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 چکيده

. شودشامل می ار درصد خاک کشور 52گیرند که حدود میلیون هکتار از سطح ایران را در بر می 84مراتع ایران حدود 

ی مردم و ـطح آگـاهال رفـتن سش شناخت از مرتع و بـایوده اما با افزابدام  یچـرا منظور بهاستفاده از مراتع  بیشترین درگذشته

های دیگر راتع از جنبهکه مالزم است  همچنین، تاسـ قرارگرفته توجه موردمرتع  یهایاز سودمند لفیجوانب مخت ،از جامعهنی

ان با تومی ؛هددپوشش می را ما کشورمراتع سطح وسیعی از خاک  استفاده و مدیریت شوند. با توجه به اینکه گیاه گون مورد نیز

ناسب جهت کاری مبه راه دهی با استقرار کندوهای زنبور عسلشناخت مراتع دارای پوشش گیاهی گون و آگاهی از زمان گل

النگستروت  کندوی 700 تعداددر این پژوهش ابتدا منطقه مورد مطالعه مشخص گردید و سپس  بهره برداری از این گیاه رسید.

ورت تصادفی انتخاب صه جهت مطالعه دقیق بقاب  10کندو  30تعداد  ؛معمولی زنبور عسل در منطقه مستقر گردید نژادهایاز 

آوری جمع عسل دهیدوره گل کمی قبل از پایان کردند ودهی شروع به گل 95خرداد ماه  10اریخ در ت نگو هایبوته. اولین شد

گذاری مشخص شد  گرم شهد تولید کرده است. با پالتکیلو 95/7 میانگین طور بهمشخص شد که هر کندو  شده برداشت شد و

از  درصد 73/25 ؛ودندگیاهان گرده زا ب غالباًها که پوشش دیگر وباشد درصد می 58/27که درصد پوشش گون در این منطقه 

جمعیت را  قاب افزایش 77/2 کندوطور میانگین هر  دهند که با استفاده زنبور عسل از گیاهان گرده زا بهتشکیل میمرتع را 

 داشته است.
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 .داری، کندوی النگستروت، زنبورعسل، پوشش گونگون، زنبور عسل واژگان کليدي:

 

 مقدمه

شود شامل می ار درصد خاک کشور 52گیرند که حدود ایران را در بر میمیلیون هکتار از سطح  84مراتع ایران حدود 

مرتع  ش شناخت ازیا با افزاوده امبدام  یچـرا منظور بهاستفاده از مراتع  بیشترین درگذشته(. 1395ها و مراتع، )سازمان جنگل

 )زالی و تاسـ رگرفتهقرا توجه موردمرتع  یهایاز سودمند لفیجوانب مخت ،از جامعهنیو بـاال رفـتن سـطح آگـاهی مردم و 

ز ابرداری مفرط  و بهره های دیگر نیز استفاده و مدیریت شوند. استفاده غیراصولیکه مراتع از جنبهالزم است . (1388همکاران، 

. با خوردمیم ی به چشمنطقه وارد نموده است. در اغلب مناطق، آثار تخریب پوشش گیاه مراتع، تنش سنگینی بر پیکره مراتع

 هاستفاد وردمگیاهی پوشش طبیعی وعناصر اکوسیستم ی آوری اطالعات دربارهجمع شناسایی توانمندی منطقه از طریق

ولید تع تنها تیفه مراوظ توان به راهکارهای دیگری در مورد استفاده از مراتع مانند پرورش زنبورعسل رسید.، میزنبورعسل

ناطقی که گیاهان مناسب در م ویژه بهاین موضوع . مراتع، زنبورداری است های جانبی سودآور ازاستفادهز ا یکی ؛علوفه نیست

زنبورداری به  (.1387، چاهوکی زارعآذرنیوند و )وجود دارند، حائز اهمیت است  زنبورعسلپرورش  برای زا(شهدگیاهان )

فع اکه دارای من ر گرفته شده،ظدر ن عاستفاده چند منظوره از مرات هایجنبهآور و به عنوان یکی از های سودعنوان یکی از راه

آوری از گیاه ددف از انجام این پژوهش، شناخت میزان سوه. (Javadi et al, 2010)شناختی، اجتماعی و اقتصادی است بوم

ن که ای ؛باشدمیون گمراتع دارای پوشش گیاهی  گون از طریق تولید عسل که یک راه بسیار مناسب جهت استفاده از پتانسیل

د وضعیت سبب بهبو افشانی بدون خسارت برای گیاهان مرتعی بوده و به مرور زمان با اعمال گرده کامالًروش استفاده از مراتع 

 تدیگر اس افشانگردهرات برابر سایر حش 4حدود  تنهایی به زنبورعسلافشانی عمل گرده واقع در. شودمیپوشش گیاهی منطقه 

وجود در زای مگرده های زنبورعسل و ترکیب عسل تولیدی وابسته به گیاهان شهدزا وهمچنین بقای کلنی ؛(1389طهماسبی، )

 .(Chen et al, 2012) محل زنبورداری است

 

 هاروشمواد و 

منطقه تنگ صیاد ناحیه کوهستانی باشد. و بختیاری می چهارمحالاستان  شده تنگ صیادمنطقه حفاظت، مطالعه موردی منطقه

 10این منطقه در است. عرض شمالی  32° 17ʹتا  32° 3ʹطول شرقی و  51° 9ʹتا  50° 59ʹموقعیت جغرافیایی و مرتفع با 

 ادهد یهکتار در دل خود جا 5400هکتار پارک ملی تنگ صیاد را با وسعتی معادل  21600 با مساحتکیلومتری شهرکرد 
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شهر به منطقه تنگ صیاد نیز  ترینیکاصفهان میسر و نزد -طریق محور مواصالتی شهرکرد است. دستیابی به این منطقه از

میانگین (. 1386نشان داده شده است )شیوندی و نظریان،  ،1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در شکل  .باشدمیفرخشهر 

های متر( و میانگین ساالنه دما در بخشمیلی 170و حداقل  625)حداکثر  مترمیلی 424درازمدت بارندگی ساالنه در منطقه 

گونه گیاهی متعلق به  252 تیپ گیاهی و 20. گراد برآورد شده استدرجه سانتی 6/10تا  6/8مختلف منطقه مورد مطالعه از 

 (.2002سازمان حفاظت محیط زیست، ) دردر این منطقه قرار دا ؛باشدمیگونه انحصاری ایران  30تیره که حدود  52

 

 
 موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 استقرار کندوهاي عسل

با رئیس  هاییگیگیری با مراجعه به پاسگاه حفاظت محیط زیست تنگ صیاد، هماهنبرای اطمینان از روند صحیح نمونه

 که شامل موارد زیر بود: منطقه صورت گرفت

شور، کپروری م دامکندوی زنبور عسل دیگری مستقر نشده باشد )نظا ،متری محل استقرار زنبورستان 2000الف( تا شعاع 

1388) 

 1395اردیبهشت ماه  20 زنبورها دچار مشکل خاصی نباشد. در روز ب( محل انتخاب شده و آبشخور مورد استفاده

قاب از نژادهای معمول  10عدد کندوی  30 تصادفی صورت به روز بعد ؛کلنی در محل مستقر گردید 700 :زنبورستان شامل
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کندو مورد بازدید قرار  30 این 1395اردیبهشت  26 و 25زنبور عسل به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. در تاریخ 

گرده و احتیاج به ها، میزان شهد، میزان دهی، تعداد کل قابگرفت و موارد رؤیت ملکه، رفتار کلی کندو، بیماری، تمایل بچه

های گون دهی اولین بوتهگل ،1395خرداد ماه  10 غذای کمکی، کنترل شده و داخل شناسنامه کندو یادداشت گردید. در تاریخ

بازدید دوم صورت گرفت و همان فاکتورهای قبل مورد بررسی قرار گرفت و  ،خرداد ماه 15 و 14های مشاهده شد. در تاریخ

در طی دو بازدید انجام شده کلیه کارهای مدیریتی الزم جهت رشد و پیشرفت زنبورستان اعم از  شد. در شناسنامه کلنی ثبت

ی واروآ و اعمال شاخون تراشی، اضافه کردن قاب خالی جهت استقرار نوزادها صورت شیمیایی و بیولوژیکی با کنه یمبارزه

گیری بازدیدی انجام شود تا زنبور نباید تا روز عسل ؛باشدگون میدهی مصادف با شروع گل تقریباًگرفت. بعد از بازدید آخر که 

های گون باید در آرامش و بدون استرس کار جمع آوری شهد را انجام دهد. با توجه به نزدیک شدن موعد خشک شدن گل

رداشت عسل در مرتع کلیه دستگاه و ادوات کار ب 1395خرداد ماه  27عملیات برداشت عسل از کندوها صورت گیرد. در تاریخ 

ی فاکتورها بازدید، بررسی و یادداشت شده و شهد گیری آغاز و کلیهعسل 1395خرداد ماه  28مستقر و آماده سازی شد و 

 به پایان رسید و زنبورستان در روز 1395خرداد ماه  29گیری در روز بدست آمده از هر کندو توزین و یادداشت گردید. عسل

پس از برداشت عسل از کندوهای مورد مطالعه، جهت بررسی کیفیت عسل  .به مرتع دیگری کوچ داده شد 1395خرداد ماه  30

تولید شده به آزمایشگاه کیفیت سنجی زاگرس واقع در شهرکرد مراجعه شد و عسل مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش 

 دو فاکتور قندهای احیا کننده و ساکارز بررسی شدند.

 

 نتایج

اده از گل و گیاهان روز پس از استقرار کندوها و استف 25نتایج به دست آمده نشان داد که با گذشت  لوجه به جدوبا ت

سل تا پایان عآوری قاب افزایش جمعیت داشته و با شروع جمع 77/2زا توسط زنبورها، به طور میانگین هر کندو گرده

حتیاج به غذای کمکی ابدون شهد بودند و  کامالًکندو  10اول تعداد  گیری هیچ افزایش جمعیتی مشاهده نشد. در بازدیدعسل

یلوگرم ک 95/7کندو  30ه از داده شد. میانگین کل شهد برداشت شد هاآنگرده به کیلوگرم کیک 58/0داشتند که به طور میانگین 

  باشد.کیلوگرم می 5/238و مجموع شهد 

 
 گيري شدهفاکتورهاي اندازه -1جدول 

کل شهد برداشت مجموع 

 شده

 نیاز غذایی

 حسب بر)

 25افزایش جمعیت طی 

روز اول )بر حسب تعداد 
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کیلوگرم( حسب بر)  قاب( کیلوگرم( 

5/238  58/0  77/2  

 

میانگین خاک  ؛درصد محاسبه شد 58/27 ،گذاری میانگین پوشش گونهمچنین با توجه به نتایج به دست آمده از پالت

وجود  نبوته گو پایه 61/2باشد و به طور متوسط در هر پالت درصد می 73/25و  83/34ترتیب ها به لخت و سایر پوشش

 دارد. این نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
 

 نتایج خصوصيات پوشش گياهي منطقه تنگ صياد -2جدول 

تعداد پایه در هر 

 هکتار
هاپوششدرصد سایر   درصد خاک لخت 

درصد پوشش 

 گون

13050 73/25  83/34  58/27  

 

رم درصد گرم گ 8/1و  55/76نتایج آزمایش کیفیت سنجی عسل نشان داد که قندهای احیا کننده و ساکارز به ترتیب 

 65حداقل  به ترتیب لی عسلمالزم به ذکر است که حدود قابل قبول قندهای احیا کننده و ساکارز با توجه به استاندارد  ؛باشدمی

 .(2 شکل) دباشگرم درصد می 5و حداکثر 
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جواب آزمایش عسل -2 شکل  

 

 بحث

یاهی گون به میزان گگرم عسل گون با پوشش کیلو 95/7با توجه به استفاده هر کندو از سطح مرتع مورد مطالعه و تولید 

منطقه ا در این درصد گیاهان گرده ز 73/25قاب با استفاده از  77/2 مقداردرصد و همچنین افزایش جمعیت به  27 /58

رای تولید عسل در ب ؛باشنددرصد می 30 الی 25مراتعی که دارای پوشش گیاهی گون و گیاهان گرده زا در حدود  ؛مشخص شد

( 1392اران )و سور و همک (2011)نتایج حاصل با نتایج مطالعات فدایی و همکارن  ؛دهی بسیار مناسب هستندفصل گل

را  این نیاز توانمی ؛عسل تولید شده، اگر کندویی احتیاج به غذای کمکی داشت همچنین برای حفظ کیفیت مطابقت داشته است.

سل عده کیفیت ه از کیک گرکه با استفاد شودمیدر آزمایش کیفیت سنجی عسل مشاهده  ؛با استفاده از کیک گرده بر طرف نمود

 تولید شده بسیار باال بوده و با استاندارد ملی مطابقت دارد.

 گردد:ه دست آمده در این پژوهش پیشنهادات زیر برای تحقیقات آینده ارائه میبراساس نتایج ب
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رار جود و استقزا مو. به منظور مشخص شدن میزان درآمد اقتصادی حاصل از گرده گل در مراتع با شناسایی گیاهان گرده1

 زنبور عسل در مرتع و برداشت گرده گل درآمد اقتصادی حاصل از کندو بررسی گردد.

و  یرات مثبتع و تأثهای مرتشود که با مقایسه بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری با دیگر استفادهپیشنهاد می .2

 کارها مناسب اقتصادی برای استفاده از مرتع تعیین گردد.ها بر روی مرتع، راهمنفی آن

 

 سپاس گذاري

ای تهشایسمکاری ه پژوهشین ادقی نیا، فتاحی و مروتی که در جناب آقایان دکتر صا امفرزانهبا تقدیری شایسته از اساتید  

 در حین انجام عملیات این تحقیق استفاده کردم. رهنمودهایشانو همواره از  اندداشتهرا 

ه از بانان عزیز کطتمامی محی یس اداره پارک ملی تنگ صیاد، جناب آقای مهندس بختیار طاهری وئبا تشکری شایسته از ر

 پردازند.به حفظ و حراست محیط زیست میو جان دل 

 منابع

 .ص 354 .انتشارات دانشگاه تهران .صالح مراتعا .1387 .،زارع چاهوکی، م.ع .،آذرنیوند، ح

 .1395ن، سالمی ایراها، مراتع و آبخیزداری جمهوری اهای گیاهی، سازمان جنگلگیری و ارزیابی پوششهای اندازهروش

مدیریت جامع حوزه  برداری چند منظوره از مراتع جهت تحقق . بهره1388 .،رضایی پاشا، م .،ر.، طاطیان، م.حزالی، س.

 ری ایران.ی آبخیزدامهندس وآبخیز )مطالعه موردی: مراتع ییالقی هزار جریب بهشهر، استان مازندران(. پنجمین همایش ملی علوم 

بندی شایستگی مرتع عمل طبقه. ارزیابی قابلیت دستورال1392 .،لفعلیزاده، ا .،فرحپور، م .،طویلی، ع .،ارزانی، ح ؛لفسور، ا

 .(2) 7 ،ژوهشی مرتعپ -برای زنبورداری )مطالعه موردی: طالقان میانی(. مجله علمی
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Abstract 

Iran rangelands include 84 million hectares of Iran surface than contains 52 percent of the country soil. In 

the past, the most use of the range lands has been grazing domesticated animals but by increase of knowing 

about rangelands and people's awareness level and society demands, different sides of rangeland usefulness 

are being noticed. Also it's needed that the rangelands being used and managed from other sides. According 

to this matter that the plant of camel's thorn covers a wide surface of our country soil, we can reach to an 

appropriate approach of utilization of this plant with knowing the rangelands having camel's thorn vegetation 

and awareness of flowering time and locating honeybee hives. In the current research, understudy area was 

determined first and then 700 langstrouth hives from normal races of honeybee was located in the zone, 30 

hives were chosen randomly for exact studying. First bushes of camel's thorn started flowering on 10, 

khordad, 95, and the gathered honey was taken a while before end of flowering and it was determined that 

each hive has produced the amount of 7.95 Kgs of honey on average. With plotting, it was determined that 

the percent of camel's thorn coverage of this area is 27.58% and other vegetation that were frequently pollen 

plants make 25.73% of the rangeland, that with honeybee using from pollen plants, the population of each 

hive were increased for 2.77 frames on average. 

Key words: camel's thorn honey, beekeeping, langstrouth hive, honeybee, camel's thorn coverage. 

 


