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ارزیابی شایستگی مراتع سراب سفید بروجرد برای زنبورداری
با استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیایی
 گلناز خردمند؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مرتعداری ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
 علی آریاپور*؛ دانشیار گروه مرتعداری ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
 حمید رضا محرابی؛ استادیار گروه مرتعداری ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.

چکیده
پرورش زنبور ع سل یکی از جنبههای ا ستفادۀ چند منظوره از مراتع بوده که عوامل مختلف زنده و غیر زنده بر روی آن اثر میگذارد و
در تحقیق حا ضر به برر سی این مو ضوع در مراتع سراب سفید شهر ستان بروجرد پرداخته شده ا ست .جهت ارزیابی شای ستگی مرتع
برای زنبورداری از اطالعات چهار زیر مدل شامل پوشش گیاهی ،آب و هوا ،توپوگرافی و فا صله مبتنی بر روش فائو استفاده شد .چهار
طبقۀ شای ستگی شامل :شای ستگی خوب ( ،)S1متو سط ( ،)S2کم ( )S3و غیر شای سته ( )Nبهکار رفت .نتایج ن شان داد که در ماه
فروردین بهطور کامل منطقه فاقد شای ستگی الزم برای زنبورداری میبا شد .همچنین کل منطقه در ف صلهای بهار و تاب ستان به لحاظ
کوهستتتتانی بودن و ستتتردی هوا و در نتی ه کوتاه بودن طول دورۀ گلدهی و حضتتتور بیشتتتتر گیاهان از خانوادۀ گندمیان در کالس
شای ستگی خوب قرار نگرفت .در اردیبه شت ماه 1152/67 ،هکتار ( )%19/66در کالس شای ستگی کم و  4711/76هکتار ()%80/43
فاقد شایستگی ،در ماه خرداد ،مساحت  883/42هکتار ( )%15/06در کالس شای ستگی متوسط 2002/86 ،هکتار ( )%34/15در کالس
شتتایستتتگی کم و  2978/15هکتار ( )%50/79فاقد شتتایستتتگی ،در ماه تیر 799/81 ،هکتار ( )%15/06منطقه در کالس شتتایستتتگی
متوستتط 2437/79 ،هکتار ( )%41/57در کالس شتتایستتتگی کم و  2626/81هکتار ( )%43/37فاقد شتتایستتتگی و در ماههای مرداد و
شهریور ،م ساحت  799/81هکتار ( )%15/06در کالس شای ستگی متو سط 2554/54 ،هکتار ( )%43/56در کالس شای ستگی کم و
 2509/65هکتار ( )%41/38در کالس فاقد شایستگی قرار گرفت .میتوان نتی ه گرفت بهترین زمان مساعد برای زنبورداری در منطقه
ماههای خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور میباشد.
کلید واژگان :بارندگی ،زنبورداری ،مراتع ،جذابیت ،گیاهان شهدزا.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989122762583 :

Email: aariapour@yahoo.com
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 .1مقدمه
مراتع یکی از مهمترین منابع ت دید شتتونده و در عین
حال از گرانبهاترین ستترمایههای طبیعی کشتتور محستتوب
می شوند که عالوه بر تولید علوفه دارای مح صوالت فرعی
دیگری مانند گیاهان دارویی و صنعتی هستند [ .]9بخش
اعظم سرزمین ایران یعنی حدود  90میلیون هکتار معادل
با  54در صد را مراتع ت شکیل میدهند [ .]10در گذ شته
بی شترین ا ستفاده از مراتع به منظور چرای دام بوده اما با
افزایش شناخت از مرتع و باال رفتن سطح آگاهی مردم و
نیاز جامعه جوانب مختلفی از ستتتودمندیهای مرتع مورد
توجه قرار گرفته استتت [ .]6از این رو در مقابل پیشتتینۀ
عمومی مراتع که در آن مرت عدار و علوم مرتع با هدف
آگاهی دادن به چگونگی برداشت پایدار و عملکرد خوب از
مراتع از طریق دام اهلی دا شت ،چهار مو ضوع نگهداری و
ح فا ظت از م نابع پا یه ،استتتت فادۀ چ ند منظوره ،اهم یت
فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی در مدیریت منابع و روابط
متقابل مطرح می شود [ .]6با توجه به شرایط فعلی مراتع
و آیندۀ نه چندان خوبی که پیش روی مراتع می باشتتتد،
همچنین نقش مهمی که مراتع در زندگی انستتان و ستتایر
موجودات زنده دارد ،به اهمیت چهار موضوع بیان شده که
از آن میان به اهمیت بسیار زیاد استفادۀ چند منظوره پی
برده میشتتود .استتتفادۀ چند منظوره به معنای شتتناخت
توان کامل مرتع در جهت ا ستفاده و کاربردهای مختلف از
مرتع می باشتتتد .در واقع عالوه بر تولیدات دامی و اهمیت
زیاد علوفۀ مرتع ،دیگر جنبه های مفید مراتع نظیر ای اد
فضتتتای گردشتتتگری ،بازدید از حیات وحش ،زنبورداری،
فروش گیاهان دارویی ،امتیاز شتتتکار و  ...مورد ارزیابی و
استتتتفاده قرار بگیرد [ .]6استتتتفادۀ چند منظوره از مراتع
باعث اشتتتت ال زایی ،بهبود وضتتتعیت اقتصتتتادی مردم و
بهره برداران ،آ گاه شتتتدن مردم از اهم یت مراتع ،حف و
نگ هداری از م نابع طبیعی و مراتع و مدیریت و توستتت عۀ
پایدار آنها نیز میشتتتود .در کشتتتور شتتتاید بتوان گفت
موضتتتوع استتتتفادۀ چند منظوره از مراتع یک ایدۀ جدید
استتتت که تحقیقات محدودی در این زمینه ان ام شتتتده
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استتت ،مانند استتتفادۀ چند منظوره از مراتع ستتمیرم که
شتتاید بتوان به این وستتیله و با استتتفاده از نتایج این گونه
تحقیقات این ایده را به واقع یت تبدیل کرد و از آن بهره
برد [ .]3برای رسیدن به هدف بهره برداری بهینه و توسعۀ
پایدار با در نظر گرفتن مو ضوع ا ستفادۀ چند منظوره نیاز
به بررستتتی و شتتت نا خت کا مل مراتع ،ارز یابی و تعیین
شایستگی و دستیابی به جنبههای کاربردی و مفید مراتع
استتتت .در ایران تحقیقات ان ام گرفته با موضتتتوع تعیین
شتایستتگی مرتع بیشتتر در ارتباا با دام استت و تنها در
تعداد محدودی از تحقیقات [،22 ،21 ،20 ،12 ،6 ،4 ،2
 25 ،24 ،23و  ]26تعیین شتتتایستتتتگی مراتع از جنبۀ
زنبورداری مورد بررستتی قرار گرفته استتت .پرورش زنبور
عستتل در مراتع و تعیین شتتایستتتگی برای زنبورداری به
دلیل اهمیت زنبور عسل و ارتباا مستقیم که زنبور عسل
با مرتع ،پوشش گیاهی ،عوامل اقلیمی و محیطی دارد و با
توجه به فرآورده های با ارزش و مهم زنبور عستتتل و نیاز
ان سان به این مح صوالت الزم ا ست که شرایط مراتع برای
پرورش زنبور عستتتل ارز یابی شتتتود .ب نابراین با تعیین
فتتاکتورهتتای مورد نیتتاز در زنبورداری و اولویتتتبنتتدی
شتتایستتتگی مرتع متناستتب با نیازهای این نوع استتتفاده،
می توان در جهتتت افزایش توان زنبورداری در منتتاطق
مستتتتعد اقدام نمود و عالوه بر استتتتفاده از علوفۀ مرتع،
میتوان با برنامهریزی جهت استتتتفادۀ زنبورداری و تولید
عستتل به عنوان فرآوردهای فرعی مرتع ،با رعایت اصتتول
علمی بدون تخریب مراتع ،با عث افزایش درآمد ستتترانۀ
ساکنان منطقه شد [ .]2نقش زنبور عسل در گرده افشانی
محصتتتوالت کشتتتاورزی ،مرتعی و جنگلی و افزایش تولید
محصتتول و ارتباا متقابل زنبور و مرتع ،اهمیت این دو از
نظر بقاء طرفین و اقتصتتاد جامعه به حدی زیاد استتت که
تولید محصتتوالتی چون موم ،عستتل و ستتایر فرآوردههای
زنبور عستتل را در درجۀ اهمیت کمتری قرار میدهد [.]6
نقش زنبور ع سل در گرده اف شانی گیاهان مرتعی ،جنگلی
از لحاظ اقتصتتتادی و حیات ملی حائز اهمیت استتتت ،به
طوری که اگر فعالیت زنبور عسل در باغها ،مزارع ،مراتع و
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جنگلها نبا شد ،اول این که کاهش ب سیار شدید در تولید
مح صوالت باغی ،مرتعی و جنگلی ای اد می شود ،دوم این
که در نتی ۀ نابودی پوشتتتش گیاهی ،خار عرصتتتهها با
سترعت فرستوده و غیر قابل حاصتلخیز خواهد شتد [.]5
یکی از روشهای مناستتتب و مقرون به صتتترفه در جهت
حف و بقاء گونههای مهم مرتعی ،شنا سایی عر صههای با
توان باالی زنبور پذیری می باشتتتد [ .]1یکی از مهمترین

عالی ،ه فت گو نه جذاب یت خوب ،شتتتش گو نه جذاب یت
متوستتتط ،هفت گونه جذابیت ضتتتعیف و شتتتش گونه در
کالس جذابیت خیلی ضعیف قرار داشتند ].[15
نتایج تحقیق بررستتی پتانستتیل و اولویتبندی تیپهای
گیاهی شتتهرستتتان تبریز از دیدگاه غنای گونهای مناستتب
برای زنبورداری نشتتان داد که تعداد دویستتت و پن اه گونه
جذاب برای زنبور عستتل در منطقه وجود دارد و بیشتتترین

عوامل مؤثر بر شای ستگی مراتع برای زنبورداری شنا سایی
گیاهان شتتتهدزا و گردهزای مورد استتتتفاده زنبور عستتتل
میباشد و از این رو تحقیق پتانسیل حوزۀ آبخیز قره آقاچ

گونه از لحاظ جذابیت برای گردهزایی و شهدزایی مربوا به
Astragalus ،Bromus tomentellus
تتتتتیتتتتپ
chrysostachysو  Acantholimon bracteatumبا تعداد

از نظر ح ضور گیاهان منا سب در زنبورداری ن شان داد که
مهمترین تیرههای گیاهی مورد استتتفادۀ زنبور عستتل در
ا ین م ن طقتته بتته تر تیتتب ،Lamiaceae ،Asteraceae
 Liliaceae ،Gramineae ،Brassicaceae ،Apiaceaeو
 Caryophyllaceaeمیباشتتتد .از تعداد یکصتتتد و چهارده
گونۀ گیاهی در منطقه ،هفتاد و ه شت گونه مورد ا ستفادۀ
زنبور عستتل هستتتند که از نظر دامداران کم ارزش بوده و
پو شش غالب مراتع ضعیف و بحرانی را ت شکیل میدهند
] .[4در منطقۀ شمال دماوند بیست و هفت تیره ،هشتاد و
پنج سرده (جنس) و یکصد و سی و نه گونۀ گیاهی شهدزا
و گرده زا شناخته شدند .از بین گیاهان سی و سه گونه از
ت یرۀ مر کبتتان ) ،(Asteraceaeه تتده گونتته از ت یرۀ
ن عنتتا ییتتان ) ،(Lamiaceaeپتتا نزده گونتته از ت یرۀ گتتل
ستتتتترختتیتتان  ،Rosaceaeیتتازده گتتونتته از تتتیتترۀ
ب قوالت ) ،(Fabaceaeهشتتتتت گونتته از ت یرۀ شتتتتب
بتتویتتیتتان ) ،(Brassicaceaeهتتفتتت گتتونتته از تتتیتترۀ
چتتتتتریتتان ) ،(Apiaceaeهتتفتتت گتتونتته از تتتیتترۀ
ستتتوستتتن ) ،(Liliaceaeپنج گونتته از تیرۀ ستتتیزاب
) ،(Scrophulaiaceaeچتتتهتتتار گتتتونتتته از تتتتیتتترۀ

شتتصتتت و هشتتت گونه میباشتتد .تیپهای Aeluropus

littoralisو  Halocnemum strobilaceumفاقد گونههای
جذاب برای زنبورعسل میباشد ].[16
نتایج تحقیق پتانسیل سن ی توسعۀ کاربری زنبورداری
با ا ستفاده از فرایند تحلیل سل سله مراتبی در مراتع تمین
شهر ستان میرجاوه با بهرهگیری از روش پی شنهادی فائو و
ستتتامانۀ اطالعات ج رافیایی و تلفیق معیارهای پوشتتتش
گیاهی ،عوامل محیطی و د ستر سی به منابع آب ،ن شان داد
که در مدل شتتایستتتگی زنبورداری تعیین و شتتایستتتگی
مناطق مختلف برای استفادۀ زنبورداری ارزش معیار پوشش
گیاهی ( )0/62بیشتر از معیارهای عوامل محیطی ( )0/37و
دستتترستتی به منابع آب ( )0/14تعیین شتتد .مقایستتۀ کلی
م موعه معیارهای مؤثر نیز نشتتان داد که تیپهای گیاهی
 Artemisia sieberi - Astragalus eriastylusو
 Astragalus eriastylus - Cousinia stocksiبه ترتیب
بی شترین (وزن نهایی  )0/34و کمترین شای ستگی (وزن
نهایی  )0/055را برای توستتتعۀ کاربری زنبورداری دارند.
این تحقیق بیان میکند که به دلیل تنوع گونه های گرده
زا و شتتتهدزا و محدودیت کم در عوامل مؤثر دیگر بخش

می خک ) (Caryophyllaceaeو ت عداد چ هار گو نه از تیرۀ
کاله میرحسن ) (Plumbaginaceaeهستند ].[12
ن تایج تحقیق تعیین جذاب یت گ یا هان مرتعی مورد
استتتتفادۀ زنبور عستتتل و تهیۀ تقویم زنبورداری در مراتع
ییالقی پلور نشتتان داد که شتتش گونه در کالس جذابیت

قابل توجهی از مراتع ییالقی منطقه (حدود  80درصتد) از
استتتعداد باالیی برای توستتعۀ کاربری زنبورداری برخوردار
است ].[17
مدل نهایی پتانستتیل زنبورداری از تلفیق چهار معیار
ا صلی در صد ترکیب گیاهان شهدزا و گرده زا ،فا صله از
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منابع آبی ،جاده و مسیر دسترسی و متوسط دما در طول
دورۀ زنبورداری ،استفادۀ زنبورعسل با استفاده از سیستم
اطالعات ج راف یایی در مراتع ییالقی چ هارباغ استتت تان
گلستتت تان نشتتتان داد که از کل مراتع منط قه %17/62
( 1562/4هک تار) در طب قۀ پ تانستتت یل متوستتتط (،)S2
 6419/765( 72%/41هکتتتار) در طبقتتۀ پتایین ( )S3و
 883/5( 9%/96هکتار) در طبقۀ عدم پتانستتتیل ( )Nقرار

نشتتان داد که در مدل نهایی بخش زیادی از مراتع منطقه
در کالس  74/37( S3درصد) یعنی با محدودیت زیاد قرار
دارد که مهمترین عوا مل م حدود کن نده ،د ما و کاهش
در صد پو شش گیاهی مورد عالقۀ زنبور در اثر خ شک سالی
و از عوامل مؤثر بر شایستگی حضور ،طول دورۀ گلدهی و
جذابیت گونههای مورد عالقۀ زنبور عستتل ،پراکنش منابع
آب ،جادهها و م سیرها و عدم وجود امراض و آفتها بودند

دارنتتد .در م موع حتتدود  %90/03منطقتته (7982/17
هک تار) دارای پ تانستتت یل برای زنبورداری بوده و درآ مد
حاصتتتل از آن باعث کاهش فشتتتار چرای دامل بر مراتع

].[14
در پایین دستتتت حوزۀ آبخیز ستتتراب ستتتفید بروجرد
روستتتای ونایی با یک هزار و چهارصتتد و بیستتت خانوار و

خواهد شد ].[18
طبقهبندی شای ستگی مراتع حوزۀ آبخیز ال سم برای
زنبورداری با به کارگیری ستتیستتتم اطالعات ج رافیایی
بیانگر آن است که عوامل ترکیب گیاهان شهدزا و گردهزا،
میزان جذاب یت این گ یا هان و طول دورۀ گ لدهی آن ها
تحت عنوان معیار پوشتتتش گیاهی ،فاصتتتله از جاده و
مسیرها ،شیب ،فاصله از منبع آب ،درجه حرارت ،رطوبت
ن سبی و باد غالب تحت عنوان معیارهای فیزیکی محیطی
و همچنین م سیر رودخانهها و مناطق م سکونی به عنوان
عوامل محدود کنندۀ شای ستگی مرتع برای زنبورداری در
نظر گرفته شده است .نتایج این تحقیق مشخص نمود که
از م موع  10114/24هک تار از مراتع منط قه 6499/34
هکتار ( )%64/26در کالس شتتایستتتگی خوب1689/51 ،
هکتتتار ( )%16/7در کالس متوستتتط 929/33 ،هکتتتار
( )9%/18در کالس ضتتتعیف و  996/22هک تار در کالس
غیر شتتایستتته قرار گرفته استتت .مهمترین عامل افزایش
ده ندۀ شتتتایستتتتگی مراتع این حوزه برای زنبورداری،
ترکیب ،جذابیت ،طول دورۀ گلدهی گیاهان شهدزا و گرده
زا و فاصتتتله از منبع آب و مهمترین عامل محدودکنندۀ

جمعیتی بالغ بر پنج هزار و یکصتتتد و هفتاد نفر زندگی
میکنند که ش ل ا صلی و اقت صاد خانوار آنها ک شاورزی،
باغداری و دامپروری میباشتتتد و در این میان برخی اقدام
به تنوع درآمدی از جمله محصتتوالت زنبورداری میکنند.
لذا با توجه به جمعیت زیاد و کوهستانی بودن (محدودیت
دامپروری) این حوزه و نیاز به درآمد از طریق استتتتفادۀ
چند منظوره هدف از ان ام این تحقیق شناسایی مهمترین
عوامل مؤثر بر پتانستتتیل مراتع منطقۀ مورد مطالعه برای
زنبورداری ،معرفی عوا مل م حدود کن نده در منط قه و در
نهایت ارائۀ مدل نهایی شتتایستتتگی مراتع منطقۀ ستتراب
سفید برای زنبورداری میباشد.

شای ستگی مراتع این حوزه شیب و در بع ضی از تیپها
فاصله از جاده و مسیر میباشد ].[19
شایستگی مراتع الر برای زنبورداری با استفاده از روش
فائو در ستتال  1991و در ستتامانۀ  GISدر ستته زیر مدل
عوامل محیطی و فیزیکی ،پوشش گیاه و آفتها و دشمنان

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه حوزۀ آبخیز سراب سفید با وسعت
 5864هکتار (58/64کیلومتر مربع) در غرب شتتهرستتتان
بروجرد ( %3/78م ساحت شهر ستان) در ا ستان لر ستان
واقع شتتتده استتتت .محدودۀ حوزۀ مورد مطالعه از "46
' 48 27تا " 48 36' 30طول شتتترقی و " 33 53' 31تا
" 33 58' 24عرض شمالی میباشد (شکل .)1
میانگین ارتفاع این حوزه از ستتتطح دریا  2744متر،
حدا قل آن  1947و حداکثر آن  3451متر می باشتتتد.
میانگین  20سالۀ بارندگی حوزه  450/9میلی متر و اقلیم
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آن بر استتاس تقستتیمبندی هانری پابو کارشتتناس FAO

تحت عنوان آب و هوای منطقۀ ایران و توران نامیده شتتده
که این اقلیم بخش وستتیعی از کشتتور را متأثر میستتازد.
یکی از زیر بخش های این اقلیم ،اقلیم منط قۀ کوه های

بلند است که حوزۀ آبخیز سراب سفید در این تقسیمبندی
قرار میگیرد .م یانگین حداکثر در جۀ حرارت ستتتتاال نۀ
منطقه  39/2درجۀ ستتتانتیگراد و میانگین حداقل درجۀ
حرارت ساالنۀ منطقه 11/5میباشد.

شکل  -1موقعیت و محدوده منطقه مورد مطالعه

 .2.2روش تحقیق برای تعیین شایستگی زنبورداری
این تحقیق بر استتاس روش پیشتتنهادی فائو در ستتال
 1991ان ام شد [ .]8فائو برای تعیین طبقات شای ستگی
استتتتفاده از مراتع جهت کاربری های مختلف چهار طبقه
شای ستگی شامل :شای ستگی خوب ( ،)S1متو سط (،)S2
کم ( )S3و غیر شتتایستتته ( )Nرا پیشتتنهاد کرد .فائو ستته
روش برای ترکیب درجات شای ستگی پی شنهاد داد که در
این مطالعه از روش استتتتفاده از محدودیتهای شتتترایط
موجود در وضتتتع یت و کیف یت ستتترزمین جهت ترکیب
درجات شتتایستتتگی استتتفاده شتتده استتت .در نهایت ابتدا
ارزیابی در هر تیپ گیاهی (به عنوان واحد کاری) با توجه
به روش تلفیق نظری (ا ستفاده از نظر کار شناس) صورت
گرفت ،بدین صورت که آن درجۀ شای ستگی که بیش از
 60درصتتد مستتاحت تیپ را به خود اختصتتاص میدهد،
تعیین کنندۀ طبقۀ شای ستگی آن تیپ ا ست و سپس در
تلفیق م مو عه عوا مل ،از روش شتتترایط م حدود کن نده
ا ستفاده شد .در این روش عاملی که کمترین امتیاز را در
ارزیابی کسب کرده باشد به عنوان تعیین کنندۀ شایستگی

در نظر گرفته میشتتتود .این تحقیق بر پایۀ استتتتفاده از
نق شههای گوناگون شامل نق شههای هم دما ،هم رطوبت،
نقشتتتههای تیپهای گیاهی ،توپوگرافی ،وضتتتعیت مراتع،
منابع آب ،جادهها و راههای دستتترستتی و منابع آب ان ام
شتتده استتت .در این تحقیق تهیۀ نقشتتهها با استتتفاده از
سیستم اطالعات ج رافیایی در محیط نرمافزاری ArcGIS
ان ام شد.

 .3.2مطالعات اولیه
مطالعات منطقهای از اردیبهشتتت ستتال  1392آغاز و
جهت مطالعه ،بردا شت و بازنگری گیاهان شهدزا و گردهزا
به عر صه مراجعه گردید و شناخت مقدماتی از فاکتورهای
مؤثر و چگونگی تأثیر آن بر این کاربری بود .ستتتپس با
استفاده از ارتفاع سنج ،GPS ،پالتهای یک متر مربعی به
تعداد ستتی عدد در هر تیپ و با فاصتتلۀ ده متری بر روی
ترانستتکتهای یکصتتد متری در جهت شتتیب و عمود بر
شیب م ستقر و در فرمهای تهیه شدۀ مطالعات صحرایی
صورت گرفت و سپس با برداشت نمونه و مراجعه به منابع
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و افراد صتتاحب نظر در این زمینه نستتبت به شتتناستتایی و
تفکیک گیاهان مولد شتتتهد ،مولد گرده و یا مولد هر دو
اقدام گردید [.]7 ،4

 .4.2اجزای اصلی مدل شایستگی پرورش زنبور عسل

تعین شتتایستتتگی تأثیر میگذارند ،اما بررستتی همۀ این
عوامل ام کان پذیر نیستتتت .در این م طال عه چ هار مع یار
پوشتتتش گیاهی ،عوامل آب و هوایی ،عوامل توپوگرافی و
معیار فا صلۀ اجزای ا صلی مدل نهایی شای ستگی مرتع را
تشکیل میدهند (شکل .)2

اگرچه تقریباً همۀ اجزای اکوستتیستتتمهای مرتعی در
نمره دهی

درصد گونههای شهدزا و گردهزا

نقشۀ پوشش گیاهی

جذابیت گونههای شهدزا و گردهزا

نقشۀ شایستگی پوشش گیاهی

طول دورۀ گلدهی گونههای شهدزا و گردهزا

درجه حرارت

نقشۀ آب و هوا

رطوبت

نقشۀ شایستگی آب و هوا

باد

مدل شایستگی زنبورداری

طبقات شیب
نقشۀ شایستگی توپوگرافی

نقشۀ توپوگرافی

نقشۀ شایستگی زنبورداری

طبقات ارتفاعی

ورودی اطالعات

دسترسی به جاده
نقشۀ شایستگی فاصله

نقشۀ فاصله

فرآیندها
خروجی

دسترسی به منابع آب

شکل  .2مدل نهایی تعیین شایستگی مرتع از جنبۀ زنبورداری

 .5.2پوشش گیاهی
در زیر مدل پوشش گیاهی موارد حضور و عدم حضور
گونههای شتتتهدزا و گردهزا ،درصتتتد در ترکیب گونههای
شتتهدزا و گردهزا ،کالسهای جذابیت گونههای شتتهدزا و
گردهزا با ا ستفاده از شاخص ن سبی جذابیت [ ]4برای هر
گونۀ گیاهی و طول دورۀ گلدهی گونه ها مورد مطالعه و
بررسی قرار میگیرند .در نهایت اطالعات به دست آمده از

عوامل زیر مدل پوشتتتش گیاهی شتتتامل درصتتتد ترکیب
گ یا هان شتتت هدزا و گردهزا ،طول دورۀ گلدهی گ یا هان
شهدزا و گردهزا و جذابیت آنها ،براساس اطالعات (جدول
 )1تق سیمبندی شد و نق شههای شای ستگی سه عامل زیر
مدل پوشش گیاهی تهیه شد.
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جدول  .1درجات شایستگی تعیین شایستگی مدل پوشش گیاهی مورد عالقۀ زنبور عسل []9
درجه شایستگی
S1
S2
S3
N

درصد در ترکیب
76-100
51-75
50-26
>25

 .6.2درجه حرارت و رطوبت
در جه حرارت یکی از مهمترین و مؤثرترین فاکتور ها
برای فعالیت زنبور ع سل و تر شح شهد و آزاد سازی گردۀ
گیاهان می باشتتتد .ت زیه و تحلیل عامل درجه حرارت با
استتفاده از آمار ایستتگاههای همجوار با ای اد همبستتگی

طول دوره گلدهی
<75
50-75
25-50
>25

جذابیت
1
2
3
4

بین ارتفاع ایستتتتگاه ها از ستتتطح دریا و میانگین درجه
حرارت ایستتتت گاه های مورد نظر و ته یۀ م عاد لۀ گراد یان
دمایی حاصتتتل گردید .رطوبت به عنوان یک عامل آب و
هوایی مؤثر در تعیین شای ستگی زنبورداری دارای طبقات
مختلف میباشد (جدول .)2

جدول  .2تقسیم بندی درجۀ حرارت و رطوبت نسبی برای تعیین شایستگی مدل زنبورداری [ 2و ]9
درجۀ شایستگی

S1

S2

S3

N

دما (درجۀ سانتیگراد)

20-30

15-19و37-31

10-14

 <37و >10

رطوبت نسبی ()%

0-30

30-60

60-80

<80

با استفاده از نقشۀ مدل رقومی ارتفاع ،نقشۀ جهتهای
ج رافیایی تهیه شتتد .ستتپس با استتتفاده از نقشتتۀ گلباد

نقشتتههای تهیه شتتدۀ شتتایستتتگی دمایی و رطوبتی حوزۀ
سراب سفید بروجرد ،خطوا هم دما و هم رطوبت دقیقا با

بروجرد و ت زیه و تحلیل آن ،نق شۀ شای ستگی وزش باد
حوزۀ سراب سفید برای زنبورداری تهیه شد.

خطوا هم ارتفاع مفید برای هر ماه هم مرز خواهند شد .با
استتتفاده از مدل رقومی ارتفاعی نقشتتۀ شتتیب منطقه در 5
طبقه تهیه شتتتد و ستتتپس با توجه به جدول ( )3نقشتتتۀ
شایستگی درجات شیب حوزۀ سراب سفید تهیه شد .برای

به منظور برآورد گراد یان د مایی و رطوبتی ما ها نه در
منطقۀ مورد مطالعه و نیز رستتتم خطوا هم دمای ماهانه
اقدام به برقراری گرادیان دمایی برا ساس معادلۀ همب ستگی
یک مت یره بین متوستتتط دمای ماهانۀ ده ستتتال و ارتفاع
ایستگاههای م اور منطقه ،در محیط نرم افزار جهت تعیین

تهیۀ نقشۀ نقاا هم فاصله از منابع آب ،ابتدا موقعیت منابع
آب به صتتورت یک نقشتتۀ نقطهای تهیه گردید .ستتپس با
توجه به موقع یت منابع آب در ستتتامانه های عرفی نقاا
همفا صله از منابع در هر منطقه تهیه شد و در نهایت نقشۀ
نقاا همفاصتتتله از منابع آب را با هم جمع کرده و نقشتتتۀ
نقاا هم فاصتتتله از منابع آب برای کل منطقه تهیه گردید
(جدول  .)3همچنین با توجه به نقشتتتۀ راه های ارتباطی
حوزۀ مورد م طال عه و در نظر گرفتن جاده های قا بل تردد
ماشین (آسفالت و خاکی) درجات شایستگی فاصله از راهها
و جادهها مشخص شد (جدول .)3

 .7.2عوامل توپوگرافی (ارتفاع ،شیب و فاصله)

همبستگی بین مت یرهای مستقل ( )Xو مت یرهای وابسته
( )Yتهیه گردید .چنانچه ،یک دامنۀ ارتفاعی از نظر دما و
رطوبت برای فعالیت زنبور عستتل مناستتب باشتتد ،آن ارتفاع
نیز در درجۀ شایستگی  S1قرار میگیرد .درجات شایستگی
 S3 ،S2و  Nنیز به همین صتتتورت استتتت .در واقع در
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جدول  .3تقسیمبندی میزان شیب ،فاصله از جاده و منابع آب برای تعیین طبقات شایستگی مدل زنبورداری [ 2و ]9
درجه شایستگی

S1

S2

S3

N

شیب ()%

0-30

30-60

60-80

<80

فاصله از جاده (متر)

0-1000

1000-3000

3000-6000

<6000

فاصله از منابع آب (متر)

500-1500

1500-2500

2500-3500

 >500و <3500

 .3نتایج
 .1.3تعیین شایستگی در ماههای فروردین و اردیبهشت
نتایج نشتتتان داد که در ماه فروردین کلیۀ ت یپ های
گیاهی در کالس غیر شای سته ( )Nبه میزان  5864هکتار
(100درصتتتد) قرار دارند .به دلیل اینکه دمای هوا در ماه
فروردین در کالس غیر شتتایستتته قرار گرفت و با در نظر
گرفتن عامل محدود کننده برای شایستگی نهایی میتوان
گفت که این ماه هیچ گونه شتتتایستتتتگی برای زنبورداری
ندارد (شکل  .)3همچنین نقشۀ شایستگی مدل زنبورداری

ماه اردیبهشتتت مراتع منطقۀ مورد مطالعه نشتتان میدهد
که ت یپ های گ یاهیAs.mi-Rh.co, Ga-Fa, As.mi- ،
 An.grدر کالس شتتایستتتگی کم ( )S3و تیپهای گیاهی
As.ad-Er.no, As.mi-Co.ja, As.mi-Me.pe, Ho.bu As.miدر کالس غیر شتتایستتته ( )Nبه میزان 4711/76

هکتار ( 80/43درصد) قرار گرفتند .در هر دو ماه فروردین
و اردیبه شت هیچ ق سمتی از منطقه در کالس شای ستگی
خوب ( )S1و متوسط ( )S2قرار نداشتند (جدول  4و  5و
شکل .)4

جدول  .4مساحت هر تیپ گیاهی در منطقه
درصد از کل منطقه

مساحت (هکتار)

اختصار

نام تیپ

کد

7.10

416.48

Ga-Fa

Garden-Farm land

18.66

1094.09

As.ad-Er.no

Astragalus adscendens-Eryngium noeanum

16.54

969.80

As.ad-Er.no

Astragalus adscendens-Eryngium noeanum

4.46

261.27

As.mi-An.gr

Astragalus microcephalus–Annual grass

3.51

205.67

As.mi-An.gr

Astragalus microcephalus–Annual grass

3.52

206.19

As.mi-Co.ja

Astragalus microcephalus-Cousinia jacobsii

8.38

491.37

As.mi-Co.ja

Astragalus microcephalus-Cousinia jacobsii

9.10

533.49

As.mi-Co.ja

Astragalus microcephalus-Cousinia jacobsii

2.08

122.06

As.mi-Me.pe

Astragalus microcephalus -Melica persica

2.50

146.56

As.mi-Me.pe

Astragalus microcephalus -Melica persica

2.40

140.91

As.mi-Me.pe

Astragalus microcephalus -Melica persica

4.59

269.35

As.mi-Rh.co

6.16

361.35

Ho.bu-As.mi

5.59

327.60

Ho.bu-As.mi

1.99

116.75

Ho.bu-As.mi

3.43

201.29

Ho.bu-As.mi

Astragalus microcephalus-Rhus coriaria
Hordeum bulbosum-Astragalus
microcephalus
Hordeum bulbosum-Astragalus
microcephalus
Hordeum bulbosum-Astragalus
microcephalus
Hordeum bulbosum-Astragalus
microcephalus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100

5864

جمع کل

13
14
15
16
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شکل  .4نقشۀ شایستگی مدل زنبورداری ماه اردیبهشت

شکل  .3نقشۀ شایستگی مدل زنبورداری ماه فروردین

جدول  .5مساحت طبقۀ شایستگی مدل زنبورداری در شش ماه نخست سال
اردیبهشت

فروردین

تیر

خرداد

شهریور

مرداد

ماهها
شایستگی

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

S1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S2

-

-

-

-

883/42

15/06

799/81

15/06

799/81

15/06

799/81

15/06

S3

-

-

1152/67

19/66

2002/86

34/15

2437/79

41/57

2554/54

43/56

2554/54

43/56

N

5864

100

4711/76

80/43

2978/15

50/79

2626/83

43/37

2509/65

41/38

2509/65

41/38

 .2.3تعیین شایستگی در ماه خرداد و تیر
شتتایستتتگی نهایی مدل زنبورداری ماه خرداد نشتتان
مید هد که ت یپ های گ یاهی  Ga-Faو  As.ad-Er.noدر
کالس شای ستگی  S2و تیپهای گیاهی  As.mi-Rh.coو
 As.mi-Co.jaو قستتتمتی از ت یپ های گ یاهی Ho.bu-
 As.miو  As.mi-Me.peدر کالس شتتتتایستتتتگی ،S3
تیتتپهتتای گیتتا هی  As.ad-Er.noو  As.mi-Me.peو
قستتت مت هایی از ت یپ گ یاهی  Ho.bu-As.miدر کالس
شتایستتگی  Nقرار گرفتند (شتکل  .)5شتایستتگی نهایی
مدل زنبورداری ماه تیر ن شان میدهد که تیپهای گیاهی
 Ga-Faو قستتمتهایی از تیپهای گیاهی As.mi-An.gr
در کالس شتتتایستتتتگی  S2قرار گرفتند .تیپهای گیاهی

 As.mi-Rh.coو  As.mi-Co.jaو قسمتهایی از تیپهای
گتتیتتاهتتی  As.mi-Me.peو  Ho.bu-As.miدر کتتالس
شای ستگی  ،S3تیپ گیاهی  As.mi-Co.jaو ق سمتهایی
از ت یپ گ یاهی  Ho.bu-As.miو  As.ad-Er.noدر کالس
شایستگی  Nقرار گرفتند (شکل .)6
نتایج نشتتان داد که در ماه خرداد بیشتتترین مستتاحت
منطقه در کالس شتتایستتتگی  Nبه میزان  2978/15هکتار
( 50/79درصتتد) قرار داشتتت و کمترین مستتاحت منطقه در
کالس شایستگی  S2به میزان  883/42هکتار ( 5/06درصد)
قرار داشتتت .در تیرماه بیشتتترین مستتاحت منطقه در کالس
شایستگی  S2به میزان  Nهکتار ( 54/24درصد) قرار داشت
و کمترین مستتتاحت در کالس شتتتایستتتتگی  S2به میزان
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 799/81هکتار ( 13/63درصد) قرار داشت (جدول .)4

شکل  .5مدل شایستگی زنبورداری ماه خرداد

 .3.3تعیین شایستگی در ماه مرداد و شهریور
مدل شایستگی زنبورداری ماه مرداد نشان میدهد که
تیپ گیاهی  Ga-Faو قستتتمت هایی از تیپ های گیاهی
 As.mi-An.grو  As.mi-Me.peدر کالس شای ستگی S2
و تیتتپهتتای گیتتاهی  As.mi-Co.jaو  As.mi-Rh.coو
قستتمتهایی از تیپهای گیاهی  As.mi-Me.peو As.mi-
 An.grو  Ho.bu-As.miدر کالس شتتایستتتگی  S3و تیپ
گیاهی  As.ad-Er.noو قستتتمت هایی از تیپ های گیاهی

شکل  .7نقشۀ شایستگی مدل زنبورداری ماه مرداد

شکل  .6نقشۀ شایستگی مدل زنبورداری ماه تیر

 Ho.bu-As.miدر کالس شای ستگی  Nقرار گرفتند ( شکل
 .)7در ماه شتتهریور تیپ گیاهی  Ga-Faو قستتمتهایی از
تیپهای گیاهی  As.mi-An.grو  As.mi-Me.peدر کالس
شای ستگی  S2و تیپهای گیاهی  As.mi-Co.jaو As.mi-
 Rh.coو ق سمتهایی از تیپهای گیاهی  As.mi-Me.peو
 As.mi-An.grو  Ho.bu-As.miدر کالس شایستگی  S3و
ت یپ گ یاهی  As.ad-Er.noو قستتت مت هایی از ت یپ های
گیاهی  Ho.bu-As.miدر کالس شای ستگی  Nقرار گرفتند
(شکل .)8

شکل  .8نقشۀ شایستگی مدل زنبورداری ماه شهریور
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نتایج نشتتان داد که در ماه مرداد بیشتتترین مستتاحت

تحقیق حاضتتر باشتتد ] .[13تفاوت در شتتایستتتگی مراتع

منطقه در کالس شای ستگی  Nبه میزان  2509/65هکتار
( 57/19درصد) قرار داشت و کمترین مساحت منطقه در
کالس شتتایستتتگی  S2به میزان  799/81هکتار (13/63
درصتتد) قرار داشتتت .در شتتهریور ماه بیشتتترین مستتاحت

تحقیق حاضتتتر برای زنبورداری به دلیل تفاوت شتتترایط
اکولوییکی با ستتتایر مراتع از جمله الر (بیشتتتتر منطقه
شای ستگی خوب و منا سب برای زنبورداری دارند) ] [10و
طال قان م یانی ( حدود  21درصتتتد منط قه دارای طب قۀ

منطقه در کالس شای ستگی  Nبه میزان  2509/65هکتار
( 57/19درصد) قرار داشت و کمترین مساحت منطقه در
کالس شتتایستتتگی  S2به میزان  799/81هکتار (13/63
درصد) قرار داشت (جدول .)4

شتتایستتتگی عالی تا خوب از نظر زنبورداری میباشتتد) به
خوبی مشهود میباشد ] .[7حوزۀ سراب سفید با توجه به
شتتترایط آب و هوایی نامناستتتب بهخصتتتوص در ماههای
فروردین و اردیبهشت و به دلیل کاهش تراکم و سطح تاج

 .4بحث و نتیجهگیری
مهمترین عا مل م حدود کن ندۀ زنبورداری در مراتع
سراب سفید بروجرد کوتاه بودن طول دورۀ رویش گیاهی
و گل دهی به دلیل کوهستتتتانی بودن و ستتتردی هوا و به
همین دل یل کم بودن تنوع گ یا هان پهن برگ گرده زا و
شهد زا (بی شتر از خانواده گندمیان) میبا شند که موجب
فاقد کالس شتتتایستتتتگی خوب در کل مراتع منطقه در
فصتتول بهار و تابستتتان شتتده استتت .تنوع گیاهی و به
خصوص وجود گیاهان گردهزا و شهدزا مهمترین عامل اثر
گذار بر شای ستگی مراتع از جنبۀ زنبورداری ا ست که در
تحقیقات زیادی به آن ا شاره شده ا ست ] 3 ،2و  [7و به
همین دلیل مراتع شتتتهرستتتتان الر جهت زنبورداری در
کالسهای شایستگی  S2 ،S1و  S3قرار گرفتهاند ].[10
تحقیق حاضتتر مشتتخص کرد که مراتع ستتراب ستتفید
دارای شایستگی متوسط تا کم برای زنبورداری میباشند،
که این موضتتتوع در بیشتتتتر مراتع نیمهاستتتتپی قره آقاچ
سمیرم (کالس شای ستگی متو سط برای زنبورداری) نیز
گزارش شده ا ست ] ،[3 ،2در حالی برخالف تحقیق دیگر
در منطقۀ طالقان  38درصتتد مراتع آن دارای شتتایستتتگی
مناسب برای زنبورداری میباشند که این موضوع میتواند
ناشتتی از تفاوت در نوع پوشتتش گیاهی و به تبع آن تنوع
گیاهان شهدزا و گردهزا و زمان گلدهی این گیاهان و نیز
شتتترایط اکولوییکی و توپوگرافی حاکم بر این منط قه با

پوشتتش گیاهان شتتهدزا و گردهزا و کوتاه بودن طول دورۀ
گلدهی برای زنبورداری جزء مناطق کامالً شایسته و بدون
محدودیت برای زنبورداری مح سوب ن شده و هیچ ق سمتی
از مراتع منطقه در کالس شایستگی  S1قرار نمیگیرد .در
ماه فروردین هیچ گونه شتتایستتتگی برای زنبورداری وجود
ندارد .در ماه اردیبهشتتتت بهرهبرداری برای زنبورداری با
محدودیت زیاد مواجه ا ست .در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد
و شتتتهریور بهرهبرداری جهت امر زنبورداری با محدودیت
کم و زیاد در منطقه امکان پذیر میباشد .فاکتورهای طول
دورۀ گلدهی ،جذابیت گیاهان شتتتهدزا و گردهزا ،درصتتتد
پوشتتتش گیاهان شتتتهدزا و گردهزا ،عوامل آب و هوایی و
عامل ارتفاع (به طور غیر مستتتتقیم) از مهمترین عوامل
تأثیرگذار در شتتایستتتگی زنبورداری مراتع ستتراب ستتفید
شناخته شدند .در این تحقیق فاکتورهای کوتاه بودن طول
دورۀ گلدهی ،وجود گیاهان با کالس جذابیت پایین (60
درصد گیاهان با جذابیت متوسط) و کاهش درصد پوشش
گ یا هان و عوا مل آب و هوایی (د ما ،رطو بت ،باد) و در
قستتمتهایی از مراتع عدم دستتترستتی به مراتع به دلیل
کوهستتتتانی بودن و عدم وجود جاده و راههای قابل تردد
وستتایل نقلیه از عوامل محدود کنندۀ شتتایستتتگی مراتع
مح سوب می شوند .در حالیکه پراکنش منا سب منابع آب
با کیفیت و شتتتیب مناستتتب منطقه از عوامل مطلوب و
مساعد مراتع برای زنبورداری میباشد.
در حوزۀ ستتراب ستتفید ،مراتع پایین دستتت به دلیل
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ت ییرات زیادی که در طی ستتالیان متمادی در این مراتع
صورت گرفته مانند تبدیل مراتع به زمینهای ک شاورزی،
باغ و بهرهبرداری های غیر اصتتتولی مانند چرای زودرس،
چرای بیش از حد م از ،تعداد زیاد دام ،برداشت غیر م از
گیاهان دارویی ...باعث کاهش پوشتتتش گیاهی و از بین
رفتن بسیاری از گونههای گیاهی خوشخورار و با کیفیت
برای دام و حتی زنبوران عسل شده است .اگرچه جایگزین

منابع آب زیر زمینی و ...میشود ].[2
یکی دیگر از مشتتتکالت پیش روی مراتع در منط قۀ
سراب سفید تبدیل حدود  11در صد از ارا ضی مرتعی به
باغهای درختان میوه از جمله درختان سیب ،بادام ،آلبالو،
گیالس و زمینهای کشتتاورزی استتت .با توجه به جذابیت
باالی شتتتکو فه ها و گل های این نوع از درخ تان میوه و
محصتتوالت کشتتت شتتده برای زنبورهای عستتل بیشتتتر

شدن گیاهان اسانسدار ،غیر خوش خورار و خاردار مانند
گ یا هانAstragalus Allium sp., Euphorbia larica, :

زنبورداران میل به ا ستقرار کندوهای ع سل در ف صل بهار
در اطراف و دا خل باغ ها و درخ تان میوه و در نزدیکی
زمینهای ک شاورزی دارند .این امر عالوه بر گرده اف شانی

Potentilla Linum album, Daphne sp., spp.,
Convolvulus arvensis, Papaver sp., reptans,
Acroptilon repens, Scrophularia Sisymbrium irio,
Cichorium intybus, Cirsium sp., Echinops sp., sp.,
…Alhagi sp.,

برای دام مناسب نیستند اما برای زنبوران عسل دارای
جذابیت به میزانهای متفاوت میبا شند .البته ب سیاری از
این گیاهان برای زنبورهای عستتل منبع غذایی محستتوب
شتتده و در کالسهای مختلف جذابیت (متوستتط و پایین)
قرار میگیرند .در رابطه با این موضتتوع گفته شتتده که در
مراتع طالقان تیپهای گیاهی ارتفاعات پایین دستتتخوش
ت ییرات زیادی شتتدهاند و دارای پوشتتش گیاهی کمتری
نستتت بت به ستتتایر ت یپ های گ یاهی موجود در منط قه
میبا شند .در حالیکه ق سمت اعظم همان پو شش کم را
گیاهان یکستتتالۀ خاردار و ستتتمی و با خوش خورکی کم
تشتتکیل میدهد ] .[7این موضتتوع در مراتع نیمه استتتپی
قره آقاچ ستتتمیرم بیانگر این استتتت که تیپهای گیاهی
مراتع پایین دستتتت به دلیل چرای بیش از ظرفیت دارای
پوشش کمتری نسبت به سایر تیپهای گیاهی موجود در
منطقه میبا شد و ق سمت اعظم همین پو شش را گیاهان
یکستتاله خاردار و ستتمی و با خوشتتخوراکی کم برای دام
تشتتکیل میدهد .این امر باعث به وجود آمدن مراتع فقیر
یا متوستتط برای چرای دام و چرای زنبوران عستتل شتتده
استتتت که در نهایت پیشتتترفت مراتع به این ستتتمت در
ستتتالهای آتی باعث عدم بهرهبرداری از مراتع حتی برای
چرای زنبوران عستتتل نیز میباشتتتد .این وضتتتعیت باعث
تخریب مراتع ،فرستتتایش خار ،افزایش رواناب ،کاهش

درخ تان میوه و افزایش ثمر و میوه و افزایش محصتتتول
باغها باعث افزایش محصتتول زنبوران عستتل (عستتل ،یله
رویال )...،می شود و در نتی ه باعث افزایش سوددهی برای
زنبورداران و باغداران میشتتود .اما این مستئله دو مشتتکل
اساسی برای مراتع منطقه به وجود آورده است :اول اینکه
این امر باعث عدم استتتتقرار کندوهای عستتتل در مراتع و
استتتتفاده کمتر از گیاهان مرتعی در فصتتتل گلدهی آنها
شده و در نتی ه گرده افشانی بسیاری از گیاهان مرتعی و
تول ید بذر ،برای ستتتتال های آی نده در این گ یا هان کم
میشتتود ،و دوم اینکه در زمان ستتمپاشتتی درختان میوه و
زمینهای کشتتاورزی به دلیل افزایش مرگ و میر و تلفات
زنبورهای عستتتل به دلیل مستتتمومیت ،زنبوردارانی که
کندوهای عستتل را در میان باغ یا مزرعه و یا مراتع پایین
دست مستقر کردهاند م بور به کوچ به قسمتهای مراتع
باالدست هستند اما به دلیل شرایط آب و هوایی نامناسب
و عدم دستتترستتی به مراتع باالدستتت منطقه ،زنبورداران
م بور به کوچ به نواحی دیگر میباشتتتند و در نهایت این
مس تئله باعث کاهش درصتتد تاج پوشتتش و تراکم گیاهان
مهم و با کیفیت مراتع منطقه شده و با گذشت زمان باعث
تخریب و نابودی مراتع به ویژه مراتع پایین دست میشود.
این موضتتوع در ستتایر تحقیقات مورد بررستتی قرار نگرفته
است.
در نهایت میتوان بیان کرد که در ماه فروردین بهطور
کامل منطقه فاقد شایستگی الزم برای زنبورداری میباشد.
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 همچنین.بهترین زمان برای زنبورداری در منطقه استتتت
 مرداد و شتتتهریور نیز امکان زنبورداری وجود،ماههای تیر
دارد اما با شتتروع بارانهای پاییزی و ستترد شتتدن هوا به
 در م موع.ناچار باید کندوها را از مراتع جمعآوری نمود
خرداد ماه اوج زنبورداری در منط قه بوده و پیشتتتن هاد
می شود که زنبورداران در انتهای تاب ستان کندوهای خود
را از منط قه خارج نموده و به م ناطق مطلوبتری انت قال

همچنین کل منطقه در فصلهای بهار و تابستان به لحاظ
کوهستانی بودن و سردی هوا و در نتی ه کوتاه بودن طول
دورۀ گلدهی و حضتتور بیشتتتر گیاهان از خانوادۀ گندمیان
 این تحقیق ن شان.در کالس شای ستگی خوب قرار نگرفت
داد که ماه های فروردین و اردیبهشتتتت در مراتع منطقه
سراب سفید بروجرد منا سب برای زنبورداری نی ست و به
محض مناستتب شتتدن شتترایط آب و هوایی و به خصتتوص

.دهند

در جه حرارت م ناستتتب گ یا هان مورد تو جه زنبور ها به
ستترعت به مرحلۀ گلدهی رستتیده و در نتی ه خرداد ماه
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