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 چکیده
-می گیاهی پوشش وضعیت و اقلیم قبیل از استعدادهایی و شرایط بر متکی منطقه هر در عسل زنبور پرورش

. است میدانی و ایکتابخانه تحقیق روش از ترکیبی با ایتجربه-تحلیلی-توصیفی نوع از حاضر پژوهش .باشد

-جنگلی استپی گیاهی پوشش دارای که است شده واقع گیالن استان در تالش دلکوهستانی و معت منطقه

 زنبورداری مذکور در منطقه هایتوانایی و استعدادها بررسی به تحقیق این در. باشدمی در ارتفاعات درختی

 و بیآ منابع وجود لحاظ از شرایط تطبیق با زنبوردارانمهم است که  ننتایج گویای ای. است شده پرداخته

 نگهداری تالش شهرستان در را خود زنبورهای سال از ماه 9 مکان انتخاب بهترین با دنتوانمی گیاهی پوشش

 هایهزینه متوجه کمتر ترتیب بدین و دنبپرداز زنبورداری به ارتفاعات شهرستان در نیز تابستان ماه 3 و کنند

 .شوند تلفات کاهش و دادن وچک هنگام در های زنبورکلنی به وارده هایتنش و نقل و حمل
 

  تالش شهرستان پوشش گیاهی، زنبورداری، اقلیم، واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه -1

 بطورکلی .باشدمی گیاهی پوشش وضعیت و اقلیم قبیل از استعدادهای و شرایط بر متکی منطقه هر در عسل زنبور پرورش

 مورد فصل یا اوقات سال بیشتر در ابری هوای زیاد، و پیوسته یبارندگ زنبورها، تحمل حد از بیش سرمای یا گرما چون شرایطی

 است ممکن هوا زیاد و آلودگی حرارت درجه ناگهانی کاهش یا افزایش آلود،مه اغلب هوای یا شرجی هوای شدید، بادهای نظر،

 هم دادنش گل مدت و داشته گل زیادی خیلی تعداد به که مناطقی. [1]کند نامطلوب زنبورستان استقرار برای را منطقه

 برای زیادی مدت زنبورها تا دهیم انتقال گل پر نقاط به مرتب را کندوها ناچاریم که بنابراین هستند، کم بسیار باشد طوالنی

 گرده و شهد اینکه به توجه با [.2] کنند جمع زیادتری محصول بتوانند و باشند اختیار داشته در عسل آوریجمع و فعالیت

 زنبورداری، مناسب مناطق انتخاب برای مهم موارد از یکی بنابراین هستند، زنبورعسل نیاز مورد اولیه از منابع گلدار گیاهان

 شکرتیغال خردل، افربیا، گون، آویشن، بیدمشک، اسپرس، شبدر، یونجه، چون گیاهانی کلی بطور. است گیاهی وضعیت پوشش

 و شهد منابع مرتعی و جنگلی باغی، و گیاهان زراعی از بسیاری و زینتی نگیاها کاسنی، نعناع، تیره گیاهان از زیادی تعداد و

 مناطق این در بتوان تا شودمی موجب منطقه پوشش گیاهی در گیاهانی چنین وجود. شوندمی محسوب عسل زنبور برای گرده
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های مطلوب تان تالش از پتانسیلآیا شهرس باشد کهپاسخ به این سوال می تحقیق این از هدف  [.1] داد پرورش را زنبورعسل

  جهت پرورش زنبور عسل برخوردار است؟

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 فراهم کشاورزی و دامداری هایفعالیت برای مساعد ایناحیه وسیع نسبتاً گیاهی پوشش بودن دارا با تالش شهرستان

 و است مشخصی طبعی عارضه که دارد تکیه شتال هایکوه خزری هایدامنه به غرب از تالش منطقه تمامی. است آورده

 استان مرکز از که شهرستان این امتداد در تالش کوههای رشته وجود. گرددمی محسوب منطقه بخش وحدت عامل مهمترین

 شرایط وسیع، مراتع و کوهستانی هوای و آب همراه به مناطق این در گیاهی پوشش وجود و یافته امتداد اردبیل استان به تا

 از ترگسترده نشینکوه تالشان درصد کثرت علت به گذشته در امر این کهچنان نموده، تسهیل را منطقه این در دام رشپرو

 است انبوهی ًنسبتا گیاهی پوشش دارای مساعد هوای و آب و مناسب جوی هایریزش بودن دارا لحاظ به تالش .نمودمی امروز

 طور به که شمشاد و بلوط و راش انبوه جنگلهای وجود .است بخشیده غنی قهمنط این به دیگری خاص مزیت ویژگی این که

 همچنین .است شده نیز اجتماعی تحوالت و هوا و آب در تاثیر موجب انددوانیده ریشه منطقه این در کهن روزگاری از وحشی

به همین منظور  .است ایویژه اهمیت دارای نیز شودمی برداشت علوفه آنها از عمدتا که منطقه کوهستان در وسیع مراتع وجود

 .[2] شده استهای اقلیمی شهرستان تالش جهت پرورش زنبور عسل پرداخته ها و پتاسیلدر این مقاله به بررسی ویژگی

 

 متدولوژی تحقیق -3
-کتابخانه بررسی در. است میدانی و ایکتابخانه تحقیق روش از ترکیبی با ایتجربه-تحلیلی-نوع توصیفی از حاضر پژوهش

 عسل زنبور پرورش معتدل کوهستانی تالش در منطقه استعدادهای و هاتوانایی به است شده سعی معتبر منابع مطالعه با ای

 از خود شناخت و تجربیات از فعالیت دارند زنبورعسل پرورش امر در نویسنده که آنجا از میدانی بررسی در. است شده پرداخته

-داده روش از جستن بهره ضمن اطالعات تحلیل و تجزیه برای نموده است. استفاده اقلیمی و ناسیش گیاه هایجنبه در منطقه

استفاده شده است. در  کمی و آماری هایروش از نظر مورد تحقیق با رابطه در مربوطه هایفرمول و هیدرولوژیک آماری های

 بهره گرفته شده است. GISافزار ها نیز از نرمتهیه نقشه

 

 های جغرافیاییویژگی -4
را، از جنوب غربی استان گیالن و غرب دریای خزر واقع شده و از سمت شمال به شهرستان آستادر شمالشهرستان تالش  

ا این سرزمین یعنی تالش گردد و در آن مردمانی همنام بو از جانب غرب به استان اردبیل محدود می به شهرستان رضوانشهر

باشد و موقعیت جغرافیایی مربع میکیلومتر 6/2212، 1331کشوری سال  ت تالش بر اساس تقسیماتمساحکنند. زندگی می

دقیقه  16درجه و  33دقیقه تا  33درجه و  33دقیقه طول شرقی و  11درجه و  89دقیقه تا  32درجه و  83این شهرستان در 

ای است که به صورت نی و یک قسمت جلگهاین شهرستان دارای یک قسمت کوهستا [.2] عرض شمالی گسترده شده است

های ساحلی های رودخانهنوار ساحلی بین دریای خزر و رشته کوه تالش با وسعتی بسیار کم واقع شده است و تحت تأثیر آبرفت

های کشاورزی، دامداری و خدمات متمرکز های اقتصادی مردم در بخشبا خصوصیات سیالبی قرار گرفته است. عمده فعالیت

 [.6] تاس
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 های تالش در گیالن: موقعیت تالش و شهرستان1نقشه 

ای است که به صورت نوار ساحلی بین دریای خزر و رشته یک قسمت کوهستانی و یک قسمت جلگهاین شهرستان دارای 

قرار گرفته  بیهای ساحلی با خصوصیات سیالهای رودخانهواقع شده است و تحت تأثیر آبرفت کوه تالش با وسعتی بسیار کم

 ساحل در زیرا. باشدمی منطقه یک مثبت ژئوپلیتیکی خصوصیات تمام دارای تقریباً تالش سرزمین ژئوپلیتیکی نگاه از امااست. 

 اطراف در را منطقه استراتژیکی نقطه دومین فارس خلیج از پس که ایدریاچه شده، واقع( کاسپین) جهان دریاچه بزرگترین

این نواحی از نظر وسعت و قابلیت اراضی نسبت  به نواحی دیگر از موقعیت ممتازی  اینواحی جلگه [.6] است آورده بوجود خود

نواحی  .اندها استقرار یافتههای معیشتی در این قسمتبرخوردار است و مهمترین مراکز تجمع روستائی و شهری و فعالیت

های اقلیمی، توپوگرافی، شیب به دلیل ویژگی ده شده است.متر گستر 111-211این ناحیه در محدوده ارتفاعی  ایکوهپایه

به دلیل برخورداری از  های نواحی کوهپایهدره منطقه از نظر تمرکز جمعیتی و مراکز سکونتی از تراکم کمتری برخوردار است.

واری در جنوب استان قرار نواحی کوهستانی این ناحیه مانند دی آید.نشین بشمار میهوائی، قشالق دامداران کوهواعتدال آب

هوای مرطوب ودارای آباین شهرستان  های البرز شیبی تند دارد.خوردگی کوهت و تبعیت از ساختمان و نظام چینگرفته اس

وهوای ویژه خود دراقلیم مرطوب و . تالش با آبباشدهوای کوهستانی مرطوب در ارتفاعات میوای و آبخزری در ناحیه جلگه

درجه  2/12% و تعادل گرمایی متوسط درجه حرارت6/33متر تا رطوبت میانگین میلی1213ی بارندگی سالیانه معتدل دارا

 [.3] باشدساحلی دریای خزر میهای از اختصاصات شهرستان "گراد درفصول سال است، که کالسانتی

 

 جمعیتیهای ویژگی -5
-ی تالشیدهد که عدههای انجام شده نشان میوجود ندارد. بررسیدقیقی زبانان ایران هیچ گونه آمار در مورد شمار تالشی

 23/1نفر بود که با رشد ساالنه معادل   132928جمعیت شهرستان  1362در سال د. باشنهزار نفر می 811انان ایران حدود زب

لغ شد که نرخ رشد نفر  با 193281به 1332-1332نفر رسیده است. این جمعیت در دهه   622322به  1332درصد در سال 

نفر در  61تالش  میزان تراکم نسبی جمعیت درهرکیلومتر مربع درشهرستان دهد.درصد را از خود نشان می 2/2عادل ساالنه م

جمعیت تالش یک جمعیت غالب روستایی و مولد است که سهم زیادی  باشد.باشد که نشان از تراکم باال میمیهر کیلومترمربع 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ای و مولد به مراتب های جلگهار و باتوجه به کوهستانی بودن منطقه، فشارجمعیتی برمنابع طبیعی و زمیندرتولید غیرصنعتی د

گردد. باشد. لذا یکی ازمناطق پرجمعیت و پرتراکم کشور محسوب میبیشتر از مناطق دیگر درحاشیه دریای کاسپین می

به  1332درصد در سال  36/3فر بود که با رشدی معادل ن 28132بالغ بر  1362جمعیت مناطق شهری این شهرستان در سال 

نفر رسید  86913جمعیت مناطق شهری شهرستان تالش به  1332 -1332نفر افزایش یافت. طی دهه بعد یعنی دهه  33681

 جمعیت مناطق روستایی شهرستان تالش نیز در سال باشد.درصد می 33/3ای به میزان دهنده رشد جمعیت ساالنهکه نشان

رسیده است. این  1332نفر در سال  121312درصد به  13/1ای به میزان نفر بود که با رشد ساالنه 113332معادل  1362

درصد  38/1دهنده نرخ رشدی معادل نفر رسیده است که نشان 186623با نفر افزایش به  1332-1332جمعیت طی دهه 

- می  نامیده«  تالشی»گویند  می  سخن  نبدا  تالش  قوم  که  زبانی [.3] تبه تفضیل به آن اشاره شده اس 1باشد، که در جدول می

 . است  بازبسته  ایرانی  هایزبان  گروه  غرب شمال  شاخه  به  که  ست هند و اروپایی  به  موسوم  هایزبان  از جمله  شود تالشی

 

 شهرستانهای منطقه تالش ار، درصد جمعیت شهری، تراکم نسبیوسعت، جمعیت، تعدادخانو: 1 جدول

نام  ردیف

 شهرستان

 وسعت شهرستان

 مربع()کیلومتر

جمعیت شهرستان 

 )هزارنفر(

درصد جمعیت  تعداد خانوار

 شهری

 تراکم نسبی نفر در

 هرکیلومتر مربع

 136 83838 22136 36323 831 آستارا 1

   61 22388 22939 139933 2161 تالش 2

 36 21386 16238 69919 383 رضوانشهر 3

 31 18992 12381 22896 862 ماسال 8

 69 23233 13131 93333 1112 فومن 2

 92 3881 18163 23283 299 شفت 6

[3] 

 

 های اقتصادیویژگی -6
  لیاص  دو گروه  دربرگیرنده  نشین کوه  بخش باشد. می  گیلونَج،  نشین و جلگه  کوئَج،  نشین کوه  از دو بخش  متشکل  تالش  قوم

و   ، تجارت ، صنعت ، کارگری کارمندی  های هدر زمین  شهرنشینان . یافته اسکان  یشهدپچن.2  نشین دامدار کوچ.1  است  شغلی

در  نیز عموماً  روستانشینان .باشند شهر می  در روستا و حاشیه  روعیمز  زمینی  قطعه  دارای  از آنان  بخشی .دارند  اشتغال  خدمات

 [.11]دارند   و طیور فعالیت  دام  اری، نگهد ابریشم کرم  زنبور، پرورش  ، پرورش مانند باغداری  و امور جنبی  نجبر  تکش  زمینه

های زیر توان به نمونه( است. که از مهمترین محصوالت آن میزراعت، باغداری و دامداری، کشاورزی )اقتصاد پایه در تالش

و همچنین پنیر، ماست، کره  گیالس، زردآلو، ازگیل (نوغانداری)کاری ، توتون، حبوبات، توتبرنج، گندم، جو، چای :اشاره نمود

ترین مشاغل محوری پس از کشاورزی و دامداری و زنبورداری یکی از مهمترین ونیز صیادی  صید وباشد. می و روغن حیوانات

صیاد عضو در  333لش تامنطقه  اشتغال دارند. های کنونی( بیشتر به این حرفهکه بخش مهاجر )تالسی این منطقه است

ت با توجه به قدم. اندشرکت تعاونی صیادی سازماندهی شدهای صیادی پره )دام گستر( دارد که در قالب شش هشرکت تعاونی
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ن به توامی نیز غنی است که از جمله این صنایعدستی و سنتی بسیار تاریخی و پیشینه باستانی منطقه، تالش ازنظر صنایع

 [.8]اشاره نمود  بافی و ...شال ،بافیبافی، جوراببافی، گلیمجاجیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر تالش و مسیرهای ارتباطی: 2نقشه 

 

 های تحقیقیافته -7
ای حدود دهد، سپس اراضی کوهپایهاراضی کوهستانی تشکیل مید را درص 63حدود یعنی اراضی شهرستان تالش  بیشتر

مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده  درصد 1درصد و اراضی ساحلی کمتر از  12ای حدود درصد، اراضی جلگه 16

-نشان می 2همانطور که جدول  .دهدمقادیر و پراکنش اراضی در طبقات ارتفاعی شهرستان تالش را نشان میزیر جدول . است

دن با توجه به ساحلی بو. نوع اقلیم وجود دارد 3بندی اقلیم دومارتن اصالح شده، در شهرستان تالش بر اساس روش پهنه  دهد،

ز ساحل از این شهرستان، اقلیم در این شهرستان نیز از خیلی مرطوب سرد در ساحل آغاز شده و به تدریج با دور شدن ا

، خیلی مرطوب معتدل با %23های غالب در این شهرستان، اقلیم خیلی مرطوب سرد با اقلیم. شودرطوبت و درجه کاسته می

 .[6] باشدیم% 22و خیلی مرطوب گرم با % 29
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 : نوع و سهم اقالیم موجود در شهرستان تالش2جدول 

(هکتار)مساحت  اقالیم شهرستان تالش ردیف (درصد)سهم هر اقلیم    

33/23832 مرطوب )الف( سردخیلی 1  33/23  

69/29291 مرطوب )الف( معتدلخیلی 2  91/23  

23/28131 مرطوب )الف(گرمخیلی 3  31/22  

81/11133 خیلی مرطوب )ب( معتدل 8  32/8  

33/328 مرطوب )ب(گرمخیلی 2  81/1  

23/13836 مرطوب سرد 6  62/3  

26/11366 مرطوب معتدل 3  18/2  

32/1219 مرطوب معتدلنیمه 3  23/1  

18/213613 جمع 9  11/111  

 

ر درصد از اراضی د 92/36ها در این شهرستان نیز کوه. ستستان تالش مانند شهرستان آستاراهای اراضی در شهرتیپ

. شوددر نوار ساحلی شهرستان دیده می عمدتاً 31/12های رسوبی با وسعت دهند، دشتجنوب و غرب شهرستان را پوشش می

 نشان داده شده است. های اراضیتیپ 3در جدول  شود.می های اراضی این شهرستان دیدهها بطور نامنظم مابین سایر تیپتپه

 

 های اراضی در شهرستان تالش:  تیپ3 جدول

(هکتار)مساحت  شماره تیپ تیپ اراضی ردیف  درصد اراضی 

 92/36 186233 1 کوه 1

 12/9 13199 2 تپه 2

 31/12 23396 2/8 دشت رسوبی 3

 urban 3133 63/1 اراضی متفرقه 8

 

ده بطور کامل به آن اشاره ش 8که در جدول  باشدمرتع و شالیزار می  ی عمده جنگل،سه کاربر شهرستان تالش دارای

اراضی مرتعی که در . باشدنده و در واقع کاربری غالب آن میدرصد از اراضی شهرستان تالش را پوشا 2/63اراضی جنگلی . است

و اراضی  درصد از سطح شهرستان را پوشش داده است و شالیزارها 13باالدست و ارتفاعات شهرستان قرار گرفته، نزدیک به 

 .اندقرار گرفته ای شهرستانزراعی نیز در قسمت جلگه
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 : درصد و مقدار کاربری اراضی در شهرستان تالش 4 جدول

(هکتار) مساحت  نوع کاربری ردیف  درصد مساحت 

 26/63 33/182932 جنگل 1

 91/16 12/33112 اراضی مرتعی و ارتفاعات 2

 68/9 98/21638 شالیزار 3

 83/8 13/9932 زراعت 8

 16/1 89/2332 بلوک ساختمانی 2

 81/8 33/9912 تفرقهم 6

 11/111 38/228392 جمع 3

 

درصد بقیه دارای پوشش  66باشد و درصد از مساحت منطقه فاقد پوشش جنگلی می 38حدود دهد که نشان می 2جدول 

لور بهه عنهوان تیهپ غالهب      -های استان گیالن در این شهرستان وجود دارند و همچنان تیپ ممرزباشد و تمام تیپجنگلی می

 .رودشهرستان به شمار می

 های جنگلی شهرستان تالشمساحت تیپ : درصد و 5 جدول

(هکتار)مساحت  تیپ جنگلی دریف  درصد در سطح حوزه 

1 NO FOREST 83/38 33/31916 فاقد جنگل 

2 fagus orientalis - carpinusorientali لور_راش  33/3339 31/3 

3 carpinus betulus - fagus orientalis ممرز -راش  81/21236 19/11 

8 carpinus betulus -parrotia persica لور -ممرز  38/22261 61/26 

2 carpinus betulus -quercus castaneifo بلندمازو -ممرز  33/21321 93/9 

6 fagus orientalis 61/2 39/11312 راش 

3 fagus orientalis - carpinus betulus ممرز_راش  21/12199 23/3 

3 UNKNOWN 32/8329 26/2 

 11/111 62/213332 مجموع 9
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دو از حهوزه یهک نشهان داده شهده اسهت،      ( زیرحهوزه )های مرتعی شهرستان تالش در پهنه درصد و مساحت تیپ 6جدول 

ههای  ی شهامل تیهپ  درصهد بقیهه دارای پوشهش مرتعه     13باشهد و  درصد از مساحت منطقه فاقد پوشش مرتعی مهی  32حدود 

Prennial grasses - Trifolium و Astragalus - Onobrychis باشدمی. 

 : درصد و مساحت تیپ های مرتعی شهرستان تالش6جدول 

(هکتار)مساحت  تیپ مرتع دریف  درصد در سطح حوزه 

1 NO RANGE 81/131691 32/31 

2 Prennial grasses - Trifolium 91/36322 61/13 

3 Astragalus - Onobrychis 33/1832 69/1 

 11/111 62/213332 مجموع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تالششهرستان یب ش:  2 نقشه
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باشد. در این روش ابتدا پارامترههای مهورد   ابی توان اکولوزیکی محیط زیست میهای ارزیگذاری یکی از روشهمروش روی

)نرم افزار  GISده، سپس نقشه هریک از این پارامترها را در سیستم نظر طبق مدل مناسب برای محدوده مورد تحقیق تعیین ش

ArcGISهمشود. با استفاده از توابع روی( تهیه می( گذاریIntersection تمام نقشه ها را در سیستم )GIS  روی هم منطبق

ههای  را بهرای هریهک از کهاربری    ای است که دارای تمام پارامترها بوده که توان و طبقه مناسهب نماییم. نقشه خروجی نقشهمی

ی مسهاحت قابهل   گذاری در مناطقی کهه دارا همتوان تعیین نمود. قابل ذکر است روش روییق میموجود در محدوده مورد تحق

عسهل  های مستعد پهرورش زنبور ها مکانگذاری نقشههمبعد از روی تر است. باشد مناسبهای متعددی می توجه و دارای کاربر

 ن تالش شناسایی گردید.در شهرستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تالش شهرستان در عسل زنبور پرورش مستعد های مکان: 3 نقشه
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 عسلجهت پرورش زنبور : روستاهای مناسب7 جدول

 روستا دهستان شبخ روستا دهستان شبخ روستا دهستان شبخ

 انون چوبر حویق لنزا حویق حویق گیالنتنگده طول ساحلی جوکندان مرکزئ

 برون باال لیسار کرگان رود بابالومحله حویق حویق سیناهونی کوهستانی تالش مرکزئ

 هماسر لیسار کرگان رود ایلکوفی چوبر حویق کوالنه کوهستانی تالش مرکزئ

بخش  چوبر حویق شیالن لی جوکندانساح مرکزئ

 حیاطی

 مشگدی لیسار کرگان رود

 تخته لیسار کرگان رود وله چول چوبر حویق مریان کوهستانی تالش مرکزئ

 بزچمن کل لیسار کرگان رود ونیستان چوبر حویق رزه کوهستانی تالش مرکزئ

باالمحله  چوبر حویق کراله کوهستانی تالش مرکزئ

 چوبر

 اگری بوجاق لیسار کرگان رود

 کلمر خطبه سرا کرگان رود قره داشت چوبر حویق بی سیم گاز ساحلی جوکندان مرکزئ

 مریم گلشن ارلیس کرگان رود کچوم محله چوبر حویق سیاپشت کوهستانی تالش مرکزئ

 لتن پرت لیسار کرگان رود نظرژی چوبر حویق رسمجی کوهستانی تالش مرکزئ

 رزمی لیسار کرگان رود قره قوزه چوبر حویق بسک کوهستانی تالش مرکزئ

 پی سرا لیسار رودکرگان  لملر چوبر حویق ویزادشت کوهستانی تالش مرکزئ

 گل لیسار کرگان رود وسی چوبر حویق لواده کوهستانی تالش مرکزئ

 لواچال خطبه سرا کرگان رود قره چی چوبر حویق پشته هیر کوهستانی تالش مرکزئ

 کشاورزخطبه سرا خطبه سرا کرگان رود گندو چوبر حویق لیر کوهستانی تالش مرکزئ

 انبوه خطبه سرا کرگان رود دواهیل چوبر حویق رنده سر حویق حویق

 کوهستان خطبه سرا کرگان رود دودده چوبر حویق هنزنی حویق حویق

 هله دمه خطبه سرا کرگان رود کوه بن چوبر حویق باالهنزنی  حویق حویق

 آغاسی خطبه سرا کرگان رود سوهاجر چوبر حویق زمری حویق حویق

 (تنبو)تنبوه خطبه سرا کرگان رود باالژیه چوبر حویق هشتروچونی حویق حویق

 مظلم کم خطبه سرا کرگان رود لیشکی چوبر حویق بیجاربین حویق حویق

 بنون لیسار کرگان رود سرداب هونی چوبر حویق سوتاپارا حویق حویق

 زنگوله خطبه سرا کرگان رود مسکین چوبر حویق کوهستان حویق حویق حویق

 لیسارا خطبه سرا کرگان رود گروف چوبر حویق ستوم حویق حویق
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 گیری تیجهن -9
 روند ارتفاعات در کوهستانی هوایوآب تالش هایکوهستان در است، لذا خزری معتدل هوایوآب دارای جلگه در تالش

 باال بارش میزان .است سرد بسیار هواوبندها، آب باال در چنانکه .یابدمی هشکا ارتفاع افزایش با هوا دمای دارد. یعنی صعودی

 .است ساخته مبدل کشور مناطق ترینبارانپر از یکی به را منطقه این( ییالقات)کوهستانی  مناطق در و همچنین هاجلگه در

 حد به بهار و زمستان پاییز، اواخر در یفصل بادهای این است و شدت شدید نسبت به ناحیه این در فصلی و موسمی بادهای

 تاثیر با سیبری دشت سوی از هوایی جریان تالش منطقه در .است منطقه این فصول مقتضیات از این و رسدمی خود باالی

 تالش بلند کوههای به متراکم ابرهای با سرد هوای دارد. توده تداوم شمال، جنوب جهت با خزر دریای رطوبی سطح از فراوان

 منطقه هواییوآب هایخصیصه از برف پر و سرد هایریزد. زمستانمی کوهستان و جلگه روی بر را خود باران و نموده رخوردب

 پی در نیز را سریعی و تند هایسیل گاهی که باشدمی تگرگ و رگبار بصورت تابستان و بهار در هابارش باشند. اینمی تالش

 زمستان و پاییز در اغلب .بردمی خود با را منطقه حاصلخیز خاک و شسته را گیاهی پوشش بدون هایخاک رگبارها دارد، این

 و رودها آب تامین عمده منابع هابرف و هابارندگی این .هستیم شاهد را سوزناک باد و با و زیاد رطوبت و آلودمه هوای بترتیب

 گرم باد وجود یا و بهار اوایل در هابرف شدن ذوب اثر در رودها آب دلیل این به .هستند هاچشمه و زمینی زیر سفرهای

 1211 از بیش حدود در که شرقی هایدامنه عکس بر .ریزندمی خزر دریای به و جاری سیل و فراوان بصورت «گرمیج»موسمی

 آن سرد آب هایهچشم و برف دارای تیرماه اواخر تا تالش قلل .است باران کم و خشک غربی هایدارد، دامنه بارندگی مترمیلی

 .باشدمی آنان احشام و شبانان استفاده و سرزمین این روان رودهای آب تامین اصلی منبع و آب پر

 نظر از تاریخ طول در که است فردی به منحصر هایقابلیت و هاویژگی دارای دریا و کوه میان در گرفتن قرار با تالش

 و بلندی و پستی و زاییکوه موجب تحوالت و تغییر این .است گذاشته رس پشت را بسیاری تحوالت و تغییرات ژئومرفولوژی

 به هادامنه زیاد شیب .است بوده دخیل امر این در بسیاری طبیعی عوامل البته و است شده سرزمین این امروزی گیریشکل

 در را ارتفاعی تغییرات نقش رخز دریاچه متری 23 ارتفاع تا 3291 ارتفاع حداکثر با ارتفاعات الراس خط اندک فاصله دلیل

 نوسان بارندگی، باالی میانگین فعال، هایگسل ها،دامنه تند شیب منطقه، بودن کوهستانی .کندمی بارز تالش کنونی اندازچشم

 عناصر عنوان به هریک که هستند منطقه طبیعی هایویژگی از آب پر هایرودخانه گیاهی، غنی پوشش ارتفاعات، در دمایی

 حاصل منطقه کنونی شکل که این است، اهمیت حائز ژئومرفولوژی دیدگاه از آنچه .آیندمی شمار به تالش کوهستان ژنزمورفو

 جنوبی–شمالی بیشتر هاناودیس و هاتاقدیس ها،گسل شکل تغییر اصلی محور بطوریکه است، خزر دریای کف غربی لبه فشار

 در مداوم و مکرر بطور داشته، اولیه هایناهمواری گیریشکل در که خاصی یتاهم بر عالوه خزر دریای کف بازالتی توده .است

 نسبی تثبیت و تشکیل به منجر که زاییکوه حرکات آخرین از پس بالفاصله .است بوده موثر نیز هاناهمواری شکل تغییر

 عملکرد نتایج .کرد آغاز را آنها کاریدست اقلیمی، عناصر از ناشی بیرونی دینامیک شد، منطقه هایناهمواری و تالش ارتفاعات

 را فرآیندهایی مجموع فعال، زائیشکل سیستم دهدمی ارائه متفاوت زاییشکل سیستم دو تالش ارتفاعات در بیرونی دینامیک

 هایمیراث شامل غیرفعال زاییشکل سیستم و باشدمی اندازها چشم چهره تغییر مشغول حاضر حال در که شودمی شامل

 .باشدنمی فراهم آنها تشکیل امکان کنونی اقلیم شرایط در که است فولوژیژئومر

 

 از غیر به منطقه در غالب پدیده کواترنر ابتدای در کنونی عوارض ایجاد و منطقه ساختمانی ژئومورفولوژی تثبیت از پس

 بوده باال بسیار شدت یا شیمیایی هوازدگی زیاد احتمال به یخچالی بین و یخچالی هایدوره در خزر دریای اساس سطح تغییر

 و 6/22 ماهانه متوسط دمای باالترین و مترمیلی 1311 تا 311 بین بارندگی آن در که کنونی اقلیم گرفتن نظر در با زیرا .است

 آمدن وجود به در .آیدمی فراهم شیمیایی هوازدگی برای خوبی شرایط سال در یخبندان روز 11 تا 2 و درجه 2/2ترن پایین
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 از مورفولوژی مشخص چهره سه و دارد مستقیمی نقش ارتفاع عامل جغرافیایی عرض از منطقه، بیشتر این اقلیمی شرایط

 .باشدمی تانیکوهس و مرتفع مراتع، مناطق گسترده و جنگلی ساحلی، قلمرو جلگه شامل که آورده وجود به کوهستان به ساحل

 چنین در که باشدمی یخ ضعیف عملکرد با همراه متوسط شیمیایی نوع از هوازدگی منطقه در کنونی فرسایشی سیستم

 واقع لحاظ به تالش مردم باشد.می ضعیف بسیار بادی مورفوژنز و متوسط ایتوده شدید، حرکت ایرودخانه موفوژنز سیستمی

 موقعیت... و کافی زمینیزیر و جاری هایگیاهی، آب خاک، پوشش هوا، نوعوآب لحاظ از مناسب جغرافیایی شرایط در شدن

 واقع .کنندمی انتخاب کار برای را مشاغل نوع این افراد اغلب اینرو از .دارند دامپروری و کشاورزی هایفعالیت برای مناسبی

 .است منطقه این دریایی منابع از استفاده آن و است بخشیده ناحیه این به دیگری مزیت خزر دریای با موازات در تالش شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اربری اراضی شهرستان تالشک: 4 نقشه

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 توسعه در اقلیمی باالی هایتقابلی و توان از پیشینه احتساب با تالش شهرستان رسدمی نظر بهبا بیان آنچه گفته شد، 

 برای را مناسب شرایط ییالقی و ایکوهپایه ای،جلگه جغرافیایی منطقه سه در مناسب اقلیم داشتن است. برخوردار زنبورداری

 قابل و مهم عسل زنبور تغذیه در دارگرده و شهدزا گیاهان جمله از طبیعی منابع نقش. سازدمی ممکن عسل زنبور پرورش

 تهیه نهایتاً و زنبورعسل استفاده برای منطقه هر اقلیمی شرایط با مناسب گیاهی هایگونه بررسی و شناسایی. است بررسی

 هایاستان باشدمی متفاوت هااستان کندوهای تعداد به توجه با زنبورعسل پرورش ایران، در. اردد ضرورت زنبورداری تقویم

 از که دارند کندو تعداد در را هفتم تا اول مقام ترتیب به فارس و گیالن مازندران، اردبیل، اصفهان، غربی، و شرقی آذربایجان

 نواحی در. باشدمی مرکزی حدودی تا و غربشمال شمالی، هایاستان در ترمناسب پوشش و هواییوآب شرایط آن، مهم دالیل

 و هاساختمان پناه در هستند طوالنی زمستانی دارای که سردسیر نواحی در و گیرد قرار سایه محل در کندوها است بهتر گرم

 به صد در صد منطقه گیاهی پوشش که آنجایی از همچنین. کند استفاده بیشتر آفتاب نور از تا داد قرار جنوب به رو و دیوارها

 عاملی تنها زنبوردار هوشیاری بنابراین باشد، درست تواندنمی کوتاه زمانی فاصله یک در قضاوت نتیجه در دارد بستگی جو وضع

 صورتی به باید تابستان فصل در خصوص به و گرم مناطق در کندوها محل .باشد ساز سرنوشت زمینه این در تواندمی که است

 و زیاد بارندگی دلیل به نیز مرطوب مناطق در. نشود کندو داخل در حد از بیش گرمای باعث خورشید مستقیم اشعه که شدبا

 اخیر هایدرسال طرفی از .داد قرار سیمانی هایبلوک یا و چوبی یا و فلزی هایپایه چهار روی باید را کندوها رطوبت، وجود

-غیر و مستقیم بصورت زنبورداری اقتصاد و کشاورزی بخش به عامل این. هستیم کشور غربی مرزهای از وغبارگرد ورود شاهد

 یافته کاهش توجهی قابل میزان به زنبورعسل هایکلنی تولیدات میزان هوا، آلودگی اثر در کهبطوری است کرده وارد مستقیم

 از نیز آنها دهند،می کوچ جنوبی نواحی به نزمستا فصل در را خود کندوهای معموالً که کشور مناطق سایر زنبورداران. است

 است غبارآلود هوا  که روزهایی در مزرعه زنبوران. اندنمانده نصیببی منطقه این گلی هایباران بارش از بیگاه و گاه هوا آلودگی

-فوق و بوده ضعیف تیموجودا آنها زیرا نشوند خارج کندو از که دهندمی ترجیح و دهندمی بروز خود از کمتری چراگری رفتار

 گلگرده ورود میزان. است مؤثر آنها زندگی در محیطی تغییرات کوچکترین و هستند حساس محیطی شرایط به نسبت العاده

 دارند کندو نقاط سایر از زیادتر طوالش و هشتپر نواحی گیالن در .یابدمی کاهش العادهفوق است آلود غبار هوا که روزهایی در

نتایج گویای  .باشدمی متداول ایجعبه زنبورداری بیشوکم هم دیلمان و رودبار اطراف و عمارلو مثل آن یگرد مناطق در ولی

 ماه 9 مکان انتخاب بهترین با توانندمی گیاهی پوشش و آبی منابع وجود لحاظ از شرایط تطبیق با زنبورداراناین مهم است که 

 و بپردازند زنبورداری به ارتفاعات شهرستان در نیز تابستان ماه 3 و کنند گهدارین تالش شهرستان در را خود زنبورهای سال از

 تلفات کاهش و دادن کوچ هنگام در های زنبورکلنی به وارده هایتنش و نقل و حمل هایهزینه متوجه کمتر ترتیب بدین

 .شوند
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