تیپهای
گیاهی  A. sieberi – A. eriastylusو A. lycioides – C.
 stocksiتعلق دارد .اين در حالی است که از نظر طول
دورۀ گلدهی ،تیپهای گیاهی A. sieberi – A.
 eriastylusو  A. sieberi – A. lycioidesدارای بیشترين
شايستگی برای کاربری زنبورداری است .بهطور کلی
همۀ تیپهای گیاهی مورد بررسی بهجز تیپ شمارۀ 1
( )A. lycioides – C. stocksiاز نظر معیار پوشش گیاهی
در کالس شايستگی خو ( )S1و متوسط ( )S2قرار
دارند (جدول .)3
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جدول  :0لیست فلورستیك ،نوع گیاهان (کاربري شهدزا و گردهزا) و خصوصیات آنها در مراتع تمین

رديي

نام علمی گیاه

نام فارسی

9

Amygdalus
Scoparia

بادامشک

Rosaceae

B.T



2

Amygdalus
Lycioides

بادام کوهی

Rosaceae

B.T





2

Amygdalus
Oburnea

بادامک

Rosaceae

B.T





اواسط
ارديبهشت

6

Amygdalus
Wendelboi

بادام

Rosaceae

B.T





اواسط
ارديبهشت

اواخر
شهريور

40

Amygdalus
Brahuica

بادام وحشی

Rosaceae

B.T





اواسط
ارديبهشت

اواخر
شهريور

44

Artemisia Sieberi

درمنه

Asteraceae

Sh





اوايل
ارديبهشت

اواخر
تیر

47

Artemisia
Aucheri

درمنه

Asteraceae

Sh





اوايل
ارديبهشت

اواخر
تیر

43

Asteragalus
Eriastylus

گون

Papillionaceae

Sh





اواسط
خرداد

اواخر
تیر

41

Berassica
Touvneefortii

کلم وحشی

Crucifera

F



اوايل
ارديبهشت

اواخر
خرداد

45

Bromus
Tectorum

علي پشمكی

Gramineae

G

اواسط
فروردين

اواخر
خرداد

49

Bunium
Persicum

زيره کوهی

Apiaceae

F

اواخر
فروردين

اواسط
خرداد

42

Chenopodium
Murale

سلمه

Chenopodiaceae

G

اواخر
فروردين

اواخر
خرداد

42

Cousinia Stocksi

هزار خار

Compositae

Sh

اواخر
فروردين

اواخر
خرداد

46

Cynodon
Dactylon

پنجه مر ی

Gramineae

G

اوايل
ارديبهشت

اواخر
خرداد

70

Dorema Aucheri

کندل

Umbelliferae

F





اوايل
ارديبهشت

اواخر
خرداد

74

Echinops

شكرتیغال

Compositae

F





اواسط
ارديبهشت

اوايل
خرداد

77

Ephedra
distachya

ريشبز

Ephedraceae

B.T



اواسط
ارديبهشت

اواخر
خرداد

73

Erodium
Oxyrrhnehum

شمعدانی
وحشی

Gramineae

F

اواخر
ارديبهشت

اواخر
تیر

اواسط
ارديبهشت

اواسط
تیر

اواسط
ارديبهشت

اواسط
تیر



اواسط
ارديبهشت

اواسط
تیر



اواسط
ارديبهشت

اواسط
تیر

اواسط
فروردين

اواخر
خرداد



اواسط
ارديبهشت

اواخر
شهريور

اواسط
ارديبهشت

اواخر
شهريور
اواخر
شهريور




























هردو

شروع

خاتمه

عالی

5

Alhaji
Camelerom

خارشتر

Papillionaceae

Sh



خو

1

Adonis Aestivalis

آدونیس

Ranunculaceae

F



متوسط

3

Achillea
Eriophora

بومادران

Asteraceae

F

ضعیي

7

Acanthophyllum
Fontanestii

چوبک

Caryophyllacea
e

Sh

شهدزا

4

Acantholimon

کالهمیرحسن

Plumbaginaceae

Sh





گردهزا

تیره

میزان جذابیت گیاه

طول دورۀ گلدهی

فرم رويشی

نوع جذابیت
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رديي

نام علمی گیاه

نام فارسی

تیره

37

Mentha Spicata

نعنا

Labiatae

F



33

Malva

Malvaceae

F



31

Mentha
Longifolia

پونه

Labiatae

F



35

Melilotus
Officinalis

يونجهزرد

Papillionaceae

F



39

Melica Persica

ملیكا

Gramineae

F

32

Muscaria
Neglectum

کال ک

Liliaceae

F

32

Medicago
Lepolinda

يونجه

Papillionaceae

F

36

Onobrychis
Auchri

اسپرس

10

Pistacia Khinjuk

پنیر

عالی

34

Isatis Minima

وسمه

Crucifera

F



خیار

خو

30

Ixiolirion
Tataricum

Amarilidaceae

F



متوسط

76

Iris Sisyrinchium

زنبق

Iridaceae

F

ضعیي

72

Gondellia

کنگر

Compositae

F

شهدزا

72

Galium
Setaceum

شیرپنیر

Rubiaceae

F

گردهزا

79

Gaillonia
Aucheri

برگخاری

Rubiaceae

Sh

اواسط
فروردين

اوايل
خرداد

اوايل
ارديبهشت

اواخر
تیر



اوايل
ارديبهشت

اواسط
خرداد



اوايل خرداد

اواسط
مرداد

اواسط
ارديبهشت

اواخر
خرداد



اواسط
ارديبهشت

اواخر
خرداد



اواسط
ارديبهشت

اواخر
خرداد

اواسط
ارديبهشت

اواخر
خرداد

اوايل خرداد

اواسط
مرداد

اواسط
فروردين

اواسط
خرداد



هردو

75

Ficus Carica

انجیر

Moraceae

B.T

شروع

71

Euphorbia
Osyriden

فرفیون

Ephobiaceae

F

نوع جذابیت

خاتمه

فرم رويشی

میزان جذابیت گیاه

طول دورۀ گلدهی


















اوايل خرداد

اواسط
مرداد

اواسط
ارديبهشت

اواسط
مرداد



اواسط
فروردين

اوايل
خرداد



اوايل
فروردين

اواسط
خرداد

اوايل
ارديبهشت

اواسط
مرداد

Legominosa

F





اوايل
ارديبهشت

خنجو

Anacardiaceae

Tr





اوايل خرداد

اواسط
مرداد
اواخر
شهريور

14

Pistacia
Atlantica

بنه

Anacardiaceae

Tr





اوايل خرداد

اواخر
شهريور

17

Peteropyrum
Aucheri

پرند

Polygonaceae

B.T





اواخر
ارديبهشت

اواسط
مرداد

13

Plantago
Lanceolata

بارهنگ

Plantaginaceae

F





اوايل
ارديبهشت

اواسط
خرداد

11

Phragmetis
Australis

نی

Gramineae

G





اواسط
ارديبهشت

اواخر
خرداد

15

Rhium Ribes

ريواس

Polygonaceae

F



اوايل
فروردين

اوايل
خرداد

19

Salix

بید

Salicaceae

Tr

اواسط
ارديبهشت

اواسط
مرداد

12

Setaria Glauca

ارزن وحشی

Gramineae

G

اوايل
فروردين

اوايل
خرداد
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رديي

نام علمی گیاه

نام فارسی

57

Stipa Grostis
Plumosa

سبط

Gramineae

G





53

Tamarix ophylla

گز

Tamaricaceae

B.T



51

Teucrium Polium

کلپوره

Labiatae

Sh



55

Tragopogon
Caricifolium

شنگ

Compositae

Sh

59

Tulipa Bifelora

الله

Liliaceae

F



52

Trifolium Repens

شبدر

Papillionaceae

F





52

Thymus
Kotschyanus

آويشن

Labiatae

F





56

Trigonella
Elliptica

شنبلیله

Fabaceae

F

90

ZiziphoraTenuio
r

کاکوتی

Labiatae

F

94

Zosimia
Absirthifolia

چشم کبوتری

Umbelliferae

F

97

Zygophyllum
Atripelicoides

قیچ

Zygophyllaceae

B.T

شهدزا

هردو

شروع

خاتمه

عالی

54

Sanguisorba
Minor

توت روباه

Rosaceae

F





خو

50

Stipa Barbata

يال اسبی

Gramineae

G



متوسط

16

Silene Conoidea

میخک

Caryophilaceae

F

ضعیي

12

Salvia Rhytidea

مريم گلی

Labiatae

F

گردهزا

تیره

نوع جذابیت

فرم رويشی

میزان جذابیت گیاه



طول دورۀ گلدهی



اواخر
ارديبهت

اواخر
خرداد



اواخر
ارديبهت

اوايل
تیر



اوايل
اريبهشت

اوايل
مرداد

اواسط
ارديبهشت

اواخر
تیر

اوايل
ارديبهشت

اواخر
خرداد



اواسط
فروردين

اواخر
شهريور



اواسط
ارديبهشت

اواخر
خرداد

اوايل خرداد

اواسط
تیر

اواخر
ارديبهشت

اواخر
خرداد

اوايل
فروردين

اوايل
خرداد

اوايل خرداد

اوايل
مرداد

اوايل
ارديبهشت

اواسط
خرداد

اواخر
ارديبهشت

اواسط
خرداد



اوايل
فروردين

اواخر
خرداد



اواسط
ارديبهشت

اواسط
مرداد
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جدول  .9ترکیب ،جذابیت ،طول دورۀ گلدهي و کالس شایستگي گیاهان مورد استفادۀ زنبور عسل در تیپهاي گیاهي مراتع تمین

کدتیپ

زنبور عسل ()

ترکیب گیاهان مورد استفادۀ

گیاهان شهدزا و گردهزا

کالس شايستگی ترکیب

عالی

خو
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ضعیي

متوسط

مجموع درصد ترکیب جذابیت

5

A. eriastylus – C. stocksi

51/57

S2

30/11

41/71

0

0

شهدزا و گردهزا

1

A. lycioides – C. stocksi

32/7

S3

47/52

6/22

0

2/76

/76
92
11

کالس شايستگی جذابیت گیاهان

3

A. sieberi – A. lycioides

97/02

S2

در هر تیپ گیاهی (روز)

A. lycioides – A. sieberi

S1

72/45

2/3

1/41

0

/59
56
/10
23

متوسط طول دورۀ گلدهی

7

20/39

15/1

3/49

3/07

1/94

گلدهی

4

A. sieberi – A. eriastylus

24/22

S2

57/22

40/61

7/4

0/92

/16
/99
49

کالس شايستگی طول دورۀ

نام تیپ

درصد ترکیب جذابیت گونهها

20

S1

S2

90

S2

S3

20

S1

S3

90

S2

S2

90

S2

S1
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مقايسۀ زوجی معیارهای مؤثر در مدل زنبورداری نیز
نشان داد که معیار پوشش گیاهی با وزن نهايی 0/97
از نظر اهمیت در رتبۀ اول ،معیار عوامل محیطی و
فیزيكی با وزن نهايی  0/32در رتبۀ دوم و معیار
دسترسی به منابع آ با وزن نهايی  0/041در رتبۀ
سوم قرار گرفت .همچنین مقايسۀ زوجی زيرمعیارها
مربوط به هر يک از معیارهای مؤثر در مدل زنبورداری
نیز نشان داد که در معیار پوشش گیاهی ،زيرمعیار
ترکیب گیاهان با وزن  ،57/0در معیار عوامل محیطی،
زيرمعیار درجه حررات و رطوبت نسبی با وزن  79/0و
در معیار دسترسی به منابع آ  ،زيرمعیار کیفیت آ
با وزن  0/23باالترين وزن را به خود اختصاص دادهاند
(جدول  .)1عالوهبر اين ،نتايج رتبهبندی تیپهای
گیاهی براساس فرايند تحلیل سلسلهمراتبی نشان
میدهد که بیشترين وزن (باالترين اهمیت) مربوط به

تیپ  A.sieberi–A.eriastylusاست (وزن نهايی .)0/31
ايندرحالیاست که تیپگیاهی A.lycioides–C.stocksi
با وزن نهايی  0/055کمترين وزن (کمترين اهمیت)
را در مدل شايستگی زنبورداری به خود اختصاص
دادهاست (جدول  .)5میزان ضريب ناسازگاری
( )0/005حاصل از مقايسۀ زوجی تیپهای گیاهی نیز
اعتبار نتايج حاصل را تأيید میکند (شكل .)3
همانطور که اشاره شد ،پس از تعیین وزن هر يک از
معیارها و زيرمعیارها ،وزن حاصل در نقشۀ مربوط به
آن معیار يا زيرمعیار در محیط سامانۀ اطالعات
جغرافیايی ضر شد و نقشههای وزندارشدۀ معیارها
و زيرمعیارها بهدست آمد؛ برای مثال نقشۀ شايستگی
معیار پوشش گیاهی در مدل زنبورداری مراتع تمین با
استفاده از فرايند تحلیل سلسلهمراتبی در شكل 1
آمدهاست.

جدول  :4نتایج مقایسۀ زوجي معیارها و زیرمعیارها در مدل زنبورداري بههمراه ضریب ناسازگاري در مراتع تمین
معیارهای مؤثر در زنبورداری

پوشش گیاهی عوامل فیزيكی و محیطی دسترسی به منابع آ

وزن

CR

پوشش گیاهی

4

5

5

0/97

عوامل محیطی و اقلیمی

0/7

4

5

0/32

0/7

0/7

4

0/041

0/04

زيرمعیارهای پوشش گیاهی

طول گلدهی

ترکیب گیاهان

جذابیت گونه

وزن

CR

طول گلدهی

4

5

3

0/73

ترکیب گیاهان

0/7

4

0/7

0/57

جذابیت گونه

0/33

5

4

0/75

زيرمعیارهای عوامل محیطی

ارتفاع

فاصله از جادهها و مسیرها

درجه حرارت

دسترسی به منابع آ

0/00

رطوبت نسبی سرعت باد وزن

CR

ارتفاع

4

5

0/7

1

1

0/71

فاصله از جادهها

0/7

4

7

1

1

0/46

درجه حرارت

5

0/5

4

5

0/79 0/33

رطوبت نسبی

0/75

0/75

0/7

4

7

0/79

سرعت باد

0/75

0/75

3

0/5

4

0/0036 0/05

وزن

CR

زيرمعیارهای دسترسی به منابع آ فاصله از منابع آ

کیفیت آ

فاصله از منابع آ

4

3

0/42

کیفیت آ

0/33

4

0/23
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جدول  :5رتبهبندي تیپهاي گیاهي مراتع تمین در مدل شایستگي زنبورداري مراتع تمین

4

A. sieberi – A. eriastylus

وزن
0/31

رتبه
4

گزينهها
7

A. lycioides – A. sieberi

0/71

7

3

A. sieberi – A. lycioides

0/42

1

1

A. lycioides – C. stocksi

0/055

5
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شکل  :9درجه اهمیت (وزن) تیپهاي گیاهي در مدل شایستگي زنبورداري در مراتع تمین

تهیه و ترسیم  :نگارندگان4362 ،

شکل  :4نقشۀ شایستگي پوشش گیاهي در مدل زنبورداري با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبي در مراتع تمین

تهیه و ترسیم  :نگارندگان4362 ،
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نقشۀ نهایي پتانسیلسنجي کاربري زنبورداري
در مراتع تمین
نقشۀ طبقهبندیشدۀ شايستگی مراتع تمین برای
توسعۀ کاربری زنبورداری ،حاصل از تلفیق اليههای
وزندارشدۀ مربوط به معیارهای مؤثر نشان میدهد که
بهطور کلی ،از مجموع  5527هكتار اراضی مرتعی
منطقۀ مورد مطالعه برای توسعۀ کاربری زنبورداری،
 4270/6هكتار (معادل  37/92درصد) در طبقۀ

شايستگی بدون محدوديت ( 7930 ،)S1هكتار (معادل
 12/7درصد) در طبقۀ شايستگی با محدوديت اند
( 220/05 ،)S2هكتار (معادل 43/27درصد) در طبقۀ
شايستگی با محدوديت زياد ( )S3و  354هكتار
(معادل  9/3درصد) در طبقۀ یرشايسته ( )Nقرار
میگیرد (شكل  .)5مشخصات نقشۀ نهايی
پتانسیلسنجی در مراتع تمین در ادامه آمدهاست
(جدول .)9

شکل  :5نقشۀ نهایي پتانسیلسنجي کاربري زنبورداري با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبي در مراتع تمین

تهیه و ترسیم  :نگارندگان4362 ،
جدول  : 2مشخصات نقشۀ نهایي پتانسیلسنجي کاربري زنبورداري با استفاده از
فرایند تحلیل سلسلهمراتبي درمراتع تمین

محدوده

کالس شايستگی

مساحت برحسب هكتار

درصد از مراتع تمین

S1

4270/6

37/92

S2

7930

12/7

S3

220/05

43/27

N

354

9/3

-

5527

400

کل منطقه

مساحت کل
مأخذ :نگارندگان4362 ،

750

بحث
نتايج حاصل از اين پژوهش گويای آن است که
براساس فرايند تحلیل سلسلهمراتبی ،از بین سه معیار
اصلی (پوشش گیاهی ،عوامل محیطی و اقلیمی و
دسترسی به منابع آ ) ،معیار پوشش گیاهی با وزن
نهايی  0/97بیشترين سهم را در شايستگی مراتع
تمین برای توسعۀ زنبورداری دارد .همچنین معیارهای
عوامل محیطی و اقلیمی ( )0/32و دسترسی به منابع
آ ( )0/041از نظر درجه اهمیت در رتبههای بعدی
قرار گرفت .همسو با يافتۀ اين پژوهش ،گزارت
شدهاست که معیارهای پوشش گیاهی ،عوامل محیطی
و دسترسی به منابع آ بهترتیب دارای بیشترين
درجه اهمیت در تعیین اولويت تیپهای گیاهی برای
توسعۀ کاربری زنبورداری هستند (امیری و ارزانی:4364 ،
.)456-422

خصوصیات پوشش گیاهی مانند تنوع و نای
گونههای شهدزا و جذابیت گیاهان مورد استفادۀ زنبور
(شهدزا و گردهزا) از مهمترين خصوصیات مرتبط با
پوشش گیاهی هستند که در تعیین پتانسیل يک
منطقه برای توسعۀ کاربری زنبورداری نقش دارند
(صفايیان490 :4321 ،؛ شاجمی .)770 :4326 ،بديهی
است که عالوهبر حضور و عدمحضور گونههای گیاهی
دارای شهد ،عواملی مانند درصد پوشش و ترکیب
گیاهی هر يک از کالسهای جذابیت گونهها ،طول
دورۀ گلدهی گونهها (فنولوژی) ،میزان شهددهی
گونهها ،شناخت دقیق گیاهان مورد استفادۀ زنبور
عسل و نقاط پراکنش آنها از ديگر عوامل مرتبط با
پوشش گیاهی هستند که باعث میشود وزن معیار
پوشش گیاهی در تعیین تناسب برای زنبورداری،
نسبتبه ساير معیارها بیشتر باشد و اين عامل از نظر
درجه اهمیت در اولويت اول قرار گیرد (صفايیان،
490 :4321؛ امیری و ارزانی .)456-422 :4364 ،به بیان
ديگر ،کاهش درصد پوشش گیاهی شهدزا و گردهزا،
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وجود گیاهان با جذابیت پايین برای زنبورعسل و

کوتاهبودن طول دورۀ گلدهی از مهمترين عوامل
محدودکنندۀ شايستگی مراتع برای کاربری زنبورداری
هستند .اين يافته همسو با مطالعات متعددی است که
در مناطق مختلي ،نقش پوشش گیاهی را بهعنوان
مهمترين عامل برای توسعۀ کاربری زنبورداری مورد
تأکید قرار دادهاند (فقیه و همكاران574-539 :4321 ،؛
امیری و ارزانی456-422 :4364 ،؛ فدايی و همكاران،
76-11 :4360؛Estoque and Murayama, 2010: 242-
 .)253علیر م اين موارد ،بايستی به اين نكته نیز
توجه داشت که تنها حضور گونههای شهدزا و گردهزا
در ترکیب پوشش گیاهی يک منطقه نمیتواند
باالبودن قابلیت يک منطقه را برای کاربری زنبورداری
تضمین کند ،چهبسا عدمجذابیت اين گونهها برای
فعالیت زنبورعسل ،میتواند کاهش پتانسیل زنبورداری
را در يک منطقه درپی داشته باشد.
براساس نتايج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،از
بین زيرمعیارهای مربوط به معیار عوامل محیطی و
فیزيكی ،درجه حررات و رطوبت نسبی دارای بیشترين
وزن و درنتیجه بیشترين تأثیرگذاری در تعیین
شايستگی منطقۀ مورد مطالعه برای کاربری زنبورداری
هستند (وزن  .)0/79بعد از اين عوامل ،زيرمعیار
توپوگرافی با وزن  0/71در درجه دوم اهمیت قرار
گرفت و زيرمعیار سرعت باد نیز کمترين وزن را به
خود اختصاص داد (وزن نهايی  .)0/05زيرمعیارهای
درجه حررات و رطوبت نسبی میتواند از طريق تأثیر
بر درصد پوشش گیاهی ،حضور گونههای جذا برای
زنبورعسل و طول دورههای گلدهی گیاهان ،در
تناسب رويشگاه برای استقرار گونههای شهدزا و
گردهزا و درنتیجه شايستگی آن برای کاربری
زنبورداری تأثیر عمدهای داشتهباشد (شاجمی:4326 ،
770؛ جوادی و همكاران .)63-409 :4326 ،عالوهبر اين،
عامل توپوگرافی بهواسطۀ تأثیر بر درجه حررات و
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همچنین شیب ،يكی از عوامل مهم در تعیین
شايستگی مرتع برای زنبورداری است؛ بهطوری که
بین فعالیتهای زنبورعسل ،ارتفاع و درجه حرارت در
فصول مختلي سال همبستگی وجود دارد (عبادی و
احمدی .)527 :4325 ،تأثیر عامل ارتفاع در مطالعات
مربوط به ارزيابی شايستگی مراتع برای استفادۀ
زنبورداری ،در مطالعات مختلي مورد تأکید قرار
گرفتهاست ( Al-qarni, 2006: 123-127; Nour Maris,
.)2008:147-162;Estoque & Murayana,2010:242-253
همچنین گزارت شدهاست که جهت و فراوانی سرعت
باد يكی از عوامل مؤثر در زنبورداری است و باد موافق
با سرعت کم در يک منطقه میتواند بهدلیل تأثیر
مثبت در عملكرد زنبورعسل ،باعث افزايش شايستگی
يک منطقه برای زنبورداری شود (شاجمی.)770 :4326 ،
يكی ديگر از معیارهای مورد بررسی در پتانسیل-
سنجی يک منطقه برای توسعۀ کاربری زنبورداری،
معیار دسترسی به منابع آ است .براساس نتايج
پژوهش حاضر ،اين معیار کمترين وزن را در تعیین
شايستگی منطقه برای کاربری زنبورداری دارد؛
بنابراين معیار فوق محدوديت چندانی را برای
فعالیتهای زنبورداری در مراتع تمین ايجاد نمیکند.
به بیان ديگر پراکنش مناسب منابع آ در اين منطقه
(رودخانههای فصلی ،قنات ،استخر و چشمههای
کوچک و بزرگ) باعث شدهاست که اين عامل بهعنوان
يک عامل محدودکنندۀ شايستگی مطرح نباشد .در
راستای يافتۀ اين پژوهش ،در مطالعات ديگری نیز
گزارت شدهاست که عامل دسترسی به منابع آ
بهعنوان يک عامل محدودکننده در فعالیتهای
زنبورداری مطرح نیست (فدايی و همكاران34-12 :4360،؛
.)Amiri and Shariff, 2012:89-97

نتیجه
بررسی شايستگی تیپهای گیاهی برای توسعۀ
کاربری زنبورداری نشانداد که در منطقۀ مورد بررسی
تیپهای  A. sieberi-A. eriastylusو A. lycioides- A.
 sieberiاز بیشترين شايستگی برای انجام فعالیت
زنبورداری برخوردار است .دور بودن از مناطق
مسكونی ،بكر و دستنخوردهبودن پوشش گیاهی و
درنتیجه باالبودن درصد پوشش گیاهی تیپهای
مذکور میتواند از داليل اصلی شايستگی بیشتر اين
تیپها در مقايسه با ديگر تیپهای رويشی باشد.
مشاهدات میدانی در منطقۀ مورد مطالعه نیز
نشاندهندۀ تنوع و نای باالی گونهای در اين تیپها
بوده و اين يافته را مورد تأيید قرار میدهد .بهعبارت
ديگر ،نزديكی به مناطق مسكونی ،کاهش درصد
پوشش گیاهی شهدزا و گردهزا و وجود گیاهان با
جذابیت کم برای زنبورعسل مهمترين عامل
محدودکنندۀ شايستگی در بعضی از تیپهای گیاهی
مانند تیپ گیاهی  A. lycioides-C. stocksiاست .بديهی
است که نتیجۀ نهايی اين تفاوتها در اولويتبندی
شايستگی تیپهای گیاهی برای کاربری زنبورداری
نمايان است.
درمجموع با توجه به نتايج بهدستآمده از اين
پژوهش میتوان نتیجه گرفت که بهدلیل تنوع
گونههای گردهزا و شهدزا و محدوديت کم در عوامل
مؤثر ديگر ،سطح قابلتوجهی از مراتع تمین (حدود
20درصد) دارای پتانسیل بااليی برای فعالیت زنبورداری
است؛ بنابراين توسعۀ اين نوع کاربری در مناطق با
شايستگی باال (بهويژه در قسمتهای شرقی و جنوبی)،
بهويژه در ماههای فعال سال (ارديبهشت تا شهريور)،
در مراتع تمین يک ضرورت انكارناپذير بوده و میتواند
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با افزايش درآمد بهرهبرداران از اين مراتع ،سود
قابلتوجهی را نصیب مردم محلی کند .اين امر عالوهبر
ايجاد ثبات در معیشت روستايیان منطقه ،میتواند
سالمت بومشناختی اين منابع ارزشمند را نیز تضمین
کند .هرچند بايد به اين نكته نیز توجه داشت که
دستیابی به اين مهم ،عالوهبر درنظر گرفتن پتانسیلهای
بومشناختی منطقه ،نیازمند تعامل و همكاری سازنده
بین مديران اجرايی و بهرهبرداران از اين مراتع در
قالب برنامههای ترويجی و پايش مداوم وضعیت
پوششگیاهی مراتع منطقه است .عالوهبر موارد ذکرشده،
بايستی به اين نكته نیز توجه داشت که عمدۀ فعالیت
مرتبط با اين کاربری با توجه به شرايط آ و هوايی
منطقه میتواند در فصل بهار و تابستان (از ارديبهشت
تا شهريور) صورت پذيرد.بهطور کلی ،استفاده از نتايج
اين پژوهش توسط مديران اجرايیمنطقه میتواند
برای افزايش موفقیت طرحهای توسعهای مرتبط و
کاهش ريسک سرمايهگذاری در زمینۀ ايجاد و توسعۀ
کاربری زنبورداری در مراتع تمین مؤثر باشد .از سوی
ديگر ،اجرای موفق چنین طرحهايی میتواند ضمن
کاهش فشار به مراتع با ايجاد اشتغال برای جوامع
محلی و افزايش درآمد آنها ،باعث بهبود وضعیت
معیشتی مردم منطقه شود و زمینۀ بهرهبرداری پايدار
از منابع طبیعی را فراهم کند.
پیشنهادها
پیشنهاد میشود بعد از بررسی تناسب و تعیین
اولويت مكانی شايستگی مراتع تمین برای ايجاد و
توسعۀ کاربری زنبورداری ،در آينده پژوهشهايی در
ارتباط با ارزتگذاری اقتصادی اين فعالیت و توجیه
اقتصادی آن انجام شود تا پس از برآورد هزينههای
عملیاتی و یرعملیاتی موردنیاز و همچنین درآمدهای
حاصل از آن برای اجرای کاربری مذکور تصمیمگیری

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،55تابستان 8931



شود .بهعبارت ديگر ،ضروری است تا مطالعات تكمیلی

در قالب طرحهای توجیهی زنبورداری در منطقه
بهصورت پايلوت اجرا شود و تصمیمگیری نهايی دربارۀ
ايجاد و توسعۀ اين کاربری بعد از ارزيابی نتايج انجام
شود .واضح است که توجیه اقتصادیبودن فعالیت
مذکور پس از کسر هزينههای انجامشده از درآمد
حاصل ،تعیین تعداد موردنیاز کندو براساس نیاز هر
خانوار و تعیین ماههای فعال زنبورداری امكانپذير
خواهد بود.
سپاسگزاري
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Introduction
Exploitation of natural ecosystems has been a long history and human has always seeking to
sustainable utilization and productivity enhancement of these ecosystems (Shirvani et al., 2005).
Rangeland ecosystems have not been the exception and the excessive use and ignoring the suitability
assessment of these resources for each specific utilization has reduced the ecological potential of
these resources (Salehi et al., 2017). In order to develop apiculture, some features such as
vegetation characteristics (length and time of flowering, percentage of plants composition and their
attractiveness), environmental factors (average temperature during apiculture, relative humidity,
prevailing wind speed and network accessibility criteria) and water resource modulus (distance from
water resources, hydrological forms and water resources) have particular importance. Thus,
considering these factors plays a special role in determining the rangeland suitability to development
of apiculture (Amiri and Arzani, 2012; Sour et al., 2012; Yari et al., 2016). Using multiple decisionmaking methods such as hierarchical analysis can be a good option for solving these complicated
issues, due to the multiplicity of effective criteria in assessing the suitability of an area to apiculture
development, as well as, the different effects of these criteria in various regions (Ghodsi pour, 2013).
Based on mentioned points, one of the requirements of sustainable exploitation prerequisite and
prevention of the rangeland degradation is identification of the most suitable area of rangelands in
order to apiculture development plans. In this research, apiculture potential of the Tamin rangelands
was evaluated in order to develop of apiculture through AHP method.
Methods and Material
Tamin rangelands are located at 100 km of southwest Mirjaveh city (area of 5572 hectares). This area
extends from 28º 04' N, 61º 06' E to 28º 42' N, 61º 41'E. In order to suitability evaluation, apiculture
suitability model was determined through integrating vegetation criteria using the proposed FAO
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method and geographic information system, then the apiculture suitability of different region was
determined. Vegetation sampling carried out using randomized - systematic method through
establishment of three transect with 300 m length. Suitability of different vegetation types (as a land
unit) was assessed using Analytical Hierarchy process and their priority was determined for
apiculture after determination of the effective criteria weight in each model through paired
comparison.
Results and Discussion
Based on results, weight of vegetation cover factor (0.62) was more than environmental factors
(0.37) and water resource availability (0.014). Overall comparison of effective criteria sets showed
that Artemisia sieberi - Asteragalus eriastylus (total weight= 0.34) and Astragalus eriastylus Cousinia stocksi (total weight=0.055) have the highest and lowest priority in terms of apiculture,
respectively. Also, paired comparison of the sub criteria showed that, in the apiculture model, the
substrate of the plants related to the vegetation criterion, sub-criteria of the degree of heat and
relative humidity associated to environmental factors criterion and sub-criterion of water quality
related to water resources index have the highest weight (52.50, 0.26 and 0.83 weight respectively).
Vegetation characteristics such as the diversity and richness of plant species (nectarous and pollen
plants) are one of the most important vegetation-related characteristics that play an important role in
determining suitability area for the apiculture development (Safaeian, 2005; Shaemi, 2000). In
general, 1820.9 hectares (equivalent to 32.68 %) in the S1' category (high suitability), 2630 hectares
(equivalent to 47.2 %) in the S2' category with limited constraints or moderate suitability (770.05
hectares (equivalent to 13.82 %t ) in the S3 category with the high limitation and 351 hectares
(equivalent to 6.3%) in the non-suitable (N) was placed for the apiculture' development from the
entire of the study area (5572 ha). The inconsistency coefficient of paired comparison of plant
species also confirms the validity of the results.
Conclusion
According to the results of the present study, due to the high variety of pollen and nectarous species,
as well as, low limitation of other effective factors, the considerable area of Tamin rangelands
(approximately 80%) have high potential for development of apiculture. Hence, planning to develop
of apiculture in Tamin rangelands (especially in the eastern and southern parts) is necessary, since
could provide new job opportunities and improving farmers livelihood, which can lead to the
sustainable utilization of these rangelands, eventually. Apiculture development can guarantee the
ecological health of these valuable resources in addition to creating a stable livelihood for the rural
community in this region. Although, it should be noted that achieving this, in addition to taking into
account the ecological potential of the region, requires interacting and constructive cooperation
between managers and farmers through extension programs and continuous monitoring of the
vegetation situation in the rangeland’s region. In addition to the above mentioned, it should be noted
that most of the activities related to the apiculture, can be done in the spring and summer (from May
to September) according to the weather condition of study area. Obviously, successful
implementation of such plans, in addition to reducing pressure on the rangelands through providing
job opportunity for local communities and increasing their income, can provide sustainable
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utilization of natural resources. Therefore, in order to apiculture development, after suitability
assessment and determining the spatial priority of Tamin rangelands, carrying out of economic
justification research is inevitable.
Keywords: Sustainable utilization, Apiculture suitability model, FAO method, Analytical Hierarchy
Process, Tamin rangelands.
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