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مقدمه
تبریخچِ سًذگی ٍ قذهت سًذگی سًجَر ػسل رٍی کزُ سهیي  ،سًذگی اجتوبػی سًجَر ػسل در یک
کلٌی ً ،ظن اجتوبػی حبکن در کٌذٍ  ،قذرت خبرق الؼبدُ سًجَر ػسل در هؼوبری ٍ سبختي حجزُ
ّبی هَهی ضبى  ،هَرٍثی ثَدى ػوَم اطالػبت کبرثزدی ٍ ،یضگی ّبی خبظ سیست ضٌبسی  ،قذرت
هٌحصز ثِ فزد سًجَر ػسل در تجذیل ضْذ گیبّبى یب ضزثت ضکز ثِ ػسل ثِ ػٌَاى یک غذای پز اًزصی
ٍ دارٍیی ضفب ثخص ،قذرت ایي حطزُ در سبختي هَم ٍ هَم ثبفی  ،جوغ آٍری ثزُ هَم ٍ کبرثزد آى ،
سبختي ضبُ اًگجیي ٍ چگًَگی استفبدُ اس آى ٍ سبختي سّز ثِ هٌظَر استفبدُ اس آى در ٌّگبم دفبع ٍ ثِ
ػٌَاى یک دارٍی هْن ٍ اس ّوِ ایي ضگفتی ّب هْن تز  ،قبثلیت هٌحصز ثِ فزد سًجَر ػسل در جوغ
آٍری گزدُ گیبّبى ٍ گزدُ افطبًی ثسیبری اس گیبّبى گلذار کِ ثب ایي ٍیضگی ،ثطَر هستقین ٍ غیز
هستقین حذٍد  %01غذای ثطز تبهیي هی ضَد ٍ ثسیب ری اس گیبّبى ٍ حیَاًبت اهکبى اداهِ حیبت هی
یبثٌذ.
هیشاى تَلیذ هحصَل ػسل ثِ آة ٍ َّاً ،ضاد سًجَر ٍ هذیزیت سًجَردار ثستگی دارد .در ًقبط خَش
آة ٍ َّا ،گیبّبى ٍ رستٌی ّبی فزاٍاى هی رٍیٌذ ٍ در فصل گلذّی ،هحصَل ػسل خَثی اس آى
ًقبط ثزداضت هی ضَدّ.وچٌیي ًضاد ّبی فؼبل سًجَر ػسل ػول گزدُ افطبًی گیبّبى را ًیش ثْتز اًجبم
هی دٌّذ .ػبهل هذیزیت در سًجَرداری ّوچَى سبیز اهَر اس اّویت ٍیضُ ای ثزخَردار است ،سیزا
یک سًجَردار ًبآگبُ ًِ تٌْب قبدر ثِ ػسل گیزی اس سًجَرّبی ػسل ًخَاّذ ثَد ،ثلکِ ثِ راحتی کلٌی
ّبی خَد را ثِ کطتي هی دّذ .ثٌبثزایي آضٌبیی ثِ فٌَى سًجَرداری ٍ داضتي اطالػبت ػلوی ٍ تجبرة
ػولی اس هْن تزیي ٍاججبت کبر ثب سًجَر ػسل است.
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هیبًگیي تَلیذ ػسل ضْذ ّز کٌذٍی جؼجِ ای در ایزاى ٍ سبیز کطَرّبی آسیبیی  1کیلَگزم  ،در
کطَرّبی ارٍپبیی ٍ رٍسیِ  11کیلَگزم ،در آهزیکب 11کیلَگزم ،در ًیَسلٌذ 01کیلَگزم ،در استزالیب
03کیلَگزم ،درکبًبدا 41کیلَگزم ٍ در ًقبط پزگل کبًبدا گبّی ثِ  11کیلَ گزم هی رسذ .ثذّی است
هقذار تَلیذ ػسل ضْذ در ًقبط هختلف کطَر ٍ حتی ًقبط هختلف ّز ضْز هتفبٍت است ٍ ثِ طَر
ػوذُ ثِ فزاٍاًی هٌبثغ ضْذ،ضزایط آة ٍ َّایی ٍ هذیزیت سًجَردار ثستگی دارد.ثبیذ تَجِ داضت کِ
ػلی رغن اػالم آهبر هیبًگیي 1کیلَگزم تَلیذ ػسل ضْذ ثِ اسای ّزکٌذٍ درسبل ،در ثزخی ًقبط
خَش آة ٍَّا سزسجش کطَر ،سًجَرداراى آگبُ ،ثبتجزثِ ٍ فؼبل در اهز کَچ دّی ثِ هَقغ سًجَرستبى
خَد ،تَاًبیی تَلیذ ػسل ضْذ ثِ هیشاى ثیص اس 01کیلَگزم ثِ اسای ّز کٌذٍ را دارًذ.
ثِ ًظز هی رسذ کِ در کطَر هب ،ثبتَجِ ثِ ػذم استفبدُ یب استفبدُ ًبصحیح اس ظزفیت ضْذ دّی
ثسیبری اس ثبؽ ّبٍ هشارع ٍ ًیش ثزخی ًقبط هزتؼی ٍ جٌگلی کِ هَرد استفبدُ سًجَرداراى قزار ًوی گیزد
 ،تبکٌَى اس ثخص قبثل تَجِ ای اس ظزفیت ٍاقؼی تَلیذ ػسل استفبدُ ًطذُ است .در ایي سْل
اًگبری،سًجَرداراى اس تَلیذ کوتز ػسل ضْذ خسبرت هی ثیٌٌذ .اهب خسبرتی کِ در قبلت کبّص
هحصَل ٍ ًبهزغَثیت هحصَل ثِ کطبٍرساى ٍ ثبغذاراى ٍ در آهذ هلی ٍارد هی ضَد ،ثسیبر قبثل تَجِ
تز است .تبکٌَى در ایزاى،اسظزفیت ّبی تَلیذ ػسل ثِ خَثی استفبدُ ًطذُ است; یؼٌی  ،در ثزخی
ًقبط تزاکن استقزار سًجَرستبى ّب را داضتِ ثبضین ٍ در ثزخی ًقبط،سًجَرستبى ّبی کبفی هستقز ًطذُ
است.حبل آًکِ ثزای ثذست آٍردى ثیطتزیي هقذار ػسل ٍ ثبالتزیي ثبسدُ سًجَر ػسل در گزدُ افطبًی
 ،ثبیذ اٍال ّزجب کِ گیبّبى ضْذ سا ٍ ًیبسهٌذ سًجَر ػسل هی رٍیٌذ ،تؼذاد هٌبست کٌذٍ هستقز کٌین ٍ
ثبًیب تؼذاد کٌذٍّبیی کِ در یک هٌطقِ یب در ّز ّکتبر اس یک ثبؽ یب هشرػِ هستقز هی کٌین کوتز یب
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ثیطتز اس ضوبر هٌبست ًجبضذ .چٌبًچِ ضوبر کٌذٍ ّب دریک ثبؽ،هشرػِ یبهٌطقِ،ثیطتز یب کوتز اس حذ
هٌبست ثبضذ؛ ّن سًجَردار ٍ ّن ثبؽ دار یب هشرػِ دار ثِ ًَػی خسبرت هی ثیٌٌذ.
هسبئل هزثَط ثِ سًجَرداری؛ اس جولِ،ظزفیت تَلیذ ػسل تَسط ّز کٌذٍ،ػسل ضْذ یب هخلَط ضْذ ٍ
ضزثت ،قیوت ػسل،درآهذ سًجَردار ٍ اس ّوِ هْوتز «ًقص سًجَرػسل در افشایص تَلیذ ٍ هزغَثیت
هحصَالت سراػی ٍ ثبغی» ثبیذ هَرد هَرد تَجِ هسئَلیي قزار گیزد ٍ ضزایط هٌبست ثزای تَسؼِ
هٌطقی سًجَرداری در ایزاى فزاّن ضَد .ایي هَرد حسبط ثبیذ جذی گزفتِ ضَد تب هجبدا آى کِ اس
ثزخَرد سلیقِ خزیذار ػسل ٍ هیشاى درآهذ سًجَردار،پزٍرش سًجَرػسل ٍ در ًتیجِ هیشاى تَلیذ در
کطبٍرسی ٍ ثبغذاری ٍ قبثلیت حفظ هزاتغ ٍ جٌگل ّب در هؼزض خطز جذی قزار گیزد.
اگز ثِ سًجَرداری فقط ثِ ػٌَاى حزفِ ای کِ در آى ػذُ ای هطغَل تَلیذ ػسل ّستٌذ ًگزیستِ
ضَد،فقط ثِ اًذاسُ هیشاى تَلیذ ػسل ثبیذ ثزای آى اّویت قبئل ضَین؛ اهب ثبیذ یذاًین کِ هب ثزای
افشایص تَلیذ ٍ هزغَثیت ثسیبری اس هحصَالت گیبّی سًجَرداری کٌین کِ در آى هحصَل ػسل یک
ػبیذی جبًجی است .لذا اّویت پزٍرش سًجَرػسل ،صذّب ثزاثز ثیطتز اس ایجبد ضغل ٍ تَلیذ ػسل
است ،سیزا حذٍد  %11کل تَلیذ ثسیبری اس درختبى هیَُ ٍ هحصَالت ثذری ثِ گزدُ افطبًی ضذى
تَسط سًجَر ػسل ثستگی دارد کِ در غیبة ایي حطزُ ،سبیز حطزات گزدُ افطبى ًیش قبدر ثِ اًجبم
ٍظبیف سًجَر ػسل ًخَاٌّذ ثَد .هب سهبًی هی تَاًین یک هقبیسِ هٌطقی ٍ صحیح اس ارسش فزآٍردُ
ّبی سًجَرػسل در هقبثل ارسش ػول گزدُ افطبًی ایي حطزُ داضتِ ثبضین کِ ثتَاًین طجیؼت ثذٍى
سًجَرػسل راثزرسی کٌین .چزاکِ در طجیؼت ثذٍى سًجَرػسلً ًِ،تْب ػسل تَلیذ ًوی ضَد ٍ هیشاى
هحصَالت سراػی ،ثبغی،هزتؼی ٍ جٌگلی ثِ ضذت کبّص هی یبثذ،ثلکِ قسوت اػظن رستٌی ّبی
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