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 چکیذُ

 سٍ، پیش اقلیوی تغییشات بِ تَجِ با .ّستٌذ داهی ٍ صساعی هختلف هحصَالت عولکشد بش گزاستأثیش عَاهل اصجولِ اقلیوی عٌاصش   
 بیٌی پیش باشذ. تَلیذکٌٌذگاى بشای هْن چالش یک تَاًذ هی حاضش حال دس داهی تَلیذات بش اقلیوی یّا شاخص تأثیش بشسسی
 .است داهی تَلیذات اقتصادی کاسایی افضایش جْت ،یغزای اهٌیت بحث دس یبشسس هَسد هَضَعات یيتش هْن اص هحصَل دعولکش

 طَل گشفت. قشاس بشسسی هَسد دط یيشاّ شْشستاى دس صًبَسعسل عولکشد با اقلیوی ّای شاخص ٍ عٌاصش استباط پظٍّش ایي دس
 ٍ باال ّوبستگی داسای کِ اقلیوی یّا شاخص ٍ عٌاصش ،ًخست .است ُبَد 2012 لغایت 2002 سال اص سال 12 آهاسی دٍسُ

 اعتباس .شذ اسائِ عسل عولکشد بیٌی پیش هذل ّا فشض یشپ سعایت با سپس ًذ.شذ هشخص بَدًذ هحصَل عولکشد با داس یهعٌ
 بَدُ خطاّا هقادیش تقاللاس ٍ خطا هقادیش تَصیع بَدى ًشهال سپس ،ٍابستِ ٍ هستقل هتغیشّای سابطِ بَدى خطی بش هبٌی هذل

 با هحصَل عولکشد کِ داد ًشاى هذل ًتایج خشٍجی .گشفت قشاس آصهَى هَسد ٍابستِ هتغیش تَصیع بَدى ًشهال یتًْا دس است. کِ
 تَاى هی لزا است. بَدُ دسصذ 11 عولکشد بشابش هذل دقتجزس هجوَع هشبعات خطا جْت بشآٍسد  است. داسی یهعٌ سابطِ یاداس دها

 سال دس تي 00 حذٍد دس سا عسل عولکشد دها ای دسجِ ًین افضایش اصای بِ َّا ٍ آب تغییش اثش داشت، بیاى خَبی بسیاس تدق با
 تغییشات آشکاسساصی کاسشٌاسی گشٍُ تَسط کِ سشد ٍ گشم حذی اقلیوی یّا شاخص سًٍذ بشسسی ًتایج داد. خَاّذ کاّش
 عولکشد تغییش لزا کٌذ. هی سپشی سا شذى گشم سًٍذ هطالعِ هَسد هٌطقِ دّذ هی ًشاى شذ، اسائِ َّاشٌاسی جْاًی ساصهاى اقلیوی

با  عسل هقاٍم ٍ ساصگاس ّای صًبَس ًِاص گَشَد،  لزا پیشٌْاد هی است. بَدُ اقلیوی هلاعَ تأثیش تحت عوذُ طَسبِ صًبَسعسل
 استفادُ شَد.افضایش عولکشد جْت  ششایط تغییشاقلین

 
 ساصی هذل ،ّای اقلیوی شاخص ،ًَساًات آب ٍ َّا ،اقتصادیجاى غشبی، آرسبای کلیذی: ّای ٍاطُ

 
 هقذهِ

 یحذ یّاادیذرٍ ّنٍ  هیاًگیيّا ظلحا بِ ّن ا،َّآب ٍ      
. است تهحصَال دعولکز بز ارتأثیزگذ هْن هلاعَ جولِاس 
 چالص یک حاضز لحادر  ،ییاَّآب ٍ  یذـح یّاادیذرٍ

در  کِ است، رسیٍکطا تهحصَال ىتَلیذکٌٌذگا ایبز هْن
 بز ىآ اتثزا هحاسبٍِ  یـبیٌ یصـپٍ  بَدُ یصافشا لحا

در  سیربز ردهَ تهَضَعا هْوتزیياس  تهحصَال دعولکز
 دیاـقتصا ییرااـک یصاشـفا جْت ،ییاغذ هٌیتا بحث

هحصَالت کطاٍرسی ّویطِ در هعزض . (10) است تَلیذات
هستقین ٍ غیز  تأثیزاقلین ٍ تغییز  َّا ٍ ّای آب، خطز ًَساى

است. ایي احتوال خطز  الولی بَدُ يدر باسارّای بیهستقین 
رٍد، اها با ضٌاخت هتغیزّای هختلف  بیي ًوی ّزگش کاهال اس

ٍسیلِ تخویي هیشاى  ٍ در ًتیجِ بِ هَثز بز عولکزد هحصَل
حذاقل رساًذ  تَاى آى را بِ ضت هیهحصَل قبل اس فصل بزدا

(16) . 
 تأثیز تحت کِ ّاست بخص ّویي اس یکی ًیش سًبَرداری      

 اس یکی عٌَاى بِ علن ایي .است َّاضٌاسی ٍ اقلیوی عَاهل
 ضٌاختِ رسویت بِ دًیا کطَرّای اکثز در کطاٍرسی ّای رضتِ

 اتزـحط تِـسد ِـب هتعلق ریجاًَعسل  رًبَس .(6) است ضذُ
 اتتأثیز ارسیابی ٍ هطالعِ علن. (3) ستا ىباالدُپز تِـسٍ اس را

 را جاًَری ٍ گیاّی اس اعن سًذُ هَجَدات رٍی اقلین ٍ َّا
 پزٍرش(. 11) ًاهٌذ هی سیستی یضٌاس نیاقل ای کلیواتَلَصیبیَ

 اس هتأثز کطاٍرسی ّای رضتِ اس یکی عٌَاى بِ سًبَرعسل
 ّای پتاًسیل تعییي ٍ ضٌاسایی با است. َّایی ٍ آب ضزایط
 ٍ گیاّی گًَِ ّز سیستی ضزایط تَاى هی طقِهٌ ّز اقلیوی

 هکاًی ٍ سهاًی اسًظز آى فٌَلَصی ضزایط اساط بز را جاًَری
در  ییکی اس سِ عاهل اساسی در سًبَردار (6) ًوَد هطخص

لیوی در با عَاهل اق سًبَرعسلارتباط . (6)جْاى آب ٍ َّاست 
هطالعات َّاضٌاسی کطاٍرسی . ضذُ استًطاى دادُ  1ضکل 
ضْذ ساس  ٌابعبزداری اس ه ثزی در بْزُؤتَاى بِ طزیقِ ه را هی

ارتباط تٌگاتٌگی با ٍضعیت اقلیوی  یسًبَردار .(6)بِ کار بزد 
بیص  (FAO) ًیبز اساط آهار ساسهاى خَار بار جْا .(6)دارد 

اس ّفتاد هیلیَى کلٌی سًبَرعسل در جْاى ٍجَد دارد کِ 
ّا بزای تأهیي ًیاسّای غذایی، دارٍیی،  هحصَالت تَلیذی آى

ّا هَرد استفادُ  بْذاضتی، صٌعتی، پشضکی ٍ درهاى بیواری
 .(13) گیزد قزار هی

 داًشگاُ علَم کشاٍسصی ٍ هٌابع طبیعی ساسی
 پظٍّشْای تَلیذات داهی
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 (9) ؿٌاػیاللین ٍ َّا ػٌاكش تا صًثَسػؼل استثاط -1 ؿکل

Figure  . The relationship between honey bee and climate variables 

 
 لذین اص هٌاػة، اللیوی ؿشایط تَدى داسا تا ایشاى کـَس    
 ؿذُ اًجام ّای تشسػی .(6) اػت تَدُ صًثَسػؼل پشٍسؽ هْذ

 تَلیذات افضایؾ دس صًثَسػؼل ًمؾ کِ اػت دادُ ًـاى
 .(6) اػت آى هؼتمین تَلیذات تشاتش 142تا  69 کـاٍسصی

طَسی کِ طثك تشآٍسدّای اًجام ؿذُ، اسصؽ التلادی  تِ
تشاتش  90حاكل اص دخالت صًثَسػؼل دس گشدُ افـاًی گیاّاى 

 ظلحا تِ ،َّا ٍ  آب. (12) تیـتش اص تَلیذات هؼتمین آى اػت
 تش اسگزتأثیش هْن هلاػَ اص یحذ یّاادیذسٍ ٍ ّا هیاًگیي
 تَػط اللیوی حذی ّای ًوایِ .اػت تهحلَال دػولکش

 ّای پذیذُ ػٌَاى تِ 1(WMO) َّاؿٌاػی جْاًی ػاصهاى
 حذ یک اص فشٍتش( )یا فشاتش کِ ًادس َّاؿٌاػی ٍ اللیوی
 اللیوی ّای پذیذُ دس تغییشات اػت. ؿذُ تؼشیف اًذ آػتاًِ

 تا یسٍصّای یا ٍ داؽ سٍصّای طَالًی ّای دٍسُ هاًٌذ ذیح
 دس شاتییتغ اص صیادتشی تؼیاس تأثیش ػٌگیي ّای ؽتاس

 پشٍطُ گزاسد. هی هحیط ٍ اًؼاًی جَاهغ تش اللیوی ّای هیاًگیي
 َّاؿٌاػی، جْاًی ػاصهاى ّای فؼالیت چْاسچَب دس هـتشکی

 ٍ تغییشپزیشی ،2(CCL) یؿٌاػ نیالل گشٍُ تیي
 جْاًی تحمیمات شًاهِت ٍ 3(CLIVAR) اللین پزیشی تیٌی پیؾ

(WCRP)4 اللین تغییش آؿکاسػاصی ٍ پایؾ ی یٌِدسصه ٍ 
 هحاػثِ تشای خاكی سٍاتط ؿذُ اًجام آى ّای ًوایِ
 افضاس ًشم چٌذ تَلیذ آى ًتیجِ کِ ؿذ اسائِ هختلف ّای ًوایِ
 فشکاًغ افضایؾ .اػت Climdex ٍ RClimdex هاًٌذ

 حذی سٍیذادّای اػت. نیالل شییتغ اثشات اص ،حذی سٍیذادّای
 دّذ. هی سخ حذی ّای تاسؽ ٍ دهایی ؿشایط دس اللیوی

دس ایٌگًَِ  حذی ّای تاسؽ ٍ دها لیٍتحلِ یتجض تٌاتشایي،
 ٍ آب ذیح سٍیذادّای سػذ. هی ًظش تِ ضشٍسی ّا تشسػی
دهاّای کوتش اص كفش دسجِ  )یؼٌی ّا یخثٌذاى هاًٌذ َّایی

  تاال ّای حشاست دسجِ تا گشهایی ّای تٌؾ ٍ ػلؼیَع(
 هحلَالت تَلیذ تش (دسجِ ػلؼیَع 33اص  دهاّای تیـتش)

 هْوی هخاطشات تیاًگش ٍ تَدُ گزاستأثیش داهی ٍ کـاٍسصی
 اػت ّا آى هذیشیت تِ ًیاص ػَدآٍس تَلیذ حفع تشای کِ ّؼتٌذ

 هَسد تش گشم ّای حشاست دسجِ اللین تغییش اثش دس. (17,19)
 تش کِ افتِی ؾیافضا دهایی یذادّایسٍ پتاًؼیل ٍ تَدُ اًتظاس

 دس هطالؼاتی ىجْا ٍ ایشاى دس تَد. خَاّذ گزاستأثیش تَلیذات
دس  ػت.ا ؿذُ اًجام صًثَسػؼل تش اللیوی ػَاهل تأثیش هَسد

 دسجِ تا صًثَسػؼل ّای فؼالیت تیي داد ًـاى (1) پظٍّـی
 ّوثؼتگی ػال هختلف فلَل دس ًؼثی سطَتت ٍ حشاست
 تیي صهؼتاى ٍ تْاس فلل طَل دس کِ طَسی ،داسد ٍجَد

 ضؼیف ّوثؼتگی هحیط حشاست دسجِ ٍ صًثَسػؼل فؼالیت
 ٍلی اػتتشلشاس  هٌفی فیضؼ ًَع اص ًؼثی سطَتت تا ٍ هثثت

 ػول هتفاٍت اللیوی ػٌاكش گزاسیتأثیش تاتؼتاى فلل دس
 ٍ آب ػٌاكش تأثیش تشسػی تا (8) جاللی ٍ گلچیي .کٌٌذ هی

 تِ اّش ؿْشػتاى هذسى صًثَسػؼل کٌذٍی ػولکشد دس َّایی
 خلَف تِ ٍ َّایی ٍ آب شػٌاك کِ اًذ سػیذُ ًتیجِ ایي

 هطالؼِ هَسد هٌطمِ هذسى کٌذٍّای ػولکشد تا دها ٍ تاسؽ
 اتتأثیشهحمماًی  ّؼتٌذ. گزاستشتأثیش آى دس ٍ داؿتِ ساتطِ
 َّا فـاس ٍ سطَتت همذاس حشاست، دسجِ سٍص، هختلف ّای صهاى

 ایي تِ ٍ کشدُ هطالؼِ ًیؾ تذٍى صًثَسّای اًَاع پشٍاص سٍی سا
 صًثَسّا ًَع ایي دس پشٍاصی ّای فؼالیت کِ ًذا سػیذُ ًتیجِ
 ٍ سطَتت حشاست، سٍص، طَل ػٌاكش ٍ جَی ؿشایط تأثیش تحت
 استثاط یتحمیم دس (8) جاللی ٍ گلچیي .(5) گیشد هی لشاس فـاس
 دس تَهی کٌذٍّای ػؼل تَلیذ ٍ َّایی ٍ آب ػٌاكش تیي

 تحلیل ٍ ّوثؼتگی ّای سٍؽ اص اػتفادُ تا سا اّش ؿْشػتاى
 ًتایج پظٍّؾ آًْا ًـاى داد .دادًذ لشاس تشسػی هَسد سگشػیَى
 تیـتشی تؼذاد تا هذسى کٌذٍّای تا همایؼِ دس تَهی کٌذٍّای

 آب ؿشایط تأثیش تحت کاهالً ٍ تَدُ استثاط دس اللیوی ػٌاكش اص
 ای هطالؼِ طی (15)پظٍّـگشاًی  .ّؼتٌذ هٌطمِ َّایی ٍ

 تا کـاٍسصی هٌاطك دس حذی سٍیذادّای تأثیش تشسػی سٍی
 دهایی حذی سٍیذادّای کِ دادًذ ًـاى هختلف هحلَالت

 ػولکشد دس تَجْی لاتل کاّؾ تِ هٌجش تَاًذ هی تاال
 استثاطی ٍجَد اص ًـاى تحمیك ادتیات هشٍس .دگشد هحلَالت

 ػؼل صًثَس ػولکشد ٍ تیَکلیواتَلَطی ػَاهل تیي گزاس تأثیش
 صهیٌِ دس پظٍّـی خال ٍ هَضَع ایي تِ تَجِ تا دّذ. هی

 ایي اص ّذف ،آى تش اللیوی حذی ّای ؿاخق تأثیش تشسػی
 یگزاستأثیش تشسػی ٍ اللیوی ّای ؿاخق سًٍذ تشسػی پظٍّؾ
 تَدُ صًثَس ػولکشد تش آب ٍ َّا ػاهل ٍ اللیوی ّای ؿاخق

 ّای سیضی شًاهِت تِ تَاًذ هی هَثش الگَی ؿٌاخت لزا اػت.
 ایي اص التلادی یتشداس تْشُ ٍ تَػؼِ ساػتای دس هذیشیتی
 .ًوایذ ؿایاًی کوک هطالؼِ هَسد هٌطمِ دس اسصؽ تا هحلَل

 
 ها روش و مواد
 آرستایجاى اػتاى ؿْشػتاى اص یکی دط ؿاّیي ؿْشػتاى    
 داسد. لشاس اػتاى ایي ؿشلی جٌَب لؼوت دس کِ اػت غشتی
 72 دس ؿْش ایي .اػت دط ؿاّیي ؿْش ؿْشػتاى ایي هشکض

 ؿشق جٌَب کیلَهتشی 60 دس ٍ تکاب غشب ؿوال کیلَهتشی
 دط ؿاّیي .داسد لشاس تَکاى ؿوال کیلَهتشی 50 ٍ هیاًذٍآب

1- World Meteorological Organization                                                                            2- Commission for Climatology 
3- Climate Variability and Predictability                                                                         4- World Climate Research Programme 
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 ۶۰ ٍ دسجِ ۰۳ ٍ ضوالی ػشض ی قِیدق ۰۴ ٍ دسجِ ۶۳ تیي
 دسیا سطح اص هتشی 2۰۴۳ استفاع دس ضشقی طَل ی قِیدق

 ییالقی هٌاطق داضتي دلیل تِ دط ضاّیي .است ضذُ ٍاقغ
 ٍ گَى( ٍ هشصُ صٍال، )آٍیطي، کَّی هتٌَع گیاّاى ٍ هستؼذ

 تشای هٌاسثی هحل هٌاسة، اقلیوی ضشایط ّوچٌیي
 هٌاطق دس صًثَسػسل کٌذٍی ّضاس ۰4 کِ .است صًثَسداسی

 ػسل صًثَس ّای چشاگاُ است. ِیافت استقشاس دط ضاّیي ییالقی
 .(7) است ػسل صًثَس پشٍسش دس ػَاهل هْوتشیي اص ییک

 است. آهذُ 1 ضکل دس َّاضٌاسی ایستگاُ جغشافیایی هَقؼیت
 ٍ آصاد دسیاّای سطح اص هتشی 2۶۳1 استفاع دس ایستگاُ ایي

 ۳۳ ٍ دسجِ ۶۳ ػشض ٍ ضشقی دقیقِ 47 ٍ دسجِ ۰۳ طَل
  است. ضذُ ٍاقغ ضوالی دقیقِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (غشتی آرستایجاى استاى) هطالؼِ هَسد هٌطقِ دس دط يیضاّ َّاضٌاسی ایستگاُ جغشافیایی هَقؼیت -1 ضکل
Figure  . The geographic location of the weather station Shahindeg in the study area (West Azarbaijan) 

 
 اقلیوی ٍ َّا ػٌاصش تشای هٌاسة الگَیی استخشاج هٌظَس تِ   
 گام هحصَل ػولکشد دس گزاستأثیش اقلیوی حذی ّای ًوایِ ٍ

 اسصیاتی ٍ صًثَس ػولکشد تش هؤثش اقلیوی هؼیاسّای يیتؼی اٍل
 تذیي .است هَسدهطالؼِ هٌطقِ هحذٍدُ دس هؼیاس ّش اسصش
 یّا دادُ اص سال 21 تشای دستشس دس دساصهذت آهاس تشتیة
 ایستگاُ هیالدی 1۴22-1۴۴7 دٍسُ دس ذُض ثثت اقلیوی

 ّوچٌیي (.2 )جذٍل ضذ تْیِ دط يیضاّ سیٌَپتیک َّاضٌاسی
 دٍسُ ایي تشای تي تشحسة صًثَسػسل ػولکشد اطالػات ٍ آهاس

 آهاسی خالصِ .ضذ دسیافت کطاٍسصی جْاد ساصهاى اص صهاًی
 حاضش ِهطالؼ دس است. آهذُ 2 جذٍل دس اخزضذُ یّا دادُ

 ّا دادُ ّوگٌی آصهَى اص ّا دادُ تَدى وگيّ تطخیص جْت
 شایت اسویشًف -گشٍفلوَکَ آصهَى ٍ است ضذُ گشفتِ تْشُ

 ایي دس ّوچٌیي ضذ. اًجام ّا دادُ تَدى ًشهال سد یا یذتائ
 اص اقلیوی، حذی یّاِ یًوا سًٍذ تشسسی جْت هطالؼِ،
WMO کاسضٌاسی گشٍُ تَسط کِ دها ٍ تاسش یّا ضاخص

2 

CCI
۶

/ CLIVAR
1

/ JCOMM
 یحذ یّا ضاخص ػٌَاى تِ ۰

 ضذ. استفادُ ضذُ تؼشیف َّایی ٍ آب تغییشات یّا ضاخص ٍ
 تشسسی اهکاى اقلیوی استاًذاسد یّا ضاخص اسائِ تا گشٍُ ایي
 تا سا ّا ضاخص ایي سًٍذ الگَی تشسسی ٍ یشیشپزییتغ

 یٍس تْشُ جْت جْاى سشاسش دس هطاتِ ٍ یکساى یّا سٍش
 ایي اًذ. آٍسدُ فشاّن اقتصادی -ػیاجتوا هختلف یّا تخص دس

 ایستگاُ تاسش ٍ دها سٍصاًِ آهاس هثٌای )تش حذی یّا ضاخص
 RclimDex افضاس ًشم هحیط دس هطالؼِ( هَسد َّاضٌاسی

  .ضـَد یه تـشآٍسد
تَسـط تخـص تحقیقـات اقلیوـی  RclimDexافضاس  ًشم   

تْیِ ضذُ کِ، هٌَط تِ      Rَّاضٌاسی کاًادا دس هحیط 
. پیص اص ٍسٍد است R یسیًَ صتاى تشًاهِ یاًذاص صة ٍ ساًُ

ّا  دادُ ،ّا افضاس قثل اص هحاسثِ ضاخص ایي ًشم اطالػات تِ
افضاس کٌتشل کیفی ضذُ ٍ اطالػات ًادسست هاًٌذ  تَسط ًشم

اص حذٍد تؼشیف ضذُ دس  تش تضسگیا هٌفی ٍ  ّای تاسًذگی
ًظش اص  کویٌِ ٍ تیطیٌِی ّادها هقیاس سٍصاًِ ٍ ّوچٌیي

 پشت تشسسی ضذ. یّا ٍ دادُکٌتشل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- World Meteorological Organiziation                                  2- Commission for Climatology 

3- Climate and Ocean: Variability, Predictability                   4- Joint technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology 
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  123 ................................................................................................................................................... 1398 پبئیض/ 25ّن/ ؿوبسُ دپظٍّـْبی تَلیذات داهی ػبل 

 2018-2007 صهبًی فبصلِ دس دط يیؿبّ دس اػتفبدُ هَسد ثیَکلیوبتَلَطی ػَاهل ٍ ػؼل صًجَس ػولکشد هـبّذاتی ّبی دادُ آهبسی خالصِ -1 خذٍل
Table  . Statistical summary of observational data on bee function and bio-climatology factors used in Shahindeg 
              during the period     -     

 هؼیبس اص اًحشاف هیبًگیي ثیـیٌِ کویٌِ ٍاحذ ّبهتغیش سدیف

1* 
Y 90/92 31/606 64/704 26/442 تي 

2 T   ° C 2/4 9/10 3/8 8/1 

3 P  mm 6/1 2/70 82/24 0/21 

4 P   mm 5/0 0/70 1/28 0/26 

5 U  Km/hr 7/4 5/10 7/6 61/0 

6 SU days 121 148 135 7/8 

7 TNn ° C 5/19- 2/11- 8/14- 0/3 

8 Tmax ° C 6/38 2/42 6/40 94/0 
هدوَع ثبسؽ -4هتش،  هدوَع ثبسؽ هبُ پٌدن هیالدی )اسدیجْـت هبُ( حؼت هیلی-3هبُ( حؼت دسخِ ػلؼیَع،  دهبی هبُ یبصدّن هیالدی )آثبى-2ػولکشد صًجَس ػؼل، -1*

ّب  فشاٍاًی سٍصّبیی کِ حذاکثش دهبی آى -6هتَػط ػشػت ٍصؽ ثبد دس هبُ ّـتن هیالدی )هشدادهبُ( حؼت کیلَهتشثشػبػت، -5هتش،  هبُ دّن هیالدی )هْشهبُ( حؼت هیلی
 یي دهبّبی حذاکثش سٍصاًِهیبًگ -8دهبی حذاقل هبّبًِ ؿبخص حذی ػشد ،  -7، ؿبخص حذی گشم-(SU>   cدسخِ ػلؼیَع ثبؿذ ) 25ثیـتش اص 

 

هتغیش اقلیوی ٍ  60الصم ثِ رکش اػت دس اثتذا ًضدیک ثِ    
َّاؿٌبػی ًظیش دهب، ثبسؽ، ػشػت ثبد ٍ تبثؾ خَسؿیذ ٍ 

ّبی حذی  ػبػبت آفتبثی دس هقیبع سٍصاًِ ٍ هبّبًِ ٍ ًوبیِ
هَسد آصهَى قشاس گشفت ٍ دس   RclimDexافضاس  ًشمخشٍخی 

 الصماػتخشاج ٍ اسائِ ؿذ.  1بثق خذٍل ًْبیت ػَاهل هَثش هط
 سٍصاًِ یّب دادُ اص اقلیوی یّب ؿبخص هَسد دس اػت رکش ثِ

 اص کِ .ؿذ هحبػجِ RclimDex افضاس ًشم تَػط ثبسؽ ٍ دهب
 ؿبخص 27 ٍ ثبسًذگی ؿبخص 19 ّب، ؿبخص ایي هیبى

 یّب بعیقه دس هطبلؼِ هَسد هٌطقِ ثشای کِ دهبػت ثِ هشثَط
 ؿبهل هَسدهطبلؼِ ذیح یّب ؿبخص .ؿذ هحبػجِ ػبالًِ

 یذح یّب ؿبخص ّب، صذک ثش هجتٌی حذی یّب ؿبخص
 ٍ یا دٍسُ حذی یّب ؿبخص ،یا آػتبًِ حذ یّب ؿبخص هطلق
 ایي کِ .(2) ثبؿٌذ یه تغییشات داهٌِ هبًٌذ ّب ؿبخص ػبیش

 هي آصهَى اص اػتفبدُ ثب 05/0 یداس یهؼٌ ػطح دس ّب ؿبخص
 ،1 خذٍل دس ّب ؿبخص تؼذد ثِ تَخِ ثب .گشدد یه ثشآٍسد کٌذال

 اختصبس خْت ثِ ثَدُ صًجَس ػولکشد ثش هؤثش کِ هتغیشّبیی
 دس ثیَکلیوبتَلَطی ػَاهل تأثیش تؼییي خْت .اػت ؿذُ آٍسدُ

 هتغیشّبی شثا ٍ هتغیشُ چٌذ سگشػیَى آًبلیض اص پظٍّؾ ایي
 صَست ثِ (اقلیوی ػٌبصش ٍ دهب ذیح یّب ؿبخص) هؼتقل

 ثِ تَخِ ثب ؿذ. اػتفبدُ ػولکشد ٍاثؼتِ هتغیش یک ثش صهبى ّن
 سگشػیَى آًبلیض اص اػتفبدُ بث هؼتقل ّبیهتغیش ثَدى صیبد
 یّب ؿبخص ٍ لکشدػو ثیي ساثطِ تذسیدی حزف گبم ثِ گبم

 اًتخبة ٍ ثشسػی ،هختلف یّب ػبل دس اقلیوی ػٌبصش ٍ اقلیوی
 اػبع ثش ػولکشد هذل ٍ بماًد تش هٌبػت ػٌبصش ٍ ّب ؿبخص

 ثشای ٍ سگشػیَى بتیػول بماًد ثشای ؿذ. ایدبد هؤثش هتغیش
 افضاس ًشم اص ّب دادُ لیٍتحلِ یتدض ًیض ٍ َداسّبًو ٍ خذاٍل سػن

XLSTAT ُّبی سٍؽ پشکبسثشدتشیي اص یکی .(20) ؿذ اػتفبد 
 ؿٌبػی اقلین ٍ َّا یّب دادُ ٍتحلیل یِتدض ثشای آهبسی

 ایي دس اػت. چٌذگبًِ یب دُػب خطی سگشػیَى کـبٍسصی
 اقلیوی هؼتقل یهتغیشّب سٍاثط ًَع سگشػیَى تحلیل پظٍّؾ

 ثشسػی دط ؿبّیي خغشافیبیی هٌطقِ دس ػؼل تَلیذ هیضاى ثب سا
 سگشػیَى اصلی کبسثشد کِ ؿذُ یبىث چٌیي ػجبستی ثِ کٌذ. هی

 تَصیغ کِ اػت ػذدی هتغیش یک ثش هؤثش ػَاهل تؼییي خطی،
 آهبسی، سٍؽ ایي اص اػتفبدُ ثشای. (4) داسد ًشهبل

 ساثطِ ثَدى خطی .1 اػت: گشدیذُ رکش ّبیی فشض یؾپ
 خطب هقبدیش تَصیغ ثَدى ًشهبل .2 ٍاثؼتِ ٍ هؼتقل هتغیشّبی

 ٍاثؼتِ هتغیش تَصیغ ثَدى ًشهبل .4 ٍ خطبّب هقبدیش اػتقالل .3
 ثب اػت. ثَدى ًشهبل فشض یؾپ ،یضثشاًگ چبلؾ هؼئلِ (.3 تب 1)

R يییتج ضشة هقبدیش ثِ تَخِ
 خطب هشثؼبت هدوَع خزس ٍ  

((RMSE هـبّذاتی هقبدیش اختالف دسصذ حؼت ثش ٍ 
 يیتش هٌبػت کِ ؿَد، هی ثیبى هذل تَػط ؿذُ ثیٌی پیؾ
 )ساثطِ آیذ هی ؿوبس ثِ ًظش هَسد هذل اًتخبة ثشای ّب ًوبیِ

 ثش ٍ  2003پبٍل ٍ ّوکبساى دس ػبل  هقبلِ اص ًقل ثِ .(1
 هقذاس کِ صَستی دس هذل ثیٌی پیؾ قذست تؼشیف، اػبع

RMSE دسصذ 20 تب 10 ثیي، ػبلی ثبؿذ، دسصذ 10 اص کوتش 
 دسصذ، 30 اص ثبالتش ٍ هتَػط دسصذ، 30 تب 20 ثیي خَة،
 .(14) ؿَد   هی ثشآٍسد ضؼیف

(1)   

     ( )  √
∑ (               ) 
 
   

 
 
   

      
 

 

 تشتیتثِ          ٍ       ،       ،هؼبدلِ ایي دس   
 ؿذُ یٌیث ؾیپ ٍ ؿذُ هـبّذُ هقذاس هـبّذاتی، هقبدیش هیبًگیي

ٍ N: اػت ّب دادُ تؼذاد.  
 

 بحث و نتایج
 ػٌبصش ،ّوجؼتگی آصهَى بیحًت ثشسػی ٍ ػبصی هذل اص پغ   

 صًجَسػؼل ػولکشد ثب کِ اقلیوی یّب بخصؿ ٍ اقلیوی
 اص دػتِ آى .(2 )خذٍل ؿذ اػتخشاج داؿتِ ثبالیی ّوخَاًی

 ّوجؼتگی ضشیت داسای کِ اقلیوی ؿبخص ٍ اقلیوی ػٌبصش
 دس ثَدًذ هحصَل ػولکشد ثب داس یهؼٌ ی ساثطِ داسای ٍ خَة
 اص ؿذ هـخص 2 خذٍل ثشسػی ثب اػت. ؿذُ آٍسدُ 2 خذٍل

 ثبسؽ هبُ، آثبى دهبی هیبًگیي ،صیؼتی یاقلیو ػٌصش  60
 ثیـیٌِ دهبی ٍ هشدادهبُ ثبد ػشػت هیبًگیي ،هبُ یجْـتاسد

 داسای هْشهبُ ٍ ؿْشیَس ثبسؽ ٍ هٌفی قَی ی ساثطِ داسای
 ػولکشد ثب 05/0 داسی یهؼٌ ػطح دس هثجت قَی ی ساثطِ
 اص ّوچٌیي اػت. ثَدُ هطبلؼِ هَسد اقلین دس ؿذُ تَلیذ ػؼل
 ؿبخص 2 تٌْب ؿذُ اسائِ گشم ٍ ػشد حذی ّبیِ ًوبی هیبى

 یدهب هبّبًِ ٌِیوک (TNn) ػشد حذی ؿبخص حذی، اقلیوی
 یسٍصّب تؼذاد (  SU) گشم حذی ؿبخص ٍ سٍصاًِ حذاقل
 ثبؿذ، ػلؼیَع دسخِ 25 اص ثیـتش َّا دهبی کِ یتبثؼتبً
 ػولکشد ثب 05/0 داسی یهؼٌ ػطح دس هثجت قَی ساثطِ داسای
 .ّؼتٌذ هطبلؼِ هَسد هٌطقِ دس تَلیذی ػؼل

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
10

.2
5.

12
0 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/rap.10.25.120
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1020-fa.html


 124.................. ............................................................................................................................. صًثَسعؼلتیٌی عولکشد  تش پیؾکلیواتَلَطی شسػی عَاهل تیَت

 
 (Y) صًثَس عولکشد تا تیَکلیواتَلَطی هتغیشّای هیاى ّوثؼتگی ضشیة هثلثی پاییي هاتشیغ -2 خذٍل

Table  . The correlation coefficient matrix betweenBioClimatology variables with bee yeild (Y) 
 Y T   P  P   U  SU TNn Tmax هتغیش

Y 1 
      

 
T   

*76/0- 1       
P  *77/0- 51/0 1      

P   
*60/0 64/0- 52/0- 1     

U  
*57/0- 39/0 32/0 16/0 1    

SU 
*57/0- 29/0 17/0 16/0- 64/0 1   

TNn 
*61/0 60/0- 41/0- 81/0 09/0- 43/0- 1  

Tmax 
*71/0- 32/0 64/0 20/0- 52/0 29/0- 24/0 1 

*   P-value<    ، اػت. داس هعٌی دسصذ 95 اطویٌاى ػطح دس ثؼتگیّو ضشیة 
 
 هاُ آتاى ٍ هْشهاُ دهای هیاًگیي تا تَلیذی عؼل عولکشد   

 کاّؾ تا اػت. (-767/0) داس هعٌی عهعکَ یا ساتطِ داسای
 گزساًی صهؼتاى اص لثل سفتِ سفتِ هحیط دهای تذسیدی
 هاُ ایي دس چَى .دهاػت تأثیش تحت تَلیذی عؼل عولکشد
 کِ اػت الصم ،ؿَد یه هتَلف کاهل طَس تِ ّا یکلٌ فعالیت

 ػشد تا هاُ ایي دس ؿًَذ. آهادُ گزساًی صهؼتاى تشای ّا یکلٌ
  .سًٍذ یه صهؼتاًی خَؿِ تِ حیتذس تِ کلٌی َّا تذسیدی ؿذى

 داؿتِ هثثت ساتطِ هحصَل عولکشد تا تاسؽ هتغیش طشفی اص
 ؿکَفایی ٍ سؿذ دس تاسؽ اتتأثیش اّویت اهش ایي ٍ +(60/0)

 تشای ٍ تَدُ گشدُ ٍ ؿْذ فشاٍاًی ػاص ٌِیصه ًتیدِ دس ٍ گیاّاى
 فصل دس کِ ییّا تاسؽ .ؿَد یه تلمی هطلَب ؿشایط صًثَس
 تعذیل تِ تَخِ تا افتٌذ یه اتفاق (هْشهاُ ٍ ؿْشیَس-) گشم

 اهکاى گیاّاى، ییصا ؿْذ ٍ طثیعت احیای ًیض ٍ حشاست دسخِ
 تَاًذ یه ٍ کشدُ فشاّن ـتشتی سا صًثَسعؼل یػاص شُیرخ
 اها .(8) تاؿٌذ هطشح تَلیذ افضایؾ تشای پتاًؼیلی عٌَاى تِ

 یا ساتطِ داسای () هاُ ثْـتیاسد تاسؽ تا هحصَل عولکشد
 يیتش هْن هاُ ثْـتیاسد اػت. داس یهعٌ ٍ (-77/0) هعکَع

 هلکِ یگزاس تخن تا کٌذٍ خوعیت .اػت صًثَسداسی دس ػال هاُ
 تیـتش هاُ ایي دس .(6) سػذ یه خَد حذاکثش تِ هاُ ایي دس

 ایي ًتایح کِ ّوچٌاى ٍ (6) دٌّذ یه گل هٌطمِ ایي دسختاى
 دس تاسًذگی ًشهال اصحذ ؾیت افضایؾ تا دّذ هی ًـاى تحمیك

 چشا تشای کٌذٍ اص صًثَس خشٍج هاًع تاال سطَتت ،هاُ ایي
 ػشعت هیاًگیي تا عؼل صًثَس عولکشد دیگش طشفی اص .ؿَد یه

 داسی هعٌی هعکَع یا اتطِس داسای () هشدادهاُ دس تاد
 کِ اػت هحصَل تشداؿت هَلع هاُ ایي اػت. (-579/0)

 تشداؿت اٍاخش دس (هشدادهاُ) هاُ ایي دس تاد ػشعت یؾافضا
 .ؿَد یه عؼل صًثَس عولکشد کاّؾ تاعث

 تیَکلیواتَلَطی هتغیش ّوثؼتگی تحلیل ًتایح طشفی اص    
 ایي ّذ،د هی ًـاى عؼل صًثَس عولکشد ًحَُ تا ٍگشم ػشد

 دس کِ داسًذ. داسی هعٌی تاالی ّوثؼتگی اللیوی ّای ًوایِ
 هثثت تاالی ّوثؼتگی ضشیة () ػشد حذی ًوایِ هَسد

 اػت. عؼل تَلیذ عولکشد تا استثاط دس +(617/0) داس هعٌی ٍ
 تا هؼتمین استثاط داسای  ؿاخص دّذ یه ًـاى کِ

 افـضایؾ کِ اػت ایي هفَْم تِ ایي ٍ اػت هحصَل عولکشد
 تش گزاستأثیش عَاهل اص تَاًذ هی  ػشد یحذ ؿاخص
 حذالل هیضاى افضایؾ تاؿذ تَلیذ افضایؾ ٍ صًثَس عولکشد

 دهای افضایؾ یعٌی  سٍصاًِ حذالل دهای هاّیاًِ همذاس
 تِ هٌدش ؿة طَل دس کویٌِ دهاّای افضایؾ ایي ٍ ؿثاًِ

 طشفی اص ؿَد. هی عؼل صًثَس عولکشد ٍ فعالیت افضایؾ

 تا یتاتؼتاً یسٍصّا تعذاد ؿاهل ِک گشم یحذ یّا اخصؿ
 ،) ػلؼیَع دسخـِ  اص ؾیتـ ثشکحذا یدها

 اص ؾیتـ ثشکحذا یدها ِک ییسٍصّا دسصذ گشم یسٍصّا
 دسصـذ گشم یّا ؿة (،) اػت ًـَد نصـذ

 تاؿذ ًَدم نصذ اص ـتشیت حذالل یدهـا ـِک ییسٍصّـا
 ِک ییسٍصّا تعذاد گشها، هذت طَل ؿاخص (،)

 اص ــتشیت ّا آى ثشکحـذا یدهـا یهتـَال سٍص ؿؾ حذالل
 ثشکحـذا یدهـا هاّاًـِ تیـیٌِ (،) تاؿـذ ًَدم نصذ

 () سٍصاًِ حذالل یدها هاّاًِ ٌِیـیت (،) سٍصاًـِ
 سٍصّای تعذاد چِ ّش داد ًـاى ًتایح پظٍّؾ ایي دس کِ .اػت

 صًثَس عولکشد یاتذ، فضایؾا  ؿاخص یعٌی تاتؼتاًی
 تغییشات کشد. خَاّذ پیذا (-578/0) داسی هعٌی کاّؾ عؼل

 سٍصّای تعذاد افضایؾ ٍ حذی ٍلایع افضایؾ تا سٍ پیؾ اللیوی
 دسخِ تْتشیي صیشا داد، خَاّذ کاّؾ سا صًثَس عولکشد تاتؼتاًی
 22 کٌذٍ، اص خاسج دس صًثَسعؼل چشای فعالیت تشای حشاست
 ّوثؼتگی تحلیل اص کِ ّواًطَس .(6) اػت عػلؼیَ دسخِ

 ّؾپظٍ ایي دس عؼل صًثَس عولکشد تا اللیوی هتغیشّای
 عَاهل هیاى داسی هعٌی ٍ لَی تؼیاس استثاط ؿَد، هی اػتٌثاط
 تاتؼتاًی سٍصّای تعذاد ٍ تاد ػشعت تاسؽ، دها، ًظیش هحیطی

  داسد. ٍخَد عؼل تَلیذ هیضاى تا ػشد ّای ؿة ٍ
 عولکشد ٍ اللیوی هؼتمل هتغیشّای هیاى آهاسی تحلیل تا   

 عَاهل تا هثتٌی عولکشد تیٌی پیؾ هذل عؼل صًثَس
 الگَی ساتطِ اص اػتفادُ تشای ؿذ. اػتخشاج تیَکلیواتَلَطی

 ٍ اللیوی ّای دادُ آهاسی ٍتحلیل یِتدض اص حاصل سگشػیَى
 خطی اتتذا .اػت ؿذُ رکش ّایی فشض یؾپ ،عؼل عولکشد

 ًشهال ػپغ اػت. ٍاتؼتِ ٍ هؼتمل هتغیشّای ساتطِ تَدى
 ػت.خطاّا همادیش اػتمالل ٍ خطا همادیش تَصیع تَدى

 .ؿذ آصهَى ًیض ٍاتؼتِ هتغیش تَصیع تَدى ًشهال یتسًْاد
 عولکشد همادیش ٍ اللیوی ّای دادُ ػادُ تثذیل تا ًخؼت
 ًشهالیتِ آصهَى داسلیٌگ اًذسػَى آصهَى ٍ صًثَسعؼل ػاالًِ
 تَصیع اص ّا دادُ ػشی پیشٍی اص ًـاى آصهَى ًتایح ؿذ. اًدام
 خشٍخی دس 3 خذٍل اػت. دسصذ 95 اعتواد ػطح دس ًشهال
 سگشػیَى هذل کلی داسی هعٌی اص ًـاى سگشػیَى تحلیل
 همذاس هثٌای تش سا هذل داسی هعٌی آصهَى 3 خذٍل اػت.
 تشاتش ٍ اػت  آهاسُ ّواى کِ هذل داسی هعٌی آصهَى ی آهاسُ

 اص حاصل همذاس همایؼِ اػاع تش لزا دّذ. هی ًـاى اػت 4/8
 تا کِ ؿَد هی همایؼِ آصادی ی دسخِ ٍ فیـش تَصیع خذٍل
 کوتش ٍ تَدُ 016/0تشاتش کِ آصهَى  همذاس تِ تَخِ

 .ؿَد هی سد دسصذ 95 اطویٌاى تا صفش فشض اػت، 05/0 اص

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
10

.2
5.

12
0 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/rap.10.25.120
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1020-fa.html


  125 ................................................................................................................................................... 1398 پائیش/ 25ّن/ ؽوارُ دپضٍّؾْای تَلیدات داهی عال 

 درصد 95 اطویٌاى تا 2 راتطِ در ؽدُ ارائِ الگَی یعٌی
 تیاى تِ قادر هَجَد ّای دادُ اعاط تز ٍ تَدُ دار هعٌی

یت تا رفع درًْا تاؽد هی ؽدُ تَلید عغل عولکزد تغییزات
درصد  95خطاّا در عطح اعتواد  ًزهال تَدىخطی ٍ  ّن

یید اعتقالل تأ( ٍ 35/0( تزاتز )آهارُ اًدرعَى دارلیٌگ )
( هدل 96/1( تزاتز یي ٍاتغَى )دٍرتّا )آهارُ  هقادیز هاًدُ

، اس هدلتزای عٌجؼ عولکزد ارائِ ؽد.  2راتطِ  صَرت تِ
( هعادل ضزیة تثییي ) اعتفادُ ؽد. ٍ  ًوایِ 

تز حغة درصد  1) هجوَع هزتعات خطاجذر ٍ  57/0
درصد  8/10هعادل  تیٌی ؽدُ اختالف هقادیز هؾاّداتی ٍ پیؼ

تیٌی تِ دعت آهد، کِ تزاعاط تعزیف قدرت هدل در پیؼ

داد رٍاتط  ًؾاىکِ تحلیل ّوثغتگی  طَر ّواىخَب اعت. 
َاهل اقلیوی ٍ تَلید داری تیي ع هثثت ٍ هٌفی قَی ٍ هعٌی

عغل هؾاّدُ ؽد. اها جْت تزآٍرد هیشاى عولکزد عغل 
تْتزیي راتطِ آهاری تا تَجِ تِ اعوال دقیق توام 

هعادلِ ارائِ ؽدُ تزای سیز درآهدُ اعت.  صَرت تِّا  فزض پیؼ
( عولکزد عغل تَلید ؽدُ ) 2الگَی تزآٍرد طثق راتطِ 

ِ حغة درجِ ( دهای هتَعط عاالًحغة تي در عال ٍ )
 علغیَط اعت. 

(2)   
   

    
  −    

 

 
 دها تا سًثَرعغل عولکزد تیٌی پیؼ رگزعیَى خطی هدل ٍاریاًظ آًالیش ًتایج -3 جدٍل

Table  . Analysis of variance of regression model for forecasting yeild of honey bee with temperature 
تغییزات هٌثع آسادی درجِ  کل یزاتیتغ  یزاتیغت هیاًگیي   F P-value > F 

4/8 43370 43370 1 هدل  016/0* 

 51561 51561 10 خطا
  

کل تصحیح  11 94931 
   

 .اعت دار هعٌی درصد 95 اعتواد عطح در: *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 عولکزد سًثَر عغل در ارتثاط تا هتغیز اقلیوی هیاًگیي دهای عاالًِ َّاًوَدار ًحَُ تغییزات الگَی  -3ؽکل 
Figure  . Change the pattern of bee’s yeild in relation to climatic variables, the average annual temperature air 

 
 عولکزد تزآٍرد کِ اعت، آى اس حاکی ؽدُ ارائِ الگَی جًِتی

 تا اعت. داری یهعٌ راتطِ داری دها تا فقط ؽدُ تَلید عغل
 ًغثی دقت تا تَاى هی ّا تاقیواًدُ تَدى ًزهال ٍ خطی ّن رفع
 در را سهیي کزُ ؽدى گزم اس ًاؽی َّا دهای تغییز تأثیز تاال

 داؽت. تیاى عغل سًثَر تَلیدی عغل عولکزد تیٌی پیؼ
 در ؽدُ ارائِ الگَی هثدا اس عزض ٍ ضزیة داری هعٌی ضوي
 هتغیز عٌَاىِت دها عاهل گفت تَاى هی درصد 95 تواداع عطح

 عولکزد ٍاتغتِ هتغیز تغییزات درصد 57 هیشاى تِ هغتقل
 ّای تحلیل طثق کِ طَری تِ کٌد. هی تثییي را عغل تَلید

 در َّا دهای تغییزات در هتحزک هیاًگیي تزرعی ٍ هَجَد
 هیاًگیي علغیَعی درجِ 5/0 افشایؼ آهدُ، عول تِ دص ؽاّیي
 هقدار تِ تَاًد هی َّاؽٌاعی ایغتگاُ در َّا ی عاالًِ دهای
 خزٍجی کِ ّواًطَر تکاّد. آى عاالًِ تَلید اس تي 40 حدٍد
 علوی ّای گشارػ دّد، هی ًؾاى هقیاط تشرگ ّای هدل

 در دها علغیَعی درجِ 8/0 تا 6/0 افشایؼ اس حاکی پیاپی
  اعت. کؾَر جغزافیایی ّای پٌِْ تیؾتز
 در تَجْی قاتل طَرتِ تَاًد هی دها افشایؼ ایي آًکِ حال
 دٍ رًٍد تزعی ًتایج تاؽد. اثزگذار کؾَر در عغل تَلید

 ایغتگاُ در هیالدی 2018-2008 آهاری دٍر طی در ؽاخص
 تعداد گزم حدی ؽاخص کِ داد ًؾاى دص يیؽاّ عیٌَپتیک

 کِ یدرحال دارد. افشایؾی رًٍد (  SU) تاتغتاًی یرٍسّا
 (TNn) رٍساًِ حداقل دهای هاّاًِ کویٌِ زدع حدی ؽاخص

 کاّؼ دٌّدُ ًؾاى ًتایج یطَرکل تِ .اعت کاّؾی رًٍد دارای
 اعت. دادى رخ حال در عزد یدادّایرٍ ٍقَع فزاٍاًی ٍ ؽدت

 در گزم حدی یدادّایرٍ ٍقَع تعداد تغییزات تِ تَجِ تا لذا
 دارد. افشایؾی رًٍد یتَجْ قاتل طَر تِ هطالعِ هَرد سهاًی دٍرُ
 تیٌی پیؼ را تاال دهاّای در عولکزد کاّؼ خطز تَاى هی

 ًوَد.
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 621................................................................................................ ............................................... سًبَرعغلبیٌی عولکزد  بز پیؼکلیوبتَلَصی بزرعی عَاهل بیَ

 ؽٌبعی اقلین ٍ َّا عٌبصز تأثیز بزرعی پضٍّؼ ایي ّذف   
 ٍ سًبَرعغل هحصَل عولکزد بز اقلیوی حذی ّبی ًوبیِ ٍ

 عَاهل طزیق اس سًبَرعغل عولکزد بیٌی یؼپ ّوچٌیي
 .اعت بَدُ یزُهتغ چٌذ رگزعیَى اس اعتفبدُ بب بیَکلیوبتَلَصی

 ٌذهبً اقلیوی عٌبصز اس یک ّز ّوبغتگی هقذار هٌظَر بذیي
 ٍ ؽذ هحبعبِ هحصَل عولکزد بب ببد عزعت ٍ ببرػ دهب،

 گذاریتأثیز هیشاى .ؽذ تعییي دار یهعٌ ٍ هْن اقلیوی عٌبصز
 بِ رٍػ آًبلیش ٍاریبًظ ًیش ٍابغتِ هتغیز بز هغتقل هتغیز

 ؽذُ اًجبم ّبی یرعبز بِ تَجِ بب .ؽذ تعییيرگزعیَى 
 اقلیوی هتغیز تأثیز تحت بیؾتز سًبَر عولکزد ؽذ هؾخص

 خطی رگزعیَى هذل ًتبیج طبق اعت. (عبالًِ یدهب هیبًگیي)
 اعت. سًبَرعغل عولکزد بب داری یهعٌ رابطِ دارای دهب

 عولکزد بب رابطِ در دهب عَاهل عبیز بیي اس کِ ؽذ هؾخص
 ٍ قبلْزی تحقیق ًتبیج بب کِ اعت اّویت دارای هحصَل
 عَاهل بیي اس کِ دادًذ ًؾبى ایؾبى اعت. ّوغَ (1) ّوکبراى

 بب ّوچٌیي اعت. بیؾتزی اّویت داری دهب ًبَرس بز گذارتأثیز
 ًؾبى کِ دارد هطببقت (8) جاللی ٍ یيگلچ تحقیق ًتبیج
 طی لذا دارد. تأثیز سًبَرعغل تَلیذ بز اقلیوی عٌبصز دادًذ
 هَردهطبلعِ هٌطقِ در (2068-2008) آهبری دٍرُ

 ٍ اًذ داؽتِ یتَجْ قببل تغییزات گزم ٍ عزد حذی یّب ؽبخص
 حذی یرخذادّب ٍ َّا دهبی افشایؼ بب هطبلعِ هَرد هٌطقِ

 اس کِ اعت بَدُ ّوزاُ عزهب حذی کبّؼ ٍ ببال حزارت درجِ
 ًتبیج ایي .اعت هٌطقِ در عولکزد کبّؼ هْن ٍ عوذُ عَاهل
 بزرعی بب کِ اعت. (61) تهطبلعب ًتبیج بب ّوغَ رًٍذ بزرعی

 سهبًی دٍرُ در گٌذم عولکزد بز َّایی ٍ آة یذادّبیرٍ اثز
 ٍ ببال حزارت درجِ یذادّبیرٍ کِ دادًذ ًؾبى هؾخص

 عولکزد کبّؼ ببعث داری یهعٌ طَر بِ حذی یّب ببرػ
 (60) ّوکبراى ٍ گزاى کَسُ ًتبیج بب ّوغَ ّوچٌیي .ؽًَذ یه

 ٍ حذی یّب ؽبخص افشایؼ داد ًؾبى آًبى ًتبیج کِ اعت
 سعفزاى عولکزد کبّؼ ببعث عزد یّب ؽبخص کبّؼ

 حذی ؽزایط کِ دریبفتٌذ (68) فزاًغِ در تحقیقی در .ؽَد یه
 تحت را کؾبٍرسی هحصَالت تَلیذ تَاًذ یه ؽذت بِ اقلیوی

 بب گزدد. هحصَالت عولکزد کبّؼ ببعث ٍ دّذ قزار تأثیز
 بز حزارت درجِ ًَعبًبت ٍ دهب کٌٌذُ ییيتع ًقؼ بِ تَجِ

 یؼبزافشا هبٌی ًتبیجتحلیل  اعبط بز ٍ سًبَرعغل عولکزد
 تغییز ؽزایط تحت ببال حزارت درجِ ٍ ٍقَع حذی یرخذادّب

 ؽذ. خَاّذ اقلیوی رٍیذاد ایي اس أثزهت ًیش لعغ عولکزد اقلین
 در اعتفبدُ جْت ببالیی اّویت اس هغئلِ ایي بِ تَجِ
 عغل سًبَر یّب فزآٍردُ ٍ آى اقتصبدی صزفِ ٍ ّب یشیر بزًبهِ
یببی ٍ  در هذیزیت هکبى دهب تغییز چگًَگی بِ تَجِ لذا دارد.

 گؾب راُ ،تَاًذ هیّبی آى  کَچ سًبَر عغل ٍ تَلیذ فزاٍردُ
 ببؽذ.
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Abstract 
   Climatic variables are among the factors influencing the performance of various crop and livestock 
products. Considering the advanced climate change, the impact of climate indicators on livestock 
production can present serious challenge for producers. Crop yields prediction is one of the most 
important issues in the food security debate to increase the economic efficiency of livestock production. 
In this research, the relationship between climatic elements and indicators with honey bee function in 
Shahindej was investigated. The length of the statistical period was    years from      to     . First, 
elements and climatic indices that were highly correlated with product yield were identified. Then, by 
default, the honey yield prediction model was presented. The validity of the model is based on the 
linearity of the relationship between independent and dependent variables, then the normal distribution of 
the error values and the independence of the error values. In the end, the normal distribution of the 
dependent variable was tested. Output of the model results showed that product performance with 
temperature was significant. The accuracy of the honey performance model with a RMSE was    . 
Therefore, it can be said with great accuracy that the effect of climate change on a half-degree increase in 
temperature will reduce honey performance by about    tons per year. The results of the study of the 
trend of cold and cold climate indicators presented by the World Meteorological Organization's Climate 
Change Detection Panel, Indicates that the region under study is experiencing a warming process. 
Therefore, changes in bee function were mainly influenced by climatic factors. 
 
Keywords: West Azerbaijan, Economic, Climate Fluctuations, Climate Indicators, Modeling 
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