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بررسی پتانسیل مرتع برای زنبورداری
با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )(AHP
 مهدیه صالحی؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 حسین ارزانی*؛ استاد دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 علی طویلی؛ دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 مهدی قربانی؛ دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
چکیده
در سالهای اخیر استفادۀ چندمنظوره از مراتع به عنوان یکی از راه حلهای اصلی در کاهش فشار ناشی از چرای دام و در عین حاال
افزایش رفاه و درآمد سرانۀ بهرهبرداران و رسیدن به توسعه و مدیریت پایدار مطرح شده است .زنبورداری در مراتع راهکاری ساودآور و
به عنوان یکی از جنبههای استفاده چندمنظوره در حوزه باالطالقان و در سامانهای عرفی ناریان ،دیزان و مهران هدف این مطالعه قرار
گرفت .در این مطالعه تالش گردید تا در تعیین شایستگی زنبورداری عالوه بر مسائل بومشناختی به مساائل اجتمااعی نیاز پرداختاه
شود .جهت تعیین شایستگی این سامانهای عرفی چهار معیار پوشش گیاهی ،عوامل محیطی ،عوامل فیزیکی و مساائل اجتمااعی در
نظر گرفته شد که این معیارها به طور کلی چهارده شاخص را شامل میشوند ،لذا به علات پیییادگی مسا له از روش تصامی گیاری
چندمعیاره ) (AHPاستفاده شده است .سلسله مراتب تصمی گیری در چهار سطح هدف ،معیارها ،شاخصها و گزینههاا تشاکیل شاد.
یکی از معیارها کیفی بود که جهت دستیابی به نتایج منطقی در مورد معیار کیفی (مسائل اجتماعی) از همکاری متخصصین اساتفاده
شد .نتایج حاصل از قضاوت متخصصین ،معیار مسائل اجتماعی را نسبت به سایر معیارها در اولویت نشان داد .همینین نتایج حااکی
از آن است که در روش تحلیل سلسله مراتبی سامانهای عرفی ناریان ،دیزان و مهران در اولویت اول تا ساوم شایساتگی قارار گرفتاه
است .به طور کلی جهت دستیابی به کاربری زنبورداری در مراتع عالوه بر تقویات بخاش فنای مایبایسات میاان نهادهاای دولتای و
غیردولتی و بهرهبرداران هماهنگی ایجاد شود.

کلید واژگان:

تحلیل سلسله مراتبی ،زنبورداری ،شایستگی مرتع ،طالقان ،مسائل بومشناختی و اجتماعی
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 .1مقدمه
مرتع یکی از ارکان اصلی دستیابی باه توساعۀ پایادار
در بعضی از مناطق است ،اماا اماروزه افازایش روز افازون
جمعیت و تقاضای رو به رشد مداوم آنهاا سابب کااهش
توان بومشناختی مراتع شده است .در این راستا در طاول
سااالیان اخیاار اسااتفادۀ چناادمنظوره از مراتااع در منااابع
مختلف ظهور یافته که مهمتارین اهاداف آن را مایتاوان
کاهش فشار ناشی از چرای دام و در عین حاال اقتصاادی
شدن واحدهای بهرهبرداری [ ]12و افزایش رفاه و درآماد
سرانۀ مرتعداران و رسیدن به توسعه و مدیریت پایدار بیان
نمود [ .]19 ،13در این راستا با توجه به شایستگی مراتاع
حوزۀ باالطالقان ،زنبورداری به عنوان راهکااری ساودآور و
به عنوان یکی از جنبههای استفادۀ چنادمنظوره از مراتاع
در نظر گرفته شده است کاه دارای مناافع باومشاناختی،
اجتماعی و اقتصادی [ ]28 ،19است.
در انتخااای یااط منطقااه باارای کاااربری زنبااورداری
معیارهای کمی و کیفی متعددی دخالت دارند که عبارتناد
از :معیار پوششگیاهی ،عوامل محیطی ،عوامل فیزیکای [،1
 ،]26 ،25 ،19 ،14 ،12معیااار آفااات ،اماارام و دشاامنان
[ ،]19عوامااال محااادودیتزا [ ]25و معیاااار اجتمااااعی و
فرهنگی [ .]30 ،27در این تحقیق به دلیل وجود معیارها و
شاخصهای متعدد و با توجه به پیییدگی موضوع ،فرآیناد
تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه عنوان یکی از جاامعتارین
نظامهای طراحی شده برای تصامی گیاری باا معیاارهاای
چندگانه مورد اساتفاده قارار گرفات [ .]15فرایناد تحلیال
سلسله مراتبی نخستین بار توسط سااعتی ( )1977مطارح
شد و در تصمی گیریهایی با معیارهای کمی و کیفی مورد
استفاده قرار گرفت .در این تحلیل گزیناههاای مختلاف بار
اساس معیارهای مختلف با ه مقایسه میشاوند و بهتارین
گزینه یا ترتیب گزینههای مناسب انتخای مایشاوند [.]18
بر اساس دیدگاههای کارشناسی ،عناصر هر سطح نسبت باه
عنصر مربوطۀ خود در سطح باالتر به صورت جفتی مقایسه
شده و وزنها محاسبه میشود .این وزنها ،وزنهای نسابی
هستند که با تلفیق آنها وزن نهاایی هار گزیناه باهدسات
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میآید [.]15
در تحقیقاای از روش تحلیاال سلسااله مراتباای باارای
اولویتبندی روشهای اندازهگیاری بهارهبارداری در گوناۀ
 Eurotia ceratoidesاستفاده شاد .نتیجاۀ مطالعاۀ آنهاا
نشان داد که در مقایسۀ موردی هار یاط از معیارهاا ،روش
شمارش ساقه ،به ترتیب با درجۀ اهمیات  0/207و 0/215
سااریعتاارین و ک ا هزینااهتاارین روش و در مقایسااۀ کلاای
مجموعۀ معیارها (صحت ،هزینه و زماان ماورد نیااز) ،روش
ارتفاع-وزن با درجۀ اهمیت  0/140مناسبترین روش برای
تعیین میزان بهرهبرداری در گوناۀ  Eurotia ceratoidesدر
نظر گرفته شد [ .]2داک در تحقیقی با لحاا نماودن ساه
معیار بومشناختی ،اجتمااعی و اقتصاادی باا روش  AHPو
 GISبه تعیین شایساتگی اراضای در ویتناام پرداخات .وی
این روش را روشی بسیار مناسب جهات تعیاین شایساتگی
اراضی دانست [ .]10سایتهای دارای پتانسیل گردشاگری
در تایلن اد بااا در نظاار گاارفتن نااه معیااار و بااا اسااتفاده از
دستورالعمل فائو و تکنیاطهاای  GISو  AHPشناساایی و
اولویااتبناادی شاادند [ .]7در مطالعااۀ دیگااری در ساایلنگر
مالزی محققان با تلفیق پنج معیار دسترسی باه مناابع آی،
شبکۀ جادهای و مسیرهای دسترسی ،توپاوگرافی ،فاصاله از
منابع شهد و فاصله از منابع گرده به طبقهبندی سایتهاای
پاارورش زنبورعساال بااا اسااتفاده از سیساات اطالعااات
جغرافیاااایی و روش تحلیااال سلساااله مراتبااای ()AHP
پرداختند .بررسی درجۀ اهمیت معیارهای مذکور حااکی از
آن است که معیار فاصله از منابع شهد با وزن  0/398دارای
بیشترین و معیار توپوگرافی باا وزن  0/052دارای کمتارین
اهمیت در تعیین پتانسیل زنبورپذیری منطقاه اسات [.]26
محققان با وزندهی و اولویتبندی معیارهای منابع گیااهی
شاهدزا و گاردهزا ،ارتفااع ،فاصااله از رودخاناه و جااده و بااا
اسااتفاده از سیساات اطالعااات جغرافیااایی و روش ارزیااابی
چندمعیاره ) (MCEبه تعیین تاوان زنباورداری در منطقاه
الآنیون فیلیپین اقدام نمودناد [ .]12آنهاا وجاود منااطق
مسکونی ،ماسهزار و مسیر رودخانه را از عوامل محادودیتزا
برشمردند .مدل شایساتگی زنباورداری در حاوزۀ قارهآقاا
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سمیرم اصفهان از تلفیق سه معیار پوشش گیااهی ،عوامال
محیطاای و دسترساای بااه منااابع آی بااا اسااتفاده از روش
پیشاانهادی فااائو ( )1991و سااامانۀ اطالعااات جغرافیااایی
( )GISتعیین و سپس باا اساتفاده از روش تحلیال سلساله
مراتبی ( ،)AHPاولویت تیپهاای گیااهی جهات پتانسایل
زنبااورداری مشااخص گردیااد .بررساای درجااۀ اهمیاات
فاکتورهای مورد بررسی نشان داد که معیار پوشش گیااهی
وزن  ،0/687عوامال محیطاای وزن  0/244و دسترساای بااه
منابع آی وزن  0/069را کسب کردند [ .]1در مطالعهای باا
مبنا قارار دادن مادل مخادوم باه بررسای و تعیاین تاوان
اکولوژیااط شهرسااتان مرودشاات از منظاار کاااربریهااای
کشاورزی و مرتعداری با اساتفاده از روش  Fuzzy AHPدر
محاایط  GISپرداختااه شااد .نتااایج حاصاال نشااان داد کااه
 %34/15منطقااه دارای تااوان باااال باارای فعالیاات اصاالی
کشاورزی %18/47 ،دارای پتانسایل کشات دیا و فعالیات
جااانبی کشاااورزی %18/99 ،دارای تااوان فعالیااتهااای
غیرمستقی کشاورزی و  %28/37مناسب برای مرتعداری و
چرا است [ .]24این تحقیق درصدد است گامهای ماثرر در
طبقهبندی شایستگی مراتع برای زنبورداری در سه ساامان
عرفی دیزان ،ناریان و مهران در حوزۀ باال طالقان را ارزیاابی
کند.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز طالقاان در بخاش میاانی دامناۀ جناوبی
رشته کوه البرز و در  110کیلومتری شامال غاری تهاران
واقع شده است .کل منطقۀ طالقان از شرق به غری به سه
حوزۀ باال طالقان ،میان طالقاان و پاایین طالقاان تقسای
می شود .منطقۀ مورد مطالعه در ایان تحقیاق حاوزۀ بااال
طالقان (ساامانهاای عرفای ناریاان ،دیازان و مهاران) باا
وساااعت  16172هکتاااار باااا  %81مرتاااع در موقعیااات
º
جغرافیایی ́  º49 10تاا ́ º50 54طاول شارقی و ́40 03
تا ́ º40 22عرم شمالی بر حسب  UTMقرار گرفته است

(شااکل .)1ارتفاااع متوسااط حااوزه معااادل  2500متاار و
حداکثر ارتفاع آن  4300متار اسات .جهات کلای حاوزه
شرقی -غربی کمی به سمت جناوی متمایال مایباشاد و
 %80حوزۀ آبخیاز بااال طالقاان دارای شایب بااالی %45
است .متوسط بارنادگی ساالیانۀ منطقاه  490میلایمتار،
متوسااط درجااۀحاارارت در طااول ماادت زنبااورداری
(اردیبهشت -شهریور)  18/7درجۀ سانتیگراد و اقلای آن
بر اساس طبقاهبنادی اقلیمای باه روش دوماارتن از ناوع
فراسرد ارتفاعی است [.]31

 .2.2روش تحقیق
به منظور تعیین شایستگی ساامانهاای عرفای ماورد
مطالعااه جهاات کاااربری زنبااورداری ،ابتاادا یااط نمااایش
گرافیکی از سلسله مراتب تصمی گیری کاه در آن هادف،
معیارها و گزینهها (سامانهای عرفی مورد مطالعه) نشاان
داده ماایشااوند ،ترساای گردیااد .معیارهااا ماایتواننااد
شاخصهایی را شامل شوند (شاکل .)2ساطح اول در ایان
نمایش گرافیکی هدف است که در این تحقیق ارائۀ مادل
کاربردی طبقهبندی مرتع برای زنبورداری در ساه ساامان
عرفی حوزۀ باال طالقان است ،در ساطح دوم چهاار معیاار
پایداری انتخای شد که سه تا از معیارها کمی و یط معیار
کیفی بود.
در سطح ساوم و چهاارم بارای هار کادام از معیارهاا،
شاخصهایی در نظر گرفته شد .در سطح پایینی ،گزینهها
قاارار گرفتنااد .جهاات محاساابۀ وزنهااا ،محاساابۀ ناار
ناسازگاری و آنالیز حساسیت از نرم افازار Expert choice
 Ver.9.5استفاده شد.
معیار پوشاش گیااهی شاامل درصاد ترکیاب و تناوع
گیاهان شهدزا و گاردهزا و طاول دورۀ گلادهی اسات .باا
توجه به ایان مطلاب کاه واحادهای کااری در مطالعاات
بومشناختی ،تیپهای گیااهی باوده و هار ساامان عرفای
میتواند دربرگیرندۀ چند تیپ گیاهی یاا قسامتی از یاط

تیااپ گیاااهی باشااد [ ،]3تیااپهااای گیاااهی موجااود در
سامانهای عرفی ناریان ،دیزان و مهران باه عناوان واحاد
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مطالعاتی تحقیق انتخای شد .از آنجا که بقای کلنایهاای
زنبورعسل و ترکیاب عسال تولیادی وابساته باه گیاهاان
شهدزا و گرده زای موجود در محال زنباورداری اسات [،9
 ]30لااذا مطالع اۀ ایاان مااورد اهمیاات زیااادی در صاانعت

زنبورداری دارد .برای انجام این کار در هر واحد مطالعااتی
ابتدا  40پالت یط متر مربعی در امتداد  4ترانسکت 100
متری مستقر و گونههای گیاهی شهدزا و گردهزا شناسایی
و درصد پوشش و ترکیب آنها محاسبه شد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی سامانهای عرفی مورد مطالعه

تنوع گونههای شهدزا و گردهزا نیز در نرمافازار PAST

بر اساس شاخص تنوع شانون-وینر حاصل گردید .از آنجاا
که طول دورۀ گلدهی گیاهان ،مبنا و اسااس تهیاۀ تقاوی
زنبورداری منطقه است ،لذا برای رسیدن به حداکثر تولید
در زنبورداری آگاهی از این مه الزامی است.
این بخاش باا حضاور در منطقاه و بازدیادهای مکارر
صحرایی از اردیبهشت ماه  1391تاا شاهریور مااه ،1392
مصاااحبه بااا کارشناسااان و زنبااورداران و بااا اسااتفاده از
فرهنگ نامهای گیاهان ایران و فلور ایرانیکا تحقاق یافات.
این شاخصها پس از نرمالیزه کردن با رابطاۀ  ]19[ 1باه
طور مستقی وارد فرآیند سلسله مراتبی شد.
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کاه در آن  Rijزیرمعیاار نرماال شاده و  xijزیرمعیاار
نرمال نشده است.
باارای معیااار عواماال محیطاای شاااخصهااای اقلاای
(درجهحرارت ،رطوباتنسابی ،بااد) و توپاوگرافی (شایب،
جهت شیب ،ارتفاع از سطح دریا) لحا شد.
اقلاای از مهاا تاارین عواماال ت ریرگااذار باار فعالیاات
زنبورعسل در محیط پیرامون آن اسات و انساان قاادر باه
تغییر این عامل مطابق میل خود نیست .در ایان پا وهش
به دلیال کاافی نباودن تعاداد ایساتگاههاای هواشناسای
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سااینوپتیط موجااود در منطقااه ،زیاااد بااودن فواصاال
ایستگاههاای ساینوپتیط مجااور از ایساتگاه ساینوپتیط
اصلی در طالقان (بایش از  30کیلاومتر) ،وجاود اخاتالف
ارتفاع بیش از  1000متر در بین ایستگاههای هواشناسای
مجاور با سامانهای عرفی مورد مطالعه و کمبود سالهای
آماااری در منطقااه (حااداکثر پاانج سااال) از پهنااهبناادی
شاخصهای اقلیمای صارفنظار گردیاد ،اماا از آنجاا کاه
شاخصهای اقلیمی در این پا وهش بسایار باا اهمیات و
قابل چش پوشی نمای باشاد ،لاذا ابتادا هیساتوگرامهاای
مربوطه در طول دورۀ زنبورداری بر حسب آمار پنچ سااله
موجود در ایستگاه هواشناسی سینوپتیط اصلی طالقان در
محیط  Excelترسی [ ]29و سپس میانگین وزنای آنهاا
محاسبه و به طور مستقی (درجهحرارت و رطوبت نسبی)
و غیرمستقی (باد) وارد نرم افزار  Expert choiceشد.
برای تهیۀ مادل رقاومی ارتفااع ) (DEMابتادا نقشاۀ
توپوگرافی منطقۀ ماورد مطالعاه در مقیااس  1:25000از
ساااازمان نقشاااهبااارداری کشاااور تهیاااه و در محااایط
 ArcGIS Ver.9.3ایجاد گردید .سپس نقشههاای حاصال
برای هر سامان به طور جداگانه تفکیط گردید .از آنجا که
نقشههای توپوگرافی تهیه شده دارای ماهیت رستری باود
بنابراین ابتدا این نقشهها به نقشاههاای وکتاوری (نقطاه)
تبدیل و نتایج حاصل از نقشههای شیب به طاور مساتقی
و نقشههای جهت شیب و ارتفااع از ساطح دریاا باه طاور
غیرمستقی وارد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شد .معیاار
عوامل فیزیکی شاامل دو شااخص فاصاله از مناابع آی و
جاده و مسیرهای دسترسی بود .فاراه نماودن اطالعاات
تهیۀ نقشه منابع آی با بازدیاد از منطقاۀ ماورد مطالعاه و
استفاده از نرمافزار  Google Earthو سپس پیادهسازی در
محیط نرمافزار  ArcGISانجام شد .در گاام بعادی نقشاۀ
نقاااه ه ا فاصااله از منااابع آی باار اساااس شااعاع پاارواز
زنبورعسل (جدول  )1در محایط  ArcGISتهیاه گردیاد.
سپس فاصلۀ منابع آی از ساامانهاای عرفای باه صاورت
ارزش وزنی معکوس وارد فرایند سلسله مراتبی شد .قابال
ذکر است جهت ورود اطالعات مربوه به فاصلۀ مناابع آی
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از هر سه سامان عرفی به نارمافازار  Expert choiceبایاد
مدنظر داشت که تماام اوزان اختصااص یافتاه در فرآیناد
تحلیل سلسله مراتبی در بازه  0-1قرار داشته و نارمافازار
بیشترین وزن (وزن یط) را به دورترین فاصلۀ مناابع آی
از سامانهای عرفی اختصاص میدهاد کاه باا نقاش ایان
شاخص در زنبورداری همخوانی ندارد ،چرا که هر چه این
فاصله از سامانها کمتر باشد شرایط منطقه جهت پذیرش
کلنیهای زنبورعسل مطلویتر است ،بنابراین ضروری است
از ارزش وزنی معکوس این شاخص جهت ورود به نارمافازار
استفاده شود .دسترسی باه جااده بارای حمال کنادوها و
پایش و ارزیابی بهتار آنهاا باه عناوان بخشای از جریاان
مدیریت ضروری است .نقشۀ طبقات شایساتگی فاصاله از
جادهها و مسیرها همانند نقشۀ منابع آی سااخته (جادول
 )1و نتایج آن در کل بر اسااس روش تلفیاق نظاری فاائو
( )1991مشخص گردید به طوری که در هر سامان عرفی
درجۀ شایستگی که بایش از  %60مسااحت ساامان را باه
خود اختصاص میدهد ،تعیین کنندۀ طبقۀ شایساتگی آن
سامان است .بر این اساس فاصلۀ جااده و مسایرها از هار
یط از سامانهای عرفی محاسبه و به صورت معکوس وارد
فرایند سلسله مراتبی شد .دستیابی به مقولاۀ پایاداری در
زمین اۀ منااابعطبیعاای تجدیدشااونده عااالوه باار مطالعااات
بومشناختی در گرو بررسی مسائل اجتمااعی نیاز هسات.
معیار مساائل اجتمااعی شااخصهاای مشاارکت جواماع
محلی ،نهادهای دولتی و محلای باا زنباورداران ،آگااهی و
تمایل زنباورداران باه ایان حرفاه و نقاش زنباورداری در
ت مین معیشت بهرهبرداران را شامل میشود .بررسی معیار
اجتماعی در این پ وهش بار اسااس مشااهدۀ مشاارکتی،
مصاحبۀ سازمان یافته و تدوین و تکمیل پرسشنامه صورت
گرفت .در این پ وهش برای کسب آمار و اطالعاات ماورد
نیاز جهت بررسی نقش شاخصهای اجتماعی در پایاداری
زنبورداری با بررسیهاای اولیاهای کاه از طریاق مراجعاه
مستقی به منطقه مورد مطالعه صورت گرفت و همیناین
نظرات متخصصین اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامههاای
بستۀ استاندارد برای جوامع آمااری زنباورداران ،نهادهاا و
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مردم محلی گردیاد و تعاداد و حجا نموناه افاراد ماورد
مطالعه نیز از فرمول برآورد نمونۀ کاوکران محاسابه شاد.
اعتبار پرسشنامهها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونبا
در نرمافزار تحلیلای  SPSS Ver.19محاسابه شاد .بارای
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامهها باا توجاه باه
ماهیت سوالها ،ابتدا گزینههای مربوه به هر سوال از نظر
اهمیت اولویتبندی شد و سپس به هر کدام از گزیناههاا
وزن داده شد (طیف لیکرت) .باا محاسابۀ مجماوع اوزان،
وزن نهایی سوالها در محیط  SPSSبه دست آمد و پاس
از نرمالیزه کردن ،وارد فرآیند تحلیل سلسله مراتبای شاد.
بدین ترتیب اطالعات از حالات کیفای باه صاورت کمای

درآمد .قابل ذکر اسات بارای حصاول اطمیناان از اعتباار
قضاوت متخصصین و کارشناساان ابتادا نار ناساازگاری
برای هر یط از قضاوتها محاسبه شد و درصورتی که این
نر کمتر یا مساوی  0/1بود میانگین هندسای بارای هار
معیار از رابطاۀ شامارۀ 2محاسابه [ ]2و وارد نارم افازار
Expert choice Ver.9.5شااد .در صااورتی کااه ناار
ناسااازگاری باایش از  0/1شااود نیاااز اساات متخصصااین و
کارشناسان در قضاوت خود تجدید نظر کنند [.]22
1

() 2

a12= (a12 1 × a12 2 × … × a12 N)N

جدول  .1طبقهبندی فاصله از منابع آب و جادهها و مسیرهای دسترسی به کلنیها در مدل زنبورداری
ردیف

طبقهبندی فاصله از منابع آی در منطقه ()km

طبقهبندی فاصله ازجادهها و مسیرهای منطقه ()km

1
2
3
4

>1
1-3
3-6
<6

0/5-1/5
1/5-2/5
2/5-3/5
 >0/5و <3/5

 .3نتایج
ابتدا جهات اطاالع از اینکاه کادام معیاار در ارزیاابی
شایساتگی سااه سااامان عرفاای حاوزۀ باااال طالقااان سااه
بیشتری دارد ،قضااوت متخصصاین و کارشناساان کاه در

قالب ماتریس وزن دهی بود تجزیه و تحلیال شاد .نتاایج
نشان داد معیاار مساائل اجتمااعی بیشاترین ساه (وزن
نسبی  )0/394و معیار عوامل فیزیکی کمترین سه (وزن
نسبی  )0/063را دارا است (شکل .)3

مسائل اجتماعی

0/394

پوشش گیاهی

0/38

عوامل محیطی

0/163

0/063

عوامل فیزیکی

نر ناسازگاری= 0/09

شکل .3وزن نسبی معیارهای مؤثر بر شایستگی زنبورداری در سه سامان مرتعی حوزۀ باال طالقان
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وزن نسبی هر کدام از معیارها ،شاخصها و گزیناههاا
بدست آمد و از مجموع حاصلضاری وزن نسابی معیارهاا،
شاخصها و گزینهها ،وزن نهایی هر گزیناه (ذخیارهگااه)
محاسبه شاد [( ]11جادول  .)2نتاایج نشاان داد ساامان

عرفی ناریان به لحا معیارهای عوامل فیزیکی و محیطای
نسبت به دو سامان عرفی دیزان و مهران ارجاحتار اسات.
سامانهای دیزان و مهران به ترتیب در اولویت بعدی قارار
داشتند.

جدول  .2وزن نسبی هر سامان عرفی نسبت به شاخص و معیار مربوطه و وزن نهایی هر سامان عرفی
وزن نسبی ناریان

وزن نسبی دیزان

وزن نسبی مهران

وزن معیار × وزن زیر معیار × وزن گزینه = وزن نسبی هر گزینه نسبت به زیر معیار و معیار مربوطه
وزن پوشش × وزن طول دوره گلدهی × وزن گزینه =

0/0545832

0/05156508

0/045486

وزن پوشش × وزن درصد ترکیب و تنوع گونههای شهدزا و گرده زا × وزن گزینه =

0/0822168

0/0776492

0/068514

وزن عوامل محیطی × وزن اقلی × وزن درجه حرارت× وزن گزینه =

0/00912333168

0/00861647992

0/0076027764

وزن عوامل محیطی × وزن اقلی × وزن رطوبت نسبی × وزن گزینه =

0/028292033

0/026720254

0/023576694

وزن عوامل محیطی × وزن اقلی × سرعت باد × وزن گزینه =

0/011112994

0/010495605

0/0092608287

وزن عوامل محیطی × وزن توپوگرافی × وزن شیب × وزن گزینه =

0/00167502168

0/0015819639

0/0013958505

وزن عوامل محیطی × وزن توپوگرافی × وزن جهت شیب × وزن گزینه =

0/00394898796

0/00372959974

0/0032908233

وزن عوامل محیطی × وزن توپوگرافی × وزن ارتفاع از سطح دریا × وزن گزینه =

0/00452763144

0/00427609636

0/0037730262

وزن عوامل فیزیکی × وزن موقعیت جادهها و مسیرها × وزن گزینه =

0/00605556

0/00571914

0/0050463

وزن عوامل فیزیکی × وزن موقعیت منابع آی× وزن گزینه =

0/016622444

0/01570086

0/0138537

وزن مسائل اجتماعی × میزان تمایل بهرهبرداران به شغل زنبورداری × وزن گزینه =

0/00468072

0/00442068

0/0039006

وزن مسائل اجتماعی × میزان همکاری بین مردم محلی با زنبوردارارن بومی در منطقه × وزن گزینه =

0/02397096

0/02263924

0/0199758

وزن مسائل اجتماعی×میزان همکاری بین مردم محلی با زنبوردارارن غیربومی در منطقه وزن گزینه =

0/01531872

0/01446768

0/0127656

وزن مسائل اجتماعی × میزان همکاری بین نهاد های محلی و زنبورداران بومی × وزن گزینه =

0/017447832

0/016478508

0/01453986

وزن مسائل اجتماعی × میزان همکاری بین نهاد های محلی و زنبورداران غیربومی × وزن گزینه =

0/0184392

0/0174148

0/015366

وزن مسائل اجتماعی × میزان همکاری نهادهای دولتی با زنبوردارارن بومی × وزن گزینه =

0/0184392

0/0174148

0/015366

وزن مسائل اجتماعی × میزان همکاری نهادهای دولتی با زنبوردارارن غیر بومی × وزن گزینه =

0/0184392

0/0174148

0/015366

وزن مسائل اجتماعی × میزان آگاهی زنبوردارارن از دانش زنبورداری× وزن گزینه =

0/00553176

0/00522444

0/0046098

وزن مسائل اجتماعی × نقش رنبورداری در تاٌمین هزینه بهرهبرداران × وزن گزینه =

0/01957392

0/01848648

0/0163116

0/36

0/34

0/29

وزن نهایی ناریان

وزن نهایی دیزان

وزن نهایی مهران

 .1.3تحلیل حساسیت
در این تحلیل ،حساسیت رتبهبندی گزینهها نسبت به
تغییرات وزن معیارها بررسی میشود [ ]15نمودار تحلیل

حساسیت شایستگی زنبورداری در شکل  4بیانگر اولویات
اول تا سوم پتانسیل زنبورپذیری سامانهای عرفی ناریاان،
دیزان و مهاران در منطقاۀ ماورد مطالعاه اسات .در ایان
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نمودار با افازایش وزن معیاار عوامال محیطای و نزدیاط
شاادن بااه  0/86شایسااتگی زنبورپااذیری سااامان مرتعاای
مهران نسبت به دیزان افازایش ماییاباد و اگار وزن ایان
معیار از  0/9گذر کند شایساتگی ساامان مرتعای مهاران
نسبت به ناریان نیز بیشتر مایشاود .افازایش وزن معیاار

عوامل فیزیکی و نزدیاط شادن باه  0/3باعا مایشاود
شایستگی زنبورداری سامان مرتعی مهران نسبت به دیزان
برتری یابد و اگر افزایش وزن عوامل فیزیکی ادامه یاباد و
به  0/4برسد شایستگی زنبورپذیری سامان مهران نسابت
به ناریان نیز افزایش مییابد.

شکل .4نمودار تحلیل حساسیت شایستگی کاربری زنبورداری در سه سامان عرفی باال طالقان

 .4بحث و نتیجهگیری
مراتع حیاتیترین بستر توسعۀ پایدار و از پیییدهترین
و ارزشمندترین منابعطبیعی تجدیدشونده هستند کاه باا
گذشت زماان ،عوامال مختلاف طبیعای و انساانی زمیناۀ
تخریب و نابودی آنهاا را فاراه کارده اسات .اماروزه در
کشور ما حفاطت از اکوسیسات هاای مرتعای باه صاورت
طبیعی و یا با دخالت ک انسانی مورد توجاه قارار گرفتاه
است .در این راستا ارزیابی پتانسیل مراتع برای زنبورداری
میتواند بهعنوان راهکاری سودمند سابب حفا و احیااء
مراتع و همیناین کماط باه بهباود معیشات مرتعاداران
گردد .لذا به منظاور کماط باه اولویاتبنادی شایساتگی
سامانهاای عرفای بارای زنباورداری از معیارهاای علمای
موجود استفاده شد.

نتااایج قضاااوت گااروه کارشناساای نشااان داد در بااین
معیارهای لحا شده جهت ارزیاابی شایساتگی ایان ساه
سامان عرفی ،معیار مسائل اجتماعی با وزن نسبی 0/394
بیشترین سه و اهمیات را دارد .تنهاا در تعاداد کمای از
مطالعااات بااه اهمیاات معیااار اجتماااعی در شایسااتگی
زنبورداری اشاره شده است [ .]30 ،23در مطالعهای بارای
ارزیابی اررات زنبورداری در معیشت پایادار روساتایی ،باه
بررسی اررات آماوزش زنباورداری باه زناان روساتایی در
پاکستان پرداخته شد .نتایج بررسی ها نشان داد ،با وجاود
همکاااری سااازمانهااای دولتاای و غیردولتاای در جهاات
توانمندسازی زنان در حرفۀ زنباورداری و افازایش ساطح
آگاهی کارآموزان طی دورۀ برگزار شاده ،برخای از مواناع
فرهنگای و اجتمااعی موجاود (رسایدگی باه زنبورعساال،
مدیریت مناسب کلنی ،استخراج عسل ،حرکات کنادوها)

بررسی پتانسیل مرتع برای زنبورداری با استفاده از ...

زنااان را از اداماۀ فعالیاات در ایاان حرفااه بازداشاات [.]27
مت سفانه در ارزیابی پتانسیل زنباورداری در مراتاع ایاران
نقش معیار اجتماعی با وجود اهمیت بسایار زیااد در نظار
گرفته نشده است وکاربری زنبورداری با معیارهای پوشش
گیاهی ،عوامال محیطای ،فیزیکای و ...تعیاین شایساتگی
شده است .محققان با استفاده از روش سلسله مراتبای باه
اولویتبندی مکانهای مناسب زنباورداری در مراتاع قاره
آقا سمیرم اصفهان پرداختند ،آنها در مطالعۀ خود ساه
معیااار پوشااش گیاااهی ،عواماال محیطاای و فیزیکاای و
دسترسی به منابع آی را در نظر گرفتند ،نتاایج نشاان داد
معیار پوشش گیاهی در درجۀ اول اولویت قرار دارد.
در تحقیااق دیگااری بااا وزندهاای و اولویااتبناادی
معیارهااای منااابع گیاااهی شااهدزا و گااردهزا ،ارتفاااع،
فاصااله از رودخانااه و جاااده و بااا اسااتفاده از سیساات
اطالعااات جغرافیااایی و تکنیااط ارزیااابی چناادمعیاره
) (MCEباااه تعیاااین تاااوان زنباااورداری در منطقاااۀ
الآنیااون فیلیپااین اقاادام شااد .آنهااا اسااتفاده از معیااار
پوشااش گیاااهی را مهاا تاارین معیااار باارای ارزیااابی
شایساااتگی زنباااورداری دانساااتند [ .]12در سااایلنگر
مالزی نیز محققاان باا تلفیاق پانج معیاار دسترسای باه
مناااابع آی ،شااابکۀ جاااادهای و مسااایرهای دسترسااای،
توپوگرافی و پوشش گیاهی باه طبقاهبنادی ساایتهاای
پاارورش زنبورعساال بااا اسااتفاده از سیساات اطالعااات
جغرافیااااایی ) (GISو تصاااامی گیااااری چناااادمتغیره
( )AHPپرداختنااد .بررساای درجااۀ اهمیاات معیارهااای
مذکور حاکی از آن اسات کاه معیاار پوشاش گیااهی باا
وزن  0/698دارای بیشاااترین و معیاااار توپاااوگرافی باااا
وزن  0/052دارای کمتااااارین اهمیااااات در تعیاااااین
پتانسایل زنبورپااذیری منطقااه هساتند .شاااخصهااای در
نظاار گرفتااه شااده باارای معیااار مسااائل اجتماااعی،
مشااارکت جوامااع محلاای ،نهادهااای دولتاای و محلاای بااا
زنبااورداران ،آگاااهی و تمایاال زنبااورداران بااه ایاان حرفااه
و نقااش زنبااورداری در تاا مین معیشاات بهاارهباارداران
هسااتند .امااروزه باادون مشااارکت فعااال بهاارهباارداران

719

دساااتیابی باااه حفاظااات ،احیااااء و توساااعۀ مراتاااع
امکااانپااذیر نبااوده ،لااذا ایاان معیااار جهاات تعیااین
شایسااتگی در اولویاات قاارار ماایگیاارد .در خصااوص
شاااخص مشااارکت جوامااع محلاای ،نهادهااای دولتاای و
محلااای باااا زنباااورداران مااایتاااوان گفااات ،مااادیریت
منابع طبیعای (مراتاع) توساط یاط نهااد یاا ساازمان باه
تنهااایی امااری دشااوار و پیییااده اساات .بنااابراین باارای
ماادیریت منااابعطبیعاای در جااایی کااه چناادین کنشااگر
(نهادهااای ماارتبط بااا مرتااع و جوامااع محلاای) حضااور
دارنااد ،ماادیریت مشااارکتی مطاارح ماایشااود [.]8 ،16
مدیریت مشارکتی یاا باه عباارت دیگار تقسای قادرت و
مساائولیت بااین دولاات (دسااتگاه اجرایاای) و جوامااع
محلاای اساات کااه بااه دنبااال آن نهادهااای دولتاای و
سااازمانهااای غیاار دولتاای در کنااار جوامااع محلاای
مااادیریت مناااابعطبیعااای (مراتاااع) را ساااازماندهی
مااایکنناااد [ ]21شااااخص دیگااار میااازان آگااااهی
زنبااورداران از دانااش زنبااورداری اساات ،هاار چااه میاازان
آگاااهی نساابت بااه اهااداف و مزایااای بااومشااناختی،
اجتماااعی و اقتصااادی زنبااورداری در مراتااع افاازایش
یابااد مشااارکت بااین جوامااع محلاای ،نهادهااای محلاای و
دولتاای بااا زنبااورداران بااومی و غیربااومی بیشااتر خواهااد
شااد .لااذا ضااروری بااه نظاار ماایرسااد کااه بایااد باارای
افاااازایش مشااااارکت ذینفعااااان از طریااااق تشااااکیل
کااالسهااای آموزشاای باار میاازان آگاااهی و دانااش آنهااا
نساابت بااه ضاارورت زنبااورداری در مراتااع اقاادام کاارد.
یکاای دیگاار از شاااخصهااا ،تمایاال زنبااورداران بااه ایاان
حرفااه اساات کااه در مقایسااه بااا سااایر شاااخصهااای
اجتماااااعی دارای کمتاااارین وزن ( )0/033و اهمیاااات
است .این نتیجاه حااکی از تمایال کا بهارهبارداران باه
شغل زنبورداری است.
آخرین شاخص اجتماعی ،نقش زنباورداری در تا مین
معیشت بهرهبرداران باا وزن  0/138اسات کاه از اهمیات
باااالیی برخااوردار اساات .درآمااد حاصاال از زنبااورداری
جوابگوی بسیاری از نیازهای مردم محلی باوده کاه خاود
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باع جلوگیری از تخریب منابعطبیعای شاده و پایاداری
این اکوسیست ها را نیز تضمین مینماید .محققاان بیاان
کردند زنباورداری سابب افازایش درآماد ماردم محلای و
معیشت پایدار روستایی مایشاود [ .]20 ،5ایان درحاالی
است که محققان دیگر به عدم رضاایتمنادی زنباورداران
کشور اتیوپی از مناافع حاصال از پارورش زنبورعسال باا
وجود پتانسایل بااالی مناابع طبیعای ایان کشاور بارای
زنبورداری و تولید عسل اشاره کردناد [ .]6معیاار عوامال
فیزیکی با وزن  0/063کمترین سه را به خود اختصااص
داده است که با نتایج مطالعات دیگار همساو اسات [.]12
میتوان این چناین اساتنباه کارد کاه در منااطق ماورد
مطالعه اگر مسائل اجتمااعی حال نشاود ،بهباود راههاای
دسترساای یااط ارزش جهاات رساایدن بااه شایسااتگی
زنبورداری محسوی نمیشود.
از دیگر نتایج این تحقیق ارجحیت سامان عرفی ناریان
نسبت به دو سامان عرفی دیگر است .برخورداری از درصد
به طور کلی جهت دستیابی به کااربری زنباورداری در
مراتع عالوه بر تقویت بخش فنی میبایست میان نهادها و
سازمانهای مربوطه و بهرهبرداران هماهنگی ایجااد شاود.
در صورت تحقق این امر میتوان مدیریت مشارکتی موفق
را در مراتع ساماندهی نماود و بار ایان اسااس مایتاوان
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باالی ترکیب و تنوع گیاهان شهدزا و گاردهزا ،طاول دورۀ
گلدهی به نسبت طوالنی ،درصد و جهات شایب مناساب
نسبت به دو سامان دیگر و پراکنش منابع آی این ساامان
را به بهترین منطقه برای پرورش زنبورعسل تبدیل کارده
است .برای رفع محادودیتهاای موجاود در ساامانهاای
عرفی دیزان و مهران میتوان برخی معیارها و باه تباع آن
شاخصهایی که در کنترل انسان هستند را تغییر داد .باه
عنوان مثال و با توجاه باه نماودار تحلیال حساسایت باا
افزایش وزن معیار عوامال فیزیکای (متشاکل از موقعیات
منابع آی و جادهها و مسیرهای دسترسی) و نزدیط شدن
به  0/3شایستگی زنبورداری سامان مرتعی مهاران نسابت
به دیزان برتری مییابد و اگر افزایش وزن عوامل فیزیکای
ادامه یابد و به  0/4برسد شایساتگی زنبورپاذیری ساامان
مهران نسبت به ناریان نیاز افازایش ماییاباد کاه بهباود
راههای دسترسی با مطالعات علمی و فنی باعا افازایش

وزن این معیار میشود.
گامهای مثرری در راستای توساعۀ اجتمااعی و اقتصاادی

ساکنین این منطقه و معیشت پایدار روستایی و همیناین
سالمت اکولوژیکی مرتع برداشت.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند که از
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این پ وهش تشکر و قدردانی نمایند.
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... بررسی پتانسیل مرتع برای زنبورداری با استفاده از
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