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کریمی و جعفری

 -۴مقدمه
با توجه به وجود امكانات طبیعی فراوان در استتتان فار  ،متأستتفانه تاکنون توجه
کافی به شناسایی منابع شهدزا و گردهزا ،طول دورهی گلدهی گیاهان و پتانسیل
زنبورپذیری در مناطق مختلف ن شده لذا نقل و انتقال و ا ستقرار کندوها در ا ستان
بدون توجه کافی به این اطالعات صتتورت میگیرد .برای دستتتیابی به اطالعات
مناستتته جهت کمه به زنبورداران ،شتتتناخت گونههای گیاهی مورد استتتتفاده
زنبورع سل ضروری ا ست .در را ستای تهیه تقویم زنبورداری ا ستان و همچنین
تعیین پتانستتیل زنبورپذیری مناطق مختلف ،اولین گام ،شتتناستتایی گیاهان مورد
ا ستفاده زنبورع سل ا ست .در این مجموعه تالش در جهت شنا سایی منابع غذایی
مورد استتتت فاده زنبورعستتتل نگ یا هان مرتعی و زراعی ،درخ تان جن.لی و  ...در
شهرستان سپیدان شدهاست.

 ۴--۴شهرستان سپیدان

شهر ستان سپیدان با م ساحتی حدود  353333هكتار ،طول جغرافیاییْ 52درجه و
دقیقه 15و عر

جغرافیایی 33درجه و  33دقیقه ،ارتفاع متوستتت  2233متر از
1
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سطح دریا در شمال غربی شهرستان شیراز واقع شدهاست .میزان بارندگی متوس
ده سال اخیر این شهرستان حدود  033میلیمتر میباشد که  35درصد به صورت
برف و  65درصد بهصورت باران است .حداقل دمای آن  -15و حداکثر  +33درجه
سانتیگراد میباشد.
- 2-نقش زنبورعسل در طبیعت

امروزه نقش زنبورع سل در گردهاف شانی ب سیاری از گیاهان زراعی ،درختان میوه،
مراتع و جن.لها برای انسان حایز اهمیت میباشد ،بهطوری که سهم نسبتاً بزرگی
از تولیدات مختلف گیاهی و دامی که در تغذیه و ادامهی حیات ب شر اهمیت دارند،
مربوط به این حشره است.
خیلی از کشتتتورهای جهان که حشتتترات گرده افشتتتان در آنها کم بوده و یا این
ح شرات در آنها وجود ندارند ،با اجاره کردن زنبورع سل از سایر ق سمتهای دنیا،
اهداف گردهافشانی خود را تامین مینمایند .بنابراین رسالت و نقش زنبورعسل در
طبیعت تنها تولید عستتتل و یا موم و له رویال و بره موم نیستتتت ،بلكه اکثر
گونههای گیاهی اعم از زراعی و باغی و مرتعی برای تولید محصتتول و بقای خود
2
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نیازمند زنبور ع سل میبا شند و در حقیقت ع سل و یا سایر فرآوردههای کندو در
مقای سه با تولید مح صوالت ک شاورزی از مح صول جنبی و فرعی زنبوران ع سل
محسوب میگردد.
- ۹-۴نقش گیاهان در تغذیه زنبورعسل

گیاهان با تولید گرده و شهد فروان باعث تقویت جمعیت کندوهای زنبور ع سل و
در نهایت افزایش تولیدعسل و سایر فرآوردههای کندو میگردند.

- ۱-۴اهمیت گرده در تغذیه زنبورعسل

گرده گتتل منبع مهم مواد پروتئینی ،چربی ،مواد معتتدنی و ویتتتامینهتتا برای
زنبورع سل ا ست .پروتئین مورد نیاز یه کلنی به و سیله گردهی جمعآوری شده
توستتت زنبورهای کارگر ،تأمین میشتتتود .اگر زنبورهای پرستتتتار از گرده و مواد
پروتئینی ت غذ یه نكن ند ترشتتتح غدد آن ها برای ت غذ یه و رشتتتد و نمو الرو ها و
تخمگذاری ملكه کافی نخواهد بود .دانه گرده تمام احتیاجات کلنی زنبورعستتل را
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از لحاظ پروتئین که برای رشتتد بدن نقش استتاستتی دارد و برای ترمیم بافتها و
سایر اعمال بدن الزم است ،تأمین میکند.

- 0-۴اهمیت شهد در تغذیه زنبورعسل

ترکیه شتتتهد در درجه اول قندها و آب بوده و بستتتته به نوع گیاه دارای مقادیر
متنوعی امالح معدنی ،ویتامین ،استتیدهای آلی ،استتیدهای چرب و غیره استتت.
غلظت مواد قندی در گیاهان مختلف و حتی در یه گیاه تحت شتتترای مختلف
آب و هوایی کامالً متفاوت است.
بررستتی منابع مختلف نشتتان میدهد که کمبود شتتهد در طبیعت ستتبه کاهش
تخم گذاری ملكه ،کاهش ذخیره عستتتل ،کاهش تولید موم ،ناآرام شتتتدن کلنی،
حستتا

شتتدن در مقابل بیماریها ،تغذیه از نوزادان ،کاهش جمعیت کلنی ،فرار

د سته جمعی از کندو و  ...خواهد شد .همچنین تغذیه زنبوران ع سل از سایر مواد
ق ندی در مواقع کمبود شتتت هد گل ها در طبی عت ممكن استتتت ستتت به بروز
مسمومیتهایی در زنبورعسل گردد.
4
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- 6-۴نقش زنبور عسل در صنعت

زنبورعستتل بهواستتطهی تولید فرآوردههایی مثل عستتل ،موم و غیره در صتتنعت
زنبورداری و بستتتیاری از صتتتنایع دی.ر از جمله صتتتنایع آرایشتتتی ،داروستتتازی،
شمع سازی ،قاله سازی ،ریختهگری ،ن ساجی ،واکس سازی ،کاغذ سازی و غیره
منشاء خدمات بسیار ارزنده ای میباشد.
 -2یافتههای تحقیقاتی
زنبور عسل در شهرستان سپیدان روی  232گونه 154 ،جنس و  55تیره گیاهی
فعالیت داشته که این گیاهان از تیرههای مختلفی شامل :کاسنی ،نعنا ،گل سرخ،
نخود ،چتریان ،شهبو و سایر تیرهها با درصد کمتر تشكیل شدهاست .از گیاهان
دارای جذابیت عالی میتوان کیاله ،کیكم ،سنجد ،انجیر خوراکی ،هلو ،اقاقیا ،بادام،
سیه ،گالبی ،به ،آفتاب.ردان ،آویشن ،انواع شقایق ،ورث ،اسپر  ،انواع گون ،شن،
گلراعی ،اسپر  ،زول ،شكرتیغال ،خارشتر ،نعنا ،خار عرو

و  ......را نام برد .از

گیاهان دارای جذابیت خوب نیز میتوان به کاسنی ،پونه ،جاشیر ،چایکوهی ،شبدر،
گلطاووسی ،ختمی ،تمشه ،مریمگلی ،ریوا  ،انواع یونجه ،بارهنگ ،مریم
نخودی ،کالغه ،سربالزرد ،شیرتیغه ،پیاز ،پیرگیاه ،مینایپرکپه ،گاوزبان،
5
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گلگندم ،هزارخار ،قاصدك ،گل محمدی ،بن.رو ،سنبلهای ،شیرینبیان ،خوشه و
...اشاره کرد .از گیاهان دارای جذابیت متوس

میتوان ازمه ،فراسیون،

چشمخرو  ،کالهمیرحسن ،ذرت ،آالله ،آلوزرد ،خرفه ،گوشبره ،بومادران،
کیسهکشیش ،فرفیون ،سماق ،طوسه ،خاکشیر ،کن.ر ،پیچه ،شلغمی ،مورد و
.....را نام برد .همچنین از گیاهان دارای جذابیت ضعیف میتوان به علف هفتبند،
تلخهبیان ،ترشه ،عروسه پشتپرده ،خارزردك و  ...اشاره کرد نتصاویر . 32-1

تصویر  -1کیكم  Acerمنبع شهد و گرده
دوره گلدهی :بهار جذابیت :عالی

تصویر  -2بومادران  Achilleaمنبع گرده
دوره گلدهی :بهار جذابیت :متوس
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تصویر  -4پیاز  Alliumمنبع شهد و گرده

تصویر  -3ختمی  Alceaمنبع گرده
دوره گلدهی :بهار و تابستان جذابیت :خوب

دوره گلدهی :زراعی جذابیت :خوب

تصویر  -6گون  Astragalusمنبع شهد
دوره گلدهی :بهار و تابستان جذابیت :عالی

تصویر :-5بادام  Amygdalusمنبع شهد و گرده
دوره گلدهی :بهار جذابیت :عالی
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تصویر  -0فراسیونآسا  Ballotaمنبع شهد و
گرده
دوره گلدهی :بهار جذابیت :متوس

تصویر  -2ازمه  Cardariaمنبع شهد و
گرده دوره گلدهی :بهار جذابیت :متوس

تصویر  -13هزارخا  Cousiniaمنبع شهد و
گرده دور گلدهی :بهار جذابیت :خوب

تصویر  -9گل گندم  Centaureaمنبع گرده
دوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب
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تصویر  -11خوشه  Daphneمنبع شهد و

تصویر  -12شكرتیغال  Echinopsمنبع شهد و
گرده دوره گلدهی :بهار و تابستان جذابیت :عالی

گرده دوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب

تصویر  -13زول  Eryngiumمنبه شهد

تصویر  -14فرفیون  Euphorbiaمنبع شهد و

دوره گلدهی :تابستان جذابیت :عالی

گرده دوره گلدهی :بهار جذابیت :متوس
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تصویر  -15شقایق  Glauciumمنبع گرده
دوره گلدهی :بهار جذابیت :عالی

تصویر  -16شیرینبیان  Glycyrrhizaمنبع شهد و

گرده دوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب

تصویر  -12شن  Loniceraمنبع شهد و گرده
دوره گلدهی :بهار و تابستان جذابیت :عالی

تصویر  -10آفتاب.ردان  Helianthusمنبع شهد و
گرده دوره گلدهی :بهار وتابستان جذابیت :عالی
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تصویر  -19نعنا  Menthaمنبع شهد و
گرده

تصویر -23خار عرو

 Morinaمنبع شهد و گرده

دوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب

دوره گلدهی :بهار جذابیت :عالی

تصویر  -21کالغه  Muscariمنبع شهد

تصویر  -22مورد  Myrtusمنبع شهد و
گرده دوره گلدهی :بهار جذابیت :متوس

و گردهدوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب
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تصویر  -23اسپر  Onobrychisمنبع شهد و
گرده
دوره گلدهی :بهار جذابیت :عالی

تصویر  -24خارپنبه  Onopordonمنبع شهد
دوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب

تصویر  -25خشخاش  Papaverمنبع گرده

تصویر  -26جاشیر  Prangosمنبع شهد و
گرده

دوره گلدهی :بهار جذابیت :عالی
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تصویر  -20ورث  Resedaمنبع گرده

تصویر  -22گل محمدی  Rosaمنبع شهد و گرده
دوره گلدهی :بهار و اوایل تابستان جذابیت :خوب

دوره گلدهی :بهار و اوایل تابستان جذابیت :عالی

تصویر  -33سنبلهای  Stachysمنبع شهد
دوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب

تصویر  -29پیرگیاه  Senecioمنبع گرده
دوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب
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تصویر -32آویشن  Thymusمنبع شهد و
گرده دوره گلدهی :تابستان جذابیت :عالی

تصویر  -31مریم نخودی Teucriumمنبع
شهد دوره گلدهی :بهار جذابیت :خوب

-۹نتیجهگیری
بقای کلنیهای زنبورعستتل و برداشتتت یه محصتتول خوب و فراوان وابستتته به
دانش و اطالعات الزم در مورد رفتار و فعالیتهای آن ،اطالعات گیاهشتتتناستتتی
نخصوصاً آگاهی از انواع گیاهان شهدزا و گردهزا ،مناطق انتشار و دورهی گلدهی
آنها دارد .از این رو با داشتتتتن اطالعات کافی از دورهی گلدهی این گیاهان و
میزان جذّابیت آنها و همچنین میزان شهد و گرده تولید شده و توجه به شرای آب
وهوایی مناطق مختلف میتوان در تهیه تقویم زنبورداری و ا ستفاده بهینه از منابع
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غذایی مختلف در تغذیه زنبورع سل و اقت صادیتر نمودن این فعالیت گام ا سا سی
برداشت.
 -۹منابع
[ ]1فقیه ،احمد ر ضا ،شنا سایی و برر سی گیاهان مورد ا ستفاده زنبورع سل در مناطق خوان سار و
فریدن ا ستان ا صفهان ،پایاننامه کار شنا سی ار شد ،مرکز آموزش عالی امام خمینی نره  ،معاونت تحقیقات و
آموزش وزارت جهاد سازندگی ،تهران 213،صفحه.1309 ،
[ ]2کریمی ،عبدالحمید ،نظریان ،حسن ،جعفری ،عفت ،ایالمی ،بهمن و حاتمی ،احمد ،شناسایی گیاهان مورد
ا ستفاده زنبورع سل در ا ستان فارس ،گزارش نهایی ،مرکز تحقیقات ک شاورزی و منابع طبیعی
استان فارس60 ،صفحه.1323 ،
[ ]3کریمی ،عبدالحمید ،نظریان ،حستتن ،جعفری ،عفت ،شنا سایی گیاهان مورد ا ستفاده زنبورع سل
مربوط به سه تیره مینا ،پروانهآ سا و نعنا در ا ستان فارس .پژوهش و سازندگی ،امور دام و آبزیان
شماره .1323 .111-131 :05
[ ]4محمدی ،جعفر .1302 .دوستتتان عستتلستتاز و نقش آنها در گردهافشتتانی محالتتوات باغی و
زراعی ،ترجمه و گردآوری ،انتشارات دانش.اه زنجان ،زنجان 22 ،صفحه.
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