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تجزیه و تحلیل عناصر اقلیمی با پراکنش گیاهی منطقه سبالن و تاثیر آن بر استقرار 

 کلنی های زنبور عسل در نیمه گرم سال 
   2 الدینی محب آنیتا,  * 1 سبحانی بهروز

   اردبیلی محقق دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده طبیعی، جغرافیای گروه استاد -*1
  اردبیلی محقق دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده هواشناسی، و آب رشته تخصصی دکتری دانشجوی -2

 sobhaniardabil@gmail.comایمیل نویسنده مسئول:  *

 20/10/1401 تاریخ پذیرش:          30/09/1401 تاریخ دریافت:  

  چکیده

 به توجه با گیاهان دهی گل دوره طول و گیاهی یها گونه شناسایی مانند زنبورداری بر مؤثر محیطی عوامل عملکرد نحوه و بالقوه هایتوانایی شناخت
 کلنی استقرار و زنبورعسل غذایی منابع از بهینه استفاده در توان می اطالعات این داشتن دست در با. است ضروری وهواآب عناصر باالی اهمیت و نقش
 روزاناه دماای سااله 20 آمار از دارد زنبورعسل پرورش در دما که زیادی اهمیت بنابه تحقیق این در. برداشت اساسی گامی مناسب زمان و مکان در ها

 اطالعاات ساامانه باا و استفاده زنبورعسل برای دمایی بهینه های آستانه شناسایی جهت در ها داده این از. است شده استفاده هواشناسی های ایستگاه
 زمان تعیین جهت دهیگل هایتاریخ رگرسیونی معادالت و رشد روزهای هدرج شاخص از استفاده با. آمد در شده بندی پهنه نقشه صورت به جغرافیایی،
 بارای و هساتند فعاال دماهاای جز شهریورماه تا اردیبهشت از گراد سانتی درجه 20 و 10 دمای هایآستانه داد نشان نتایج و ارزیابی هاکلنی مهاجرت
 شارو  زماان و مناسب دمای دارای که داشت تیر و خرداد هایماه به ویژه اشاره باید بهینه جهت در دمایی توان و منطقه گرمایی پتانسیل از گیریبهره
 دماا در هاا کلنی جایی به جا باعث که زیرا است، برخوردار زیادی اهمیت از دما بخش در نیز ارتفاعی اختالف باشند،میسبالن  منطقه گیاهان دهیگل
 تماامی در کاه ایگونهبه دارد منطقه در باالی دهیگل و رویش گستردگی گیاهان دیگر به نسبت پونه گیاه دهدمی نشان نتایج. شود می مختلف های
 در. باشاد مای زنبورعسل برای سال گرم های ماه در خوبی غذایی منبع و گیردبرمی در را منطقه از باالی وسعت و شرو  خردادماه اواسط از هاایستگاه
 سرانه رفتن باالتر باعث مناسب زمان و مکان در ها کلنی استقرار وضعیت سال گرم نیمه برای آمده دست به تقویم از استفاده با که کرد اضافه باید آخر
  .بود خواهد زنبورداران برای بیشتر درآمد و تولید

  یکلیدکلمات 
   "استقرار کلنی "، "سبالن"، "پوشش گیاهی"، "عناصر اقلیمی"، "زنبورعسل"

 

  مقدمه -1
 انساان برای تاریخ طول در که است عواملی ترینمهم از یکی وهواآب
 طاول در بیشتر کشاورزی هایفعالیت طورمعمولبه و بوده اهمیت حائز
 مهام نقاش موضاو  این. دارند برخورد هواشناسی عامل چندین با روز
 گلچین) دهدمی نشان را کشاورزی تولیدات و انسان زندگی در وهواآب
 متأثر کشاورزی هایرشته از یکی عنوانبه یزنبوردار(. 1390 جاللی، و
 دارد اقلیمای وضاعیت باا نزدیکای ارتباا  و است وهواییآب شرایط از
 روی بار اقلیمی تأثیرات مطالعه علم(. 1398 همکاران، و زاده صالحی)

 اقلایم یاا 1بیوکلیمااتولویی را جاانوری و گیاهی از اعم زنده موجودات
 و وهااواییآب عواماال رأس در(. 1372 کاویااانی،) نامناادمی زیسااتی
 بااین تعااادل ایجاااد در اساساای نقااش دمااا عاماال اقلیماای متغیرهااای
 رابطه(. 1379، طهماسبی) کندمی ایفا گیاهی زیستمحیط و زنبورعسل
 زنبورعسل هایکلنی رشد و دما بخصوص اقلیمی عناصر بین تنگاتنگی
 را آن تمحصاوال میزان و زنبورعسل فعالیت حرارت، درجه. دارد وجود
 ایاس  علمای بانام زنبورعسل(. 2008 ، 2ناواجاز و کنت) کندمی تعیین
 عسال کاه ایگوناه حشارات رده و بنادپایان شااخه جزء ،_ 3فرا ملی
 انجاام کنادو داخال باه هااگل شهد گردآوری با را کار این و سازدمی
 محصاوالت افشاانیگرده در زنبورعسال(. 1385 شهرساتانی،) دهدمی

 یلاه عسال، مانند آن هایفرآورده وجود و دارد اساسی قشن کشاورزی

                                                           
1 -Bioclimatolog 
2- Conte&navajas 
3-Apismellifera 

 قارار موردتوجه حشره این شده باعث موم بره و زهر موم، گرده، رویال،
 عوامال باا زنباورداری هایفعالیت هماهنگی(. 1383 سعادتمند،) گیرد
 خصاوص در مهام مسائل از یکیآن مکانی و زمانی الگوهای و اقلیمی
 در مشاکالت تارینرایج از یکی(. 1395 ی،شائم) است پرورش و رشد
 قبیال از محیطای شارایط غیرمعماول تغییارات زنبورعسل نمو و رشد

 الزم(. 2004 همکاران، و  4کونترا) است دما ناگهانی کاهش یا افزایش
 محصاوالت از گوناه 400 افشاانیگرده جهاان، در کاه اسات ذکار به

 تاریخ دلیل ینهم به گیردمی صورت عسل زنبورهای توسط کشاورزی
 دارد ماؤثری نقاش مازار  شدن بارور و عسل تولید افزایش در گلدهی
 زنبورعساال توسااط افشااانیگرده کهدرصااورتی(. 2003 ، 5غماادی آل)

 باار باه خساارت زراعای محصاوالت از درصد 75 حدود نگیرد صورت
 و زنبورعسال هایکلنی پرورش نیز ایران در(. 2009 ، 6بردبر) آورندمی

 تااریخ و منطقاه در موجاود گیاهان به وابسته باکیفیت، سلع برداشت
 آویشاان ماننااد گیاهااانی اساات زنبااورداری در گیاهااان ایاان گلاادهی

(thymus vulgarisl) ، گون(Astragalus)، پونه( Thymus) 
 یافات فراوانی به سبالن کوه مناطق در که( Lamiales)گلیمریم و
 و شاده کوهساتانی قمنااط عسال کیفیات رفتن باال باعث و شوندمی

 اطالعات داشتن روازاینبخشند. می عسل از گونهاین به دارویی خواص
 بارای گیاهان این جذابیت میزان و کوهی گیاهان گلدهی دوره از کافی

                                                           
4- Contrera 
5- Algamdi 
6- Bradbear 
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 و کریمای) کندمی ایفا زنبورداری صنعت در بسزایی اهمیت زنبورعسل
 تعیاین و اقلیمای عناصار تحلیال و تجزیاه بنابراین(. 1385 همکاران،
 منطقه گیاهان رویش زمان که سال گرم های دوره برای اقلیمی تقویم
 بارای حرارتای مناساب شارایط ایجااد و اسات کوهساتانی نواحی در

 منطقاه هر وهوایآب شرایط به توجه با زنبورها ومیرمرگ از جلوگیری
 هایآساتانه گارفتن نظار در باا. است اهمیت حائز مکان و زمان ازنظر
 حاداکرر از تاوانمی منطقاه هار وهوایآب شرایط و ورعسلزنب حیاتی
 ایحشاره ایان بارداریبهره و پارورش بارای منااطق اقلیمی پتانسیل
 مطالعاات(. 1395 همکااران، و قاالهری فاال ) کارد استفاده ارزشمند
 در. گرفتاه صاورت حرارتی شرایط در زنبورداری تقویم درزمینه فراوانی
 زیاد دمای بخصوص دما که دادن شانن تحقیقات اکرریت جهانی سطح
 از و دارناد امار ایان بار بیشتر تأثیرات سال از دوم و اول فصول در که

 هایجنباه بررسی در(. 2006 ، 1قرنی آل) برخوردارند باالی همبستگی
 در که است داده نشان مطالعات ایران در زنبورعسل پرورش بیوکلیمایی

 زنبورعسال فعالیت روند طریق از مکانی و زمانی هایجنبه گرفتن نظر
 ارتفاعی و اقلیمی شرایط و کندمی ایفا زنبورداری تقویم در مؤثری نقش
(. 1380 شاائمی،) دارد زنبورعسال پرورش در بسیاری نقش منطقه هر
 گیااهی پراکنش با اقلیمی عناصر تحلیل و تجزیه پژوهش این از هدف
 گرم نیمه در عسل بورزن های کلنی استقرار بر آن تاثیر و سبالن منطقه
 .است سال

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   

 غارب شامال و ایاران شاخص مناطق از یکی عنوانبه سبالن کوه    
مختصات جغرافیایی  .است شدهواقع اردبیل استان غربی بخش در کشور

دقیقه طول شرقی و  12درجه و  48دقیقه تا  9درجه و  47کوه سبالن 
دقیقاه عارش شامالی قارار دارد.  32درجه  38دقیقه تا  1و  درجه 38

متار از ساطح  4811هکتار و بلندترین ارتفا  آن  257000مساحت آن 
   .(1385 روشنی، و خالدی) دریا است

 

 
   مطالعه مورد محدوده -1 شکل

 
طراف ، مشخصات ایستگاه های سینوپتیک مورد مطالعه در ا1جدول 

 کوه سبالن را نشان می دهد.

 

 

                                                           
1- Algarani 

 مشخصات ایستگاه های سینوپتیک مورد مطالعه -1جدول

ارتفا  از سطح دریا  نام ایستگاه

 به متر

 طول جغرافیایی

 (E) 

 عرش جغرافیایی

 (N) 

 اردبیل

 مشگین شهر

 سراب

 هری 

1335 

1561 

1682 

1950 

'19 ◦48 

'41 ◦47 

'23 ◦47 

'06 ◦47 

'13 ◦38 

'23 ◦38 

'56 ◦37 

'56 ◦37 

 منبع: اداره کل هواشناسی اردبیل

 

 روش تجزیه و تحلیل 

 هایایساتگاه روزاناه دماای بیشاینه و کمیناه آماار از پژوهش این در
 از ساراب و هری  و اردبیل استان از شهر مشگین و اردبیل هواشناسی
 سااله 20 هایداده مجموعه. است شدهاستفاده شرقی آذربایجان استان
 کشور هواشناسی سازمان از شودمی شامل را 2020 تا 2000 سال از که
 قارار کیفی کنترل مورد دمایی هایآستانه آوردن دست به برای و تهیه
 هاای آساتانه وقاو  زماان آخرین و اولین براساس فعال دمای گرفت،
 شارایط از انحاراف هاآساتانه ایان بررسی از بعد شدو برآورد نظر مورد
 شااخص از اساتفاده با ماه شهریور تا فروردین از انیمک و زمانی بهینه
 صاورت به و  گردید محاسبه روزانه حرارت درجه و رشد روزهای درجه
. شد ترسیم سال های ماه طول در بهینه شرایط برای انحراف هم نقشه
 مهمای نقاش زنبورعسال پارورش و رشد در نیز منطقه گیاهی پوشش
 پوناه، منطقاه گیاهاان از گوناه رچها گلدهی تاریخ اساس این بر دارد،
 و رشاد روزهاای درجه شاخص از استفاده با گلی مریم و آویشن گون،
 آمده دست به آمار. گردید ارزیابی هواشناسی های ایستگاه کمینه دمای
 افازارنرم محیط در احتماالتی سطو  در دهی گل زمان تعیین منظوربه

CUMFREQ 19/0 فایمختل هاای اطمیناان سطو  و شد برآورد، 
 کمتارین دارای کاه توزیعی و آمد دست به درصد 80/0 و 55/0 ،44/0

 آیناده هاای زماان در گلدهی بهینه تاریخ عنوان به بود، معیار انحراف
 معاادالت از اساتفاده باا. شاد گرفتاه نظار در نظر مورد ایستگاه برای

 از ارتفاا  و جغرافیاایی عارش و طاول با گلدهی تاریخ بین رگرسیونی
 ارزیابی مورد ها ایستگاه تمام برای خطی رگرسیون اساس بر دریا سطح
 داری معنای دارای کاه درصاد 80 اطمینان سطح معادله و گرفت قرار

 سامانه از استفاده با  شده بندی پهنه های نقشه و محاسبه بود باالتری
 کاار به شاخص. گردید ترسیم منطقه گیاهان برای جغرافیای اطالعات
 روزهاای درجاه شاخص گلدهی، زمان تعیین برای حقیقت این در رفته
 طای کاه اسات هایی روز معنی به رشد، روزهای درجه. باشد می رشد

 بیشاینه T max رابطه، این در. است شده آوری جمع متوالی روزهای
 T base و روزاناه حرارت درجه کمینه T min روزانه، حرارت درجه
 را مشاخص زماان یک در اهگی فیزیولوییکی صفر یا پایه حرارت درجه
 .دهد می نشان

 

GDD=  -T base 

 یافته های پژوهش 

 از بسایاری فعالیات کاه گفت باید جانداران زیست برای دما افزایش با
 عسال زنباور بدن دمای. شود می آغاز عسل زنبور بخصوص موجودات



6881-6871، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال   

6873 

 

 اطاراف دمای تاثیر تحت مستقیم طور به است خونسرد حشره یک که
 زیاادی اهمیات از گاراد ساانتی درجاه ده بااالی دماهاای. باشاد یم

 هاای آساتانه افازایش و هاا فعالیت آغاز باعث که زیرا برخوردارهستند
 و درجاه ده دماا باه وابسته که مختلف گیاهان زیستی حدود و حرارتی
 دوره شناساایی بارای(. 1371 شائمی،) شوند می باشد می آن از باالتر
 الزم فعال دمای وقو  زمان تعیین منطقه هر رماییگ توان و سال فعال
 دمایی آستانه وقو  زمان آخرین و اولین مکانی -زمانی توزیع. باشد می
 فعاال دماهاای زماانی باازه شناسایی برای گراد سانتی درجه 20 و 10

نشان می  (3و2شکل). است شده مشخص روزانه کمینه دمای براساس
 دماهاای جاز گرادسانتی درجه 10 و رصف از باالتر که دماهای کهدهد 
 ناواحی گرماایی توان و زیستی هایفعالیت بررسی برای وهستند  فعال

 روزاناه، کمیناه دمای از استفاده با. است مؤثر بسیار رشد و موردمطالعه
 بااالتر دماهاای و گرادساانتی درجه 10 دمایی آستانه وقو  زمان اولین
 ماورد خارداد و اردیبهشات هاای هماا در  فعال دمای آستانه عنوانبه

 موقعیات باه بساته دمای آستانه این شرو  زمان. گیردمی قرار بررسی
 و شارقی ارتفا  کم مناطق در اردیبهشت اوایل از منطقه هر جغرافیایی
 تاا مرکازی مرتفع مناطق در دما این به رسیدن تا و شرو  نقشه غربی
 دمایی هایی آستانه این دادرخ زمان تعیین. افتدمی تأخیر به خرداد اواخر
 زماان در ها کلنی استقرار برای تقویم تعیین و زنبورعسل پرورش برای
 ضرایب داشتن دست در با. باشد می اهمیت حائز بسیار مناسب مکان و

 تابساتان، و بهاار فصال زمانی بازه در نظر مورد منطقه گیاهان حرارتی
 انجاام هاا کلنی یجابجای جهت در منظمی های ریزی برنامه توان می
 .داد

  
 درجه 10 دمای آستانه وقوع زمان اولین مکانی -زمانی توزیع -2شکل

 اردیبهشت در روزانه کمینه دمای اساس بر گرادسانتی

 

 
 10 دمای آستانه وقوع زمان اولین مکانی -زمانی توزیع -3شکل

 خرداد در روزانه کمینه دمای اساس بر گرادتیسان درجه

 درجاه 20 آساتانه اسااس بار دماایی رخاداد اولین بررسی (4 شکل)
. اسات سبالن مرتفع مناطق در مناسب دمای دهندهنشان گرادسانتی
 در روزانااه صااورتبه تیرماااه در هااوا دمااای تاادریجی رفااتن باااال
 شاهر مشاگین زا هایقسمت و سراب و هری  اردبیل، هایایستگاه
 فاراهم زنبورعسل پرورش برای حرارتی بهینه شرایط شودمی موجب
 اول دهاه از آساتانه این از باالتر و موردنظر دمای رخداد زمان. گردد
 رخ منطقاه در تادریجبه ارتفاا  افازایش با تیرماه سوم دهه تا تیرماه
 اوج بارای مناساب وضاعیت وضاو  باه دمایی آستانه این.  دهدمی
 .سازد می مشخص را مهاجرت و تفعالی

 
 20 دمای آستانه وقوع زمان اولین مکانی -زمانی توزیع -4 شکل

 تیرماه در روزانه کمینه دمای اساس بر گرادسانتی درجه

 
 دماهاای و گرادساانتی درجه 10 آستانه وقو  زمان آخرین( 5)شکل 
 از گرفتاه صاورت مطالعات اساس بر موردنظر منطقه در آن از باالتر
 مشاگین اردبیال، و شارو  سابالن کاوه مناطق در شهریورماه اوایل
 .کند می درگیر را هری  و سراب شهر،

 

 
 10 دمای آستانه وقوع زمان آخرین مکانی -زمانی توزیع -5 شکل

  ورشهری در روزانه کمینه دمای اساس بر گرادسانتی درجه

 

 توزیع زمانی و مکانی انحراف از دمای بهینه 

 22 کنادو، از بیارون در زنبورعسال فعالیت برای مناسب حرارت درجه
 5 تاا 4 دماای تاا مفید حشره این زمستانی مصرف حداقل. است درجه
 دماای هایآساتانه تطبیاق باا(. 1380 شائمی،) است گرادسانتی درجه

 هااکلنی جابجایی به توانمی قهمنط هر وهوایآب شرایط با زنبورعسل



6881-6871، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال   

 

6874 

 

 تحقیق این در. کرد کمک زنبورداری توسعه جهت مناسب هایزمان در
 مااه شاهریور تا فروردین از بهینه دمای مرز از موجود هایانحراف ابتدا

 ساال هاای مااه ایان در مختلف ارتفاعات دمای سس  شده،مشخص
 تعداد ماهروردینف در (6 شکل) .است گردیده تعیین مکانی بهینه جهت

 ایساتگاه شارقی منااطق در. است افزایش به رو کندو داخل زنبورهای
 و ساراب شاهر، مشاگین هایایستگاه غربی و شمالی مناطق و اردبیل
 چارای بارای بهیناه شارایط از انحاراف زیاادی نسابتاً میازان هری 

 و دهدمی نشان را -19 تا -14 با معادل انحرافی که دادهرخ زنبورعسل
 و یافتاهافزایش انحراف میزان مرتفع نسبتاً و مرتفع مناطق در مچنینه
 حرارتای وضاعیت باا گفت توانمی. است رسیده درجه -35 تا -29 به

 تواننادمی منااطق ایان سراب و هری  شهر، مشگین اردبیل، ایستگاه
 بارای مخصاوص هاایمراقبت گارفتن نظر در با مناسب نسبتاً مکانی
  .باشند ماهفروردین در هاکلنی استقرار

 
 گرادسانتی درجه 22 بهینه شرایط از انحراف دمایهم نقشه -6شکل 

 فروردین در

 اسات  زنباورداری پارورش و رشد در مهمی ماه ،اردیبهشت( 7)شکل 
 افازایش باعاث و رسایده خاود حاداکرر باه ملکاه گذاریتخم که زیرا

 انحراف میزان از گفت توانمی ماه اردیبهشت در .شودمی کندو جمعیت
 شاهر، مشاگین اردبیل، مناطق در که ایگونهبه شده کاسته حدودی تا

 میازان ارتفاا  افازایش با است رسیده -15 تا -10 به سراب و هری 
 زدهرقام را -31 تاا -25 حادود دمای و بوده افزایش به رو نیز انحراف
 . است

 
 گرادسانتی درجه 22 بهینه شرایط از انحراف دمایهم نقشه -7شکل 

 ماه اردیبهشت در

 شارایط و شاده کام تادریجبه انحاراف میازان خردادماه در( 8)شکل 
 درجاه -29 تاا -23 از مرتفاع منااطق همچناان اما شودمی ترمتعادل
 رد انحاراف کمتارین و باشاندمی بهیناه شارایط باا انحاراف بیشترین
 و شرو  درجه -7 از سراب و هری  شهر، مشگین اردبیل، هایایستگاه
 خردادماااه گفاات تااوانمی یابناادمی اتمااام گرادسااانتی درجااه -12 تااا
 ایان در توانندمی زنبورداران و است زنبورداری برای سال ماه ترینفعال
 .ببرند باال تدریجبه را کندوها وزن ماه

 

 
 گرادسانتی درجه 22 بهینه شرایط از انحراف دمایهم نقشه -8شکل 

 خرداد ماه در

 محساوب بهیناه هاایماه جاز دماایی شارایط ازنظر تیرماه( 9)شکل 
 از ساراب و هاری  شهر، مشگین اردبیل، مناطق در انحراف و شودمی
 در و شارو  بهیناه حاد از باالتر با که گرادسانتی درجه -5/4 الی 5/1
 مناسب زمان ماه این. رسدمی گرادسانتی درجه -5/22 به مرتفع ناطقم

 شامالی پست مناطق و اردبیل شرقی پست مناطق به هاکلنی مهاجرت
 اقلیمای شارایط باه بنا که است سراب و هری  شهر، مشگین غربی و

  .هستند گرده و شهد جدید منبع دارای منطقه

 گرادسانتی درجه 22 بهینه شرایط از انحراف دمایهم قشهن -9شکل  

 ماه تیر در
. رسادمی خود حد کمترین به دمایی انحراف میزان مردادماه( 10)شکل
 -5/2 معاادل انحرافی با سراب و هری  شهر، مشگین اردبیل، مناطق
 بارای مناسابی مکاان اسات بهینه دمای از باالتر که گرادسانتی درجه
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 باه زنبور چرای ماه این در تدریجی صورتبه و شودمی هایکلن استقرار
 شارایط باه توجاه باا .شاودمی کشایده نیز سبالن ایکوهسایه مناطق
 هاا کلنای استقرار برای مرکزی ای کوهسایه مناطق ماه، مرداد حرارتی
 . است مناسب

 
 گرادسانتی درجه 22 بهینه شرایط از انحراف دمایهم نقشه -10شکل 

 ماه مرداد در

 کاه شوند می روروبه دما کاهش با ارتفاعات شهریورماه در( 11شکل )

 منااطق و زنادمی رقم را گرادسانتی درجه -26 تا -20 معادل انحرافی
 -2 بهیناه دماای از ساراب و هاری  شهر، مشگین اردبیل، ارتفا  کم
 منطقه شدن سرد با که شتدا نظر در باید. است کمتر گرادسانتی درجه
 مشاگین اردبیل، ارتفا  کم مناطق به هاکلنی و معکوس مهاجرت روند
 نواحی در ها کلنی فعالیت و کار زیرا گردندبازمی سراب و هری  شهر،
 .شود می متوقف سردسیر

 
 رادگسانتی درجه 22 بهینه شرایط از انحراف دمایهم نقشه -11 شکل

 ماه شهریور در

 

  بهینه شرایط از انحراف مکانی توزیع 
 ابتادا در مکاانی بهیناه شارایط از انحاراف میزان شدن مشخص برای

 ماورد های ماه هواشناسی های ایستگاه دمای و ارتفا  بین همبستگی
 از متری 4500 ارتفا  تا حرارت درجه میزان ،(2 جدول) شد بررسی نظر
 چارای حرارتای بهیناه بارای شاهریور تاا نفاروردی مااه از دریا سطح

 گرادسانتی درجه 7 تا 6 ارتفا  افزایش متر 1000 هر ازای به زنبورعسل
 نظر در با(. 1395 علیجانی، و کاویانی) یابدمی افزایش حرارتی انحراف

 ارتفاعاات بهاار فصل در گفت توانمی منطقه جغرافیایی شرایط گرفتن
 جاز کاه متاری 2000 ارتفاعاات اتا تابساتان فصل در و متری 1000
 بهیناه کاردن فاراهم امکاان شاود مای محساوب نیز کوهسایه مناطق
 (.3 جدول) دارد وجود زنبورها فعالیت و استقرار برای حرارتی

 
 هایایستگاه ماهانه دمای و ارتفاع بین خط معادله ضرایب -2 جدول

 هواشناسی

 بضرای فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

53/21 22/24 87/24 42/11 38/19 47/15 A 

007/0- 007/0- 007/0- 00/0- 008/0- 008/0- B 

96/0 95/0 95/0 22/0 97/0 98/0 R 

92/0 91/0 91/0 05/0 94/0 96/0 R2 

 

        منطقه گیاهان توسعه و زنبورداری بر اقلیمی تقویم اهمیت
 و منطقاه اقلیمای ایطشر گرفتن نظر در زنبورداری مهم عوامل از یکی
 اقلیمای تقاویم زیارا اسات  منطقاه آن دارگال گیاهاان رویاش زمان

 اهمیات حاائز هااکلنی جاییجاباه برای مکان و زمان ازنظر زنبورداری
 1ماریسن) بردمی باال باارزش حشره این از را برداریبهره میزان و بوده
 ساازمان اتمطالعا از گیری بهره با قسمت این در(. 2011 همکاران، و

 گلادهی تااریخ روزاناه، دماای متوسط و کمینه آمار کشور، هواشناسی
 باه و رشاد روزهای درجه شاخص براساس مطالعه مورد منطقه گیاهان
 تااریخ ایان نتاایج. اسات شده مشخص مکانی – زمانی توزیع صورت
 تکریار و هاا کنادو از بهیناه استفاده منظور به زنبورداران برای گلدهی
 .باشد می اهمیت حائز قهمنط گیاهان

 در زنبورعسل فعالیت بهینه شرایط از انحراف میزان -3 جدول

 مختلف ارتفاعات

 

4500 

 

4000 

 

3000 

 

2000 

 

1000 

 طبقات

 ارتفاعی

 متر به

انحراف از 

مرز حرارتی 

درجه  22

سانتی گراد، 

بهینه 

حرارتی 

برای چرای 

 زنبورعسل

 فروردین -14 -20 -26 -32 -35

 اردیبهشت -10 -16 -22 -27 -31

 خرداد -7 -13 -19 -25 -28

 تیر 5/1 -5/4 -5/10 -5/16 -5/19

 مرداد 5/2 -5/3 -5/9 -5/15 -5/18

 شهریور -2 -8 -14 -20 -23

 

 از بیش ایران در. است باقالییان تیره از سرده یک نام گون( 12)شکل 
 75 تا آن ارتفا  که چندساله است گیاهی گون. رویدمی گونگونه 800

 باذر طریق از آن تولیدمرل که باقالییان خانواده از. رسدمی سانتیمتری
 اسات تیاره بانفش رنا  به آن یافته رشد هایساقه. گیردمی صورت
 خردادماه اواخر از گون گیاه دهیگل زمان(. 1388 همکاران، و شریفی)
 شاهر، نمشاگی منااطق تیرمااه اوایل از و شدهشرو  اردبیل مناطق در

 پتانسایل در اخاتالف به بنا تدریجبه و گیردبرمی در را سراب و هری 

                                                           
1 -Maricen 
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 اواخار تاا دهیگال تاأخیر باعاث جغرافیایی شرایط به توجه با گرمایی
 .شودمی سبالن مرتفع و کوهسایه مناطق در تیرماه

 

 
 سبالن کوه اطراف در گون گیاه دهیگل تاریخ -12شکل 

 
 دارد ایبوته ساختار که نعناعیان تیره از است گیاهی آویشن( 13)شکل 
 30 تاا 10 ارتفاا  به شاخه پر و چوبی یا علفی و مستقیم ساقه دارای و

 منشاعب هایسااقه. است مترسانتی 45 تا موارد بعضی در و مترسانتی
 زاده مکی و بادی نقدی. )است سفیدرن  هایکرک از پوشیده گیاه این
 250 دارای کاه دارویای خاواص با است گیاهی آویشن(. 1382 فتی،ت

. است موجود ایران در آن گونه 140 تعداد این از که بوده مختلف گونه
 از یکای دارویای شایمیایی ترکیباات و عطرمایه داشتن با آویشن گیاه

 گیااهی، داروهای بین در. است جهان در دارویی گیاهان ترینپرمصرف
(. 1396 همکاران، و نظرلی) دارد قرار دوم رتبه در نعنا  از پ  گیاه این
 که هری  و شهر مشگین اردبیل، مناطق در آویشن گیاه دهیگل زمان
 اواخار از هساتند نقشاه مرکزی مناطق به نسبت تریکم ارتفا  دارای
 شرایط دلیل به سبالن مرتفع مناطق به شدن نزدیک با و شرو  خرداد
 .دارد ادامه تیر اخراو تا منطقه هوایی و آب

 سبالن کوه اطراف در آویشن گیاه دهیگل تاریخ -13شکل  

 

 روغنی عطرمایه دارای که است نعنا  خانواده از گیاهی پونه( 14)شکل 
 و C و B و A ویتاامین زیاادی مقادار حااوی منتاول، روغان یا فرار

 در و گرماا فصال در پوناه. اسات رزینای ماواد تاانن، مقداری کلسیم،
 رشاد خوبیباه بارگ کاود مانند آلی مواد از غنی و مرطوب هایخاک
 پونه نو  ترینمرغوب. است گیاه این از دیگری نو  کوهی پونه. کندمی

 طعام دارای. رویادمی هاابرف شدهذوب آب و هاچشمه کنار در وحشی
 محسن) کندمی ایجاد دردهان خنکی ح  مدتی از بعد اما تلخ و گ 
 در خردادمااه اواسط از پونه گیاه دهیگل زمان(. 1394 همکاران، و پور

 است سراب و هری  شهر، مشگین اردبیل، شامل که ارتفا  کم مناطق
 .دارد ادامه سبالن مرکزی مرتفع مناطق در تیرماه اواسط تا و شرو 

 
   سبالن کوه اطراف در پونه گیاه دهیگل تاریخ -14 شکل

 

 اسات نعنائیان تیره و هاگلی لب راسته از گیاهی گلی مریم (15)شکل 
 فاراوان انشاعابات دارای و راسات ریشه علفی، و چندساله است گیاهی
 دارای گیااه، این. است مترسانتی 50–80 بین آن ارتفا  و راست ساقه
 و انبااوه هااایکُرک از پوشاایده و تیااره ساابز رناا  بااه هاییساااقه

 آن رنا  و چاوبی آن ساقه گیاه، عمر افزایش با. است رن خاکستری
 دارای پاایینی هایبرگ و شکل اینیزه و بلند هابرگ. شودمی ایقهوه
 یاا صاورتی آبی، به متمایل بنفش رن  به ها گل. هستند بلند دمبرگ
 هایچرخاه روی هاسااقه فوقاانی قسمت در مجتمع صورتبه و سفید

 تااریخ زودتارین(. 1381 آخوندی، حاجی) شوندمی مشاهده مخصوصی
 شرو  سراب و اردبیل مناطق در خرداد اواسط از گلیمریم گیاه دهیگل
 منااطق در دماا کاهش و ارتفاعی اختالفات داشتن نظر در با و شودمی

 .انجامدمی طول به تیرماه اواسط تا تدریجبه کوهسایه

 
 سبالن کوه اطراف در مریم گلی گیاه دهیگل تاریخ -15 شکل

 اقلیمی شرایط از متأثر دهیگل تاریخ گیاهان فنولوییکی رشد مراحل در
 و گاون گیاهاان حرارتای نیااز موردمطالعه، منطقه در. است منطقه هر
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 زمان. شوندمی تکمیل دهیگل برای زمانی بازه ترینکوتاه در گلیمریم
. شودمی محسوب خردادماه اوایل گلیمریم و گون دهیگل برای اصلی
 را خود گرمایی نیاز تیر اوایل تا خرداد اواخر از نیز آویشن و پونه گیاهان
 اقلیمای و جغرافیاایی شارایط. رساندمی دهیگال به و آورده دست به

 گیاهاان در گال ظهاور و گرمایی نیاز جذب با مستقیمی ارتبا  منطقه
 مشاگین اردبیال، هایایساتگاه منااطق در که ایگونههب دارد موردنظر
 دارای سابالن کوهسایاه مرتفاع مناطق به نسبت سراب و هری  شهر،
 هااکلنی استقرار. باشندمی گرمایی نیاز تکمیل برای کمتری زمانی بازه
 و هاری  شاهر، مشاگین اردبیال، ارتفا  کم مناطق در خرداد اوایل از

 مناساب سابالن مرتفاع و کوهسایاه مناطق در تیرماه اوایل از و سراب
 (.4جدول) است

 کوه اطراف در گیاهان دهیگل تاریخ مکانی -زمانی توزیع -4جدول

 سبالن

 تاریخ شرو  گل دهی نیاز گرمایی یا درجه روزهای رشد نو  گیاه

 828 پونه
از خرداد ماه در مناطق کم ارتفا  تا تیر 

 ماه در مناطق مرتفع

 آویشن

 
810 

رداد ماه در مناطق کم ارتفا  تا تیر از خ

 ماه در مناطق مرتفع

 685 گون
 تیر تا ارتفا  کم مناطق در ماه خرداد از

 مرتفع مناطق در ماه

 مریم گلی

 
641 

 تیر تا ارتفا  کم مناطق در ماه خرداد از

 مرتفع مناطق در ماه

 حرارتی شرایط براساس زنبورداری تقویم
 در کاه گلایمریم و پوناه گاون، آویشن، گیاهان از که شهدی و گرده
 کیفیات رفتن باال باعث و شوندمی یافت فراوانی به سبالن کوه مناطق
 عسال از گوناهاین باه دارویای خواص و شده کوهستانی مناطق عسل
 گرفتن نظر در با. هستند زنبورعسل تغذیه برای عمده منابع بخشند،می

 باه هاا کلنای هااجرتم مسایر و موردمطالعاه منطقاه حرارتی شرایط
 ماه سه مدت به مردادماه تا خردادماه از که گفت باید مختلف ارتفاعات

 و است مناسب زنبورعسل فعالیت برای منطقه گیاهان دهیگل سال از
 در. باشد داشته را پرواز حداکرر ماه سه این در تواندمی مفید حشره این
 زمستانی سرمای ردنک سسری برای زنبورها سازیآماده نیز شهریور ماه
 از منطقاه دماای شرایط ماهاردیبهشت تا ماهفروردین از. شودمی شرو 
 فعاال نیماه وضعیت و داشته انحراف فعالیت شرو  برای حرارتی بهینه
 اردبیال، ارتفاا  کام مناطق در خردادماه از دهیگل شرو  با اما است 
 باه شدن کنزدی با. شودمی آغاز فعالیت سراب و هری  شهر، مشگین
 کاه زیارا شادهشرو  سابالن مرتفع مناطق به هاکلنی مهاجرت تیرماه
 گفات تاوانمی و رسدمی خود اوج به تدریجبه مناطق این در دهیگل
 ارتفاعاات در مناساب دمایی شرایط با فعال هایماه جز مردادماه و تیر
 توانمی را ترگرم مناطق به مرتفع مناطق از کوچ پایان زمان. باشندمی
 اشااره نکتاه این به باید(. 5 جدول) رساند انجام به شهریورماه اواخر از
 یاک در گیاهان دهی گل زمان تعیین و حرارتی شرایط ارزیابی که کرد
 در هاا کلنای پارورش و مادیریت برای مفیدی بسیار اطالعات منطقه
 .دهد می قرار زنبورداران اختیار

 
 بهینه شرایط از انحراف و منطقه گیاهان دهیگل تاریخ دمایی، شرایط اساس بر سبالن کوه اطراف در سال گرم نیمه زنبورداری تقویم -5 جدول

 

ماه های 

 سال

 با دمایی وضعیت

 هایآستانه به توجه

 دمایی

 حرارتی بهینه شرایط از انحراف میزان

 درجه 22 فعالیت شرو 

 مرتفع   مرتفع نسبتاً  ارتفا  کم

 زنبورداری فعالیت نو  گیاهان دهیگل تاریخ

 فروردین

 اردیبهشت

 خرداد

 تیر

 مرداد

 شهریور

 فعال نیمه

 فعال نیمه

 فعال

 فعال

 فعال

 فعال نیمه

14-       20-       26- 

10-        20-        22- 

7-       13-        19- 

1.5      4.5-      10.5- 

2.5       3.5-       9.5- 

2-        8-         14- 

- 

- 

 دهیگل شرو 

 دهیگل ادامه

 هاگل رسیدن

- 

 تکریر

 فعالیت آغاز

 مهاجرت شرو 

 ارتفاعات به مهاجرت

 ارتفاعات در استقرار

 برداشت و اصلی مکان به بازگشت

 
 نتیجه گیری -3

 برخاوردار ایویاژه اهمیات از زنبورداری در دما بخصوص جوی عناصر
 حاول نیاز قرارگرفتاه ادهمورداستف پژوهش این در که هایروش. است
. شادهانجام است اقلیمی عنصر از مهمی بخش که حرارت درجه محور
 و کمیناه دماهاای اساتخراج با فعال صورت به حرارتی شرایط  ارزیابی
 دمایی های توان و گرمایی های پتانسیل شناسایی باعث روزانه، بیشینه
 شاده همنطقا در موجاود گیااهی های گونه و زنبورعسل زندگی محل
. دهادمی نشاان گرفتاه صاورت مطالعاات نتاایج اول بخاش در. است
 شهریورماه تا اردیبهشت از گرادسانتی درجه 20 و 10 دمای هایآستانه
  و منطقه گرمایی پتانسیل از گیریبهره برای و هستند فعال دماهای جز

 
 تیار و خارداد هاایماه باه ویاژه اشاره باید بهینه جهت در دمایی توان
 منطقاه گیاهاان دهیگل شرو  زمان و مناسب دمای دارای که داشت
 برخاوردار زیادی اهمیت از دما بخش در نیز ارتفاعی اختالف باشند،می
 درجاه تغییر با هاکلنی استقرار جهت مناسب مکان که ایگونهبه است،
 از ایکوهسایاه منااطق بهاار فصل شود،می عوش ارتفاعات در حرارت
 هااکلنی متری 2000 ارتفا  تا تابستان فصل در 1500 تا 1000 ارتفا 
 مطالعات بررسی که کرد اشاره باید دوم بخش در. کنندمی پیدا استقرار
 گاون گیاه کهطوریبه است، داشته توجهیقابل نتایج منطقه فنولوییک

 ساراب، و شاهر مشگین اردبیل، ایستگاه در آویشن اردبیل، ایستگاه در
 زودتارین دارای یک هر سراب و اردبیل هایستگاهای در گلیمریم گیاه
 نشان نتایج اما باشندمی ذکرشده هایایستگاه مناطق در دهیگل تاریخ
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 دارد منطقاه در بااالی دهیگال و رویش گستردگی پونه گیاه دهدمی
 وساعت و شارو  خردادماه اواسط از هاایستگاه تمامی در که ایگونهبه

 باگذشات ارتفاا  عامل کرد اشاره باید. گیردیبرم در را منطقه از باالی
 در روزرشاد درجاه نیااز تکمیال در تاأخیر باعث موارد تمامی در زمان
 بارای را مناسابی زمینه نیز عامل این و شودمی گیاه فنولوییکی مرحله
 سرتاسار در را شاهد و گارده از عمده منبع یک ذخیره و بهینه استفاده
 ایتجرباه با دستاوردهای گرفته رتصو پژوهش. کندمی فراهم منطقه
 را نویاد این توانمی نتایج این با کهاست  اقلیمیزیست مطالعات در نو
 در منطقاه گیاهان دهیگل زمان بررسی با که داد منطقه زنبورداران به

 در ویاژه ایبرناماه تاوانن مای مناساب هایحرارت درجه با ارتفاعات
 اصلی زمان این که باشند داشته هاکلنی استقرار برای خاص هایزمان

 پیدا ادامه شهریورماه اوایل تا و آغاز اردیبهشت اواخر از شدهارائه تقویم
 روزافازون ارتقاای و رشد برای پژوهش این داشت نظر در باید. کندمی

 در. باشادمی زنباورداری توسعه به کمک و سبالن منطقه عسل کیفیت
 پیشانهاد تکمیلی مطالعات انجام رایب زیر موارد نتایج، به توجه با پایان
 :شود می
 و بیشینه کمینه،) دما قبیل از اقلیمی پارامترهای توأم بررسی (1

 رطوبت و ارتفا  آفتابی، ساعات باد، سرعت بارش، ،(متوسط
 .سبالن کوه دامنه در زنبورداری اقلیمی تقویم تهیه در نسبی

.زنبورعسل رشد و پرورش روی بر اقلیم تغییر های پیامد ارزیابی (2

 
 منابع 

 .89 ص اسالمی، آزاد دانشگاه علمی دارویی،انتشارت گیاهان کاربردی راهنمای. 1381 ،.  آخوندی، حاجی -

، اول چاپ جهان، کندوهای اطل  نیش، بدون زنبورعسل پرورش ایران، زنبورداری تقویم: زنبورعسل پرورش مبانی. 1383 ،.س سعادتمند، -
.4شارات اییژ، ص انت

 .34 ص سسهر، نشر چهاردهم، چاپ آن، پرورش و زنبورعسل. 1385 ،.ن شهرستانی، -

.7 ص دشت، گل نشر اول، چاپ اصفهان، دانشگاه جغرافیایی، و محیطی هایجنبه بر تأکید با زنبورعسل پرورش. 1380 ا.، شائمی، -

 علیجانی، بهلول راهنما، استاد جغرافیا، ارشد کارشناسی نامهپایان ایران، در زنبورعسل پرورش بیوکلیمایی هایجنبه. 1371 ،.ا شائمی، -
 .38ص جغرافیا گروه مدرس، تربیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده

 -علمی فصلنامه اردبیل، استان مراتع در علفی گون اکولوییکی خصوصیات از برخی بررسی. 1388  ، ایمانی، ،.ا شاهمرادی، ،.ج شریفی، -
 .2 ص ،2 ش ایران، بیابان و مرتع تحقیقات پژوهشی

 هایپژوهش نشریه هفتم، سال اصفهان، استان در زنبورعسل هایکلنی گذرانی زمستان بیوکلیمایی شرایط بررسی. 1395 ،.ا شائمی، -
 .5 ص ،26 و 25 ش شناسی،اقلیم

 شهری، زنبورداری مستعد شهرهای تعیین جهت فارس استان دمایی شرایط بررسی. 1398 ا، گندمکار، ،.م خداقلی، ،.  زاده، صالحی -
.3 ص ،1 ش دوازدهم، سال آباد،نجف اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، جغرافیای در نو هاینگرش پژوهشی -علمی فصلنامه

 منابع و کشاورزی فنون و علوم نشریه ایران، کوچک زنبورعسل هایتوده جدایی در اقلیمی و جغرافیایی شرایط تأثیر. 1379 ،.غ طهماسبی، -
 .8 ص ،2 ش طبیعی،

 شرایط اساس بر غربی آذربایجان استان در زنبورداری اقلیمی تقویم تعیین و ارزیابی. 1395 م، فاخری، ،.  احمدی، ،.غ قالهری، فال  -
.5 ص ،1 ش یکم، و سی سال سبزواری، حکیم دانشگاه جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه حرارتی،

.3 ص ،28 ش اصفهان، دانشگاه جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه ایران، انسانی اقلیم زیست نقشه تهیه و بررسی .1372 ،.م اویانی،ک -

 استان در نعنا و آسا پروانه مینا، تیره سه به مربو  زنبورعسل مورداستفاده گیاهان شناسایی. 1385  ، جعفری، ،.  نظریان، ،.  کریمی، -
.2 ص ،75 ش آبزیان، و دام امور سازندگی و پژوهش فارس،

 و جغرافیای نشریه اهر، شهرستان بومی زنبورعسل کندوی عملکرد در وهواییآب عنصر تأثیر بررسی. 1392 م، جاللی، ،.م گلچین، -
 .11 ص ،45 ش تبریز، دانشگاه ریزی،برنامه

 از آبی پونه گیاه عطرمایه روغن شیمیایی کیباتتر و میزان بر محیطی شرایط تأثیر بررسی. 1394 ا، خواه،وطن ،.م وفادار، ،.م پور، محسن -
 .3 ص ،2 ش ،30 جلد گیاهی، هایپژوهش مجله مازندران، استان مختلف هایرویشگاه

.2 ص ،97 ش تهران، دانشگاه دارویی، گیاهان فصلنامه آویشن، گیاه بر مروری. 1382 م، تفتی، زاده مکی ،.  بادی، نقدی -

.3 ص کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات سازمان کشاورزی، جهاد وزارت فنی، نشریه آویشن،. 1396 م، محبی، ،.پ مرادی، ،.  نظرلی، -
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Abstract  

It is necessary to know the potential abilities and the functioning of the environmental factors 

affecting beekeeping, such as the identification of plant species and the length of the flowering period 

of plants, considering the role and importance of weather elements. With this information in hand, a 

fundamental step can be taken in the optimal use of honey bee food resources and the establishment of 

colonies in the right place and time. In this research, due to the great importance of temperature in bee 

breeding, 20 years of daily temperature statistics of meteorological stations were used. These data 

were used to identify the optimal temperature thresholds for honey bees and were made into a zoned 

map with the geographic information system. By using the degree index of growth days and 

regression equations of flowering dates to determine the migration time of the colonies, the evaluation 

and the results showed that the temperature thresholds of 10 and 20 degrees Celsius from May to 

September are among the active temperatures and to take advantage of the thermal potential of the 

region and the thermal power in the direction Optimum, special reference should be made to the 

months of June and July, which have the right temperature and the beginning of the flowering of 

plants in the Sablan region. The difference in altitude is also very important in terms of temperature, 

because it causes the colonies to move in different temperatures. The results show that the oregano 

plant has a higher growth and flowering area than other plants in the region, so that it covers a large 

area in all stations from the middle of June and is a good source of food for honeybees in the hot 

months of the year. Finally, it should be added that by using the obtained calendar for the warm half 

of the year, the status of establishing the colonies in the right place and time will increase the per 

capita production and more income for the beekeepers. 

 

Introduction 

Weather is one of the most important factors that have been important to humans throughout history, 

and usually agricultural activities deal with several weather factors during the day. This issue shows 

the important role of weather in human life and agricultural production (Golchin and Jalali, 2019). 

Beekeeping as one of the fields of agriculture is affected by the weather conditions and is closely 

related to the climatic condition (Salehizadeh et al., 2018). The science of studying climate effects on 

living organisms, both plants and animals, is called bioclimatology or bioclimatology (Kaviani, 2012). 

In addition to weather factors and climatic variables, the temperature factor plays an essential role in 

creating a balance between the bee and the plant environment (Tahmasabi, 2019). There is a close 

relationship between climatic elements, especially temperature, and the growth of bee colonies. The 

temperature determines the activity of the bee and the amount of its products (Kent and Navajaz, 

2008). Coordination of beekeeping activities with climatic factors and its temporal and spatial patterns 

is one of the important issues regarding growth and breeding (Shaemi, 2015). One of the most 

common problems in the growth and development of honey bees is unusual changes in environmental 

conditions, such as a sudden increase or decrease in temperature (Contra et al., 2004). It should be 

noted that in the world, pollination of 400 species of agricultural products is done by honey bees, 

therefore the date of flowering plays an effective role in increasing honey production and fertilizing 

fields (Al-Ghamdi, 2003). If pollination by honey bees is not done, about 75% of crops will be 

damaged (Bardbar, 2009). In Iran, breeding honey bee colonies and harvesting high-quality honey 

depends on the plants available in the region and the flowering date of these plants in beekeeping. 

Plants such as thyme, gorse, oregano, and sage are found in abundance in Sablan mountain regions 

and increase the quality of honey in the region. It is mountainous and gives medicinal properties to 

this type of honey. Therefore, having sufficient information about the flowering period of mountain 

plants and the attractiveness of these plants for honeybees plays a very important role in the 

beekeeping industry (Kirimi et al., 2015). Therefore, it is important to analyze the climatic elements 

and determine the climatic calendar for the hot periods of the year when the plants of the region grow 
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in the mountainous areas and create suitable thermal conditions to prevent the death of bees according 

to the weather conditions of each region in terms of time and place. By considering the critical 

thresholds of the honey bee and the weather conditions of each region, it is possible to use the 

maximum climatic potential of the regions to cultivate and exploit this valuable insect (Falah Qalhari 

et al., 2015). In the study of the bioclimatic aspects of bee breeding in Iran, studies have shown that 

taking into account temporal and spatial aspects through the process of bee activity plays an effective 

role in the beekeeping calendar, and the climatic and altitude conditions of each region play a large 

role in bee breeding (Shaemi, 2008). . The purpose of this research is to analyze climatic elements 

with plant distribution in Sablan region and its effect on the establishment of bee colonies in the warm 

half of the year. 

Methodology  
In this research, the minimum and maximum daily temperature statistics of Ardabil and Meshginshahr 

meteorological stations from Ardabil province and Haris and Sarab from East Azerbaijan province 

were used. The 20-year data set, which covers the years 2000 to 2020, was obtained from the National 

Meteorological Organization and subjected to quality control to obtain temperature thresholds. 

Deviation from the optimal time and place conditions from April to September was calculated using 

the index of growth days and daily temperature, and the deviation for the optimal conditions during 

the months of the year was drawn in the form of a map. Vegetation of the region also plays an 

important role in the growth and breeding of honey bees, based on this, the flowering date of four 

species of plants in the region, oregano, gorse, thyme, and sage, was evaluated using the index of 

growth days and the minimum temperature of meteorological stations. The statistics obtained in order 

to determine the time of flowering were estimated at probabilistic levels in the CUMFREQ software 

environment and different levels of confidence were obtained 0.19, 0.44, 0.55 and 0.80% and the 

distribution that had the lowest standard deviation , was considered as the optimal date of flowering in 

future times for the desired station. Using regression equations between flowering date with latitude 

and longitude and height above sea level, it was evaluated based on linear regression for all stations, 

and the 80% confidence level equation, which had higher significance, was calculated and zoned 

maps with The use of geographic information system for the plants of the region was drawn. 

 

Conclusion  
Actively evaluating the thermal conditions by extracting the minimum and maximum daily 

temperatures has identified the thermal potentials and thermal capabilities of the honey bee habitat 

and plant species in the region. In the first part, the results of the studies are shown. The temperature 

thresholds of 10 and 20 degrees Celsius from May to September are active temperatures, and in order 

to take advantage of the thermal potential of the region and the thermal power in the optimal 

direction, special reference should be made to the months of June and July, which have the 

appropriate temperature and the beginning of flowering of plants in the region, the difference Altitude 

is also very important in terms of temperature, in such a way that the suitable place for the 

establishment of colonies changes with the change of temperature in the altitudes. In the second part, 

it should be mentioned that the investigation of the phenological studies of the region had significant 

results, so that the goon plant in Ardabil station, thyme in Ardabil station, Mashginshahr and Sarab 

stations, and maryam plant in Ardabil and Sarab stations each have the earliest flowering date in the 

areas of the mentioned stations. but the results show that the oregano plant has a high growth and 

flowering in the region, so that it starts in the middle of June in all stations and covers a large area of 

the region. It should be mentioned that the height factor with the passage of time in all cases causes a 

delay in completing the growth degree requirement in the phenological stage of the plant and this 

factor also provides a suitable ground for the optimal use and storage of a major source of pollen and 

nectar throughout the region. 
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