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  چكيده
و عسل يكي از ارزشمندترين محصوالت فرعي مناطق  استروستايي  هاي مهم فعاليتيكي از  در ارسباران صنعت زنبورداري

و  شيميايي ي و، خصوصيات فيزيكاي با هدف مقايسه تركيب گرده رو پيشمرتعي و برخي از مناطق جنگلي ارسباران است. پژوهش 

سال  ارديبهشت 15 هاي ارسباران انجام شد. در در جنگل(مرتعي) و وينق  (جنگلي) كند دو رويشگاه تازه شده توليد كيفيت عسل

  هاي عسل نمونه ،ه ماهيك از مناطق مورد مطالعه مستقر شد. پس از گذشت س كندو در هر 10و در آغاز فصل گلدهي،  1392

گيري  ها و همچنين اندازه ن هاي موجود در عسل و شناسايي آ . در آزمايشگاه عمل جداسازي گردهندشد منقلبرداشت و به آزمايشگاه 

) .Carpinus betulus Lهاي ممرز ( هاي عسل انجام شد. نتايج نشان داد كه در منطقه وينق، گرده هاي فيزيكي و شيميايي نمونه ويژگي

اي  هاي پالخور بوته  ) غالب بودند. همچنين در در منطقه وينق، گرده.Acer monspessulanum Lهاي كيكم ( كند گرده و در منطقه تازه

)Lonicera iberica M. B.هاي گيالس وحشي ( كند گرده) و كيكم و در منطقه تازهCerasus avium (L.) Moenchعنوان  ) به

بودن ميزان رطوبت، هيدروكسي متيل فورفورال، قند احياء، قند  دليل كم براساس نتايج، بهشدند.  ساييمراه شناي هها گونهفراوانترين 

پژوهش  نتايج اين طور كلي، بههاي اين منطقه از منطقه مرتعي بهتر شناخته شد.  كل و ميزان ساكارز در منطقه جنگلي، كيفيت عسل

هاي علفي اي در مقايسه با ساير گونههاي درختي و درختچه گونه  به استفاده از گردهزنبورهاي عسل تمايل بيشتري كه نشان داد 

  داشتند. 

  

  .، وينقمرتع، مليسوپالينولوژي، زنبورداريكند،  تازه :يكليد هايواژه

  

  مقدمه
هكتار،  160000رويشگاه جنگلي ارسباران با مساحت 

هاي كليبر، اهر و جلفا در استان  سطح كوچكي از شهرستان
برخورداري از  شود. آذربايجان شرقي را شامل مي

ه مرطوب و وجود مه در اين ناحيه سبب شد  وهواي نيمه آب
انبوهي در اين مناطق شكل گيرد.  هاي نيمه تا جنگل است

 600تا  300 بارندگي در اين منطقه بين مقداراگرچه 
اما تعداد زيادي از  ،متر در سال در نوسان است ميلي

تأثير  بارش . اين مهاستروزهاي سال منطقه داراي مه 
سازي آن در خاك  سزايي در افزايش بيالن آب و ذخيره هب

دليل اهميت  به ).Sagheb Talebi et al., 2014( دارد
 1354از سال رويشگاه ارسباران، بخشي از آن  ياكولوژيك
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پهر يونسكو، مورد س هاي زيست عنوان يكي از اندوختگاه به
ارسباران  سپهر گاه زيستذخيرهگرفت.  قرارحمايت جهاني 

) Djavanshir, 1976( متنوع گياهي هاي علت داشتن گونه به

هاي  هاي جانوري و وجود برخي گونه و همچنين تنوع گونه
يكي از مناطق  در زمره خروس قبيل سياه فرد از منحصر به

هاي  گونه ترين مهماز . شود ميمحسوب ارزش ژنتيكي دنيا  با
 Quercusاوري (توان به  اي ارسباران مي درختي و درختچه

macranthera) بلوط سفيد ،(Quercus petraea subsp. 

iberica) ممرز ،(Carpinus betulus) آردوج ،(Juniperus 

foetidissima ،() پسته وحشيPistacia atlantica ،(
، )Cornus australis( ، شفت)Cornus mas( اخته غالز

 Cotinus( و پر) Viburnum lantana( كول هفت

coggygria( ) اشاره كردDjavanshir, 1976; Sagheb 

Talebi et al., 2014(.   

روستايي  هاي جوامع فعاليت ترين مهمزنبورداري يكي از 
و عسل يكي از ارزشمندترين محصوالت  ارسباران است

مناطق مرتعي و برخي از مناطق  آمده از دست بهفرعي 
زنبورداري بر افزايش . باشد اين رويشگاه ميجنگلي 

كمي و كيفي  هاي ويژگيافشاني، تلقيح و افزايش  گرده
اهميت سزايي دارد.  هثير بأبذرهاي درختان در جنگل ت

عنوان حرفه  و همچنين اهميت زنبورداري به دارويي عسل
عسل يك ده نيست. كس پوشي بر هيچزيست دوستدار محيط 

 و داراي خواص غذايي و دارويي فراوان ماده طبيعي شيرين
 مانندشيميايي  تركيباتبسياري از  حاويعسل اگرچه . است

تركيب اما  است، ها و مواد معدني ها، ويتامين كربوهيدرات
يا در دسترس زنبور عسل  هاي بستگي به گل آنخاص 

دارد  زنبوركندوهاي عبارتي پوشش گياهي مجاور  به
)Louveaux et al., 1978.(   

از آنجاكه بخش مهمي از ارزش دارويي عسل وابسته به 
آوري  هاي گياهي جمع هايي است كه زنبور از گونه نوع گرده

)، بنابراين اطالع از نوع و فراواني Sawyer, 1988( كند مي
هاي گياهي مبناي ارزش دارويي  هاي هر يك از گونه گرده

هاي گرده موجود در عسل  دانه يه و تحليلتجزآن است. 
)Melissopalynology نقش مهمي در تشخيص منشأ (

، شناخت نوع و كيفيت عسل و گياهي و جغرافيايي عسل
و بهترين روش براي  اكولوژي تغذيه زنبورهاي عسل دارد

 ,Sawyer, 1988; Barbara( استشناسايي مرغوبيت عسل 

هاي اخير مطالعات زيادي در  در دهه ،بر همين اساس ).1991
ل با اهداف متفاوت سشناسي ع گرده موردف جهان در لنقاط مخت

 ,.Puusepp & Koff, 2014; Terrab et al( انجام شده است

ي مهمموضوع  مليسوپالينولوژيهاي اخير،  در سال. )2014
خاطر اين است به و آنهمشده  دنيا در مطالعات اكولوژي در

، بلكه عنوان يك مكمل مفيد غذايي است تنها به عسل نهكه 
هاي  اي در درمان بيماري طور فزاينده در حال حاضر به

اين خواص درماني عسل در . شود استفاده مي نيز مختلف
فعال زيستي از مؤثره نتيجه ادغام گرده و شهد حاوي مواد 

اين  ازتوليد عسل گياهان دارويي است كه زنبورها در 
  اند. كرده دهاستفاگياهان 

نوزدهم  قرن به اواخر عسل يميكروسكوپاولين مطالعه 
 شده انجام و مطالعات )Pfister, 1895گردد ( برمي

 گيري شكلدر  در نيمه اول قرن بيستمآلماني   Zanderتوسط
 سزائي داشته است همبناي علمي اين روش تحليلي نقش ب

)Von Der Ohe et al., 2004با استفاده از فراواني  ). بعدها
ها  عسلبندي  روش طبقههاي گرده موجود در عسل،  دانه

نهايت، نحوه اجراي  . در)Vergeron, 1964( شد منتشر
المللي  توسط كميسيون بين مليسوپالينولوژي روش
در  تشريح شد و دقت به )ICBB(زنبور عسل شناسي  گياه

محققاني ). Louveaux et al., 1978( منتشر شد 1978سال 
اي در نيز تحقيقات گسترده Maurizioو   Louveauxمانند

اند  اروپايي انجام داده هاي كشورهاي شناسي عسل زمينه گرده
)Sawyer, 1988.(  در پژوهشي مشخص شد كه بيشترين فراواني

گونه هاي جزيره كرس فرانسه متعلق به  دانه گرده در عسل
در كشور استوني،  همچنين ).Yang et al., 2012( بودبلوط  شاه

هاي  هاي اين كشور طي سال تيپ دانه گرده در عسل 120
 ,Puusepp & Koff( شناسايي شدند 2011تا  2000

2014 .(  

عنوان  گياهي به هاي گونه نظر تنوع از ايرانبا اينكه 
اي  شود، اما مطالعه تركيب گرده ميكشوري غني شناخته 
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 سال در اولين بارشده است.  انجام طور محدود به  عسل

 با خيز كرج عسل گياهان عسل هاي موجود در گرده 1353

 Sanei Shirat Panahi( ندشدشناسايي شناختي  روش گرده

& Saeidabadi, 1974(. مورد در در پژوهشي ديگر 

 در عسل زنبور استفاده مورد دار گل گياهان شناختي گرده

كه  داد نتايج نشان، اصفهان استان فريدن و مناطق خوانسار
 (نوع گرده، شناسي گرده طيف نظر از مختلف مناطق گياهان

 متمايز يكديگر از ) كامالًغيره و گياهي يها گونه درصد،

مطالعه نتايج مشابهي در  .)Faghih et al., 2004( بودند
 Jafariدست آمد ( گونه گياه دارويي در استان فارس به 155

& Karimi, 2006 .( براساس نتايج پژوهشي در منطقه
هاي گياهي  ترين گونه فراوانسيراچال كرج مشخص شد كه 
هاي  ترتيب متعلق به تيره مورد استفاده زنبور عسل به
 سرخيان و بارهنگ بودند زرشك، ميخك، مركبان، گل

)Taghavizad et al., 2009 .(  

هاي گرده موجود در عسل،  بر تركيب دانه عالوه
نيز در تعيين كيفيت عسل نقش  شيميايي وي فيزيكمتغيرهاي 
آنها محتواي قند، درصد رطوبت، اسيديته،  ترين مهمدارند كه 

فعاليت محتواي خاكستر، اسيدهاي آلي، تركيبات فنولي، 
 ) هستندHMFفورفورال ( متيل دياستاز و محتواي هيدروكسي

)Ouchemoukh et al., 2007; Kaškonienė et al., 

غيرهاي فيزيكي و شيميايي عسل نيز در . مت)2010
اند.  هاي مختلف داخلي و خارجي بررسي شده پژوهش

توان به بررسي كيفيت و خواص  ها مي ازجمله اين پژوهش
هاي شهرستان گرمسار در سال  فيزيكي و شيميايي عسل

1382 )Jahed Khaniki & Kamkar, 2005هاي  )، عسل
 Ramziبا عسل تقلبي (طبيعي استان گلستان و مقايسه آنها 

et al., 2015هاي مناطق شمال غربي اسپانيا  )، عسل
)Gómez-Díaz et al., 2012هاي نواحي غربي  ) و عسل

  ) اشاره كرد.  Mondragón-Cortez et al., 2013مكزيك (

با توجه به اهميت تنوع زيستي منطقه رويشي ارسباران و 
 ترين مهمكي از عنوان ي همچنين توليد عسل در اين منطقه به

سعي شد  رو پيشهاي جوامع محلي، در پژوهش  فعاليت
ها و كيفيت عسل توليد شده از دو  اي گرده تركيب گونه

رويشگاه جنگلي و مرتعي بررسي شود تا اهميت و سهم 
  اي در توليد عسل تعيين شود.  هاي درختي و درختچه گونه

  ها مواد و روش
  مطالعات ميداني

دو شهرستان كليبر و در حدوده مدر  رو پيشپژوهش 
كند  ) و روستاي تازهو دارمرز روستاي وينق (واقع در مراتع

 هاي زنبور عسل اروپايي (واقع در جنگل) با استفاده از كلني

)Apis mellifera L.(  در ابتداي فصل گلدهي  .شدانجام
كندو  10جنگل و  در كندو 10ارديبهشت)،  15( 1392سال 

 مورد مطالعه منطقه در مرتع با هماهنگي ساكنين محلي در
 پنجفاصله كندوهاي روستاي وينق در . ندشدمستقر 

كمتر از  ها فاصله آن تامستقر شدند كيلومتري از مرز جنگل 
 هفتتا (شش  پروازي زنبورهاي عسلمفيد شعاع 
در باشد. ) Eckert, 1933; Von Frisch, 1976؛كيلومتر

هاي درختان و  از گل توانند ميزنبورها  صورت اين
هاي زنبور  كلنيهاي جنگل مجاور نيز استفاده كنند.  درختچه

بدين  ،سازي شدند انتقال به منطقه مورد مطالعه آماده براي
ها خالي  هاي توليد شده و يا موجود در كلني ترتيب كه عسل
 يهتجز ها در هاي موجود در اين عسل شدند تا گرده

ثيري نداشته أهاي توليد شده در منطقه مورد مطالعه ت عسل
هر  در ،مرداد همان سال) 15( باشد. پس از گذشت سه ماه

و در  ندبرداشت شد هاي عسل نمونهاز تمام كندوها منطقه 
تجزيه و انجام  برايدرجه سانتيگراد  20دماي كنترل شده 

همچنين  .نددر ظروف در بسته نگهداري شد الزم هاي تحليل
هايي كه در مجاورت  از گل و برگ درختان و درختچه

ها  ها بودند، نمونه كامل هرباريومي تهيه شد. نمونه زنبورستان
شناسي مؤسسه تحقيقات پس از خشك شدن در بخش گياه

  جنگلها و مراتع كشور شناسايي شدند. 

  مطالعات آزمايشگاهي

  هاي گرده از عسل استخراج دانه

گرم عسل در  10هاي گرده از عسل،  دانهبراي استخراج 
درجه  40از  تركه دماي آن بيشليتر آب مقطر گرم  ميلي 20

 10به مدت  آمده دست محلول بهشد.  حل ود،سانتيگراد نب
 ،و مواد معلق و مومدور در دقيقه سانتريفوژ  3000دقيقه در 
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آب  ليتر ميلي 10دوباره با  رسوبات .ندآبكشي و خارج شد
 سانتريفوژدور در دقيقه  3000مدت چهار دقيقه با به مقطر 

و پس از اضافه  ندشدسپس دوباره مواد معلق جدا  .ندشد
ليتر به مدت چهار دقيقه دوباره  كردن آب تا هشت ميلي

ها . مقداري اسيد استيك گالسيال داخل لولهنددش سانتريفوژ
و به مدت سه دقيقه داخل دستگاه سانتريوفوژ شد ريخته 

هاي آزمايش دور داده شد. سپس بخش شناور لولهقرار 
ساعت در  24مدت  آمده به دست ريخته شدند. محلول به

سپس دوباره به مدت چهار دقيقه با  يخچال نگهداري شد.
 .نشين شوند ها ته تا گرده شد سانتريفوژدور در دقيقه  3000

هاي آزمايش آماده كمك يك قطعه ژالتين از داخل لولهبه
 ،سپس .شدهاي گرده، مقداري گرده جدا اليد دانهبراي اس

قرار داده ضدعفوني كردن)  براي( هاي بزرگ داخل الكل الم
ژالتين حاوي  .شدندتميز و خشك با دستمال ها  المشد. 

  گرده روي الم قرار داده شد و دو قطعه خمير گرد برش داده

. سپس الملي روي آن گرفتندشده در دو طرف ژالتين قرار 
و با حرارت ماليم و غيرمستقيم باعث پراكندگي شد اشته گذ
هاي گرده شد و با اندكي فشار سطح المل يكنواخت دانه
يكديگر  هاي گرده به. با اين كار از چسبيدن دانهشد

 Louveaux et al., 1978; Von Der Ohe( شدجلوگيري 

et al., 2004.( هاي گرده  براي تعيين فراواني نسبي دانه
دانه گرده شمارش  500طور متوسط  به ،اي مختلفه گونه
   ).Behm et al., 1996شد (

  هاي گرده سازي دانه آماده

ها و آماده كردن  از نمونه هاي گردهدانهاستخراج پس از 
، با استفاده از ميكروسكوپ نوري )Harley, 1992( ها آن

Olympus  مدلBH2-RFCA  100با عدسيX ها  از نمونه
عسل براساس فراواني دانه هاي  نمونه شد.برداري عكس
 ,Vergeron( بندي شدند شرح زير طبقه به گرده

 از تربيشهايي با فراواني  گرده براي "متداول بسيار":)1964

 براي "و يا نادر بسيار كم"هاي گرده و  كل دانه درصد 45

هاي گرده  كل دانه درصد سهكمتر از هايي با فراواني   گرده
براي  "گرده غالب" شده. همچنين اصطالحات شمارش

هاي گرده  دانه درصد 45از  تربيشهايي با فراواني  گرده

هايي با  گرده براي "گرده ثانويه و يا همراه"شده،  شمارش
شده،  شمارش گرده يها دانه درصد 45تا  16فراواني 
هايي با فراواني  گرده براي "داراي اهميت جزئي"اصطالح 

شده و اصطالح  هاي گرده شمارش دانه ددرص 15تا  سه
 درصد سهكمتر از هايي با فراواني  گردهبراي  "اهميت كم"

  .شده هاي گرده شمارش دانه

 ،pH رطوبت، شامل شيميايي وي هاي فيزيكويژگي
HMF (فروكتوز، گلوكز و ساكارز) و محتواي قندهاي اصلي 
ها و معيارهاي كيفي عسل كه  براساس روشهاي عسل  نمونه

 Codex Standards Alimentarious Commissionتوسط 

)Anonymous, 2001 ،()Bogdanov et al., 1997(، 
Association of Official Analytical 

Chemists/AOAC )Anonymous, 2003(  و استاندارد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  2شماره 

)Anonymous, 2007 ،شد.  گيري اندازه) تعيين شده است  

ويلك  - ها با استفاده از آزمون شاپيرو نرمال بودن داده
)Shapiro-Wilkدار بودن  ) بررسي شد. براي بررسي معني

 tآزمون از  هاي نرمال مورد داده ها در ميانگين اختالف
  از آزمون ناپارامتري  هاي غيرنرمال و براي دادهمستقل 

درصد  95در سطح اطمينان  )Mann-Whitneyويتني (  - من
ها  با استفاده هاي آماري  و ترسيم نموداراستفاده شد. تحليل

  انجام شد. SPSS16و  Excelافزارهاي  از نرم

  

  نتايج
  اي  هاي درختي و درختچه گونهتنوع 

هاي  آمده از مطالعه نمونه دست اساس نتايج به بر
در اي درختي و درختچه گونه 19 درمجموع هرباريومي،

مورد مطالعه  همنطقدو در  محدوده پروازي زنبورهاي عسل
   ).1 شكل( شناسايي شدند

هاي هاي درختان و درختچه گردههاي  دانهفراواني (درصد) 
  هاي عسل موجود در نمونه

اي  درختي و درختچه  گردههاي  دانه مختلف يها تيپ
 و تفكيك مناطق مورد مطالعه عسل به هاي موجود در نمونه

. پس از ارايه شده است 1شكل در   هرتيپ نسبي درصد
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اي  هاي درختي و درختچه هاي گرده گونه كسر فراواني دانه
دست آمد.  هاي گياهي به هاي گرده گونه ، سهم دانه100از 

اي فقط  هاي درختي و درختچه ، در بين گونهنتايجبراساس 

هاي گرده ممرز بين دو منطقه داراي  انهد ميانگين فراواني
طور محسوسي در  ) و بهp=  038/0دار بود ( اختالف معني

  دست آمد. كند به هزمنطقه وينق بيشتر از تا

  

  

  مطالعهطق مورد امنهاي عسل  اي در نمونه درختچههاي درختي و  گرده (درصد) فراوانيميانگين مقايسه  -1 شكل

  

)، در منطقه Vergeron )1964بندي  با توجه به طبقه
هاي  بسيار متداول بود و گرده هاي ممرز  مرتعي وينق گرده

 Amygdalus fenzeliana ،Cotoneasterهاي گونه

nummularioides ،Ephedra major وFraxinus 

excelsior subsp. coriarifolia  بسيار كم و نادر بود. در
بسيار  هاي گيالس وحشي كند، گرده منطقه جنگلي تازه
، Amygdalus fenzeliana هايهاي گونه متداول بود و گرده

Cotoneaster nummularioides ،Ephedra major ،Pyrus 

boissieri و Rhus coriaria  .بسيار كم و نادر بود  

 و ممرز هاي  گردهترتيب  به كند و تازه وينق مناطقدر 

همچنين در منطقه . ندعنوان گرده غالب شناسايي شد بهكيكم 
كند در منطقه تازهكيكم و  و اي بوتههاي پالخور  وينق، گرده

هاي همراه شناخته  عنوان گرده بهگيالس وحشي هاي  گرده
طور كلي  شود، به مشاهده مي 1 شكل طور كه در همان. ندشد

هاي موجود در عسل متعلق  سهم عمده گردهدر هر دو منطقه 
نكته مهم ديگر اين  .اي بود هاي درختي و درختچه به گونه

هاي درختي و  از بين گونه در هر دو منطقه،بود كه 
 Jasminum fruticansاي شناسايي شده، فقط گرده  درختچه

  .مشاهده نشد  عسل هاي در نمونه
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 هاي اصليقندو محتواي  شيميائي وي فيزيك متغيرهاي

    عسل هاي نمونه

هاي  تجزيه و تحليل متغيرهاي فيزيكي و شيميايي نمونه
شده   گيري هنشان داد كه ميانگين متغيرهاي انداز  عسل

دو منطقه جنگلي و مرتعي نداشت  داري بين اختالف معني

) و 1/19). بيشترين درصد رطوبت (2(شكل 
كيلوگرم) به  گرم در ميلي90/13فورفورال ( متيل هيدروكسي

عسل برداشت شده از رويشگاه جنگلي (تازه كند) تعلق 
مربوط به  04/4بيشترين مقدار اسيديته با  ، اماداشت

  .بود(وينق)  رويشگاه مرتعي

  

  

  هاي عسل مناطق مورد مطالعه مقايسه ميانگين متغيرهاي فيزيكي و شيميايي نمونه -2شكل 

  

   ) و قندهاي ساكارز p=  04/0نظر قند كل ( از

)016/0  =p) 038/0) و گلوكز  =pداري  ) اختالف معني
). ميانگين 3هاي دو منطقه وجود داشت (شكل  بين عسل

 24/1ترتيب  كند و وينق به نسبت فروكتوز به گلوكز در تازه
 هاي در تمام نمونه فروكتوزدست آمد. ميزان  به 08/1و 

بيشتر از گلوكز بود و ميانگين نسبت فروكتوز به گلوكز عسل 

دست آمد.  به 08/1و  24/1ترتيب  كند و وينق به در تازه
 7/38و  3/38ترتيب  كند و وينق به ميانگين فروكتوز در تازه

و  85/30ترتيب مقادير  مورد گلوكز نيز به درصد بود. در
 مقدار ،دست آمد. همچنين كند و وينق به براي تازه 9/35

مراتب كمتر از  درصد) به 9/0كند ( ساكارز عسل منطقه تازه
  درصد) بود.  59/2منطقه وينق (

  

  
  هاي عسل مناطق مورد مطالعه مقايسه محتواي قندهاي اصلي نمونه -3شكل 
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  بحث
تواند براي تعيين و كنترل  گرده ميدانه تجزيه و تحليل 

همچنين  .شناسي عسل مفيد باشد جغرافيايي و گياه أمنش
تركيب فلورستيك منطقه  دهنده محتواي گرده عسل نشان
. با )Louveaux et al., 1978( توليد شده عسل نيز است

 عنوان كشوري غني شناخته از نظر تنوع گياهي به ايراناينكه 
هاي  كه در توليد عسل كدام گونهموضوع  اين ،شده است

  بسيار كم مطالعه شده است.  ،ي دارنديسزا هگياهي نقش ب

 رو پيشاز پژوهش  مده آ دست نتايج به با توجه به

سهم گرده  ،هر دو منطقههاي  در نمونه عسل مشخص شد كه
اي بيشتر از گياهان علفي بود.  ختچهرهاي درختي و د گونه

هاي  هاي گرده گونه در منطقه مرتعي فراواني دانه ،براين عالوه
كه دور از  اي بيشتر از منطقه جنگلي بود درختي و درختچه

رغم وجود  در منطقه مرتعي به ،عبارت ديگر . بهانتظار بود
مرتعي، زنبورهاي عسل تمايل بيشتري به استفاده  هاي گونه

در اين . شتنداي جنگل داه هاي درختان و درختچه از گل
زمينه مي توان اظهار كرد  كه جذابيت و تعداد زياد گل 

ويژه ممرز، گيالس وحشي،  اي به هاي درختي و درختچه گونه
بوده اي براي زنبورهاي عسل بيشتر  كيكم و پالخور بوته

اي در اطراف  گونه درختي و درختچه 19 ،درمجموع. است
 گونه جز به همورد مطالعه شناسايي شد ك كندوهاي زنبور

fruticans Jasminum،  هاي نمونه ها در ساير گونه  گردهدانه 
دست  به مختلفينتايج  منابع داخليدر  .وجود داشت  عسل

هاي درختي و  سهم دانه گرده گونه ،عنوان مثال آمده است. به
هاي منطقه خوانسار و فريدن، هشت  عسل اي در درختچه

 ,.Faghih et alموجود (گياهي   گونه 100گونه از مجموع 

 22هاي مناطق شمالي شهرستان دماوند،  در عسل، )2004
اي) از مجموع  گونه درختي و دو گونه درختچه 20گونه (

هاي  نمونهو در  )Sabaghi et al., 2004گونه گياهي ( 139
گونه از مجموع  10 ،عسل حوضه آبخيز نوررود مازندران

 ,.Razaghi Kamroudi et alموجود ( گونه گياهي  52

هاي چوبي در  وجود گرده گونه گزارش شد. )2006
هاي منطقه خوانسار و فريدن و همچنين شمال  عسل

اي مرتعي است، قابل توجه  شهرستان دماوند كه منطقه

هاي مناطق  مورد عسل در ي كهدر پژوهش مشابهباشد.  مي
سهم درختان كه  شخص شدانجام شد، م خوي، اسكو و كليبر

 10سنجد با ارزش گونه جز در عسل اسكو ( ها به درختچهو 
وجود ). Manafi, 1994درصد) در ساير مناطق ناچيز بود (

، Acer ،Salix هاي اي از جنس هاي درختي و درختچه گرده
Alnus ،Prunus ،Pinus ،Betulus ،Pyrus  وFrangula 

هاي  آمده از كشور استوني طي سال دست هاي به در عسل
) و همچنين در Puusepp & Koff, 2014( 2011 تا 2002
، Ziziphusهاي  برزيل از جنس Piauíهاي ايالت  عسل

Citrus  وAcacia )Borges et al., 2014رغم مقدار كم  ) به
هاي شرق  البته در نمونه عسل ها نيز گزارش شده است. آن

اي  هاي درختي و درختچه تكزاس در آمريكا سهم گرده گونه
هاي  گونه عنوان مثال گرده هبسيار قابل توجه بود. ب

Berchemia scanden، Toxicodendron radicans و 
Salix nigra هاي موجود  بين كل گرده بيشترين سهم را در

     ).Jones & Bryant, 2014داشتند (

 باتوجه به خصوصيات فيزيكي و شيميايي عسل نظر از
 ;Anonymous, 2001(و ملي المللي  استانداردهاي بين

 100گرم در  21رطوبت عسل  مقدار مجاز ،)2007 ;2003
. هرچه رطوبت عسل كمتر باشد، استدرصد)  21گرم (

، زيرا با افزايش رطوبت عسل يابد مرغوبيت آن افزايش مي
 مقدار شود. عسل و فاسد شدن آن فراهم ميشرايط تخمير 

جمله شرايط  رطوبت عسل به فاكتورهاي مختلفي از
دارد بستگي و تركيب شهد  ، فصل برداشتوهوايي منطقه آب

)Sanford, 1996.( رو، ميانگين  به استناد نتايج پژوهش پيش
و  8/17ترتيب  كند و وينق به هاي مناطق تازه رطوبت عسل

در ساير . شتحدوده مجاز قرار دامدرصد بود كه در  1/19
هاي شهرستان  هاي مشابه، ميزان رطوبت براي عسل پژوهش

، )Jahed Khaniki & Kamkar, 2005( 32/16گرمسار 
 & Gheisari( 96/15يراز هاي منطقه ش براي عسل

Hamidian Shirazi, 2008( اي منطقه ه و براي عسل
و  25/15ترتيب  جنگلي و كوهستاني در استان گلستان به

08/16 )Ramzi et al., 2015 (رطوبت  مقدار دست آمد. به
 18ايالت مناطق جنوب شرقي نيجريه بين  پنجهاي  عسلدر 
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هاي  در عسل ،)Nwakpu et al., 2007درصد ( 22تا 
درصد  4/20تا  16مناطق شمال شرقي الجزاير بين 

)Chefrour et al., 2009 ،( مناطق جنوب هاي  عسلدر
 Gómez-Díazدرصد ( 67/17تا  89/16غربي اسپانيا بين 

et al., 2012( هاي نواحي غربي مكزيك بين  و در عسل
 Mondragón-Cortez etدرصد متغير بود ( 9/18تا  2/16

al., 2013.(  

(ميانگين  5/4تا  2/3 عسل pHجهاني براي  استاندارد
 همهنشان داد كه  رو پيشنتايج پژوهش  .است) 9/3

كند و  و مقدار آن براي تازه عسل اسيدي بودند هاي نمونه
اسيديته مقدار  دست آمد. به 66/3و  04/4ترتيب  وينق به

 5/3تا  8/4نمونه عسل، بين  490هاي ايران با مطالعه  عسل
 ,Ali Aghaei & Mirnezami Ziabari( گزارش شد

هاي  عسل اسيديته موردي نيزهاي  پژوهش . در)2002
 ,Jahed Khaniki & Kamkar( 54/4شهرستان گرمسار 

 & Gheisari( 33/4هاي منطقه شيراز  )، عسل2005

Hamidian Shirazi, 2008 (هاي منطقه جنگلي و  و عسل
 91/3و  69/3ترتيب  بهكوهستاني در استان گلستان 

)Ramzi et al., 2015مقدار دست آمد. ) به pH  در
 37/4تا  29/3هاي مناطق شمال شرقي الجزاير بين  عسل

)Chefrour et al., 2009 هاي مناطق جنوب  در عسل) و
 Gómez-Díazمتغير بود ( 53/4تا  81/3غربي اسپانيا بين 

et al., 2012.( اي قابل  يدهبنابراين اسيدي بودن عسل پد
انتظار است، اما دامنه تغييرات در مناطق مورد مطالعه آن 

دهنده اسيديته كم آن در مقايسه با ساير نقاط گزارش  نشان
  .بودشده 

كه فورفورال تركيبي آلي است  متيل هيدروكسي
غذاهاي تازه  در اين ماده. استطراوت عسل  دهنده نشان

غذاهاي حاوي قند در طور طبيعي در  هوجود ندارد، اما ب
طول عمليات گرم كردن مانند خشك كردن و پختن ايجاد 

تواند در بدن انسان به ساير مواد  اين تركيب مي. شود مي
 ها پروتئين يا DNAبا  جانبي هاي واكنش و شود متابوليزه

در عسل بسته به شرايط محيطي  HMF مقدار. كند ايجاد
گرم در كيلوگرم در بيشتر  ميلي 40 تامناطق مختلف جهان 

 80و تا  استانداردهاي جهاني و ملي پذيرفته شده است
اي و بعضي  حاره اي مناطق يلوگرم در پارهكگرم در  ميلي

ي كه از كيفيت خوبي يها عسل .كشورها پذيرفته شده است
 كيلوگرم در گرم ميلي 13كمتر از ها  آن  HMFبرخوردارند،

كند و  در مناطق تازه HMFمقدار رو،  در پژوهش پيش است.
دست  بهيلوگرم كگرم در  ميلي 9/13و  16/13ترتيب  وينق به

هاي  اين مقدار در پژوهش .استآمد كه بيانگر مرغوبيت عسل 
 77/13هاي منطقه شيراز  عسل داخلي مشابه براي

)Gheisari & Hamidian Shirazi, 2008 ( براي و
هاي منطقه جنگلي و كوهستاني در استان گلستان  عسل

 Ramzi et(يلوگرم كگرم در  ميلي 43/9و  63/10ترتيب  به

al., 2015 (.هاي خارجي نيز  در پژوهش محاسبه شد
 هاي مناطق شمال شرقي الجزاير در عسل HFMميانگين 

38/9 )Chefrour et al., 2009( هاي نواحي  در عسل و
محاسبه شد يلوگرم كگرم در  ميلي 87/13غربي مكزيك 

)Mondragón-Cortez et al., 2013.(  

درمورد محتواي قند عسل نيز الزم به توضيح است كه  
 -وزن عسل را كربوهيدرات (مواد قندي درصد 80حدود 

بخش جامد  درصد 95از  تريشب .دهد مي تشكيل) اي نشاسته
عمده طور  بهدهند كه  ها تشكيل مي عسل را كربوهيدرات

مانند گلوكز و فروكتوز هستند و در قندهاي ساده  شامل
در عسل  .درجه دوم قندهاي مركب مانند ساكارز قرار دارند

از گلوكز است و نسبت  ترفروكتوز بيش مقدار طور معمول به
ساكارز (قند معمولي)  .از يك استفروكتوز به گلوكز بيشتر 

 يكدر حدود  ،شود با اينكه با غلظت زياد در شهد يافت مي
 مقدار درنتيجه،. دهد درصد عسل را تشكيل مي دوتا 

بسته به نوع و كيفيت عسل متفاوت  ي موجود در عسلقندها
 هاي در تمام نمونه فروكتوزرو، مقدار  در پژوهش پيش. است

و ميانگين نسبت فروكتوز به گلوكز  بيشتر از گلوكز بودعسل 
. دست آمد به 08/1و  24/1ترتيب  كند و وينق به در تازه

 7/38و  3/38ترتيب  كند و وينق به ميانگين فروكتوز در تازه
و  85/30ترتيب مقادير  مورد گلوكز نيز به . دردرصد بود

 مقدارهمچنين  .دست آمد كند و وينق به براي تازه 9/35
مراتب كمتر از  درصد) به 9/0كند ( ساكارز عسل منطقه تازه



  و كيفيت عسل توليد شده از دو رويشگاه جنگلي ...  گردهمقايسه تركيب   350

و قند  ، ساكارزگلوكز مقدار .وددرصد) ب 59/2منطقه وينق (
كند داري بيشتر از تازه طور معني هاي عسل وينق به كل نمونه

ساير تركيبات قندي اين دو رويشگاه تفاوت  ، امابود
داخلي مشابه، مقدار در منابع . نداشتند يكديگربا داري  معني

هاي منطقه  عسل ساكارز و نسبت فروكتوز به گلوكز براي
 & Gheisari( دست آمد به 59/1و  98/3ترتيب  شيراز به

Hamidian Shirazi, 2008(براي  مقدار ساكارز . همچنين
هاي منطقه جنگلي و كوهستاني در استان گلستان  عسل

و  53/31ترتيب  به گلوكز ، مقدار88/0و  71/2ترتيب  به
نسبت و  92/39و  72/41ترتيب  توز بهوك، مقدار فر34/33

دست آمد  به 2/1و  33/1تيب تر به فروكتوز به گلوكز
)Ramzi et al., 2015.(  ،ميانگين مقدار فروكتوز، گلوگز

هاي مناطق  ساكارز و نسبت فروكتوز به گلوكز در عسل
 88/1و  6/1، 6/22، 3/39ترتيب  جنوب غربي اسپانيا به

)Gómez-Díaz et al., 2012(  ميانگين مقدار فروكتوز، و
هاي نواحي غربي  در عسلگلوگز و نسبت فروكتوز به گلوكز 

دست آمد  به   21/1و  1/32، 4/38 ترتيب بهنيز مكزيك 
)Mondragón-Cortez et al., 2013(.  

آمده از مطالعه خصوصيات  دست با توجه به نتايج به
 اهاي دو منطقه جنگلي و مرتعي و ب فيزيكي و شيميايي عسل

، قند كل، قند احياء، HMFتوجه به كم بودن درصد رطوبت، 
توان اظهار كرد كه  گلوكز و ساكارز در منطقه جنگلي، مي

. بودهاي منطقه جنگلي از منطقه مرتعي بهتر  كيفيت عسل
هاي چوبي قابل  تنوع گونه كه ارسباران از ييازآنجا

 يكيتواند  ميزنبورداري اي برخوردار است، صنعت  مالحظه
با سيستم مبتني اين منطقه   روستائيان هاي مهم فعاليتاز 

باعث افزايش درآمد خانوارهاي  و و زنبورداري باشد جنگل
با توجه به نتايج پژوهش  .روستايي در اين منطقه شود

شود زنبورداران كندوهاي عسل را در پيشنهاد مي رو پيش
هاي  هاي درختان و درختچه مناطقي نزديك به توده

هاي مشابه و  رويشگاه جنگلي قرار دهند. همچنين پژوهش
شناسايي درختان و گياهان خوشخوراك براي صنعت 
 زنبورداري در منطقه ارسباران و ساير مناطق رويشي در

  شود.ايران پيشنهاد مي
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Abstract 

Beekeeping is one of the most important rural activities and honey is one of the most 

valuable by-products obtained from rangelands and some forest areas in Arasbaran 

region. The aim of this research was to compare the pollen grain composition and 

quality of honeys obtained from Vinaq (rangeland habitat) and Tazekand (forest 

habitat). Ten hives (10 per habitat) was established at the beginning of the flowering 

season in 2013. After three months, honey produced in the habitats were taken in 

August and was transferred to the laboratory for physico-chemical analysis and pollen 

identification. Pollen studies showed that the pollen grains of common hornbeam 

(Carpinus betulus L.) and Montpellier maple (Acer monspessulanum L.) was dominant 

pollen in Vinaq and Tazekand, respectively. Futhermore, the pollen grains of Lonicera 

iberica M. B. and Montpellier maple in Vinaq and pollen grains of wild cherry (Cerasus 

avium (L.) Moench) in Tazekand were identified as companion species. According to 

the results of physico-chemical properties of honey samples, and particularly humidity, 

HMF, revival sugar, total sugar and sucrose, quality of honey obtained from forest was 

better than rangeland. These observations indicate that bees prefer to use of trees and 

shrubs pollen in compare to herbs.  
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