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 چکیده

ههای اسهتاندارد عسهل بتهور      ، نمونه  1396 ن سمنان در سالعسل در مناطق مختلف استا برای شناسایی منابع شهد و گرده مورد استفاده زنبور
های گیاهی ک  در های گرده از گون های عسل با دان های گرده موجود در نمون آوری شد. دان منطق  مختلف استان جمع 25های تتادفی از زنبورداری

نهوع دانه     505های عسل تعهداد  های گرده موجود در نمون وژیکی دان تشکیل عسل نقش دارند از نظر مرفولوژیکی مقایس  شدند. بر اساس تنوع مرفول
ترین گونه  های عسل مطالع  شده، مهمهای گرده شناسایی شده در نمون خانواده گیاهی شناسایی شد. با توج  ب  تنوع و فراوانی دان  83گرده متعلق ب  

چتریهان،   های گیاهی کاسنی، بقوال ، نعنائیهان، رزاسه ،  استان ب  ترتیب مربوط ب  تیرههای گیاهی مورد استفاده زنبور عسل در مناطق مهم زنبورداری 
گرمی عسهل   10های استاندارد های گرده موجود در نمون هموسایتومتر اقدام ب  شمارش دان  آالل  بودند. در این تحقیق با استفاده از و چلیپائیان، سوسن

نمونه    دانه  گهرده در   20000هها دارای کمتهر از   از نمونه   %4ن  گرده در حجم استاندارد عسل مشخص شد که   تکرار شد. از نظر تراکم تعداد دا 10با 
دان  گرده( قهرار   100000تا  20000یا ضعیف ) 2)بسیار ضعیف( قرار گرفتند. هیچ نمون  عسلی در کالس  1گرم عسل( بوده و در کالس  10) استاندارد
 1000000تها  500000یا خهو  )  4ها در کالس نمون  %16دان  گرده در نمون (،  500000تا  100000یا متوسط ) 3 ها در کالساز نمون  %72نگرفت. 

دان  گرده( قرار گرفتند. نتایج نشان داد ک  زنبور عسل معمهولی در شهرایط منطقه      1000000یا عالی )بیش از  5ها در کالس از نمون  %8 دان  گرده( و
های گرده عسل نشان داد به  اسهتانای چنهد مهورد خهاا، منهابع مهورد چهرای         چراگری وابستگی ب  گیاه خاصی ندارد. آنالیز دان مورد مطالع  در رفتار 

 گیرد. های عسل کارگر در شرایط منطق  بست  ب  فتل و شرایط، طیف متنوعی از گیاهان گلدار را در بر میزنبور

 

 شناسی عسل گرده : دان  گرده، زنبور عسل، عسل،کلیدی هایواژه 

 

   1 مقدمه

با افزایش فعالیت زنبورداری، شناسایی منابع اصلی گهرده در یه    
های زنبور عسل و تولید گرده اهمیت ها برای کلنیمنطق  و ارزش آن

آوری شده از گل ها توسط زنبورهای یابد. گرده های جمعبیشتری می
ورههای پرسهتار و   عسل کارگر تنها منبع پروتئین طبیعی برای رشد زنب

نوزادان و فعالیت ملک  در کندو است. همچنین کیفیت ژل  رویهال به    
رژیم غذایی زنبورهای پرستار بستگی دارد، ک  مورد اخیر ممکن است 

( و 2شناسهی، رفتهار و فیزیولهوژی همه  افهراد )     تأثیر مهمی در ریخت

                                                           
دانشکده  ،پزشکیشناسی و استاد گروه گیاهترتیب دانشجوی دکتری حشره ب -2 و 1

 انشگاه فردوسی مشهد، ایراند ،کشاورزی
 (Email: sadeghin@um.ac.ir                      :    مسئولنویسنده  -)*
شناسی، مرکز آموزش عهالی امهام خمینهی )ره(، سهازمان تحقیقها ،      دانشیار گیاه -3

 ج کشاورزی، کرج، ایرانآموزش و تروی
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و ، (. از ایهن ر 28افشانی داشت  باشد )همچنین بر کیفیت خدما  گرده
قها  نشهان داده   سزایی بر سالمت کلنهی دارد. تحقی گرده گل تأثیر ب 

ههای آمینه  و مقهدار    ، از نظر نوع و کیفیت اسیداست ک  کیفیت گرده
پروتئین کل، با توج  ب  منشأ گل متفاو  است. لذا تنوع پالینولوژیکی 

ها معیار مناسبی برای کیفیهت محهیط زنهدگی زنبورههای عسهل      گرده
سازی دان  های گرده در نمونه  ههای عسهل    ایی و کمیشناس است.

های تعیین دامن  انواع گل مورد استفاده در تولید یکی از بهترین روش
ی گذاری صحیح بر اساس منابع مورد استفادهعسل است، ک  برچسب

کنهد. همچنهین مطالعها  تحلیلهی     های کارگر را امکان پذیر میزنبور
تواند روند ه موجود در عسل گرده میهای گردطوالنی مد  روی دان 

ههای انسهان را در محهیط    ها و فعالیهت برخی تغییرا  ناشی از دخالت
 نشان دهد.

آوری ( بهرای جمهع  .Apis mellifera Lهای عسل کهارگر ) زنبور
(. اگرچ  13دهند )ها را مورد بازدید قرار میشهد و گرده بسیاری از گل

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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ههای بهالقوه زیهادی    مان با گلزنبورهای چراگر ممکن است در ی  ز
کنند. لذا ب  نظر مهی ها را انتخا  میروبرو شوند، اما فقط برخی از آن

ههایی که    رسد ک  این زنبورها نوعی رفتار ترجیحهی را در مهورد گهل   
طبق تئوری  انتخابیرفتار  چنیندهند. کنند از خود نشان میبازدید می
بیانگر ایهن واقعیهت اسهت     و بینی استقابل پیش( 30)هین  چراگری ب

از آن بهرداری  زنبورها ارزش غذایی هر گل را نسبت ب  هزین  بهرهک  
ارتبهاط بهین انتخها  گهل و     مطالعها  متعهددی   . کننهد میگل برآورد 

(. در 22 و 5، 2، 1) انهد بررسهی کهرده  محتوای شهد در بین زنبورها را 
زدیکهی بهین   های متنوعی، روابط نمطالعا  دیگر و با استفاده از گل

های مدل و برداشت شهد نشان داده شهده اسهت   ها از گلبازدید زنبور
های گرده موجود در عسل ب  عنهوان شهواهدی در نظهر    (. دان 8و  5)

اند. لهذا  های کارگر از گیاهان گلدار بازدید کردهشود ک  زنبورگرفت  می
  تجزی  و تحلیل گرده ابزاری قدرتمند برای تعیین گیاههانی اسهت که   

(. زنبورها با توج  به  پوشهش   23 و 4) کنندها بازدید میزنبورها از آن
کهنش بها   گیاهی اطراف، در دسترس بودن منابع، فتلی بهودن، بهرهم  

 (. 26) کنندسایر زنبورها و نیازهای کندو منابع گیاهی را انتخا  می
اطالعا  مربوط ب  منابع گل مورد استفاده زنبورههای عسهل به      

تهرین،  دههد که  کنهدوها را در نزدیه     این امکهان را مهی   زنبورداران
ههای دارای منهابع شههد و گهرده قهرار      ترین محلترین و غنیمناسب

بهرداری منطقهی و   تواند به  بههره  دهند. همچنین چنین اطالعاتی می
های عسل کم  کند. عالوه هایی برای حفاظت از زنبورتوسع  برنام 

تواند به  عنهوان شاختهی    ر عسل میهای گرده دبر این، ترکیب دان 
برای رفتار تغذی  ای زنبورهای عسل روی گون  های گیاهان در یه   

 (.10منطق  و دوره مشخص استفاده شود )
اگرچ  اطالعا  مربوط ب  ترکیب قند، هدایت الکتریکی و تجزی  
و تحلیل اسیدهای آمین  موجود در عسل ممکن است ب  تعیین منشهأ  

  کند، اما طبق برخی مطالعها  روش مطمئنهی   جغرافیایی عسل کم
چنهان  . مرور منابع علمی نشهان مهی دههد که  ههم     (15و  14نیست )
ترین روش برای تعیین منشأ گیاهی عسهل، تجزیه  و تحلیهل    متداول
 شناسهی عسهل  گهرده (. 6ههای گهرده موجهود در عسهل اسهت )     دانه  

(Melissopalinology)    بها  که   شناسهی اسهت  هگهرد  از ایشهاخ 

شناسهی  مطالعها  گهرده   دارد. سهر وکهار   عسل میکروسکوپی تحقیقا 
 و تجزیه  (. 9 و 6عسل در صنعت زنبورداری اهمیهت کهاربردی دارد )  

 حسهی،  تحلیهل  و عسهل و تجزیه    های گهرده موجهود در  تحلیل دان 

 شناسهی گیهاه  و جغرافیهایی  منشأ تعیین برای عسل فیزیکی و شیمیایی

 عالوه ایهن علهم اطالعها    (. ب 32د )گیرقرار می عسل مورد استفاده

 مواد با آن آلودگی عسل نظیر تولید بهداشتی هایجنب  مورد در اساسی

 )25تخمیر ) فیلتراسیون، (،16نشاست  ) ذرا  دوده، غبار، و معدنی، گرد
 شناسی عسل توسهط کند. روش گردهمی ( فراهم31عسل ) در تقلب و

مورد تائید قرار  1978 سال رد عسل زنبور شناسیگیاه جهانی کمیسیون
 ههای آزمایشهگاه  در ایگسهترده  طهور  به   از آن په   ( و16(گرفهت  

گرفته    قرار استفاده مورد عسل تحلیل و تجزی  برای اروپایی کشورهای
 است.  

تا کنون منابع گرده و شهد گیاهان مورد استفاده زنبورهای عسهل  
عنوان ب (. 27 و 24، 18، 17ایران بررسی شده است )در برخی مناطق 

گهرده  بهار  ( برای اولین27) آبادی سعید و پناهی شریعت صانعیماال، 
نمودند.  مشخص شناختیگرده روش با کرج در را در عسل موجود های
 از با اسهتفاده  را آذربایجان هایعسل موجود در های گرده (18) منافی

 خهوی،  منطقه   در گهرده  ههای دان  ابیارزشی و آنالیز معمول هایروش

 گهرده  میهزان  که   نمهود  و مشخص داد قرار بررسی مورد کلیبر و اسکو

 مینها  گهل  تیهره  گیاههان  به   متعلهق  خهوی  ههای عسهل  در موجهود 

Compositae   تیهره  از اسهکو  هایعسل در گون  آفتابگردان، ویژه ب 

و به    Fabaceae آسها پروانه   تیره از کلیبر عسل در و Labiatae نعناع
 ( ده نمونه  از 17معماریهانی )  مهی باشهد.   % 44و % 80،%80ترتیهب  

خراسان را تهی  نمهود   استان مختلف نقاط از شده آوریجمع هایعسل
 مورفولهوژیکی  ختوصیا  بررسی ها باگرده تیمار و استخراج از پ  و

 خهانواده  گیاههان  گرده هااز نمون  زیادی تعداد در ک  داد نشان هاعسل

Compositae   ترکیب از توجهی قابل نسبت درصد( 4/61تا  4/36)با 

 گهرده  تیه   43 مجمهوع  دهنهد. وی در را تشکیل می عسل هایگرده

نمود. رزاقی کامرودی و همکاران  شناسایی را گیاهی تیره 28ب   متعلق
 رود نهور  آبخیهز  حوزه هایعسل در موجود هایشناسایی گرده ( در24)

مورد  استولیز روش ب  و استخراج عسل را نمون  25 هایگرده مازندران
به    متعلهق  گهرده  تیه   52 مرفولوژیکی بررسی در دادند و قرار مطالع 

 بیشهترین  کلهی  بطهور  .کردنهد  شناسهایی  هانمون  در گیاهی را تیره18

 Labiataeههای  تیهره  به   مربهوط  هها عسل نمون  در موجود هایگرده
 Rosaceae  (4/15،درصههدLeguminosae (2/21 )، )درصههد (23/1
 درصد 26/8 هاتیره رسای بود و درصدCompositae) (5/13 ) درصد( و

  .شدند شامل را
رغم اهمیت و گسترش روزافزون زنبورداری در استان سمنان، علی

تاکنون اطالعاتی در مورد وضعیت منابع شهد و گهرده مهورد اسهتفاده    
تشر نشده است. تحقیق زنبورهای عسل در مناطق زنبورداری استان من

ههای  ههای گهرده در نمونه    حاضر با هدف بررسی تنوع و فراوانی دان 
عسل از مناطق عمده زنبورداری استان سمنان انجام شد، تا عالوه بهر  

های عسل کارگر در منطق  مورد مطالع ، تعیین رجحان چراگری زنبور
ورداران و تقویم گلدهی گیاهان منطق  تهب  شود و برای راهنمایی زنبه 

منظور آگاهی از دوره شکوفایی گیاهان مورد عالق  زنبور کشاورزان، ب 
 عسل در شرایط منطق ، مورد استفاده قرار گیرد.

   

 هامواد و روش

 موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه

در مناطق مختلف استان سمنان انجام  1396این تحقیق در سال 



 59     در استان سمنان (.Apis mellifera L)شناسی عسل تولیدي زنبور عسل گرده 

 8/5کیلهومتر مربهع    97491عت بها وسه   (. استان سمنان1شد )جدول 
ایهن اسهتان از    .درصد از مساحت کشور را ب  خود اختتاا داده است

 51دقیق  عهر  شهمالی و از    20درج  و  37دقیق  تا  13درج  و  34
باشهد.  مهی  دقیقه  طهول شهرقی    3درجه  و   57دقیق  تها   51درج  و 

با رسد. یمتر م3945بلندترین نقطة استان ب  نام کوه شاهوار ب  ارتفاع 
مرکزیت شهرسهتان سهمنان از جانهب شهمال به  اسهتان مازنهدران و        

گلستان، از جنو  ب  استان اصفهان، از مشرق ب  استان خراسهان و از  
 در ایهن مطالعه  بهرای تجزیه  و     .مغر  ب  استان تهران محدود است

ههای گهرده، مقهدار یه  کیلهوگرم عسهل در اواخهر        تحلیل کمی دان 
دار اسهتان  زنبهور  25داران( از ن عسل گیری زنبهور )زما 1396تابستان 

داری کندوها با اسهتفاده  سمنان تهی  و مختتا  جغرافیایی محل نگ 
 (.1ثبت شد )جدول  GPSاز دستگاه 

 
 مشخصات جغرافیایی مناطق مورد مطالعه -1 جدول

Table 1- Geographical characteristics of the study areas 

 طول جغرافیایی 

Longitude 
 عرض جغرافیایی

Latitude 
 ردیف       نام منطقهارتفاع از سطح دریا )متر(    

 No      Location       Above sea level (m) 
 " 59.148 '54º 54 " 35.18 '36º 34   1761            1*           1ابرسج 

 " 54º 55 12.52 " 44.23 '36º 34 1729                                         2           2ابرسج 

 " 06.58 ' 54 º 52 " 08.98 ' 36 º 34 2076                      3آ  اوستا 

 " 52.82 ' 54 º 55 " 41.06 ' 36 º 24 1413             4تپال شاهرود        

 "41.58  '55 º 08 " 4 39.90' 36 º 4 1792                5قطری             

 " 08.45 '55 º 43 " 33.49 ' 36 º 25              1047  6           میامی 

 " 04.81 '54 º 41 " 08.33 '36 º 34 2328                  7تاش               

 " 11.90 '55 º 11 " 45.40 '36 º 34         1760                8سیاهکوه        

 " 43.30 '55 º 03 " 54.01 'º 42 36 1812                9ابر               

 " 59.16 '54 º 57 " 05.26 '36 º 38       1845                         10میقان            

 " 13.27 '55 º 06 " 09.05 '36 º 36      1431  11     چهار طاق پرو 

 " 11.506 '54 º 26 " 39.77 '36 º 33 2525                   12شاهکوه پایین     

 " 21.60 '54 º 39 " 00.54 '36 º 35 2376            13شاهکوه باال     

 " 31.52 '54 º 33 " 25.47 '36 º 28 2358            14آبشار مجن     

   15بازار محلی شاهرود  ---- ---- ------ 

 " 03.27 '54 º 34 " 16.37 '36 º 25 2247            16   1 مهماندوی 

 " 59.46'54 º 32 " 03.23 '36 º 24 2004             17     2مهماندوی 

 " 2.60 '54 º 14 " 51.39'36 º 25 1855          18            دیباج 

 " 08.19 '54 º 23 " 33.62 '36 º 09 1122          19دامغان                

 " 17.51 '54 º 12 " 59.55'36 º 34 1601              20چمن ساور 

 " 45.25 '53 º 18 " 47.34 '35 º 46 2149                 21شهمیرزاد 

 " 52.95 '53 º 42 " 17.26 '36 º 03 1860                22فوالد محل 

 " 30.02 '52 º 43 " 36.44'35 º 28 2081       23    رام  گرمسار 

 " 30.15 '52 º 21 " 03.03 '35 º 14 880                  24گرمسار 

 25نمون  تجاری              ----- ------ ---- 

*-1, Abrsaj1; 2, Abrsaj2; 3, Abosta; 4, Tepal Shahrood; 5, Qatari; 6, Miamay; 7, Tash; 8, Siah kooh; 9, Abr; 10, Mighan; 11, 

Chartagh pro; 12, Shahkooh paeen; 13, Shahkooh bala; 14, Mojen; 15,Shahrood local bazar; 16, Mehmandoyeh1; 17, 

Mehmandoyeh2; 18, Dibaj; 19, Damaghan; 20, Chamansaw; 21, Shahmirzad; 22, Folad mahalle; 23,Rameh Garmsar; 24, Garmsar; 

25, commercial sample. 

 

اسهتوان  مهدرج طبهق روش     گرم عسهل در یه    10از هر نمون  
 20( توزین و با اضاف  کردن آ  مقطر استریل ب  حجهم  32فرگرون )

متر مکعب رسانده شد. سپ  محلول عسل ب  دست آمده ب  دو سانتی
متر مکعبی در دو لول  سانتریفیوژ مدرج تقسیم شهد.  سانتی 10 قسمت

 10  دور در دقیق  به  مهد   2500ها با سرعت پ  از سانتریفیوژ لول 

مکعب مایع رویی از هر لوله  برداشهت  و دور    مترسانتی 9دقیق ، مقدار 
 5از هر لوله ،   مکعب باقیمانده مترسانتی 1ریخت  شد. سپ  ب  مقدار 

هها تها به  دسهت     مکعب آ  مقطر استریل اضاف  شد و لول  مترسانتی
آمدن ی  مخلوط یکنواخت ب  هم زده شد. نهایتا با افزودن آ  مقطر 

متر مکعب رسید. محتوی هر سانتی 30تریل حجم نمون  هر لول  ب  اس
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دور در دقیق  سانتریفیوژگردید. بها   2500دقیق  با  10دو لول  ب  مد  
سپ  . ها دور ریخت  شدی  پیپت خودکار مایع فوقانی هر ی  از لول 

 10متر مکعب باقیمانده محلول عسهل، بها پیپهت خودکهار     سانتی 1 از
پ  از قرار دادن المهل  . نمون  گرفت  شد( میکرولیتر) عبمک مترمیلی
میلهی  0.17تها  0.13متر و ضخامت میلی 32در  24ای )ب  ابعاد شیش 

متر( دو قطره از رسهوبا  محلهول گهرده روی ههر شهبک  شمارشهگر       
های گرده بها  (. نهایتا شمارش دان 2هموسایتومتر قرار داده شد )شکل 

انجهام شهد. ایهن     100و با بزرگنمهایی   استفاده از میکروسکوپ نوری
 مراحل برای هر نمون  عسل ده بار تکرار شد. 

اسهتفاده از   ها ب  صور  کلی نیازمند روش عمومیشمارش سلول
باشهد. ایهن ابهزار به      هموسایتومترمی امنکننده ب  های شمارشاتاق 

 Louis-Charles ، ب  نام19وسیل  ی  آناتومیست فرانسوی در قرن 

Malassez این شهبک   (12) های خون ابداع شدبرای شمارش سلول .
قطر مشختی دارد و ناحی  پوشیده شده ب  وسهیل  خطهوط مشهخص    

ها در حجم مشختهی از محلهول   در نتیج  شمارش تعداد سلول .است
 شود.پذیر میامکان

 

 قرار دادن نمونه بر روی هموسایتومتر

 بها ای زک شیشه  نها  الم میکروسهکوپی  ی  هموسایتومتر از ی 
هاشور خورده در وسط تشکیل شده است. پهیش   هایای از مربعشبک 

تومتر و یهموسها  سهطح  که  ههر دو  شهد  از شروع کار اطمینان حاصل 
گیرند با استفاده از ی  کاغذ تمیهز کننهده   الملی ک  روی آن قرار می

 ای باشند. المل استفاده شهده بهر  لنز کامال عاری از هر نوع غبار و ذره
ههای معمهول به  کهار رفته  در      تر از المهل تومتر ضخیمیروی هموسا

های میکروسکوپی است، تا بتوانند بهر کشهش سهطحی یه      سنجش
، المل را بر روی گرده پیش از قرار دادن محلول قطره مایع غلب  کنند.

سپ  نهوک سهمپلر حهاوی نمونه  را     اده، سطح شمارش کننده قرار د
 V ههای ده شهده در یکهی از چاهه    نشان دا 1شکل همانطور ک  در 

ب  میهزان  بایستی دقت شود ک  . شدمی شکل قرار داده و نمون  تخلی 
ای نمون  در محل مورد نظر قرار گیرد تها سهطح شیشه    محلول کافی 

میکرولیتهر اسهت. دقهت     10 تقریبها کامال پوشیده شود ک  این مقهدار  
گیرد. بها توجه    نالزم نمون  بر روی الم قرار  رابیش از مقدک   شدمی

به    ادهدو نمون  را بر روی یه  هموسهایتومتر قهرار د    ب  این موضوع،
گرفهت. در  مهی صورتی ک  هر نمون  بر روی ی  ناحی  مشهب  قهرار   

استفاده از هموسایتومتری ک  چاه  نداشت دو قطره از محلول حاوی 
گرده روی ناحی  مشب  قرار داده ب  آرامی المل را ب  صور  اریب بر 

هها  وی قطره محلول قرار داده تا از تشکیل حبا  و رانده شدن گردهر
سپ  هموسهایتومتر دارای نمونه  بهر روی    ب  اطراف جلوگیری شود. 
و بهر روی بخهش مشهب  بها     شهد  داده میصفح  میکروسکوپ قرار 

جهت . شدو کار شمارش انجام میتمرکز  (100بزرگنمایی کم ) قدر 
( اسهتفاده  400ه از بزرگنمهایی بهاال )  شناسایی گون  گیاهی دانه  گهرد  

 گردید.

 

 در هموسایتومتر هاگردهشمارش 

مربع است ک  هر کدام  9ی  شبک  کامل در هموسایتومتر شامل 
(. ناحیهه  شههمارش مرکههزی 1 شههکلباشههند )متههر مربههع مههیمیلههی 1

و ههر مربهع    بهوده مربع بهزر    25( شامل B-1 شکلهموسایتومتر )
تنههها  ،شههمارش در زمههانتههر اسههت. مربههع کوچهه  16بههزر  دارای 

ههای  روی مربهع  وک  روی خطوط دو المهل قهرار گرفته      هاییگرده
شود ها اجتنا  تا از شمارش دوباره سلول شدمیشمارش  بودندبزر  

که    ذراتی یا هاسلول شد تاتا حدی رقیق میها (. محلولG-1 شکل)
انی پخش بر روی هم قرار نگیرند و ب  صور  یکس شدندمیشمارش 

 شده باشند.
 ههای عسهل بها اسهتفاده از روش لیهووک  و     بنهدی نمونه   طبق 

ههای گهرده در   بندی فراوانی دانه  صور  گرفت. طبق  (16) همکاران
( جههت  12نمون  استاندارد عسل با استفاده از روش جونز و برایانهت ) 
ی خهاا  مشخص کردن عسل ت  گل صور  گرفت )فراوانی گرده

های گرده شمارش شده در نمونه  اسهتاندارد   ل دان درصد ک 50باالی 
شهود.  قرار گرفت  و عسل ب  عنوان ت  گهل قلمهداد مهی    1 در کالس

درصهد   50تها   20، شرایطی ک  تعداد گرده گون  خاا بهین  2 کالس
ی خهاا  تعهداد گهرده   3 باشد. درکالسهای گرده را دارا میکل دان 

ههای گهرده   وانهی دانه   فرا 4باشد و کالس درصد کل می 20-10بین 
درصهد   10های موجود در نمون  استاندرد عسهل به    هیچ ی  از گرده

 رسد(.نمی

 

 تهیه پرپاراسیون 

 در موجهود  میکروسهکوپی  عناصر های گرده براساساسالید دان 

 از اسهتفاده  با گرده رسو  جداسازی پ  از انجام سانتریفیوژ و عسل

 (8) ارتمهن  اسهتولیز  روش نیاز به   صور  در یا ( و18معمول ) روش
  تهی  شد.

 

 تجزیه و تحلیل آماری

 SPSS versionها با استفاده ازنرم افزار آماری تحلیل آماری داده

 Sigmaها بها  ا با آزمون دانکن و ترسیم نموداره، مقایس  میانگین16

Plot 12 .انجام گرفت 

 

 نتایج و بحث

ههای عسهل   نوع دان  گهرده گیهاهی در نمونه     505دراین تحقیق 
 83آوری شده از مناطق مورد مطالع  شناسایی شد، ک  متعلق به   جمع

گونه  گیهاهی در    474ی تیره گیاهی بودند. از این تعهداد، دانه  گهرده   
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عسل مناطق ابرسج، ابر، شاهکوه سفلی، بسطام، دیباج دامغان و رامه   
گون  از عسل مناطق دیگهر اسهتان و از عسهل تولیهدی      31گرمسار و 

بهر   نماینهد، شناسهایی شهد.   ارانی ک  ب  استان سمنان کوچ مهی زنبورد
ههای اسهتاندارد   های تعداد دان  گرده در نمونه  اساس مقایس  میانگین

(، بیشترین تعداد دان  گرده در مناطق قطری و فهوالد محله    2)جدول 

عهدد( و کمتهرین    000/069/1و  000/174/1)ب  ترتیب بها میهانگین   
به    2ون  های عسهل تجهاری و منطقه  ابرسهج     تعداد دان  گرده در نم
عدد( مشاهده گردیهد )شهکل    000/140و  000/17ترتیب با میانگین )

3.) 

 

 
 Louis-Charles Malassez شمارش تعداد دانه گرده به روش -1 شکل

Figur 1- Counting pollen by Louis-Charles Malassez method 

 
 :ول زیر محاسب  شدب  وسیل  فرمتعداد گرده در هر نمون  

Total cells/ml = total cells counted × (dilution factor / # of square) × 10000 cells/ ml 

Dilution factorمیزان رقیق شدگی =        of squares # تعداد مربع ها = 

 

با توج  ب  تعداد و تنوع پوشش گیهاهی که  در منهاطق قطهری و     
ود این میزان دان  گرده قابل توجیه  اسهت.   فوالد محل  وجود دارد، وج

ههها و همچنههین جههدول همچنههین نتههایج حاصههل از مقایسهه  میههانگین
درصد از مناطق  72( نشان داد ک  3 های گرده )جدولبندی دان طبق 

منطق ( از نظر تعداد دان  گرده در ده گهرم عسهل در    18مورد مطالع  )
 4درصد ) 16استاندارد(، دان  در نمون   500000تا  100000) 3کالس 

 2درصهد )  8دان  گهرده(،   1000000تا  500000) 4منطق ( در کالس 
منطقه ( در   1درصهد )  4( و 1000000)بهاالتر از   5منطق ( در کالس 

ای ( قرار گرفتند. در این مطالع  هیچ نمونه  20000)کمتر از  1کالس 

رده و ههای گه  قرار نگرفت. نتایج حاصل از شناسایی دانه   2درکالس 
های عسل مناطق مختلف استان سمنان نشهان  ها در نمون فراوانی آن
های عسل چراگر های گیاهی مورد استفاده زنبورترین گون داد ک  مهم

های گیاهی کاسنی، بقوال ، نعناعیان، رزاس ، ب  ترتیب مربوط ب  تیره
باشهند. گیاههان متعلهق به      چتریان، چلیپاییهان، سوسهن و آالله  مهی    

های گیاهی ذکر شده در بسیاری از نقاط دیگهر کشهور نیهز مهورد     هتیر
، 18، 17عالق  زنبور عسل بوده و نتایج چندین تحقیهق انجهام شهده )   

ههوایی،  وباشد. با توج  به  شهرایط آ   ( موید نتایج حاضر می27 و 24
تنوع گیاهی در مناطق مختلف استان سمنان نسبتا زیاد است. احتمهاال  
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جز مهوارد  نوع باالی پوشش گیاهی منطق  است ک  ب ب  دلیل همین ت
ههای گهرده   های تولیدی استان دارای تنوعی از دانه  خاا اکار عسل

ههای  درصهد دانه    50بوده و لذا عسل ت  گل یا عسلی ک  بهیش از  
گرده آن در ی  نمون  استاندارد متعلق ب  ی  نوع گهل باشهد انهدک    

خاا وجود عسل ت  گهل در   های زمانی و مناطقاست. البت  در بازه
دسهت  ک  در مورد مزارع یه  شرایط منطق  دور از انتظار نیست. چنان

ههای مهرداد و   یونج  در دشت میامی، یا مزارع آفتابگردان دیم در مهاه 
های تیر و مرداد در دشهت  شهریور در منطق  کالپوش و خارشتر در ماه

ت میامی و زردآلهو  های اردیبهشت و خرداد در دشده مال و کلزا در ماه
در دشت بسطام چنین شرایطی وجود دارد. نتایج حاصل  از این تحقیق 

دهد ک  گستردگی و تنوع گیاهان در ترکیب طیف عسل ههر  نشان می
که  ههر قهدر میهزان     منطق  از اهمیت خاصی بر خوردار است. بطوری
تر باشهد، به  مقهدار    تراکم ی  گون  گیاهی و سطح انتشار آن گسترده

گیرد. اهمیت این نتایج تری مورد استفاده زنبور عسل قرار میچشمگیر
محیطهی و   ههای زیسهت  همگون بودن پدیدهب  اثبا  پیچیدگی و غیر

استان  کند. درها کم  میاکولوژیکی درفرآیند تغذی  و چراگری زنبور
زا بودن گیاهان با توجه   دهد ک  ارزش عسلسمنان این امر نشان می

ب  ترکیب پوشش گیاهی، گستردگی و تراکم از ی  منطق  ب  منطقه   
هایی ک  در کهالس عهالی و   عسل 1دیگر متفاو  است. طبق جدول 

هوایی و پوشش جنگلی و مرتعهی  وخو  قرار دارند، از نظر شرایط آ 
 و باید در حفظ پوشش گیاهی این مناطق تالش نمود.نظیر هستند بی

دهد که  عسهل مهورد مطالعه  بیشهتر      نتایج این مطالع  نشان می
دار است. عدم وجهود  مخلوط است و حاوی گرده چندین گون  گیاه گل

ی گرده خاا بیانگر تنوع منابع شهد درصدی دان  50غالبیت بیش از 

توانهد تنهوع   شهد، که  مهی   و گرده برای زنبورهای عسل منطق  مهی با 
زیادی برای ختوصیا  عسل ایجاد کند. ب  طور کلهی رژیهم غهذایی    

(. در 1) شهود چند گل برای زنبور عسل بهتر از رژیم ت  گل تلقی می
تر اسهت و در اثهر وجهود    اولی خطر کمبود اسیدهای آمین  ضروری کم

(. 8)شود های سمی یا زیر بهین  متعادل میهای مناسب اثر گردهگرده
همچنین رژیم غذایی گرده مخلوط تأثیر مابتی بر توانایی ایمنی کلنی 

 (.1دارد )

 

 گیری  نتیجه

از منهابع   ایتجزی  و تحلیل گرده نمون  های عسل طیف گسترده
های گیاهی را نشان داد. نتایج نشان داد ک  انواع گرده گیاهان خانواده

یپاییان، سوسهن و آالله    کاسنی، بقوال ، نعناعیان، رزاس ، چتریان، چل
هها دارنهد. تحقیهق حاضهر مطالعها       بیشترین فراوانی را در بین نمون 

کنهد و  های ایران را تکمیهل مهی  ملیسوپالینولوژی قبلی از سایر استان
ای از گهرده  اطالعا  اضافی و جدیدی در مورد منابع گیهاهی منطقه   

سل ب  طهور  های عدهد. در این مطالع  تمام نمون موجود در عسل می
مسههتقیم از زنبههورداران محلههی بهه  دسههت آمههد و تجزیهه  و تحلیههل   
ملیسیوپالینولوژی با مشهاهدا  مسهتقیم رفتهار جسهتجوی زنبورههای      
عسل کارگر تکمیل شد. لذا منشأ گرده موجود در عسل بها اسهتفاده از   

چ  مطالعا  بیشتر محل کندو، فتل و منبع گل موجود تعیین شد. اگر
های عسهل چراگهر و گهرده    ل از رفتار ترجیحی زنبوربرای آگاهی کام

 شناختی عسل تولیدی منطق  مورد نیاز است. 

 

 
 عسل منطقه فوالد محلهدر دانه گرده  هاینمونه -2شکل 

Figure 2- Samples of pollen from honey of Folad Mahalle 
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 ستان سمنانمیانگین تعداد دانه گرده درنمونه عسل از مناطق مختلف ا -2جدول 
Table 2- Average number of pollen grains in honey sample from different regions of Semnan province 

 میانگین

Mean** 

)410×( 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 تکرار

Replication 
 تیمار

Treatment* 

32.6 38 32 28 36 46 48 22 20 30 26 1 

14 11 16 15 12 14 10 18 16 10 18 2 

33.8 32 26 54 38 20 42 31 37 26 32 3 

21.8 14 20 28 24 12 32 24 22 20 22 4 

1117.4 148 106 132 80 124 96 144 110 98 134 5 

33.9 23 44 28 32 28 38 46 42 34 24 6 

25.3 20 28 24 32 25 26 22 26 22 28 7 

31.1 28 36 20 34 26 37 28 38 32 32 8 

69.5 96 116 104 54 53 43 57 61 51 60 9 

43.6 54 70 52 64 50 16 24 44 40 22 10 

32.9 24 32 32 26 24 30 42 46 48 25 11 

28 28 26 24 18 22 26 40 26 38 32 12 

77.2 104 48 73 120 83 60 54 102 44 84 13 

22.4 17 23 21 30 26 28 18 19 24 18 14 

14.5 13 16 16 12 24 19 7 10 6 22 15 

28.9 33 42 32 40 20 14 24 24 28 32 16 

20.8 18 23 24 22 26 12 21 20 12 30 17 

34.6 41 38 34 26 32 33 24 32 44 42 18 

19.9 28 13 12 16 18 23 24 16 26 23 19 

27 33 23 37 40 17 18 32 16 34 20 20 

33.4 44 25 41 26 22 30 24 58 38 26 21 

106.9 114 110 97 140 86 116 112 90 84 120 22 

68.2 96 62 74 64 88 71 49 76 40 62 23 

50.8 48 78 98 50 76 37 35 34 16 36 24 

1.7 4 3 1 0 1 2 2 2 2 0 25 

*- 1, Abrsaj1; 2, Abrsaj2; 3, Abosta; 4, Tepal Shahrood; 5, Qatari; 6, Miamay; 7, Tash; 8, Siah kooh; 9, Abr; 10, Mighan; 11, 

Chartagh pro; 12, Shahkooh paeen; 13, Shahkooh bala; 14, Mojen; 15, local bazar; 16, Mehmandoyeh1; 17, Mehmandoyeh2; 18, 

Dibaj; 19, Damaghan; 20, Chamansaw; 21, Shahmirzad; 22, Folad mahalle; 23,Rameh Garmsar; 24, Garmsar; 25, commercial 

sample. 

**- Mean= 399000, STDEV= 279748, C.V= 0.70 
 

 
 1396طالعه در استان سمنان در سال های استاندارد مناطق مختلف مورد مفراوانی میانگین تعداد گرده در نمونه -3شکل 

Figure 3- Abundance of the average number of pollens in different standard samples from different parts of study area in 

Semnan province of Iran in 2017 
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 (1978سل )روش لیووکس و همکاران، های عبندی نمونهطبقه -3 جدول
Table 3- Classification of honey samples (following Louveaux et al. 1978) 

های درصد نمونه

 عسل در هر طبقه

Percentage 

samples in each 

class 

 هانمونه

Samples 
 گرم عسل10تعداد دانه گرده در 

Class of honey samples  

(No. of pollen in 10 g. of honey) 

4% 25 class1: <20000                         

0% 0        100000 – class2: 20000 

72% 
1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،10 ،11 ،12 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،

 .21و  20
500000 class 3: 100000- 

16% 9،13 ،23 ،24  500000-1000000      class4:  

8% 
5 & 22 

 
class5: > 1000000                

100 25 Total                                         
 

 ولهد م گیهاهی  هایگون  از مناسبی تعداد ک  داد نشان تحقیق این
 مهورد  گیاههان  ایهن  بیشهتر . دارد وجهود  سمنان استان در گرده و شهد

. هسهتند  برخهوردار  مناسهبی  نسبتا جذابیت از و بوده عسل زنبور عالق 
تواند ب  زنبور دانش کافی از وجود منابع شهد و گرده در هر منطق  می
کهوچ دادن   داران کم  کند تا ضمن حفاظت از پوشش گیاهی، زمان

 عسهل  زنبهور  پهرورش  و تغذیه   مختلهف را بهرای   منهاطق  زنبورها ب 
 .مدیریت کنند

 

 سپاسگزاری

این مقال  بخشی از نتایج رسال  دکتری نویسنده اول است که  در  
وسهیل  از  الملل دانشگاه فردوسی انجام گرفت  است. بهدین پردی  بین

هها و کارههای   کلی  عزیزانی ک  نگارندگان را در پروس  نمون  بهرداری 
گردد. از داورهای مقاله  که  بها    یشگاهی یاری نمودند قدردانی میآزما
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Introduction: Increasing beekeeping activities, it is important to identify the main sources of pollen in a 

region and their value for bee colonies and pollen production. The latter may have a significant impact on the 
morphology, behavior, and physiology of all individuals and on the quality of pollination services as well. 
Therefore, pollen has a great impact on colony health. Several researches have shown that pollen quality varies 
in terms of the type and quality of amino acids and the amount of total protein, depending on the origin of the 
flower. For this reason, the palynological diversity of pollen is a good measure of the quality of bees' lives. 
Pollen and nectar of plants used by bees in some regions of Iran have been investigated in the literature 
However, there are no data about the status of bee pollen sources in Semnan province. The present work aims to 
consider changes in the plant composition and pollen concentrations of honey samples during the investigation 
period. Especially, to determine honey bee forager’s pollen preferences in the study area, and to prepare a guide 
of a year round floral calendar for beekeepers and farmers for better understanding the blooming periods of bee 
pollinated plants. 

Material and Methods: This research was conducted in 2017 in different regions of Semnan province. 
Semnan province with an area of 97491 square kilometers occupies 5.8 percent of the country's area. This 
province located between 34º, 13´ to 37 º, 20´ N latitude and from 51 º, 51´to 57 º, 3´ E longitude. In this study, 
for quantitative analysis of pollen grains, the amount of one kilogram of honey was prepared from 25 beekeepers 
in Semnan province at the end of summer and the geographical coordinates of the hive locations were recorded 

using a GPS device. All samples were analysed using the standard pollen analysis a hemocytometer was used to 

count the number of pollens in a certain volume of solution. Pollen grains were counted using a light microscope 
with a magnification of 100. These steps were repeated ten times for each sample of honey. To identify pollen 
grains, one drop of the well-homogenised pollen grain suspension was applied to a microscope slide, covered 
with a 22 mm × 22 mm cover glass and sealed with nail varnish. For each sample, several microscopic slides 
were prepared and were observed using light and polarised light microscopy. Pollen grains were identified to 
species level where possible by comparison to the reference pollen collection prepared from hand-collected 
pollens from known flowering plants in the study area. The frequency of occurrence was calculated as the 
percentage of samples, in which one pollen type was observed. Honey samples were classified using the method 
of Liux et al. (16). 

Results and Discussion: In this research, 505 types of pollen grains were identified in honey samples 
collected from the study areas, which belonged to 83 plant families. Among these grains, pollen grains of 474 
plant species were identified in honey of Abrsaj, Abar, Shahkooh paeen, Bastam, Dibaj Damghan and Rameh 
Garmsar regions and 31 species of honey from other regions of the province and from the honey supplied by 
beekeepers migrated to Semnan province. Based on the comparison of the means between the number of pollen 
grains in standard samples, the highest number of pollen grains was recorded in Qatari and Folad mahalle 
regions (respectively with an average of 1174 000 and 169000).The lowest number of pollen grains was 
observed in Comercial sample and Abrsaj2 (with the mean of 17000 and 140000, respectively) (Figure 3). The 
results of comparing the means as well as the classification table of pollen grains showed that 72% of the studied 
areas (18 areas) placed in class 3 (100000 to 500000 grains in the standard sample), 16% (4 regions) in class 4 
(500000 to 1000000 pollen grains), 8% (2 regions) in class 5 (above 1000000) and 4% (1 region) in class 1 (less 
than 20000), in terms of the number of pollen grains per 10 grams of honey. In this study, no sample was 
included in class 2. The results of identifying pollen grains and their abundance in honey samples showed that 
the most important plant species used by foraging bees were related to Asteraceae, Leguminosae, Lamiaceae, 
rosaceae, Apiaceae, and Brassicaceae, Liliaceae and Ranunculaceae families, respectively. The results also 
showed that the range and diversity of plants in the composition of the honey spectrum of each region are of 
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particular importance. The higher density of a plant species and the wider level of its distribution, the more 
dramatic use of bees. These results help to prove the complexity and heterogeneity of environmental and 
ecological phenomena in feeding and grazing bees’ process. 

Conclusion: The present study complements previous melissopalynological studies from other provinces of 
Iran and provides additional and new information on regional plant resources for pollen in honey. In this study 
all honey samples were obtained directly from local beekeepers and the melissopalynological analysis was 
completed with direct observations of the search behavior of worker bees. Therefore, we were able to determine 
the origin of the pollen in the honey using the location of the hive, the season and the available flower source. 
However, more studies are needed to fully understand the preferential behavior of grazing bees and the pollen of 
honey produced in the area. 
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