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تأثیر لکه هاي اکولوژیک مختلف بر ویژگیهاي کیفی سطح خاك مطالعه موردي (حوضه
صوفیچاي شهرستان مراغه)
مرتضي مفيدي چالن

*1

2

 ،غالمعلي حشمتي

تاريخ دريافت  94/12/4تاريخ پذيرش93/9/ 13

چکیده
براي مديريت اكوسيستمهاي مرتعي ،شناخت اجزاي آن و تأثير متقابل آنها بر يکديگر از جمله
خاک و پوشش گياهي ضروري است .اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير لکه هاي اكولوژيک مختلف پوشش
گياهي بر خصوصيات كيفي سطح خاک با استفاده از مدل تحليل عملکرد چشم انداز و شناسايي معرف
هاي گياهي انجام شد .جهت نمونه برداري  3ترانسکت  35متري در جهت شيب غالب منطقه با روش
تصادفي – سيستماتيک مستقر گرديدند؛ چهار نوع لکه گياهي بوته ،گندميان ،بوته – گندمان و پهن برگ
علفي و خاک لخت بين لکه اي در طول ترانسکت ها شناسايي شدند .از هر لکه  3تکرار مشخص گرديده و
 11شاخص ارزيابي سطح خاک ،طبق روش تحليل عملکرد چشم انداز امتيازدهي شد .نتايج نشان مي
دهد كه هر سه شاخص پايداري ،نفوذپذيري و چرخه عناصر غذايي خاک در بين لکه هاي اكولوژيک
مختلف با هم اختالف معنيدار دارند .بيشترين مقدار پايداري ،نفوذپذيري و چرخه غذايي خاک مربوط به
لکه بوته و كمترين مقدار آن مربوط به خاک لخت مي باشد .مي توان گفت لکه هاي بوته ها و بوته-
گندميان از ويژگيهاي عملکردي بهتري نسبت به ديگر لکه ها برخوردار بودند .بررسي ويژگيهاي عملکردي
لکه هاي اكولوژيک مختلف مي تواند كمک زيادي به شناسايي معرفهاي گياهي موثر در سالمت
اكوسيستم نموده و با ارزيابي اين معرفها مي توان سريعتر و با صرف وقت و هزينه كمتري به وضعيت
كيفي سطح خاک پي برد كه مي تواند گامي مهم براي ارزيابي ،مديريت و برنامه ريزيهاي آينده در اين
اكوسيستم هاي طبيعي باشد.
کلمات کلیدي :لکه هاي اكولوژيک ،ارزيابي كيفي سطح خاک ،مدل تحليل عملکرد چشم انداز ،چرخه
عناصر غذايي ،حوضه صوفي چاي مراغه.

 - 1فارغ التحصيل دكتري علوم مرتع ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
* :نويسنده مسئولmofidi.morteza@gmail.com :
 - 2استاد گروه مرتعداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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مقدمه
مراتع از نظر اقتصادي ،اجتماعي و زيست
محيطي از اهميت ويژهاي برخوردار هستند و در
صورتي كه به طور صحيحي مديريت و بهره
برداري شوند ،مي توانند نقش مهمي در
شکوفايي اقتصاد هر كشور ايفا كنند .به منظور
مديريت جامع و اصولي هر پديدهاي بايد اجزا و
روابط آن را به طور كامل شناخت .اكوسيستم و
به ويژه اكوسيستم هاي مرتعي از اين قاعده
مستثني نيستند ( .)2بنابراين براي مديريت
اكوسيستمهاي مرتعي ،شناخت اجزاي آن و
تأثير متقابل آنها بر يکديگر از جمله خاک و
پوشش گياهي ضروري است .خاک منبع اصلي
كانيهاي ضروري براي رشد موجودات است.
خواص فيزيکي و شيميايي خاک تحت تأثير آب
و هوا و نوع پوششي كه در آن به وجود ميآيد،
تغيير مي كند .پوشش گياهي نقش مهمي را در
فرايندهاي هيدرولوژيک و تغييرات خاک بازي
ميكند (.)11
بررسي روابط جوامع گياهي با عوامل
محيطي از پيچدگي خاصي برخوردار است ،بدين
معني كه اوال متغيرهاي محيطي داراي تغييرات
زيادي هستند .ثانيا بين متغيرهاي محيطي و
گياهان كنش هاي پيچيدهاي وجود دارد ،ثالثا
همبستگيهاي مشاهده شده اغلب با عدم يقين
همراه هستند .به نظر مي رسد بررسي تاثير
پوشش گياهي در ويژگيهاي كيفي و عملکردي
خاک منطقي تر باشد .مرور منابع حاكي از آن

است كه تعدادي از خصوصيات سطح خاک
همبستگي بااليي با ظرفيت باروري و پايداري
خاک دارد ( .)15اخيرا هم مدل تحليل عملکرد
چشم انداز  1به عنوان يکي از روشهاي ساده جهت
تعيين كاركرد اكولوژيک عکس العمل گياهان با
زيستگاه معرفي شده است .اين روش با استفاده
از  11شاخص ويژگيهاي سطحي خاک را
ارزيابي كرده و امتيازهايي كه به هر  11شاخص
داده ميشوند در نهايت به سه معيار پايداري،
نفوذپذيري و چرخه مواد غذايي خاک را تبديل
مي شوند كه بيانگر كيفيت خاک منطقه
ميباشد .اين شاخصها مي توانند با بيش از يک
ويژگي اكوسيستم در ارتباط باشند .يکي از
مهمترين شاخص هاي عملکرد و ساختار
اكوسيستم هاي طبيعي مي تواند معرف هاي
اكولوژيکي باشد ( .)4از اين معرف هاي
اكولوژيکي مي توان به عنوان يک هشدار دهنده
مديريتي در اكوسيتم استفاده نمود و به شناخت
شرايط محيط زيست گياهان دست يافت .معرف
هاي گياهي و خاكي كه به عنوان معرف هاي
اكولوژيکي در يک اكوسيستم طبيعي تعريف
شده است ( )12عبارتند از خصوصيات كمي
قابل اندازه گيري گياهان و پارامترهاي خاكي كه
شرايط پويايي يک زيستگاه يا عرصه طبيعي را
نشان مي دهد (.)15
اهميت شاخصهاي سطح خاک توسط
محققان مختلفي بيان شده است .در اين زمينه
1 - landscape function analysis
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لودويگ  1و همکاران ( )2553نتيجه گرفتند كه
پايداري ،نفوذ پذيري و چرخه غذايي در لکه
هاي پوشش گياهي به طور معني داري باالتر از
بين لکه ها بود( .)9پست  )2553( 2طي بررسي
لکه هاي گونه هاي علفي خوشخوراک و مرغوب
در يک دوره طوالني نشان داد كه خاک اين لکه
ها داراي گنجايش رطوبتي باالتري نسبت به
خاک لخت و گونه هاي يکساله هست(.)11
بستلماير  5و همکاران ( )2551گزارش كردند كه
فرمهاي رويشي مختلف به دليل اختالف در
ساختار داراي اثر متفاوتي بر پايداري خاک
هستند( .)5قدسي و همکاران ( )2512در
بررسي اثر گياهان با فرمهاي رويشي مختلف بر
ويژگيهاي سطح خاک در مراتع نيمه استپي
پارک ملي گلستان نتيجه گرفتند كه بوته ايها
نسبت به فرمهاي ديگر(علف گندمي ،پهن برگ
علفي) ،پايداري سطح خاک را بيشتر افزايش مي
دهند .مشخصه نفوذپذيري تفاوت معني داري را
بين سه فرم رويشي نشان نداد .خاک علف
گندميان درصد بيشتر چرخه عناصر غذايي را
دارا بود اما تفاوت آن با سايرين معني دار
نبود( .)3نتايج پژوهش حشمتي و همکاران
( )2552در ارزيابي كيفي توانمندي اكوسيستم
مرتعي منطقه اينچه برون استان گلستان نشان
داد كه در چشم انداز شمالي ،معيار پايداري و
چرخه غذايي علف گندمي نسبت به بوته بيشتر
ولي نفوذ پذيري بوته نسبت به علف گندمي
1 . Ludwig
2 . Post
3 . Bestelmeyer

بيشتر بود ولي در چشم انداز جنوبي پايداري،
نفوذپذيري و چرخه غذايي فرم بوته نسبت به
علف گندمي باالتر بود( .)1لي 4و همکاران
( )2552در بيابان تنجر چين نشان دادند نفوذ
آب در بوته اي ها نسبت به خاک لخت به طور
معني داري عميق تر بود(.)2
نتايج تحقيقات انجام گرفته نشان ميدهد
كه هر گونه يا فرم رويشي پوشش گياهي در
مناطق مختلف تأثير ويژهاي بر خصوصيات خاک
دارد ،از طرفي با توجه به سير بياياني شدن
مراتع ناگزير به اجراي عمليات اصالحي و كشت
گونه هاي مقاوم در سطح مراتع هستيم و از
آنجايي كه اكوسيستمهاي مرتعي خشک و نيمه
خشک داراي شرايط اكولوژيک شکننده و
محدوديت در استقرار قطعه هاي گياهي مي
باشند و ورود گونه هاي غير بومي ممکن است
سبب بروز تأثيرات منفي در خصوصيات خاک و
عملکرد مرتع شود .ارزيابي ميزان سالمت و
وضعيت اكوسيتمهاي مرتعي در طول زمان در
برابر عکس العملهاي محيطي و مديريتي براي
بهره برداران اين نوع اكوسيستمها از اهميت
بااليي برخوردار است در نتيجه بهتر است از نظر
ويژگيهاي ساختاري و عملکردي به صورت جزئي
تري به اين موضوع پرداخته شود؛ شناخت
عملکرد يک اكوسيتم طبيعي نياز به آگاهي از
مشخصه ها و معرف هاي خاكي و گياهي دارد
كه بتوان به توانمندي و پتانسيل آن اكوسيستم
4 . Li
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پي برد .بنابراين اين پژوهش با هدف مقايسه
تاثير لکه هاي اكولوژيک مختلف پوشش گياهي
بر خصوصيات كيفي سطح خاک (پايداري،
نفوذپذيري و چرخه عناصر غذايي) با استفاده از
مدل تحليل عملکرد چشم انداز انجام شد چرا
كه شناخت ويژگيهاي عملکردي لکه هاي
اكولوژيک مختلف ،روابط حاكم و تعميم دادن
نتايج حاصل در مناطق مشابه ،مي تواند كمک
زيادي به شناسايي معرفهاي گياهي موثر در
سالمت مرتع نموده و با ارزيابي اين معرفها مي
توان سريعتر و با صرف وقت و هزينه كمتري به
وضعيت كيفي سطح خاک و ميزان شاخصهاي
پايداري ،نفوذپذيري و چرخه عناصر غذايي خاک
پي برد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه بخشي از مراتع
شهرستان مراغه با مساحت  3255هکتار و
موقعيت جغرافيايي  41درجه و  22دقيقه طول
شرقي و  52درجه و 55دقيقه عرض شمالي واقع
گرديده است .ارتفاع از سطح دريا در اين منطقه
 2552متر ،و متوسط بارندگي منطقه 425

ميليمتر ميباشد .جهت برداشت داده ها 3
ترانسکت  35متري در جهت شيب غالب منطقه
با روش تصادفي – سيستماتيک مستقر گرديدند.
سپس انواع لکه هاي اكولوژيک بر اساس فرم
رويشي (بوته ،گندميان ،پهن برگ علفي ،و يا
تركيبي از بوته  -گندميان در طول ترانسکت ها
شناسايي شدند .سپس در امتداد هر ترانسکت از
هر فرم رويشي تعداد  3تکرار به صورت تصادفي
در طول ترانسکتها مشخص گرديده و 11
شاخص ارزيابي سطح خاک در آنها طبق روش
تحليل عملکرد چشم انداز امتياز دهي شدند
جدول ( .)1در نهايت با استفاده از نرم افزار روش
تحليل عملکرد چشم انداز كه در محيط اكسل
طراحي شده است( )14وضعيت سطح خاک در
سه مشخصه اصلي ( پايداري ،نفوذپذيري و
چرخه غذايي) متمركز گرديد كه تعيين كننده
ويژگيهاي خاک در هر فرم رويشي مي باشد.
سپس براي مقايسه آماري ويژگيهاي خاک
فرمهاي رويشي مختلف از آزمون تجزيه و تحليل
واريانس استفاده گرديد و به بمنظور مشاهده
منابع تغييرات درون گروهي ،از آزمون مقايسه
دانکن استفاده شد .تجزيه و تحليل داده ها در
محيط نرم افزار نرم افزار  Spssانجام شد.
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جدول  - 1شاخصهاي ارزيابي ويژگيهاي سطح خاک در مدل تحليل عملکرد چشم انداز()14
شاخص ها

پایداري

حفاظت در برابر پاشمان



پوشش گياهان چند ساله

تعداد طبقات

تفسیر

نفوذپذیري

چرخه مواد غذایی

3

حساسيت به فرسايش در برابر قطرات باران





4

ارزيابي سهم بخش هاي زيرزميني در پروسه چرخه مواد غذايي





15

ارزيابي دسترسي مواد آلي سطح خاک براي تجزيه و چرخه مواد غذايي



4

شاخصي براي پايداري سطح خاک ،مقاومت به فرسايش و دسترسي مواد غذايي
ارزيا بي وضعيت مواد پوسته سطح خاک كه مستعد فرسايش بادي و آبي مي باشد

الشبرگ



پوشش نهانزادان



شکستگي پوسته



4

نوع و شدت فرسايش خاک



4

ارزيابي ميزان هدر رفت خاک در ناحيه سنجش

مواد رسوبي



4

ارزيابي طبيعت و حجم رسوبات منتقل و ته نشين شده

3

ارزيابي از نظر ظرفيت انها براي جذب و نگهداري منابع متحرک ،بذرها مواد سطح خاک و
مواد آلي

طبيعت سطح خاک





3

ارزيابي ميزان سهولت تخريب خاک به طور مکانيکي

آزمايش پايداري در برابر رطوبت





4

ارزيابي ميزان پايداري قطعات خاک در برابر مرطوب شدن سريع



4

طبقه بندي بافت خاک سطحي



ناهمواري سطح خاک

بافت
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نتایج
هاي،Agropyron trichophorum
 Bromus tomentellus ،barbataو از پهن
برگان علفي مي توان به گونه هاي Trifolium
 Verbasum speciosum ،repensاشاره كرد.
همچنين براي خاک لخت بين لکه ها نيز ارزيابي
ويژگيهاي سطحي صورت گرفت كه نتايج در
جدول ( )2آمده است.

پس از استقرار ترانسکتها در جهت شيب
غالب چهار نوع لکه گياهي مختلف شامل بوته،
گندميان ،بوته-گندميان و پهن برگان علفي در
طول ترانسکتها شناسايي گرديدند .اكثر بوته ها
مربوط به گونه هاي Acantholimon
 Acanthophyllum sp ،bracteatumو Noaea
mucronataبودند .از گندميان مي توان به گونه

Stipa

جدول - 2نتايج ارزيابي ويژگيهاي سطحي خاک لکه هاي اكولوژيک مختلف و خاک لخت
شاخص ها

بوته

گندميان

بوته  -گندميان

پهن برگ علفي

خاک لخت

حفاظت در برابر پاشمان

4/4

2/4

4/1

5/4

1/5

پوشش گياهان چند ساله

5/4

2

5

2

1

الشبرگ

5/1 Lm

1 Lm

5 Lm

5 Lm

1Tm

پوشش نهانزادان

2

1

2

1

1

شکستگي پوسته

5

5

2/4

5

2/1

نوع و شدت فرسايش خاک

5/1

5/4

5/4

5/1

2

مواد رسوبي

2

5

2/4

2/1

4

ناهمواري سطح خاک

2/4

2

2

2

1/4

طبيعت سطح خاک

2/2

2/4

2/4

2/4

2/3

آزمايش پايداري در برابر رطوبت

5

5

5

5

5

بافت

2

2

2

2

2

نتايج ارزيابي ويزگيهاي خاک سطحي فرمهاي
رويشي مختلف نشان مي دهد كه بيشترين
مقدار شاخص حفاظت در برابر پاشمان به لکه-
هاي اكولوژيک بوته و بوته -گندميان تعلق دارد

و كمترين مقدار آن مربوط به گندميان و خاک
لخت مي باشد .پوشش گياهان چند ساله و
الشبرگ براي لکه رويشي بوته بيشترين مقدار و
كمترين مقدار آنها مربوط به گندميان و خاک
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شاخصهاي پايداري در برابر رطوبت و بافت در
بين لکه هاي اكولوژيک مختلف يکسان ميباشد.
نتايج آزمون تجزيه واريانس سه مشخصه اصلي
پايداري ،نفوذپذيري و چرخه غذايي سطح خاک
براي لکههاي اكولوژيک مختلف در جدول ()5
ارائه شده است .نتايج نشان مي دهد كه هر سه
شاخص پايداري ،نفوذپذيري و چرخه غذايي در
بين لکه هاي اكولوژيک مختلف با هم اختالف
معني دار دارند .در نتيجه ميانگينها با استفاده از
آزمون دانکن گروهبندي شدند كه نتايج آن در
شکلهاي (1تا  )5آمده است.

لخت مي باشد .شکستگي پوسته در لکه هاي
رويشي بوته ،گندميان و پهن برگان علفي مقدار
مساوي دارد .بيشترين مقدار شاخص نوع و
شدت فرسايش مربوط به بوته و پهن برگان
علفي مي باشد .خاک لخت بيشترين مقدار
شاخص مواد رسوبي را به خود اختصاص داده
است .شاخص ناهمواري سطح خاک براي بوته-
ايها مقدار بيشتري نسبت به لکه هاي رويشي
ديگر دارد .ميانگين شاخص طبيعت سطح خاک
در بين لکه هاي رويشي مختلف نزديک بهم بوده
و بيشترين مقدار آن مربوط به بوته ها مي باشد.

جدول  - 5نتايج آزمون تجزيه واريانس شاخص هاي پايداري ،نفوذپذيري و چرخه غذايي لکه هاي اكولوژيک مختلف
شاخص

پايداري

نفوذپذيري

چرخه غذايي

منبع تغييرات

درجه آزادي

MS

فرمهاي رويشي

4

139/12

خطا

25

2/23

كل

24

-

فرمهاي رويشي

4

195/24

خطا

25

5/22

كل

24

-

فرمهاي رويشي

4

514/52

خطا

25

2/23

كل

24

-

** اختالف معني دار در سطح  1درصد

F

**

19/29

**

32/22

**

114/54

Sig

5/555

5/55

5/55
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شکل -1تغييرات ميانگين شاخص پايداري خاک در بين فرمهاي رويشي مختلف

شکل -2تغييرات ميانگين شاخص نفوذپذيري خاک در بين فرمهاي رويشي مختلف
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شکل-5تغييرات ميانگين شاخص چرخه عناصر غذايي خاک در بين فرمهاي رويشي مختلف

مقايسه ميانگين شاخص پايداري خاک در
بين لکه هاي اكولوژيک مختلف نشان مي دهد
كه بيشترين مقدار پايداري مربوط به لکه بوته و
كمترين مقدار آن مربوط به خاک لخت مي باشد
و بين لکه هاي اكولوژيک مختلف اختالف معني
دار آماري وجود دارد .بيشترين مقدار شاخص
نفوذ پذيري متعلق به لکه بوته و كمترين مقدار
آن متعلق به خاک لخت مي باشد و اختالف بين

لکه بوته و بوته  -گندميان معني دار نيست ولي
اين دو نوع لکه با ديگر لکه ها و خاک لخت
اختالف معني دار دارند .از نظر شاخص چرخه
عناصر غذايي بين كليه فرمهاي رويشي و خاک
لخت اختالف معني دار آماري وجود دارد و
ميانگينها در پنج گروه قرار گرفته اند كه
بيشترين مقدار مربوط به لکه بوته و كمترين
مقدار مربوط به خاک لخت مي باشد.

بحث و نتیجه گیري
ارزيابي ويژگيهاي سطح خاک لکه هاي
اكولوژيک مختلف و خاک لخت نشان داد كه
ويژگيهاي سطح خاک لکه هاي رويشي مختلف
با هم اختالف معنيدار دارند كه با نتايج
بستلماير و همکاران ;2551 ،قدسي و همکاران،

 )2512مطابقت دارد(5و .)3لکه ها سطحي از
اكوسيستم اند كه منابع در آن تجمع مي يابند و
فواصل بين لکه ها سطحي مي باشند كه منابع از
آن منتقل شده اند( .)13اين لکه ها از نظر نوع،
اندازه ،تركيب و عملکرد با يکديگر نفاوت دارند و
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به صورت پايه هاي منفرد گياهي ،گروهي از پايه
هاي گياهي ،تخته سنگها و يا هر مانعي كه
بتواند منابع را حفظ كند ديده مي شوند كه
ميزان عملکرد هر يک از آنها با يکديگر تفاوت
مي كند ( .)12به عبارتي اختالف در ساختار لکه
هاي رويشي مختلف باعث متفاوت بودن تاثير
آنها بر شاخصهاي پايداري خاک مي گردد .در
بين لکه هاي اكولوژيک مي توان گفت لکه هاي
بوته ها و بوته  -گندميان از ويژگيهاي عملکردي
بهتري نسبت به ديگر لکه ها برخوردار هستند
به طوري كه بيشترين مقدار شاخصهاي پايداري،
نفوذپذيري و چرخه عناصر غذايي را به خود
اختصاص دادهاند .قدسي و همکاران ()2512
گزارش كردند كه بوتهاي ها به دليل برخورداري
از تاج پوشش گسترده و خوابيده بر روي زمين و
همچنين سيستم ريشهاي قوي و عميق نسبت
به لکه هاي رويشي ديگر پايدارتر هستند به
صورتي كه ارتفاع كم تاج پوشش گونه هاي
،Acantholimon
bracteatum
 Acanthophyllum spو همچنين تراكم باال در
قسمت پايه و ساقه گياه باعث حداكثر حفاظت
خاک و در نتيجه پايداري باالي آنها مي گردد و
بديهي است كه نسبت به فرمهاي رويشي ديگر
شاخصهاي نفوذپذيري و چرخه عناصر غذايي در
آنها باالتر باشد()3؛ كه با نتايج (جعفري و
همکاران ;2552 ،قدسي و همکاران;2512 ،
عابدي و همکاران )2551 ،مطابقت
دارد(2و3و .)1اگر چه لکه هاي بوته -گندميان و
پهن برگان علفي نيز از پايداري مناسبي
برخوردار مي باشند كه به دليل رشد گونه هاي

گندميان در البه الي بوته ها ميزان شاخ و برگ
در واحد سطح افزايش پيدا مي كند كه در
نهايت باعث افزايش تجزيه بقاياي گياهي شده و
در نهايت شاخصهاي پايداري ،نفوذپذيري و
چرخه عناصر غذايي افزايش پيدا مي كنند .از
نظر شاخص نفوذ پذيري اگر چه بين لکه هاي
رويشي مختلف تفاوت معني دار آماري وجود
دارد اما اين شاخص براي لکه هاي بوته ايها و
بوته -گندميان معني دار نشده است كه مي تواند
به علت يکنواختي در بافت خاک ،پوشش باال و
يکنواخت الشبرگ در زير گياهان و همچنين
ابعاد بزرگ گونه هاي بوته اي و گندميان باشد
به طوري كه رشد گونه اي مثل Bromus
 tomentellusدر البه الي بوته هاي
 Acantholimon bracteatumباعث افزايش
شاخصهاي حفاظت در برابر پاشمان و پوشش
گياهان چند ساله براي اين لکه ها شده كه منجر
به افزايش شاخص هاي پايداري ،نفوذپذيري و
چرخه عناصر غذايي در خاک اين لکه ها مي
شود .در ارتباط با لکه هاي رويشي پهن برگان
علفي نيز مي توان گفت با توجه به اينکه غالبا از
گونه هاي Verbasum ،Trifolium repens
 speciosumتشکيل شده بودند كه تقريبا از تاج
پوشش متراكم و گسترده اي برخوردار بودند و
سطح قابل مالحظه اي را به خود اختصاص داده
بودند بنابراين از پايداري مناسبي برخوردار بوده
و ميانگين شاخصهاي نفوذپذيري و چرخه غذايي
نيز در آنها قابل توجه مي باشد .شاخصهاي
پايداري ،نفوذپذيري و چرخه عناصر غذايي گونه
هاي گندميان به جهت ارتفاع باال و متراكم
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اين معرفها مي توان سريعتر و با صرف وقت و
هزينه كمتري به وضعيت كيفي سطح خاک و
 نفوذپذيري و چرخه،ميزان شاخصهاي پايداري
عناصر غذايي خاک پي برد؛ اين معرفهاي گياهي
مي تواند به عنوان يک هشدار دهنده مديريتي
در اكوسيستم مورد استفاده قرار گيرد كه مي
تواند گامي مهم براي ارزيابي و مديريت مرتع و
برنامه ريزيهاي آينده اين اكوسيستم هاي
.طبيعي باشد

نبودن تاج پوشش نسبت به فرمهاي رويشي
 با توجه به اينکه هم اكنون.ديگر پايين مي باشد
 سير،در كشور بر اثر شدت بهره برداري از مراتع
بياباني شدن در مراتع افزايش يافته و اين امر
موجب اجراي برخي برنامه هاي اصالحي در
كشور شده است كه شامل كشت برخي گونه
 لذا بررسي.هاي مقاوم در سطح مراتع مي باشد
ويژگيهاي عملکردي لکه هاي اكولوژيک مختلف
مي تواند كمک زيادي به شناسايي معرفهاي
گياهي موثر در سالمت مرتع نموده و با ارزيابي
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چكيده
پرورشدهندگان زنبورعسل عالوه بر آگاهي از بيولوژي زنبورعسل ،نيازمند شناسايي گونههاي گياهي و
همچنين نوع و مقدار شهد و گرده و طول دوره گلدهي گياهان هستند .با استفاده از اين اطالعات و با
توجه به شرايط آب وهوايي مناطق مختلف ميتوان در استفاده بهينه از منابع غذايي مختلف در تغذيه
زنبورعسل و اقتصاديتر نمودن اين فعاليت ،گام اساسي برداشت .اين تحقيق در حوزه آبخيز گلهدار
بهمنظور شناسايي و تعيين گونههاي گياهي مورد استفاده زنبورعسل در هر منطقه و تعيين زمان
مناسب جهت استقرار كندوها بر اساس زمان گلدهي گياهان انجام گرفت .حوزه آبخيز گلهدار با
مساحت  32235هكتار ،حداقل ارتفاع  485متر و حداكثر ارتفاع  1255متر از سطح دريا در جنوب
استان فارس واقع شدهاست  .در اين مطالعه ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافي و عكس هوايي،
تيپبندي اوليه گياهان منطقه انجام شد .پس از شناسايي گياهان مورد استفاده زنبورعسل ،تراكم و
درصد تاج پوشش اين گياهان در مكانهاي اين حوزه تعيين گرديد ،عالوه بر اين شش تيپ گياهي
Veronica
غالب در اين مناطق مشخص شد .بررسي دادهها نشان داد كه جنسهاي گياهي
 Plantago ،Calendulaو ، Sileneباالترين درصد تراكم نسبي فرم رويشي علفيAstragalus ،
 Convolvulus acanthocladus ،fasiculifoliusو  Platychaete aucheriباالترين درصد تراكم نسبي
فرم رويشي بوتهاي و  Ziziphus spina-christiiو  Amygdalus eburneaباالترين درصد تاج پوشش
فرم رويشي درختي و درختچهاي مورد استفاده زنبورعسل را داشتهاند و بازه زماني غالب گلدهي
تيپهاي گياهي مورد استفاده زنبورعسل در مكانهاي مورد مطالعه از اواسط اسفند تا اواخر
ارديبهشت است .لذا اين دوره با توجه به گلدهي مناسب گياهان شناسايي شده مورد استفاده
زنبورعسل در منطقه ،مناسبترين زمان براي استفاده زنبورداران است.
كلمات كليدي :زنبورعسل ،فلور ،تقويم زنبورداري ،فرم رويشي ،حوزه آبخيز گلهدار
 . 1استاديار پژوهشي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس .ر نويسنده مسئول59175572742 :و 57157255452
Email: ab_karimi2003@yahoo.com, karimihamid9@gmail.com
 . 2دانشيار آموزشي مركز آموزش عالي امام خميني(ره)  ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي.
 . 5مربي پژوهشي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس.
 . 4كارشناس ارشد پژوهشي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس.
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مقدمه
زنبورعسل عالوه بر توليد عسل و ديگر
فراوردههاي كندو ،در افزايش بازده اقتصادي
محصوالت كشاورزي نقش بسزايي دارد .يكي
از مهمترين راههاي حفاظت و افزايش
جمعيتهاي زنبورعسل كشور ،شناخت
پتانسيلهاي گياهي مورد استفاده زنبورعسل
ميباشد .بعالوه تعيين دوره گلدهي گياهان
فوق در هر منطقه از اهميت زيادي برخوردار
است .با استفاده از اين اطالعات زنبورداران
ميتوانند در زمانهاي معين به مناطق رويشي
گياهان مذكور كوچ كنند و ضمن تقويت
جمعيت كندوها ،ميزان برداشت عسل از هر
كندو را افزايش دهند .از سوي ديگر تنظيم
زمان مناسب كوچ كندوها به مناطق مستعد،
در گردهافشاني به موقع گلهاي گياهان و
حفظ فلور گياهي منطقه نقش بسيار مهمي
دارد .با توجه به تنوع گياهان مورد استفاده
زنبورعسل در كشورمان ،متأسفانه تاكنون به
اين مسئله توجه كافي نشدهاست .بنابراين با
انجام تحقيقاتي در زمينه تعيين گياهان مورد
استفاده زنبورعسل در مناطق و شرايط آب و
هوايي مختلف ،ميتوان در تهيه تقويم
زنبورداري ،استفاده بهينه از منابع ،مديريت
مطلوب زنبورعسل و اقتصاديتر نمودن اين
فعاليت گام اساسي برداشت.
استان فارس با مساحتي بالغ بر 124
هزار كيلومتر مربع ،بهدليل برخورداري از سطح
وسيع مراتع و تنوع آب وهوايي و گياهي يكي
از استانهاي مهم كشور در زمينه زنبورداري
بهشمار ميآيد .اين استان با وجود بالغ بر
 155/555كلني زنبورعسل ،بهواسطه سطح

وسيع مراتع و تنوع آب و هوايي و گياهي،
همهساله پذيراي تعداد بسيار زيادي زنبوردار از
استانهاي مجاور ميباشد .با توجه به اطالعات
بهدست آمده از مطالعه اوليه مناطق مختلف
استان فارس در قالب طرح شناسايي گياهان
مورد استفاده زنبورعسل در استان فارس و در
راستاي كاربردي نمودن اين اطالعات و با
توجه به اهميت و استقبال زنبورداران از حوزه
آبخيزگلهدار در استان فارس ،در اين تحقيق
اقدام به شناسايي گياهان و تهيه تقويم
زنبورداري شد.
در يک پژوهش گونههاي گياهي شهدزا
و گردهزاي استان فارس جمعآوري و شناسايي
شد .در اين مطالعه  572گونه مربوط به 82
تيره گياهي و  273سرده (جنس) جمعآوري و
شناسايي گرديد .از اين تعداد ،بيشترين
گونههاي شهدزا و گردهزا متعلق به تيرههاي
پروانهآسا
(،(Asteraceae
مينا
) ،(Papilionaceaeنعناع )،(Lamiaceae
گلسرخ ) ،(Rosaceaeچتريان )،(Apiaceae
شببو ) (Brassicaceaeو درصد كمي از
تيرههاي مختلف ديگر بود .از بين گونههاي
گياهي جمعآوري شده تعداد  23گونه داراي
جذابيت عالي 147 ،گونه داراي جذابيت خوب،
 157گونه داراي جذابيت متوسط و  35گونه
داراي جذابيت ضعيف ميباشند ( 13و .)14
از آنجايي كه در منابع مختلف ،گردههاي
گياهان خانواده پروانهآسا و مينا از نظر ارزش
غذايي ،بهخصوص ميزان پروتئين گردهاي با
تمام اسيدآمينههاي ضروري ،جزء گردههاي
عالي طبقهبندي شدهاند ( )12عسلهاي
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توليدي اين تيرهها نيز از كيفيت مطلوب
برخوردار ميباشند.
گزارشهايي مبنيي بير وجيود ميواد جيذاب و
مغذي در گردههياي تيازه گيلهيا ماننيد - 24
متيلن كلسترول ،استروكاروتينوئيد 2 ،2،و 12
اكتادك تري انوئيک اسييد ،جيبرلييک اسييد،
فيتوسترولها و غيره كه باعث جلب زنبورعسيل
ميشوند نيز بيانگر اين مسئله است (15 ،8 ،2
و .)25
در مطالعه نظريان و همكاران ( )1998نيز تيره
مينا از نظر تعداد گونه در اولويت اول قرار
داشتهاست ( .)25مطالعات منافي ( )1994در
زمينه بررسيهاي گرده شناختي عسلهاي
آذربايجان نشان داد كه حدود  85درصد دانه
گرده موجود در عسلهاي شهرستان خوي
مربوط به تيره مينا بوده است (.)17
بررسيها نشان ميدهد كه رنگ گل ،ميزان
تراكم گونههاي گياهي منطقه ،شرايط آب و
هو ايي از قبيل وزش باد ،دماي هوا و وجود ابر
نقش بسيار موثر در فعاليت چراي زنبوران
كارگر در منطقه دارد ( .)7گردهافشاني گياهان
تيره مينا در اروپا اغلب به وسيله زنبور صورت
مي گيرد .به اين ترتيب به نظر ميرسد كه
گردهافشاني به وسيله زنبور يكي از عوامل مهم
پراكنش زياد اين تيره نسبت به ساير تيرهها
باشد .اكثر گياهان تيره پروانهآسا نيز كه بر
اساس نتايج بدست آمده از نظر تعداد گونه در
اولويت دوم قرار دارد ،نقش بسيار مهمي در
تقويت زمينهاي كشاورزي و مرتعي ايفا
ميكنند .بر اساس اطالعات موجود گياهان اين
تيره ازت هوا را جذب و توسط ريشه در خاك

ذخيره ميكنند لذا در احياي مراتع نقش
مهمي دارند (.)2
قليچنيا ( )1997در مطالعات خود نشان داد كه
حدود  25درصد از گياهان مورد استفاده
زنبورعسل در مراتع ييالقي مازندران مربوط به
تيره پروانهآسا بوده است ( .)15همچنين
افضلي و همكاران ( )1997در بررسيهاي خود
نشان دادند كه از حدود  95جنس گياهان
مورد استفاده زنبورعسل شناسايي شده در
استان گيالن  55درصد مربوط به تيره
پروانهآسا ميباشد ( .)1اسدي و همكاران
( 22 )1997درصد گياهان مورد استفاده
زنبورعسل شناسايي شده در استان مركزي را
مربوط به تيره مينا و  12درصد آنها را مربوط
به تيره پروانهآسا دانسته است (.)2
قريشي و همكاران ( )2555گردههاي
موجود در  15نمونه عسل مربوط به نقاط
مختلف استان خراسان را استخراج و به روش
استوليز تيمار نمودند .دانههاي گرده هر نمونه
عسل با استفاده از اختصاصات مورفولوژيكي
آنها شناسايي شده و تركيب نسبي گردهها در
هر نمونه تعيين گرديد .نتايج نشان داد كه
طيف تنوع گردهاي عسلهاي مطالعه شده
حداقل  11و حداكثر  22تيپ گردهاي است
(.)11
در مطالعه پوشش گياهي حوزه آبخيز
روضهچاي با استفاده از روشهاي
اكوفيتوسوسيولوژي تعداد  145گونه عسلخيز
در قالب  9جامعه گياهي جمعآوري و
شناسايي شد (.)12
استفاده بيشتر زنبوران عسل ازگونههاي
زراعي و مرتعي به دليل وجود مواد جذاب و
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مغذي در شهد و گرده گلهاي آنها ست.
بديهي است استفاده از اين گونهها (گونههاي
خوشخوراك) در طرحهاي مختلف كشاورزي،
احياي مراتع و جنگلداري عالوه بر احياي
پوشش گياهي مناطق ،در پرورش زنبورعسل،
گردهافشاني و انتشار بيشتر گونهها مؤثر خواهد
بود (.)9
در مطالعهاي ،شناسايي گلهاي مورد
استفاده زنبورعسل با استفاده از رنگ گردههاي
گل انتقال داده شده به وسيله زنبورعسل به
داخل كندو در دانشگاه ايالتي نيويورك انجام
شد .نتايج نشان داد شناسايي رنگ ساچمههاي
گرده ،روشي جهت شناسايي نوع گلهاي
منطقه است كه بروز تغييرات در توليد گرده را
در طول روز يا ماه مشخص ميكند .براي
شناسايي دقيق دانههاي گرده تنها رنگ آنها
كافي نبوده بلكه بايد رنگ گرده گلهايي را كه
زنبوران عسل روي آنها فعاليت ميكنند ،نيز
مشخص نمود و با رنگ گردههاي سبد گرده
در هنگام بازگشت زنبوران به كلني مقايسه
كرد تا بتوان تشخيص داد كه زنبوران عسل از
كدام يک از گونههاي گياهي ،گرده جمعآوري
نمودهاند .همچنين توزيع رنگ ساچمههاي
گرده در طول روز تغيير مينمايد (.) 24
در يک بررسي در اوكالهما گزارش شد
كه برخي از گياهان تنها گرده و برخي تنها
شهد توليد ميكنند ،اما اكثريت گياهان تامين
كننده هر دو ميباشند .زنبورداران با تجربه
آموختهاند كه در چند سال توانايي گياهان
براي توليد شهد و گرده متفاوت است .اين
تغييرات ممكن است در نتيجه آب و هوايي
(شرايط خشكسالي) ،تغييرات در محصوالت

كشاورزي ،آسيب حشرات گياهخوار ،و نصب و
راه اندازي پروژههاي آبياري باشد .زنبورداران
بايد توجه داشته باشند در زمان فراواني نسبي
گياهان ،مهم است كه مدت استفاده زنبورعسل
از شهد (ماندن روي شكوفه گل) مورد توجه
قرار گيرد (.)19
انتقال به موقع كندوها به مزرعه و باغ
ميتواند يک معيار كامل در گردهافشاني موفق
باشد ،مخصوصاً در مواردي كه محصول براي
زنبور در مقايسه با گياهان ديگر چندان جالب
نيست .بهطوركلي انتقال كندوها به مزرعه در
درختهايي مثل گالبي كه داراي جذّابيت
كمتري هستند بايد موقعي باشد كه  23درصد
و يا بيشتر گلهاي آن شكوفه كردهباشند .در
مورد گيالس اين زمان موقعي است كه گلها
باز شدهباشند (.)18
كوك  1و همكاران ( )2555تاثير كيفيت
گرده روي رفتار تغذيهاي زنبورعسل را بررسي
و مشاهده نمودند كه تمايل زنبور به استفاده از
گرده دانههاي روغني بيشتر از گرده حبوبات
است .با توجه به اينكه گرده دانههاي روغني
در مقايسه با گرده حبوبات حاوي
امينواسيدهاي مورد نياز زنبورعسل (والين،
لوسين و ايزولوسين) بيشتري هستند لذا
ميتوان اين مسئله را به تمايل زنبورعسل به
استفاده از گرده با كيفيت بهتر نسبت داد (.)3
تعدادي از محققين ايرلندي با بررسي
تغييرات فصل در منابع شهد و گرده زنبورعسل
در ضمن جمعآوري نمونههاي شهد و گرده هر
دو هفته يک بار ،تعداد  72نوع گرده را
. Cook

1
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شناسايي كردند و نتيجه گرفتند كه
تغييرات فصل در گونههاي غالب آشكار بوده
است و بيشترين تغييرات گونههاي علوفهاي
مربوط به ماههاي ژوئن و ژوالي بوده است.
همچنين اظهار داشتند كه منابع مهم گرده
گل در شروع هر سال درختان بوده ،در حالي
كه در طول تابستان و پاييز سايرگياهان و
بوتهها بودهاند ( .)4كارك  1و همكاران()1997
در بررسي نحوه كوچ كندوهاي زنبورعسل براي
گردهافشاني و توليد عسل به معرفي  25گونه
مهم گياهي بهعنوان منابع شهد در مناطق
پرداختند كه در اين ميان ،گياهان مولد
دانههاي روغني را جزو منابع شهد غالب در 2
تا  9منطقه ،خلنگ يا خاربن را فقط در شمال
و توتك وهي را فقط در يک منطقه جزو منابع
شهد غالب معرفي كردند (.)3
در يک مطالعه در رابطه با توليد شهد
روي گونههاي مختلف پياز گزارش شد كه
بعضي از گونههاي اين جنس نسبت به پياز
معمولي ) (Allium cepaحجم بيشتري شهد
توليد ميكنند (.)23
رزاقي كمرودي ( )2555در مطالعه فعاليت
زنبورعسل روي گياهان حوزه آبخيز نوررود به
روش مشاهده مستقيم 45 ،تيره 94 ،سرده
(جنس) و  124گونه گياهي شناسايي را نمود.
نتايج نشان داد كه بيش از  %34گونههاي مورد
استفاده زنبورعسل در منطقه ،داراي فرم علفي
پايا هستند و بعد از آن به ترتيب فرمهاي
درخت ،درختچه ،بوتهاي ،علفي دوساله ،علفي
يکساله داراي ارزش زيادي هستند و فرم
. Carreck,

1

رويشي گندميان علفي
برخوردار است (.)21

از اهميت كمتري

مواد و روشها
حوزه آبخيز گلهدار با مساحت 32235
هكتار در جنوب استان فارس و در منطقه
گرمسيري استان واقع شدهاست ،متوسط
بارندگي منطقه  212ميليمتر ،ميانگين دما
 23/4درجه سانتيگراد ،ميانگين حداقل دما
 12/8درجه سانتيگراد و ميانگين حداكثر دما
 54درجه سانتيگراد ميباشد .اين منطقه
همهساله از اواسط پاييز تا اواخر بهار سال بعد
پذيراي تعداد زيادي زنبوردار ميباشد .اين
حوزه از شرق به روستاي چاه خالو و بخش
مركزي مهر ،از شمال به ارتفاعات عالمرودشت،
از جنوب به ارتفاعات مشرف به عسلويه و از
غرب به ارتفاعات منطقه جم و ريز منتهي
ميشود .حداقل و حداكثر ارتفاع منطقه
بهترتيب  485و  1255متر از سطح دريا است.
براي انجام اين طرح از غرب حوزه آبخيز تا
منتهياليه شرقي حوزه با توجه به تغييرات
پوشش گياهي ،حداقل پنج نقطه كه از نظر
زنبورپذيري از اهميت بيشتري برخوردار است،
انتخاب و با هماهنگي زنبوردار ،مطالعه گرديد.
روش تحقيق
در اين مرحله مقدمات كار شامل جمعآوري
كليه اطالعات و تحقيقات انجام شده مرتبط با
اين تحقيق و تهيه عكسهاي هوايي 25555
 1:و نقشههاي توپوگرافي (جاي نگاري)
 1: 35555منطقه فراهم گرديد .پس از تهيه
عكسهاي هوايي ،آنها را تفسير و تيپبندي
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اوليه انجام شد (تصوير  .)1سپس بر مبناي
نقشه توپوگرافي و با استفاده از ساير نقشهها،
نقشه واحدهاي كاري تهيه گرديد كه مبناي
مطالعات صحرايي شد.
مطالعه پراكنش و جذابيت گياهان منطقه
با حضور ميداني مداوم و به همراه مشاهده
فعاليت زنبوران روي هر گياه و سپس استقرار
ترانسكت به همراه پالتاندازي و تعيين دوره
گلدهي مشخص گرديد.
بررسي پوشش گياهي منطقه
با استفاده از عكسهاي هوايي به مقياس
 1 :35555و نقشههاي توپوگرافي،
زمينشناسي ،ارزيابي منابع و قابليت اراضي
جهت ،شيب و طبقات ارتفاعي به مقياس
 ،1: 35555نقشه اوليه واحدهاي گياهي
(جنگل و مرتع) تهيه شد .پس از تهيه نقشه
اوليه و مقدماتي با بازديدهاي صحرايي ،انواع
تيپها و مرز واحدهاي همگن در مراتع به
روش فيزيونومي ي فلورستيک يعني شناسايي
گونههاي غالب و اندازهگيري تركيب
فلوريستيكي آنها از طريق نمونهگيري و ثبت
گونههاي همراه انجام شد .پس از برداشتها و
اندازهگيريهاي صحرايي از تيپهاي گياهي،
وضعيت موجود پوشش گياهي مشخص شد .با
استفاده از روش ترانسكت -پالت در نقاط
معرف منطقه مورد مطالعه،گونههاي اصلي
تشكيل دهنده تيپهاي گياهي ( 5تا  3گونه
غالب) مشخص و برحسب غالب بودن متوسط
درصد پوشش تاجي گونهها ،نسبت به تعيين
تيپ اقدام گرديد .براي اندازهگيري ويژگيهاي

پوشش گياهي ،در نقاط كمشيب ،دشتي و پر
تراكم گياهي از يک قاب فلزي به ابعاد × 25
 23سانتيمتر و در دامنهها و ارتفاعات كه
پوشش از تراكم كمتري برخوردار بود از قاب
چوبي  1در  1متر مربعي به تعداد حداقل 55
عدد استفاده گرديد .براي تعيين مشخصههاي
گونههاي درختي و درختچهاي حدود  55پايه
از انواع گونههاي جنگلي در هر قطعه نمونه
نمونهگيري (پالتها) به ابعاد  15در  15متر
مربعي به صورت كمي اندازهگيري شدند.
فاكتورهاي كمي شامل تراكم گونههاي درختي
و درختچهاي  ،درصد تاج پوشش ،ارتفاع،
زادآوري طبيعي ،فاصله هر درخت با
نزديكترين درخت به نقطه آماربرداري و در
بعضي تودهها قطر برابر سينه نيز اندازهگيري
شد (جدول .)1
در طول مطالعه با انجام عمليات صحرايي
كه عمدتاً به صورت پيمايشي و در طبقات
ارتفاعي (از دشت به كوهستان) صورت گرفت،
بيش از  85درصد گونههاي گياهي موجود در
حوزه مورد مطالعه ،جمعآوري و با تخته پرس
مخصوص ،گونههاي گياهي را پرس نموده و با
استفاده از منابع موجود گياهشناسي و
متخصصين گياهشناسي به صورت خانواده،
جنس و اكثر آنها در حد گونه شناسايي و با
مشخصات كامل تهيه و تدوين شد (.)22
نتايج
نتايج مربوط به مطالعات پوشش گياهي منطقه
در جداول  2تا  4آمدهاست.
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تصوير - 1موقعيت مكانهاي مورد مطالعه
حروف  Aتا  Mو عالمت

نشان دهنده محل مكانهاي نمونهگيري است.

جدول -1مشخصات مكانهاي مورد مطالعه
ارتفاع از سطح دريا

عرض جغرافيايي(  )UTMمتر

طول جغرافيايي(  )UTMمتر

رديف

مكان

1
2

مكان ، Aشمال شلدان
مكان ( ،)Bكناردون

 385متر
 491متر

5575525
5575427

222522
225535

5

مكان ( ،)Cدام كوه

 325متر

5572425

238514

4

مكان ( ،)Dكناردون

 429متر

557185

227185

3

مكان ( ،)Eجنوب فال اسير

 443متر

5538789

222455

2
7

مكان ( ،)Fجاده گلهدار به عالمرودشت
مكان ( ،)Gشمال آبادي اسير

 425متر.
 477متر

5523837
5528388

224542
223583

8

مكان ( ،)Hنوآباد-نرگسزار

 425متر

5527221

239114

9

مكان ( ،)Iغرب نوآياد

 485متر

5527718

237544

15

مكان ( ،)Jگلهدار به عسلويه

 492متر

5523212

238227

11

مكان ( ،)Kگلهدار به عسلويه

 252متر

5525791

233222

12

مكان ( ،)Lغرب چاه نفت كوه عسلويه

 1588متر

5575525

222522

15

مكان (،)Mدره الورده

 885متر

5533922

232391
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جدول  - 2درصد تاج پوشش كل و نسبي گياهان مورد استفاده زنبور عسل در مكانهاي مختلف حوزه گلهدار
شماره
مكان

A
C
E
F
G
H
I
J
K
L

درصد تاج پوشش
نسبي (فرم

مجموع تاج پوشش
(فرم رويشي

درصد تاج پوشش
نسبي (فرم رويشي

مجموع تاج پوشش
(فرم

درصد تاج پوشش
نسبي (فرم

مجموع تاج پوشش
(فرم

درصد تاج پوشش
نسبي (فرم

مجموع تاج
پوشش(فرم

رويشي)Trees

) Trees

)Shrubs

رويشي) Shrubs

رويشي) Forbs

رويشي) Forbs

رويشي)Grasses

رويشي ) Grasses

12/55

5

54/18

2/4

52/15

2/72

15/72

2/37

3/91

1/55

31/55

8/25

51/55

3/23

12/52

2/54

5/55

5/55

5/55

5/55

98/25

55/9

1/85

5/22

5/55

5/55

4/94

2/25

89/89

45/55

3/17

2/55

8/52

1/75

21/75

4/45

25/88

12/52

9/52

1/84

5/55

5/55

5/55

5/55

155

22/42

5/55

5/55

22/25

2/22

35/95

13/55

23/33

7/35

5/93

5/28

8/11

2/55

27/57

12/25

25/22

3/58

5/95

5/92

2/35

2/35

29/95

11/35

37/58

21/93

2/32

2/31

34/15

54/35

55/44

19/45

15/75

8/72

1/75

1/15

جدول  - 5تراكم و تراكم نسبي گياهان جذاب و مورد استفاده زنبور عسل در مكانهاي مختلف حوزه گلهدار
درصد تراكم نسبي

تراكم (تعداد در هكتار)

12/94

175555

9/99

122555

3/97

21555

3/88

25555

4/25

47555

5/25

55555

2/23

27555

2/53

24555

1/92

25555

1/92

25555

1/82

19555

1/82

19555

1/27

17555

1/27

17555

1/27

17555

1/57

14555

1/27

15555

25/55

92235

18/92

91235

18/25

87355

13/15

72355

3/97

28735

3/25

23555

5/24

17355

2/25

12355

گونههاي جذاب و مورد استفاده زنبور عسل
Veronica sp.
Plantago ovata
Crepis sancta
Lophochloa phloides
Medicago polymorpha
.Lolium rigidum
Stipa capensis
Mathiola longipetala
Asphodelus tennifolius
Calendula arvensis
Allium eriophyllum
Malcolmia africana
Astragalus sp.
Silene chlorifolia
Trigonella anguina
Dicyclophora persica
Diplotaxis harra
Plantago ovata
Veronica sp.
Londesia eriantha
Stipa capensis
Asphadelus tenuifolia
Diplotaxis harra
Gagea sp.
Amygdalus scoparia

شماره مكان

A

C

