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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

چکیده:

هـدف از انجـام تحقیـق حاضر شناسـایی گیاهـان دارویی مورد 
اسـتفاده زنبورعسـل و تعییـن میـزان جذابیـت آن هـا در مراتـع 
ییلاقـی چهاربـاغ اسـتان گلسـتان اسـت. بدیـن منظـور، جهـت 
دارویـی،  گیاهـان  بـه  نسـبت  زنبورعسـل  رفتارشناسـی  بررسـی 
تعـداد 100 پـلات یـک مترمربعـی تا شـعاع 1500 متـری از اطراف 
زنبورسـتان انداختـه شـد و مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بـه طـوری 
کـه درصـد پوشـش گیاهـی هـر یـک از گیاهـان در پـلات مـورد نظر 

ثبـت گردیـد و ترکیـب گونه ها محاسـبه شـد. بـرای تعییـن میزان 
جذابیـت گیاهـان مـورد اسـتفاده زنبورعسـل سـه معیـار زمـان، 
تعـداد زنبـور و فاصله در نظر گرفته شـد. نتایج نشـان داد که تعداد 
37 گونـه مـورد اسـتفاده زنبـور عسـل هسـتند کـه بـه 16 خانـواده 

گیاهـی تعلق داشـتند.
بطوریکـه بیشـترین درصد خانـواده های گیاهی مورد اسـتفاده 
بـا 21/62  برابـر  بـه خانـواده هـای مرکبـان  زنبـور عسـل مربـوط 
درصـد، نعنائیـان برابـر بـا18/92 درصـد و بقـولات برابـر بـا 16/22 
درصـد را شـامل  شـدند. بـرای  تعییـن جـذاب تریـن گونـه، پنـج 

بهاره بهمنش1، مجید محمداسمعیلی2، محمدرضا شهرکی3، ابراهیم غلامعلی پور علمداری4، معصومه نعیمی4 

1-  استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
2- دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

3- کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان

4- استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
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گیـاه دارویـی آویشـن، کاسـنی، گـون، گل ماهـور و مریـم نخـودی 
بـه عنوان گیاهـان دارویی غالب منطقه انتخاب شـدند. بیشـترین 
قـرار  زنبورسـتان  مـکان  متـری  تـا 500  فاصلـه  در  زنبـور  تعـداد 
داشـتند و در بـازه زمانـی صبـح بیشـترین تعـداد زنبـور از شـهد و 
گـرده گیاهـان دارویی اسـتفاده مـی کردند. بـرای کل منطقـه نیز، 
بـه ترتیـب گـون، آویشـن، گل ماهـور، کاسـنی و مریـم نخـودی 

بالاتریـن امتیـاز جذابیـت را کسـب کردنـد.
واژه های کلیـدی: زنبور عسـل، گیاهـان دارویـی، جذابیت، 

مراتـع چهارباغ

مقدمه

علوفـه،  تولیـد  شـامل  مراتـع  از  منظـوره  بـرداری چنـد  بهـره 
غیـره،  و  زنبـورداری  دارویـی،  و  صنعتـی  مصـارف  گردشـگری، 
عـلاوه بـر بهبـود وضعیـت اقتصـادی بهـره بـرداران، سـبب بهتـر 
شـدن وضعیـت خـاک، آب و پوشـش گیاهـی شـده و در حقیقـت 
زمینـه سـاز مدیریت اصولـی مراتع و گامی به سـوی توسـعه پایدار 
محسـوب می شـود. با توجه به روند تغییرات شـیوه زندگی انسـان 
بـا گذشـت زمـان و دخـل و تصرف هـای یک بعـدی در زیسـت بوم 
هـای طبیعـی، لازم اسـت مراتـع از جنبـه هـای دیگر نیز اسـتفاده 
و مدیریـت شـوند. موفقیـت در امر پرورش و نگهداری زنبورعسـل 
بسـتگی بـه دانـش و اطلاعـات لازم در مـورد رفتـار و فعالیـت های 
گیاهـان  انـواع  از  آگاهـی  گیاه-شناسـی،خصوصًا  اطلاعـات  آن، 
دارد  هـا  آن  گلدهـی  دوره  و  انتشـار  مناطـق  زا،  گـرده  و  شـهدزا 

)کریمـی و همـکاران، 1386(.
لـذا لازم اسـت ضمـن شناسـایی توانمنـدی مناطـق مختلـف 
از طریـق مطالعـه عناصـر اکوسیسـتم طبیعـی، پوشـش گیاهـی 
مـورد اسـتفاده زنبورعسـل نیـز مـورد مطالعـه قـرار گیـرد. از ایـن 
رو بـه منظـور بهـره بـرداری صحیـح از قابلیـت های منابـع طبیعی 
در راسـتای اسـتفاده از جنبـه هایـی ماننـد زنبـورداری، نیـاز بـه 
پتانسـیل  شـناخت  زمینـه  در  دقیـق  و  جامـع  اطلاعـات  تولیـد 
گیاهـان منطقـه در پـرورش و نگهـداری زنبورعسـل اسـت )امیری 
بیـان دیگـر، اطـلاع دقیـق زنبـورداران  بـه  و همـکاران، 1391(. 
از زمـان گلدهـی گونـه هـای مـورد اسـتفاده زنبورعسـل و نـوع و 
میـزان جذابیـت گیاهـان مورد اسـتفاده زنبورعسـل، مـی تواند به 
مدیریـت زنبـورداری، از جملـه تنظیـم و سـاماندهی زمـان کـوچ، 
امـکان تهیـه عسـل از گونه های خـاص گیاهی کمک زیـادی نماید 
و در نهایـت در افزایـش تولیـد عسـل از کلنـی هـای زنبورعسـل و 
ایجـاد اشـتغال مـردم شـهری و روسـتایی در این حرفـه، مؤثر قرار 
گیـرد )رسـتگار و همـکاران، 1387(. عـلاوه بـر کسـب اطلاعـات، 

پذیـرش اصل اسـتفاده چند منظـوره از مراتع )گردشـگری، تولید 
علوفـه، مصارف صنعتـی و دارویی، زنبورداری و غیره( زمینه سـاز 
مدیریـت اصولـی شـده و عـلاوه بـر افزایـش درآمـد بهـره بـرداران، 
سـبب حفاظت خـاک و آب، جلوگیری از فرسـایش خاک، افزایش 

پوشـش گیاهـی و غیـره مـی گـردد )فدایـی و همـکاران، 1390(.
از طرفـی، پـرورش زنبورعسـل مـی توانـد بـه عنوان یـک منبع 
ارزشـمند در معیشـت مردم روسـتایی باشـد. به طوری که با توجه 
بـه درآمـد محـدود در مناطـق روسـتایی، پـرورش زنبورعسـل می 
توانـد بـه طـور قابـل توجهی بـه امنیـت معیشـت مردم کمـک کند 
(Bogale, 20091 ). پـرورش و نگهـداری زنبورعسـل، نیازمنـد 
داشـتن دانـش کافـی در خصـوص رفتارشناسـی زنبـور، اطلاعـات 
گیـاه شناسـی، خصوصـًا آگاهـی از انـواع گیاهان شـهدزا و گـرده زا 
دارد. شناسـایی گیاهـان بـه عنـوان منبـع اصلـی تولیـد عسـل کـه 
یکـی از مـواد غذایی مهم با طعم دلپذیر اسـت، همـواره از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار بوده اسـت، زیرا تنهـا منبع تغذیه زنبور عسـل 
و تأمیـن کننـده سـلامت کلونـی زنبورهـا، دانه هـای گـرده گیاهان 

مورد اسـتفاده اسـت.
بسـیار  اثـرات  دارای  منطقـه  یـک  در  دار  گل  گیاهـان  تنـوع 
مهمـی بـر روی عسـل تولیدی بـه وسـیله زنبورهـا دارد؛ بنابراین، 
شناسـایی گیاهـان شـهدزا و یـا گـرده زا در تغذیـه زنبورعسـل مـی 
تواند نقش مهمی داشـته باشـد. شناسـایی این گیاهان و دانسـتن 
زمـان گلدهـی آن ها مـی تواند کمک زیـادی به نگهـداری و تعیین 
محـل کلونی زنبورعسـل نمایـد؛ همچنین مـی تواند تأثیـر زیادی 
در کیفیـت و مقدار عسـل تولیدی داشـته باشـد )توپچـی و علمی، 
1388(. بنابرایـن، دانـش زنبـورداران در زمینه شناسـایی گیاهان 
مـورد اسـتفاده زنبورعسـل و میـزان جذابیـت آن هـا بـرای زنبـور، 
مـی توانـد نقـش مهمـی در مدیریـت زنبورسـتان هـا و همچنیـن 
میـزان و نـوع عسـل تولیـدی داشـته باشـد. بـه بیـان دیگـر، اگـر 
پـرورش دهنـده زنبورعسـل اطلاعـات خوبـی در زمینـه گیاهـان 
مصرفـی زنبورعسـل داشـته باشـد، در طـول دورة گلدهـی گیاهان 
در جنـگل و مرتـع، مـی توانـد در زمـان هـای مناسـب کندوهـای 
خـود را حرکـت داده و منطقـه ای بـا شـرایط مناسـب را انتخـاب 
نمایـد. ایـن امر باعـث پاییـن آوردن صـرف هزینه های بسـیار بالا 
در پـرورش زنبورعسـل بـه خصوص هزینـه های تهیه شـکر جهت 

.(Bogale, 2009) .تولیـد شـهد، مـی گـردد
نیز دانش بومی و تجربی زنبورداران را در بهبود شرایط پرورش 
زنبورعسل مؤثر دانسته و معتقد است خیلی از مسائل در زمینه 
می  دست  به  ساله  چندین  تجربه  طریق  از  زنبورعسل  پرورش 

1- Abebe

بهمنش و همکاران: مطالعه رفتار شناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ
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آید. از این رو، شناسایی گیاهان شهدزا و گرده زا بر اساس دانش 
و تجربه چندین ساله، می تواند کمک شایانی به توسعه پرورش 

.( Abate, 2011) زنبورعسل کرده و آن را تضمین نماید
بـا توجه بـه مطالب فـوق الذکر و همچنیـن اهمیت زنبـورداری 
بـرای مـردم بومـی منطقه مـورد مطالعـه، تحقیق حاضر بـه دنبال 
شناسـایی گیاهـان و تعییـن جذابیـت تریـن گونـه هـای دارویـی 
مـورد اسـتفاده زنبـور عسـل در مراتـع ییلاقـی چهاربـاغ اسـتان 

است. گلسـتان 
 

منطقه مورد مطالعه

منطقـه چهاربـاغ در ارتفاعـات بـالای دامنـه های شـمالی البرز 
و در جنـوب شهرسـتان گـرگان قـرار دارد. فاصلـه ایـن منطقـه از 
شهرسـتان گـرگان حـدود 50 کیلومتـر اسـت. در واقـع، منطقـه 
ای کوهسـتانی بـوده کـه در حـوزه آبخیـز نـکارود، بیـن دو اسـتان 
گلسـتان و سـمنان اسـت. ایـن محـدوده از حـوزه آبخیـز رودخانـه 
چهارباغ از مراتع ییلاقی مشـجر گرگان می باشـد و مسـاحت آن بر 
مبنای نقشـه های 1:25000 سـازمان نقشـه برداری کشـور 4696 
هکتار می باشـد )مقصودلونژاد، 1389(. متوسـط بارندگی سـالانه 
305 میلـی متـر بـوده و متوسـط دمـای سـالانه در ارتفـاع 2200 
متـری برابـر 7 درجـه سـانتی گـراد بـوده اسـت کـه درجـه حـرارت 
ماهانـه مربـوط بـه بهمـن مـاه معـادل 2/8- درجـه سـانتی گـراد و 
بیشـترین درجـه حـرارت متوسـط ماهانـه مربـوط بـه مـرداد مـاه 
معـادل 17/3 درجـه سـانتی گراد می باشـد. نـوع اقلیـم در منطقه 
چهاربـاغ بـا اسـتفاده از روش دومارتـن تعییـن گردید  که نشـان از 

اقلیـم نیمه خشـک ایـن ناحیـه اسـت )بهمنـش، 1385(.

اقدامات انجام شده

روش بررسی
در این تحقیق جهت بررسـی رفتارشناسـی زنبورعسـل نسبت 
بـه گیاهـان دارویـی در منطقـه معـرف مرتع سـرعلی آبـاد از مراتع 
مـورد  زنبورسـتان  اطـراف  از  متـری   1500 شـعاع  تـا  چهاربـاغ، 
بررسـی قـرار گرفـت و تعـداد 100 قـاب پـلات یـک مترمربعـی بـر 
روی سـه ترانسـکت خطـی فرضـی انداختـه شـد. در داخـل هـر 
یـک از پـلات هـا، درصد پوشـش هر یـک از گونه هـای گیاهی ثبت 
گردیـد. کلیـه گیاهـان در محـدوده منطقه نمونـه بـرداری نیز پس 
از جمـع-آوری، جهت شناسـایی بـه هرباریوم انتقال داده شـد. به 
طـوری کـه نحـوه جمـع آوری داده هـا به صـورت شـماتیک در زیر 

ارائه شـده اسـت:

بـرای تعیین میزان جذابیت گیاهان مورد اسـتفاده زنبورعسـل 
سـه معیـار زمـان، تعـداد زنبـور و فاصلـه در نظـر گرفته شـد. برای 
 ،(Thymus kotchyanus) ایـن منظور پنج گیـاه دارویـی آویشـن
Astragalus gossipi�) گـون ،(Cichorium intybus)  کاسـنی
nus(، گل ماهـور (Verbascum phlomoides) و مریـم نخـودی 
(Teucrium polium) بـه عنـوان گیاهـان دارویـی غالـب منطقه، 
در هـر یـک از فواصل شـامل از مرکز زنبورسـتان تـا 500 متر، 500 
تـا 1000 متـر و 1000 تـا 1500 متـر، انتخـاب شـدند. بـا توجـه به 
مرحلـه گلدهـی و انـدام گیاهـی گل در گیاهـان مـورد نظـر، تعـداد 
زنبورهـای ملاقـات کننـده نیـز بـر روی هـر یـک از ایـن گونـه ها در 
زمـان ثابـت پنـج دقیقـه ای در سـه نوبـت چرایـی صبـح، ظهـر و 
بعدازظهـر، در فواصـل بازدیـد ده روزه، و در سـه مرحلـه بازدیـد، 
بررسـی و ثبـت گردیـد. در هر مشـاهده نـوع فعالیت زنبورعسـل از 
نظـر جمع آوری شـهد یـا گرده و یا هـر دو ثبت گردید. از شـمارش 
تعـداد زنبورعسـل و مـدت زمـان اسـتفاده از هـر یـک از گونـه های 
منتخـب بـرای تجزیـه و تحلیـل آمـاری و تعییـن میـزان جذابیـت 
اسـتفاده گردیـد. بـه ایـن ترتیب که داده هـای حاصل از سـه تکرار 
بـرای هـر تیمـار مرتبـط باگونـه هـای گیاهـی دارویـی در هـر روز با 

هـم جمـع گردید. 
بـرای ایـن کـه نسـبت سـهم هـر گونـه از کل تعـداد زنبورهـا در 
هـر مرحلـه بازدید مشـخص گـردد، مجموع تعـداد زنبور اسـتفاده 
کننـده از هـر گونـه در زمـان مـورد نظـر بـر کل تعـداد زنبـور عسـل 
درصـد  آمـده  دسـت  بـه  عـدد  گردیـد.  ضـرب  در 100  و  تقسـیم 
شـاخص نسـبی جذابیـت برای هـر گونه در هـر مرحله بوده اسـت.
برای تعیین میزان جذابیت از طریق ثبت مدت زمان استقرار 
زنبور عسل روی گل اقدام شد بدین ترتیب که همزمان با شمارش 
تعداد زنبور عسل روی گل های هر گونه گیاه، مدت زمان استقرار 

مکان 

رنبورستان

شکل 1( شکل نمونه گیری در اطراف زنبورستان
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ثبت  زمان  شد.  گیری  اندازه  کورنومتر  توسط  زنبورها  از  یک  هر 
و  تجزیه  روش  گرفت.  قرار  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  مبنای  شده 
تحلیل داده ها جهت تعیین شاخص نسبی جذابیت مانند تعیین 
میزان  بعد،  مرحله  در  بود.  عسل  زنبور  تعداد  طریق  از  جذابیت 
صورت  بدین  شد.  محاسبه  جذابیت  شاخص  طریق  از  جذابیت 
که جهت تعیین شاخص جذابیت گونه های گیاهی در هر مرحله 
بازدید، دو شاخص نسبی زمان نشستن زنبور بر روی گل و تعداد 
زنبور بر روی گل هر گیاه با هم تلفیق گردیدند. سپس مجموع این 
و  )رستگار  گرفته شد  میانگین  و  گردیده  با هم جمع  دو شاخص 

همکاران، 1387(: فرمول 1

 
نسـبی  شـاخص   =Rn مرحلـه؛  هـر  در  جذابیـت  شـاخص   =Is
تعـداد زنبـور روی هـر گیـاه در هـر مرحلـه؛ Rt= شـاخص نسـبی 

زمـان اسـتقرار زنبـور روی هـر گیـاه در هـر مرحلـه
بازدید  مطالعه   مورد  منطقه  از  مرحله  سه  که  این  به  توجه  با 
انجام شد، شاخص جذابیت سه مرحله با هم جمع شدند. مجموع 
این اعداد وارد نرم افزار SPSS  شدند و بر اساس اختلاف واریانس، 

میزان جذابیت در پنج کلاس طبقه بندی شدند.  
گونـه هـای بـا جذابیـت عالـی در کلاس I، گونه های بـا جذابیت 
خـوب در کلاس II ، جذابیـت متوسـط در کلاس III ، گونـه هـای 
بـا جذابیـت ضعیـف در کلاس IV و گونـه هـای بـا جذابیـت خیلـی 

ضعیف در کلاس V گرفتند. 
تقویم زنبورداری با توجه به طول دوره گلدهی هر گونه گیاهی 
مشخص شد. جهت تعیین جذابیت گیاهان دارویی منتخب برای 
کل مرتع مورد مطالعه از تلفیق سه فاکتور: 1( امتیاز تعلق گرفته 
برای هر گونه با توجه به شاخص جذابیت و 2( سهم ترکیب هر گونه 

در سایت مورد نظر و 3( امتیاز تعلق گرفته برای پنج گونه گیاهی بر 
اساس شاخص نسبی جذابیت تعیین شد .

تجزیه و تحلیل داد ه ها: 

پس از شناسایی علمی گیاهان مورد بهره برداری زنبور عسل، 
دارویی  های  گونه  از  کننده  استفاده  عسل  زنبور  تعداد  بررسی 
منتخب در محدوده مورد مطالعه در زمان ثابت پنج دقیقه ، مدت 
از  دقیقه  پنج  ثابت  زمان  در  زنبور عسل  فعالیت  و  استقرار  زمان 
گیاهان مورد نظر و شاخص جذابیت حاصل از تلفیق تعداد و مدت 
زمان استقرار زنبور عسل بر روی بر روی گیاهان دارویی، در مرحله 
بعد، داده های حاصل از شمارش تعداد و مدت زمان استقرار روی 
گیاهان مورد ملاقات زنبور عسل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد 

تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

مشاهدات و نتایج کاربردی

در پلات هـای مسـتقر شـده در محـدوده مـورد مطالعـه،  تعداد 
گیاهـی  خانـواده   16 از  عسـل  زنبـور  اسـتفاده  مـورد  گونـه   37
شناسـایی شـدند. نتایـج بیانگـر ایـن مسـئله بـود کـه بیشـترین 
درصـد خانـواده هـای گیاهـی مـورد اسـتفاده زنبـور عسـل مربوط 
بـه خانواده هـای مرکبـان (Asteraceae) 21/62 درصـد، خانواده 
بقـولات  خانـواده  و  درصـد   18/92  (Lamiaceae) نعنائیـان 
(Fabaceae) 16/22 درصـد را شـامل مـی شـدند. دوره گلدهـی 
گیاهـان در منطقـه مـورد مطالعـه بررسـی شـد و همچنیـن میزان 
فعالیـت زنبـور بـر روی ایـن گیاهـان طبـق 4 طبقـه عالـی، خـوب، 
متوسـط و ضعیـف بـر اسـاس زمـان اختصـاص یافتـه بـر روی هـر 

کـدام اژ آنهـا مـورد مطالعـه قـرار گرفـت )جـدول 1(.

جدول1( لیست گیاهان مورد استفاده از زنبور عسل در مراتع چهارباغ

  

Acantholimon pterostegium

Acanthophyllum microcephallum

Achillea millefolium

Acroptilon repens

Agropyron cristatum

 

Plumbaginaceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Asteraceae

Gramineae

 

کلاه میرحسن

چوبک

بومادران

تلخه

علف گندمی

  

اواسط خرداد- اواسط مرداد

اواسط خرداد- اواسط مرداد

اواخر اردیبهشت-اواسط تیر

اواخر اردیبهشت-اوایل تیر

اواخر خرداد-اواسط مرداد

 

1

2

3

4

5

  

*

 

*

*

 

*

*

میزان فعالیت زنبور

عالینام فارسیخانوادهگونه  دوره گلدهی ضعیفمتوسطخوب ردیف

بهمنش و همکاران: مطالعه رفتار شناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ
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Alhagi camelorum

Alyssum inflatum

Artemisia aucheri

Astragalus gossypinus

Berberis vulgaris

Bromus persicum

.Cichorium intybus L

Cirsium arvensis

.Cousinia sp

Echinops ritrodes

Eryngium billardieri

Euphorbia chievadenia

Festuca ovina

Juniperus polycarpus

Marrubium vulgare

Medicago regidula

Medicago sativa

Noaea mucronata

Onobrychis cornuta

Peganum harmala

Phlomis olivieri

Plantago major

Polygonum multiflorum

Salvia sclarea

Stachys lavandulifolia

Stipa barbata

Taraxacum officinallis

Fabaceae

Cruciferae

Asteraceae

Legominosae

Berberidaceae

Gramineae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Umbelliferae

Euphorbiaceae

Gramineae

Cupressaceae

Lamiaceae

Fabaceae

Fabaceae

Chenopodiaceae

Fabaceae

Zygophyllaceae

Lamiaceae

Plantaginaceae

Polygonaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Gramineae

Asteraceae

خارشتر

قدومه

درمنه کوهی

گون پنبه ای

زرشک 

علف پشمکی

کاسنی

کنگر

هزارخار

شکرتیغال

زول

فرفیون 

علف فستوک

ارس

فراسیون

یونجه 

یونجه رسمی

خار گونی

اسپرس خاردار

اسپند

گوش بره

بارهنگ

علف هفت بند

مریم گلی

چای کوهی

گیس پیرزن

قاصدک

*

*

اواسط تیط-اواخر مرداد

اواسط تیر-اوایل شهریور

اوایل تیر-اواسط شهریور

اوایل تیر-اواخر مرداد

اواسط تیر-اواسط مرداد

اواخر خرداد-اوایل مرداد

اواخر خرداد-اواخر تیر

اواخر خرداد-اواخر تیر

اواسط خرداد-اواخر مرداد

اوایل تیر-اوایل شهریور

اوایل تیر-اواسط شهریور

اواخر اردیبهشت-اوایل شهریور

اواخر خرداد-اوایل شهریور

اواسط تیر-اواسط شهریور

اواخر خرداد-اواسط مرداد

اواخر اردیبهشت-اواخر تیر

اواخر اردیبهشت-اواخر تیر

اواسط تیر-اواسط شهریور

اواخر اردیبهشت-اواسط مرداد

اواسط تیر-اوایل شهریور

اوایل تیر-اواسط مرداد

اواخر اردیبهشت-اواخر تیر

اواخر اردیبهشت- اواخر تیر

اواخر خرداد-اواسط تیر

اواسط خرداد- اوایل مرداد

اوایل تیر-اواسط شهریور

اوایل تیر- اوایل مرداد

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

میزان فعالیت زنبور

عالینام فارسیخانوادهگونه  دوره گلدهی ضعیفمتوسطخوب ردیف

جلد10، شماره 19، سال 1398، ) 24-13 (
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Teucrium polium

Thymus kotchyanus

Trifolium repens

Verbascum phlomoides

Ziziphora clinopodioides

Lamiaceae

Lamiaceae

Fabaceae

Scrophulariaceae

Lamiaceae

مریم نخودی

آویشن

شبدر سفید

گل ماهور

کاکوتی

*

*

*

اواخر خرداد-اواسط مرداد

اواخر خرداد- اواخر تیر

اواخر اردیبهشت-اواسط تیر

اوایل تیر-اواخر مرداد

اواسط خرداد-اواسط تیر

33

34

35

36

37

*

*

میزان فعالیت زنبور

عالینام فارسیخانوادهگونه  دوره گلدهی ضعیفمتوسطخوب ردیف

 Lamiaceae ، Fabaceae، Asteraceae، ترتیـب: 
Apiaceae، Rosaceae و Cruciferae بیـان کـرده انـد. برخـی 
مطالعـات دیگـر نیـز مهـم ترین تیـره هـای گیاهی مـورد اسـتفاده 
قـرار  ارزیابـی  مـورد   Lamiaceae و    Astraceae را  زنبورعسـل 
داده اند)امیـری و همـکاران، 1391(. همچنیـن گونـه هـای مـورد 
اسـتفاده زنبـور عسـل را بـه ترتیـب مرکبـان، بقـولات، نعنائیـان، 
گل سـرخیان و شـب بوئیـان اعـلام نموده انـد )اسـدی و همکاران، 
1376(. ایـن یافتـه بـا نتایـج به دسـت آمـده از تحقیقـات )کریمی 
و همـکاران، 1386( هـم سـویی دارد. بـه طـوری کـه ایشـان نیـز 
معتقدند که زنبورعسـل بیشـتر نیاز روزانه خـود را از گیاهان علفی 
تأمیـن مـی کند. نتایج به دسـت آمده از تحقیق حاکی از آن اسـت 
کـه زنبورعسـل بیشـتر از گیاهانـی کـه مولـد هـم شـهد و هـم گـرده 
هسـتند بیشـتر اسـتفاده مـی کنند؛ ایـن یافتـه را نتایـج مطالعات 
)صباغـی و همـکاران، 1380( مـورد تأییـد قـرار مـی دهـد. از بین 
گیاهان شناسـایی شـده مورد اسـتفاده زنبور عسـل در مراتع مورد 

بررسـی، پنـج گونـه کـه میـزان فعالیت زنبـور بـر روی آنهـا بیش از 
 Thymus kotchyanus، Teucrium polium  بقیـه بـود شـامل
و    ،  Astragalus gossypinus، Verbascum phlomoides
Cichorium intybus L بـه منظـور مشـخص کردن جـذاب ترین 

گونـه دارویـی مـورد اسـتفاده زنبـور عسـل انتخاب شـدند. 
آنالیـز واریانـس طـرح فاکتوریـل نشـان داد میزان زمـان صرف 
شـده در بیـن گونـه هـای مختلـف گیاهـی دارای اختـلاف معنـی 
دار در سـطح یـک درصـد مـی باشـد. همچنیـن زمان صرف شـده 
در فواصـل مختلـف دارای تفـاوت معنـی دار در سـطح پنـج درصد 
و زمـان صـرف شـده در بیـن زمان هـای مختلـف نمونـه بـرداری 
)صبـح، ظهر و شـب( دارای تفاوت معنی دار می باشـد. همچنین 
نتایـج آنالیـز واریانـس نشـان داد اثـر متقابل گیـاه و فاصلـه از مرکز 
زنبورسـتان، فاصلـه و زمـان نمونـه بـرداری، گیـاه و زمـان نمونـه 
بـرداری، و همچنیـن گیـاه، فاصلـه و زمـان نمونه بـرداری و فاصله 

معنـی دار نشـده اسـت )جـدول 2(. 

جدول2( آنالیز واریانس میزان زمان صرف شده برای گونه های دارویی مورد مطالعه

منبع تغییرات

Corrected Model

Intercept

گونه گیاهی
فاصله

زمان نمونه برداری )صبح، ظهر، عصر(
گیاه * فاصله

فاصله * زمان نمونه برداری
گیاه * زمان نمونه برداری

گیاه * زمان نمونه برداری* فاصله
خطا
کل

Corrected Total

مجموع مربعات

2070/475a

21803/727
643/661
248/252
410/582
110/619
170/859
217/519
203/989

2976/749
26850/951
5047/225

درجه آزادی

44
1
4
2
2
8
4
8

16
90

135
134

میانگین مربعات

47/056
21803/727

160/915
124/126
205/291
13/827
42/715
35/315
12/749
33/075

F

1/423
659/221

4/865
3/753
6/207
0/418
1/291
1/068
0/385

.Sig

0/08
0/000
0/001
0/027
0/003
0/907
0/279
0/393
0/983

a. R Squared = .410 (Adjusted R Squared = .122)

بهمنش و همکاران: مطالعه رفتار شناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ
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مقایسـه میانگیـن بـر اسـاس آزمـون دانکـن نشـان داد در بیـن 
 Teucrium polium گونـه های گیاهـی دارویی منتخـب، گونـه ی
بیشـترین زمـان صـرف شـده را بـه خـود اختصـاص داده و با سـایر 

گونـه هـا دارای تفـاوت معنـی دار می باشـد. سـایر گونه هـا تقاوت 
معنـی داری بـا یکدیگر نداشـتند )شـکل 2(.

شکل 2( نتایج زمان صرف شده بر روی هر کدام از گونه های دارویی مورد بررسی

شکل 3( مقایسه فاصله از مکان زنبورستان و زمان صرف شده در هر یک از فواصل

نتایـج گـروه بنـدی فواصـل مختلـف نمونـه بـرداری نشـان داد 
بیشـترین زمـان صـرف شـده توسـط هـر زنبـور در فاصلـه ی 500 
متـری بـوده اسـت کـه بـا دو فاصلـه دیگـر دارای تفـاوت معنـی دار 
مـی باشـد. کمتریـن زمـان صـرف شـده توسـط هـر زنبـور بـرای 

برداشـت شـده در فاصلـه ی 1000 متـری بـود کـه با فاصلـه 1500 
متـری تفـاوت معنـی دار نداشـت امـا دارای اختـلاف معنـی دار بـا 

فاصلـه ی 500 متـری بـود )شـکل 3(.

بررسـی نتایـج گروه بندی زمان صرف شـده در بـازه های نمونه 
بـرداری متفـاوت نشـان داد کمتریـن زمـان مربـوط بـه عصـر بـوده 
اسـت کـه دارای تفـاوت معنـی دار بـا دو زمـان دیگـر بـوده اسـت. 

بیشـترین زمـان نمونـه بـرداری مربـوط به بـازه صبح بود که بـا بازه 
ظهـر تفـاوت معنـی دار نداشـت امـا بـا زمـان نمونـه بـرداری عصـر 

تفـاوت معنی دار داشـت )شـکل 4(.
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شکل 4( رابطه زمان نمونه برداری و زمان صرف شده توسط زنبور در هر یک از مقاطع زمانی

نتایـج آنالیـز واریانس نشـان داد متوسـط تعداد زنبور اسـتفاده 
کننـده در بیـن گونـه هـای مختلـف بررسـی شـده دارای تفـاوت 
معنـی دار در سـطح یـک درصـد می باشـد. همچنین تعـداد زنبور 
در فواصـل مختلـف و در بـازه هـای زمانـی مختلـف نمونه بـرداری 

نیـز دارای اختـلاف معنـی دار در سـطح یـک درصـد اسـت. اثـر 
متقابـل گیـاه و زمـان نمونـه بـرداری نیـز معنـی دار در سـطح یـک 
درصـد اسـت. سـایر اثـرات متقابـل بیـن تیمارهـا معنـی دار نشـد 

)جـدول 3(.

جدول3( آنالیز واریانس تعداد زنبور استفاده کننده در بین گونه های مختلف

منبع تغییرات

Corrected Model

Intercept

گونه گیاهی

فاصله

زمان نمونه برداری )صبح، ظهر، عصر(

گیاه * زمان

فاصله * زمان نمونه برداری

گیاه * زمان نمونه برداری

گیاه * زمان نمونه برداری* فاصله

خطا

کل

Corrected Total

مجموع مربعات

185/333a

1500

45/704

30/400

64/711

6/785

5/156

23/363

9/215

92/667

1778

278

درجه آزادی

44

1

4

2

2

8

4

8

16

90

135

134

میانگین مربعات

4/212

1500

11/426

15/200

32/356

0/848

1/289

2/920

0/576

1/030

F

4/091

1456/835

11/097

14/763

31/424

0/824

1/252

2/836

0/559

.Sig

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/584

0/295

0/007

0/906

a. R Squared = .667 (Adjusted R Squared = .504)

نتایـج آزمـون دانکـن بـرای تعـداد زنبـور در گونه هـای مختلف 
نشـان داد بیشـترین تعداد زنبور در هر زمان نمونه برداری مربوط 
بـه گونـه ی Teucrium pollium  بـوده اسـت کـه دارای اختـلاف 
 Cichorium ی  گونـه  باشـد.  مـی  هـا  گونـه  سـایر  بـا  دار  معنـی 
intybus کمترین تعداد زنبور را داشـته اسـت؛ اما با سـایر گونه ها 

 Astragalus gossipinus، اختلاف معنی دار نداشـت. گونه های
بـه  نیـز    Verbascum phlomoides و    Thymus kotchyanus
همـراه گونـه ی Cichorium intybus در یـک گـروه قـرار گرفتنـد 

.)5 )شکل 
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شکل 5( متوسط تعداد زنبور عسل بر روی هر یک از گیاهان دارویی مورد بررسی

نتایـج آزمـون دانکـن بـرای تعـداد زنبـور در فواصـل مختلـف 
نشـان داد بیشـترین تعـداد بـر روی هـر گونـه در فاصلـه ی 500 
متـری از کنـدو مشـاهده شـد کـه بـا فاصلـه ی 1500 متـر اختـلاف 

معنـی داری نـدارد. کمتریـن تعـداد زنبور نیـز در فاصلـه ی 1000 
متـری از کندو مشـاهده شـد که بـا دو فاصله ی دیگـر تفاوت معنی 

دار داشـت )شـکل 6(.

شکل 6( متوسط تعداد زنبور بر روی گیاهان دارویی در هر یک از فواصل تعیین شده

نتایـج نشـان داد بیـن بـازه هـای نمونه بـرداری )صبـح، ظهر 
و عصـر( بـازه صبح بیشـترین تعـداد زنبـور را به خـود اختصاص 
داده اسـت. میانگیـن تعـداد زنبور منظور متوسـط تعـداد زنبور 
اسـتفاده کننـده از هـر یـک از پنج گونه مـورد بررسـی در فواصل 
مختلـف اسـت. بـازه زمانـی صبـح بـا عصـر تفـاوت معنـی داری 
نداشـت امـا بـازه ی ظهـر کمترین تعـداد زنبـور را داشـت و با دو 

گـروه دیگـر تفـاوت معنی دار داشـت )شـکل 7(.

شکل 7( متوسط تعداد زنبور بر روی گیاهان دارویی در 
هر یک از مقاطع زمان نمونه برداری
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جدول4( امتیازدهی جذابیت گیاهان دارویی مورد استفاده زنبور عسل در منطقه مورد مطالعه

گونه

Thymus kotchyanus

Teucrium polium

Astragalus gossypinus

Verbascum phlomoides

.Cichorium intybus L

طبقه جذابیت گیاه برای زنبور

I

II

II

I

II

درصد ترکیب گیاهی

6/5

2

15

4

4

امتیاز جذابیت گیاه برای زنبور

7/5191

9/9545

8/002

7/4889

7/123

امتیاز گیاه در مرتع چهارباغ

48/87

19/91

120/03

29/9556

28/492

حضـور گیاهـان همـراه بـا جذابیت بـالا در کنـار یک گیاه سـبب  
بـالا رفتـن میـزان جذابیـت آن گیـاه بـرای زنبـور عسـل مـی گـردد 
)رسـتگار، 1387(. ایـن موجـب می گـردد که گیاهانی کـه در طبقه 
1 جذابیـت قـرار دارنـد در مقایسـه با گیاهـان با جذابیـت پایین تر 
بیشـتر مورد اسـتفاده زنبور عسـل قرار می گرفتند همانطور که در 
ایـن تحقیـق گیـاه گل ماهـور در ارتبـاط بـا مریم نخـودی جذابیت 
بیشـتری بـرای زنبـور داشـتند کـه ایـن مـی توانـد بـه علـت رویش 
گیـاه مریـم نخـودی در نزدیکـی گیاهانـی از قبیـل آویشـن باشـد.  
بیشـترین تعـداد زنبـور در فاصله تـا 500 متری مکان زنبورسـتان 
هـا قـرار داشـتند. همچنیـن در بـازه زمانـی صبح بیشـترین تعداد 
زنبـور از شـهد و گـرده گیاهـان دارویی اسـتفاده می کردنـد. امتیاز 
جذابیـت گیاهـان دارویـی مورد مطالعه بـه ترتیب متعلـق به مریم 
نخودی، گون، آویشـن، گل ماهور و کاسـنی بـود. از طرفی ترکیب  
گـون و آویشـن بیشـتر از همه و ترکیـب مریم نخودی از سـایر گونه 
کمتـر بودنـد. بنابرایـن بـرای کل منطقه بـه ترتیب گون، آویشـن، 

گل ماهـور، کاسـنی و مریـم نخـودی بالاتریـن امتیـاز جذابیـت را 
کسـب کردنـد. که بـا نتایـج تحقیـق )رسـتگار و همـکاران، 1387( 
کـه گـون را جـذاب تریـن گیـاه در گل منطقـه شناسـایی کردنـد 
مطابقـت دارد. دانـش زنبـورداران در زمینـه شناسـایی گیاهـان 
مـورد اسـتفاده زنبورعسـل و میـزان جذابیـت آن هـا بـرای زنبـور، 
مـی توانـد نقـش مهمـی در مدیریـت زنبورسـتان هـا و همچنیـن 
کمیـت و کیفیـت عسـل تولیدی داشـته باشـد. بـه بیان دیگـر، اگر 
پـرورش دهنـده زنبورعسـل اطلاعـات خوبـی در زمینـه گیاهـان 
مصرفـی زنبورعسـل داشـته باشـد، در طـول دورة گلدهـی گیاهان 
در جنـگل و مرتـع، مـی توانـد در زمـان هـای مناسـب کندوهـای 
خـود را حرکـت داده و منطقـه ای بـا شـرایط مناسـب را انتخـاب 
نمایـد. ایـن امر باعـث پاییـن آوردن صـرف هزینه های بسـیار بالا 
در پـرورش زنبورعسـل بـه خصوص هزینـه های تهیه شـکر جهت 

تولیـد شـهد، می گـردد.
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Abstract
The object of this research was to identify the medicinal plants using by honey bee and determining their 

attractiveness in the rural rangelands of Chaharbagh, Golestan province. For this purpose, to investigate the 
honey bee behavior towards medicinal plants, 100 1m2 plots were laid out in the 1500 m around bee keeping 
point. The canopy cover of each plant was recorded and the species composition was calculated. Three 
criteria consisting of time, the number of bees and distance from bee keeping point were evaluated. Results 
showed that the most plant families using by honey bees were Asteraceae equal to 21.62%, Lamiaceae 
equal to 18.92% and Fabaceae equal to 16.22%. Five plant species of Thymus kotchyanus, Teucrium polium, 
Astragalus gossypinus, Verbascum phlomoides and Cichorium intybus L. were selected as the dominant 
medicinal plant species in the study area. The most numbers of bees were in the circle of 500 m from bee 
keeping point and in the morning the most of bees were using medicinal plants. For the total area, the most 
attractive plant species was Astragalus gossypinusand and then, Thymus kotchyanus, Verbascum phlomoides, 
Cichorium intybus L.and Teucrium polium were the attractive plants. 

Key words: Honey bee, Medicinal plants, Attractiveness, Chaharbach rangelands.  
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