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مقدمه:

ــتى  ــت كه حاصل همزيس ــل غذايى با ارزش اس ــل يك غذا با مكم عس

ــاير مواهب  ــت. همانند س ــل با گل ها و گياهان اس ــائبه زنبورهاى عس بى ش

ــتقيم در حفظ يا نابودى اين  ــان ها به طور مستقيم يا غير مس طبيعى، انس

ــتلزم شناخت و آگاهى دقيق از  ــتند. حفظ اين رابطه، مس رابطه دخيل هس

ــار پيچيده زنبورها  ــا ويژگى هاى گل ها بلكه رفت ــت. نه تنه چگونگى آن اس

ــن رفتار متأثر از تمامى عوامل  ــظ اين رابطه اهميت زيادى دارد و اي در حف

ــت. هر گونه تغيير در اكوسيستم ممكن است اثر  ــتم اس موجود در اكوسيس

نامطلوب بر اين رابطه داشته باشد. با وجودى كه علت بسيارى از رفتارهاى 

ــائل ناشناخته و سواالت  ــده است، اما هنوز مس ــناخته ش زنبورها تاكنون ش

زيادى وجود دارد. 

مفهوم وفادارى زنبورها:

يكى از موارد وابستگى زنبورها به نوع گياهان، پديده اى است كه محققين 

ــودن» ياد مى كنند. عده اى  ــه عنوان وفادارى به گل1 يا «ثابت گل ب از آن ب

1  -Flower constancy, Fidelity

ــا، معتقدند زنبورها در هر بار جمع آورى فقط از يك گونه گل بازديد  ازآن ه

ــه بازديد و جمع آورى  هم زمان  ــد و عده اى ديگر از محققين نيز ب مى  كنن

شهد يا گرده از چند نوع گل در هر پرواز معتقدند.

ــل، وفادارى   به اعتقاد Bornus (١٩٨٩) «يكى از ويژگى هاى زنبورعس

ــت كه مالقات مى شوند. اين گل ها مربوط به يك گونه  به گل يا گل هايى اس

ــتجوگرانه است. در اين سفر،  ــفر جس گياهى منحصر به فرد در تنها يك س

زنبورعسل اغلب يك جستجوگر گرده است. اين اصطالح براى كل كلنى هم 

در نظر گرفته مى شود و شامل كل محصولى است كه از يك گونه گياهى و 

طى جستجو، در واحد زمان به كندو آورده مى شود و تا زمانى ادامه مى يابد 

كه منبع آن در طبيعت تجديد شود».

ــر Maejima & Matsumoto (٢٠٠٩) وفادارى مى تواند  ــا از نظ ام

چندين گل از گونه هاى خاصى را هم شامل شود و اظهار داشته اند «وفادارى 

ــتجويش را به يك يا چند گونه  ــت كه يك زنبور جس به گل، به اين معناس

ــند».  ــترس باش ــاير گل ها در دس گل دار محدود كند، حتى هنگامى كه س

ــرده در تحقيقات خود  ــا آنالير دانه هاى گ ــكاران (1384) ب ــوى زاد و هم تق

ــاهده كردند كه معموًال هر ساچمه  گرده متشكل از گرده هاى يك گونه  مش

ى به گل
فادار

و

ورها
ر زنب

  د

راضيه تقوى زاد 

عضو هيات علمى گروه زيسـت شناسـى، دانشـكده 

علوم پايه، دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر رى
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ــاچمه هاى گرده اى هم وجود داشتند كه از گرده هاى  ــت اما س گياهى اس

ــانگر آن است كه گاهى زنبور  ــكيل شده بودند و نش چند گونه گياهى تش

عسل در يك پرواز از چند گونه گياهى بازديد به عمل آورده و گرده هايشان 

را برداشت مى كند (شكل 1). 

 , A= Achillea vermicularis , C= Centaurea virgata

 P= Plantago lanceolata

 ،(Cook et al. 2005)ــل ــرن اخير، وفادارى به گل در زنبورعس در ق

ــد زنبور ديگر  ــدس ,( ٢٠٠۵ Gegear & Laverty) و چن ــور مق زنب

ــده است. مكانيسم هاى وفادارى به گل، به طور تجربى و نظرى  مطالعه ش

 ,Ohashi & Yahara).ــت ــت، اما هنوز ناشناخته اس ــى شده اس بررس

ــاى انفرادى (غير  ــته «زنبوره ــار داش ٢٠٠٢)  (١٩٩٢ Wcislo ) اظه

ــايى النه استفاده مى كنند. بنابراين وفادارى  اجتماعى)، از عطر براى شناس

به گل در زنبورهاى انفرادى هم ممكن است وجود داشته باشد».

ــت « ويژگى هاى گل (مثل عطر،  ــد اس Kobayashi  (٢٠١٠) معتق

ــكل)، زنبور را به انتخاب گل مشخصى در جستجوهايش ترغيب  رنگ و ش

ــخصات گل محدود  ــى زنبورها در بياد آوردن مش ــد. اگر چه تواناي مى كن

ــت كه چگونه زنبور ويژگى هاى گل ها را بياد مى آورد و  ــت، واضح نيس اس

ــم  ــتجو، چگونه بين گل ها فرق مى گذارد . تعيين مكانيس يا به هنگام جس

ــل، ارتباط مابين بياد آوردن و يادگيرى  هاى وفادارى به گل در زنبورعس

ــخص  ــتجوگرانه زنبورها بايد مش ويژگى هاى گونه هاى گياهى و رفتار جس

ــود», به عقيده او بايد مشخص شود كه وفادارى زنبورها به گل ها دقيقًا  ش

ــت؟ چگونه زنبورعسل ويژگى هاى گونه هاى گياهى را به خاطر  چگونه اس

ــى به خاطر  ــاد مى آورد؟ به عبارت ــپس آن ها را بي ــپارد و چگونه س مى س

ــپردن ويژگى هاى گل يك مقوله و يادآورى مجدد آن ها با ديدن همان  س

گل مقوله ديگرى است كه زنبور عسل هر دوى اين ها را انجام مى دهد و 

بايد مشخص شود چگونه؟

ــهد يا  ــده اى از محققين، وفادارى را در اختصاصى بودن جمع آورى ش ع

ــا اعتقاد دارند تا كار  ــيم وظائف بين زنبوره ــرده مى بينند و به نوعى تقس گ

ــه (٢٠٠۶) Roman & Kulik  اعالم  ــريع تر پيش رود. به طورى ك س

ــتجوگر، در جمع آورى شهد و گرده از يك  ــته اند «زنبور هاى عسل جس داش

گونه گل، اختصاصى عمل مى كنند. بنابراين تندتر و كارآمدتر كار مى كنند، 

تا كارآيى بيشتر كلنى را نتيجه دهند». White et al (2001) نيز اهميت 

ــل و بقاى كلنى  ــادارى به گل را در بهره ورى و كار آيى باالتر توليد عس وف

ــت زيرا كارآيى  ــه گل يك رفتار مهم اس ــد و مى گويد «وفادارى ب مى بين

ــان براى گياهان را افزايش مى دهد.  ــانى و جستجوى گرده افش گرده افش

ــيله تك تك كارگرها ثبات  ــتجو كردن به وس در زنبورهاى اجتماعى، جس

ــش مى دهد. بنابراين وفادارى به گل در زنبورهاى  و بقاى كلنى ها را افزاي

ــت». Wilde & Wilde (2002) در تأئيد  ــده اس ــى ش اجتماعى بررس

عملكرد اختصاصى زنبورهاى عسل اعالم داشته اند «60 % از كارگرها شهد 

ــع مى كنند، 25% گرده مى آورند، در حالى كه فقط حدود 15% هم  را جم

شهد و هم گرده را جمع مى كنند».  

ــنهاد كرد و توانست  ( ١٩٨۶) Waser عملكرد دوگانه زنبورها را پيش

ــته باشد. او معتقد است رفتار زنبورها  تحليل جامع ترى از رفتار آن ها داش

مى تواند از دو منشأ كامًال متفاوت نتيجه شود، غريزى يا اكتسابى. عده اى 

از رفتارها غريزى هستند و زنبورها به طور ناخواسته مجبور به انجام آن ها 

هستند. براى مثال، پوشش گياهى هر منطقه با منطقه ديگر ممكن است 

ــهد يا گرده هر منطقه را به  ــد، اما زنبورها كار جمع آورى ش متفاوت باش

ــد كه به گياهان  ــز از ديگرى انجام مى دهند و به نظر مى رس ــور متماي ط

منطقه خود عالقمندند، كه البته غريزى است. اما همين زنبورها در زمان 

ــكل ديگرى عمل مى  كنند. مثًال با تغيير اقليم و تغيير  يا مكان ديگر به ش

ــازش هايى مى يابند و گياهان  ــالى، س ــان منطقه خود در اثر خشكس گياه

ــود، آن گياه را به خاطر  ــان ب ــد را تجربه مى كنند. اگر مورد عالقه ش جدي

ــته و  ــپارند و در بازديدهاى بعدى از توانايى يادگيرى خود بهره جس مى س

ــته «وفادارى به گل از  آن را جمع آورى مى كنند. به اين دليل او بيان داش

ــت، به طورى كه از يك گونه گياهى  ــمگير گرده افشان هاس رفتارهاى چش

ــادارى به گل ممكن  ــه عمل مى  آورند. وف ــيع مالقات ب خاص به طور وس

ــد كه ارتباط اختصاصى گياه- حشره  ــت ناشى از يك رفتار غريزى باش اس

ــت. در وفادارى غريزى، افراد، عالقه مندى  ــان را سبب شده اس گرده افش

ــان  ــته به گرده افش ــانى به يك منبع گل دارند. گياه نيز معموالً وابس يكس

ــت. اين نوع از وفادارى از وفادارى اكتسابى تفكيك مى شود. به طورى  اس

ــابى، افراد مختلف براى يك منبع گل به طور متغير  كه در وفادارى اكتس

ــد». Roman (2004) در تحقيقات خود  ــان و مكان عمل مى كنن در زم

ــل به علت بقاى  ــابى بودن برخى عملكردهاى زنبورعس ضمن تأييد اكتس

ــرايط و احتياجات  ــل به شدت به تغيير ش ــت «زنبورعس كلنى، اعالم داش

شكل 1- دانه هاى گرده در يك ساچمه گرده از تله گرده گير، 

جمع آورى شده از كندويى در كوهپايه  استان تهران. 
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ــهد و  ــتجوگرهاى ش ــازش مى يابد. اين به صورت تغيير تعداد جس كلنى س

گرده منعكس مى شود. احتياج ساالنه كلنى به گرده بين 15 تا 35 كيلوگرم 

 Sandoz ــت. مقدار جمع آورى آن بستگى به توان كلنى دارد».(٢٠٠٠ اس

ــبب ايجاد رابطه عميق و نوعى يادگيرى  et al) معتقدند وفادارى به گل، س

ــبت به ويژگى هاى گل مى شود. گويا شروع اين رابطه همزيستى را ابتدا  نس

ــورى كه اعالم  ــابى مى دانند. به ط ــزى و ادامه آن را اكتس ــا وفادارى غري ب

ــته اند «توانايى درك، مالقات و  به خاطر سپردن از تأثيرات وفادارى به  داش

ــت». از جمله محققين ديگرى كه به اكتسابى بودن وفادارى اعتقاد  گل اس

ــد  (٢٠٠٠)Michener , (٢٠٠٠)Gumbert طى تحقيقات خود  دارن

ــان را  ــتند «گاه زنبورها طى تجربه، عالقمنديش به طور جداگانه اعالم داش

تغيير مى دهند». 

ــت غريزى و به علت بقاى نسل باشد.  البته تغيير عالقه مندى، ممكن اس

ــى در اواخر  ــورت گيرد، چون حت ــى هاى الزم در اين زمينه ص ــد بررس باي

ــردى گراييدن هوا يا نزديك شدن به  ــل، با به س يك دوره فعاليت زنبورعس

ــى گياهان جذاب، در تراكم و نوع گياهان جمع آورى  شده  پايان دوره رويش

ــوى زاد و همكاران (1386) در  ــورت مى  گيرد. به طورى كه تق تغييراتى ص

پژوهش خود اعالم داشتند «بيشترين تنوع گرده  اى  در مرداد ماه است و به 

نظر مى رسد به اين دليل باشد كه در صورت كمبود گرده مورد عالقه زنبور، 

ــاير گونه ها  به دليل پايان يافتن زمان گل دهى، زنبور اقدام به جمع آورى س

مى كند كه شايد عالقه مندى كمترى به آن ها دارد» (شكل 1). 

ــده توجيه  ــن پدي ــراى اي Heinrich   1983  , Bronstein 1995  ب

خاصى دارند و تغيير عالقه مندى را يكى از محدوديت هاى وفادارى مى دانند 

ــكوفه دار در زمان  ــر كرده اند «وفادارى زنبور، به هر گونه از گياهان ش و ذك

خاص، محدوديت هايى دارد. مشاهدات نشان مى  دهند، وقتى يك گل شروع 

ــكوفه هاى در حال  ــتجوى آن گونه از ش به رنگ پريدگى مى كند، زنبور جس

ــت  گل دادن را ادامه نمى دهد». در اين كه آيا تغيير عالقه مندى دائمى اس

يا موقتى؟  پژوهش هايى صورت گرفته كه ذكر خواهد شد.

هديه هاى گل،  انتخاب و  وفادارى:

ــهد مورد نياز زنبور را به  ــانى، گرده و ش گل در ازاى عمل مهم گرده افش

ــهد به عنوان هديه هاى گل نام  او هديه مى دهد. محققين  از  اين گرده و ش

مى برند. كسب اين هديه ها در گرو به خاطر سپردن منبع گل و ويژگى هاى 

آن است، Waddington  معتقد است «پاداش زنبور، ظاهراً به فاكتورهاى 

يادگيرى و به ياد آوردن منابع غذا بستگى دارد». 

ــل، عملكرد انتخابى آنان است. به نظر  نكته ديگر در رفتار زنبورهاى عس

مى رسد انتخاب نوع شهد يا نوع گرده نيز با وفادارى در ارتباط باشد. عالوه بر 

زنبورهاى عسل، محققينى هم در مورد زنبورهاى مخملى، اعتقاد به عملكرد 

ــورى كه ١٩٧۶ Heinrich, Lalerty ١٩٨٠ اعالم  انتخابى دارند. به ط

ــته اند «در مورد زنبور مخملى1 اين ايده وجود دارد كه مسئله يادگيرى  داش

ــع آورى اطالعات مربوط به گونه هاى گياهى با پيچيدگى مورفولوژى  در جم

گل در ارتباط است. در اين نظريه، اعتقاد بر آن است كه جستجوى زنبورها 

ــا وفادارى كمترى،  ــابه بايد ب ــه دنبال گونه هاى گلهايى با مورفولوژى مش ب

ــد. طبق اين  ــوژى متمايزى دارند، همراه باش ــبت به گلهايى كه مورفول نس

ــاوت، قابليت انتخاب  ــور روى گلهايى با مورفولوژى متف ــه، تمركز زنب نظري

ــد». اين محققين، علت  ــان مى ده ــاى گياهى متمايز را در زنبور نش گونه ه

ــان جديد را، به دليل عالقه مندى زنبورهاى مخملى  انتخاب گل ها يا گياه

ــد و معتقدند آ ن ها به  ــات ظاهرى گل ها مى دانن ــه تنوع و پيچيدگى صف ب

گل هايى كه تنوع ريختى بيشترى دارند وفادارى بيشتر نشان مى دهند.  

ــر Amaya M, 2009 در بازديدهاى زنبورها منوط  ــل، نظ اما در مقاب

ــابه صفات ظاهرى گل هاست. همچنين اعتقاد دارند كه  به يكنواختى و تش

ــا زمان هاى خاصى را براى بازديدهاى خود از هرگل قرار مى دهند و  زنبوره

ــان ها  ــته اند «طبق نظريه محدوديت يادگيرى، وفادارى گرده افش اعالم داش

ــه مورفولوژى  ــت ك ــبت به يك گونه گياهى يا چندين گونه گياهى اس نس

مشابهى دارند. اين در ضمن مستلزم حفظ زمان بازديد است». 

تقوى و همكاران( 1388) درتحقيق خود بر روى زنبورهاى مخملى اعالم 

ــم  ــداد 34 گونه گياهى دارويى در دو منطقه فش ــتند «اين زنبورها تع داش

تهران و الموت قزوين را مورد استفاده قرار داده اند». اين نيز نشانگر عملكرد 

ــى گياهان را يكى از  ــت. بنابراين آنان صفات داروي ــى اين زنبورهاس انتخاب

داليل انتخاب معرفى مى كنند. 

تقوى زاد و همكاران (1386) در پژوهش خود اعالم داشتند «ويژگى هاى 

ــدن دريچه اى بساك به سمت باال، بوى نافذ  ــك مانند باز ش خاص گل زرش

ــهد فراوان در پاى گلبرگ ها، سطح پوشش  گرده ها، رنگ زرد گل ها، غدد ش

زياد گل و شاخه هاى پر گل از عوامل توجه زنبورعسل بوده است».

ــدن از  ــا مطمئن ش ــش ب ــك پژوه ( Abramson et.al 2005) در ي

ــراى برخى زنبورهاى  ــانى ب ــفيد و آبى گل ها ارزش يكس اين كه دو رنگ س

ــل داشته اند، مشاهده نمودند كه در اين صورت، زنبورهاى عسل، مالك  عس

مالقاتشان را بر اساس تفاوت در ارزش كالرى هديه گل ها گذارده اند و گلى 

ــهد آن مى توانند  ــترى از گرده يا ش را انتخاب كرده اند كه ميزان انرژى بيش

ــان  ــت كنند و به اين ترتيب  به يك نوع گل وفادارى بيش از حد نش درياف

مى دهند. 

حافظه چند گانه زنبورها، سازگارى و وفادارى:

ــازگارى هاى چندگانه در  ــا مطرح كردن س Menzel ١٩٧٩, ١٩٩٩ ب

ــدى در زنبورها را توضيح مى دهد  ــم تغيير عالقه من حافظه زنبورها، مكانيس

ــوان مى دارد« توانايى زنبورها در تعويض گونه هاى گل دار، هنگامى كه  و عن

ــان مى دهد، آن ها از يك مكانيسم رديابى  ــد، نش منابع غذا به پايان مى رس

1  - Bumblebee
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ــخيص گونه هاى جديد برخوردارند. مطالعات رفتارى در  ــرفته براى تش پيش

ــان  ــم هاى يادگيرى و تغيير عمل بر گونه هاى گل دار را نش زنبورها؛ مكانيس

ــه اى را در حافظه  ــازگارى هاى چندگان ــن مطالعات، س ــت. همچني داده اس

ــاد مى گيرند و  ــريع ي ــت. به طورى كه، زنبورها س ــكار كرده اس زنبورها آش

ــكل را به حافظه  مى توانند اطالعات جزئى مربوط به غذا، مثل رنگ، بو و ش

ــپارند. اما اين قدرت را ندارند كه اطالعات را به سرعت از ياد  بلند مدت1 بس

ــد».  Menzel 2001 Seeley 1985 نظر فوق را تكميل تر مى كنند  ببرن

ــه در آن قرار  ــن اطالعات و موقعيت هايى ك ــد «زنبورها بايد بي و مى افزاين

ــع غذايى، اگر به فراوانى  ــاد كنند. به طور مثال، يك منب ــد تعادلى ايج دارن

ــود. اما اگر همان منبع غذايى  ــود، مى تواند به سرعت ياد گرفته ش يافت ش

ــد، زنبور آن را به خاطر نمى سپارد».  جمع نظر آنان گوياى اين  فراوان نباش

ــتر مورد عالقه زنبور هستند در  ــت كه ويژگى هاى مهم گياهانى كه بيش اس

ــه باقى بمانند.  با به  ــوند تا براى هميش حافظه بلندمدت زنبور ذخيره مى ش

ــيدن اين منابع غذايى با ارزش، به فرمان مغز اين بار عكس العمل  پايان رس

ــا ارزش كمتر روانه  ــراغ گياهانى ب ــكل مى گيرد و زنبور را به س ــرى ش ديگ

ــات اين گياهان هيچگاه به  ــت و خصوصي مى كند ولى اين كامالً موقتى اس

ــود. بنابراين مغز  ــه بلند مدت نمى رود و پس از مدتى فراموش مى ش حافظ

نقش مهمى در ايجاد تعادل بين اطالعات دخيره شده در خود با موقعيت ها 

ــات مربوط به گياهانى كه  ــراف زنبور ايفاء مى كند. پس اطالع يا محيط اط

گه گاه به آن ها نياز است در مغز ذخيره نمى گردد. زنبورعسل حتى مى تواند 

ــپارد و در مالقات هاى  ــهد گل هاى مختلف را به حافظه بس ميزان توليد ش

 Greggers & Menzel  ــه را ــدام كند. اين نظري ــاس آن اق بعدى بر اس

ــتند  ــن عنوان داش Greggers & Mauelshagen 1997 ,1993 چني

ــپردن ميزان توليد شهد گل هاى  ــل در مورد به خاطر س «در زنبورهاى عس

مختلف، حافظه چندگانه اى شكل مى گيرد».

از ديگر موضوعاتى كه به واسطه آن داشتن حافظه چندگانه براى زنبورها، 

ــاعت مشخصى از روز  ــد مالقات زنبور از هرگل در س ضرورى به نظر مى رس

ــهد يا گرده قابل دسترس را  ــترين ش ــاعت، هر گل بيش ــت كه در آن س اس

ــكرتيغال  ــوى زاد و همكاران (1386) زمان جمع آورى گرده ش ــت. تق داراس

ــهد آن ديده اند (شكل2).  البرزى Echinops elbursensis را جدا از ش

 Centaurea virgata ــهد گل گندم بوته اى همچنين زمان جمع آورى ش

 Berberisــاعت 5) و جدا از مالقات با زرشك ــخصى (س ــاعت مش را در س

 Koltermann 1974,) ــاعت12) يافته  اند. در اين ارتباط vulgaris ( س

ــل در ارتباط با   ــته اند «زنبورهاى عس Goul 1984, 1991) نيزاعالم داش

ــخيص گياهانى كه در زمان هاى متفاوتى از طول روز توليد گرده و شهد  تش

دارند، حافظه پيشرفته اى دارند» 

ــيكل زندگى و عادات غذايى گونه اى زنبور گرده افشان از نوع انفرادى،  س

ــان  Ceratina flavipes موارد جالبى از وفادارى و حافظه چندگانه را نش

1  - Long term memory=LTM

 Kobayashi-Kidokoro M and Higashi, ــه مى دهد؛ به طورى ك

ــل به جمع آورى گرده از گونه هاى  ــاهده نمودند اين زنبور تماي 2010 مش

خاصى را دارد، در يك پژوهش 14 گونه گياهى گل دار را  جمع آورى كرده 

ــاچمه گرده2 در آشيانه قرار داده اند كه معرف محصوالت يك  و به صورت س

فصل زراعى است. بعالوه آن چه در ساچمه هاى گرده مشاهده كردند، حاكى 

از اين بود كه هيچ ارتباطى بين گرده هاى فصلى قابل دسترس و الويت هاى 

زنبور وجود ندارد. به عبارتى حتى اگر گل ارجح و مورد عالقه مندى آن ها در 

ــان  تمام اوقات، در منطقه غالب نبود، هنوز الويت هاى وفادارى به گل را نش

مى دادند. به اين معنا كه با وجود غالب نبودن گل مورد عالقه شان، آن را در 

 Ceratina flavipes  الويت جمع آورى خود قرار مى دادند. به اين ترتيب

ــان  ــان مى دهد و مانند يك گرده افش نمايش زيبايى از وفادارى به گل را نش

اختصاصى عمل مى كند. همچنين Kidokoro et al. 2003 در مشاهدات 

 Ceratina ــپردن و يادگيرى در ــته اند «زمان به خاطر س خود اعالم داش

flavipes مشخص نيست. به طورى كه اين زنبور در مراحل مختلف نموى 

ــور فرصت طلبانه عمل  ــپردن گونه هاى گياهان، به ط ــود، در به خاطر س خ

ــازد و يك  ــاده، توپى از گرده گياهان خاصى مى س ــد: زمانى زنبور م مى كن

ــد، زمانى از گرده به عنوان  ــذارد تا الرو از آن تغذيه كن ــم روى آن مى گ تخ

ــلولى كه محتوى نوزاد است استفاده مى كند و زمانى ديگر  ــش براى س پوش

ــروع النه سازى  ــد و يا زمانى كه در ش وقتى كه فصل زراعت به پايان مى رس

ــهد و گرده استفاده  ــتند، از ش ــتان گذرانى) هس (فصل زراعت يا  بعداز زمس

مى كنند». اين امر نيز حاكى از اهميت وفادارى به گل هاى خاص و به خاطر 

2 - Pollen balls

ــهد از گياه شكر تيغال  ــل در حال جمع آورى ش شـكل2- زنبور عس

ــرزىEchinops elbursensis  . با وجودى كه گرده اين گياه نيز  الب

مورد استفاده زنبورعسل است، سبد خالى از گرده زنبور عسل نشانگر آن 

ــع آورى گرده اختصاص خواهد داد ( نوك  ــت كه زمان ديگر را به جم اس

پيكان سفيد).
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سپردن آن ها در حافظه به منظور كاربردهاى مختلف در يك زنبور با زندگى 

انفرادى است. 

نتايج و بحث:

به عقيده محققين، وفادارى به گل در تمامى زنبورها ديده مى شود حتى 

ــه وفادارى به گل در  ــكيل كلنى نمى دهند. با وجودى ك ــى كه تش زنبورهاي

ــت ولى همه زواياى آن ها  ــل از اهميت زيادترى برخوردار اس زنبورهاى عس

هنوز شناخته نشده است. 

اكثر محققين به عملكرد اختصاصى زنبورها در بازديدهايشان اعتقاد دارند 

ــه نام وفادارى ياد مى كنند. عده اى اختصاصى بودن را در جمع آورى  و از آن ب

ــده اى ديگر در جمع آورى از  ــك گونه گياهى در هر بازديد مى بينند و ع از ي

ــهد به تنهايى يا گرده  چند گونه خاص، عده اى هم در جمع آورى گرده يا ش

ــهد توأمان. همچنين عده اى به غريزى بودن وفادارى معتقدند و عده اى  و ش

به اكتسابى بودن. عده اى ديگر نيز به جميع غريزى و اكتسابى بودن وفادارى 

ــود دارد اما فصل  ــوع نگرش به وفادارى وج ــر چند اختالفاتى در ن ــد. ه قائلن

ها وجود نوعى وابستگى عميق بين زنبورها و گل هاست. 
 
مشترك تمامى ايده

وابستگى كه با سيستم عصبى مركزى زنبور قابل تنظيم است. 

عده اى از محققين، تغيير عالقه مندى زنبور از گونه اى به گونه يا گونه هاى 

ــادارى مى دانند. در حاليكه عده اى ديگر، آن  ــى از محدوديت وف ديگر را ناش

ــازگارى هاى چندگانه در حافظه زنبور مى دانند. يعنى زنبور به  را به دليل س

ــرايط نامطلوب وقتى كه  ــت اما در ش طور غريزى به گونه هايى عالقه مند اس

ــمت گياهانى كه جذابيت زيادى  ــوند او به س گياهان دلخواه وى كم مى ش

برايش ندارد مى رود، ويژگى هايشان را در حافظه كوتاه مدت ذخيره مى كند 

ــتفاده كند. اما  و به نوعى ياد مى گيرد كه از گياهان جديد به طور موقت اس

به محض مواجه شدن با گياهان اوليه از حافظه بلندمدت خود استفاده كرده 

و وفادارى خود را با جمع آورى از آن ها نشان مى دهد.  

ــل در درك  ــود كه زنبورهاى عس ــتنباط مى ش ــوع اين طور اس در مجم

ــات گياهان و حتى ميزان انرژى هديه هاى گل توانايى قابل وصفى  خصوصي

ــه كنند. از آنجا  ــد و حتى قادرند در گزينش خود، آن ها را با هم مقايس دارن

ــد بايد  ــت، به نظر مى رس ــى از وفادارى زنبورها از نوع غريزى اس ــه بخش ك

ــترى عمل  در تصميم گيرى هاى مربوط به مهاجرت زنبورها با احتياط بيش

ــات موجودات و به  ــت كه تغيير در خصوصي ــرد. همچنين بايد توجه داش ك

ــى و اغلب در دراز مدت  ــت كه به آرام ــع آن تغيير در اكولوژى امرى اس تب

ــاق مى افتد. بنابر اين در مورد مهاجرت هاى زنبورهاى وارداتى، اين امكان  اتف

ــود  ــبب ش ــود دارد كه تغيير تدريجى در خزانه ژنى زنبورهاى بومى س وج

ــان تغيير يابد. چون  ــتگاه ش ــبت به گياهان زيس تا عالقه مندى زنبورها نس

ــخ به دستورى كه از ژنوم جديد  زنبورهايى با محتواى ژنتيك جديد در پاس

ــتجوى گل هايى متمايز با  آن چه در زيستگاه جديد است  مى گيرند در جس

ــبت به آن  ها اعالم وفادارى كنند، يعنى همان گياهانى كه  ــند تا نس مى باش

ــان بوده و وفادارى به آن ها در حافظه شان ثبت است. پس  در موطن اصليش

ــت از گياهان موجود  ــط به طور موق ــت كه فق ــان اين اس نهايت سازگاريش

استفاده كنند. در اين صورت در دراز مدت، دو امكان وجود دارد يا استفاده 

از گياهان موجود براى زنبورها در حد رفع نياز باشد، بنابراين طبيعى خواهد 

ــواه را نيابد و حتى به مرور كاهش  ــل، افزايش دلخ بود كه ميزان توليد عس

ــازش بهتر و  يابد يا اين كه در اثر انتخاب طبيعى، تعدادى از زنبورها كه س

ــازش كمترى برخوردار  ــترى با محيط دارند باقى بمانند و بقيه كه از س بيش

ــت كه پديده انتخاب طبيعى به زمان  بودند از بين بروند. اما بايد توجه داش

زيادى نياز دارد، دست كم چندين سال. بنابراين چه تضمينى وجود دارد كه 

تا رسيدن به وضعيت ثبات، عده اى از گونه هاى گياهى كه حيات و بقائشان 

ــانى با زنبورعسل هاى بومى ايران بوده است دچار مخاطره  در گرو گرده افش

نشوند و يا حتى منقرض نگردند. 

منابع مورد استفاده:

ــان افش ــرده  گ ــاى  زنبوره و  ــى  داروي ــان  گياه ــايى  شناس  .1388 ــان.  نظري ــن  حس و  ــبى  طهماس ــين  غالمحس ــل،  ابوالفض ــوى،  تق  -1

ــتان قزوين). همايش علمى توسعه صنعت گياهان دارويى  ــتان تهران) و الموت (اس ــتانى فشم(اس  آن ها  (Hym: Apidae: Bombus)در مناطق كوهس

ايران. تهران

ــش گياهى، نوع گياهان و  ــناخت پوش ــى امكان ش ــن نظريان و صديقه مهرابيان. 1384. بررس 2- تقوى زاد، راضيه، احمد مجد، فتح اهللا فالحيان، حس

ــل به كمك گرده شناسى در منطقه «سيراچال». رساله دكترى تخصصى. دانشگاه  ــتاندارد كردن عس ــل و تدوين طرحى براى اس تكوين دانه هاى گرده عس

آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران 

3- تقوى زاد، راضيه، احمد مجد، فتح اهللا فالحيان، حسن نظريان و صديقه مهرابيان. 1386. بررسى ويژگى هاى گياهان شهدزا و گرده زا در جلب زنبور 

عسل در منطقه سيراچال. پژوهش و سازندگى. شماره 74: صفحه 52-41

26



دو فصلنامه علمي- ترويجي/ شماره چهارم

4- Abramson C I, Sanderson C, Painter J, Barnett S, Wells H. 2005. Development of an ethanol model using social insects: 

V. Honeybee foraging decisions under the influence of alcohol. Alcohol. 36:3. 187-193

5-Amaya M. 2009. Floral constancy in bees:  a revision of theories and a comparison with other pollinators. Revista 

colombiana de entomologia. http://www. Scielo. Unal. Edu. Co. 35:2

6- Bornus L. 1989. Encyklopedia pszezelarska [Encyclopaedia of apiculture]. PWRiL,Warszawa. 236[in polish].

7- Bronstein J L. 1995. The plant pollinator landscape,pp.256-288. In: Hansson, L.; Fahring, L. Merriam G.(Eds.).Mosaic 

landscapes and ecological processes. Chapman & Hall, London, UK.

8- Cook S M, Sandoz J- C, Martin A P, Murray D A, Poppy G M and Williams I H. 2005. Could learning of pollen odours by 

honey bees (Apis mellifera) play a role in their foraging behavior? Physiological Entomology, 30: 2.164-174

9- Gegear R J and  Laverty T M. 2005. Flower constancy in bumblebees: test of the trait variability hypothesis. Animal 

behavior. 69: 4. 939-949

10- GUMBER T, A. 2000. Color choices by bumble bees (Bombus terrestris): Innate preferences and generalization after 

learning. Behavioral Ecology and Sociobiology 48 (1): 36-43.

11- Heinrich B. 1983. D bumblebees forage optimally, and dose it matter/ American Zoologist 23(2): 273-281.

12- Heinrich B. 1976. The forging specialization of individual bumble bees. Ecological Monographs 46(2):105-128.

13- Kidokoro M, Kikuchi T., and. Hirata M, , 2003 “Prehibernal insemination and short dispersal of Ceratina flavipes 

(Hymenoptera: Anthophidae) in northernmost Japan,” Ecological Research,. 18: 1. 99–102.

14- Kobayashi-Kidokoro M and Higashi S, 2010. Flower Constancy in the Generalist Pollinator Ceratina flavipes 

(Hymenoptera: Apidae): An Evaluation by Pollen Analysis.Psyche.8. 

15- Matsumoto A Abe and Maejima T. 2009. Foraging behavior of Osmia cornifrons in an apple orchard. Scientia horticulturae. 

121:1.73-79

16- Menzel R. 1979. Behavioral access to short-term memory in bees. Nature 281: 368-369

17- Menzel R. 2001. Behavioral and neural mechanisms of learning and memory as determinants of flower constancy, pp. 21-

40. in: chittka, L. Thomson, J.D. (Eds.). Cognitive ecology of pollination. Animal behavior and floral evolution. Cambridge 

University Press, Cambridge, UK.

18- Menzel R. 1999. Memory dynamics in the honeybee. Journal of comparative physiology A 185 (4): 323-340

19- Michener , C. D. 2000. The bees of the World. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland. 913 p.

20- Ohashi K.and Yahara, T. 2002. “Visit larger displays but probe proportionally fewer flowers: counterintuitive behaviour 

of nectar-collecting bumble bees achieves an ideal free distribution.. Functional Ecology. 16: 4. 492–503.

21- Oldroyed B P, Nanork P. 2009. Conservation of asian honey bees. Apidiologie. 40: 269-312

22- Roman A, Kulik A. 2006. Studies on the relationship between floral fidelity and quantity of pollen hoarded by 

honeybee(Apis mellifera L.) colonies.Electronic J of polish Agricaltural universities.vol 9:2 .

23- Roman A., 2004. Pollen hoarding in the late summer season by honeybee (Apis mellifera L.) colonies, J. Apic. Sci., 48 

(1), 37-45. 

24- Sandoz J. C.,. Laloi, D Odoux, J. F. and. Pham-Delègue, M.-H , 2000. “Olfactory information transfer in the honeybee: 

compared efficiency of classical conditioning and early exposure. Animal Behaviour,. 59: 5. 1025–1034.

25- Seeley T D. 1985. The information- center sterategy of honeybee foraging. Fortschritte der Zoologie. 31: 75-90

26- Waser, N.M. 1986. Flower constancy: Definiation, cause and measurement. The American Naturalist 127(5): 593-603.

27- Wcislo W. T. 1992. “Nest localization and recognition in a solitary bee, Lasioglossum (Dialictus) figueresi Wcislo 

(Hymenoptera: Halictidae), in relation to sociality,” Ethology,. 92. 108–123. 

28- White D.,. Cribb B. W, and. Heard T. A. 2001. “Flower constancy of the stingless bee Trigona carbonaria Smith 

(Hymenoptera: Apidae: Meliponini),” Australian Journal of Entomology, vol. 40: 1. 61–64. 

29- Wilde J., Wilde M., 2002. Użytkowanie selekcjonowanych pszczół miodnych warunkiem opłacalnego prowadzenia 

pasiek [Keeping selected honeybees as a way to a profitable apiary]. Biul. Nauk., 18, 61-67 [in Polish].

27


