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چکیده:
توفـان هـای ریزگـرد بـه دلیـل ریـز دانـه بـودن خود مسـافت 
زیـادی را طـی کـرده و مناطـق وسـیعی را تحـت تاثیر خـود قرار 
مـی دهنـد، بـه طوری کـه 14 اسـتان از کشـور ایران تحـت تاثیر 
توفـان هـای ریزگـرد کشـورهای همسـایه قـرار مـی گیرنـد. در 
سـال هـای اخیـر فراوانـی ریزگرد در سـطح کشـور و بـه خصوص 
منطقـه جنـوب و غـرب کشـور افزایـش یافتـه اسـت و ایـن سـیر 
صعـودی فراوانـی وقـوع پدیـده ریزگـرد سـبب اثـرات منفـی بـر 
بخـش هـای مختلـف از جملـه صنعـت زنبـورداری شـده اسـت؛ 
بنابرایـن هـدف از انجـام ایـن پژوهـش بررسـی اثـرات ریزگردها 
اداره  از  بـارش  هـای  داده  باشـد.  مـی  تولیدعسـل  کاهـش  بـر 

هواشناسـی و داده هـای میـزان تولیـد و  عملکرد متوسـط تولید 
و تجزیـه و  اسـتخراج  کار  تهیـه گردیـد؛  زنبـورداران  تعاونـی  از 

تحلیـل داده هـا بـا نـرم افـزار spss 22 صـورت پذیرفـت. 
آزمون  از  تولیدعسل  کاهش  بر  ریزگرد  اثرات  بررسی  برای 
اینکه مقدار پتانسل  به  با توجه  و  T-one sample استفاده شد 
تولید هر کندو در ایران برابر یا 11/5 کیلو گرم می باشد؛ و با در 
نظر گرفتن سطح اطمینان که کمتر از 0/05 می باشد، می توان 
مقدار  کاهش  باعث  ریزگردها  پدیده  وقوع  که  کرد  گیری  نتیجه 
ریزگرد  های  توفان  تاثیر  بررسی  برای  است.  شده  عسل  تولید 
رگرسیونی  تحلیل  از  کندوها  در  عسل  تولید  عمکرد  متوسط  بر 
از  کمتر  که  آزمون  داری  معنی  سطح  به  توجه  با  شد،  استفاده 
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و  ریزگرد  فراوانی  که،  گرفت  نتیجه  توان  می  پس  است   0/05
خشکسالی بر متوسط عملکرد تولید عسل در کندو دارای تاثیر 
منفی بوده است؛ ضریب تبیین به دست آمده بیانگر این واقعیت 
است، که 65 درصد کاهش تولید عسل شهرستان اندیمشک در 

اثر وقوع پدیده ریزگردها و خشکسالی های می باشد. 
واژه های کلیدی: زنبورداری، عسـل، ریزگرد، اندیمشک.

مقدمه: 
امـروزه بیابان زایـی بعـد از دو چالـش تغییـر اقلیـم و بحـران 
آب، بـه  عنـوان سـومین چالـش مهم جامعـه جهانـی در قرن 21 
شـود )میرزآقایـی و همـکاران، 1393(. کاهـش  محسـوب مـی 
خـاك  بـودن  حسـاس  شـدید،  بادهـای  وزش  جـوی،  نـزولات 
بـه فرسـایش بـادی، اسـتفاده بی رویـه از منابـع آبـی، تخریـب 
بـه  منجـر  کـه  باشـد  مـی  عواملـی  جملـه  از  جنگل هـا  و  مراتـع 
تولیـد ریزگردهـا می گـردد )شـاه نوشـی و جلالیـان، 1392(. از 
طـرف دیگـر ریزگردهـا دارای منشـأ ریزدانـه هسـتند بنابرایـن 
ایـن ریزدانـه بـودن ریزگردهـا باعث شـده تـا مناطقی کـه فاصله 
زیـاد بـا منشـأ ریزگردهـا دارنـد نیـز تحـت تأثیـر این پدیـده قرار 

 .)1390 و همـکاران  بگیرنـد )طاووسـی 
و  غربـی  جنـوب  غربـی،  بخش هـای  در  گردوغبـار  پدیـده 
بـر  نامطلوبـی  اثـرات  کوتاه مـدت  در  توانسـته  و  ایـران  مرکـزی 
کشـور  اسـتان   17 سـاکنین  سـلامت  و  اقتصـاد  محیط زیسـت، 
بـه  ویـژه شـهرهای اسـتان خوزسـتان بـر جـای گـذارد )انـوری 
اثـر پدیـده  و همـکاران، 1393(. از جملـه فعالیت هـای کـه در 
ریزگردهـا تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد مـی تـوان بـه زنبـورداری 
اشـاره کـرد. پدیـده گردوغبـار بـه  طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
زنبورعسـل کـه یکـی از مؤلفه های اصلـی در زنبورداری اسـت را 
تحـت تأثیـر قرار می دهـد. این پدیده به  طور مسـتقیم سـلامت 
و طـول عمـر ایـن حشـره مفیـد را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد. 
همچنیـن بـا کاهـش قـدرت دیـد زنبورعسـل جسـتجوی شـهد 
در مسـافت دور و جهت یابـی بـرای بازگشـت بـه کنـدو را دچـار 

کنـد )فروشـانی و همـکاران، 1390(.   مشـکل مـی 
کـه هـوا غبارآلـود اسـت،  رو، در روزهایـی  زنبـوران مزرعـه 
رفتـار چراگـری کمتـری از خـود نشـان داده و ترجیـح می دهنـد 
کـه از کنـدو خـارج نشـوند، زیـرا آنهـا موجوداتـی ضعیـف بـوده 
و  هسـتند  حسـاس  محیطـی  شـرایط  بـه  نسـبت  فوق العـاده  و 
اسـت  موثـر  آنهـا  زندگـی  در  محیطـی  تغییـرات  کوچک تریـن 

 .)1391 ارزانـی  و  )امیـری 
زنبورعسـل از راه هـای مختلفـی ازجملـه: مصـرف آب هـای 
سـطحی، گـرده و شـهد آلـوده یـا تنفـس ذرات آلـوده موجود در 

Al-Khal-( یهـوا هنگام پـرواز در معـرض آلودگی قرار م گیـرد
.)ifa &Al-Arify، 1999

زنبورعسـل،  کندوهـای  بـر عملکـرد  را  وهوایـی  شـرایط آب 
عملکـرد تخـم گـذاری ملکـه و فعالیت هـای لاروگـذاری زنبورها 
و همچنیـن نحـوه ی جمـع آوری شـیره گیاهان تاثیـر می گذارد 

.)Alghamdy،2003(
مختلفـی  منابـع  توسـط  می توانـد  زنبـوران  تولیـدی  عسـل 
مهـم  دسـت  دو  بـه  می توانـد  را  منابـع  ایـن  شـود،  آلـوده 
طبقه بنـدی کـرد: یکـی عوامـل آلوده کننـده بـا منشـأ محیطـی 
اسـت  زنبورعسـل  نگـه داری  و  پـرورش  بـه  مربـوط  دیگـری  و 

)Mahmoudi & et al، 2014(
زیدعلـی و همـکاران )1394( بیـان کردنـد زنبـوران عسـل بر 
روی گیاهـان خـاک آلـود نمـی نشـیند و ایـن باعـث می شـود که 
زنبـور زمـان بیشـتری را بـرای جمع آوری شـهد گل سـپری کند 

و ایـن امـر باعـث کاهـش تولید عسـل می شـود. 
بـر  گردوغبـار  پدیـده  تاثیـر  وسـعت  و  ابعـاد  بـه  توجـه  بـا 
اکوسیسـتم هـای طبیعی، در این پژوهش سـعی شـده اسـت که 
تـا اثـر پدیـده ریزگردهـا بـر عملکـرد تولیـد عسـل بررسـی شـود 
تـا بـه خوبـی بتـوان بـه شـناخت درسـتی از ابعـاد تاثیـر پدیـده 

تولیـد عسـل رسـید. بـر عملکـرد  ریزگردهـا 

مواد و روش ها 
و  درجـه   48 جغرافیایـی  طـول  در  اندیمشـک  شهرسـتان 
22 دقیقـه شـرقی و عرضـی جغرافیایـی 32 درجـه و 29 دقیقـه 
شـمالی قـرار دارد و ارتفـاع متوسـط آن از سـطح دریـا 85- 150 

متـر اسـت.

تولیـد  عملکـرد  میـزان  بـر  ریزگردهـا  تاثیـر  بررسـی  بـرای 
شهرسـتان  در   )1393-1384( سـاله   10 دوره  یـک  در  عسـل 
اندیمشـک در گام نخسـت، داده هـای مربـوط بـه میـزان تولیـد 

تصویر 1( نقشه استان خوزستان در کشور و شهرستان اندیمشک 
در استان خوزستان
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عسـل، میـزان متوسـط عملکـرد تولیـد عسـل و تعـداد کندوهـا 
گردیـد،  تهیـه  اندیمشـک  زنبـورداران شهرسـتان  تعاونـی  از  را 
و در ادامـه بـرای جمـع آوری داده هـای مربـوط فراوانـی وقـوع 
شهرسـتان  در  هواشناسـی  ایسـتگاه  نبـود  دلیـل  بـه  ریزگـرد 
باشـد  کامـل  آن  آمـار ده سـاله  )1393-1384(  کـه  اندیمشـک 
از داده هـای ایسـتگاه  هواشناسـی فـرودگاه دزفـول کـه حداقـل 
فاصلـه ممکـن )کمتـر از 3 کیلومتـر( را بـا شهرسـتان اندیمشـک 

شـد.  اسـتفاده  دارد 
بـرای  بررسـی تاثیـر تـوأم پدیـده خشکسـالی و تاثیـر ریزگرد 
بـر کاهـش تولیـد از شـاخص خشکسـالی SPI اسـتفاده گردیـد، 
برای محاسـبه شـاخص SPI  از داده های بارش ماهانه ایستگاه 
دزفـول اسـتفاده گردیـد و بـا اسـتفاده از ایـن شـاخص مـی توان 
هـای  سـال  چـه  و  ترسـالی  هـای  سـال  چـه  کـه  کـرد  بررسـی 
خشکسـالی اسـت تا بتـوان اثرت خشکسـالی و پدیـده ریزگرد را 
مشـخص کـرد و در ادامـه بـرای بررسـی نرمـال بـودن داده هـا از 
آزمـون شـاپیروویک اسـتفاده گردیـد، بـا توجه بـه اینکـه میزان 
سـطح معنی داری در آزمون شـاپیروویک از مقدار 0/05 بیشـتر 
بـود، بنابرایـن داده هـا نرمـال بودنـد و بـرای تجزیـه و تحلیـل 
گردیـد.  اسـتفاده  پارامتریـک  آمـاری  آزمـون هـای  از  هـا  داده 

بـرای بررسـی همبسـتگی بیـن میزان تولیدعسـل و تعـداد وقوع 
گردوغبـار از همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد، بـرای مقایسـه 
میـزان کاهـش تولید عسـل از متوسـط تولیـد کشـوری از آزمون 
آمـاری one sample t-test  اسـتفاده شـد و برای بررسـی روند 
کاهـش یـا افزایـش تولیدعسـل، تعـداد روزهـای گردوغبـاری و 
همچنیـن بـرای بررسـی میـزان درآمـد زنبـورداران از نـرم افرار 

excel اسـتفاده شـد.

نتایج: تحلیل 
در شـکل )2( تعـداد روزهـای گردوغبـاری در دوره 10 سـاله 
)1384-1393( مشـاهده مـی شـود کـه تقریبـا تعـداد روزهـای 
گردوغبـار نوسـان زیـادی نداشـته اسـت و روند صعودی داشـته 
کاهـش  بـر  گردوغبـاری  روزهـای  تعـداد  افزایـش  ایـن  اسـت. 
متوسـط تولیـد عسـل از سـال 89 بـه بعـد منطبـق بـوده اسـت. 
تعـداد  افزایـش  بـا  کـه  کـه  گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـی  بنابرایـن 
روزهـای گردوغبـاری میـزان متوسـط تولیـد عسـل در هـر کندو 
سـیر نزولـی داشـته اسـت، شـکل )3(. کمتریـن میـزان تولیـد 
در سـال 1392 بـوده اسـت، کـه بـا فراوانـی وقـوع گردوغبـار در 

منطقـه کامـلا منطبـق اسـت.

تصویر 2( تعداد روزهای گردوغبار

تصویر 3( میزان تولید متوسط هر کندو
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بررسـی کاهـش تولیـد عسـل بـا اسـتفاده از  میانگیـن تولیـد 
یـک  ریزگـرد  پدیـده  آیـا   اینکـه  بررسـی  بـرای  عسـل:  سـالانه 
عامـل موثـر بـر کاهـش تولیدعسـل اسـت یا خیـر؟  از آزمـون تی 
مسـتقل )T one sample( اسـتفاده شـد تـا بررسـی کنیـم کـه 
آیـا مقـدار تولیدعسـل در هـر کنـدو بـا پتانسـیل واقعـی )مقـدار 
پتانسـل تولیـد هـر کنـدو در ایـران برابـر یـا 11/5 کیلـو گـرم مـی 
باشـد( اختـلاف معنـی داری دارد. بـا توجه میانگیـن جدول )3( 
و سـطح اطمینـان  کـه کمتـر از 0/5 مـی باشـد، مـی تـوان بیـان 
کـرد کـه ریزگردهـا باعث کاهـش مقدار تولید عسـل شـده اند و با 
توجـه اینکـه مقـدار حـد پایین و حـد بالایی جدول هـر دو منفی 
کـه مقـدار متوسـط  بیـان کـرد  تـوان  بنابرایـن مـی  باشـند  مـی 

تولیـد عسـل نسـبت عـدد مـورد انتظـار کمتـر اسـت.
بـرای  10سـاله:   دوره  طـی  در  زنبـوردارن  درآمـد  میـزان 
شهرسـتان  در  عسـل  تولیـد  درآمـد  میـزان  آوردن  دسـت  بـه 

عسـل  قیمـت  متوسـط  در  را  عسـل  تولیـد  میـزان  اندیمشـک 
10 هـزار تومـان ضـرب کردیـم تـا درآمـد حاصـل را بـه دسـت 
بیاوریـم. بـا توجـه به شـکل )4( درآمد حاصل از تولید عسـل در 
ابتدایی دوره تا سـال 1390 روند به رشـدی داشـته اسـت، ولی 

همبسـتگی پیرسـون بیـن فراوانـی وقـوع ریزگـرد و عملکـرد 
آزمـون  داری  معنـی  سـطح  بـه  توجـه  بـا  کندوهـا:  تولیـدی 
میـزان  و  ریزگـرد  پدیـده  وقـوع  میـان  پیرسـون  همبسـتگی 
تـوان  مـی  اسـت،   0/05 از  کمتـر  کـه  عسـل  تولیـد  عملکـرد 
نتیجـه گرفـت کـه رابطـه بیـن فراوانـی وقـوع ریزگـرد و عملکـرد 
میـزان تولیدعسـل یـک رابطـه معکـوس )ضریـب منفـی( اسـت 
)جـدول1(. ضریـب همبسـتگی بین تعداد روزهـای گردوغباری 

و تولیـد عسـل 0/72- بـود، پـس می تـوان نتیجه گیـری کرد که، 
رخ دادن پدیـده ریزگـرد در منطقـه باعـث کاهـش میـزان تولیـد 

اندیمشـک شـده اسـت. عسـل در شهرسـتان 
ــر  ــرد ب ــوع ریزگ ــر وق ــی تاثی ــرای بررس ــیونی : ب ــه رگرس رابط
متوســط عمکــرد تولیــد عســل در کندوهــا از تحلیــل رگرســیونی 
اســتفاده شــد. بــا توجــه بــه ســطح معنــی داری آزمــون کــه کمتر 
از 0/05 اســت پــس مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه فراوانــی وقــوع 
ــرد  ــط عملک ــر متوس ــاخص SPI(  ب ــالی ) ش ــرد و خشکس ریزگ
تولیدعســل در کنــدو دارای تاثیــر منفــی بــوده اســت؛ بــا توجــه 
بــه جــدول شــماره 2 و ضریــب تبییــن مــی تــوان نتیجــه گیــری 
کــرد کــه 65 درصــد کاهــش تولیــد عســل شهرســتان اندیمشــک 
در اثــر وقــوع پدیــده ریزگردهــا و خشکســالی هــای مــی باشــد. 
بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه میــزان قابــل توجهــی از 
کاهــش عملکــرد تولیدعســل در شهرســتان اندیشــمک متاثــر از 
پدیــده هــای تــوأم ریزگــرد و خشکســالی مــی باشــد، بــه طــوری 
ــا  ــالی ب ــاری و خشکس ــای گردوغب ــداد روزه ــای تع ــه متغیره ک
میــزان عملکــرد تولیدعســل یــک رابطــه خطــی معکــوس دارد 

)جــدول 2(.

جدول1( نتایج همبستگی فراوانی وقوع ریزگرد و عملکرد 
کندوها

ریزگرد

شهرستان

اندیمشک

عملکرد متوسط 

کندوها

-0/720

0/019

10

همبستگی 

پیرسون

سطح معنی داری

تعداد

جدول3( نتایج آزمون آزمون  تی تک نمونه ای
)one sample t-test(

میانگین

درجه آزادی

سطح اطمینان

حد پایین تفاوت میانگین

حد بالای تفاوت میانگین 

8/30

9

<0/001

-4/55

-1/84

جدول2( تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای ریزگرد و عملکرد کندوهای عسل و شاخص SPI در شهرستان 
اندیمشک)1384-1393(

ضریب تبیین

0/65

ایستگاه ها 

اندیمشک

معادله رگرسیونی

y=10.792-0.272x

سطح اطمینان

0/024

برآورد خطایی استاندارد

1/26

F آماره

6/06

ضرایب



دو فصلنامه علمی- ترویجی / شماره شانزدهم

58

پـس از آن میـزان درآمـد زنبـورداران کاهـش یافتـه اسـت کـه با 
سـال هـای کـه فراوانـی وقـوع گردوغبار بالاسـت مطابقـت دارد. 
در واقـع ایـن کاهـش درآمد بـه دلیل کاهش تولید عسـل اسـت. 
کاهـش تولیـد تنهـا اثر ریزگردهـا بر زنبـورداری ها نیسـت؛ بلکه 
ریزگردهـا باعـث بیمـاری هـا و مـرگ میـر زنبورهـا نیـز می شـود 
کـه ایـن باعـث افزایـش هزینـه درمـان و نگهـداری کندوهـا مـی 
شـود. از طـرف دیگـر وقـوع ریزگردهـا باعـث می شـود که عسـل 
تولیـدی زنبـورداران کیفیـت پایینی داشـته باشـد و بازار پسـند 
نباشـد و ایـن امـر خـود باعـث زیـان و ضـرر بیشـتر زنبـورداران 

شـود. می 
 

گیری:   نتیجه 
با بررسـی میزان تولید سالانه عسـل در شهرستان اندیمشک 
مشـخص می گردد که تولید سـالانه عسـل سـیر صعودی داشـته 
اسـت، پـس  مـی تـوان نتیجـه گرفـت فاکتـور تولیـد سـالانه یک 
فاکتـور مناسـب و مشـخص کننـده بـرای بررسـی دقیـق اثـرات 
گردوغبـار بـر تولیـد عسـل نیسـت، بنابرایـن برای بررسـی دقیق 
اثـرات گردوغبـار بـه جـای فاکتـور تولیـد سـالانه عسـل از فاکتور 
متوسـط تولید عسـل اسـتفاده گردید. با بررسـی فاکتور عملکرد 

متوسـط تولیـد عسـل مشـخص گردیـد کـه تولید عسـل در سـال 
هـای وقـوع گردوغبـار سـیر نزولـی داشـته اسـت، کـه بـا نتایـج 
از لحـاظ  ایـران  بیـان کردنـد کـه وضعیـت  عبـادی )1389( کـه 
تعـداد کنـدو مناسـب و در رتبـه نهـم دنیـا قـرار دارد درحالی کـه  
از لحـاظ تولیـد عسـل در هـر کنـدو در رتبـه هشـتادم دنیـا قـرار 
دارد و ایـن کاهـش تولید عسـل در هـر کندو را می تواند ناشـی از 
شـرایط بـد آب و هوایـی ایـران و خشکسـالی های پیاپـی و وقوع 
پدیده هـای ریزگـرد باشـد؛ مطالبقـت دارد. بـا توجـه بـه سـطح 
پدیـده  وقـوع  میـان  پیرسـون  همبسـتگی  آزمـون  داری  معنـی 
ریزگـرد و میـزان عملکـرد تولیـد عسـل کـه کمتر از 0/05 اسـت، 
مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه رابطـه بیـن فراوانـی وقـوع ریزگرد و 
عملکـرد میزان تولیدعسـل یـک رابطه معکوس )ضریـب منفی( 
و  گردوغبـاری  روزهـای  تعـداد  بیـن  همبسـتگی  ضریـب  اسـت 
تولیـد عسـل 0/72- بـود، بدیـن معنـا رخ دادن پدیـده ریزگـرد 
شهرسـتان  در  عسـل  تولیـد  میـزان  کاهـش  باعـث  منطقـه  در 
سـال  از  عسـل  تولیـد  کاهـش  رونـد  اسـت.  شـده  اندیمشـک 
2008 بـه بعـد یک سـیر نزولی داشـته اسـت و در طـی این مدت 
تولیـد عسـل  ایـن کاهـش  کـه  زیـادی داشـته اسـت،  نوسـانات 
باعـث کاهـش درآمـد زنبـورداران در طی 10 سـال شـده اسـت.
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Abstract
The dust storm hurricanes due to its fine grain size, have traveled a long way and affected widespread 

areas, where 14 of Iran's provinces affected by the dust storm that coming from the neighboring countries. 
In the recent years, the occurrence of dust storm had been increased in the Iran, special in the southern and 
western parts. This increase trend resulted in negative effects i.e. on the bee keeping and honey production. 
Therefore, this study aimed to investigate the effects of dust storm on decrease of honey production. The 
precipitation data and honey production were provided form related organization. In order to data analysis, 
the SPSS software was employed. The One-Sample-T test was used regarding to investigate the effects 
of dust storm on decrease of honey production. Given that the potential honey production is 11.5 kg in 
Iran, we conclude that dust storm occurrence had significant )P-value < 0.05( negative effects on the honey 
production resulted in decrease its production. In order to the impacts of dust storm hurricanes on the average 
honey production in hives, the regression analysis was used. The results showed that occurrence of the dust 
storm and drought had significant )P-value < 0.05( negative effects on the average honey production in hives. 
Our results revealed that 65 % of decrease in honey production is due to occurrence of the dust storm and 
drought, in Andimeshk Province.
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