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  چکیده
است، به طوری کهه منووعیهت زنبهورداری در برهیاری از      افزایش حال در سرعت به شهری زنبورداری های اخیر محبوبیت در سال 

، اما یکی از اهداف بشر از پرورش زنبور عرهل است ترین نتیجه پرورش زنبور عرل، گرده افشانی  مهم شهرهای دنیا رفع شده است.

هها در فاهای شههر کنه       هها و خیابهان   های پارک رختان و گلباشد. زنبورداری شهری به گرده افشانی د برداشت تولیدات آن می

تواند به عووان ی  کرب و کار خانگی محروب شود. با توجه به ایوکه در زنبورداری شهری کودوها  هنچوین میکود و  زیادی می

این تحقیق از آمار دمهای   در .حائز اهنیت است موثر بر زنبورداری شوند، توجه به دما به عووان مهنترین عوصر جوی کوچ داده ننی

 های دمایی ها برای تطبیق آستانه . از این دادهه استشد  ساله استفاده 02های هواشواسی در دوره آماری  ایرتگاه  کنیوه و بیشیوه روزانه

و بها توجهه بهه     یایرتگاهی با استفاده از سهامانه اطععهات جارافیهای     . نتایج برآوردهایه استاستفاده شد موثر بر فعالیت زنبور عرل

بوهدی اابییهت    سهس  نقشهه پهوهه   . ه اسهت شهد  تعنهیم داده   فهار   اسهتان   به پهوهه  رابطه مرتقیم بین تاییرات ارتفاعی و تاییرات دمایی

 مهاه فهروردین  از  تقریبا در بیشتر نواحی اسهتان  شرایط حرارتی فعال نتایج نشان دادزنبورداری شهری در استان فار  ترسیم گردید. 

ههای تیهر تها مههر دارای محهدودیت       نواحی جووبی و کم ارتفاع اسهتان در مهاه   رسد. می استانشده و به تدریج به مواطق مرتفع آغاز 

دمهایی جههت زنبهورداری    بر پایه شهرایط  بودی  های پهوه نقشهها با تبعیت از  جهت استقرار کیویها  ترین مکان مواسب گرمایی هرتود.

 متر از سطح دریا هرتود. 0022کزی استان با ارتفاع متوسط شهری، شهرهای وااع در نوار مر
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  مقدمه

و  مرو  ، عسرل  هرایی هچورون   برای بدست آوردن فرراورده  زنبور عسل به فرایندی برای نگهداری و تولید زنبورداری

 ,Traynor) شرود  نامیرده مری   کنردو  انرد  شود. محلی که در آن زنبورها نگه داشته شرده  دیگر تولیدات مرتبط گفته می

 محریط زیسرت و   زنبور عسل عالوه بر گرده افشانی گیاهان که در حقیقت از این راه بیشترین اسرتفاده را بره   (.2008

بواسطه تولید محصوالتی مثل عسل، مو ، بره مو ، ژل رویال و زهر در صنعت زنبورداری و بسیاری ، رساند انسان می

بسریار   ایع دارو سازی، آرایشی، شچع سازی، نساجی، کاغذ سازی، چر  سازی و غیرره نقرش  از صنایع دیگر مثل صن

های  های کندو سازی، کارخانه دارد و با اشتغال زایی در بخشهای مربوط به تولید ابزار آالت زنبورداری، کارگاه مهچی

 (. Pirirani, 2015) کند ایفا می نیز های آج مو  نقش خود را در اقتصاد کشور بندی عسل و کارگاه بسته

تواند به صورت  شود. این کار می های زنبور عسل در مناطق شهری گفته می زنبورداری شهری به عچل نگهداری کلنی

 بره  شرهری  زنبرورداری  های اخیر محبوبیت (. در سالBBC, 2006تفریحی یا بخش کوچکی از درآمد خانواده باشد )

(. حضور زنبورهای عسل در شهر مزایای زیست محیطری و اقتصرادی   Barnett, 2006است ) افزایش حال در سرعت

به هچراه خواهد داشت.در زمانی نوندان دور، نگهداری زنبورها در اکثر شهرهای آمریکای شچالی مچنوع بود، امرا در  

متنروع را  ها شده است. در این شهرها زنبورهرا گیاهران    های اخیر شناخت بهتر زنبورها باعث لغو این محدودیت سال

شرود   های محلی فروخته می های محلی و مغازه کنند اغلب به رستوران هایی که تولید می کنند و عسل گرده افشانی می

(Salkin, 2012درایاالت .) کشراورزی،   از محصوالت گونه 411 از بیشتر جهان سراسر در و گونه 831 از بیشتر متحده

 زنبورهای توسط (. عد  گرده افشانیJames & Singer, 2008شود ) می انجا  عسل زنبورهای توسط آنها افشانی گرده

 بره  عسرل  زنبرور  (. پررورش Bradbear, 2009نچاید ) وارد خسارت کشاورزی محصول بر درصد 77 تا میتواند عسل

 هرر  اقلیچری  هرای  پتانسریل  تعیرین  و شناسایی است. با و هوایی آب شرایط از متأثر کشاورزی های رشته از یکی عنوان

 مشخص مکانی و زمانی نظر از آن فنولوژی شرایط بر اساس را جانوری و گیاهی هرگونه زیستی شرایط توان می منطقه

گرل،   تولیرد  برا  منطقه هر حرارتی اقلیچی دارد. شرایط وضعیت با تنگاتنگی ارتباط (. زنبورداریShaemi, 1992نچود )

 تولیرد  و حررارت  خصرو  درجره   بره  اقلیچری  پارامترهرای  برین  مستقیچی کند. رابطه می تعیین را زنبورعسل فعالیت

 و عسرل  محیط، فعالیت زنبرور  حرارتی (. شرایطNajmi gharegheshlaghi, 1999دارد ) وجود زنبورعسل های کلنی

 شراخه  جرز  ، 8ملری فررا   ایرس   علچری  نا  با عسل ( زنبورMaricen et al., 2011کند ) می تعیین را آن تولیدات میزان

 انجرا   ها درکندو گل شهد گردآوری با را کار این زنبور سازد. می عسل است که زنبور ای حشرات، گونه رده و بندپایان

هرای شرچال و    در حال حاضر زنبورعسل به غیر از مناطق سردسیر و یخبنردان قطرب  (. Shahrestani, 2006دهد ) می

میرزان   ، بهبرد های خود بسر می طبیعی در زیستگاه پراکنده بوده و عالوه بر اینکه به شکل جنوب، در تچا  نقاط جهان

شود و نقش بی بردیلی در تکثیرر و بقرا گیاهران و نهایترا        مدرن پرورش داده می بسیار زیادی از آن بصورت سنتی یا

جانوران داشته است. با توجه به اینکه زنبورعسل جزو موجودات خونسرد بوده و وابستگی شدیدی به شرایط محیط 

                                                           
1. Apis mellifera  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88_(%D8%B9%D8%B3%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88_(%D8%B9%D8%B3%D9%84)
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 ,Moradi) هر گونه تغییری در اقلیم و محیط اطررا  آن ترأثیر مسرتقیچی روی زنردگی آن خواهرد داشرت       دارد لذا

2013) . 

آپری   ، 3اآپی  ملیفررا مرد  ، 2های آپی  ملیفرا ایرانیکا است که با نا  8از گونه آپی  ملیفرا نژاد بومی زنبور عسل ایران

ز هزاران سال در کشور ما زیست کرده و با شرایط آب و هروایی و  ، نیز از آن یاد شده است. این نژاد ا4ملیفرا پرسیکا

آفات و امراض مناطق مختلف کشور سازش یافته و عالوه بر سازش با شرایط ایران، از لحاظ برخی خصوصریات در  

ه (. از نظر ظاهری، سه حلقه اول شکم این زنبورها سریا Shahrestani, 2006) های مشهور جهان قرار دارد ردیف نژاد

رسرند. در منراطق    ها خوب و تا ماه خرداد به بیشرترین شرچار خرود مری     و بقیه زرد مایل به خاکستری است. رشد آن

هرای   هرا زیراد اسرت و از ویژگری     کنند. تولید و مصر  برره مرو  آن   سردسیر، سرمای زمستان را به خوبی تحچل می

 (.Pirirani, 2015اشاره کرد )توان به تچایل زیاد آن به غارتگری و بوه دادن  نامطلوب آن می

هرای منتخرب    های زنبور عسل در سطح ایسرتگاه  ارزیابی پتانسیل اقلیچی پرورش کلنی( به 8332و هچکاران ) شائچی

هرا، ترراکم زیسرتی،     وضعیت گلدهی، پریش بینری مهراجرت کلنری    پرداختند.  استان ایال  به منظور توسعه کشاورزی

در نهایت کلیه نواحی استان از لحاظ پتانسیل اقلیچری پررورش   . ه استل گردیدپتانسیل گرمایی و رژیم حرارتی تحلی

بررسی اقلیچی مطالعات فنولوژی به منظرور  ( به 8338) هچکارانو  رحچانیاند.  کلنی زنبور عسل به تفکیک بیان شده

طالعه فنولوژی گیاهی و تعیین تاریخ گلدهی و های م با استفاده از روشپرداختند.  پرورش زنبور عسل در استان ایال 

 7کریسری . ه اسرت نحوه پیش بینی آن به صورت مدل، روش جدیدی برای تعیین تقویم سالیانه زنبورداری تهیره شرد  

کند. وی به بیران مسراله    ( در پژوهش خود تغییرات آب و هوایی را عامل نابودی جچعیت زنبور عسل بیان می2187)

اثرات منفی آن بر زنبور عسل و طیف وسیعی از این حشرات گرده افشان بسیار مهم پرداختره   گر  شدن کره زمین و

هرای مختلرف زنبرور عسرل در بسریاری از       هایی به وجود آمده که باعث شده تا گونه است. با افزایش دما محدودیت

 1غچردی  جرا کننرد. ال   جابره کیلومتر به سچت شچال  311نواحی جنوبی آمریکای شچالی و اروپا، محل اقامت خود را 

 درجره  شرایط اساس بر گیاهان روی بر آنها افشانی گرده قابلیت جهت عسل در زنبور انواع فعالیت بررسی ( در2113)

 درجره  و عسرل  زنبرور  هرای  فعالیرت  برین  که است نچوده مشخص عربستان سعودی درکشور ریاض شهر در حرارت

 شرهد  و گررده  میرزان  بررسی ( در2183) 7دارد. اسچاعیل و هچکاران وجود هچبستگی سال مختلف فصول در حرارت

جچع  گرده بیشترین که اند نچوده مشخص مصر شناسی کشور باغ گیاه در عسل زنبور های کلنی توسط جچع آوری شده

دارد.  وجود باالیی و مثبت هچبستگی گرده میزان و بیشینه کچینه و دماهای میانگین بین و بوده بهار فصل در شده  آوری

 شررایط  تحرت  عسل زنبور برای پرورش ( در تحقیق ارزشچند به بررسی مکانگزینی بهینه2183) 1ابوشارا و هچکاران

 هرای رقرومی   عربستان پرداخت. بدین منظور الیه کشور برای 3جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با سخت محیطی

                                                           
1. Apis mellifera L 

2. Apis mellifera iranica 

3. Apis mellifera meda 

4. Apis mellifera persica 

5. Cressey 

6. Algamdy 

7. Ismaeil et al. 

8. Abou-Shaara et al. 

9. GIS (Geographical Information System) 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&queryWr=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&queryWr=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 آبی مورد استفاده قرار داد. مطابق با نتایج آنان الیه منابع و نزمی گیاهی، پوشش نسبی، پوشش حرارت، رطوبت درجه

است. برترامیوس   داده اختصا  خود به عسل زنبور پرورش بهینه مکان شناسایی برای را بیشترین وزن حرارت درجه

( تحقیقی در رابطه با ارتباط اقلیم با پیشرفت مراحل فنولروژی زنبرور عسرل و زنبورهرای گررده      2188) 8و هچکاران

اند. در این تحقیق یک تجزیه و تحلیل از تغییرات آب و هروا در ارتبراط برا فنولروژی زنبرور عسرل        افشان انجا  داده

هرای   جنبره  بررسری  ( در8378ئچی )های دور صورت گرفته اسرت. شرا   وحشی و حشرات گرده افشان مهم از گذشته

 و زمرانی  هرای  بهینره  کره  اسرت  نچوده مشخص اصفهان استان موردی مطالعه ایران در عسل زنبور پرورش بیوکلیچایی

 زنبورداری سیکل و کند می زنبورداری ایفا تقویم در مؤثری نقش عسل زنبور چرای فعالیت های آستانه طریق مکانی از

 برر  اقلیچری  عناصرر  ترأثیر  بررسی ( با8371قشالقی ) قره نجچی نچاید. می تبعیت منطقه هر ارتفاعی و شرایط اقلیچی از

 با و معکوس ای رابطه بارش با زنبورعسل های اندکه، فعالیت نچوده مشخص سلچاس شهرستان در زنبور عسل پرورش

 جغرافیایی شرایط ( تأثیر8318هچکاران ) و طهچاسبی دارد. مستقیم ای رابطه ارتفاعی خا  های در آستانه دمایی اثرات

 و مرتفرع  منراطق  در انرد  گرفته نتیجه و نچودهاند بررسی ایران کوچک عسل زنبور های جچعیت در تفکیک را اقلیچی و

 و هچبسرتگی  روشرهای  اسراس  ( برر 8313جاللی ) و گلوین باشد. می دیگر مناطق از بزرگتر زنبورهای عسل سردسیر

 ارزیرابی  مرورد  اهرر  شهرستان در بومی عسل زنبور کندوی عچلکرد بر را هوایی و آب عناصر رگرسیونی، تأثیر تحلیل

 در سرانتیگراد  درجره  37 از بیشرتر  حررارت  درجره  برا  روزهای و بهار در کچینه دمای نشان داد آنها نتایج .اند داده قرار

 روضه و نازلوچای آبخیز حوضه زنبورداری تقویم تهیه ( برای8332الرتی و هچکاران ) .مؤثرترند عسل زنبور عچلکرد

 بازدیردهای مرنظم   اقردا  بره   با شروع فصرل رویرش   های توپوگرافی بعد از تهیه نقشه غربی آذربایجان استان در چای

 مشرخص  را زنبرورداری  تقرویم  سرس   و کردنرد  مشرخص  را شرهدزا  مرتعری  های گونه برداری کرده و میدانی ونچونه

  اند. نچوده

های گوناگون کشاورزی از جچله پررورش زنبرور عسرل     کشور بستر مناسبی را برای فعالیت در رشته تنوع اقلیچی در

های بالقوه و نحوه عچلکرد عوامل محیطی مروثر برر زنبرورداری ضرروری اسرت.       فراهم نچوده است. شناخت توانایی

کنردو، رشرد و رفترار    موفقیت در امر پرورش زنبور عسل بسرتگی بره دانرش و اطالعرات کرافی در مرورد سرازمان        

استان فارس با برخرورداری از شررایط اقلیچری مناسرب،     . زنبورداران در رابطه با محیط و اعچال مدیریت صحیح دارد

هرزار کلنری از سرایر     11ترا   71هچین امر سبب شده ترا سراالنه    .دارد توسعه صنعت زنبورداریای در  استعداد بالقوه

و هوایی دراوایل پائیزو زمستان و تولید عسل کنرار بره ایرن اسرتان مهراجرت       ها برای بهره مندی از شرایط آب استان

باشد و این صنعت باعث اشرتغال   تن می 4711(. میزان متوسط تولید عسل استان در حدود Jazayeri, 2014) کنند می

 .اسرتان دارد  میلیون دالر درآمد ارزی بررای ایرن   7/2درصد از عسل فارس ساالنه  81صادرات نفر شده است.  7311

(Sotoudeh, 2014در این راستا انجا  پژوهش در زمینه بررسی دمایی و ارائه نقشه .) بنردی جهرت انتخراب     های پهنه

توانرد بره توسرعه     باشرد و مری   شهرهایی با پتانسیل قابل قبول جهت زنبورداری شهری امری بسیار مفید و کارآمد می

بنردی، بره    هرای پهنره   شهری مناسب زنبورداری با استفاده از نقشه هرچه بیشتر این صنعت کچک کند. شناخت نواحی

                                                           
1. Bartomeus et al. 
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هرای زنبرور    گیری را جهت استقرار کلنی دهد که بتوانند بهترین تصچیم مندان زنبورداری شهری این امکان را می عالقه

 عسل داشته باشند.

دقیقه عرض شچالی  41درجه و38 دقیقه تا 13درجه و  27کیلومتر مربع بین  822111استان فارس با مساحتی بالغ بر 

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. ایرن اسرتان کره در     37درجه  77دقیقه تا  31درجه و  71

جنوب فالت ایران واقع شده از شچال به استان اصفهان، از جنوب شرق به اسرتان هرمزگران، از شررق بره اسرتانهای      

طبرق   برر  .شرود  ستان کهگلویه و بویراحچد و از غرب به استان بوشرهر محردود مری   کرمان و یزد، از شچال غرب به ا

باشررد.  شهرسررتان مرری 23خورشرریدی، اسررتان فررارس دارای  8331آخرررین تقسرریچات کشرروری اردیبهشررت سررال  

بیرد، خرنج، داراب، رسرتم،     های آباده، ارسنجان، استهبان، اقلیرد، بوانرات، پاسرارگاد، جهرر ، خرامره، خرر        شهرستان

دشت، سسیدان، سروستان، شیراز، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیر و کارزین، کازرون، کوار، گراش، الرستان، المررد،   رینز

هرای   تحرت تراثیر ویژگری    محردوده اسرتان فرارس   . های این اسرتان هسرتند   ریز شهرستان مرودشت، مچسنی، مهر، نی

فضراهای خرا  و منحصرر بره فرردی را دارا      ، طبیعری  به دلیل تنوع اقلیچی و ساختارهای جغرافیایی و توپوگرافیک

چهار ناحیه اقلیچی به عنوان ناحیه سرد و خشک شچالی، ناحیه معتدل و مرطوب مرکزی، ناحیه گر  و نیچره   .باشد می

 (.Hatami Bahman Biglou, 2010وجود دارد )مرطوب غربی و ناحیه گر  و خشک جنوبی در استان فارس 

 
 جغرافیایی استان فارس و تقسیمات سیاسی آنموقعیت  -1شکل 

Source: Geological and Mineral Exploration organization, 2011 
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به دلیل دامنه وسیع فعالیت زنبور عسل، چه از لحاظ شعاع پرواز و تنوع گیاهی مورد استفاده، در این تحقیق، فعالیرت  

شد و مالک، دماهای فعرال و مسراعد زنبرور عسرل در نظرر      های گیاهی خاصی ن زنبور عسل، محدود به گلدهی گونه

های هواشناسی استان فرارس اسرتفاده    گرفته شده است. بنابر این از آمار کچینه و بیشینه دمای روزانه و ماهانه ایستگاه

  ایسرتگاه  3هرای   شده است. در بررسی شرایط هچگنی اقلیچی استان فارس با نیازهرای حرارتری زنبرور عسرل از داده    

بررای دوره آمراری    8331ترا   8377(. این مجچوعه داده از سال 8هواشناسی استان استفاده شده است )جدول شچاره 

ساله به صورت روزانه و ماهانه، از سازمان هواشناسی استان فارس تهیه و سس  بعد از کنترل کیفی مورد اسرتفاده   21

 قرار گرفت.
 مطالعه در استان فارسهای هواشناسی مورد  مشخصات ایستگاه -1 جدول

 نا  ایستگاه
ارتفاع از سرطح  

 دریا )متر(

 طول جغرافیایی

E )درجه( 

 عرض جغرافیایی

N )درجه( 
 نوع ایستگاه

 سینوپتیک 386813 726117 2131 آباده

 سینوپتیک 316311 726133 2311 اقلید

 سینوپتیک 216713 746213 8131 داراب

 سینوپتیک 316813 726213 8171 درودزن

 سینوپتیک 236713 726787 8731 زرقان

 سینوپتیک 236733 726111 8414 شیراز

 سینوپتیک 216317 736113 8211 فسا

 سینوپتیک 276113 746213 732 الر

 سینوپتیک 276317 736211 417 المرد

Source: (Fars Province Meteorological Office, 2018) 

زنبور عسل به منظور بررسی توانایی اقلیچی اسرتان فرارس جهرت زنبرورداری،     جهت آگاهی از شرایط دمایی مساعد 

 21ترا   21زنبرور عسرل در حررارت    (. 2های حرارتی زنبور عسل مورد بررسی قرار گرفت )جدول شرچاره   ابتدا نیاز

تا شش درجه کچتر و بیشرتر از ایرن برازه دمرایی بره خروبی بره         در حداکثر فعالیت است ومحیط،  درجه سانتی گراد

درجه سانتی گراد به تدریج از فعالیت آنهرا   1تا  84درجه سانتی گراد و  33تا  32 دهد. از دمای فعالیت خود ادامه می

 شروند  یدرجه سانتی گرراد از کنردو خرارج نچر     33درجه سانتی گراد و بیشتر از  1شود و در دمای کچتر از  کاسته می

(Shahrestani, 2006).  

برای تعیین بهینه مکانی با استفاده از رگرسیون خطی و معادله خط رگرسیون، رابطه هچبستگی دما با ارتفاع در تچامی 

هرای سرال    های حرارتی زنبور عسل برای تچامی ماه ها سنجیده شد و دما در ارتفاعات مختلف بر اساس بهینه ایستگاه

درجره   33و بیشرتر از   1های حرارتی قابل تحچرل زنبرور عسرل )کچترر از      احتچاالت وقوع آستانهمحاسبه شد. تعیین 

   درصد نیز با استفاده از توزیع نرمال محاسبه شده است. 77سانتیگراد( در سطح اطچینان 
 های حرارتی زنبور عسل نیاز -2 جدول

 ضعیف متوسط خوب عالی های حرارتی زنبور عسل نیاز

 21تا  21 )سانتیگراد(دما 
 21تا  84

 32تا  21و

 84تا  1

 33تا  32و

 1کچتر از 

 33وبیشتر از 

 توضیح
حررداکثر  بهترررین دمررا برررای

 فعالیت زنبور عسل

هچونان به فعالیت خود ادامه 

 دهند می

برره ترردریج از فعالیررت آنهررا   

 شود کاسته می

از کنرررردو خررررارج 

 شوند نچی

Source: (Shahrestani, 2006) 



 33 ...بررسي شرایط دمایي استان فارس

 2های توپوگرافی و نیز درون یابی با استفاده از نقشه 8اس آی های رقومی در محیط نر  افزار آرک جی تهیه نقشهجهت 

های حرارتی زنبور عسرل، اقردا  بره     و استفاده از معادله خط رگرسیون از کلیه مقادیر دمایی و احتچاالت وقوع آستانه

های سال با یکردیکر تلفیرق گردیرد.     های مربوط به هر یک از ماه ها گردید. پ  از آن نقشه سازی و تهیه نقشه رقومی

هرای   بنردی نقشره   دمای محیط با عچلکرد زنبور عسل، به طبقهسس  بر اساس مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه 

 حاصله پرداخته شد.  

 ها یافته ارائه و بحث

های مختلف  های زاگرس دارای تنوع اقلیچی شدید در قسچت استان فارس به علت موقعیت خا  خود در رشته کوه

دقیق در امر توسعه زنبورداری در سطح اسرتان  ریزی  است. چنین تنوع اقلیچی و توجه به اختالفات دما مستلز  برنامه

 باشد. می

هرای حرارتری زنبرور عسرل      با مشاهده نتایج به دست آمده از شرایط دمایی و اقلیچی استان فارس و مقایسه آن با نیاز

هرای مختلرف سرال، شررایط سرازگاری       جهت فعالیت، شاهد هستیم که بسیاری از نقاط شهری استان فرارس در مراه  

 ت زنبورداری را دارد.اقلیچی جه

هرای هواشناسری اسرتان در خصرو       با توجه به خصوصیات فنولوژیکی زنبور عسل و خصوصیات اقلیچی ایسرتگاه 

های ترسیم شرده،   بندی شد. طبق نقشه زنبورداری شهری تقسیم  پرورش زنبور عسل، محدوده استان بر اساس قابلیت

حدودیت سرمایی جهرت زنبرورداری و نرواحی گرمسریر اسرتان بره       نواحی سردسیر استان به عنوان نواحی هچراه با م

عنوان نواحی هچراه با محدودیت گرمایی جهت زنبورداری ذکر شده است. نواحی مساعد زنبرورداری اسرتان نیرز بره     

هرای   (. بر این اساس نتایج زیر به تفکیرک مراه   2عنوان نواحی مناسب زنبورداری نامگذاری شده است )شکل شچاره 

 ت نواحی مناسب زنبور داری ارائه شده است. به دست آمده است.سال جه

درجه سانتی گراد و بیشتر، شروع کار زنبور و زنبوردار است. البته با توجه بره اقلریم    1آغاز فصل بهار و وقوع دمای 

اه زودترر و  متنوع استان، این شروع کار در نواحی گرمتر استان که با محدودیت گرمایی هچراه هستند، یک الری دو مر  

افترد. بنرابر ایرن برر      در نواحی سردسیر استان که با محدودیت سرمایی هچراه هستند، یک الی دو ماه دیرتر اتفاق مری 

بهترین زمان بررای تعروی    گراد  درجه سانتی 87اساس وضعیت متوسط اقلیچی استان، ماه فروردین با متوسط دمای 

 از باز کردن بی جهرت کنردوها خرودداری   د. باید کنن ن درد سر قبول میملکه است و زنبورها ملکه تازه را تقریبا بدو

توان از وضرع داخلری کنردو آگراه      با دقت در سوراخ پرواز می .که واقعا الز  باشد کردتنها زمانی کندو را باز  و کرد

دارد و هم تخم  شد. مثال هرگاه زنبورها شهد و به ویژه گرده گل به کندو حچل نچایند در این حال جچعیت هم ملکه

در صورت کچبود عسرل در کنردو    .و الرو. بنابراین هچه چیز در داخل کندو حالت عادی دارد و جای نگرانی نیست

های منطقه زیاد باشد و در این فاصله هریچ   نوع از میوه 2اگر فاصله زمانی بین شکوفه  .جچعیت باید حتچا تغذیه شود

، ها را برا شرربت و یرا بهترر     باشد، باید تنها در هچین فاصله زمانی جچعیتنوع گل شهد زائی در منطقه وجود نداشته 

اش نکاهرد و   مخلوطی از شکر و عسل و آب به نسبت مساوی تغذیه نچود ترا ملکره از فعالیرت تخچگرذاری روزانره     

                                                           
1.  Arc GIS  

2.  interpolation  

http://www.nature.com/news/climate-change-crushes-bee-populations-1.17950#auth-1
http://www.nature.com/news/climate-change-crushes-bee-populations-1.17950#auth-1
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د ترا  ران کر ها را داخل کنردوهای قروی آویرز    دیوارههچونین باید  .ها به دلیل بیکاری به فکر بوه دادن نیفتند جچعیت

یرک نریم طبقره یرا یرک       نیز روی کندوهائی که جچعیت آنها فوق العاده قوی هستندبهتر است  .زنبورها آنها را ببافند

 اضافه شود.طبقه کامل 

جچعیرت معچروال بره حرداکثر قردرت       گرراد  درجره سرانتی   22خرداد با متوسط دمرای  و اوایل  اردیبهشتدر اواخر  

از تچرا    بنرابر ایرن بایرد   اسرت.   اسرتان ها در اغلرب نقراط    زمان بوه دادن جچعیتهشت ماه اردیب .رسد اش می سالیانه

روی کنردوهائی کره    تعروی  شرود.  در صورت نیاز ملکره  د. گردند استفاده کر رویه می عواملی که مانع بوه دادن بی

اضافه بقه یا نیم طبقه ( قاب پر از زنبور دارند ( اطاق عسل یا طبقه دو  ) یک ط 81الی  3جچعیت آنها قوی هستند ) 

 .گردد

مراه  در  .گرفتره شرود  جچعیتی عالئم بوه دادن از خود نشان داد، از آن فورا یک بوه مصرنوعی  در ماه خرداد نیز اگر 

. هرای سرال اسرت    دهد و جچعیت قوی تر از سایر ماه ملکه معچوال حداکثر تخچگذاری سالیانه اش را انجا  می خرداد

انرد   هرائی کره در زمسرتان گذشرته تلرف شرده       تا جچعیتصورت گیرد یت به تعداد محدود ازدیاد جچع الز  است تا

چرون معچروال   ماه فروردین، تعوی  ملکه هنوز هم امکان پذیر است ولی البته نه به خوبی و راحتی  .جانشین گردند

کره الروهرای سربسرته    ی از کندوهای دیگرر  یها های ضعیف را با گذاشتن قاب جچعیتتوان  . میتلفات زیادتری دارد

در اواسط الی اواخر این ماه جچعیت معچوال بیشرترین  . دراند تقویت ک ولی بدون زنبورهائی که رویشان نشسته، دارند

 .دهد مقدار محصول عسل سالیانه اش را می

ت کنردوها  درجه سانتی گراد، بهترر اسر   33با توجه به آغاز تابستان و افزایش دما در برخی از ساعات روز به بیش از 

ها در صورت لزو  با تغذیه مصنوعی کچک کرد تا قوی و با تعداد هرر چره    . باید به جچعیتدر سایه نگهداری شوند

 .بیشتر از زنبورها باقی بچانند

تواند با آب و شکر و عسل، یرا   تغذیه تحریکی گردد. این شربت می، جچعیت باید به کچک شربتدر ماه شهریور نیز 

کنرون شرروع    ترا  اسرتان کشی در خیلی از نقراط  نر اگر .های مساوی تهیه گردد و عسل به نسبت آب و شکر و یا آب

توانرد   غارت مری . باشد رسد. پایان نرکشی آغاز سال تازه برای زنبورها می نشده باشد، در این ماه شروع و به انجا  می

های ضرعیف دارنرد.    برای غارت جچعیتصدمه جدی بزند. بدلیل کچبود گل و شهد زنبورها آمادگی کامل  ها کلنیبه 

 .شودکند پرهیز  باشند. از تچا  عواملی که غارت را در زنبورها تحریک می تنها منتظر یک بهانه تحریک کننده می

. با توجه به نزدیک شدن به فصرل  تواند در این ماه و ماه بعد بیداد کند غارت می یابد. در ماه شهریور نرکشی پایان می

ها از ایرن مراه    ضعیف شدن جچعیترساند. تغذیه زمستانی را با قدرت شروع کرد و به اتچا   دما، باید پاییز و کاهش

رد. تغذیه را شروع کر  و سس  های خیلی ضعیف را نخست متحد کرد جچعیت . بهتر استبه بعد یک امر طبیعی است

هرای خیلری ضرعیف را برا اسرتفاده از       های جچعیت ملکه .های پرواز باید سچت مخالف باد منطقه باشد سچت سوراخ

بهتر است نسبت به تنر    .یابدپایان  مهر تغذیه زمستانی باید حداکثر در ماهتعوی  کرد. توان  روش ویژه پاییزی می

برای بررسی وضع داخلی کندوها از هم اکنرون ترا    توان اقدا  شود. میهای پرواز تا حدود یک سانتیچتر  سوراخکردن 

ها را با یک پارچره   روی قابتوان  برای در امان بودن از سرما، می .دووزن نچ ها را یکبار آن روز 87هر ماه فروردین، 

بررای زمسرتان    کنردوها را رد. بهترر اسرت   ضعیف را تن  کر  های جچعیت پوشاند ودو الی کتانی و مقداری روزنامه 
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هر چه بیشرتر  اهچیت دارند زیرا  ها وها و تخمتنها مقدار الرو  تعداد زنبورها در این ماه مهم نیست. درگذرانی تچیز ک

دهنرد و   زنبورها خوشه زمستانی را تشکیل مری  معچوال در ماه نوامبرباشند جچعیت در بهار آینده قوی تر خواهد بود. 

 .دهند تا اوایل بهار داخل آن به زندگیشان ادامه می

 1کنند. تنها روزهائی که گرمای هوا از  زندگی میهچه زنبورها در خوشه زمستانی  استاندر نقاط سردسیر ماه دسامبر 

 . در صورت بارش بر گردند درجه بیشتر شود کندو را ترک کرده به سرعت دفع مدفوع نچوده و فورا به کندو برمی

کننرد ولری کروچکترین     زنبورها شدیدترین سررما را تحچرل مری    نسبت به پاک کردن دریوه پرواز کندوها اقدا  شود.

در صرورت   شرود و هرای پررواز دقرت     ای یکبار بره سروراخ   هفتهباید  .تواند آنها را تلف کند وران( میجریان هوا )ک

مشاهده وضع غیر طبیعی شچاره کندو را یادداشت نچوده و در ساعات گر  یک روز آفتابی آن را به سرعت کنتررل و  

اگر در سوراخ پرواز فعالیتی دیده نشد، کندو را در نهایرت آرامرش ولری    دی ماه، در روزهای گر   ود.رفع نواقص نچ

 .کنترل نچوده و از زنده بودن زنبورها مطچئن گردیدباز و سریع 
 قابلیت زنبورداری شهری در شهرهای اصلی استان فارس -3 جدول

 نا  شهرستان نا  شهر
ارتفاع از سرطح  

 دریا )متر(

 طول جغرافیایی

E )درجه( 

 یاییعرض جغراف

N )درجه( 
 قابلیت زنبورداری شهری

 محدودیت سرمایی 386811 726144 2131 آباده بادهآ

 محدودیت سرمایی 316243 786332 2218 سسیدان اردکان

 مناسب 236321 736233 8713 ارسنجان ارسنجان

 محدودیت سرمایی 236823 746131 8131 استهبان استهبان

 محدودیت سرمایی 316317 726132 2311 اقلید اقلید

 محدودیت سرمایی 386783 726827 2811 ایزدخواست ایزدخواست

 محدودیت سرمایی 316417 736471 2238 بوانات بوانات

 محدودیت گرمایی 216781 736774 8112 جهر  جهر 

 مناسب 236712 736382 8711 خرامه خرامه

 محدودیت گرمایی 276113 736421 171 خنج خنج

 محدودیت گرمایی 216771 746777 8131 داراب داراب

 مناسب 236714 726784 8731 زرقان زرقان

 محدودیت گرمایی 216371 746487 8123 دشت زرین حاجی آباد

 مناسب 236211 736223 8777 سروستان سروستان

 مناسب 236732 726714 8414 شیراز شیراز

 سرماییمحدودیت  316188 736838 2278 خرمبید صفا شهر

 محدودیت گرمایی 216174 726131 712 فراشبند فراشبند

 مناسب 216344 736134 8211 فسا فسا

 مناسب 216141 726714 8312 فیروزآباد فیروزآباد

 محدودیت گرمایی 216371 726311 741 و کارزین قیر قیر

 محدودیت گرمایی 236127 786172 111 کازرون کازرون

 مناسب 236283 726117 8713 کوار کوار

 محدودیت گرمایی 276131 746871 371 گراش گراش

 محدودیت گرمایی 276174 746331 732 ستانالر الر

 محدودیت گرمایی 276342 736811 417 المرد المرد

 محدودیت گرمایی 316247 786721 321 رستم مصیری

 محدودیت گرمایی 276771 726117 471 مهر مهر

 محدودیت گرمایی 316887 786748 372 مچسنی نورآباد

 مناسب 236813 746384 8132 نی ریز نی ریز

Source: (Research findings) 
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بهترر اسرت    .های پر از عسل تغذیه گرردد  هرگاه جچعیت غذای کافی نداشت باید با خچیرشیرین یا شانماه بهچن نیز 

تا  گذاشتو رویشان مقداری روزنامه  نچود تعوی ها را کنترل و در صورت لزو  آنها را  های کتانی روی قاب پارچه

یچاری نوزما به ویژه در نقاط مرطوب در این ماه شردت  شده باشد. ببه زنبورها در گر  شدن کندویشان کچک موثری 

نچایند و پ  از دفع مردفوع بره    زنبورها به خارج پرواز می درجه باالتر رفت 1به مح  اینکه گرمای هوا از  یابد. می

 .گردند سرعت به کندویشان برمی

تغذیره  اشرته شروند و   گرر  نگهد بایرد   کنردوها  ..باشرد  مری  ماه بهچنفعالیت تخچگذاری ملکه زیادتر از در ماه اسفند 

های پریش مصرر     بیشتر از ماه ها در این ماه خیلی جچعیت انجا  شود زیراها به کچک عسل یا خچیرشیرین  جچعیت

آرا  بودن زنبورها در هنگرا  بازدیرد   ، در قسچت سوراخ پرواززنبورها در حال حچل گرده گل د. مشاهده غذایی دارن

 دهنده زنده بودن ملکه است. ها نشان از کندو و هچونین وجود تخم و الرو در شان

ترین شهرها را در سطح اسرتان،   توانند مناسب زنبورداران میهای حاصله،  بر اساس نتایج این تحقیق و استفاده از نقشه

 جهت انجا  زنبورداری شهری انتخاب کنند.

 گیرینتیجه

کشورهای اندکی در جهان مستعد پرورش زنبور عسل هستند. ایران یکی از کشورهای مستعد زنبرورداری بره شرچار    

برخال  تفکر مرسو  که زنبورداری فقط در دشت و ای برخوردار است.  رود و در آن استان فارس از جایگاه ویژه می

. با توجه به اقلیم استان فارس بسریاری از  داری کندتواند زنبور اش می بیرون شهر امکان پذیر است، هر کسی در خانه

انرد. امرروزه    فضای مناسربی را ایجراد کررده   زنبورداری  جهتفضای سبز و باغ و بوستان  از با انبوهی شهرهای استان

یکری از خصوصریات زنبرور    زنبورداری شهری در بسیاری از کالن شهرهای دنیا شکل گرفته و رو به افزایش اسرت.  

قردرت تنظریم حررارت    ، سازد تا در مقابل شرایط نامساعد اقلیچی و آب و هوایی مقاومت کند را قادر میعسل که او 

در داخل کندو می باشد. این حشره قادر است علی رغم شرایط نامساعد حرارتی و در دسترس نبودن مواد غذایی در 

مروثر برر زنبرور عسرل و زنبرورداری از       دما به عنوان مهچترین عنصر جوی د.خارج از کندو به حیات خود ادامه ده

 از اقتصرادی  اسرتفاده  بررای  اقردامات  تررین  بهینه، از اساسی حرارتی شرایط ای برخوردار است. شناسایی اهچیت ویژه

زنبورعسرل،   مختلرف  هرای  فعالیرت  در عامل دمرا  اهچیت به توجه با .باشد می آن های فرآورده و تولیدات و زنبورداری

 شررایط  اسرت. ارزیرابی   شرده  حررارت انجرا    درجه اقلیچی عنصر محور حول تحقیق این در استفاده مورد های روش

هرای   و ماهانه و هچونین تعیرین احتچراالت وقروع آسرتانه     روزانه بیشینه و کچینه دماهای رخداد برمبنای بهینه حرارتی

 حرارتری  بهینره  شان داد که شررایط دستاوردهای این پژوهش ن باشد. می اهچیت حرارتی قابل تحچل زنبور عسل حائز

نچاید. بنابر نترایج   می تبعیت دریا سطح از ارتفاع بخصو  عامل منطقه جغرافیایی شرایط از عسل زنبور چرای فعالیت

مطالعه را به سه قسچت تقسیم کرد. نواحی جنوبی و کم ارتفاع غربری برا    مورد منطقه توان طورکلی می این تحقیق، به

متر و نواحی مرتفرع و شرچالی برا     8311تا  8811متر، نواحی مرکزی استان با ارتفاع متوسط بین 8811ارتفاع کچتر از 

س شرامل اکثرر   (. نواحی جنوبی و کم ارتفاع غربی اسرتان فرار  3متر از سطح دریا )شکل شچاره  8311ارتفاع بیش از 

و کرارزین، فراشربند، کرازرون، و منراطق کرم ارتفراع         های المرد، مهر، خنج، گراش، الرستان، قیرر  شهرهای شهرستان

باشد. این شهرها از اواسط بهار ترا فصرل تابسرتان     دشت، رستم، جهر ، فسا و داراب می های مچسنی، زرین شهرستان
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رد سال جهت زنبورداری مناسب هستند. در این نواحی در فصول دچار محدودیت گرمایی هستند و تنها در فصول س

گر  سال، زنبور باید عچده فعالیت خود را در کاهش دمای کندو قرار دهد و اگر دما بسیار افزایش یابد و نتوانرد دمرا   

یرن  شود و بره دنبرال آن نرابودی کلنری را در پری خواهرد داشرت. ا        ها می را کاهش دهد باعث مرگ الروها و شفیره

توان برا اسرتفاده    محدودیت گرمایی برای شهرهای جهر ، حاجی آباد و داراب از شدت کچتری برخوردار است و می

هایی مانند ایجاد سایه بان نسبت به کاهش درجه حرارت و کنترل دما جهرت گرذران فصرل گرمرا تردابیری       از روش

های رستم، مچسنی، جهر ، فسرا،   مرتفع شهرستان اندیشید. اما نواحی مرکزی استان که شامل شهرهای واقع در مناطق

های شیراز، فیروزآباد، کوار، سروستان، خرامره، مرودشرت، ارسرنجان، اسرتهبان، نیریرز و       داراب و هچونین شهرستان

ترین شهرها جهت زنبرورداری   های سسیدان و پاسارگاد، به عنوان مناسب شهرهای واقع در نواحی کم ارتفاع شهرستان

تان فارس هستند. در میان شهرهای مناسب زنبورداری، کالن شهر شیراز به عنوان مرکز استان فرارس بره   شهری در اس

خورد. این شهر عالوه برر دارا برودن شررایط دمرایی مناسرب جهرت زنبرورداری شرهری برا وجرود براغ و             چشم می

شهر جهت انجا  این مهرم رقرم    ای را برای این های بسیار و فضای سبز کافی در کل فصول سال، شرایط ویژه بوستان

هرای سرسیدان و پاسرارگاد و هچونرین       زده است. شهرهای واقع در نواحی مرتفع و شرچالی اسرتان شرامل شهرسرتان    

بید، اقلید و آباده در فصول سرد سال دارای محدودیت سررمایی هسرتند. در ایرن نرواحی،      های بوانات، خر  شهرستان

باشند و برای حفر  بقرا در داخرل کنردو      ادر به فعالیت در خارج از کندو نچیهای سرد سال ق زنبورهای عسل در ماه

باشند تا بتوانند زمستان را سسری کنند. ساکنین شرهرهایی کره دارای محردودیت     نیازمند ذخیره کافی عسل و گرده می

ع فصرل سررما   توانند جهت ایجاد شرایط مساعد زنبورداری شهری، با تغذیره کرافی قبرل از شررو     سرمایی هستند می

بایست در فصرول سررد    کنند، می نسبت گذران زمستان اقدا  کنند. زنبوردارانی که مبادرت به کوچ کندوهای خود می

و کارزین، فراشبند، کازرون، مچسرنی،    های المرد، مهر، خنج، گراش، الرستان، قیر سال کندوهای خود را به شهرستان

سرسیدان،   هرای  گذران فصول گر  سال کندوهای خود را به شهرستان دشت، رستم، جهر ، فسا و داراب و جهت زرین

بهینره زنبرورداری در    شرایط  های اردیبهشت و مهر بهترین دهند. در ماه بید، اقلید و آباده انتقال  پاسارگاد، بوانات، خر 

مترر از   8711سرط  توان گفت که شهرهای نوار مرکزی استان برا ارتفراع متو   کل استان حاکم است. به طور خالصه می

ترین شهرها جهت زنبورداری شهری هستند. برا توجره بره پهنره وسریع اسرتان و هچونرین جهرت          سطح دریا مناسب

سهولت انتخاب شهرهای مستعد زنبور داری شهری، در این تحقیق سرعی شرد ترا برا اسرتفاده از سیسرتم اطالعرات        

مندان به زنبورداری شهری بتوانند با استفاده از  شود تا عالقهبندی نسبت به این مهم اقدا   جغرافیایی و ارائه نقشه پهنه

ریزی و انتخاب شهر مناسب زنبورداری اقدا  نچایند. نترایج و دسرتاوردهای ایرن تحقیرق در      ها جهت برنامه این نقشه

رافیرایی از  هرای اقلیچری و جغ   ای نو در زمینه مطالعات زیست اقلیچی، با تاکیرد برر جنبره    استان فارس به عنوان تجربه

ریزی در انتخاب شهرهای مناسب زنبورداری  بندی زنبورداری، جهت برنامه های پهنه لحاظ بهینه حرارتی و ارائه نقشه

شهری، عالوه بر توسعه و پیشرفت زنبورداری در باروری باغات و فضای سبز شهری نیز از اهچیت باالیی برخروردار  

 باشد. می

شود تا تاثیر دیگر پارامترهای اقلیچی بر روی فعالیت زنبور عسرل در   تحقیق، پیشنهاد میدر پایان با توجه به نتایج این 

 داخل و بیرون از کندو و هچونین اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت زنبور عسل مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرد.
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 بندی نواحی مستعد زنبورداری شهری در استان فارس پهنه -2شکل 
 Source: (Research findings) 

 
  -بندی ارتفاعی استان فارس نقشه تقسیم -3شکل 

Source: (Research findings) 
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