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 چکیده
 اب زنبورداری های فعالیت کردن هماهنگ عسل مطالعه و شناخت شرایط بیوکلیمای آن است. زنبور پرورش و نگهداری های جنبه از یکی

 هوا و آب شرایط محیطی، عوامل راس  در آن یکی از جنبه های اساسی در مدیریت زنبورداری است. مکانی و زمانی الگوهای و عوامل محیطی
میکند.از بین متغیرهای اقلیم شناختی عامل  ایفا عسل زنبور  های بیماری و گیاهی زیست یطمح عسل، زنبور بین تعادل درایجاد اساسی نقش

 دما نقش کلیدی را در این زمینه بازی میکند. سیکل فصلی زنبورداری در مناطق معتدل نشان دهنده وجود دو فصل متمایز فعال و غیر فعال از
کی از مسائل مهم در مدیریت کلنی های منظر زنبورداری میباشد. در استان اصفهان ماههای آبان، آذر، دی و بهمن، فصل غیر فعال میباشد. ی

فصل غیر فعال در نواحی است که حداقل مصرف زمستانه عسل برقرار باشد. نتایج این پژوهش  بر اساس  زنبورعسل استقرار آنها در فضای باز در 
فهان اص کلنیهای زنبور عسل در استاننشان میدهد که بهترین حد ارتفاعی برای زمستانگذرانی  GISتحلیلهای انحراف از شرایط بهینه در محیط 

متر و اطراف آن( است. با رعایت این امر در مصرف ساالنه صدها تن عسل صرفه جویی خواهد گردیده و  0011در مناطق کوهپایه ای) ارتفاع 
 منجر به بهره وری بیشتر و بازده اقتصادی باالتر برای زنبورداران این منطقه خواهد بود.

 

: بیوکلیما، زنبورعسل، زمستانگذرانی، استان اصفهان.واژگان کلیدی
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 مقدمه
است که   کشاورزی های مهم  شاخه از یکی 1داری زنبور    

 نظر از خود ارزشاام   محصااو   و 2افشااانی گرده دلیل به

 زنبورهای ".اقتصاادی از دیر باز مورد ووجه بشر بوده است 

 به که متع د گیاهی های گونه 3زیساتی  و وع حفظ در عسال 

 های گونه لقا  برای زیرا. میک    کمک دارن  نیاز لقاا  

 می عسل رنبور طربق از افشاانی  گرده به نیاز  متع د گیاهی

 از ، 5معمولی عساال زنبور.   (1991و دیگران، 4)آلن" باشاا 

 رود می شمار به جهان سراسر در در افشانان گرده ورین مهم

 را وجاری افشااانی گرده خ ما  از درصاا  99 از بیش که

 ،7ویلیامز و 2999 ،6کاال رون  و مورس) میا ها     انجاام 

 و وع با و جهان جای همه در وقریبا گونه این ". .(.1994

 و ک اات) ".شاااود می یااافاات ماتتل   هاوایای   و آب

 همین از نیز ایران زنبورعساال های کل ی( 1،2991ماواجاز

به جرا  میتوان گفت فعالی هیچ موجودی وا  ..میباش   گونه

( 1362این ان ازه به شرایط جوی وابسته نیست)شهرستانی، 

ای که آسایبی بر اکوسیستم   ح  ب ون این و هیچ جان اری وا

 وارد نمای ؛ مثمر ثمر نمیباش .

 یک دارای صااحی  کشاااورزی همان   صااحی  زنبورداری

 آوری باشاا ؛ که شااامل:جم  ای می مرحله سااه ی چرخه

(. 9،2914زاکپی س)آنها کاربرد و اطالعا  وحلیل اطالعا ،

لذا نتایج ب ساات آم ه حاصاال ازوجزیه و وحلیل داده های  

بویژه خصاااایق اقلیمی نواحی گوناگون می ووان  محیطی 

 ایفا نمای . 19نقش اساسی در م یریت زنبورستانها

 وهواآب جهان در زنبورداری در اسااسی  عامل ساه  از یکی

یکی از ج به های (.1315 شااهرسااتانی،)شااودمی محسااوب

نگه اری و پرورش زنبور عسل هماه گ کردن فعالیت های 

زمانی و مکانی آن  ی و الگوهایزنبور داری باا عوامل اقلیم 

 صوصبت اقلیمی پارامترهای بین مستقیمی رابطه می باشا . 

. دارد وجود زنبورعسااال کل یهای وولی  و حرار  درجه

                                                           
2. Pollination 

4. Allen 

6. Morse & Calderone 

8. Conte .Y.& Navajas 

10. Apiaries management 

12. Pollen 

14. Meitalovs  

 

اروباط بین زنبورداری و (. 35 ،1371 قشااالقی، قره نجمی)

 ( 1319اقلیم حول سه محور اساسی می باش :) شائمی،
 

( با ع اصر آب 12و گرده 11وغذیه)شه ال ( اروباط بین م اب  

 و هوا. 

ب( واثیر اقلیم و سایر عوامل محیطی بر فعالیت چرای زنبور 

 عسل و چگونگی استفاده از م اب  موجود در طبیعت.

ج( نحوه م یریت کل ی ها در شااارایط جغرافیایی و اقلیمی 

 متتل .

 رب نظار  مشاکال  در م بریت زنبورداری شامل:  مهمترین

 ایطشر ک ترل جمعیت، سالمت کل ی ها ، و ظیم و به اشات 

  وولی که اساات بیولوژیکی های فعالیت سااایر و محیطی

 ،همکاران و فاستر. زنبورعسل را متاثر می سازد محصاو   

یکی از مهمترین  محیطی، بویژه اقلیم  شااارایط .( 2997

کل یها، ران مان وولی  و بهره  ساااالمتی بر گذار عوامل وأثیر

 عوامل از ( یکی13،2996هیگ زنبورداری اسااات.)وری در 

 لعس زنبور افشانی گرده خ ما  از استفاده جهت بازدارن ه

 گرده، و رویال ژله موم، عساال،: مان   آن وولی ا  سااایر و

 زمستان اواخر در کل یها ومیر مرگ و جمعیت شا ی   کاهش

 مبودک و زمسااتانی ذخیره یافتن پایان علت به  بهار اوایل و

 است. غذا

 زنبور های کل ی رش  ی سا نه ی چرخه در     

 زا ووان می را فعال و فعال غیر زمستانی دوره دو ، عسل

 م یریتی وصمیما  یک هر برای و داد وشتیق هم

 پرورش مشکال  ورین رایج از یکی .نمود اعمال خاص

 مبودک اثر بر کل ی عسل ولفا  و کاهش جمعیت زنبور

 وغییرا  اثر بر ملکه رفتن بین از ک  وها، در غذا

 و رطوبت زیاد دما، قبیل از محیطی شرایط غیرمعمول

 )است زمستان در نواحی سرد فصل ش ن طو نی

و  15؛پتیس2919همکاران، و 14میتالوس

1. Apiculture 

3.Biodiversity  

5. Apis mellifera 

7. williams 

9.Zacepins 

11. Nectar 

13. Higes 
 

15. Pettis 
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(.این امر انجام پژوهشهای گسترده در زمی ه 2919د پالن،

بیوکلیمای زنبور عسل را در مقیاسهای ناحیه ای ضروری 

 نمای .می 

نگه اری کل ی ها در نواحی سرد به دو صور  

 (1319ممکن است:)شائمی، 

 نگه اری آنها در فضای باز.  -ال  

قرار دادن ک  وها در انبارهای متصوص و   -ب 

 ت شرایط محیطی ک ترل ش ه.وح

جمعیت کل یهای زنبور عسل در اثر  چشمگیر کاهش

 ه بتشمرگ و میرهای زمستانی بویژه در نواحی سرد ک

 راس قایل ووجهی از آن به عوامل محیطی و اقلیمی در

شرایط دما در فصل سرد سال باز میگردد، اهمیت  آن

 ،همکاران و مطالعه در این مورد را فزای  ه میک   )پتیس

 ل یک عالوه بر نگرانیهایی که در زمی ه فروپاشی  (. 2919

عسل در سالهایی که  شرایط ح ی )ح  بحرانی  زنبور

ین یا امواج سرمای ش ی ( وجود دارد؛ در سالهای پای

نرمال و نزدیک به نرمال از نقطه نظر دما نیز میزان مصرف 

زمستانی عسل و به وب  آن برآورد ذخیره زمستانی امری 

حیاوی در م یریت زنبورداری بویژه در نواحی سردسیر 

ووسط زنبورداران است. با مکان یابی م اسب زنبورستانها 

سرد سال که کل ی ها غیر فعال می باش  ؛ عالوه در فصل 

بر کاهش ولفا  جمعیت و آفا  و امراض در  مصرف 

عسل زمستانی کل یها صرفه جویی خواه  ش . از نقطه 

نظر اقتصادی کاهش مصرف ذخیره زمستانی به میزان 

ص ها ون و کاهش خسارا  ذکر ش ه در فوق  م جر به 

 ر و درآم  بیشتربهره وری بیشتر و بهبود کسب وکا

 میگردد. 

 دمای وحقیقی انجام با 1فاهرن هولز ،1919 سال در

 دائمی طور به را کل ی ورودی و ک  و اطراف ک  و، مرکز

 ن ازها طی. کرد گیری ان ازه زمستان و وابستان فصل در

 حیطم دمای به کل ی دمایی وغییر وابستگی ها، گیری

 نیز وک   در گرما وولی  همچ ین، و گرفت قرار نظر وحت

در  که وحقیقی در 1915،   2ساوسویک .ش  گیری ان ازه

                                                           
2. southwick 

4. Meitalovs 

6. Stabentheinerand 
 

مورد ان ازه ووده زمستانی و درجه حرار  محیط انجام 

داد؛ باین نتیجه رسی  که ح اقل مصرف عسل در کل یهای 

+ درجه 19و  -19بزرگ م طقه معت له در دام ه دمای 

 ح اقل مصرف عسل 1999، 3سانتیگراد میباش . کران

 درجه سانتیگراد وشتیق داد.   5زمستانه کل یها را 

 جمعیت بر هوا و آب اثر وغییر 2991ناواجاز، و ک ت

آن را مورد بررسی قرار داد و  های بیماری و عسل زنبور

به این نتیجه رسی  که لحاظ کردن شرایط اقلیمی نقش 

 و اساسی در م یریت زنبورداری ایفا میک  .زاکپی س

 در دما های گیری اربرد وک یکهای ان ازهک 2913 کاراشا،

زنبورعسل را مورد  کل ی های بر نظار  و م یریت

 و آب اثر وغییرا   2991 ،4بررسی قرار دادن .میتالوز

 ار کل ی مهاجر  شرایط را بر میکرو هوایی در مقیاس

ه را نظاروی پیشرفت سیستم یک مورد بررسی قرار داد و

کل ی  فعالیت 2992دیگران، و 5پیش هاد کرد. استالی زانز

 متتل  و الگوی هوایی و آب شرایط زنبوردر های

 رارق مورد بررسی سال طول در را ک  وها دمایی وغییرا 

 . دادن 
 

 مواد و روشها

 ازبررسیهای می انی استفاده با پژوهش ابت ا این در

در مح وده مورد مطالعه سال زنبورداری به دومقط  فعال 

 زا مواقعی فعال دوره از م ظور ش . و غیر فعال وقسیم

 نبود مساع  و وغذیه م اب  وجود علت به که است سال

 رپذی امکان عسل زنبور چرای فعالیت امکان هوا شرایط

 هب که است سال از م ظور از دور غیر فعال مواقعی .است

 جوی شرایط بودن ب  و  شه  و گرده  ع م وجود  علت

 .نمی باش  پذیر امکان عسل زنبور چرای فعالیت امکان

ل عس زنبور شمال، سرد های زمستان مان ن زن ه م ظور به

 6زمستان استاب  ی ر خوشه یک در هم با ش ی ا جمعیت

(.به م ظور ارزیابی ووعیین مکانهای 2992و دیگران ،)

بهی ه استقرار کل یهای زنبور عسل در ماههای غیر فعال 

ی زمستان عسل مصرف کمترین وحت شرایطی که دارای

1. Fahrenholz 

3. crane 

6. Stalidzans 
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حراروی بهی ه وعیین گردی .  در مرحله بع   آستانه باش ؛

به م ظور وعیین میزان انحراف از شرایط بهی ه ؛ داده های 

اصفهان در دوره  استان ایستگاه 13 به مربوط دمای ماهانه

 صور  ب ین وحلیل ش . (2995-1975ساله) 39آماری 

 بع  و مروب اکسل در ها ایستگاه به مربوط آمار ابت ا که

انحرافا  هر ایستگاه از شرایط  مجموع و میانگین   آن از

بهی ه در مقاط  زمانی غیر فعال با استفاده از رابطه زیر 

  ب ست آم .

Td=Tmean-Ta          ATd= 
∑ TdN
1

N
   

 در این رابطه :

Td=میزان انحراف از آستانه بهی ه                              

Tmean=در مقط  زمانی خاص میانگین دما 

Ta=آستانه بهی ه   N=وع اد مقاط  زمانی مورد بررسی 

ایط انحرافاف از شر و میزان اروفاع میان سپس همبستگی

 .در محاسبه گردی ایستگاه دمایی بهی ه زمستانگذرانی هر

  یه از اساااتفاده با و  GISدر محیط   از مرحله بع 

DEM وک یک و IDW موع  مج معیار و انحراف نقشه

 ش . ورسیم و یابی درون انحرافا  ماههای غیر فعال

 بحث

با ووجه به ای که در ماههای غیر فعال از نقطه نظر 

زنبورداری شرایط حراروی و رطوبتی نقش اصلی را در مکان 

یابی زنبورستانها ایفا میک  ؛ و باع ایت به ای که مح وده مورد 

مطالعه از نقطه نظر رطوبتی در شرایط بری می باش  و 

هیچگونه مح ودیتی در این زمی ه وجود ن ارد؛  لذا برای 

وعیین ح  اروفاعی بهی ه بر مب ای شرایط ح اقل مصرف 

زمستانه عسل؛ میانگین انحراف از شرایط بهی ه ایستگاهها مب ا 

تان اصفهان بهمن در اس ، دی ، آذر ، آبان ی ها قرار گرفت. ماه

در زمره ماههای غیر فعال به شمار می رون . نتایج این 

پژوهش نشان می ه  که شرایط بهی ه حراروی برای استقرار 

متر، آذر در اروفاع  1999زنبورستانها در ماه آبان در اروفاع 

متر قرار  1599متر، ماه دی و بهمن در اروفاع  1199

که جابجایی کوواه م   (. با ع ایت به ای 4وا  1دارد)شکلهای 

کل یها در نواحی درون ییالقی به طور متوالی در فواصل ان ک 

زمانی کار صحیحی نیست؛  لذامیانگین شرایط طی فصل غیر 

فعال مب ا قرار گرفت.

 

 
 آذر ماه بهینه شرایط از انحراف -1 شکل
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 آبان ماه بهینه شرایط از انحراف -2 شکل

 

 

 
 ماه بهمن بهینه شرایط از انحراف -3 شکل 
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دی ماه بهینه شرایط از انحراف -4 شکل

 ح  بهترین نتایج این پژوهش مشتق ساخت که

 دارای عسل زنبور کل یهای که اصفهان استان در اروفاعی

 مبودک اثر در کمتر ولفا  و زمستانه عسل مصرف کمترین

آن یا به  به نزدیک و متر 1499 اروفاع با برابر می باش  ؛  غذا

(5)شکل  .میباش  عبار  دیگر در نواحی کوهپایهای استان

 

 
 بهینه فصل غیر فعال شرایط از انحراف -5 شکل
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 نتیجه گیری:
 هب جهان سراسر در عسل زنبور گسترده میر و مرگ     

 تکیم میزان ولفا  یا بقای این گونه ده  که می نشان درستی

 محیط جغرافیایی و شرایط اقلیمی پرورش آن دارد. د یل به

 آفت زا استفاده: از عبارو   پ ی ه این ووضی  برای ش ه ارائه

 و ج ی ، انواع استرسهای محیطی های بیماری کشها، بروز

محیطی، شرایط  راس عوامل در. است عوامل این از ورکیبی

 یطمح عسل، زنبور بین وعادل درایجاد هوا نقش اساسی و آب

ی عسل ایفا میک  . بسیار زنبور  های بیماری و گیاهی زیست

از استرسهای ناشی از شرایط محیطی ناگوار)مان   استرسهای 

دمایی( را میتوان با م یریت صحی  بر پایه ب یان های علمی 
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