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پژوهش و سازندگي  ۷۴

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

شناسايي گرده هاي موجود در
 عسل هاي حوضه آبخيز نوررود مازندران

چكيده
آناليز گرده هاي موجود در عسل ها (مليسوپالينولوژي)۱ نقش مهمي در تشخيص منشأ گياهي و جغرافيايي عسل ها و شناخت نوع و 
كيفيت آنها و اكولوژي تغذيه زنبورهاي عسل دارد. به همين منظور گرده هاي ۲۵ نمونه عسل مربوط به منطقه حوضه آبخيز نوررود 
استان مازندران استخراج و به روش استوليز تيمارگرديد (۱). اختصاصات مورفولوژيكي آنها مورد بررسي قرار گرفت. بر روي نمونه 
George انجام گرفته است.  در مجموع ۵۲ تيپ گرده متعلق به ۱۸ تيره  Stokesعسل جمع آوري شده مطالعه گرده شناسي به روش
،(٪۱/۲۳) Labiatae گياهي در نمونه ها شناسايي شدند.به طور كلي بيشترين گرده هاي موجود در نمونه عسل ها مربوط به تيره هاي

(۲۱/۲٪) مي باشد و ساير تيره ها در مجموع ۲۶/۸ درصد عسل ها را شامل  Leguminosae  ،(٪۱۵/۴)Rosaceae  ،(٪۱۳/۵)Compositae

مي شـوند. همچنين بر اسـاس نتايج بدست آمده با استفاده از گرده هاي جدا شـده در نمونه عسل ها مهمترين جنس هاي شناسايي 
شده عبارتند از : 

Thymus, Rosa, Cerasus, Coronilla, Melilotus, Medicago, Trifolium, Mentha, Eryngium,  Phlomis, Salvia, Stachys, Taraxacum, 

Teucrium, Astragalus, Onobrychis, Verbascum, Echinops, Achillea, Cirsium, Helianthemum, Plantago, Dracocephalum.

 كلمات كليدي : عسل، گرده شناسي،  مليسوپالينولوژي، مازندران
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۷۵پژوهش و سازندگي

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

مقدمه
ــاختار شيميايي پيچيده  ــطه وجود ويژگي هاي مهمي از جمله س به واس
ــيار مقاوم ديواره اگزين اسپوروپولين۲ و نيز شكل كلي، تعداد، وضيعت  و بس
ــطح گرده و تزئينات سطح خارجي گرده ها كه براي  ــيارهاي س روزنه ها و ش
هر يك از گونه هاي گياهي منحصر به فرد است، جنبه هاي كاربردي زيادي 
براي علم پالينولوژي۳ مطرح است. امروزه محققين از خصوصيات دانه گرده 
ــه بندي گياهان،  ــته زمين، طبق ــايي آب و هواي گذش به ويژه براي شناس

تعيين نوع عسل، باستان شناسي و كشف جرم استفاده مي نمايند (۳، ۴).
ــته و تنها  ــل نقش اصلي را به عهده داش گرده ها در تغذيه زنبور هاي عس
ــمار مي روند. يك كلني در سال به طور متوسط  منبع پروتئيني براي آنها بش
۳۰ كيلو گرم گرده و ۴۰ كيلو گرم شهد نياز دارد  (۱۴). بقاء كلني هاي زنبور 
ــت يك محصول خوب و فراوان به گياهان شهدزا و گرده زاي  ــل و برداش عس
موجود در محل زنبورداري وابستگي دارد. همچنين ميزان شهد و گرده توليد 
ــل مانند ساير  ــده در صنعت زنبور داري اهميت زيادي دارد (۷). زنبور عس ش
ــرات براي رشد و توليد مثل به مقادير زيادي از مواد غذايي نظير قندها،  حش
پروتئين ها، چربي ها، موادمعدني، ويتامين ها و آب نياز دارد. شهد و عسل منبع 
اصلي كربوهيدرات و گرده تامين كننده ساير نيازهاي زنبورعسل است. وجود 
پروتئين ها، چربي ها، موادمعدني و ويتامين ها براي رشد و نمو زنبورهاي جوان 
ــيله  ــد. پروتئين مورد نياز يك كلني به وس و پرورش الروها ضروري مي باش
ــده اي كه توسط زنبور هاي كارگر به كندو حمل و ذخيره  گرده جمع آوري ش
ــاي كاربردي دانش گرده  ــود. يكي از مهمترين زمينه ه مي گردد تامين مي ش
شناسي، تجزيه و شناسايي گرده هاي موجود در عسل است. استخراج دانه هاي 
ــده اي را در باره نوع  ــايي آنها اطالعات مفيد و ارزن ــل ها و شناس گرده از عس
ــل از آن استفاده مي كند در اختيار مي گذارد.بر همين  گياهاني كه زنبور عس
ــناخت دانه هاي گرده موجود درعسل به نام مليسوپالينولوژي  ــاس علم ش اس
Hodges از  Dorothy از سويس و Dorothy از سويس و Dorothy Martind و Martind و Martind Alte  ،از  آلمان Alte  ،از  آلمان Alte Zandey توسطZandey توسطZandey
Loureaux و Loureaux و Loureaux نيز تحقيقات  Maurizio انگلستان مطرح گرديد. محققيني مانندMaurizio انگلستان مطرح گرديد. محققيني مانندMaurizio
ــترده اي را در زمينه پالينولوژي عسل هاي كشورهاي اروپايي انجام داده  گس
ــناخت مرغوبيت  ــارداده اند(۱۶). بهترين روش براي ش و نتايج جالبي را انتش
ــخيص نوع گرده موجود در عسل است(۲، ۱۲، ۱۶). چون نوع گل  ــل تش عس

The pollen analysis of honey (melissopalynology) is essential tool to access the botanical and geographical origin of 
honey and their quality and understand the foraging ecology of bees. In this survey pollen extractions of 25 honey 
sample from  Noor – rood Mazandaran province were studied. On the honey sample was melissopalynology was take 
to George Stokes law method. In this study 52 species from 18 family and 45 genus recoginized. The most pollen that 
honey samples exist are belonging family Labiatae (23.1 %)، Leguminosae (21/2 %), Rosaceae (15/4 %), Compositae 
(13/5 %). and other in addition 26/3 % are belonging. Also, from all of pollen that extacted in the honey samples, genus 
plants species recoginized as follows : Thymus, Rosa, Cerasus, Coronilla, Melilotus, Medicago, Trifolium, Astragalus, 
Dracocephalum, Phlomis,  Salvia, Stachys, Taraxacum, Teucrium,  Onobrychis, Verbascum, Echinops, Achillea, 
Cirsium, Helianthemum, Plantago,, Eryngium, Mentha

Keywords : Melissopalynology, Honey, Mazandaran

ــل مؤثر است و زنبورداران تمايل زيادي  در طعم، رنگ و در نتيجه قيمت عس
ــل دارند. بنابراين زنبورداران  ــتفاده زنبور عس ــايي گل هاي مورد اس به شناس
قادرخواهند بود براي به دست آوردن عسل بيشتر زنبورهاي خود را به مناطق 
تجمع گل هاي   مورد نظر منتقل نمايند. با اين روش همچنين مي توان انواع 
عسل هاي مرغوب را از انواع عسل هاي تقلبي به خوبي تشخيص داد (۲، ۴).

ــعيد آبادي درسال  ــريعت پناهي و س در ايران براي اولين بارصانعي  ش
۱۳۵۳ گرده هاي موجود درعسل گياهان عسل خيز را دركرج با روش گرده 

شناختي مشخص كرده اند (۶).
ــل هاي آذربايجان را با استفاد ازروش هاي  منافي گرده هاي موجود  عس
ــيابي دانه هاي گرده آنها درمنطقه خوي، اسكو وكليبر،  معمول آناليز و ارزش
ــي قرارداد و مشخص نمودكه ميزان گرده موجود درعسل هاي  را مورد بررس
Compositaeخوي متعلق به گياهان تيره گل مينا Compositaeخوي متعلق به گياهان تيره گل مينا Compositae  به ويژه گونه آفتابگردان 
ــكوگرده گياهان تيره نعناء و در عسل كليبـــرگرده تيره  و درعسل هاي اس

پروانه آسا به ترتيب ۸۰٪، ۸۰٪ و ۴۴٪ مي باشد (۳، ۹).
معمارياني ۱۰ نمونه ازعسل هاي جمع آوري شده ازنقاط مختلف استان 
ــان راتهيه نمود و پس از استخراج و تيمارگرده ها، بررسي مشخصات  خراس
ــايي آنها مشخص نمودكه درتعدادي زيادي از نمونه ها  مورفولوژيكي وشناس
ــبت قابل توجهي  گرده گياهان تيرهCompositae   با (۶/۴ ۳ تا ۶۱/۴٪) نس
ازتركيب گرده هاي عسل ها  را تشكيل مي دهند.  در مجموع ۴۳ تيپ گرده 

متعلق به ۲۸ تيره گياهي راشناساسي نمود (۸). 
ــتفاده  ــي گياهان مورد اس ــايي و بررس نظريان و همكاران  طرح شناس
زنبور عسل را در استان تهران به اجرا در آورده اند در اين تحقيق۵۴  تيره، 
۱۸۶ سرده (جنس)، ۳۰۱ گونه گياهي شناسايي شده اند .  تعداد  ۴۸ گونه  
(۱۵/۹ ٪ گونه) ازتيره   Compositae (مركبان)، . تعداد  ۴۳ گونه  (٪۱۴/۳ 
ــداد   ۲۹گونه  (۶/ ۹٪ گونه) از  ــه) ازتيره، Leguminosae (بقوالت). تع ــه) ازتيره، Leguminosaeگون Leguminosaeگون
Rosaceae  (نعنائيان)، تعداد ۲۷ گونه  (۹٪ گونه) از تيره Labiatae  ــره تي

ــب   ــه  (۶/۶٪ گونه) ازتيره  Cruciferae (ش ــداد  ۲۰ گون ــرخيان)، تع ــه  (۶/۶٪ گونه) ازتيره  Cruciferae(گلس ــداد  ۲۰ گون ــرخيان)، تع Cruciferae(گلس
ــره Umbelliferae (چتريان)،  ــه  (۴/۳٪ گونه) از تي ــداد  ۱۳ گون ــو) ،  تع ــره Umbelliferaeب ــه  (۴/۳٪ گونه) از تي ــداد  ۱۳ گون ــو) ،  تع Umbelliferaeب
Lilaceaeتعداد  ۱۰ گونه  (۳/۳ %گونه) ازتيره Lilaceaeتعداد  ۱۰ گونه  (۳/۳ %گونه) ازتيره Lilaceae (سوسن)، تعداد ۹گونه  (۳ ٪ 
ــقايق)، تعداد ۷ گونه  (۲/۳٪ گونه) ازتيره  گونه) از تيره Papaveraceae (ش
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Malvaceae  ــداد ۶ گونه  (۲ ٪ گونه) ازتيره ــان)، تع ــداد ۶ گونه  (۲ ٪ گونه) ازتيره  Malvaceae (گاوزب ــان)، تع Malvaceae (گاوزب Boraginaceae
(ختمي) هستند (۱۱). 

، (۱۹۹۱)، بيان نمود كه اغلب زنبورداران با عسل هايي  Barbara. S.B
ــتند و به دالئل زيادي  ــاء  آن بي اطالع هس ــوندكه از گل منش مواجه مي ش
ــل ها را بشناسند و پيشنهاد نمودكه بهترين  تمايل دارندگل منشاء اين عس
روش براي شناخت نوع عسل تشخيص نوع گرده موجود در عسل است. زيرا 
يكي از دالئل شناخت گل منشاء عسل شايد طعم خوب، رنگ منحصربفرد، 
و قيمت باالي  عسل است كه زنبوردارتمايل به شناسائي اين عسل مرغوب 

پيدا مي كند (۱۲).
ــرده موجود در  ــه گ ــرروي دان ــوركانادا ب Crompton و Crompton و Crompton  دركش Woitas
عسل مطالعه جالبي كرده اند و كتابي تحت اين عنوان انتشاردادندكه براي 
ــان و آزمايشگاه زنبورعسل  ــي گرده وگياه شناس ــت شناس متخصصين زيس

اطالعات كاربردي وسيعي مي دهد (۱۳).
ــي چنداني در مورد گرده شناسي عسل ها (به جز  درايران تاكنون بررس
در تهرا ن و كرج  و خراسان و خوي و اسكوي) انجام نگرفته است. بنابراين 
ــي الزم و ضروري به  ــل ها نياز به  مطالعه گرده شناس براي ارزيابي انواع عس

نظر مي رسد.

مواد وروش ها
كاردردومرحله صحرايي و آزمايشگاهي انجام گرفت.

الف- عمليات صحرايي 
تهيه نمونه عسل منطقه:

ــاحت تقريبي  در اين مطالعه ازنقاط مختلف حوضه آبخيزنوررود (به مس
ــده است. نمونه هاي عسل  ــل جمع آوري ش ۱۳۰۰۰۰ هكتار) ۲۵ نمونه عس

Armeniaca نماي قطبي گرده  زرد آلو(a

- x  - ۴۰۰ ،(۳۹/۷، شكل مثلثي تا بيضي مسطح ۳۹/۷)

Cichorium نماي قطبي گرده كاسني (b

x - ۴۰۰ ،(۲۲/۵۵ -۲۰/۵)، شكل  گرديا گرد نامنظم تا بيضي

Colutea نماي قطبي گرده دغدغك (c

- x  - ۴۰۰ ،(۴۳/۰۵، شكل مثلثي تا بيضي مسطح ۳۹/۶۳)

Consolidaنماي قطبي گرده زبان در قفا (d

x  - ۱۰۰ ,(۲۶/۶۵ -۲۲/۵۵)، شكل مثلثي تا  بيضي كشيده

(a  -  s) تصاوير ميكروسكوپي برخي از گرده هاي استخراج شده از نمونه عسل ها را نشان مي دهد

شناسايي گرده هاي موجود در ...
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ــد و براي آناليز و  ــتان هاي منطقه تهيه گردي ــاي مختلف از زنبورس درماه ه
شناسايي به آزمايشگاه ارسال شدند.

جمع آوري گرده حاصل ازبساك گياهان
ــل ها،  ــايي دانه هاي گرده موجود در نمونه عس     براي دقت در شناس
ــورد مطالعه  ــل در منطقه م ــورد بازديد زنبور عس ــاك گياهاني كه م ازبس
ــايي به آزمايشگاه  قرارگرفته اندگرده جمع آوري و براي رنگ آميزي و شناس

منتقل شدند.

ب- مطالعه آزمايشگاهي
ــگاه عمل جداسازي گرده موجود در عسل ورنگ آميزي  ۱ - درآزمايش
ــده و تهيه اساليد و عكس ازآنها وهمچنين مقايسه اين گرده ها  گرده جداش
ــاك انجام گرفت براي جداسازي و استخراج گرده  با گرده حاصل از دانه بس

ازنمونه هاي عسل ازروش جورج استوك الو۴  استفاده شده است.

ــاك  ــده  حاصل از بس ــاي گرده جمع آور ي ش ــزي دانه ه ۲ - رنگ آمي
ــل درمنطقه مورد مطالعه و تهيه اساليد و  ــتفاده زنبور عس گياهان مورد اس

عكس ازآنها:
ــرار مي گيرند گرده  ــل ق ــي كه مورد بازديد زنبورعس ــاك گياهان از بس
جمع آوري نموديم و از گرده حاصل ازبساك ها نيز به روش ارتمن۵  اساليد و 
عكس تهيه گرديد. نمونه هاي دانه گرده داخل عسل بانمونه گرده جمع آوري 
ــازي دانه هاي گرده  ــاك باهم مقايسه شد. پس از جداس ــده حاصل از بس ش
ــتفاده ازمنابع  ــاي گرده با اس ــه عكس از آنها، دانه ه ــل وتهي موجود درعس
ــد از روي گرده اي كه  ــايي قرارگرفتن ــي مورد شناس ــي و داخل معتبرخارج
شناسايي شده بود، گياه مورد بازديد و مالقات زنبورعسل شناسايي گرديد و 
در واقع منشاء گياهي عسل براساس دانه گرده موجود در آن شناسايي شد. 
شناسايي شكل گرده ها به وسيله چشم غير مسلح امكان پذير نبود. بنابر اين 
با استفاده از ميكروسكوپ نوري x-۴۳۰ يا ميكروسكوپ الكتروني اسكنيگ 
ــاي مختلف گياهي به طور  ــات مورفولوژيكي دانه هاي گرده گونه ه خصوصي

Descurainia نماي قطبي گرده خاكشير ايراني   (e

x – ۱۰۰ , (۱۶/۴ -۱۴/۳۵)، شكل مثلثي

Salvia نماي قطبي گرده مريم گلي (f

x - ۱۰۰ , (۲۴/۸۵ – ۲۹/۳)، شكل چند وجهي و ساير اشكال

Melilotus نماي قطبي گرده يونجه زرد (g

x - ۱۰۰ ،(۲۰/۵ -۱۶/۴)، شكل گرديا گرد نامنظم تا بيضي مسطح

Trifolium  نماي قطبي گرده شبدر قرمز  (h

x ۱۰۰-  ،(۶/۲۴-۷۵/۳۰)، شكل مثلثي تا  بيضي كشيده
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پژوهش و سازندگي  ۷۸

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

Thymus نماي قطبي گرده آويشن آناتولي (I

x - ۱۰۰ ،(۳۰/۷۵ -۲۶/۶۵)، شكل گرديا گرد نامنظم تا بيضي كشيده

Taraxacum نماي قطبي گرده گونه اي گل قاصدك (j نماي قطبي گرده گونه اي گل قاصدك (j نماي قطبي گرده گونه اي گل قاصدك (

x - ۱۰۰ ،(۳۶/۹ -۳۰/۷۵)، شكل مثلثي

Teucrium نماي قطبي گرده مريم نخودي (k

x - ۴۰۰ ،(۴۶/۴۶ -۳۹/۶۳)، شكل  مثلثي

Stachys نماي قطبي گرده چاي كوهي(l

x  - ۱۰۰ ،(۲۴/۶ -۲۴/۶)، شكل  گرديا گرد نامنظم تا مثلثي

Trifolium نماي قطبي گرده شبدر كوهي  (m

x - ۴۰۰ ،(۲۳/۹۱ -۲۲/۰۳)، شكل مثلثي تا بيضي

Cenyaurea نماي قطبي گرده گل گندم بوته اي (n  

(۲۰/۲۱ـ ۲۴/۲۲)، x - ۱۰۰،  شكل  مثلثي تا بيضي مسطح كشيده

شناسايي گرده هاي موجود در ...
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۷۹پژوهش و سازندگي

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

وضوح مشاهده و هويت آنها تعيين شد(۵). ساختمان و ريخت شناسي دانه 
ــامل تعيين اندازه دانه گرده، شكل گرده (تصاويرa-s)، تعداد روزنه،  گرده ش
ــيارروي دانه گرده و ساير تزئينات سطح دانه  ــوراخ و ش نوع روزنه، تعداد س
ــري و براي آنها كليد تهيه  ــت به اين ترتيب تمام گرده ها اندازه گي گرده اس
ــت (۱۶).  معموًال اندازه روزنه هاي دايره اي شكل را با قطر آنها و  گرديده اس

اندازه روزنه هاي شياري  را با دو قطر محاسبه مي كنند
P) مي باشد كه P) مي باشد كه P نمايانگر طول محور قطبي و  E x P ابعاد گرده ها به صورت)P ابعاد گرده ها به صورت)P
E نمايانگر پهناي استوايي گرده ها بر حسب ميكرون است. در مورد گرده هاي 
ــان داده شده است). اندازه دانه  ــخص، قطرمتوسط گرده نش فاقد قطبيت مش
گرده برحسب ميكرون يا ميكرومتر(يك ميكرون برابر  ۱۰۰۰۰ : ۱ ميلي متر 
است) سنجيده مي شود. معموًال اندازه دانه گرده ارتباط مستقيمي  با چگونگي 
ــوند  ــيله باد منتقل مي ش ــا دارد. گرده هاي كه به وس ــت پراكنش آنه وضعي

ــتر  ــا۵۰ ميكرون قطر دارند مانند بيش ــدود ۲۰ ت در ح
ــان، علوفه و تاج خروس ولي آنهايي كه معموًال از  درخت
اين اندازه بزرگتر مي باشند به وسيله حشرات (زنبورها) 
منتقل مي شوند. اين دانه هاي گرده اغلب چسبنده بوده و 
بزرگتر مي باشند و به نظر مي رسد به دليل وزن سنگين 
ــوند. اندازه قطر دانه  ــط حشرات حمل مي ش شان توس
ــخيص هويت دانه هاي  گرده به عنوان كليدي براي تش
گرده براي شناسايي خصوصيات گياهان مورد استفاده 

قرار مي گيرد (۱۶).

نتايج وبحث
ــكوپي،  ــل الم هاي ميكروس ــي كام ــس از بررس پ
ــراي هرنمونه  ــتي ازتيپ هاي مختلف گرده را ب فهرس
ــرده درآنها  ــبي هرتيپ گ ــد نس ــه و درص ــل تهي عس
تعيين شد. نتايج حاصل از تجزيه مليسوپالينولوژيكي 
عسل ها (جداسازي گرده ازنمونه عسل) به تفكيك نام 
ــام علمي تيره  ــي گونه، ن ــه گياهي، نام فارس علمي گون
ــت. همچنين  ــماره(۱) آمده اس ــي درجدول ش گياه
ــل بر حسب تيره گياه   درصد گرده هاي موجود در عس

ارائه شده است (نمودار۱). 
ــس ياگونه  ــخيص تاحد جن ــتفاده ازكليدهاي تش ــب گرده ها با اس اغل
ــت.در موردگرده هاي چند تيره گياهي كه تنوع گرده اي  ــايي شده اس شناس
ــايي آنها  ــيار زيادي درون تيره اي دارند امكان شناس ــباهت هاي بس كم و ش
ــكوپ نوري نبوده است بنابر اين اين گرده ها  درحد قدرت تفكيك ميكروس
ــده اند. در مجموع ۵۲ تيپ گرده متعلق به  ــايي ش درحد نام خانواده شناس
ــايي شدند. تصاوير  ــرده) و ۱۸ تيره گياهي در نمونه ها شناس ۴۵ جنس(س
ــل ها به دست آمده  ــكوپي برخي از گرده هاي استخراج شده ازعس ميكروس

.(a-sتصاوير) است
ــده در حوضه آبخيز نوررود با تائيد اين  ــي گرده هاي استخراج ش بررس
كه در عسل هاي مختلف، گرده گروه هاي خاصي از گياهان با تركيب نسبي 
ــل بوده اند، نشان مي دهد درتعداد زيادي  متقاوتي موردتوجه زنبورهاي عس
Leguminosae (نعنائيان)  و Leguminosae (نعنائيان)  و Leguminosae Labiatae  ــا گرده هاي گياهان تيره ــا گرده هاي گياهان تيره  Labiataeاز  نمونه ه Labiataeاز  نمونه ه

ــرخيان) Compositae (مركبان)   رتبه اول  ــوالت)  و Rosaceae (گلس (بق

ــود در  منطقه  دارند  ــاير تيره هاي گياهي   موج ــبت به  س تا چهارم را نس
(نمودار شماره ۱).

ــش گياهي منطقه  پراكندگي فراوان وتنوع گياهان  اين تيره ها در پوش
مورد مطالعه به دليل سازش خاصي كه با اقليم آن دارند و همچنين بوي و 
ــوي بعضي ازاين تيره گياهي متصاعد مي شود مهمترين  عطر خاص كه از س
ــد. در بين  ــل ها مي باش علل حضور قابل توجه گرده هاي اين گياهان در عس
ــا ، گرده هاي گل گندم بوته اي(Centaurea)  نوعي پونه  گياهان اين تيره ه
(Mentha)،  مريم گلي (Salvia)، مريم نخودي(Teucrium)، كاكوتي كوهي 
ــكيل مي دهند.  ــل ها راتش ــل توجهي از تركيب عس (Ziziphora)  درصدقاب
ــه  ــيارموردتوجه وعالق ــره  Leguminosae  نيزبس ــان تي ــاي گياه گرده ه
ــره مربوط به گياهان  ــد. مهمترين گرده هاي اين تي ــل بوده ان زنبورهاي عس
يونجه (Medicago) يونجه زرد (Melilotus) واسپرس(Onobrychis) است 

.(۱)
ــل نور رود  ــل هاي آذربايجان (۹) باعس ــرده اي عس ــه تركيب گ مقايس
ــترگرده هاي تيره هاي مختلف درعسل نور  مازندران نشان دهنده تنوع بيش
ــل هاي آذربايجان نشان مي دهدكه  ــناختي عس ــت. بررسي گرده ش رود اس
درعسل هاي منطقه خوي تا۷۲٪ ازتركيب عسل ها راطيف گرده آفتابگردان 
ــور رود اصًال گرده  ــل منطقه ن ــكيل مي دهد. در حالي كه در نمونه عس تش
ــت. درحالي كه در عسل حوضه نور رود تيره  ــاهده نشده اس آفتابگردان مش
ــل  (۲۳/۱٪) و تيره Leguminosae(۲۱/۲٪) گرده موجود در عس Labiatae

را تشكيل مي دهند. 
ــترين گرده مربوط به تيره مركبان  ــل خراسان بيش در نمونه هاي عس
(۳۱/۴ تا ۶۱/۴ درصد) بوده است (۸) در حالي كه در عسل  Compositae
ــره Labiatae با۲۳/۱  ــف گرده مربوط به تي ــترين طي حوضه نور رود بيش
ــد. همچنين ازبين گرده هاي جداشده از نمونه عسل مناطق  درصد مي باش

نمودار۱ : درصد گرده هاي موجود در عسل حوضه آبخيز نور رود مازندران بر حسب تيره گياهان

ساير تيره ها ساير تيره ها نعنائياننعنائيان

مركبانمركبان
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شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

مختلف حوضه آبخيز نور رود گرده ۵۲ گونه گياهي جدا و شناسايي شدند 
ــه از آنها تعداد ۴۳ گونه (۸۲/۷٪) مربوط به گونه هاي مرتعي و تعداد ۹  ك
ــت.  ــه (۱۷/۳٪) مربوط به گونه هاي جنگلي مثمر و غير مثمر بوده اس گون
ــه اين گرده ها با يكديگر نشان مي دهدكه عسل هاي مناطق مختلف  مقايس
آبخيز نور رود از نظر طيف هاي گرده شناسي (نوع گرده و درصد دانه هاي 
ــم متمايزند. نتايج حاصل از  ــب گونه ها و تيره ها) كامًال از ه ــرده بر حس گ
ــازي دانه گرده موجود در نمونه عسل در حوضه آبخيز  ــايي و جداس شناس
ــان مي دهدكه بيشترين گرده موجود در نمونه عسل مربوط به  نور رود نش

تيره هاي زير بوده است:
Leguminosae (نعنائيان)، ۲۲/۲درصد Leguminosae (نعنائيان)، ۲۲/۲درصد Leguminosae Labiatae  ۲۳/۱ درصد به تيره Labiatae  ۲۳/۱ درصد به تيره Labiatae
Compositae (گلسرخيان)، ۱۳/۵ درصد  Compositae (گلسرخيان)، ۱۳/۵ درصد  Compositae Rosaceae (بقوالت)، ۱۵/۴ درصدRosaceae (بقوالت)، ۱۵/۴ درصدRosaceae

ــه تيره هاي   ــه ب ــقايق)   و بقي ــد Papaveraceae (ش ــان)، ۳/۶ درص ــد Papaveraceae(مركب ــان)، ۳/۶ درص Papaveraceae(مركب
Ulmaceae، Cruciferae، Umbelliferae، Geraniaceae، Cictaceae،
Polygonaceae، Punicaceae،    Ranunculaceae، Plantaginaceae،,

Tamaricaceae  تعلق داشته اند. Scrophuelariacea

Onobrychis  نماي قطبي گرده اسپرس كوهي (o

x - ۴۰۰ ،(۲۱/۸۶-۱۲/۳)، شكل نيم گرد تا بيضي بلند

Malus نماي قطبي گرده سيب (p

x - ۱۰۰ ،(۳۴/۸۵-۳۲/۸) ، شكل بيضي كشيده

Mentha نماي قطبي گرده پونه سنبله اي (q

x - ۱۰۰ ،(۳۳/۴۸ -۳۰/۷۵)، شكل چند وجهي و ساير اشكال

Ziziphora نماي قطبي گرده كاكوتي كوهي (r

x - ۱۰۰ ،(۳۰/۰۶ -۲۷/۳۳)، شكل بيضي كشيده

Trifolium نماي قطبي شبدر خزنده (s

x - ۴۰۰ ،(۲۳/۹۱-۲۰/۵)، مثلثي تا بيضي كشيده

شناسايي گرده هاي موجود در ...
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۸۱پژوهش و سازندگي

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

ــاس مطالعه  نظريان و همكاران مهمترين تيره هاي مورد استفاده  براس
Leguminosae (مركبان)، تيره Compositae زنبور عسل به ترتيب تيرهاي

ــرخيان) وتيره  Rosaceae (نعنائيان)، تيره  Rosaceae (نعنائيان)، تيره  Rosaceae (گلس Labiatae  (بقوالت)، تيرهLabiatae  (بقوالت)، تيرهLabiatae
ــت و ساير تيره ها در مرتبه هاي بعدي قرار  ــب  بو)  بوده اس Cruciferae (ش

دارند. (۱۱).
ــه از۴۰تيره  ــت ك ــن تحقيق اين اس ــت آمده دراي ــي ازنتايج بدس يك
ــره Rosaceae   و۱۵/۴ ٪ به تيره  ــه تي ــده ۱۶/۱۳ ٪ ب ــناخته ش گياهي ش
Compositae و ۱۲/۱٪ به تيره Compositae و ۱۲/۱٪ به تيره Compositae Labiatae و ۱۳/۷۱٪ به تيره Labiatae و ۱۳/۷۱٪ به تيره Labiatae Leguminosae

تعلق داشته اند. حال باتوجه به گرده موجود درعسل (حوضه آبخيزنور رود) 
ــش گياهان منطقه به تيره  ــدكه باتوجه يه اينكه ۱۳/۷۱٪ پوش مشاهده ش
ــش گياهي  ــوم را از نظر درصد پوش Labiataeنعنائيان Labiataeنعنائيان Labiatae تعلق دارد و مقام س
ــل توليدي از نظر منشاء گل) بيشترين  ــت ولي درعسل منطقه (عس دارا اس
ــت. علت اصلي  ــد) را به خوداختصاص داده اس ــهم (مقام اول ۲۳/۱درص س
ــل به خاطر دارا بودن مواد معطردرگل  جذابيت زياد اين تيره براي زنبورعس
ــه گرده آنها  ــن، مريم گلي، پونه ك ــت. مانند گونه هاي گياهي آويش آنهاس
ــاهده و  ــيار زياد مش ــل حوضه  آبخيز نور رود به  مقدار بس درنمونه عس

جدا گرديده است (۱). 
ــازي گرده ازنمونه عسل منطقه گامي  است درجهت  نتيجه اينكه جداس
ــاورزي و زنبورداري، به طوريكه ازديدگاه زنبورداري  ــته كش كمك به دورش
كه هدف اصلي اين طرح بوده است اوًال مي توان با اين روش گياهان شهدزا 
ــايي نمود و ثانيًا باشناسايي دانه هاي گرده موجود درعسل مي توان  را شناس

اهداف زير را دنبال كرد :
۱ -  شناسايي انواع عسل استان برمنباي گرده موجود درآن (منشاء گل)

۲ - شناسائي گياهان مورد استفاده زنبورعسل بااستفاده ازدانه گرده موجود 
درعسل 

ــائي وطبقه بندي دانه هاي گرده موجود درعسل  ۳ - تهيه كليد براي شناس
استان درجهت شناسائي انواع عسل

ــل  ــك به زنبورداران و تعاوني هاي زنبورداري درخريد و فروش عس ۴ - كم
ــاس منشاء گل وايجاد  ــل استان براس مرغوب وكمك درجهت صادرات عس

امكان تشخيص عسل تقلبي
ــش گياهي منطقه براساس نوع گرده موجود  ۵ - تهيه تقويم باتوجه به پوش

درعسل
اما از ديد كشاورزي با شناسائي گرده موجود درعسل مي توان گياهاني 
ــائي كرد و آنرا به  ــح آنها نقش موثري دارد شناس ــل در تلقي راكه زنبورعس

كشاورزان و باغداران معرفي نمود.
ــتفاده زنبورعسل، تاريخ  ــائي گياهان مورد اس در پايان ازطريق شناس
ــور رود، نتيجه حاصل اين  ــا درحوضه آبخيز ن ــروع وخاتمه گلدهي آنه ش
ــهت وخرداد و تير براي بهره  ــدكه زنبورداران استان درماه هاي ارديبش ش
ــود بنمايند. وچنانچه تمايل به  ــتراقدام به انتقال كلني هاي خ برداري بيش
ــي ودرختان ميوه دارند  ــهد وگرده گونه هاي درختان جنگل ــتفاده از ش اس
بايد در اوايل فروردين براي انتقال كندوهاي خود به حوضه آبخيز نور رود 

مازندران اقدام نمايند.
سپاسگزاري

ــاي دكترمحمد صانعي  ــاي جناب آق ــا دارد از راهنمائي ه ــان ج در پاي
شريعت پناهي و همكاري آقايان دكتر حسن نظريان و مهندس حسن قليچ 

ــي زاده تشكر نمايم و نهايت سپاسگزاري و  ــعيد علي موس نيا  و مهندس س
قدرداني خود را از آنها ابراز مي دارم.

پاورقي ها
1- Melissopalynology
2-Sporopollin
3- Palynology
4- George Stokes  law
5- Erdtman
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پژوهش و سازندگي  ۸۲

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

رديف نام علمي گونه گياهي نام فارسي نام تيره

۱ Achillea Biebersteinii Afan. بومادران زرد Compositae

۲ Ajuga chamaecistus Ging. لبديس بوته اي Labiatae

۳ Armeniaca vulgaris *Lam. زردآلو Rosaceae

۴ Atraphaxis spinosa L. كاروانكش Polygonaceae

۵ Celtis caucasica willd. درخت تا، درخت نظر Ulmaceae

۶ Centaurea virgata Lam. گل گندم Compositae

۷ Cerasus avinum **(L.) moench. گيالس Rosaceae

۸ Cichorium intybus L. كاسني Compositae

۹ Cichorium Sp. گونه اي كاسني Compositae

۱۰ Cirsium arvensis L. كنگرصحرايي Compositae

۱۱ Colutea Buhsei (Boiss) shap. دغدغك Leguminosae

۱۲ Consolida orientalis (D.C.) Schrob. زبان در قفا Ranunculaceae

۱۳ Coronilla varia L. يونجه باغي Leguminosae

۱۴ Crataegus  melanocarpa M.B. وليك، سياه وليك Rosaceae

۱۵ Descurania sophia (L.) Schur خاكشير ايراني Cruciferae

۱۶ Dracocephalum multicacule L. بادرنجبويه Labiatae

۱۷ Echium amoenum  Fisch.et.Mey. گل گاوزبان ايراني Boraginaceae

۱۸ Eryngium caucasicum Trautv. زول خارآلود Umbelliferae

۱۹ Gaillardia grandiflora Hort. رعناي زيبا Compositae

۲۰ Geranium tuberosum L. شمعداني وحشي Geraniaceae

۲۱ Helianthemum nummularium (L.) Miller گل آفتابي سكه اي Cistaceae

۲۲ Iberica M.B. Lonicera. پالخور بوته اي Caprifoliaceae

۲۳ Lotus michauxianus sre. يونجه پاكالغي Rosaceae

۲۴ Malus orientalis Ugl. سيب جنگلي Rosaceae

۲۵ Malva sylvestris L. پنيرك Malvaceae

۲۶ Melilotus officinalis (L.) Desr. يونجه  زرد Leguminosae

جدول شماره  ۱ - گياهان مولد شهد و گرده در حوضه آبخيز نور رود مازندران با استفاده از شناسايي گرده هاي موجود در عسل

شناسايي گرده هاي موجود در ...
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۸۳پژوهش و سازندگي

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

۲۷ Mentha  Sp. گونه پونه Labiatae

۲۸ Buhse(Boiss)Nepeta crassifolia. پونه ساي ورسكي Rosaceae

۲۹ Onobrychis altissima Grossh. اسپرس علوفه اي Leguminosae

۳۰ Papaver bracteatum Lindl. خشخاش طناز Papaveraceae

۳۱ Papaver  orientale   L. خشخاش شرقي Papaveraceae

۳۲ Persica  vulgaris  ***Mill. هلو Rosaceae

۳۳ Phlomis  Olivieri   Benth. گوش بره (چالمه) Labiatae

۳۴ Plantago lanceolata L. بارهنگ كاردي Plantaginaceae

۳۵ Prunus   spinosa   L. گوجه وحشي Rosaceae

۳۶ Punica granatum  L. انار وحشي Punicaceae

۳۷ Rosa  canina  L. نسترن وحشي Rosaceae

۳۸ Rubus anatolicus  Focke. تمشك درختي Rosaceae

۳۹ Salvia   sclarea    L. مريم گلي Labiatae

۴۰ Salvia    virgata  Jacq. مريم گلي هرز Labiatae

۴۱ Stachys  lavandulifolla  Vahl. چاي كوهي Labiatae

۴۲ Tamarix  ramosissima  Ledeb. گز پرشاخه Tamaricaceae

۴۳ Taraxacum montanum(C.A.Mey) D.C. گل قاصد كوهي Compositae

۴۴ Taraxacum  syriacum   Boiss. گل قاصد Compositae

۴۵ Teucrium polium  L. مريم نخودي Labiatae

۴۶ Thymus  fallax  Fisch.&.C.A.Mey. آويشن آناتولي Labiatae

۴۷ Trifolium montanum  L. شبدركوهي Leguminosae

۴۸ Trifolium  pratense  L. شبدر قرمز Leguminosae

۴۹ Trifolium radicosum Boiss.& Hohenih. شبدر كوهستاني Leguminosae

۵۰ Trifolium  repens  L. شبدر سفيد Leguminosae

۵۱ Verbascum  thapsus  L. گل ماهور Scrophulariaceae

۵۲ Ziziphora  clinopodioides  Lam. كاكوتي كوهي Labiatae

Prunus   armeniaca امروزه به اين نام متداول است                         Li  Prunus   cerasus  Li

) امروزه به اين نام متداول استPrunus   persica) امروزه به اين نام متداول استPrunus   persica) امروزه به اين نام متداول است  (L).***
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