
پارك ملى خجير با مســاحت 9380 هكتار در ارتفاع 1547 مترى از ســطح دريا قرار دارد. تمام اين ناحيه به غير از بخش شــمال شرقى آن 
تحت حفاظت ســازمان محيط زيست قرار دارد. عدم شناخت كافى  زنبورداران از گونه هاى گياهى مورد استفاده  زنبور عسل و نحوه استفاده 
زنبور از آن ها موجب كاهش بهره ورى شده است. در همين راستا در اين تحقيق گياهان مورد استفاده زنبورعسل در منطقه خجير مورد بررسى 
قرار گرفت. به همين منظور پس از بررسى مناطق و تعيين جايگاه هاى مناسب از لحاظ پوشش گياهى، در زمانهاى مناسب به منطقه مورد نظر( اطراف مركز 
تحقيقات اســتان تهران)  مراجعه كرده و گياهان مورد اســتفاده زنبورعسل با روش مشاهده مستقيم تا شــعاع 3-5 كيلومتري ازاطراف كندوهاي زنبورعسل 
درجهات مختلف، جمع آورى گرديد. گياهان نمونه بردارى شــده به هرباريوم مؤسسه تحقيقات علوم دامى كشور براى شناسايى انتقال داده شد. نتايج نشان 
داد كه 22 تيره گياهى شامل 71 گونه در حوضه مورد مطالعه وجود دارد. تيره هاي مركبان1  با 15 گونه (٪21) بيشترين درصد گونه ها را به خود اختصاص 
داده و بعد از آن تيره بقوالت2  با 13 گونه (٪18)، نعنائيان3 با 9 گونه (٪13)، گل ســرخيان4  با 9 گونه (13٪) و ســاير تيره  ها با 25 گونه (٪35) در مراحل  
بعدى قرار گرفتند. در اين مطالعه، گونه هاى گياهى از نظر نوع بهره بردارى زنبورعسل از آن ها، به سه دسته شهدزا (20٪)، گرده زا (32٪ ) و شهدزا و گرده زا 

(48٪ )طبقه بندى شدند.

 1  - Compositae    2  - Leguminosae    3 - Labiatae   4 -  Rosaceae
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Khojir National Park with 9380ha space is situated in 35° north latitude and 51° east longitude and 1547m altitude from 

sea. The highest altitude from the sea is 2600m and the lowest of it is 1450m. Whole the area except its north east part is 

under protection the environment government. Unknowing the new scientific methods and the attractive plants for honeybee 

and kinds of using for it, is caused many difficult for the beekeepers. Thus, for solving these problems, at first the plants 

of the region were recognized. For this purpose the plants which had been distributed in Jajrood Watershed, the area of 

Researches Center of Tehran Province and around the beehives of Animal Sciences Research Institute of Iran, were collected 

and transported to Herbarium of the institute for recognizing. Results showed that 22 Family include 71 species are existed 

in the region. The most important family is Compositae with 15 species (21%) and after it the important families are orderly 

consist of Leguminosae with 13 species (18%), Labiatae with 9 species (13%), Rosaceae with 9 species (13%) and the other 

families with 25 species (35%) are in further steps. In this study plant species in point of using for honeybee were categorized 

to 3 groups inclusive nectar plants (20%), pollen plants (32%) and nectar-pollen plants (48%).
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مقدمه:

كشور ايران به لحاظ دارا بودن اقليم هاى مختلف وتنوع گونه هاى گياهى 

ــت. در اين بين استان تهران و  ــب اس ــيار مناس براى صنعت زنبوردارى بس

ــت. وجود اقليمهاى  ــه خجير از جايگاه وااليى برخوردار اس بخصوص منطق

ــتان زياد  ــود كه طول دوره زنبورپذيرى اس ــتان باعث مى ش مختلف در اس

ــد. همچنين تنوع گونه هاى گياهى موجود، زمينه اى مناسب براى توليد  باش

عسلهايى با منابع مختلف فراهم مى سازد.

ــطح دريا  ــرخه حصار در ارتفاع1547 مترى از س ــارك ملى خجير و س پ

ــاع آن 2600 متر و حداقل آن 1450 متر  ــرار دارد. ميانگين حداكثر ارتف ق

است. تمام اين ناحيه به غير از بخش شمال شرقى آن، جزو مناطق حفاظت 

شده هستند. مساحت پارك ملى سرخه حصار 9380 هكتار است كه تحت 

كنترل و حفاظت سازمان محيط زيست قرار دارد.

اين منطقه در عرض جغرافيايى 35 درجه شمالى وعرض51 درجه شرقى 

قرار دارد، اين منطقه در واقع مجاور شهر تهران قرار دارد كه همين موضوع 

ــبب تخريب اين پارك ملى شده است. در زمان هاى قديم كل اين منطقه  س

يك مجموعه واحد به شمار مى آمد و به آن مجموعه حفاظت شده جاجرود، 

ورجين، البرز مركزى مى گفتند. ولى به دليل احداث جاده ها، توسعه اتوبان ها 

و بزرگراه ها اين ارتباطات قطع شده و امروزه شاهد جدايى پارك ملى خجير 

و سرخه حصار از مناطقى مثل البرز مركزى و ورجين هستيم.

امروزه نقش زنبورعسل در گرده افشاني بسياري از گياهان زراعي، درختان 

ميوه، مراتع و جنگل ها براي انسان حايز اهميت مي باشد، به طوري كه سهم 

نسبتاً بزرگي از توليدات مختلف گياهي و دامي كه در تغذيه و ادامه ي حيات 

ــت. زنبورعسل عالوه بر گرده  ــره اس ــر اهميت دارند، مربوط به اين حش بش

ــترين استفاده را به انسان  ــاني گياهان كه در حقيقت از اين طريق بيش افش

مي رساند، به واسطه ي توليد فرآورده هايي مثل عسل، موم و غيره در صنعت 

ــي، داروسازي،  ــياري از صنايع ديگر از جمله صنايع آرايش زنبورداري و بس

ــاجي، واكس سازي، كاغذسازي و  ــمع سازي، قالب سازي، ريخته گري، نس ش

غيره منشاء خدمات بسيار ارزنده اي مي باشد (13 ).

گرده افشاني و بارور ساختن محصوالت كشاورزي يكي از بهترين بازده هاي 

ــل به شمار مي رود. ميوه ها، سبزي ها و  اقتصادي حاصل از فعاليت زنبورعس

ــرات نياز دارند. امروزه  ــاني حش ــياري از محصوالت زراعي به گرده افش بس

ــا و چربي ها از دانه هاي  ــره ي غذايي دنيا از نظر روغن ه ــتر از نصف جي بيش

ــاني  ــت مي آيند كه خيلي از اين دانه ها به نحوي به گرده افش روغني به دس

ــته بوده و يا از آن بهره مند مي گردند. در حدود نصف گوشت  ــرات وابس حش

قرمز و لبنياتي كه ما مصرف مي كنيم سرچشمه از گياهاني مي گيرند كه نياز 

ــاني حشرات دارند. در بين اين حشرات زنبوران عسل موثرترين  به گرده افش

ــان ها هستند كه به آساني مي توان آنها را براي اكثريت محصوالت  گرده افش

فراهم نمود (13 ). 

امروزه خيلي از كشورهاي جهان كه حشرات گرده افشان در آنها كم بوده 

ــل  ــرات در آنها وجود ندارند با اجاره كردن كندوهاى زنبورعس و يا اين حش

ــاني خود را تامين مي نمايند.  ــمت هاي دنيا، اهداف گرده افش ــاير قس از س

ــل در طبيعت تنها توليد عسل و يا موم و  ــالت و نقش زنبورعس بنابراين رس

ژله رويال و بره موم نيست، بلكه اكثر گونه هاي گياهي اعم از زراعي و باغي 

و مرتعي براي توليد محصول و بقاي خود نيازمند زنبورعسل مي باشند و در 

ــاير فرآورده هاي كندو در مقايسه با توليد محصوالت  ــل و يا س حقيقت عس

كشاورزي از محصول جنبي و فرعي زنبوران عسل محسوب مي گردد. 

موفقيت در امر پرورش و نگهداري زنبورعسل بستگي به دانش و اطالعات 

ــي،به خصوص  ــار و فعاليت هاي آن، اطالعات گياه شناس ــورد رفت الزم در م

ــار و دوره ي گل دهي  ــهدزا و گرده زا، مناطق انتش آگاهي از انواع گياهان ش

آنها دارد.

بقاي كلني هاي زنبورعسل و برداشت يك محصول خوب و فراوان وابسته 

ــت. از اين رو  ــهدزا و گرده زاي موجود در محل زنبورداري اس به گياهان ش

داشتن اطالعات كافي از دوره ي گل دهي اين گياهان و ميزان جّذابيت آنها و 

همچنين ميزان شهد و گرده توليد شده اهميت زيادي در صنعت زنبورداري 

دارد (14). 

ــرات به مواد غذايي نظير قندها، پروتئين ها،  ــل مانند ساير حش زنبورعس

ــد و نمو، بقاء و توليد مثل  چربي ها، مواد معدني، ويتامين ها و آب براي رش

نيازدارد. شهد و عسل منبع اصلي كربوهيدرات و گرده تامين كننده ي ساير 

نيازهاي زنبورعسل است.

ــل،  ــالوه بر آگاهي از بيولوژي زنبورعس ــل ع پرورش دهندگان زنبورعس

ــايي نوع پوشش گياهي و همچنين نوع و مقدار شهد و گرده  نيازمند شناس

ــتند. با استفاده از اين اطالعات و با توجه  و طول دوره گل دهي گياهان هس

ــوان در تهيه تقويم زنبورداري  ــرايط آب وهوايي مناطق مختلف مي ت به ش

ــل در زمينه  ــي مختلف در تغذيه زنبورعس ــه از منابع غذاي ــتفاده بهين و اس

ــي  ــل و اقتصادي تر نمودن اين فعاليت گام اساس مديريت مطلوب زنبورعس

برداشت. با توجه به وجود امكانات طبيعي فراوان در كشور متأسفانه تاكنون 

ــت. از آن جايي كه  ــهد و گرده توجه كافي نشده اس ــايي منابع ش به شناس

ــتفاده زنبورعسل و همچنين شناخت  بدون اطالع كافي از گياهان مورد اس

ــتقرار كندوها و  ــيل زنبورپذيري مناطق، زمان اس ــوژي گياهان، پتانس فنول

تعداد آنها و طول دوره ي گل دهي، بهره برداري از گياهان در مناطق مختلف 

بر مبناي درستي انجام نمي شود، هم اكنون نقل و انتقال و استقرار كندوها 

ــتيابي به  ــد. براي دس ــدون توجه كافي به اين اطالعات مي باش ــور ب در كش

ــب براي كمك به زنبورداران، شناخت گونه هاي گياهي مورد  اطالعات مناس

استفاده زنبورعسل ضروري است. در راستاي تهيه تقويم زنبورداري استان و 

همچنين تعيين پتانسيل زنبور پذيري مناطق مختلف، اولين گام، شناسايي 

گياهان مورد استفاده زنبورعسل است. شناسايي اين قبيل گياهان زمينه را 

ــدي مطالعه فراهم خواهد كرد و در نهايت زنبورداران  براي انجام مراحل بع

ــيل  ــتقرار و همچنين تعيين پتانس ــب اس را در انتخاب محل و زمان مناس

زنبورپذيري مناطق مختلف ياري خواهد كرد.

بررسي نحوه كوچ كندوهاي زنبورعسل براي گرده افشاني و توليد عسل 
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ــي 63 گونه مهم گياهي به عنوان  ــال 1997 منجر به معرف در بريتانيا در س
ــد كه در اين ميان گياهان مولد دانه هاي  ــهد در مناطق مختلف ش منابع ش

ــهد غالب در 6 تا 9 منطقه، خلنگ يا خاربن را فقط  روغني را جزو منابع ش

ــمال و توت كوهي را فقط در يك منطقه جز منابع شهد غالب معرفي  در ش

كردند (16 ).

در يك مطالعه در رابطه با توليد شهد روي گونه هاي مختلف پياز گزارش 

شد كه بعضي ازگونه هاي اين جنس نسبت به پياز معمولي1   حجم بيشتري 

شهد توليد مي كنند (18) . 

در سال 1374 طي تحقيقي با روش مشاهده مستقيم فعاليت زنبورعسل، 

تعداد 54 تيره، 186 جنس و 301 گونه گياهي را در استان تهران شناسايي  

ــه ( 15/9 درصد گونه ها) از تيره  ــن اين گياهان تعداد 48 گون ــد كه از بي ش

ــا) از تيره بقوالت، تعداد 29  ــني، تعداد 43 گونه (14/3 درصد گونه ه كاس

ــا) از تيره نعناء، تعداد 27 گونه (9درصد گونه ها)  ــه (9/6 درصد گونه ه گون

از تيره گل سرخ ، تعداد 20گونه (6/6 درصد گونه ها) از تيره شب بو، تعداد 

ــه (4/3 درصد گونه ها) از تيره چتريان، تعداد 10 گونه (3/3 درصد  13 گون

ــقايق،  ــن، تعداد 9 گونه (3درصد گونه ها) از تيره ش گونه ها) از تيره سوس

تعداد 7 گونه (2/3 درصد گونه ها) از تيره گاوزبان و تعداد 6 گونه (2درصد 

گونه ها) از تيره ختمي بودند (15).  

ــهد  ــري در رابطه با منابع گياهي توليد كننده گرده و ش ــي ديگ در بررس

ــتان مركزي با  ــل و تعيين دوره گل دهي آنها در اس ــتفاده زنبورعس مورد اس

ــل تعداد 138 گونه گياهي شهدزا  ــاهده مستقيم فعاليت زنبورعس روش مش

ــتفاده زنبورعسل را از 32 تيره مختلف گياهي شناسايي  و گرده زاي مورد اس

ــترين گونه هاي شهدزا شامل  نمودند كه مهمترين تيره هاي گياهي را با بيش

ــاير تيره ها را در  ــب بو معرفي نمودند و س ــني، بقوالت، نعناء و ش تيره كاس

ــتاني، نيمه  ــه اقليم معتدل كوهس ــت بعدي، گزارش كردند. از بين س اولوي

ــرد كوهستاني داراي  ــتاني موجود در استان، اقليم س ــرد كوهس بياباني و س

بيشترين تنوع گياهان شهدزا و گرده زا بود (1).

ــل در  ــرد كلني هاي زنبورعس ــه ي مطالعه عملك ــه در زمين ــي ك پژوهش

جنگل هاي اكاليپتوس استان فارس صورت گرفت، تاريخ  و دوره ي گل دهي 

ــتفاده زنبور از اين  ــيا و همچنين نحوه ي اس ــه هاي اكاليپتوس و آكاس گون

ــخص گرديد. همچنين عسل توليدي از اين گياهان مورد تجزيه  گياهان مش

ــب و در حد استاندارد قابل قبول  ــيميايي قرار گرفت كه از كيفيت مناس ش

برخوردار بود  (4).

در پژوهشي با روش مشاهده مستقيم فعاليت زنبوران عسل و بررسي هاي 

ــه منطقه پايين  ــيم بندي بر اساس ارتفاع در س ــي، ضمن تقس گرده شناس

ــل  ــتان گيالن، گياهان مورد توجه زنبور عس بند، ميان بند و باال بند در اس

ــه منطقه فوق به ترتيب اواسط  ــروع فصل زنبورداري در س ــايي و ش شناس

اسفندماه، نيمه دوم فروردين و اواخر ارديبهشت ذكر شد (2).

ــهدزا از تيره هاي مختلف در  در تحقيق ديگري تعداد 85 گونه گياهي ش

1  - Allium cepa

ــتان مازندران معرفي گرديد كه بيشترين گونه ها را مربوط  مراتع ييالقي اس

ــني، گل  ــه تيره هاي بقوالت  (23 درصد)، و پس از آن تيره هاي نعناء، كاس ب

ــد و 10/34 درصد گزارش  ــا 13/79 درصد، 11/49 درص ــرخ به ترتيب ب س

نمودند  (9 ). 

ــل و تعيين جّذابيت و  ــتفاده زنبورعس ــي، گياهان مورد اس در يك بررس

ــتفاده از كلني هاي  ــار و فريدن با اس دوره ي گل دهي آنها در مناطق خوانس

ــد. در اين مطالعه تعداد بالغ بر 173 گونه گياهي مورد  ــل انجام ش زنبورعس

ــل شناسايي شد كه مربوط به 32 تيره گياهي و 102 جنس  توجه زنبورعس

بود كه از اين تعداد 36 گونه (20/8٪) از تيره پروانه آسا، 30گونه (٪17/34) 

از تيره كاسني، 24 گونه (13/87٪) از تيره نعناء، 10گونه (5/78٪) از تيره 

ــاير تيره هاي گياهي  ــب بو و 73 گونه باقي مانده  (42/19٪) مربوط به س ش

بودند(8).

ــل و تهيه تقويم زنبورداري در  ــايي گياهان مورد استفاده زنبورعس شناس

ــي 133 گونه از 22 تيره و 68  ــع ييالقي ”واز“ مازندران منجر به معرف مرات

ــتفاده زنبورعسل شد. از  ــهدزا و گرده زاي مورد اس جنس از گروه گياهان ش

اين تعداد گونه هاي گياهي، 26 گونه از تيره نعناء، 17 گونه از تيره بقوالت، 

ــرخ و 63 گونه از تيره هاي  ــني، 11گونه از تيره گل س 16 گونه از تيره كاس

ــده 4 گونه درختي، 13 گونه  ــناخته ش مختلف ديگر بودند. از گونه هاي ش

ــا توجه به مراحل   ــه اي و 102 گونه علفي بودند. ب ــه اي، 4 گونه بوت درختچ

ــه پراكنش مهمترين گياهان مورد  گل دهي گونه هاي فوق الذكر و تهيه نقش

ــل و تعيين تقويم زنبورداري در تيپ هاي گياهي منطقه،  استفاده زنبورعس

زمان مناسب براي انتقال كندو به منطقه اوايل خرداد و زمان مهاجرت اواخر 

مرداد مي باشد (3).

در تحقيقى كه در استان فارس انجام گرفت 82 تيره، 279 سرده و 372 

گونه گياهى شناخته شدكه از اين تعداد بيشترين گونه هاى شهدزا و گرده زا 

ــا با 38 گونه، نعناء با 25 گونه،  متعلق به تيره هاى مينا با 69 گونه، پروانه آس

گل سرخ با 25 گونه ، چتريان با 17 گونه، شب بو با 15 گونه و درصد كمى 

از تيره هاى مختلف ديگر مى باشد  (11 ).

ــورت گرفت 27 تيره، 85  ــمال دماوند ص ــه اى كه در منطقه ش در مطالع

سرده و 139 گونه گياهى شهدزا و گرده زا شناخته شد  (6).

ــتان همدان صورت  ــه دولت آباد در اس ــرى كه در منطق ــى ديگ در بررس

ــورد مطالعه وجود  ــه در منطقه م ــامل 63 گون ــره گياهى ش ــت 19 تي گرف

ــد از آن  ــه (27٪) و بع ــا 17 گون ــان(Labiatae) ب ــره  نعنائي ــت. تي داش

مركبان(Compositae) با 11 گونه (17٪)، بقوالت(Leguminosae) با 

 Umbelliferae با 3 گونه (5٪) و (Rosaceae)8 گونه (13٪)، گل سرخيان

ــاير تيره ها با 21 گونه  با 3 گونه(5٪) مهم ترين تيره هاى منطقه بودند و س

(33٪) در رديف هاى بعدى قرار گرفتند(5).
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مواد و روشها:

عمليات صحرايى: 

ــش  ــب از لحاظ پوش ــى مناطق و تعيين جايگاههاى مناس ــس از بررس پ

گياهى با آغاز شكوفايى اولين گل هاى منطقه، تعداد 250 كلنى زنبورعسل 

ــد. هفته اى 2  ــتقر ش ــتان تهران) مس در منطقه ( اطراف مركز تحقيقات اس

ــل روى گل ها تا شعاع 5-3  روز به منطقه عزيمت نموده و فعاليت زنبورعس

ــل درجهات مختلف، مشاهده و ثبت  كيلومتري ازاطراف كندوهاي زنبورعس

مى شد. نحوه فعاليت از نظر جمع آورى شهد، گرده يا هر دو با روش مشاهده 

مستقيم تعيين گرديد. دوره گلدهى گياهان مورد استفاده زنبورعسل تعيين 

شد. زمان شكوفايى اولين غنچه تا آغاز ميوه دهى دوره گلدهى هر گياه بوده 

است. از هر گونه گياهى سه نمونه كامل جمع آورى شد. براى هر گياه تاريخ 

ــهد، گرده يا هر دو و دوره  ــل از لحاظ ش جمع آورى، نحوه فعاليت زنبورعس

گلدهى گياهان بازديد شده و نيز ثبت گرديد.  پس از پرس و خشك شدن 

ــه تحقيقات علوم دامى كشور انتقال  ــل مؤسس به هرباريوم بخش زنبورعس

ــر خارجى و داخلى (10، 12 و  ــت. در هرباريوم به كمك فلورهاى معتب ياف

17) نمونه هاى گياهان شناسايى شدند. 

چگونگي شناسايي گياهان شهدزا و گرده زا:

ــبد گـرده زنبورعسل  ــاهده س ــايي گياهان گرده زا از طريق مش - شناس

روي گل 

ــهدزا از طريق مشاهده مستقيم جمع آورى شهد  ــايي گياهان ش - شناس

از نوشجاى گل 

ــده در  ــهد جمع آوري ش ــهدزا از طريق مقدار ش ــايي گياهان ش - شناس

عسلدان زنبورعسل روي گل

نتايج:

گياهان مورد استفاده زنبورعسل در منطقه مورد بررسى هر يك به انحاء 

ــهد و گرده  ــن گياهان از يك طرف با توليد ش ــز اهميت اند. اي ــف حائ مختل

ــوند كه در نهايت  ــل مي ش فراوان باعث تقويت جمعيت كندوهاي زنبورعس

ــاير فراورده هاي كندو مي گردند و از طرف  ــل و س ــبب افزايش توليد عس س

ــش خاك بسيار حايز  ديگر از نظر خواص دارويي، تعليف دامها و حفظ پوش

اهميت مي باشند.

ــره  تي ــات، 22  ــع آورى اطالع ــات و جم ــن تحقيق اي ــام  انج از  ــس  پ

ــد.  ــايى ش ــه شناس ــورد مطالع ــه م ــه در حوض ــامل 71 گون ــى ش گياه

ــترين درصد  ــان  (Compositae)با 15 گونه (21٪) بيش ــاي مركب تيره ه

 (Leguminosae)گونه ها را به خود اختصاص داده و بعد از آن تيره بقوالت

ــرخيان  ــا 13 گونه (18٪)، نعنائيان(Labiatae) با 9 گونه (13٪)، گل س ب

(Rosaceae) با 9 گونه (13٪) متعلق به تيره هاى مهم ذكر شده مى باشد 

و ساير تيره  ها با 25 گونه و (35٪) در رديف  بعدى قرار گرفتند. 

ــردارى  بهره ب ــوه  نح ــر  نظ از  ــى  گياه ــاى  گونه ه ــه  مطالع ــن  اي در 

دو  ــر  ه و  ــرده زا  گ ــهدزا،  ش ــته  دس ــه  س ــه  ب ــا،  آنه از  ــل  عس ــور  زنب

ــهدزا و  ــدند كه 23 گونه يا 32٪ گرده زا، 14 گونه يا 20٪ ش طبقه بندى ش

34 گونه يا 48٪ شهدزا و گرده زا بودند (نمودار 1 ). 

ــده  ــه (65٪ كل گونه ها) متعلق به تيره هاى مهم ذكر ش ــداد 46 گون تع

ــاير تيره ها تعلق دارند  ــده (35٪ كل گونه ها) به س ــوده و 25 گونه باقيمان ب

(نمودار 2).

بحث:

نتايج اين تحقيق نشان داد كه 22 تيره گياهى شامل 71 گونه در حوضه 

ــترين  ــود دارد. تيره هاي مركبان با 15 گونه (21٪) بيش ــورد مطالعه وج م

درصد گونه ها را به خود اختصاص داده و بعد از آن تيره بقوالت  با 13 گونه 

ــاير  ــرخيان با 9 گونه (13٪) و س (18٪)، نعنائيان  با 9 گونه (13٪)، گل س

ــهدزا و گرده زا و توأم در منطقه مورد                       ــماره 1- درصد گياهان ش نمودار ش

بررسى

نمودار شماره 2- مهمترين تيره هاى مورد استفاده زنبورعسل در منطقه  

مورد بررسى
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جدول شماره 3-1- اطالعات گياه شناختى  تعدادى از گياهان در منطقه حفاظت شده خجير
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تيرهنام فارسينام علمى گياه

ميزان فعاليت زنبور روى گياهدوره گلدهى
نوع فعاليت زنبور از نظر 

جمع آورى شهد و گرده
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1Acanthophyllum sp. چوبك پشته ايCaryophyllaceaeمردادتير**

2Achillea sp.گونه اى بومادرانCompositaeتيرارديبهشت**

3Astragalus spگونه اى گونLeguminosaeخردادارديبهشت**

4Berberis vulgarisزرشكBerberidaceaeارديبهشتارديبهشت**

5Centaurea sp.گونه اى گل گندمCompositaeشهريورتير**

6Centaurea depressaگل گندمCompositaeتيرارديبهشت**

7Cerasus aviumگيالسRosaceaeارديبهشتفروردين**

8Cerasus vulgareآلبالوRosaceaeارديبهشتفروردين**

9Cersis siliquestrum ارغوانLeguminosaeارديبهشتفروردين**

10Cichoium intybusكاسنىCompositaeمردادارديبهشت**

11Colutea persicaدغدغكLeguminosaeتيرخرداد**

12Convolvulus arvensisپيچك صحرايىConvolvulaceaeشهريورفروردين**

13Coronilla variaشبدركLeguminosaeخردادفروردين**

14sp. Echinopsشكر تيغالCompositaeتيرخرداد**

15Echium italcum گل گاوزبانBorginaceaeخردادارديبهشت**

16Elaeagnus anagustifolia سنجدElaeagnaceaeخردادارديبهشت**

17Erigeron acrisتلخهCompositaeارديبهشتفروردين**

18Euphorbia boissierianaفرفيونEuphorbiaceaeخردادارديبهشت**

19Ferula gumosaباريجهUmbelliferaeخردادفروردين**

20Ferula ovinaكماUmbelliferaeخردادفروردين**

21Forsythia intermediaياس زردOleaceaeارديبهشتفروردين**

22Gladiolus atroviolaceusگاليل وحشىIridaceaeخردادارديبهشت**

23Glycyrrhiza glabraشيرين بيانLeguminosaeتيرارديبهشت**

24Gundelia tournefortiiكنگر علوفه اىCompositaeخردادارديبهشت**

25Helianthus tuberosusسيب زمينى ترشىCompositaeشهريورتير**

26Hibiscus syriacusختمى درختىMalvaceaeشهريورتير**

27 Ixiolirion tataricumخياركAmaryllidaceaeتيرارديبهشت**

28Lactuca orientalisكاهوى وحشىCompositaeخردادارديبهشت**

29Medicago sativaيونجهLeguminosaeمردادخرداد**

30Melilotus officinalisيونجه زردLeguminosaeخردادارديبهشت**

31Mentha sp.پونهLabiataeمردادخرداد**

32Onobrychis altissimaاسپرسLeguminosaeارديبهشتفروردين**

33Thymus kotschyanusآويشنLabiataeخردادارديبهشت**

34Thymus vulgarisآويشنLabiataeخردادارديبهشت**

35Tragopogon graminifoliusشنگCompositaeخردادارديبهشت**

36Trifolium pratenseشبدر قرمزLeguminosaeخردادفروردين**

37Verbascum agrimonifoliumخرگوشكScrophulariaceaeتيرخرداد**

38Ziziphora clinopodioidesكاكوتى كوهىLabiataeمردادخرداد**
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تعدادى از گياهان جمع آورى شده در شكل هاى 1تا 4 

آورده شده است.

تيره  ها با 25 گونه (35٪) در مراحل  بعدى قرار گرفتند. همانطوريكه مشاهده 

ــده تيره هاى مركبان، بقوالت، نعنائيان  مى گردد در اكثر پژوهش هاى ذكر ش

ــد كه گياهان اين  ــان مى ده ــوم قرار دارند و اين نش در مرتبه هاى اول تا س

ــل از اهميت بااليى برخوردارند. تيره هاى گل سرخيان،  تيره ها نزد زنبورعس

ــب بوئيان  در مرتبه بعدى قرار دارند و از مهمترين گياهان مورد استفاده  ش

ــاير تيره هاى گياهى از اين نظر در مرتبه هاى بعدى  ــتند. س زنبورعسل هس

قرار دارند. 

ــتر گياهان شناسايى  ــود بيش ــاهده مى ش همانطور كه در جدول 3-1 مش

ــده در منطقه خجير از نوع علفى هستند و بعد از آن  فرم رويشى بوته اى  ش

در مرتبه دوم و فرم رويشى درختچه اى و درختى در مرتبه بعدى قراردارند، 

ــت دارد بطورمثال در  ــاير تحقيقات مطابق ــن نتايج تا حدودى با نتايج س اي

ــتان مازندران انجام گرفت فرم رويشى علفى رتبه اول را  ــى كه در اس بررس

ــى درختچه اى در مرتبه دوم و فرم رويشى  به خود اختصاص داد. فرم رويش

بوته اى و درختى در مرتبه سوم قرار گرفتند.

ــل از  ــن مطالعه گونه هاى گياهى از نظر نحوه بهره بردارى زنبور عس در اي

ــته شهدزا، گرده زا و هر دو طبقه بندى شدند كه 23 گونه يا  ــه دس آنها، به س

ــهدزا و گرده زا  ــهدزا و 34 گونه يا 48٪ ش 32٪ گرده زا ،14 گونه يا 20٪ ش

بودند، اين نتايج  با كار ساير محققين مطابقت دارد و نشان مى دهد مناطقى 

كه مستعد پرورش زنبورعسل هستند  بيشتر داراى گياهانى هستند كه هم 

ــهد و يا  ــد. در اين مناطق گياهانى كه فقط داراى ش ــهد و هم گرده دارن ش

ــد نيز وجود دارد. بنابراين مى توان چنين نتيجه گرفت  فقط داراى گرده باش

باتوجه به اينكه اكثر مناطق ايران داراى گياهانى هستند كه هم شهد و هم 

گرده دارند، در فصل پرورش و برداشت عسل، كلنى ها با مشكل تغذيه ايى و 

ــوند و نياز به تغذيه دستى با كيك گرده نيست  كمبود پروتئين روبرو نمى ش

زيرا زنبورها قادرند نياز خود را از طريق گياه تأمين نمايند.

ــده در فصل بهار  ــايى ش ــتر گياهان شناس ــى بيش ــن دوره گلده همچني

(فروردين، ارديبهشت، خرداد) بخصوص ارديبهشت ماه مى باشد و اين نشان 

ــل، پرورش ملكه و  ــار بهترين زمان براى پرورش زنبورعس مى دهد فصل به

ــت. دوره گلدهى تعداد كمترى از گياهان در تيرماه مى باشد  ازدياد كلنى اس

ــرى براى زنبوران  ــه از تيرماه به بعد بايد مكان ديگ ــان مى دهد ك و اين نش

ــا را ازمنطقه خجير كوچ داد. همچنين مى توان در اواخر اين  پيدا كرد و آنه

ــل كلنى ها را برداشت كرد. اين نتيجه با نتايج  افضلى  ماه و يا ماه مرداد عس

ــروع فصل زنبوردارى را در منطقه  ــكاران مطابقت دارد زيرا آنها نيز ش و هم

ــه دوم فروردين و اواخر  ــتان گيالن، به ترتيب نيم ميان بند و باالبند در اس

ارديبهشت اعالم كردند. 

پيشنهادات:

 براى كوچ كلنى ها به تاريخ گلدهى گياهان توجه شود و دقت شود زمانى 

كندوها را مستقر نمود كه گياهان غالب منطقه در حين گلدهى باشند و در 

ــت نمود و اين كار بايد با  خاتمه دوره گلدهى اقدام به كوچ به مناطق باالدس

شكل1- گياه 6ymus vulgaris در اطراف مركز تحقيقات استان تهران

شكل2- گياه Astragalus sp در اطراف مركز تحقيقات استان تهران

شكل3- گياه Cerasus avium در اطراف مركز تحقيقات استان تهران

شكل4- گياه 

Echinops sp

در اطراف مركز 

تحقيقات استان 

تهران
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منابع مورد استفاده:

توجه به زمان گلدهى گياهان مناطق ييالقى و قشالقى انجام پذيرد.

براى مناطق قشالقى و همچنين مناطقى كه به داليلى (توليد كم عسل، 

ــه و ...) زنبوردان رغبتى به  ــترس بودن منطق صعب العبور بودن، دور از دس

ــى فراهم نمود تا  ــان نمى دهند بايد امكانات خاص ــوچ كندوها به آنجا نش ك

ــان دهند. چرا كه اين  ــه آوردن كندو به اين مناطق عالقه نش ــورداران ب زنب

ــير  ــيب و س ــهاى ديگر در معرض آس مناطق از نظر اكولوژيك بيش از بخش

قهقرا هستند.

ــت متدهاى مرتع دارى  با توجه به روند تخريب كه در مراتع ما حاكم اس

ــود به  ــت و توصيه مى ش از جمله، قرق، برنامه چرايى، امرى الزم  االجرا اس

موازات اجراى طرح هاى مرتعدارى از  زنبورعسل بهره كافى گرفته شود.

36


