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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

چکیده:

عسـل كنـار بدلیـل خـواص و ارزش غذایـی بـالا، بسـیار مـورد 
توجـه قـرار گرفته اسـت. در این مطالعه سـعی شـده الگـو و عوامل 
موثـر بـر رفتـار تـردد و همچنیـن دمـای داخـل كنـدو طـی فصـل 
گلدهـی كنـار مـورد مطالعه قـرار گیرد. بـرای این منظـور از 6 كلنی 
زنبـور عسـل نـژاد ایرانی طـی 9 روز در 5 سـاعت مختلـف روز برای 
انـدازه گیـری صفـات مـورد نظر )تـردد زنبور عسـل و دمـای داخل 
كنـدو( اسـتفاده شـد. بـرای آنالیـز داده هـا از طرح بلوكهـای كامل 

تصادفـی اسـتفاده شـد. نتایـج نشـان داد دمـای داخـل كنـدو طی 
دوره پـرواز زنبـور كارگـر بیـن 31 تـا 39 درجـه سـانتی گـراد متغیـر 
بـود كـه حداقـل دمـا در اوایـل روز و حداكثـر آن در اواسـط روز بـه 
ثبـت رسـید. رفتـار تـردد نیـز در سـاعتهای مختلـف روز متفـاوت 
بود، حداقل آن در اواسـط روز و حداكثر آن در سـاعتهای آخر روز 
بـود. همچنین مشـاهده شـد رفتار تـردد تحت تاثیر دمـای داخل 
و خـارج كنـدو قرار گرفته اسـت. بیشـترین تعـداد پـرواز زمانی بود 
كـه دمـای خارج كنـدو 36 درجه سـانتی گـراد و دمـای داخل كندو 
بین 35 تا 36 درجه سـانتی گراد باشـد. همچنین ملاحظه شـد كه 
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بـا افزایـش دمـای محیط زنبور كارگـر كمتر برای جمع آوری شـهد 
بیـرون رفتـه و در خنـک كـردن كلنی مشـاركت می كند. براسـاس 
ایـن نتایـج و بـا توجه بـه بالابودن دما در زمان ترشـح شـهد درخت 
كنار، پیشـنهاد می شـود مطالعـات لازم برای كاهـش دمای داخل 

كنـدو انجام شـود.
واژه های کلیدی: الگوی پرواز، دمای داخل كندو، درخت كنار

مقدمه

درخـت كنـار )Ziziphus spina-christi( در مناطـق وسـیعی 
از نواحی گرمسـیری و نیمه گرمسـیری شـمال آفریقا، جنوب اروپا 
و مدیترانـه، اسـترالیا و نواحـی نیمـه گرمسـیری آمریـکا و مناطق 
Asgar-( شـود مـی  یافـت  خاورمیانـه  غـرب  جنـوب  و   جنـوب 
panah & Haghighat, 2012(. در ایـران ایـن درخـت در اكثـر 
اسـتانهای جنوب كشـور نظیر بوشهر، خوزسـتان، فارس، كرمان، 
هرمـزگان، سیسـتان و لرسـتان وجـود دارد. این درخـت می تواند 
 Awasthi &( را تحمـل كنـد )گرمـا )35-42 درجـه سـانتی گـراد

 .)More, 2008; Orwa, 2009
درخـت كنـار عـلاوه بـر كاربردهـای متنوعـی كـه در پزشـکی، 
تغذیـه دام و صنعـت مبلمـان دارد، تولید عسـل آن نیز مورد توجه 
 Saied et al., 2008; Asgarpanah &(. اسـت   گرفتـه  قـرار 
Haghighat, 2012( عسـل كنـار، عسـل تولیـد شـده در مناطقی 
كـه پوشـش غالب گیاهـی درختان كنار اسـت، بدلیـل خصوصیات 
درمانـی، دارا بـودن طعـم خـوب و قیمت بـالا مورد توجه بسـیاری 
 .)Ekhtelat et al., 2016( از تولیـد كننـدگان عسـل مـی باشـد
بطـور كلـی درخت كنـار پتانسـیل خوبـی بـرای تولید عسـل دارد. 
مطالعـات نشـان داده به ازای هر درخت كنار بطور متوسـط 3/5 تا 
 Khanbash, 2003; Nuru( 5/8 كیلوگـرم عسـل تولیـد مـی شـود
et al., 2012(. این پتانسـیل بالا برای تولید عسـل عمدتا مربوط 
بـه شـاخه های غنـی از گل و تاج ضخیم، همراه با سـطح پوششـی 
بـالا اسـت )Nuru et al., 2012(.  درخـت كنـار همچنیـن تـوان 
بالایـی بـرای جذب زنبور عسـل و دیگر حشـرات گرده افشـان دارد 

 .)Nuru et al., 2012(
میـزان تولیـد عسـل كلنـی هـای زنبـور كامـلا وابسـته بـه تـوان 
و میـزان پـرواز زنبـور عسـل كارگـر بـرای جمـع آوری شـهد دارد. 
عوامـل مختلفـی ایـن رفتـار را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهنـد. ایـن 
عوامـل را مـی تـوان بـه دو دسـته عوامـل داخـل كنـدو و عوامـل 
خـارج از كنـدو تقسـیم نمـود. از عوامـل داخـل كنـدو مـی تـوان به 
ملکـه، میـزان جمعیـت و پـرورش نـوزاد، میـزان نیـاز بـه گـرده، 
نـوع كنـدو، بیمـاری و نـژاد و ژنوتیـپ زنبـور عسـل اشـاره نمـود 

 Free et al., 1985; Pankiw et al., 2002; Weidenmüller(
 & Tautz, 2002; Amdam et al., 2009; Kralj & Fuchs,

  )2010; Abou-Shaara et al., 2013
عوامـل خـارج از كنـدو نیز كه بـر رفتار تردد زنبور عسـل و تولید 
عسـل تاثیر گذار هسـتند شـامل میزان دسترسـی به منابع غذایی 
مناسـب، كمیت و كیفیـت گل، مورفولـوژی گل، فنولـوژی گیاهی و 
 Lobreau-Callen & Damblon, ( عوامـل اقلیمـی مـی باشـند
 1994; Fülöp & Menzel, 2000; Nguemo et al., 2004;
عوامـل  تاثیـر   .)Dongock et al., 2011; Dukku, 2013
اقلیمـی متنوعـی نظیر درجه حرارت، رطوبت نسـبی، شـدت نور، 
بارندگـی و سـرعت بـاد بـر فعالیـت زنبورهـای كارگـر گـزارش شـده 
Iwama, 1977; Fowler, 1979; Guibu & Klein- (  اسـت 
 ert-Giovannini, 1982; Imperatriz-Fonseca, 1984;
 Imperatriz-Fonseca et al., 1985;  Heard & Hendrikz,
1993; Hilário et al., 2001; Kleinert-Giovannini & Im-
peratriz-Fonseca, 1986(. میـزان تاثیـر ایـن عوامل اقلیمی بر 
فعالیـت زنبـور كارگـر یکسـان نیسـت. در بیـن ایـن عوامـل، درجه 
حـرارت مهمتریـن عاملی اسـت كه بـر فعالیـت زنبورها تاثیـر گذار 

 .)Corbet et al., 1993( بـوده اسـت
تاثیـر عامـل درجـه حـرارت بـر روی فعالیـت زنبـور عسـل هـم 
در خـارج از كنـدو و هـم در داخـل كنـدو قابـل بررسـی اسـت. در 
مطالعـات قبلـی گـزارش شـده كـه زنبـور پـرواز خـود را بـا رسـیدن 
 Joshi & Joshi,( دمـا بـه 16 درجه سـانتی گـراد شـروع مـی كنـد
Tan et al., 2012 ;2010(. در دمـای محیطـی 20 درجـه سـانتی 
درجـه  حـدود 43  دمـای  در  و  عسـل  زنبـور  تـردد  حداكثـر  گـراد 
سـانتیگراد، همچنیـن كمتـر از 10 درجـه سـانتی گـراد حداقـل 
 Blažytė-Čereškienė et( پرواز زنبور عسـل گزارش شـده اسـت
al., 2010; Joshi & Joshi, 2010; Tan et al., 2012(. در 
داخـل كنـدو نیـز بـا تغییـر دمـا رفتـار زنبـور عسـل تغییر پیـدا می 
كنـد. بطـور كلی كلنی هـای زنبور عسـل در محل پـرورش نوزادان 
هموسـتازی حرارتـی دقیقـی اعمـال مـی كنـد و زنبـور كارگـر مـی 
توانـد ایـن دمـا را بیـن 33 تـا 36 درجه سـانتی گـراد تنظیـم نماید 

 .)Seeley & Heinrich, 1981; Starks et al., 2000(
زنبـور عسـل كارگـر با فعالیت ماهیچـه پرواز داخل كلنـی را گرم 
و بـا بـال زدن و پخـش ذرات آب داخـل كلنـی را خنـک مـی كنـد. 
بـا توجـه بـه مطالـب فـوق و پوشـش گیاهـی قابـل توجـه درخـت 
كنـار در مناطـق جنوبی كشـور، در این مطالعه سـعی شـده الگوی 
پـرواز و دمـای داخـل كنـدو و همچنیـن ارتبـاط دمـا و رفتـار زنبور 
عسـل شناسـایی شـود. بطور كلـی در ایـن تحقیق در ابتـدا ارتباط 
بیـن تغییـر دمـای داخـل كندو و خارج كندو بررسـی شـد. سـپس 
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الگـوی تغییـر دمـای داخـل كنـدو و خـارج كنـدو همـراه بـا الگوی 
پـرواز زنبور عسـل طـی روز در سـاعتهای مختلف مطالعه شـد. در 
ادامـه تاثیـر سـاعت روز بر دمـای داخل و خارج كندو بررسـی شـد 
و در نهایـت تاثیـر سـاعت روز، دمـای داخل كندو و دمـای خارج از 
كنـدو بـر روی میـزان تردد زنبور عسـل طـی فصل گلدهـی درخت 

كنـار مـورد ارزیابی قـرار گرفت.

مواد و روشها

  موقعیت منطقه مورد مطالعه
ایـن مطالعـه در مهـر مـاه سـال 1396 در زنبـورداری دانشـکده 
 8 در  واقـع  فـارس  خلیـج  دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی 
اسـتان  دشتسـتان  شهرسـتان  مركـز  برازجـان  شـهر  كیلومتـری 
بوشـهر انجـام شـد. در اطـراف زنبورسـتان تعـداد زیـادی درخـت 
كنـار بصـورت خودرو وجـود دارد. موقعیت جغرافیایی شهرسـتان 
دشتسـتان بیـن خلیـج فـارس و رشـته كوههـای زاگرس قـرار دارد 
میـزان  متوسـط  باشـد.  مـی  دارا  را  گرمسـیری  مناطـق  اقلیـم  و 
بارندگـی سـالانه آن 168 میلـی متـر مـی باشـد و اغلب آسـمان آن 
آفتابـی اسـت. همچنیـن متوسـط دمـای سـالانه آن 23/7 درجـه 

سـانتیگراد مـی باشـد. 

  وضعیت کلنی ها
برای انجام این تحقیق از 6 كلنی زنبور عسل )Apis mellifera( با 
8 قاب ) یک قاب ذخیره، 4 قاب تخم-لارو-شفیره و 3 قاب خالی( 
داخل یک كندو از نوع لانگستروت كف بسته چوبی استفاده شد. 
تمام كندوهای مورد مطالعه در ارتفاع 40 سانتی متری از سطح 

زمین در زیر سایه درخت قرار داده شده اند.
مبــارزه بــا كنــه واروا یــک ماه قبــل از انجــام تحقیق انجام شــده 
ــش  ــی دوره آزمای ــاری ط ــم بیم ــه علای ــچ گون ــا هی ــی ه ــود و كلن ب
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــا روزان ــی ه ــاز كلن ــورد نی ــد. آب م ــداده ان ــان ن نش
شــربت خــوری 8 لیتــری زیــردری ســاخت شــركت هفــت گوهــر در 

اختیــار آنهــا قــرار داده شــد.

  ثبت تردد زنبور عسل
بـرای بررسـی رفتـار و مطالعـه الگوی پـرواز زنبوران عسـل طی 
فصـل گلدهـی درخـت كنـار، میـزان تـردد زنبـور عسـل در جلـوی 
دریچـه پـرواز انـدازه گیـری شـد. بـرای ایـن منظـور تعـداد زنبـور 
چراگـری كـه در مـدت 5 دقیقـه بـه كندو برمی گشـت با شمارشـگر 
دسـتی ثبـت گردیـد. ایـن كار طی سـه هفتـه، هـر هفته سـه روز و 
در هـر روز در 5 نوبـت انجـام مـی شـد. در هـر روز، تـردد زنبـور در 

سـاعت 7 صبـح، 9:30 صبـح، 12:00 ظهـر، 14:30 بعـد از ظهر و 
17:00 بعـد از ظهـر ثبـت مـی گردید. 

  اندازه گیری دما
همزمـان بـا ثبت تـردد زنبور عسـل دمـای داخل و خـارج كندو 
نیـز انـدازه گیـری شـد. در ایـن تحقیـق، بـرای انـدازه گیـری دمـا 
از دماسـنج دیجیتالـی ایزولـب  اسـتفاده شـد. ایـن دماهـا در سـه 
هفته و در هر هفته سـه روز طی سـاعتهای 7:00، 9:30، 12:00، 
14:30 و 17:00 ثبـت شـدند. در هـر بـار مراجعـه، دمـای بیـرون 
توسـط دماسـنجی كـه در ارتفـاع 1 متـر از سـطح زمین و در سـایه 
درخـت اطـراف كندوهـا قـرار داشـته ثبـت مـی شـد )شـکل 1(. به 
منظـور ثبـت دمـای داخـل كندو، سنسـور دماسـنج در بـالای قاب 
هـای دارای تخـم و لارو قرار داده شـد و مانیتور دماسـنج در بیرون 
كنـدو قـرار داده شـد )شـکل1(. در هر نوبـت ركوردبـرداری، دمای 
انتهـای ركوردبـرداری تـردد زنبورهـای كارگـر  ابتـدا و  بیـرون در 
ثبـت مـی شـد و میانگین آنها بـه عنوان دمـای بیـرون در آن نوبت 
ركوردبـرداری در نظـر گرفتـه مـی شـد. بـرای ثبـت دمـای داخـل 
كنـدو نیـز قبـل و بعـد از ثبـت تـردد زنبورهـای كارگـر نسـبت بـه 
ركوردبـرداری از دمـای همـان كندو اقـدام می شـد و میانگین آنها 

بـه عنـوان دمـای داخـل كنـدو در نظـر گرفته می شـد. 

شـکل 1( نمایـی از نحـوه قـرار گرفتـن دماسـنج جهـت انـدازه 
گیـری دمـای خـارج از کنـدو
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  تجزیه آماری
در ایــن تحقیــق هــر كــدام از صفــات دمــا و تــردد زنبــور عســل 
كارگــر بــه عنــوان یــک صفــت وابســته در نظــر گرفتــه شــد. بــرای 
ــل،  ــل )دو عام ــش فاكتوری ــا از آزمای ــت دم ــس صف ــز واریان آنالی
ــرداری( در قالــب طــرح  عامــل گــروه دمــا و عامــل ســاعت ركوردب
بلــوک هــای كامــل تصادفــی )روز ركوردبــرداری بــه عنــوان بلــوک( 
اســتفاده شــد. جهــت آنالیــز واریانــس صفــت میــزان تــردد زنبــور 

ــر  ــت دیگ ــر ثاب ــرداری، دو متغی ــاعت ركوردب ــر س ــلاوه ب ــل، ع عس
ــس در  ــز واریان ــز در آنالی ــدو نی ــل كن ــای داخ ــرون و دم ــای بی دم
ــر  ــد نظ ــوک م ــوان بل ــه عن ــرداری ب ــد و روز ركوردب ــه ش ــر گرفت نظ
قــرار داده شــد. نــرم افــزار مــورد اســتفاده بــرای آنالیــز داده هــای 
ــا  ــه GLM و مقایســات میانگیــن ب ــا روی ایــن تحقیــق SAS9.1 ب

دانکــن )خطــای 5 درصــد( انجــام شــد.

نتیجه

  رابطه بین تغییرات دمای داخل و خارج از کندو
همانطـور كـه در نمـودار 1 ملاحظـه مـی شـود دمـای خـارج از 
كنـدو طـی فصـل گلدهی درخـت كنار بیـن 28 تا 42 درجه سـانتی 
گـراد متغیـر بـوده اسـت. همچنین دمـای داخـل كندو بیـن 30/7 
تـا 38/8 درجـه سـانتی گـراد طـی ایـن دوره متغیـر بـوده اسـت. 
در دمـای 34 و 35 درجـه سـانتیگراد دمـای داخـل كنـدو و خـارج 
كنـدو یکسـان بوده اسـت. ایـن در حالی اسـت كه اگر دمـای خارج 
از كنـدو كمتـر از 34 درجـه سـانتی گـراد شـود دمـای داخـل كنـدو 
بیشـتر از دمـای خـارج از كنـدو بـوده اسـت و در دمای بالاتـر از 35 
درجـه سـانتی گـراد، دمـای خـارج از كنـدو بیشـتر از دمـای داخل 

كنـدو بوده اسـت.

شـکل 2( نمایـی از نحـوه قـرار دادن سنسـور دماسـنج جهـت 
انـدازه گیـری دمـای داخـل کندو

  الگو و عوامل موثر بر درجه حرارت داخل کندو 
نتایـج آنالیـز واریانـس مربـوط بـه تاثیـر سـاعات ركوردبـرداری 
روزانـه بـر روی دمـا نشـان داد كـه اثر نوع دمـای ثبت شـده )دمای 
داخـل و خـارج كندو(، سـاعت ركوردبرداری، اثر متقابـل گروه دما 
و سـاعت ركوردبـرداری، و اثـر روز بـه عنـوان بلـوک بـر روی دمـای 
ثبـت شـده از لحاظ آمـاری معنی داری بـوده اسـت )p > 0/01(. با 

توجـه بـه اینکـه اثـر متقابل گـروه نـوع دما و سـاعت ركوردبـرداری 
معنـی دار شـده اسـت نتایـج بـا توجـه بـه ایـن اثـر متقابـل مـورد 

بررسـی قـرار گرفته اسـت.
ــرداری  ــاعت ركوردب ــا و س ــوع دم ــروه ن ــل گ ــر متقاب ــج اث نتای
ــار در  ــت كن ــی درخ ــی دوره گل ده ــه ط ــورد مطالع ــه م در منطق
ــی  ــه م ــه ملاحظ ــور ك ــت. همانط ــده اس ــان داده ش ــودار 2 نش نم

نمودار شماره  1( رابطه تغییرات دمای داخل و خارج از کندو طی فصل گلدهی درخت کنار

مرمضی: بررسی الگوی پرواز و دمای داخل کندوی زنبورعسل طی فصل گل دهی درخت کنار
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ــر  ــای دیگ ــه زمانه ــبت ب ــاعت 7:00( نس ــل روز )س ــود در اوای ش
ــر آن  ــوده و حداكث ــن ب ــدو پایی ــارج كن ــدو و خ ــل كن ــای داخ دم
ــای  ــس از آن دم ــت و پ ــوده اس ــاعت 12:00( ب ــط روز )س در اواس
ــودار2(.  ــت )نم ــه اس ــش یافت ــبتا كاه ــدو نس ــارج كن ــل و خ داخ
طبــق ایــن الگــو، دمــای داخــل كنــدو در ســاعتهای مختلــف روز 
ــن  ــت )p > 0/01(. كمتری ــته اس ــی داری داش ــاوت معن ــم تف ــا ه ب
ــا  ــترین دم ــاعت 7:00  و بیش ــه س ــوط ب ــدو مرب ــل كن ــای داخ دم
مربــوط بــه ســاعت 12:00 بــوده اســت. دمــای بیــرون كنــدو نیــز 
ــوده )p > 0/01( و  ــاوت ب ــم تف ــا ه ــف روز ب ــاعتهای مختل ــن س بی
ــت.  ــوده اس ــر ب ــانتیگراد متغی ــه س ــا 40/69 درج بیــن 30/08 ت
كمتریــن دمــای بیــرون كنــدو مربوط بــه ســاعت 7:00 و بیشــترین 
آن در ســاعت 12:00 ثبــت شــده اســت. بطــور كلــی نتایــج نشــان 
ــه دمــای داخــل و خــارج كنــدو  مــی دهــد الگــوی تغییــرات روزان

ــت. ــوده اس ــان ب ــاعات روز یکس ــی س ــا( ط ــوع دم ــای ن )گروهه
هــر چنــد نتایــج نشــان داد كــه الگــوی تغییــرات روزانــه دمــای 

داخــل كنــدو بــا خــارج كنــدو تقریبــا همســان بــوده، امــا مقایســه 
ــارج  ــای خ ــا دم ــدو ب ــل كن ــای داخ ــن دم ــا )بی ــروه دم ــن دو گ بی
ــان  ــی داری را نش ــای معن ــف تفاوته ــاعتهای مختل ــدو( در س كن
ــای  ــاعت 7( دم ــه روز )س ــاعت اولی ــودار 2(. در س ــت )نم داده اس
داخــل كنــدو )31/96 درجــه ســانتیگراد( بیشــتر از خــارج از كنــدو 
ــاعت  ــت )p > 0/01(. در س ــوده اس ــانتیگراد( ب ــه س )30/03 درج
9:30 بیــن دمــای داخــل كنــدو )34/72 درجــه ســانتیگراد( و 
بیــرون كنــدو )34/97 درجــه ســانتیگراد( تفــاوت معنــی داری 

.)p < 0/05( وجــود نداشــت
 حداكثــر تفــاوت بیــن دمــای داخــل و خــارج كنــدو در ســاعت 
12:00 مشــاهده شــد بطــوری كــه دمــای خــارج كنــدو 40/66 
درجــه   37/63 بــه  كنــدو  داخــل  دمــای  و  ســانتیگراد  درجــه 
ســانتیگراد رســیده بــود. در دو نوبــت دیگــر ركوردبــرداری یعنــی 
ســاعت 14:30 و 17:00 نیــز دمــای خــارج كنــدو از دمــای داخــل 

ــت. ــوده اس ــتر ب ــدو بیش كن

  الگو و عوامل موثر بر رفتار تردد زنبور عسل 
روزانـه  سـاعت  اثـر  كـه  داده  نشـان  واریانـس  آنالیـز  نتایـج 
ركوردبـرداری و اثـر بلـوک )روز ركوردبـرداری( بر رفتار تـردد زنبور 
اسـت  بـوده  دار  كنـار معنـی  گلدهـی درخـت  عسـل طـی فصـل 
)p > 0/01(.  عوامـل دیگـر هـر چنـد )دمـای داخل و خـارج كندو( 
براسـاس آنالیـز واریانـس اثر معنی دار نداشـته انـد )p < 0/05( اما 
مقایسـات میانگیـن دانکن تفاوتهای معنی داری بین سـطوح آنها 

   .)p > 0/05( را نشـان داده اسـت
ــه  ــوی دریچ ــر در جل ــل كارگ ــور عس ــردد زنب ــار ت ــودار 3 رفت نم
پــرواز كنــدو طــی فصــل گل دهــی درخــت كنــار در ســاعات 

مختلــف روز را نشــان داده اســت. همانطــور كــه ملاحظــه می شــود 
بیــن همــه ســطوح ســاعات ركوردبــرداری تفاوتهــای معنــی داری 
وجــود دارد. بیشــترین میــزان تــردد در ســاعت 17:00 )139/85 
عــدد پــرواز در 5 دقیقــه( و كمتریــن میــزان تــردد در ســاعت 
12:00 )38/28 عــدد پــرواز در 5 دقیقــه( ثبــت شــده اســت. 
ــان  ــل نش ــن فص ــی روز در ای ــل ط ــور عس ــرواز زنب ــی پ ــوی كل الگ
داده كــه میــزان تــردد زنبــور كارگــر در ســاعت 9:30  )85/37 عــدد 
ــدد  پــرواز در 5 دقیقــه( در مقایســه بــا ســاعت 7:00  )56/46 ع
ــه حداقــل تــردد در  پــرواز در 5 دقیقــه( افزایــش یافتــه، ســپس ب
ســاعت 12:00 )38/28 عــدد پــرواز در 5 دقیقــه( رســیده، و بعــد 

نمودار شماره 2( تاثیر ساعت روز بر روی دمای داخل و خارج کندو طی فصل گلدهی درخت کنار

جلد10، شماره 18، سال 1398، ) 35-25 (
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نمودار شماره 3( تاثیر ساعات روز بر میزان تردد زنبور عسل طی فصل گل دهی درخت کنار

در نمـودار 4 تاثیـر درجـه حـرارت خـارج از كنـدو بـر روی رفتار 
قـرار داده شـده اسـت.  بررسـی  كارگـر مـورد  زنبـور عسـل  تـردد 
همانطـور كـه ملاحظـه مـی شـود حداكثر تـردد زنبـور عسـل كارگر 
زمانـی بـوده كـه درجه حـرارت محیط 36 درجه سـانتی گـراد بوده 
اسـت )157/57 عـدد پـرواز در 5 دقیقـه(. كمتریـن تـردد زنبـور 
عسـل كارگـر در جلـوی دریچه پـرواز زمانی بوده كه دمـای خارج از 

كنـدو بیـن 28 تـا 34 و 40 تا 42 درجه سـانتیگراد بوده اسـت )بین 
49/83 تـا 66/88 عـدد پـرواز در 5 دقیقـه(. عـلاوه بر ایـن زمانی كه 
دمـای خـارج از كنـدو 35 و 37 تـا 39 درجه سـانتیگراد بـود میزان 
تـردد حـد وسـط بـوده گـزارش شـد )بیـن 98/20 تـا 106/60 عـدد 

پـرواز در 5 دقیقـه(.

تاثیـر درجـه حـرارت داخل كنـدو بر روی تـردد زنبور عسـل در 
نمودار 5 نشـان داده شـده اسـت. حداكثـر تردد زنبور عسـل كارگر 
در دمـای داخـل كنـدو 35 )118/46 عـدد پـرواز در 5 دقیقـه( و 36 
)107/26 عـدد پـرواز در 5 دقیقـه( درجـه سـانتیگراد بـوده اسـت. 

همچنیـن در زمانـی كـه دمـای داخـل كنـدو 30 تـا 34 و 38 تـا 39 
)بیـن  كارگـر  عسـل  زنبـور  تـردد  حداقـل  بـود  سـانتیگراد  درجـه 
38/40 تـا 67/50 عـدد پـرواز در 5 دقیقـه( برای جمـع آوری نکتار 

درخـت كنار مشـاهده شـد.

نمودار شماره 4( تاثیر درجه حرارت محیط بر میزان تردد زنبور عسل کارگر در فصل گلدهی درخت کنار

ــردد  ــه( ت ــرواز در 5 دقیق ــدد پ ــاعت 14:0 )101/78 ع از آن در س
زیــاد شــده بطــوری كــه در مقایســه بــا نیمــه اول روز بیشــتر شــده و 

ســپس بــه حداكثــر تــردد در ســاعت 17:00 )139/85 عــدد پــرواز 
ــت. ــیده اس ــه( رس در 5 دقیق

مرمضی: بررسی الگوی پرواز و دمای داخل کندوی زنبورعسل طی فصل گل دهی درخت کنار
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نمودار شماره 5( تاثیر درجه حرارت داخل کندو بر تردد زنبور عسل کارگر طی فصل گلدهی درخت کنار

بحث و نتیجه گیری:

در ایـن مطالعـه مشـاهده شـد كـه دمـای داخـل كنـدو كـه بـه 
عنـوان شـاخص تنظیـم حرارتـی كلنـی در فصـل گلدهـی درخـت 
كنـار بـوده بیـن 30/7 تا 38/8 درجه سـانتیگراد متغیر بوده اسـت. 
در مطالعـات قبلـی گـزارش شـده كـه طبـق تنظیـم حرارتـی كـه 
توسـط زنبـور كارگـر انجـام می شـود دمای داخـل كندو بیـن 33 تا 
 Human et al., 2006;( 36 درجـه سـانتیگراد متغیـر مـی باشـد
Kridi et al., 2016, 2014(. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان می دهد 
كـه در فصـل گلدهـی درخـت كنـار تغییـرات دمایـی داخـل كنـدو 
بیشـتر از محـدوده دمایـی اسـت كـه در دیگـر مطالعـات گـزارش 
شـده اسـت. در ایـن زمینـه مطالعـات قبلـی نشـان داده كـه درجه 
حـرارت خـارج از كنـدو بـر تنظیـم دمـای داخل كنـدو تاثیـر گذار 
 Human et al., 2006; Zacepins & Karasha, 2013;( است

 .)Kridi et al., 2014; Zacepins et al., 2015
در ایـن مطالعه مشـاهده شـد تغییر دمـای محیط باعـث تغییر 
دمـای داخـل كنـدو شـده اسـت بطـوری كـه اگـر دمـای محیـط از 
39 درجـه سـانتیگراد بیشـتر شـود دمای داخـل كنـدو از 36 درجه 
سـانتیگراد بیشـتر شـده و در صورتی كه دمای محیط از 31 درجه 
سـانتیگراد كمتر شـود دمای داخـل كندو از 33 درجه سـانتی گراد 
كمتر شـده اسـت. بـا توجه به اینکه تعـداد زنبورهـای كارگر زیادی 
سـعی مـی كننـد دمای داخـل كنـدو را تنظیـم نماینـد، بنابراین با 
افزایـش یـا كاهش قابـل توجه دمای داخـل كندو زنبورهـای كارگر 
بیشـتری نیـز بـه آنهـا اضافـه خواهد شـد و در نتیجـه فرصت جمع 

آوری شـهد كمتـری بـرای كلنـی ها پیش مـی آید. 
در ایـن تحقیـق الگـوی تغییـر دمای داخـل كندو و خـارج كندو 
طـی روز، در فصـل گل دهـی درخـت كنـار همسـان ملاحظـه شـد 
بطـوری كـه در اوایـل روز حداقـل بوده و در اواسـط روز بـه حداكثر 

خود رسـیده و سـپس بـه تدریج كاهـش یافته اسـت. بنابراین، هر 
چنـد زنبـور كارگـر سـعی می كند كـه دمای داخـل كنـدو را بین 33 
تـا 36 درجـه سـانتیگراد نگـه دارد امـا بـه نظـر مـی رسـد كـه تغییر 
بـوده  بـا افزایـش دمـای محیـط همـراه  زاویـه تابـش آفتـاب كـه 
دمـای داخـل كنـدو را افزایش داده اسـت. در این راسـتا مطالعات 
پیشـین نشـان داده انـد كـه دمـای داخـل كنـدو تحت تاثیـر دمای 
 Human et al., 2006; Zacepins(  بیـرون كنـدو قرار مـی گیـرد
 & Karasha, 2013; Kridi et al., 2014; Zacepins et al.,
2015(. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داده اسـت كـه در اوایـل روز 
دمـای خـارج كنـدو كمتر از دمـای داخل كنـدو بـوده و از 33 درجه 
سـانتیگراد بـه عنـوان حداقـل دمـای متعـادل داخـل كنـدو كمتـر 

بوده اسـت )نمـودار 2(. 
بنابرایـن بـا توجـه بـه تفـاوت بین دمـای داخـل و خـارج كندو، 
بـا مصـرف مقـداری عسـل و  زنبورهـای كارگـر تـلاش مـی كننـد 
Kri-(  لـرزش مکرر عضلات سـینه دمـای داخل كنـدو را بالا ببرنـد
di et al., 2014; Zacepins et al., 2015(. همچنین در اواسط 
روز دمـای داخـل كنـدو بـه حداكثر می رسـد بطوری كـه از حداكثر 
دمـای گـزارش شـده بـرای تعـادل دمـای داخـل كنـدو بیشـتر می 
باشـد. در ایـن شـرایط زنبـور عسـل كارگـر جهـت كاهـش دمـا بـا 
حضـور در جلـوی كلنـی و پخـش ذرات آب در كندو سـعی می كند 
Kridi et al., 2014; Za-(  كـه دمـای داخل كندو را كاهش دهنـد

 .)cepins et al., 2015
در نمـودار 3 ملاحظـه مـی شـود كـه تـردد زنبـور عسـل جهـت 
جمـع آوری شـهد طـی سـاعات مختلف روز یکسـان نبوده اسـت. 
افزایـش داشـته و  ابتـدا  اول روز در  نیمـه  كارگـر در  زنبـور  تـردد 
سـپس در اواسـط روز بـه حداقـل رسـیده اسـت. الگـوی مشـابهی 
از ترشـح شـهد درخت كنار در مطالعات قبلی گزارش شـده اسـت. 
در مطالعـات قبلـی ملاحظـه شـده كـه ترشـح شـهد درخت كنـار از 
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سـاعت 6 صبـح بصـورت مقادیـر ناچیـزی در تعـداد كمـی از گلهـا 
شـروع شـده، در سـاعت 10 همـه گلهـا مقادیـر قابـل ملاحظـه ای 
نکتـار ترشـح كـرده اما اوج ترشـح نکتار در سـاعت 14 بوده اسـت. 
سـپس بـه تدریـج ترشـح نکتـار كنـار كم شـده و تـا اواسـط روز بعد 

 .)Nuru et al., 2012( ادامـه مـی یابـد
دلیــل چنیــن الگــوی بــرای ترشــح نکتــار را پاســخ بــه افزایــش 
دمــای محیــط ذكــر كــرده انــد، بطــوری كــه اوج ترشــح شــهد كنــار 
 Nuru et( زمانــی بــوده كــه درجــه حــرارت 45 درجــه بــوده اســت
al., 2012(، برایــن اســاس انتظــار مــی رفــت كــه در ایــن مطالعــه 
ــرای  ــا ب ــردد زنبوره ــودار 3 و 4( ت ــط )نم ــای محی ــش دم ــا افزای ب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــد، ام ــش یاب ــار افزای ــار كن ــع آوری نکت جم
ــرده  ــلاش ك ــر ت ــای كارگ ــدو، زنبوره ــل كن ــای داخ ــش دم ــا افزای ب
ــا  ــش دم ــدو از افزای ــل كن ــردن داخ ــک ك ــاركت در خن ــا مش ــد ب ان
جلوگیــری نمــوده در نتیجــه تــردد آنهــا در ایــن ســاعت بــه حداقل 

رســیده اســت.
در ایـن مطالعـه ملاحظـه شـد كـه در بعـد از ظهـر تـردد زنبـور 
عسـل چراگـر بطـور فوق العـاده افزایش یافـت. در مطالعـات قبلی 
نیـز افزایش ترشـح نکتار كنـار در بعد از ظهر بدلیـل افزایش دمای 
بـالا بـودن   .)Nuru et al., 2012( محیـط گـزارش شـده اسـت 
دمـا در بعـد از ظهـر در مقایسـه بـا اوایـل روز و همچنیـن ایـده آل 
بـودن دمـای داخـل كنـدو )تقریبـا 36 درجـه سـانتیگراد( در نیمه 
دوم روز )نمـودار 2(، منجـر بـه مشـاهده حداكثر پرواز زنبور عسـل 
كارگـر بخصوص در سـاعات اواخر روز برای جمع آوری نکتار شـده 

اسـت )نمودار 3(. 
عــلاوه بــر نتایــج فــوق، الگــوی تــردد زنبــور عســل بــرای جمــع 

آوری شــهد درخــت كنــار نشــان داده كــه بــا افزایــش دمــای 
ــه 35  ــه 36 درجــه ســانتی گــراد و دمــای داخــل كلنــی ب محیــط ب
ــردد زنبــور عســل نیــز افزایــش یافتــه  ــا 36 درجــه ســانتیگراد ت ت
ــا  ــه، ب ــن منطق ــد در ای ــی رس ــر م ــه نظ ــودار 4 و 5(. ب ــت )نم اس
توجــه بــه شــرایط پــرورش كلنــی هــا، اوج فعالیــت كلنــی هــا بــرای 
جمــع آوری شــهد كنــار در دمــای محیطــی 36 درجــه ســانتیگراد 
رخ مــی دهــد. همچنیــن بهتریــن دمــا داخــل كنــدو بــرای حداكثر 
فعالیــت كنــدو جهــت جمــع آوری نکتــار كنــار دمــای بیــن 35 تــا 

36 درجــه ســانتیگراد مــی باشــد. 
ــی  ــدو، كلن ــل كن ــای داخ ــش دم ــا افزای ــش ی ــرایط كاه در ش
ــظ  ــانتیگراد حف ــه س ــا 36 درج ــن 33 ت ــا را بی ــد دم ــی كن ــعی م س
كنــد. در هــر دو صــورت بــرای كنتــرل دمــا مقــداری از نکتــار جمع 
ــر  ــرف دیگ ــود. از ط ــی ش ــرف م ــا مص ــط زنبوره ــده توس آوری ش
تعــدادی زنبــور كارگــر بــرای تعدیــل دمــای داخــل كنــدو مشــاركت 
مــی كننــد در نتیجــه تــردد كــم و تولیــد عســل كــم خواهــد شــد. از 
طــرف دیگــر مطالعــات نشــان داده كــه حداكثــر ترشــح شــهد كنــار 
در دمــای 45 درجــه ســانتی گــراد بــوده در حالــی كــه نتایــج ایــن 
ــی كــه دمــای محیــط بیــش از 40 درجــه  مطالعــه نشــان داد زمان
ســانتیگراد شــود دمــای داخــل كنــدو افزایــش یافتــه و تــردد 
ــه  ــش یافت ــار كاه ــار كن ــع آوری نکت ــرای جم ــر ب ــای كارگ زنبوره
ــود  ــی ش ــنهاد م ــج، پیش ــن نتای ــه ای ــه ب ــا توج ــن ب ــت. بنابرای اس
بــرای افزایــش تولیــد عســل كنــار، تحقیقــات لازم بــرای مدیریــت 
دمــای كنــدو در ایــن دوره زمانــی صــورت بگیــرد تــا حداكثــر 
شــهدآوری صــورت بگیــرد و منجــر بــه افزایــش عملکــرد در واحــد 

ســطح شــود.
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Abstract
Ziziphus honey, because of its properties and high nutritional value, was highly regarded. In this study, 

we tried to study the pattern and factors that affecting the honey bee behavior as well as the inside hive 
temperature during the Ziziphus flowering season. For this purpose, the traits )ingoing honey bee and 
inside hive temperature( were measured in 6 colonies of native honey bee in 9 days at 5 different hours. A 
randomized complete block design was used to analyze the data. The results showed that the temperature 
inside the hive was variable between 31 to 39 °C, minimum temperature was at the beginning of the day and 
maximum at midday. The flight behavior varies in different hours of the day. Minimum flight was at midday, 
and maximum at the end of the day. Also, the flight behavior was influenced by the inside and outside hive 
temperature. The maximum flight was when the hive outside temperature was 36 °C and the hive inside 
temperature was between 35 and 36 °C. It was also observed that with increasing temperature, less worker 
bees go out to collect the nectar and they cooperate in colony cooling. Based on these results and considering 
the temperature rise during Ziziphus flowering period, it is suggested that studies be conducted to reduce the 
temperature inside the hive.
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