
 

 075شماره پیاپی  ،0910 بهار ،یکمشماره  ،و یکم سیسال  ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 G. A. Fallah Ghalhary  دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،استاديار آب و هوا شناسی ،غلامعباس فلاح قالهريدكتر 

 H. Ahmadi  دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاورزی ،حمزه احمدي

 M. Fakhery  دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،کارشناس ارشد آب و هواشناسی کاربردی ،معصومه فاخري

 
ab_fa789@yahoo.com 

ارزيابي و تعيين تقويم اقليمي زنبورداري در استان آذربايجان غربي براساس شرايط 
 حرارتي

 

 چکيده 
یق تحقن اي در .برخوردار استای مطالعه عناصر جوی و شناسايی شرايط حرارتی موثر بر زنبورداری از اهمیت ويژه

 واشناسیهای هستگاهاياز آمار دمای کمینه و بیشینه روزانه ،با توجه به اهمیت بالای دما در فعالیت و پرورش زنبورعسل
 های فعال و غیرفعال چرایی دمايی و شناسايی ماههاآستانهها برای تطبیق دادهاين  از .شد استفادهساله  23 دوره آماری در

 شاخص درجه روز از انحراف از شرايط بهینه حرارتی و برآورد تاريخ گلدهی درختان میوه با استفاده محاسبه ،زنبور عسل
نتايج نشان  .شداستان تعمیم داده  پهنهبه  ،سامانه اطلاعات جغرافیايی ستگاهی با استفاده ازاينتايج برآوردهای .استفاده شد

ب های زيستی نامناسیتفعالماه برای چهار ماه از سال از آذر تا اسفندداد شرايط حرارتی بر مبنای رخداد دماهای کمینه در 
ريج تد ده و بهدر مناطق کم ارتفاع اطراف درياچه ارومیه آغاز ش شرايط حرارتی فعال از ارديبهشت ماه .است )غیرفعال(

های آغازين فصل بهار مناطق نیمه شرقی استان به دلیل انحراف کمتر از شرايط در ماه .رسدمی به مناطق مرتفع نیمه غربی
ترين بهینه .شوندیممحسوب  زنبورعسلهای یکلنمکان مناسبی برای استقرار و آغاز فعالیت  ،بهینه فعالیت زنبورعسل

ت از ها با تبعییکلنبهینه مکانی جهت استقرار  .شدبامی های خرداد و تیرماه های سال برای فعالیت زنبورهای عسلماه
گلدهی درختان میوه در منطقه مورد مطالعه بیشتر  .شودمییده کشمتری  2333در فصل تابستان به ارتفاعات  عامل ارتفاع

در  ارديبهشت ماهتقويم زنبورداری بر پايه شرايط حرارتی و تاريخ گلدهی درختان میوه از  .دهددر ارديبهشت ماه رخ می
 . رسدمناطق کم ارتفاع نیمه شرقی آغاز شده و در شهريور ماه در مناطق مرتفع نیمه غربی به پايان می

  .زنبورعسل ،دمای بهینه ،تاريخ گلدهی ،تقويم زنبورداری ،: آذربايجان غربیكليدي گانواژ

 مقدمه
 .(374 ،3192 ،تولیدات کشاورزی دارد )گلچین و جلالی و بخصوصنقش بسیار مهمی بر زندگی انسان  هوا و آب

22Fلیم بر روی موجودات زنده اعم از گیاهی و جانوری را بیوکلیماتولوژیواقیرات هوا تأثعلم مطالعه و ارزيابی 

شناسی یماقليا  3
از شرايط آب و  متأثری کشاورزی هارشتهيکی از  عنوان به عسل زنبورپرورش  .(87 ،3182 ،نامند )کاويانییمزيستی 

ر بتوان شرايط زيستی هرگونه گیاهی و جانوری را یم هر منطقههای اقلیمی یلپتانسیین تعبا شناسايی و  .هوايی است
يکی از سه عامل اساسی در  .(329 ،3183، شرايط فنولوژی آن از نظر زمانی و مکانی مشخص نمود )شائمی اساس

موثری در  توان به طريقهمطالعات هواشناسی کشاورزی را می .(35، 3175 ،ستانیست)شهرهوا و آبزنبورداری در جهان 
 .زنبورداری ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اقلیمی دارد .(349 ،3179، بهره برداری از منابع شهد ساز به کار برد )نصوحی

خصوص ه می بمستقیمی بین پارامترهای اقلیرابطه  .کندمیرا تعیین فعالیت زنبورعسل  ،شرايط حرارتی هر منطقه با تولیدگل

                                                      
3. Bioclimatology 
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-درجه حرارت عامل اصلی انرژی .(15 ،3187 ،قشلاقی قره )نجمیهای زنبورعسل وجود دارد درجه حرارت و تولید کلنی

فعالیت  ،( شرايط حرارتی محیط395 ،3174، گرمايی است و اهمیت زيادی برای زندگی موجودات زنده دارد )محمدی
P23F)ماريسن کندمیزان تولیدات آن را تعیین زنبور عسل و می

3
P پس ملی ايعلمی نام با عسل زنبور .(33 ،2333 ،و همکاران

P24Fفرا

2
P،  ها لگ شهدکار را با گردآوری اين  زنبور .سازدمی عسلکه است زنبورای گونهجزء شاخه بندپايان و رده حشرات
ی محصولات کشاورزی و افشان گردهامروزه نقش اساسی زنبور عسل در .(23، 3175 ،)شهرستانیدهدانجام می کندودر

ار قر توجه موردحشره پیش از پیش اين  زهر و بره موم باعث شده تا ،موم ،ژله رويال ،گرده ،ی آن مانند عسلهافرآورده
 ی باغات و محصولات زراعی استافشان گرده ،ين ارزش و نقش زنبورهای عسلترمهم .(97 ،3171 ،بگیرد )سعادتمند

P25F)انگلسترو و اوتیس

1
P، 2333، 3939). گونه از  433گونه و در سراسر جهان بیشتر از  313الات متحده بیشتر از ايدر
P26F)جیمز و سینگر شودمیگرده افشانی آنها توسط زنبورهای عسل انجام  ،محصولات کشاورزی

4
P، 2337، 393).  تاريخ

P27F)جوز و ادوا کندمیفا ايیمؤثرگلدهی در افزايش تولید عسل و باروری باغات و مزارع نقش 

5
P، 2332، 79.)  گردهعدم 

P28Fورزی خسارت وارد نمايد )بردبردرصد بر محصول کشا 85تا تواند می ی توسط زنبورهای عسلافشان

9
P، 2339، 89).  تعیین

 زمان و مکان جابجايی نظر اززمان گلدهی درختان میوه با توجه به شرايط آب و هوايی هر منطقه برای تقويم زنبورداری 
ر پتانسیل از حداکث توانیم هر منطقهبا شرايط اقلیمی  زنبور عسلحیاتی  یهابا تطبیق آستانه .ها حائز اهمیت استیکلن

ه نقل ب .آورد موجود ارزشمند به عملاين  را از یبردارعسل بهره جست و حداکثر بهره پرورش زنبور برای اقلیمی مناطق
P29Fمور ،(3183از شائمی )

8
P (3945)، درجه  22آستانه  ،های گوناگون زنبور عسلیتفعالهای حرارتی برای ی اپتیممدر بررس

P30Fال غمدی .ای فعالیت چرای زنبور مشخص نموده استگرادی را برسانتی

7 P(2331 در بررسی فعالیت انواع زنبور عسل )
شرايط درجه حرارت در شهر رياض درکشور عربستان  اساس بربر روی گیاهان  هاآنی افشانگردهقابلیت  در جهت

 .مختلف سال همبستگی وجود دارد فصولدر های زنبور عسل و درجه حرارت یتفعالسعودی مشخص نموده است که بین 
P31Fاسماعیل

9
P ( در بررسی میزان گرده و شهد 2331و همکاران )های زنبور عسل در باغ یکلنشده توسط یآورجمع

ینه شده در فصل بهار بوده و بین میانگین دماهای کمیآورجمعاند که بیشترين گرده مشخص نموده مصرکشور شناسییاهگ
P32Fابوشارا .زان گرده همبستگی مثبت و بالايی وجود داردو بیشینه و می

33
P ( در تعیین 2331و همکاران ) مکان بهینه برای

P33Fپرورش زنبور عسل تحت شرايط محیطی سخت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیايی

33
P های از لايه ،برای کشو عربستان

شترين لايه درجه حرارت بی .اندزمین و منابع آبی استفاده نمودهپوشش  ،پوشش گیاهی ،رطوبت نسبی ،رقومی درجه حرارت
ی هاجنبه( در بررسی 3183شائمی ) .وزن را برای شناسايی مکان بهینه پرورش زنبور عسل به خود اختصاص داده است

کانی ی و مهای زمانینهبهمطالعه موردی استان اصفهان مشخص نموده است که ايران  یمايی پرورش زنبور عسل درلیوکب
رايط و سیکل زنبورداری از ش کندمیفا ايی در تقويم زنبورداریمؤثری فعالیت چرای زنبور عسل نقش هاآستانهاز طريق 

( با بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر پرورش زنبور 3187نجمی قره قشلاقی) .نمايدیماقلیمی و ارتفاعی هر منطقه تبعیت 
ی معکوس و با اثرات دمايی در ارابطههای زنبورعسل با بارش یتفعال ،کهاندنمودهعسل در شهرستان سلماس مشخص 

                                                      
3. Maricen  
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33. Abou-Shaara 

33. GIS (Geographical Information System) 
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در یر شرايط جغرافیايی و اقلیمی را تأث( 3173طهماسبی و همکاران ) .ی مستقیم داردارابطهی خاص ارتفاعی هاآستانه
ورهای مناطق مرتفع و سردسیر زنباند در و نتیجه گرفته اندنمودهبررسی ايران  های زنبور عسل کوچكیتجمعیك تفک

تأثیر  ،ی همبستگی و تحلیل رگرسیونیهاروش بر اساس( 3179گلچین و جلالی) .باشدعسل بزرگتر از ديگر مناطق می
ان نتايج آنها نش .انددادهعناصر آب و هوايی را بر عملکرد کندوی زنبور عسل بومی در شهرستان اهر مورد ارزيابی قرار 

لارتی  .مؤثرترندگراد در عملکرد زنبور عسل درجه سانتی 35در بهار و روزهای با درجه حرارت بیشتر از  داد دمای کمینه
با  و روضه چای در استان آذربايجان غربی یاچتقويم زنبورداری حوضه آبخیز نازلو( برای تهیه 3192و همکاران )

  .ندانمودهده و سپس تقويم زنبورداری را مشخص ی مرتعی شهدزا را مشخص کرهاگونهبازديدهای میدانی زمان گلدهی 
 ملهازجی گوناگون کشتتاورزی هارشتتتهتنوع اقلیمی استتتان آذربايجان غربی بستتتر مناستتبی را برای فعالیت در 

گوناگونی آب و هوايی بین شتترق و غرب همراه با عملکرد ارتفاعات و وضتتعیت اين  .زنبورداری فراهم کرده استتت
ی از منابع طبیعی به تصوير کشیده برداربهرهنوع و میزان  نظر ازهای متفاوتی را اندازچشم  ،استتانهای خاص ناهمواری

های بالقوه و نحوه عملکرد عوامل محیطی مؤثر بر زنبورداری با توجه به نقش و اهمیت بالای شتتناخت توانايی .استتت
ن از توامی ،های مختلفود با شرايط اقلیمی مکانموجاين  های حیاتیآستانهبا تطبیق .ضتروری است هوا و آبعناصتر 

 ،سلنگهداری و پرورش زنبورع جنبهترين مهم .زمینه پرورش زنبور عسل بهره جست حداکثر پتانسیل اقلیمی مناطق در
 حقیقاين ت .باشدیمآن های زنبورداری با شترايط جغرافیايی و اقلیمی و تغییرات زمانی و مکانییتفعالهماهنگ کردن 

شرايط حرارتی منطقه مورد مطالعه و بر اساس آمار درجه حرارت روزانه و تاريخ گلدهی درختان  در نظر دارد با توجه به
  .های جغرافیايی و محیطی مورد ارزيابی قرار دهدتقويم زنبورداری را برای فعالیت زنبور عسل با تاکید بر جنبه ،مثمر

 ها و روش پژوهشداده
درصد از  27/2حدود ، که یلومترمربعک 18593با وسعتی معادل  است استان آذربايجان غربیعه منطقه مورد مطال 

 49درجه و  19دقیقه تا  5درجه و  19موقعیت جغرافیايی بین  نظر ازاستان . اين گیردیمبر  درمساحت کل کشور را 
استان آذربايجان غربی در . است قرارگرفتهدقیقه طول شرقی  24درجه و  48دقیقه تا  1درجه و  44دقیقه عرض شمالی و 

 وارجهمآذربايجان شرقی و زنجان از شرق وکردستان از جنوب های استان و با شده واقعالیه شمال غربی کشور یمنته
  .( 3)شکل  باشدیم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 طالعه های هواشناسی مورد مایستگاهموقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی و پراکنش -0شکل 
 

 .ه استشد استفادههواشناسی استان آذربايجان غربی های هستگاايتحقیق از آمار کمینه و بیشینه دمای روزانهاين  در
از سازمان هواشناسی کشور تهیه و  ،روزانه صورت بهساله  23برای دوره آماری  3177تا  3199مجموعه داده از سال اين 

انحراف از شرايط بهینه زمانی و مکانی و تاريخ تکمیل مرحله  ،ی دمايیهاآستانهسپس بعد از کنترل کیفی برای برآورد 



 302، شماره پیاپی 3315 بهار، یکم، شماره 33/  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال   36

رد و هسته دار مو داردانهی حرارتی درختان هاآستانهضرايب و  .فنولوژی گلدهی درختان میوه مورد استفاده قرار گرفت
 .گرديداستخراج( 3154 ،از طرح مطالعاتی سازمان هواشناسی کشور )کوانتا ،ور عسل با توجه به پتانسیل منطقهعلاقه زنب

های مختلف در محیط نرم اسمادا برآورد تعیین زمان گلدهی در سطوح احتمالاتی با روش منظور بهآمار کمینه دمای روزانه 
به منظور توزيع مکانی در سطح منطقه مورد مطالعه  Arc GIS فزارانرمدر محیط  آمدهدست بههای يختارشد و سپس 

 . دهدیمرا نشان  مطالعه موردهواشناسی های هستگاايمشخصات ،3جدول  .ی گرديدبندپهنه

 
 

 های هواشناسی مورد مطالعهستگاهایمشخصات -0جدول 

 از سطح دريا به متر ارتفاع ستگاهاينام
 جغرافیايی طول

(E) 
 ستگاهاينوع (Nجغرافیايی )عرض 

 سینوپتیك ´12 18° ´5 45° 3135 ارومیه

 سینوپتیك ´11 17° ´57 44° 3331 خوی

 سینوپتیك ´49 19° ´41 45° 3175 مهاباد

 سینوپتیك ´23 19° ´29 44° 3433 ماکو

 سینوپتیك ´9 19° ´13 45° 3983 سردشت

 سینوپتیك ´21 19° ´8 48° 3895 تکاب

 سینوپتیك ´43 19° ´7 45° 3455 پیرانشهر

 روش تجزيه و تحليل

دماهای فعال  ،گراد(درجه سانتی 23و  33 ،ی دمايی )صفرهاآستانهدمای بیشینه و  ،بر مبنای آمار روزانه دمای کمینه
انی از مک های زمانی وینهبهبرای تعیین  .برآورد شد نظر موردی هاآستانهاولین و آخرين زمان وقوع  براساسیرفعال غو 

های فعالیت چرای زنبورعسل و سال درآستانههای همامیزان انحراف از شرايط بهینه  ،طريق کمینه و متوسط دمای روزانه
 محاسبه با استفاده از شاخص درجه روزهای رشد و درجه حرارت روزانهگراد( درجه سانتی 4و  22زمستان گذرانی )

ها یلنکسال برای فعالیت و استقرارهای هاز شرايط بهینه در طول ما انحراف مهنقشه  صورت بهگرديد و سپس نتايج آن 
مختلف  دما در ارتفاعات ،از رابطه دما با ارتفاع و معادله خط رگرسیون با استفادهبرای تعیین بهینه مکانی  .شد یمترس

با توجه به نقش عمده  .شد محاسبه های حرارتی زنبورعسلینهبهبرآورد و سپس میزان انحراف دماهای برآورد شده از 
ه دار با استفاده از شاخص درجدار و هستهتاريخ گلدهی هشت گونه از درختان دانه ،های درختان میوه در زنبورداریشکوفه

 ،ماداافزار اسسپس در محیط نرم .های هواشناسی ارزيابی گرديدستگاهايروزهای رشد و دمای کمینه و متوسط دمای روزانه
درصد با استفاده از  95/3و  93/3 ،85/3 ،53/3آمده در سطوح اطمینان مختلف دست های گلدهی بهاحتمال وقوع تاريخ

43Fهای احتمال نظری )پیرسونتوزيع

43Fگمبل ،3

43Fنرمال ،2

ها که تاريخ گلدهی در هرکدام از توزيع .محاسبه و برآورد شد (....و 1
ادامه معادلات  در .شد گرفته ستگاه مورد نظر در نظرايعنوان تاريخ بهینه گلدهی برایبه  ،دارای کمترين انحراف معیار بود

-ستگاهايرگرسیونی بین تاريخ گلدهی با طول و عرض جغرافیايی و ارتفاع از سطح دريا بر اساس رگرسیون خطی برای تمام

در محیط سامانه  ،داری بالاتری برخوردار بودمعنیدرصد که از اطمینان و  95در ادامه معادله سطح اطمینان  .ها بررسی شد
معیار  .شده تاريخ گلدهی برای درختان مختلف ترسیم گرديدبندی های پهنهاطلاعات جغرافیايی محاسبه و سپس نقشه

ر کاص بهشاخ .ها به روز ژولیوسی از اول فروردين تعیین شدها از طريق تبديل تاريخبندی تاريخ گلدهی در نقشهطبقه
43Fشاخص درجه روزهای رشد ،تحقیق برای تعیین اولیه زمان گلدهیاين  رفته در

شاخص میانگین اين  در .باشد( می3)رابطه  4

                                                      
3. Pearson  
2. Gambel  
1. Normal  
4. Growth Degree Day  
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د گونه درختی مورگراد( تا تکمیل ضريب حرارتی آندرجه سانتی درجه حرارت روزانه از آستانه دمای يخبندان )صفر
P38Fروزهای رشددرجه  ،(3رابطه )در  شود.مینظر محاسبه 

3
P، آوری معرف درجه روزهايی است که طی روزهای متوالی جمع

درجه حرارت  baseTکمینه درجه حرارت روزانه و minT ،بیشینه درجه حرارت روزانه maxT ،رابطهاين  در .شده است
P39F)مك مستر و ويلهلم دهدزمان مشخص را نشان می يكپايه يا صفر فیزيولوژيکی گیاه در 

2
P، 3998، 293) . 

 

 (3)    base
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i
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GDD 
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minmax

  

 هاي پژوهشيافته

 مکاني دماهاي فعال و غير فعال  –توزيع زماني 
 ،کمالی)کشاورزی است ترين تحقیقات اقلیميکی از بنیادی ،شناخت چگونگی وقوع سرما و يخبندان در هر ناحیه

دمای بدن زنبورعسل به عنوان  شود.میهای جانوری دچار رکود بسیاری از فعالیت ،با رخداد دمای يخبندان .(353 ،3173
توزيع زمانی و مکانی دمای  .(345 ،3183 ،باشد )شائمیيك حشره خونسرد به طور مستقیم تحت تاثیر دمای اطراف می

 .( مشخص شده است1و 2های )استناد به رخداد کمینه و بیشینه دمای روزانه در شکلهای دمايی مختلف با هوا در آستانه
تاريخ رخداد اولین دمای صفر درجه در پايیز يا يخبندان پايیزه و آخرين رخداد آن در بهار يا يخبندان بهاره به منظور 

دهد نتايج نشان می .مشخص شده است( 2شناسايی بازه زمانی دماهای غیر فعال بر اساس رخداد دمای کمینه در شکل )
به  ،ايدنمفا میاينقش موثری در توزيع زمانی و مکانی رخداد دمای يخبندان ،که شرايط توپوگرافی منطقه مورد مطالعه

زودترين وقوع دمای صفر درجه و کمتر مصادف با نیمه دوم  ،طوری که در مناطق مرتفع نوار غربی و جنوب شرق استان
میان يابی صورت گرفته  .دهدر نیمه شرقی استان با ارتفاع کمتر با يك ماه تاخیر در نیمه اول آذر رخ میاما د ،مهرماه

ا به طوری که از غرب به شرق ب ،نمايدمی دهد که وقوع اولین يخبندان پايیزه از عامل ارتفاع تبعیتبین نقاط نشان می
زمان آخرين وقوع يخبندان بهاره در بیشتر  .انجامدز به طول میزمان رخداد با تاخیر تا اواسط فصل پايی ،کاهش ارتفاع

 ،از مناطق کم ارتفاع نیمه شرقی به نوار مرتفع غربی و جنوب شرقی استان .دهدمنطقه مورد مطالعه در فروردين ماه رخ می
مکانی دماهای غیر  -زمانی شناسايی توزيع  .(2افتد )شکل زمان وقوع آخرين يخبندان بهاره تا خرداد ماه به تاخیر می

 .تهای زنبورعسل حائز اهیمت اسفعال بر مبنای اولین و آخرين دمای کمینه صفر درجه برای برنامه ريزی استقرارکلنی
آوری شهد و گرده کار جمع ،ای و شرايط نامساعد محیطیکه به علت عدم وجود منابع تغذيهغیرفعال مواقعی استهای هما

 . گرددذاری ملکه متوقف میگو به تبع آن تخم
 های حرارتی و حدود زيستی گیاهان مختلفگراد که بسیاری از آستانهدماهای فعال بیشتر از صفر و ده درجه سانتی

تعیین زمان وقوع دمای فعال برای شناسايی دوره . (329، 3183، حائزاهمیت است )شائمی، گیرنددامنه قرار میاين  در
 بر مبنای کمینه دمای. باشدايی در هر منطقه از نظر رشد و نمو برای گیاهان حائز اهمیت میفعال زيستی و توان گرم

( 1گراد و بالاتر به عنوان آستانه دمای فعال در شکل )درجه سانتی 33اولین و آخرين زمان وقوع آستانه دمايی  ،روزانه
شرايط جغرافیايی هر منطقه از نیمه اول ارديبهشت ماه آستانه دمايی با توجه به اين  اولین زمان وقوع .مشخص شده است

 .فتدادر مناطق کم ارتفاع نیمه شرقی آغاز شده و با افزايش ارتفاع در نیمه غربی استان تا نیمه دوم خرداد به تاخیر می
يا آغاز دماهای آستانه دمايی اين  اولین رخداد ،دهد که در بیشتر مناطق استان( نشان می1توزيع زمانی و مکانی )شکل 

 مناطق پست اطراف درياچه ،با توجه به شرايط توپوگرافی و عامل ارتفاع .دهدفعال در نیمه اول و دوم ارديبهشت رخ می
ی شرايط دماياين  ارومیه زودتر از ديگر مناطق در نیمه اول ارديبهشت ماه و ديگر مناطق استان در نیمه دوم ارديبهشت

گراد و بالاتر در منطقه مورد مطالعه از شهريور ماه در مناطق درجه سانتی 33زمان وقوع آستانه  آخرين .نمايندرا تجربه می

                                                      
3. Growth Degree Day (GDD) 

2. Mcmaster & Wilhelm 
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ن اولین زما .دهدمرتفع و سردسیر نیمه غربی و جنوب شرقی تا آبان ماه در مناطق کم ارتفاع مرکزی و نیمه شرقی رخ می
ارتفاع نیمه شرقی تا خرداد ماه در مناطق مرتفع نوار غربی آستانه نیز از نیمه اول ارديبهشت ماه در مناطق کم اين  رخداد

آستانه بیشتر از عامل ارتفاع اين  دهد که آخرين وقوعنشان می نتايج به دست آمده .انجامدو جنوب شرقی به طول می
ای پرورش هايی دمايی برای شناسايی توان گرمايی منطقه برآستانهاين  تعیین زمان رخداد .(1نمايد)شکل تبعیت می

عال در شرايط حرارتی ف ،در بیشتر منطقه مورد مطالعه .باشدزنبورعسل و تعیین تقويم و چرخه زنبورداری حائز اهیمت می
و  با قرار دادن ضرايب حرارتی .نمايداوايل فصل بهار تا اواسط پايیز امکان رشد و نمو برای بیشتر گیاهان را فراهم می

های یتوان برنامه ريزمی ،ی زمانیبازهاين  از گیاهان و درختان مرتبط با زنبورعسل در های فنولوژيکی بسیاریآستانه
 . ها انجام دادکلنیمنظمی در جهت فعالیت و جابجايی

  

  مکانی تاریخ وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره –وزیع زمانی ت-7شکل 

ام ايدهد که بهینه حرارتی دریمگراد نشان درجه سانتی 23براساس آستانه  بررسی زمان رخداد دماهای بیشینه روزانه
 در واقع افزايش تدريجی دمای هوا در روز در مناطق کم ارتفاع نیمه شرقی موجب. گیردگرم سال در ارتفاعات قرار می

زمان رخداد  .تا بهینه حرارتی برای فعالیت زنبورعستتل در مناطق نستتبتا مرتفع و مرتفع نیمه غربی قرار بگیرد شتتودمی
از نظر مکانی از . دهدآستتتانه از دهه اول تیر ماه تا دهه ستتوم تیر ماه در منطقه مورد مطالعه رخ میاين  دمای بالاتر از

طق مرتفع نیمه غربی با افزايش ارتفاع زمان رخداد آن به تاخیر مناطق کم ارتفاع نیمه جنوبی و شتترقی به ستتمت منا
 . سازدآستانه دمايی به وضوح وضعیت دمايی منطقه را برای اوج فعالیت و مهاجرت مشخص میاين  .(1افتد)شکل می
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گراد براساس دمای درجه سانتی 75و 05مکانی وقوع اولین و آخرین زمان وقوع آستانه دمایی  -توزیع زمانی-9شکل 
 کمینه روزانه

 (0323 ،نگارندگان) منبع:

 توزيع زماني و مکاني انحراف از شرايط بهينه حرارتي 
و حداقل مصرف  گراد استدرجه سانتی 22 ،بهترين درجه حرارت برای فعالیت چرای زنبورعسل در خارج از کندو

ها یکلنبه جابجايی ،توسعه زنبورداری .(53، 3173 ،دهد )شائمیرخ میدرجه سانتی گراد  5تا  4زمستانه زنبورعسل در دمای 
سل با ی زيست اقلیمی زنبورعهاآستانهبا تطبیق  .در مناطق مختلف با در نظرگرفتن شرايط آب و هوايی بستگی دارد

زان تحقیق ابتدا میاين  در .ها را مشخص نمودیکلنتوان مکان و زمان بهینه برای جابجايی یم ،شرايط حرارتی هر منطقه
در  بهینه مکانی ،سپس با برآورد دما در ارتفاعات مختلف ،مختلف سال مشخص شدههای هانحراف از شرايط بهینه در ما

 . وندشهای بهینه محسوب میمحدوده ،نقاطی که دارای کمترين انحراف هستند .ارتفاعات مختلف نیز مشخص گرديده است
 خردادارديبهشت و  ،ينفرورد هايماه

(کمترين میزان انحراف از شرايط بهینه فعالیت 5با توجه به شکل ) .جمعیت کندو در فروردين ماه در حال افزايش است
در مناطق مرتفع و نسبتاً مرتفع  .دهدیمدر نیمه شرقی و جنوب استان رخ  -5/9تا  – 5/9چرای زنبور با انحرافی برابر با 

گراد درجه سانتی -35تا  -5/9که میزان آن از یطور به ،کندمیمیزان انحراف از شترايط بهینه افزايش پیدا  ،نیمه غربی
وضتعیت حرارتی مناطق نیمه شترقی استان از شمال تا جنوب در فروردين ماه مکان مناسبی برای استقرار  .افزايش دارد

  .شودمیهای زنبور عسل محسوب یکلن
ماه به حداکثر خود اين  ی ملکه درگذارتخمجمعیت کندو با  .باشدماه سال در زنبورداری می ترينارديبهشت مهم

گراد از بهینه لازم برای درجه سانتی -5/9تا  -9/5دما به میزان  ،مطالعه مورد( در بیشتر منطقه 5شکل ) اساس بر .رسدیم
 -9/31میزان انحراف دما تا  ،غرب و جنوب شرق استانفعالیت چرای زنبور عسل انحراف دارد و با افزايش ارتفاع در 

همچنان مناطق نیمه شرقی استان مکان مناسبی  ،شرايط حرارتیاين  اساس بر .کندمیگراد هم افزايش پیدا درجه سانتی
 . شودمیمحسوب  زنبورعسلهای یکلنبرای استقرار و فعالیت 

   
  اردیبهشت و خرداد، های فروردینگراد در ماهدرجه سانتی 77دمای انحراف از شرایط بهینه همنقشه  -شکل

 (0323)نگارندگان، منبع: 

بیشترين انحراف مربوط به مناطق مرتفع  .کندمیيج کاهش پیدا تدر بهدر خرداد ماه میزان انحراف از شرايط بهینه 
تا  -8/3گراد و کمترين انحراف در نیمه شرقی و اطراف درياچه ارومیه از درجه سانتی -9تا  -9غرب و جنوب شرق با 

با توجه به کاهش انحراف از شرايط بهینه دمايی در نیمه شرقی و مناطق  .(5)شکل  شودمیدرجه سانتی گراد مشاهده  -9



 302، شماره پیاپی 3315 بهار، یکم، شماره 33/  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال   02

ی شرايط حرارت نظر ازماه اين  .درسیمبه نظر  ترمناسبمناطق اين  ها دریکلناستقرار  ،کم ارتفاع اطراف درياچه ارومیه
 .و فرصت خوبی برای افزايش وزن کندوها به همراه دارد شودمیسال برای زنبورداری محسوب های هين ماترفعاليکی از 

 . ها مناطق کم ارتفاع نیمه شرقی استان استیکلنینه مکانی برای استقرار بهار بهکلی در فصل  طور به
 شهريورمرداد و  ،هاي تيرماه

سال های هترين ماینهبهحرارتی جزء  نظر ازماه اين  .رسدیمدر تیر ماه میزان انحراف دما به کمترين میزان خود 
گراد بالاتر از حد بهینه است و با حرکت به سمت مناطق درجه سانتی 5/2الی  3انحراف دما در مناطق نیمه شرقی  .است

ماه زمان جابجايی اين  .(9شکل )رسد می درجه سانتی گراد کمتر از حد بهینه 9/2ا ت 3مقدار به اين  غربی و افزايش ارتفاع
جمعیت زياد زنبورها نیاز به منبع جديد شهد و گرده دارند که با توجه به شرايط اقلیمی و  .هاستو مهاجرت کلنی
یشتر مناطق بدر مرداد ماه در  .باشدسردسیر نیمه غربی و جنوب شرقی فراهم می در مناطقمنبع تغذيه اين  جغرافیايی منطقه

يج تدر بهاه ماين  برای فعالیت چرای زنبورعسل در ینهبه به همین دلیل دمای ،است نظر موردینه از بهکم ارتفاع دما بالاتر 
ربی نیمه غای مناطق نسبتا مرتفع و کوهپايه ،ماهاين  با توجه به شرايط حرارتی .(9)شکل  شودمیمرتفع کشیده  مناطق به

  .ها مناسب استمنطقه مورد مطالعه برای استقرار کلنی
 1يط دمايی در مناطق مرتفع تا شتتراماه اين  در .شتتوندیم روروبهيج با کاهش دما تدر بهيور ماه مناطق مرتفع شتتهردر 

یمه ن کم ارتفاع مرکز ودر مناطق  کند.میگراد از شرايط بهینه برای فعالیت چرای زنبور عسل انحراف پیدا درجه ستانتی
با سرد شدن  .(9گراد بالاتر استت )شتکل درجه ستانتی 5/3الی  3میزان انحراف از دمای بهینه همچنان  ،شترقی استتان
و روند مهاجرت معکوس شده و  شده متوقفاً در نواحی سردسیر مخصتوصها یکلنيج کار و فعالیت تدر بهتدريجی هوا 

به  ،ماه اين ید شده درتولزنبورداران بعد از برداشت آخرين عسل  .رسدیمجابجايی به مناطق کم ارتفاع ضتروری به نظر 
  .پردازندیم آيندهبازديد کندوها و تنظیم جمعیت زنبورها برای سال

 

   
 مرداد و شهریور ،تیرهاي هگراد در ماسانتیدرجه  77دمای انحراف از شرایط بهینه همنقشه  -6شکل 

 0323 ،خذ: نگارندگانام

 هاي مهر و آبان ماه
درجه  5که میزان انحراف در مناطق مرتفع غربی تا یطور به ،در مهر ماه کاهش تدريجی دمای محیط محسوس است

گراد درجه سانتی 2تا  5/3ن انحراف دهد و در مناطق شرقی هنوز محیط به طورکامل سرد نشده و میزایمگراد رخ سانتی
لازم است که  ،شودمیکامل متوقف  طور بهها یکلنماه فعالیت اين  چون در .(8است )شکل  نظر موردکمتر از بهینه 

که یطور به ،شودمیدرآبان ماه میزان انحراف از شرايط بهینه فعالیت چرا بیشتر  .ها برای زمستان گذرانی آماده شوندیکلن
 .(8)شکل رسد می گراددرجه سانتی -31درجه سانتی گراد و در نیمه شرقی و مناطق کم ارتفاع به  -39در ارتفاعات تا 



 03/  ارزیابی و تعیین تقویم اقلیمی زنبورداری در استان آذربایجان غربی ...

ماه با سرد اين  در .رسدماه از سال ضروری به نظر می 5شرايط سرد محیط به مدت  در برابرکندو برای مقاومت بررسی
 . روندیمنی يج به خوشه زمستاتدر بهشدن تدريجی هوا کلنی 

 
 
 ماه اسفندهاي آذر تا ماه
سال  هایهترين و سردترين مایرفعالغحداقل مصرف زمستانی زنبورها برای  عنوان به، گراددرجه سانتی 4آستانه دمايی  

اين  در، گراددرجه سانتی 4از شرايط حداقل مصرف زمستانی  انحرافدمای همنقشه  بر اساس. است شده گرفتهدر نظر 
انحراف . ها در خوشه زمستانی داخل کندو قرار دارندگیرد و کلنیینمموقع از سال در زنبورداری کار خاصی صورت 

 شودمیگراد از آذرماه شروع درجه سانتی 1تا  2انحراف با اين  که میزانیطور به، يابدیمدمايی با سرمای محیط افزايش 
بهینه ، آستانهاين  براساس. (9و  7ی هاشکل)رسد می دی و بهمنهای هدر ما گراددرجه سانتی 33يج اوج آن بهتدر بهو 

از  مناطق يگردها مناطق نیمه شرقی استان بخصوص اطراف درياچه ارومیه است که نسبت به مکانی برای استقرارکلنی
 .باشدانحراف دمای کمتری برخوردار می

 
 

 های مهر و آبانگراد در ماهدرجه سانتی 77دمای انحراف از شرایط بهینه همنقشه  -2شکل 

  

 های آذر و دیگراد در ماهدرجه سانتی 4 ،دمای انحراف از شرایط حداقل مصرف زمستانیهمنقشه  -8شکل 
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 بهمن و اسفندهاي هگراد در مادرجه سانتی 4 ،دمای انحراف از شرایط حداقل مصرف زمستانیهمنقشه -1شکل 

 (0323 )نگارندگان،منبع:

 توزيع مکاني انحراف از شرايط بهينه حرارتي
 ،(2دول های هواشناسی )جستگاهايبعد از بررسی همبستگی بین ارتفاع و دمای ،برای انحراف از شرايط بهینه مکانی

برای بهینه  .متری از سطح دريا برآورد شده است 4233معادله خط رگرسیون میزان درجه حرارت تا ارتفاع بر اساس
گراد و برای آستانه زمستان گذرانی يا درجه سانتی 2/3 ،متر ارتفاع 433حرارتی فعالیت چرای زنبور عسل به ازای هر

يابد )جدول گراد انحراف حرارتی افزايش میدرجه سانتی 4/3 ،متر افزايش ارتفاع 433حداقل مصرف زمستانی به ازای هر
بنابراين  ،شودمیمتری کشیده  2933فصل تابستان به ارتفاع و درمتری  3333 در ارتفاعاتدر فصل بهار بهینه مکانی  .(1
 آستانه زمستان گذرانی به علت سرمای محیط در اساسبر  .دهدیمام گرم سال بهینه حرارتی در ارتفاعات بالاتر رخ ايدر

ترين مکان ینهبهارتفاع اين  بنابراين ،دهدیممتری رخ  3333آستانه در ارتفاعات اين  کمترين انحراف از ،موقع از سالاين 
 ،بر اساس شرايط حرارتی .شودمیاز نظر حداقل مصرف زمستانی محسوب  زنبورعسلهای یکلنبرای استقرار زمستانی 

 2333در فصل تابستان ارتفاعات  ،متر 3233ای تا ارتفاع يهکوهپا بهار مناطق در فصلها یکلنبهینه مکانی جهت استقرار 
  .شودمییده متر کش 3333کمتر از  ،تريینپاپايیز با کاهش تدريجی دما به ارتفاعات  در فصل متری و

  های هواشناسیستگاهایضرایب معادله خط بین ارتفاع و دمای ماهانه -7جدول 

 ضرايب فروردين ارديبهشت خرداد تیر مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

493/9 292/4 849/3 899/1 339/32 738/38 353/24 28 343/29 497/21 939/37 395/33 a 

334/- 331/- 333/- 333/- 332/- 333/- 332/- 332/- 332/- 331/- 331/- 331/3- b 
998/3 533/3 457/3 498/3 415/3 433/3 499/3 583/3 148/3 472/3 929/3 399/3 r 

 توسعه باغاتمهاجرت زنبورداران و  كاربرد مطالعات فنولوژي در
کاربرد ضرايب حرارتی در مسائل زنبورداری در ارتباط با کوچ و حرکت دادن کندوها و تنظیم تقويم زنبورداری 

طرح ، گیری از مطالعات هواشناسی کشاورزیدر اين قسمت با بهره. (93، 3173، مناطق مختلف حائز اهمیت است )شائمی
تاريخ ، ( و آمار کمینه و متوسط دمای روزانه3154، لات باغی)کوانتامطالعاتی سازمان هواشناسی کشور بر روی محصو

 احتمال. دار منطقه مورد مطالعه براساس شاخص درجه روزهای رشد مشخص شده استدار و هستهگلدهی درختان مثمر دانه
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لدهی تاريخ گاين  نتايج. مکانی مشخص شده است -های گلدهی به صورت روز ژولیوسی به صورت توزيع زمانی تاريخ
 . باشدبرای باغداران به منظور استفاده بهینه از کندوهای زنبورعسل برای باروری باغات نیز حائز اهمیت می

و زمستان گذرانی )حداقل مصرف زمستانی( در ارتفاعات  زنبورعسلمیزان انحراف از شرایط بهینه فعالیت چرای  -9جدول 
  مختلف

4233 1733 1433 1333 2933 2233 3733 3433 3333 
طبقات ارتفاعی 

  به متر

 فروردين -1/8 -5/7 -7/9 -5/33 -2/32 -2/31 -2/34 -2/35 -2/39

انحراف از مرز 
 22حرارتی 

درجه سانتی 
بهینه  گراد،

حرارتی برای 
 چرای زنبور

 ارديبهشت -1/9 -5/8 -8/7 -9/9 -3/33 -1/32 -5/31 -8/34 -9/35
 خرداد -5/3 -8/2 -9/1 -3/5 -1/9 -5/8 -8/7 -9/9 -3/33
 تیر 34/2 24/3 44/3 -19/3 -39/3 -99/3 -89/2 -59/1 -19/4
 مرداد 1 2/2 4/3 9/3 -2/3 -3 -7/3 -9/2 -4/1
 شهريور 353/3 849/3 -54/3 -1/2 -3/2 -9/1 -8/4 -5/5 -1/9
 مهر -39/5 -59/5 -99/5 -19/9 -89/9 -39/8 -59/8 -99/8 -19/7
 آبان -97/33 -87/32 -57/31 -17/34 -37/35 -97/35 -87/39 -57/38 -17/37
انحراف از مرز  آذر -21/3 -91/3 -313/2 -413/2 -713/2 -213/1 -913/1 -313/4 -413/4

درجه  4حرارتی 
گراد، سانتی

حداقل زمستان 
 گذرانی

 دی -254/4 -954/4 -354/5 -454/5 -754/5 -254/9 -954/9 -354/8 -454/8
 بهمن -837/2 -937/1 -337/5 -137/9 -537/8 -837/7 -937/9 -337/33 -137/32

 اسفند 493/3 -339/3 -839/3 -139/1 -939/4 -539/9 -339/7 -839/9 -139/33

 سيب و زردآلو ،تاريخ گلدهي درختان آلو
P40Fعلمی پرونوس دامستیکا نام بادرخت آلو 

3
P، رداهستههای میوه در گروهP41F

2
P يکی از گیاهان  ،(429 ،3178 ،)خوشخوی

در بیشتر منطقه مورد مطالعه تاريخ گلدهی درخت آلو در  شود.میمورد علاقه زنبور عسل از نظر شهد و گرده محسوب 
گلدهی تا  یر زمانتأخاختلاف در پتانسیل گرمايی با توجه به شرايط جغرافیايی باعث  .دهدیمماه رخ  يبهشتاردنیمه اول 

در  .دوم ارديبهشت در مناطق جنوب شرق استان محدوده شهرستان تکاب نسبت به ديگر مناطق استان شده است نیمه
یر در نیمه تأخروز  35نشیند و فقط محدوده جنوب شرق است که با یمماه به گل يبهشت اردبیشتر استان در اول  ،واقع

 . (33دهد )شکل یمدوم ارديبهشت گلدهی در آن رخ 
P42Fعلمی مالوس دامستیکا نام با درخت سیب

1
P، 34دارها دانه گروه درختان میوه سردسیرترين يکی از مهمF

محسوب  4
ين زمان گلدهی سیب در فروردين و ترزود .گیرددرخت سیب غالب باغات استان آذرباجان غربی را در بر می شود.می
مختلف موجب تاخیر در تکمیل نیاز درجه روز سیب در  تفاوت دمايی در مناطق .دهدیمترين زمان در تیرماه رخ يرد

مناطق مرکزی  ،ماهين فرورد که نیمه شرقی دریطور به ،ی زمانی چهار ماهه شده استمنطقه مورد مطالعه در يك بازه
ر مکانی نظاز  .افتدیمیرماه تاريخ گلدهی اتفاق تماه و مناطق مرتفع غرب و جنوب شرق استان از خرداد تا  يبهشتارددر 

 نام با زردآلو .(33افتد )شکل یرمیتأخاز شرق به غرب استان متناسب با افزايش ارتفاع زمان گلدهی درخت سیب به 
P44Fعلمی پرونوس ارمنیکا

5
P،  زمان گلدهی آن متناسب با شرايط جغرافیايی از فروردين تا تیرماه  ،دارهستههای یوهماز گروه

 .یردگدهد که تقريباً بیشتر استان را در بر میاوج گلدهی در ارديبهشت ماه رخ می .انجامدیمبه مدت چهار ماه به طول 

                                                      
3. Prunus Domestica 

2. Stone Fruits  
1. Malus Domestica  

4. Pome Fruits  
5. Prunus Armenicca 
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زمان گلدهی در نوار کوهستانی غرب  .دهدجنوبی استان در محدوده شهرستان سردشت رخ می در مناطقی گلدهين ترزود
 . (33انجامد )شکل میو جنوب شرق منطقه مورد مطالعه به دلیل ارتفاع زياد تا تیرماه به طول 

 و دو رقم گيلاس اختهزغالتاريخ گلدهي درختان 

P45Fعلمی کوريلس اولینا نام با اخته زغال

3
P،  گونه درختی از اين  زمان گلدهی شود.میمحسوب  يزدانهرهای یوهمجزو

ی در مانز نظر از .انجامدیمماه متناسب با شرايط جغرافیايی و اقلیمی هر منطقه به طول  يبهشتارداوايل فروردين تا اواخر 
نشیند و مناطق مرتفع و سردسیر در نوار کوهستانی غرب و جنوب یمماه به گل يبهشت اردبیشتر منطقه مورد مطالعه در 

علمی پرونوس  نام باگیلاس  .(33)شکل  کندمیه پیدا ماه اداميبهشت اردیر تا اواخر تأخشرق استان زمان گلدهی آن با 
P46Fسراسوس

2
P،  ه ماه شروع بيبهشت اردیر نسبت به ديگر درختان میوه در تأخاز نظر زمانی با  دارهستههای یوهمدر گروه
زمان گلدهی آن در  ،مکانی نظر از .انجامدیمبه طول  ماه خردادو گلدهی آن در مناطق مرتفع تا پايان  کندمیگلدهی 

و در مناطق کم ارتفاع و پست نیمه شرقی استان  ماه خردادمناطق مرتفع و سردسیر استان شامل غرب و جنوب شرق در 
 . (33دهد )شکل یمماه رخ  يبهشتارداز شمال تا جنوب و اطراف درياچه ارومیه در 

 

   
  آذربایجان غربی سیب و زردآلو در استان ،تاریخ گلدهی درختان آلو-05شکل 

 (0323 ،نگارندگان)منبع:

   

                                                      
3. Corylus Avellana 

2. Prunus Cerasus  
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 و دو رقم گیلاس در استان آذربایجان غربی اختهزغالتاریخ گلدهی درختان -00شکل 

 (0323)نگارندگان، منبع:

P47Fنوع ديگر درخت گیلاس با نام علمی کراسس ولگاريس

3
P ،زمان گلدهی آن با يك ، با توجه به نیاز گرمايی کمتر

ای به هيکوهپامکانی مناطق نسبتا مرتفع و  نظر از. دهدیميبهشت تا آخر تیرماه رخ در اردماه تاخیر در مناطق مختلف 
و مناطق نوار غربی و جنوب شرقی استان شامل مناطق  ماه خردادسمت غرب و مرکز از شمال به جنوب زمان گلدهی در 

 . (33دهد )شکل یمرخ یرماه تمرتفع و سردسیر در 

 تاريخ گلدهي درختان هلو و گلابي 

P48Fعلمی پیروس ستتاتیوا نام باگلابی 

2
P، هاستتت که با توجه به شتترايط داردانه گروه های ستتردستتیريکی ديگر از میوه

 .ددهیمرخ  ماه مردادزودترين و ديرترين زمان گلدهی آن به ترتیب در فروردين ماه و  ،جغرافیايی منطقه مورد مطالعه
بهشت ياردگلدهی در  ،در بیشتتر مناطق استتان از شمال تا جنوب بخصوص مناطق کم ارتفاع نیمه شرقی ،مکانی نظر از

مناطق مرتفع  و در ماه در خردادتاريخ گلدهی درخت گلابی در مناطق نسبتا مرتفع غرب و جنوب شرق  .دهدیمماه رخ 
  .(32افتد )شکل یمیر تأخیرماه هم به تاب تا ماکو و تکهای شهرستانو سردسیر محدوده 
P49Fعلمی پرونوس پرستیکا نام بادرخت هلو 

1
P،  گونه با توجه به شرايط اين  تاريخ گلدهی .است دارهستههای یوهمجزء

اقع در و شود.میجنوبی استان مشاهده  در مناطقزودترين گلدهی  .یمی هر منطقه از فروردين تا خرداد ماه متغیر استاقل
اما در مناطق مرتفع و ستتردستتیر در حوزه  ،نشتتیندیمگل ماه به يبهشتتتدر ارددرختان هلو  ،استتتان مناطق یشتتتربدر 

یر أختزمان تکمیل مرحله فنولوژی گلدهی درخت هلو با  ،مناطقاين  تکاب و ماکو به علت سردسیر بودنهای شهرستان
  .(32)شکل دهد یمرخ  ماه خردادنسبت به ديگر مناطق در 

  

 (0323 ،خذ: نگارندگانام)تاریخ گلدهی درختان گلابی و هلو در استان آذربایجان غربی -07شکل 

ه از شتترايط جغرافیايی و اقلیمی هر منطق متأثرترين مرحله فنولوژيکی در درختان میوه تاريخ گلدهی به عنوانی مهم
زمانی  هدر باز ،و گیلاس رقم اول برای گلدهی اخته زغال ،نیاز حرارتی درختان آلو ،مطالعه مورد در منطقته .استتت
زمان گلدهی در  .شتتودمیدرختان محستتوب اين  ارديبهشتتت ماه زمان اصتتلی برای گلدهی شتتود.میی تکمیل ترکوتاه

                                                      
3. Carasus Vlgaris 

2. Pyrus Sativa 

1. Prunus Persica  
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ر گیر نستتبت به ديتأخماه و دو گونه گیلاس با يك ماه ين فروردگلابی و هلو در  ،اخته زغال ،زردآلو ،درختان ستتیب
شتترايط جغرافیايی و اقلیمی نقش موثری در تامین نیاز گرمايی درختان میوه  .گرددماه آغاز میيبهشتتت ارددرختان از 

شرايط در نیمه شرقی استان و اطراف درياچه ارومیه اين  باشد به طوری که در منطقه مورد مطالعهبرای ظهور گل دارا می
 شتهرستتان سردشت و در مناطقين تاريخ گلدهی درختان میوه زودتر شتود.مینستبت به مناطق مرتفع زودتر تکمیل 

  .(4دهد )جدول و جنوب شرق منطقه مورد مطالعه رخ می غرب یرسردسديرترين تاريخ گلدهی در مناطق مرتفع و 
 بیدر استان آذربایجان غر دارهستهو  داردانهمکانی تاریخ گلدهی درختان میوه  -توزیع زمانی -4جدول 

 نوع درخت و نام علمی
نیاز گرمايی يا درجه 

 روزهای رشد
 تاريخ گلدهی

 ماهيبهشت اردمناطق مرتفع  ،ماهين فروردبیشتر استان  125 آلو
 یرماهتا ت ماه خردادمناطق مرتفع از  ،ماهيبهشت اردبیشتر استان فروردين و  425 سیب
 تا تیرماه خردادماهمناطق مرتفع از  ،ماهين فروردبیشتر استان  283 زردآلو
 ماهيبهشت اردمناطق مرتفع  ،ماه ينفروردبیشتر استان  325 اختهزغال

 ماهيبهشت اردمناطق مرتفع  ،ين ماهفروردبیشتر استان  143 گیلاس رقم اول
 تا تیرماه خردادماهمناطق مرتفع از  ،ماه يبهشتاردبیشتر استان  135 گیلاس رقم دوم

 تا مرداد ماه خردادمناطق مرتفع از  ،ماه يبهشتاردبیشتر استان  173 گلابی
 ماه خردادمناطق مرتفع  ،ماهيبهشت اردبیشتر استان  133 هلو

 تاریخ گلدهی درختان میوه و، تقویم زنبورداری سالانه در استان آذربایجان غربی براساس شرایط حرارتی -0جدول 
 انحراف از شرایط بهینه 

 های سالماه

وضعیت دمايی با توجه 
ی دمايی هاآستانهبه 

درجه  23و  33صفر، 
 گرادیسانت

میزان انحراف از شرايط بهینه حرارتی زمان 
درجه برای زمستان  4درجه و  22فعالیت، 

 گذرانی
و  داردانهتاريخ گلدهی درختان میوه 

 نوع فعالیت زنبورداری دارهسته

 مرتفع عمرتفنسبتا  مناطق کم ارتفاع
 مناطق مرتفع مناطق کم ارتفاع

 -9/31 -4/33 -5/7 نیمه فعال فروردين
 -زردآلو -سیب -آلو

 گلابی - اختهزغال
 تکثیر و آغاز فعالیت -

 گلابی و هلو-گیلاس -8/32 -5/33 -5/8 فعال ارديبهشت
سیب و  -آلو

 اختهزغال
 اوج فعالیت

 - -5/8 -5/4 -7/3 فعال خرداد
، زردآلوسیب، 

 گیلاس و گلابی
 شروع مهاجرت

 - -5/3 -3 +8/3 فعال تیر
 و زردآلوسیب، 

 گلابی
انجام مهاجرت به 

 ارتفاعات

 گلابی - -3 +3 +8/2 فعال مرداد
استقرار در ارتفاعات 

 بالاتر

 - - -25/2 -85/3 +2/3 فعال شهريور
بازگشت به مکان 
 اصلی و برداشت عسل

 آغاز تغذيه پايیزه - - -2/4 -85/2 -2/3 نیمه فعال مهر

 - - -4/35 -31 -8/33 غیر فعال آبان
ی هامکانی در بندبسته

 ترگرم

 - - -1/1 -5/2 -4/3 یرفعالغ آذر
عدم فعالیت و حفاظت 

 از کندوها

 - - -3/9 -5 -2/4 یرفعالغ دی
حفاظت عدم فعالیت و 

 از کندوها

 - - -33/9 -9 -9/2 یرفعالغ بهمن
عدم فعالیت و حفاظت 

 از کندوها
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 - - -33 -3 2/3 یرفعالغ اسفند
بازديد کندو و 

ی برای فعالیت آمادگ
 و تکثیر

 تقويم زنبورداري و كوچ كندوها براساس شرايط حرارتي

 هبا توجه ب .ای عمده برای زنبورهای عسل استگرده و شتهد تولید شتده توستط درختان میوه يکی از منابع تغذيه
و سیر مهاجرت آنها به ارتفاعات مختلف در طول سال از  شتودمیها بیشتتر در داخل استتان انجام مهاجرت کلنیاينکه 

بنابراين ارزيابی شرايط حرارتی و تعیین زمان گلدهی درختان میوه در کنار هم در هر منطقه  ،کندعامل ارتفاع تبعیت می
ط شتتراي ،ی دمايیهاآستتتانهبا توجه به  .دهدیمها در اختیار زنبورداران قرار یکلناطلاعات مفیدی برای مديريت بهتر 

رشد و نمو گیاهان و فعالیت  نظر ازماه از سال  به مدت پنج ماهاز ارديبهشتت ماه تا شهريور مطالعه موردحرارتی منطقه 
ی هاماه در .حداکثر پرواز را به انجام برساندتواند می ماه تا شهريورماه زنبورعسلاز ارديبهشت  .زنبورعسل مناسب است

ز با توجه به آذر تا اواخر اسفند ماه نیهای هدر ما شتود.میزنبورها برای زمستتان گذرانی آغاز ستازی مهر و آبان آماده
خوشه زمستانی و حفاظت از کندوهای زنبورعسل  صورت بهها یکلنیری قرارگ ،یرفعالغسرمای محیط و شرايط حرارتی 

  .رسدضروری به نظر می
شرايط دمايی در فروردين ماه از بهینه حرارتی برای فعالیت چرای زنبورعسل انحراف دارد و در وضعیت نیمه فعال 

توان از مناطق کم یم ،ماهاين  و گلابی در اخته زغال ،زردآلو ،سیب ،شتروع گلدهی درختان آلو خاطر بهاما  ،قرار دارد
فروردين و ارديبهشتتت در مناطق کم های هما .ارتفاع نیمه شتترقی و اطراف درياچه ارومیه فعالیت زنبورها را آغاز نمود

وب محس دارهستهو  داردانهترين زمان گلدهی درختان میوه یاصلدر مناطق مرتفع و سردسیر  ماهو تیرماه  خردادارتفاع و 
 هانآای با توجه به تاخیر در تکمیل نیاز گرمايی زمان گلدهی درختان گلابی و سیب در کنار ديگر منابع تغذيه .شودمی

ر محستتوب خرداد و تیهای هنستتبت به ديگر درختان میوه منبع مناستتبی از شتتهد و گرده برای زنبورهای عستتل در ما
اين  درتوانند یمزنبورداران  ،دهدماه رخ میيبهشت ارددر  یشتربزمان عمده گلدهی اينکه  با توجه به .(5شوند)جدول یم

زمان مناسبی برای زنبورداران برای برداشت عسل بهاره  ماهتیر  .را توسعه دهند کندوهاماه برای تولید عستل بیشتر تعداد
ای يورماه نیز زمان مناسبی برشهر ،مختلف در ارتفاعاتبا توجه به شرايط حرارتی منطقه و تاريخ گلدهی درختان  .استت

ا به هين زمان برای مهاجرت و کوچ کلنیترمناسبتیرماه  ،براساس شرايط حرارتی شود.میبرداشت دوم عسل محسوب 
 در اواسط توانمی تر راگرمنقاط مرتفع و يیلاقی به مناطق زمان بازگشت و پايان کوچ از  .نقاط مرتفع و ستردسیر است

 . يورماه به انجام رساندشهر

 گيري يجهنت
از  ،برخوردار استت و شتناستايی شرايط حرارتی بهینهای مطالعه عناصتر جوی موثر بر زنبورداری از اهمیت ويژه

امل با توجه به اهمیت ع .باشدهای آن میو فرآوردهترين اقدامات برای استفاده اقتصادی از زنبورداری و تولیدات اساسی
تحقیق حول محور عنصتتر اقلیمی درجه حرارت اين  های مورد استتفاده درروش ،های مختلف زنبورعستلدما در فعالیت

ارزيابی شترايط حرارتی به صورت فعال و غیر فعال برمبنای رخداد دماهای کمینه و بیشینه روزانه و  .انجام شتده استت
اهی های گیبرای زنبورعسل وگونه ،های دمايیهای گرمايی و توانهای دمايی مختلف برای شتناستايی پتانسیلانهآستت

شترايط در منطقه مورد مطالعه در طول سال از اواخر آبان ماه تا فروردين ماه اين  .باشتدوابستته به آن حائز اهمیت می
درجه سانتی گراد از ارديبهشت تا  23و 33های و براساس آستانه برمبنای رخداد اولین و آخرين دمای يخبندان غیرفعال

شرايط بهینه حرارتی فعالیت چرای زنبور عسل از شرايط جغرافیايی منطقه بخصوص . شهريور ماه فعال شناسايی شده است
به طوری که در منطقه مورد مطالعه بر استتاس شتترايط حرارتی بهینه مکانی  ،نمايدعامل ارتفاع از ستتطح دريا تبعیت می
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در متری و  2333در فصل تابستان ارتفاعات  ،متر 3233ای تا ارتفاع يهکوهپا بهار مناطق در فصلها یکلنجهت استقرار 
  .شودمییده متر کش 3333کمتر از  ،تريینپاپايیز با کاهش تدريجی دما به ارتفاعات  فصل

دهدکه احتمال تاريخ وقوع گلدهی درختان میوه دانه دار و هسته دار بررسی مطالعات فنولوژيك در منطقه نشان می
مورد  که از غرب به شتترق منطقهبه طوری ،افتدمورد علاقه زنبور عستتل تابع ارتفاع بوده و با افزايش ارتفاع به تأخیر می

تاخیر در  شود.میتاخیر در مرحله فنولوژيك گلدهی درختان میوه آشکار شرايط با افزايش ارتفاع به صورت اين  مطالعه
نه از زمینه مناستتبی را برای استتتفاده بهی ،تکمیل نیاز درجه روز مرحله فنولوژيکی درختان میوه با تبعیت از عامل ارتفاع

مانی بازه ز ،دستتتاوردهااين  نظرگرفتنبا در  .نمايدمنابع شتتهد و گرده درختان به عنوان يك منبع تغذيه عمده فراهم می
قع در وا کند.میاصتلی برای تقويم زنبورداری در منطقه مورد مطالعه از ارديبهشت ماه آغاز شده و تا شهريور ادامه پیدا 

ا در هر هنقش عامل ارتفاع در شرايط حرارتی و متناسب با آن تاخیرگلدهی درختان و گیاهان زمینه ساز جابجايی کلنی
 .باشده میمنطق
های اقلیمی با تاکید بر جنبه ،ای نو در زمینه مطالعات زيست اقلیمیتحقیق به عنوان تجربهاين  نتايج و دستاوردهای 

کاربرد مطالعات فنولوژيك در تعیین تاريخ گلدهی و تقويم زنبورداری علاوه  ،های حرارتیبهینه ،و جغرافیايی از لحاظ
در   .دباشدر باروری محصولات کشاورزی و باغات نیز از اهمیت بالايی برخوردار میبر توستعه و پیشترفت زنبورداری 

 :شودمیموارد زير برای انجام مطالعات تکمیلی پیشنهاد  ،تحقیقاين  پايان با توجه به نتايج
 و بیرون از کندو  در داخل( تاثیر پارامترهای اقلیمی بر روی فعالیت زنبور عسل 3
 . های تغییر اقلیم بر روی فعالیت زنبورعسلو پیامد( ارزيابی اثرات 2

 خذآممنابع و  
 . ، انتشارات دانشگاه شیراز38اصول باغبانی، چاپ  .(3178). الهتفضلی، عنايت .رجايروحانی، .شیبانی، بیژن .خوشخوی، مرتضی -3
 . یژايپرورش زنبورعسل، چاپ اول، انتشارات .(3171) .سعادتمند، سید جواد -2
نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، استاد يانپا، ايران در زنبورعستلی بیوکلیمايی پرورش هاجنبهبررستی  .(3183) .شتائمی، اکبر -1

 . راهنما، بهلول علیجانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه جغرافیا
 . ، نشر سپهرزنبورعسل و پرورش آن، چاپ چهاردهم .(3175) .الهشهرستانی، نعمت -4 

 . های محیطی و جغرافیايی، اصفهان، چاپ اول، نشر گلدشتپرورش زنبورعسل با تأکید بر جنبه .(3173) .شائمی، اکبر -5
تاثیر شرايط جغرافیايی و  .(3189) .فرجی، سعید .آخوندی، منصور .تاج آبادی، ناصتر .عبادی، رحیم .طهماستبی، غلامحستین -9

  .2، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ش، ايران زنبورعسل کوچك هایاقلیمی در جدايی توده
 . 27، فصلنامه تحقیقات جغرافیايی، اصفهان، ش، ايران بررسی و تهیه نقشه زيست اقلیم انسانی .(3182) .کاويانی، محمد رضا -9
معیارهای احتمالاتی مطالعه موردی: تهران، فصلنامه در قالب ايران  زيانبخش به کشاورزیهای يهسرما .(3173) .کمالی، غلامعلی-8

 . 91تحقیقات جغرافیايی، ش، 
 ، سازمانکشاورزیمطالعات هواشناسی .(3154) .مهندستین مشاور با همکاری موسسه هواشناسی و آب شناسی رومانی کوانتا، -7

 . کشور هواشناسی
 شهرستان اهر، بومیبررسی تأثیر عنصر آب و هوايی در عملکرد کندوی زنبورعسل  .(3192) .مسعودجلالی،  .صطفیگلچین، م -9

 . 45 ،ش تبريز، ،يزیربرنامهنشريه جغرافیای و 
 . شناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران وهواآب .(3174) .محمدی، حسین -33
تهیه تقويم زنبورداری حوضه آبخیز  .(3192) .کريمی، علیخدا  .شانکی، پری .قاسم پور، صابر .نظريان، حسن .لارتی، مژگان -33

  .333، نشريه علوم دامی )پژوهش و سازندگی(، تهران، ش، نازلوچای و روضه چای در استان آذربايجان غربی
اهنما، د راستا سلماس، آن بر پرورش زنبورعسل در شهرستان یربررسی عناصر اقلیمی و تأث .(3187) .حیی، يیقشلاق قره نجمی -32

 . ، گروه جغرافیادانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا،  کارشناسی ارشد نامهيانپا منوچهر فرج زاده،
  .چاپ سوم، انتشارات نصوح اصفهان، هواشناسی و محصولات کشاورزی، .(3179) .نصوحی، غلامحسین -31



 01/  ارزیابی و تعیین تقویم اقلیمی زنبورداری در استان آذربایجان غربی ...

14- Algamdy, A. (2003), Evaluation of various honey bee foraging activities for identification of potential 
bee plants in riyadh Saudi Arabia, Bee Research.  

15- Abou-Shaara, H. F., Al-Ghamdi, A, and Mohamed, A. (2013), Asuitability map for keeping honey bees 
under harsh environmental condition using geographical information system. World Appied Sciences 
Journal.  

16- Bradbear, N. (2009), Bees and role in forest livelihoods A guide to the services provided by bees and 
the sustainable harvesting processing and marketing of their products. F. A. O. United nations, Rome.  

17- Englsdorp, D. V., Otis, G. W. (2000), Application of a modified selection tndex for honey bees 
(Hymenoptera: Apiede). Journal of Economic Entomology.  

18- Ismail, A. H. M., Owayss, A. A. Mohanny, K. M. and Salem, R. A. (2013), Evalution of pollen collected 
by honey bee Apis mellifera colonies at fayoum governorate Egypt, part 1: Botanical origin, Journal of 
the Saudi Society of Agriculture Sciences.  

19- Jose, J. Adeva, G. (2012), Simulation of nectar and pollen foraging by honeybees. Biological 
Engineering  

20- James, R. R. Pits- Singer, T. L. (2008). Bee pollination in agricultural ecosystems. Oxford University 
Press, Inc.  

21- McMaster, G. S. Wilhelm, W. W. (1997), Growing degree days: one equation, tow interpretation. 
Agriculture and forest Meteorology.  

22- Maricen, K. Nielsen, A. and Sttenseth, N. C. (2011), Potential effects of climate change on crop 
pollination. F. A. O. United nations, Rome.  


