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  ١کیدهچ

که پرورش زنبورعسل یکی از راهکارهاي تأمین معیشت مردم در مناطق روستایی است،   با توجه به این:سابقه و هدف
شان در این راستا از اهمیت  استفاده از دانش بومی و تجربی چندین ساله زنبورداران درباره گیاهان و محیط اطراف

مطالعات و . شود راد، این دانش نامکتوب نیز به سرعت نابود میکه با مرگ این اف طوري به. زیادي برخوردار است
هاي  ترین زمینه ترین و مهم از جالب) اتنوبوتانی(تحقیقات پژوهشی ارتباطات پیچیده بین گیاهان و فرهنگ مردم 

اهان از  حاضر نیز با هدف شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل و تعیین میزان جذابیت گیپژوهش. تحقیقاتی است
 . جنگلی توسکستان در استان گلستان انجام گردیده است-دیدگاه زنبورداران در منطقه مرتعی

  

آوري  براي دستیابی به این هدف، پس از شناسایی و تفکیک گیاهان مورد استفاده زنبورعسل، به جمع: ها مواد و روش
 زنبوردار با اطالعات مناسب از 10صورت تصادفی از  نامه، به اطالعات در زمینه میزان جذابیت گیاهان با تکمیل پرسش

آوري، مستندسازي و در نهایت مورد تجزیه و  هاي زنبورداران جمع سپس اطالعات و دانسته. گیاهان، پرداخته شد
  . تحلیل قرار گرفت

  

با . سایی گردیدند تیره که مورد استفاده زنبورعسل بودند، شنا22 گونه گیاهی از 45 پس از انجام مطالعات :ها یافته
هاي گیاهی مورد استفاده  ترین تیره  از مهمCompositae و Labiatae، دو تیره دست آمده از پژوهش توجه به نتایج به

، گیاهان علفی ) درصد11/51(ترین فرم رویشی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل  بیشچنین  هم. باشد زنبورعسل می
 آن است که زنبورعسل از گیاهانی که هم مولد شهد و هم مولد گرده بیانگر پژوهشدست آمده از  بودند نتایج به

به بیان دیگر، تعداد گیاهانی که مولد شهد و گرده هستند، بیش از . کنندتر استفاده می ، بیش) درصد67/46(هستند 
ها  یافته. گیرند فاده قرار میوسیله زنبورعسل مورد است به تنهایی مولد شهد و یا مولد گرده هستند، به گیاهانی کهتعداد 

 درصد، در کالس خوب 11/31تر گیاهان با  بندي گیاهان از دیدگاه زنبورداران، نشان داد که بیش در خصوص کالسه
  . مورد ارزیابی قرار گرفتند
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. کنند  میتر از گیاهانی که مولد هم شهد و هم گرده هستند استفاده  در منطقه مورد مطالعه، زنبورعسل بیش:گیري نتیجه
چنین  ها و هم تواند نقش مهمی در مدیریت زنبورستانها براي زنبور، میشناخت گیاهان و تعیین میزان جذابیت آن

 گلدهی گیاهان در هاطالعات در زمینه گیاهان مصرفی زنبورعسل در طول دور. میزان و نوع عسل تولیدي داشته باشد
اي با شرایط  هاي مناسب کندوهاي خود را حرکت داده و منطقه  در زمانکمک کند تواند به زنبوردار جنگل و مرتع، می

خصوص  هاي بسیار باال در پرورش زنبورعسل به این امر باعث پایین آوردن صرف هزینه. مناسب را انتخاب نماید
  . گردد  هاي تهیه شکر جهت تولید شهد، می هزینه

  
   یشتدانش بومی، زنبورعسل، مع، جذابیت :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

عنوان منبع اصلی تولید عسل  شناسایی گیاهان به
که یکی از مواد غذایی مهم با طعم دلپذیر است، 

براي تعیین . همواره مورد استفاده بشر بوده است
کیفیت عسل تولیدي و خواص دارویی و غذایی آن، 

ها، شناخت  نیاز است که به منشاء جغرافیایی عسل
تر از آن بررسی   و مهماکولوژي تغذیه زنبورعسل

زیرا تنها منبع تغذیه ). 10(هاي گرده پرداخت  دانه
کننده سالمت کلونی زنبورها، زنبور عسل و تأمین

به بیان . هاي گرده گیاهان مورد استفاده است دانه
ها تأثیر زیادي در میزان تغذیه و  گلهدیگر، گرد

زنبورعسل در طول ). 9(سالمت زنبورعسل دارد 
وزانه خود، با نشستن بر روي کالله گل، شهد پرواز ر

). 5(دهد  و دانه گرده گیاهان را مورد استفاده قرار می
 تغذیهزا در  یا گردهزا و شناسایی گیاهان شهدبنابراین 

ها  تواند نقش مهمی در پرورش آنزنبورعسل می
 شناسایی این گیاهان و دانستن .)17 و 8( داشته باشد

تواند کمک زیادي به نگهداري ها میزمان گلدهی آن
چنین   هم،و تعیین محل کلونی زنبورعسل نماید

تواند تأثیر زیادي در کیفیت و مقدار عسل تولیدي  می
که توکاك و همکاران  طوري به). 19(داشته باشد 

ترین پارامترهاي  منشاء گیاهی را یکی از مهم،)2007(
 گیاهان در زمینه اتنوبوتانی. )20 (دانندکیفیت عسل می

ها در مورد استفاده زنبورعسل و تعیین جذابیت آن
   متعددي انجامهاي  جنگلی پژوهش- هاي مرتعی عرصه

طور خالصه اشاره  ها بهگرفته که به نتایج برخی از آن
اي، به بررسی  در مطالعه،)1994(فرایتاز ، گردد می

 11آوري گرده زنبورعسل در رفتار چرایی و جمع
هاي دو برداري آفریقایی، با نمونهکلونی زنبورعسل

اي از کشور برزیل پرداخته بار، در منطقه هفته یک
 گونه 62هاي دانه گرده، تعداد با آنالیز نمونه. است

عسل معرفی شد، با توجه به  گیاهی مورد استفاده زنبور
این که منطقه مورد مطالعه از نظر تأمین گرده و شهد 

 زنبورعسل مناسب در تمام طول سال براي پرورش
ی به معرفی  در پژوهش،)1990(ورنا . )7 (بوده است

هاي  منابع تولیدکننده شهد و گرده در مناطق مجاور کوه
 گونه 31 که طوري کاتماندو در نپال اشاره کرده است، به

عسل را شناسایی و تعیین  گیاهی مورد استفاده زنبور
 عسلچنین چگونگی فعالیت زنبور هم. اندجذابیت شده
آوري شهد و گرده را تعیین و فرم رویشی از نظر جمع

موراد و همکاران . )21 (گیاهان را مشخص کرده است
 ی در جنگل هازارناوو پاکستان، نیز در پژوهش،)2013(

. اند به بررسی اتنوبوتانی منابع گیاهی منطقه پرداخته
ها، مورد استفاده  گونه از مجموع گونه29که  طوري به

 هاي نتایج پژوهش. )13 ( قرار گرفته استزنبورعسل
 نشان داد که ساکنان ،)2006(اهللا و همکاران  زبیح
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 گونه گیاهی در مصارف 82مازاري بابا دره از 
 گونه مورد استفاده زنبورعسل قرار 5مختلف، فقط 

در پژوهشی گیاهان مورد استفاده . گرفته است
و نعناع آسا عسل مربوط به سه تیره مینا، پروانهزنبور

نتایج نشان داد که . )22 (در استان فارس انجام گرفت
هاي  زا متعلق به تیرههاي شهدزا و گردهترین گونه بیش

   گونه و نعناع با 38آسا با  گونه، پروانه69مینا با 
هاي گیاهی شناخته شده،  از بین گونه.  گونه است25

 گونه 54اي،  گونه درختچه47 گونه علفی، 247
.  گونه گراس هستند6اي و  گونه بوته18درختی، 

 گونه داراي 147  گونه داراي جذابیت عالی،65تعداد 
 گونه داراي جذابیت متوسط و 107جذابیت خوب، 

  چنین  هم. باشند گونه داراي جذابیت ضعیف می53
   242 گونه مولد گرده و 99 گونه مولد شهد، 29

عات نتایج مطال). 11( اند گونه مولد شهد و گرده
 155 بر روي دانه گرده ،)2006(جعفري و کریمی 

 هاي در استان فارس نشان داد، تیپگونه دارویی 
Trizonocolpate ،Monocolpate ،Trizonocolporate، 

Fenestrate ،Polypantoporate ،Polyzonocolpate، 
Hexazonocolpate ،Tetrazonocolporate هاي  تیپ

مطالعات ماکروسکپی چنین  هم. اي هستندغالب گرده
 شده آوري هاي جمع گیر نشان داد که دانههاي گرده تله دانه

عسل حالت چسبنده دارند و از لحاظ  توسط زنبور
صباغی و همکاران . )9 (رنگ بسیار متنوع هستند

اي دیگر در منطقه شمال  نیز در مطالعه،)2004(
شهرستان دماوند، به تعیین میزان جذابیت گیاهان براي 

 139دست آمده،  طبق نتایج به. اندعسل پرداخته بورزن
 که طوري به. زا شناخته شدندگونه گیاهی شهدزا و گرده

 گونه 22 گونه گیاهی مولد شهد و گرده، 96تعداد 
  گونه گیاهی مولد گرده هستند21گیاهی مولد شهد و 

مورفولوژي نیز ) 2007(زاده و همکاران  تقوي. )16(

 تیره مختلف که در 25ز  گونه ا69هاي  گرده
هاي استان تهران مورد استفاده زنبورعسل قرار  کوهپایه

رستگار . )18 (داده است مورد بررسی قرار ،گیرند می
 32شان  پس از انجام مطالعات) 2008(و همکاران 

جنس که مورد استفاده  27 تیره و 15 گونه گیاهی از
ی زنبورعسل بودند، در منطقه پلور شناسایی و معرف

  . )15 (کردند
  

  ها مواد و روش
 کیلومتري 12 تا 9منطقه مورد مطالعه در فاصله 

شهر گرگان واقع گردیده است، که بخشی از 
 طرح جامع 86هاي حوزه آبخیزداري  جنگل
اي که گونه هاي شمال کشور را پوشش داده، به جنگل

از نظر تقسیمات اداري در محدوده اداره کل منابع 
گستره این . رگان قرار گرفته استطبیعی شهرستان گ

   دقیقه و 40 درجه و 54منطقه در طول جغرافیایی 
 دقیقه و عرض جغرافیایی 34 درجه و 54 ثانیه تا 29
 دقیقه 43 درجه 36 ثانیه تا 20 دقیقه و 49 درجه و 36
 هکتار را در بر گرفته 4276 ثانیه، سطحی معادل 40

بلندترین  از لحاظ طبقات ارتفاعی، .)1 شکل (است
 275ترین ارتفاع را بلندي   متر و کم2400فراز منطقه 

با توجه به میانگین ارتفاع . متر تشکیل داده است
، میزان بارندگی ساالنه برابر ) متر1120حدود (حوزه 

ترین ریزش در فصل  متر بوده که بیش میلی575
ترین آن در فصل  متر و کم میلی175زمستان و برابر با 

هاي  تیپ. متر بوده است میلی95بر با راتابستان ب
جنگلی مهم در این منطقه شامل ممرز انجیلی، ممرز 
افرا، انجیلی، ممرز نمدار، ممرزستان، افرا توسکا، ممرز 
شیردار، ممرز بلوط، ممرز خرمندي، ممرز توسکا، در 

  .گستره طرح قابل رویت است

  



 1396) 2(، شماره )6(برداري از منابع طبیعی جلد  نشریه حفاظت و بهره
 

 54

  
  

   . نقشه منطقه مورد مطالعه-1شکل 
Figure 1. Map of the study area.  

  
 حاضر، شناسایی جا که هدف اصلی پژوهش از آن

گیاهان مورد استفاده زنبورعسل و همچنین تعیین 
ها بر اساس دانش بومی زنبورداران  میزان جذابیت آن

گیري از روش است، تالش شده است تا با بهره
نظرسنجی و ( تحلیلی و با شیوه پیمایشی -توصیفی

از .  تحقق یابد، هدف مذکور)بوردارانمصاحبه از زن
 و پارادایمیک 1، با روش کیفیطرفی این پژوهش

 انجام پذیرفته است و براي اجراي آن 2گرایانه طبیعت
). 2(گیري شده است   بهره3هاي متمرکز گروه از تکنیک

                                                
1- Qualitative Research 

2 - Naturalistic Approach -گرایانه بر این   طبیعت پارادایم
طور  استوار است که واقعیت چیزي نیست که همه افراد بهفرض 

. دست آورند یکسان آن را مشاهده کنند و تجربه مشابه از آن به
 تقسیم یک پدیده به اجزا و مطالعه هر یک از اجزا عالوه بر آن

رساند و از طرفی   ما را به شناخت کامل از آن پدیده نمیالزاماً
ثیر أگر بر یکدیگر ت همشاهدهم هم واقعیت مورد مشاهده و 

یند آنحوي فر هاي پژوهشگر به چنین ارزش گذارند و هم می
پارادایم بنابراین در . دهد ثیر قرار میأت پژوهش را تحت

که واقعیت مورد بر این فرض استوار است گرایانه  طبیعت
  .مشاهده به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد

3 - Focus Group - گروه متمرکز یک جلسه مصاحبه گروهی 
وسیله رهبر گروه هدایت و در شرایطی  ساختاري است که به نیمه

 نفر از زنبورداران منطقه جنگلی توسکستان 10تعداد 
 را ین پژوهشنظر ا در استان گلستان، جامعه مورد

 کیفی هاي متناسب با طبیعت پژوهش. اند تشکیل داده
 کند، در پژوهش  نمی آماري پیرويگیري که از نمونه

). 4( استفاده شده است 4گیري هدفمند حاضر از نمونه
ب هاي هدفمند، اصوالً هدف، انتخا گیري در نمونه

 زیادي ، اطالعاتمواردي است که با توجه به پژوهش
 با همین هدف از در این پژوهش. داشته باشند

                                                                                   
نی خاص، غیررسمی با هدف گردآوري اطالعات در مورد عنوا

خصوصیت اصلی که گروه متمرکز را متمایز . شود برگزار می
سازد، آگاهی و اطالعاتی است که از طریق تعامل بین  می

شکل باز سؤاالت در گروه متمرکز . شود کنندگان ایجاد می شرکت
شود که اطالعات وسیع، عمیق و غنی با کلمات خود  موجب می

تمرکز براي مطالعه هاي مگروه. دست آید کنندگان به شرکت
عناصر اصلی یک گروه متمرکز  .موضوعات کیفی کاربرد دارند

کنندگانی که به درستی انتخاب  گر ماهر، شرکت شامل مصاحبه
اند، مکان و زمان مناسب، و اجراي صحیح فرآیند بحث  شده

مینان گر باید بحث را هدایت نماید و اطمصاحبه. باشندگروهی می
  .شود  به خوبی پوشش داده میپژوهشن یابد که طی بحث عنوا

4 - Purposed Sampling -گیري  گیري هدفمند که نمونه  نمونه
شود، به معناي انتخاب  غیراحتمالی، هدفدار یا کیفی نیز نامیده می

  ).14(دار واحدهاي پژوهش براي کسب دانش یا اطالعات است  هدف
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اي استفاده  گیري هدفمند و از روش زنجیره نمونه
در . گیري تا رسیدن به اشباع ادامه یافت گردید و نمونه

شده در ارتباط با گیاهان  آوري  اطالعات جمعهمهنهایت 
ها،  مورد استفاده زنبورعسل و همچنین میزان جذابیت آن

   .لیل قرار گرفتندندي و مورد تجزیه و تحب دسته
  

  نتایج
دهد، در این مطالعه   نشان می1طور که جدول  همان

اي و  اي، بوته  گونه گیاهی اعم از درختی، درختچه45
ترین   خانواده شناسایی شدند که بیش22علفی متعلق به 

هاي نعناییان و آفتابگردان  فراوانی مربوط به خانواده
 گونه 7تعداد، الف نیز از این  - 2مطابق شکل . بودند

 23اي و   گونه بوته10اي،   گونه درختچه5درختی، 
 شکل. شدند ساله و چندساله شامل می گونه علفی یک

 ب نیز نتایج حاصل از نوع فعالیت زنبورعسل را بر -2
ها  یافته. دهد روي گیاهان منطقه مورد مطالعه نشان می

 16 گونه فقط شهد، 8 آن است که زنبورعسل از بیانگر
 گونه ترکیبی از شهد و گرده مورد 21نه فقط گرده و گو

دست   نتایج به3 همچنین شکل. استفاده قرار داده است
هاي رویشی  آمده از نوع فعالیت زنبورعسل را در فرم

که باالترین مصرف شهد  طوري به. دهد متفاوت نشان می
 -ترین استفاده شهد و گرده به گیاهان علفی و بیش

  . اي تعلق دارد وتهگرده به گیاهان ب

  
  .  مرتعی توسکستان-شناسی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در منطقه جنگلی  اطالعات گیاه-1 جدول

Table 1. The botanical information of plan species using by honey bee in the rangeland-forest area of Touskestan. 
  نوع فعالیت زنبورعسل
Honey bee activity نام علمی  

Scientific name 

  هنام تیر
Family 

  نام فارسی
Local name 

  رویشی فرم
Growth form 

  شروع گلدهی
Flowering time شهد 

Nectar 
 گرده

Pollen 

Berberis vulgaris L.  Berberidaceae  اي درختچه  زرشک  
Bush  

 اواسط بهار
Mid-Spring 

  *  

Sambucus ebulus  Caprifoliaceae  اي بوته   پلم-آقطی  
Shrub 

  اواخر بهار
Late Spring 

*  *  

Achillea Biebersteinii  Compositae  علفی  بومادران  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

  *  

Cichorium intybus L.  Compositae  اي بوته  کاسنی  
Shrub  

  اواخر بهار
Late Spring  

*  *  

Acanthophyllum microcephalume Caryophyllaceae اي بوته  چوبک  
Shrub  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*    

Acantholimo npterostegium Plumbaginaseae اي بوته  کاله میرحسن  
Shrub  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*    

Anthemisa ltissima L. Compositae علفی  بابونه  
Forb  

  اواخر بهار
Late Spring  

*  *  

Astragalus gossypinus Leguminosae  اي بوته  گون  
Shrub  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*  *  

Cirsium vulgare (savi) Ten.  Compositae  علفی  کنگر معمولی  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*    

Coronila varia L. Leguminosae علفی  شبدرك  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*  *  

Crataegus melanocarp M.B. Rosaceae اي درختچه  ولیک  
Bush  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

  *  

Echinops ritrodes Bunge  Compositae  علفی  شکرتیغال  
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*    
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   - 1 جدولادامه 
Continue Table 1.  

  نوع فعالیت زنبورعسل
Honey bee activity نام علمی  

Scientific name 

  نام تیره
Family 

  نام فارسی
Local name 

  فرم رویشی
Growth form 

  شروع گلدهی
Flowering time شهد 

Nectar 
 گرده

Pollen 

Marrubium vulgar L. Labiatae علفی  فراسیون  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*    

Medicago sativa L.  Leguminosae  علفی  یونجه معمولی  
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*  *  

Mespilus germanica L. Rosaceae  اي درختچه  ازگیل  
Bush  

  اوایل بهار
Beginning Spring  

  *  

Onobrychis cornuta L. Leguminosae  اي بوته  اسپرس کوهی  
Shrub  

  اواخر بهار
Late Spring  

*  *  

Plantago major L. Palantaginaceae علفی  بارهنگ  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

  *  

Quercus castaneifolia Fagaceae درختی  بلوط  
Tree  

  اوایل بهار
Beginning Spring  

  *  

Rubus hyrcanus L.  Rosaceae  اي درختچه  تمشک  
Bush  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

  *  

Salvia sclarea L.  Labiatae  اي بوته  گلی مریم  
Shrub  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

  *  

Stachys lavandulifolia Vahl. Labiatae  علفی  چاي کوهی  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

  *  

Teucrium polium L.  Labiatae  
 - مریم نخودي

  کلپوره
  علفی
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*  *  

Thymus Kostchyanus  Labiatae  اي بوته  آویشن  
Shrub  

  اواخر بهار
Late Spring  

*    

Tragopogo ngraminifolius DC. Compositae  علفی  شنگ  
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

  *  

Verbascum phlomoides Scrophulariaceae  علفی  گل ماهور  
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning 
Summer  

  *  

Ziziphora clinopodioides Lam. Labiatae  اي بوته  کاکوتی  
Shrub  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*    

Tilia rubra Tiliaceae درختی  نمدار  
Tree  

  اواخر بهار
Late Spring  

*  *  

Paliurus spinachristi Miller Rhamnacea  اي درختچه  تلو سیاه  
Bush  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*  *  

Taxus baccata L.  Taxaceae  درختی  سرخدار  
Tree  

  اوایل بهار
Beginning Spring  

  *  

Heracleum persicum  Umbellifereae  علفی  گلپر  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*  *  

Diospyrus lotus Ebenaceae  درختی  خرمندي  
Tree  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*  *  

Acer lnsigne Aceraceae  درختی  افرا  
Tree  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*  *  

Parrotia persica Hamamelidaceae  درختی  انجیلی  
Tree  

  اوایل بهار
Beginning Spring  

  *  



 بهاره بهمنش و همکاران
 

 57

   - 1 جدولادامه 
Continue Table 1.  

  نوع فعالیت زنبورعسل
Honey bee activity نام علمی  

Scientific name 

  نام تیره
Family 

  نام فارسی
Local name 

  فرم رویشی
Growth form 

  شروع گلدهی
Flowering time شهد 

Nectar 
 گرده

Pollen 

Alhagi camelorumFisch.  Legominosae  علفی  خارشتر  
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*  *  

Artemisia aucheri  Compositae  ايبوته  درمنه کوهی  
Shrub  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*  *  

Eryngium billardieri  Umbelliferae  علفی  زول  
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*  *  

Euphorbia helioscopia  Euphorbiaceae  علفی  فرفیون  
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

*    

Menta hlongifolia  Labiatae  علفی  پونه  
Forb  

  اواخر بهار
Late Spring  

*  *  

Peganum harmala  Zygophyllaceae  علفی  اسپند  
Forb  

  اوایل تابستان
Beginning Summer  

  *  

Phlomis olivieri  Labiatae  علفی  گوش بره  
Forb  

  اواخر بهار
Late Spring  

*  *  

Taraxacum polycphalum Compositae علفی  قاصدك  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

  *  

Urtica dioica L. Urticaceae علفی  گزنه  
Forb  

  اواخر بهار
Late Spring  

  *  

Acroptilon repensL.  Asteraceae علفی  تلخه  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*  *  

Lavandula vera Dc. Labiatae علفی  اسطوخودوس  
Forb  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*  *  

Robini apseudoacacia Leguminosae درختی  اقاقیا  
Tree  

 اواسط بهار
Mid-Spring  

*  *  

  

    
   .بر حسب درصد فراوانی) سمت راست( نوع فعالیت زنبورعسل -و ب) سمت چپ( فرم رویشی گیاهان - الف-2 شکل

Figure 2. (A) vegetation growth form (left side) and (B) the activity type of honey bee (right side) according to 
frequency percentage. 
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  . فرم رویشی گیاهان و نوع فعالیت زنبورعسل-3شکل 

Figure 3. Vegetation growth form and activity type of honey bee. 
  

میزان جذابیت گیاهان در منطقه مورد براي تعیین 
در همین .  امتیازي بهره گرفته شد20مطالعه، از روش 

راستا، از زنبورداران خواسته شد تا نظر خود را در 
ارتباط با میزان فعالیت زنبورعسل روي گیاهان معرف 

 زنبوردار در چهار طیف 10که نظر  طوري به. بیان کنند
 و 2، متوسط با امتیاز 3تیاز ، خوب با ام4عالی با امتیاز 

. ازاي هر گیاه مشخص گردید  ، به1ضعیف با امتیاز 
سپس تعداد زنبورداران در هر طیف در امتیاز آن طیف 

دست آمده در ماکزیمم  حاصل جمع به. ضرب گردید
 ضرب 20 تقسیم و در نهایت در 40امتیازات یعنی 

که  طوري  بوده، به20 و 0دست آمده بین  اعداد به. شد

تر باشد، یعنی  چه قدر این عدد به صفر نزدیک هر
چه  ترین و هر میزان جذابیت آن براي زنبورعسل کم

تر باشد، یعنی میزان جذابیت   نزدیک20قدر به عدد 
نتایج . باشدترین می آن گیاه براي زنبورعسل بیش

دست آمده از تعیین جذابیت گیاهان در منطقه مورد  به
 ارائه 2 امتیازي در جدول 20مطالعه بر اساس روش 

 آن بیانگر نیز 3نتایج ارائه شده در نمودار . شده است
ه گیاهان در کالس دو هم درصد از 11/31است که 

 درصد از 89/28همچنین .  هستند6-10یعنی بین 
  .  قرار دارند1-5ها نیز در کالس اول یعنی  آن
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   .) امتیاز20بر اساس (از دیدگاه زنبورداران منطقه مورد مطالعه ) ها(ترین گونه  تعیین جذاب-3جدول 
Table 3. Defining the most attractive plant species from the point of view of bee keepers in the study area 
(according to 20 scores).  

  م علمی گیاهنا
Plant scientific name 

  جذابیت کالس
Attractiveness 

class 

  نام علمی گیاه
Plant scientific name 

  جذابیت کالس
Attractiveness 

class  

  نام علمی گیاه
Plant scientific name  

  جذابیت کالس
Attractiveness 

class  
Cirsium vulgare 

(savi) Ten. 11  Stachys 
lavandulifolia Vahl. 11  Parrotia persica 18  

Coronila varia L. 5  Teucrium polium L. 5  Alhagi camelorum 
Fisch. 8  

Crataegus 
melanocarp M.B. 14  Thymus kostchyanus 1  Artemisia aucheri 5  

Echinops ritrodes 
Bunge 8  Tragopogon 

graminifolius DC. 9  Eryngiumbillardieri 4  

Marrubium vulgar L. 16  Verbascum phlomoides 7  Euphorbia helioscopia 13  

Medicago sativa L. 3  Ziziphora 
clinopodioides Lam. 4  Mentha longifolia 4  

Mespilus germanica L. 16  Tilia rubra 1  Peganum harmala 17  

Onobrychis cornuta L. 10  Paliurus spinachristi 
Miller 6  Phlomis olivieri 9  

Plantago major L. 12  Taxus baccata L. 16  Taraxacum polycphalum 14  
Quercus castaneifolia 18  Heracleum persicum 5  Urtica dioica L. 8  

Rubus hyrcanus L. 15  Diospyrus lotus 17  Acroptilon repens L. 12  
Salvia sclarea L. 8  Acer lnsigne 11  Lavandula vera Dc. 6  

Robinia pseudoacacia 19        

  
  .هاي جذابیت مختلف  توزیع فراوانی گیاهان در کالسه-4 جدول

Table 4. Frequency distribution of plants in different attractiveness classes.  
 کالسه جذابیت

Attractiveness class 

  فراوانی
Frequency 

  درصد فراوانی
Frequency percentage 

   کالس اول1- 5
Class 1 

13  28.89  

  کالس دوم6- 10
Class 2  

14  31.11  

  کالس سوم11- 15
Class 3  

10  22.22  

  کالس چهارم16- 20
Class 4  

8  18.78  
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  .بندي جذابیت گیاهان منطقه مورد مطالعه  توزیع فراوانی کالسه-4شکل 

Figure 4. Frequency distribution of classifying the plant species attractiveness in the study area. 
  

  گیري نتیجه
ها و   در جنگلپرورش و نگهداري زنبورعسل

، نیازمند داشتن دانش کافی در خصوص مراتع
خصوص  بهرفتارشناسی زنبور، اطالعات گیاهشناسی، 

رو  از این. زا داردآگاهی از انواع گیاهان شهدزا و گرده
اطالعات کافی از میزان شهد و گرده گیاهان بررسی 

  جذاب اهمیت زیادي در صنعت زنبورداري دارد 
به نیز  حاضر راستا، پژوهشهمین در ). 12  و11(

شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل و همچنین 
تعیین میزان جذابیت گیاهان از دیدگاه زنبورداران در 

  .  است جنگلی توسکستان پرداخته- منطقه مرتعی
 گونه 45( تعداد زیادي از گیاهان در این پژوهش

از . وسیله زنبورداران بومی منطقه معرفی شد به) گیاهی
هاي گیاهی مورد استفاده زنبورعسل در ترین تیره مهم

، Labiatae ،Compositaeمنطقه مورد مطالعه، 
Rosaceae و Leguminosaeکه  طوري به. باشند  می

اي در منطقه   در مطالعه،)2011(فدایی و همکاران 
هاي گیاهی مورد استفاده ترین تیره طالقان میانی، مهم
، Labiatae ،Fabaceae: ترتیب زنبورعسل را به

Asteraceae ،Apiaceae ،Rosaceaeو  Cruciferae 
 نیز ،)2013(امیري و همکاران . )6 (اندبیان کرده

را هاي گیاهی مورد استفاده زنبورعسل ترین تیره مهم
Compositae و Labiataeی قرار  مورد ارزیاب

 نشان داد اهمیت استفاده نتایج این پژوهش. اند داده
اي و علفی مانند   در برخی از گیاهان بوته،زنبورعسل

هاي  آویشن، گون، کاسنی و پلم و برخی از گونه
ها   در مصاحبه،اي مانند نمدار و افرادرختی و درختچه

انب زنبورداران به طرق هاي متعدد از جو پرسش
با توجه به نتایج . )3 (مختلف مورد تأیید قرار گرفت

ترین گیاهان مورد استفاده  دست آمده بیش به
این یافته با نتایج . باشند زنبورعسل، گیاهان علفی می

کریمی و همکاران  هاي دست آمده از پژوهش به
که ایشان نیز  طوري به. )11 ( همسویی دارد،)2007(

تر نیاز روزانه خود را از  ند که زنبورعسل بیشمعتقد
دست آمده از  نتایج به. کند گیاهان علفی تأمین می

تر از   آن است که زنبورعسل بیشبیانگر پژوهش
تر  گرده هستند بیش شهد و هم گیاهانی که مولد هم

به بیان دیگر، تعداد گیاهانی که مولد . کننداستفاده می
 تعداد گیاهانی که مولد شهد و گرده هستند، بیش از
این یافته را . شدبا ، میشهد و یا مولد گرده هستند

 تأیید مورد) 2004(صباغی و همکاران نتایج مطالعات 
و ) 2008(رستگار و همکاران . )16 (دهد قرار می
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شان،   در نتایج مطالعات،)2007(کریمی و همکاران 
ترین گیاهان را در کالسه با جذابیت خوب  بیش
 پژوهشکه نتایج  طوري  به،)15  و11 (اند بی کردهارزیا

این امر نشان . ها همخوانی دارند حاضر نیز با این یافته
دهد که وضعیت گیاهانی که براي زنبورعسل  می

خوراك و داراي جذابیت عالی هستند، در  خوش
در حد ) جنگل و مرتع(هاي منابع طبیعی  عرصه

بومی و نیز دانش ) 2009(بوگال . مناسبی نیست
تجربی زنبورداران را در بهبود شرایط پرورش 
زنبورعسل مؤثر دانسته و معتقد است خیلی از مسائل 
در زمینه پرورش زنبورعسل از طریق تجربه چندین 

رو، شناسایی گیاهان شهدزا  از این. آیددست می  ساله به
تواند کمک  زا بر اساس دانش چندین ساله، می و گرده

پرورش زنبورعسل کرده و آن را شایانی به توسعه 
  ).1(تضمین نماید 

   ترویجیهاي رهیافت
دانش زنبورداران در زمینه شناسایی گیاهان مورد 

ها براي زنبور، استفاده زنبورعسل و میزان جذابیت آن
ها و تواند نقش مهمی در مدیریت زنبورستان می

به . همچنین میزان و نوع عسل تولیدي داشته باشد
دهنده زنبورعسل اطالعات   اگر پرورشبیان دیگر،

خوبی در زمینه گیاهان مصرفی زنبورعسل داشته 
 گلدهی گیاهان در جنگل و هباشد، در طول دور

هاي مناسب کندوهاي خود را تواند در زمان مرتع، می
اي با شرایط مناسب را انتخاب حرکت داده و منطقه

 هاي این امر باعث پایین آوردن صرف هزینه. نماید
خصوص  بسیار باال در پرورش زنبورعسل به

  . گردد هاي تهیه شکر جهت تولید شهد، می هزینه
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Abstract1 
Background and Objectives: Use of indigenous knowledge and experiences of beekeepers 
about plants and their surroundings environment is of great importance, because beekeeping is 
one of the strategies to secure livelihoods in rural areas. So that if these people die, their 
indigenous knowledge will disappear. Studies and researches on the relationship between plants 
and ethnobotany or local knowledge of people about the plants is one of exciting and most 
important research items. This study has been done for identification of plants used by bees and 
determination of plant attractiveness for bees based on beekeepers point of view in the 
Rangeland and forest areas of Touskestan (Golestan Province).  
 
Materials and Methods: For this reason, information of plant attractiveness was collected by 
questionnaires. 10 beekeepers were selected randomly, then, after preparing the documentations, 
analysis was started.  
 
Results: 45 families of plants from 22 orders were identified. The results showed that 
Lamiaceae and Asteraceae are two of most important families which are used by bees. Also, 
forbs were the most frequent life form of plants which attracted bees (51.11%). The results 
showed that bees were attracted to the plants that produced both of pollen and nectar (46.67%). 
In other words, plants that were generator of both of them were more used by bees than the 
plants which produce only pollen or nectar. Results from the beekeepers’ points of view about 
the classification of plants indicated that the most of plants were evaluated in the class good 
with 31.11 percent.  
 
Conclusion: In the study area, honey bees often use the plants producing both nectar and 
pollen. Identification of plants and determination of their attractiveness for bees play an 
important role in the management of bees' yard and the quantity and quality of produced honey. 
Information about plants used by honey bee during flowering time of plants in rangeland and 
forest can help beekeepers to move beehive in suitable time and select the area with appropriate 
situation. This causes decrease of the costs for bee breeding specially the costs for providing 
sugar in order to produce nectar. 
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