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  ريخت شناسي دانه گرده برخي از گياهان جذاب براي زنبور عسل از استان كرمانشاه
  *2سيد محمد معصومي و 1مرادي، فاطمه حاج1فر، زهرا بقائي1نسرين كاظمي

  شناسيگروه زيست، دانشگاه پيام نور، تهران ايران، 1
  شناسيدانشگاه رازي، دانشكده علوم، گروه زيست، كرمانشاه ايران، 2

  19/3/1398: تاريخ پذيرش  18/9/1397: تاريخ دريافت

  چكيده

زنبور از نقاط مختلف استان كرمانشاه به كمك  يمهم جذاب برا يرهت 8گونه از  10دانه گرده  يشناس يختر يقتحق يندر ا
و  ييصحرا يدبازد -1: پژوهش شامل ينبكار رفته در ا يروشها. مورد مطالعه قرار گرفت) SEM(نگاره  يالكترون يكروسكپم

 يهابرداشت از شان -3درب كندو،  ينصب شده جلو يراز تله گرده گ ستفادها -2ها، از گل يمگرده بصورت مستق يجمع آور
 هايبررس ينا. مربوطه استفاده شد يتهايمختلف و سا يكشورها يافلور گرده يها از كتابهاگرده ييجهت شناسا. داخل كندو بود

را  يفراوان ينبزرگ كمتر يليبزرگ و خ دهگر يهاو دانه يفراوان يشترينب يگرده با اندازه متوسط دارا يدانه هاكه شان داد ن
و  بيضي يكرو ي،از آنها، از منظر قطب ياريدانه گرده بس يكل يرتصو .پهن بود يضيو ب يتا كرو يستادها يضيشكل آنها ب. داشتند

و مركب،  ادهس يارهسه ش ياره،تك ش يچه،در يتگرده مورد مطالعه از نظر وضع يدانه ها. يدمشاهده گرد يضيب يي،از منظر استوا
. ها بصورت مشبك، موج دار، سوراخ دار، خاردار و صاف بودگرده يسطح ييناتتز. بودند يو پرمنفذ يتك منفذ يار،پر ش
 يانبقوالت و چتر يان،گل سرخ ي،كاسن يرهمربوط به ت يبترتشده توسط زنبور عسل ب آوري¬جمع يهاگرده يشترينب ينهمچن
  .ندبود

  يالكترون يكروسكپم ياهي،گ يرهعسل، ت ين،اگز ييناتتز ي،شناسگرده: واژه هاي كليدي

  maassoumi@gmail.com: الكترونيكي پست ، 09188584938 :مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
كه منبع  است هانر در گل يدانه گرده واحد سلول جنس

 يبرا يتامينهاو و يمواد معدن ي،چرب يني،مهم مواد پروتئ
و توسط عوامل مختلف مانند آب، باد،  باشدميزنبورعسل 

و عمل  شوديزنبورعسل منتقل م يژهجانوران و حشرات بو
 ياهانمختلف به خصوص در گ ياهانرا در گ يگرده افشان
گرده در  يهاتنوع دانه). 12( سازديم يسردگرگشن م

از اطالعات  يميعسل به عنوان منبع عظ يزنبورها يكندو
 يقتدر حق. شوديدر نظر گرفته م ياييو جغراف ياهشناسيگ
) يسوپالينولوژيمل(موجود در انواع عسل  يهاگرده يزآنال

ها عسل ياييو جغراف ياهيمنشأ گ يصدر تشخ ينقش مهم
 يهتغذ شناسي¬و بوم نهاآ يفيتو شناخت نوع و ك

زنبور عسل  يژهحشرات و بو). 6(عسل دارد  يزنبورها

. كنديم يفاا ياهانگ يرمستقيمغ يدر گرده افشان ينقش مهم
دانه گرده توسط زنبور  يجمع آور يالبته در مورد چگونگ

زنبورها جهت جمع . وجود دارد يمختلف هاييهعسل نظر
- يبه بدن آنها م اهها رفته و گردهگل يشهد به سو يآور

 يبا تنوع رنگ ياهانگ). 8( شونديو به كندو آورده م چسبد
-يفرار باعث جذب زنبورها م يباتترك يدبا تول ياها گل

 يهازنبور عسل به گونه يبرا ياهانگ يتجذاب. شوند
گرده،  يفيتباز و زمان دوام آنها، ك يهاشكوفه ياهي،گ

، 11( دارد يها و تراكم قند شهد بستگرنگ و اندازه گرده
 شونديم يكه توسط زنبور گرده افشان ييدر گلها). 29، 17

 يبرا ينبنابرا. يشودشهد در قاعده لوله جام گل متمركز م
قابل  يبه راحت يلطو) زبانه(انبر  يكاز زنبور با  ييهاگونه
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 يزر يحالت گرده به كركها يندر ا. خواهد بود دسترس
 يرا در سبدها اهزنبورها گرده ينكها يا يدهزنبورها چسب
ها  گرده ينا. كننديم يبسته بند يشانپاها يمخصوص رو

 يبه كندو انتقال داده شده و توسط افراد مختلف كلن
ها كمك گرده گل ييامروزه شناسا). 4( شونديمصرف م

عسل،  ييدر مورد زنبورعسل، شناسا يقاتبه تحق ياديز
 يمتقو يهمورد استفاده زنبور عسل، ته ياهانگ ييشناسا

 نمايديم يرهو غ يزاآلرژ يهاموجود در فضا، گرده هايردهگ
 ياريبه عنوان مع توانديدانه گرده م ينهاعالوه بر ا). 8، 15(

 يردعسل مورد استفاده قرار گ يفيتسنجش ك يمطمئن برا
كه در مورد زنبور عسل و ارتباط  يقاتيتحق يگراز د. )9، 5(

 همربوط ب يقاتصورت گرفته است، تحق ياهآن با گ
زنبور عسل  ةمورد استفاد ييدارو ياهانگ يو معرف ييشناسا

زنبور  يتاست كه فعال يجاندر منطقه كندوان استان آذربا
 22سرده متعلق به  66گونه مربوط به  98 يعسل بر رو

كه نوع گل در  يياز آنجا). 5(را گزارش نموده اند  يرهت
عسل مؤثر است، زنبورداران  يمتق يجهطعم، رنگ و در نت

مورد استفاده زنبور عسل  يگلها ييبه شناسا ياديز يلتما
دانش زنبورداران قادر خواهند بود به منظور  يندارند با ا

خود را به مناطق  يو مرغوبتر كندوها يشترعسل ب يهته
- ياطالعات م ينالبته ا. مورد نظر منتقل كنند يع گلهاتجم
ز يعسل ن يعو توز يهتوسط افراد فعال در بخش ته تواند

انواع  توانند¬يروش م ينآنها با ا. يردمورد استفاده قرار گ
 يصتشخ يبه خوب يتقلب يمرغوب را از عسلها يهاعسل
ر قاد يزن ياهشناسدانشمندان گ ها،ينعالوه بر همه ا. دهند

گرده در  يهاتنوع دانه يبررس يقخواهند بود از طر
پوشش  يغنا يكي،موجود در هر منطقه اكولوژ يكندوها

از طرف ). 16، 11، 10(بزنند  ينآن منطقه را تخم ياهيگ
-دانه يلو تحل يهخواهند توانست بود با تجز ينمحقق يگرد

را در منطقه  يختهترار ياهانگرده، احتمال كشت گ يها
 يگيريمربوطه مورد پ يدهند تا توسط دستگاهها يصتشخ

  ). 26( يردقرار گ

عسل  يگرده شناس ينهكه در زم ياز مطالعات يگرد هاينمونه
 يصانع يقاتتحق: انجام شده است عبارتند از يراندر ا
موجود در  يها، كه گرده)12( يدآباديو سع يپناه يعتشر

) 6( يودكمر يرزاق. نمودند ييعسل منطقه كرج را شناسا
رود مازنداران، منطقه نور يعسلها يگرده شناخت يدر بررس

 يهفق. نمود يينمنطقه فوق را تع يهاعسل اي¬گرده يفط
مناطق خوانسار و  ياهانگ يشناختگرده يدر بررس) 17(
 يفط يكرد كه مناطق فوق دارا ياناستان اصفهان ب يدنفر

 يهاگرده يگرد يقيدر تحق. هستند يمتفاوت يشناسگرده
نمونه عسل مربوط به نقاط مختلف استان  10موجود در 

 يهادانه. يدگرد يمارت يزخراسان استخراج و به روش استول
گرده هر نمونه عسل با استفاده از اختصاصات 

ها گرده ينسب يبشده و ترك ييآنها شناسا شناسي¬يختر
 يژهبه و( يكاسن ياهيگ يرهت. يدگرد ييندر هر نمونه تع

 يژهبه و(بقوالت  يرهو ت) و درمنه يگندم، كاسنلگ ياهانگ
ند و توجه زنبورها بود مورد ياربس) يونجهو  يرينشبدر ش

 يمطلوب ياربس يفيتها كاز نظر نوع گرده، اغلب نمونه
مطالعه شده حداقل  يهاعسل يتنوع گردها يفط. داشتند

 يمناف). 18(است  يامختلف گرده يپت 22و حداكثر  11
را با استفاد از  يجانآذربا يهاموجود عســل يهاگرده

، "يخو" منطقهگرده در يهادانه يمعمول بررس يروشها
قرارداد و  يلو تحل يه، را مورد تجز"يبركل"و "اسكو"

 يگرده موجود در عسلها يزانم يشترينمشخص نمود كه ب
به ) Asteraceae( يكاسن يرهت ياهانمتعلق به گ) 80%( يخو
نشان داد كه در  ينهمچن يو. گونه آفتابگردان است يژهو

 اءنعن يرهت ياهانگرده گ ،يشترب "اســكو" يعسلها
)Lamiaceae ( وجود دارند)%و در عسل منطقه ) 80
 44%با ) Pipilonaceae(بقوالت  يرهگرده ت"يبـــركل"
و  ياننظر). 26، 9( باشديرا دارا م يفراوان يشترينب

مورد  ياهانگ يو بررســ ييســاطرح شنا) 29(همكاران 
. نداستان تهران به اجرا در آورداســتفاده زنبور عسل را در 

 ياهيگونه گ 301سرده و  186 يره،ت 54پژوهش  ايندر 
 43تعداد  ي،كاسن يرهگونه ازت 48تعداد . ندشد ييشناسا
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 يان،نعنائ يــرهگونه از ت 29بقوالت، تعــداد  يرهگونه از ت
 گونــه از 20تعــداد  يان،گلســرخ يرهگونه از ت 27تعداد 

 يان،چتر يــرهگونــه از ت 13ــو، تعــداد ب¬شــب يرهت
 يرهگونه از ت 7سوسن، تعداد  يرهگونه از ت 10تعداد 

 يانيمعمار. بودند يختم يرهت گونه از 6گاوزبــان، تعــداد 
شده از نقاط مختلف  يجمع آور يهانمونه ازعسل 10

 يمارنمود و پس از استخراج و ت يهخراســان را تهاستان 
 ييو شناســا شناسي¬يختمشخصات ر يها، بررسگرده
ها گرده از نمونه ياديز ينمود كه در تعداد شخصآنها م

درصد نســبت قابل  4/61تا  4/36با  يكاسن يرهت ياهانگ
در . دهنديم يلها را تشكعسل يهاگرده يبازترك يتوجه

 ييشناسا را ياهيگ يرهت 28گرده متعلق به  يپت 43مجموع 
 يبرا يكه درآمد خوب ياز محصوالت يكي). 17، 26(نمود 

گرفتن گرده گل از زنبورعسل با  كندياد ميجزنبوردار ا
 ينهدف از ا). 12، 11، 9، 8(است  يرگاستفاده از تله گرده

مهم مورد استفاده زنبورعسل  ياهيگونه گ يصتشخ يبررس
بررسي و  يمانشاه با استفاده از علم گرده شناسدر استان كر

به كمك ميكروسكپ آنها  يگرده شناس ياتخصوص
  .بودالكتروني نگاره 

  مواد و روشها
 يمبرداشت مستق - 1 يهاها از روشگرده يدر جمع آور

برداشت گرده با استفاده از  -  2گرده از شان زنبور عسل، 
- در هنگام اوج گرده ييصحرا يدبازد - 3 ير،گ- تله گرده

 ،زنبور عسل يجذاب برا يهاگونه يصو تشخ يافشان
در  يمورد بررس يقرار كندوهاتمناطق اس. يداستفاده گرد

مربوط به نقشه نقاط مختلف استان  1 كلدر ش يقتحق ينا
سرپل  ينهآ ييمناطق شامل روستا ينا. كرمانشاه آمده است

كرمانشاه به  15 يومتركل(كرند، كرمانشاه  يجاب،ذهاب، ر
، صحنه، )سمت اسالم آباد،جاده كرمانشاه به سمت سنندج

 يمحتو هاي¬قاب يبطور هفتگ. ندبود ينسنقر و هرس
 ينصب شده جلو يرگرده گ لهعسل و ت يگرده داخل كندو

  .قرار گرفت يابيكندو مورد ارز يدرب ورود

 
عسل مورد  ينقشه استان كرمانشاه و مناطق استقرار كندو ها -1شكل 

  در استان كرمانشاه يبررس
 هاي¬از خانه يشتريكه حجم ب يروش گرده ها يندر ا

شده توسط  آوري¬جمع هاي¬قاب داخل كندو و ساچمه
را بخود اختصاص داده،  يرزنبور عسل در تله گرده گ

كه  ياهانيگ يي،صحرا يددر روش بازد. يدانتخاب گرد
ا انتخاب ر شدند¬يم يعسل گرده افشان ورانتوسط زنب

 ياهيگ هاي¬نمونه. يدگرد ينموده و از آنها نمونه بردار
منتقل ) RUHK( يدانشگاه راز يومبه هربار ييجهت شناسا

، 22، 21، 2( يدگرد ييشناسا گياهشناسي منابع كمك¬و به
 يدانه گرده از كتابها ييجهت شناسا). 45، 42، 25، 24

، 34، 31، 19(مختلف استفاده شد  ورهايكش يافلور گرده
كردن  يداپ يبرا ينعالوه بر ا). 46، 40، 39، 38، 37، 35
، 15، 1( ياز منابع فارس يگرده شناس يتخصص يهاواژه
، 41، 37، 36، 31، 30(معتبر  المللي¬ينو ب) 28، 20، 19
 يكروسكوپم يرتصاو يهته يبرا. يداستفاده گرد) 46، 44

نقره  ياگرده را با طال  يهاح دانهسط اابتد SEM يالكترون
ساخت ) sputter coater( ينشان يهبه كمك دستگاه ال

 K45OXاز كشور انگلستان و مدل  EMITECHشركت 
 -1000 ييبا بزرگنما يالكترون يرتصاو يتپوشانده و در نها

نگاره ساخت كشور  يالكترون يكروسكوپبرابر با م 10000
. يدگرد يهته )VEGA – TESCAN(چك مدل  يجمهور

 ييناتنوع تز يلاز قب يوارهد يياتجز ير،تصاو ينا يلهبوس
  ).1جدول (مشخص شد  يارهاساختار منافذ و ش ي،سطح
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  نتايج
هاي با فراواني باال بر توصيف گرده گونهه در زير صرفاً ب
ن در منطقه يالت يب حروف الفبايره بترتياساس نام ت

 : پرداخته شده است كه عبارتند از

I. Apiaceae 

دانه گرده  ):.Malabaila secacul (Mill.) Boiss(شقاقل 
بيضوي، متوسط، سه شياره مركب، طرح كلي، از منظر 
قطبي بيضوي، از منظر استوائي بيضي كشيده، با تزئينات 

تورمانند  يهاسوراخ دار، ديواره شبكه - سطحي موجدار
 2/0- 1/0ديواره  يهاميكرون، اندازه سوراخ 4/0 - 2/0

  ).2ر ي، تصو1جدول (باشند يميكرون م
 SEM يالكترون يكروسكوپدانه گرده به كمك م يشناس يختر يژگيو -1جدول 

  نام علمي  يفارس نام رديف

ضخامت 
ها ديواره شبكه
برحسب 
 ميكرون

ضخامت 
 سوراخ

برحسب 
 ميكرون

 وضعيت دريچه نوع تزئينات

 Alhagi maurorum 0.1-0.2 0.2 -1.0 Reticulate  خارشتر 1
  مشبك

Tricolpate 
  سه شياره

 Astragalus myriacanthus 0/3-0/7 0/1-0/3 Psilate-microstriate  نوعي گون خاردار  2
  موجدار ريز - صاف

Tricolpate 
  سه شياره

 Sinapis arvensis L. 0/4-0/6 1/5-3/5 Macroreticulate  خردل وحشي 3
  مشبك درشت

Tricolpate 
 سه شياره

 .Cucumis sativus L خيار كرك دار 4
Bush cucumber 

0/2-0/8 0/1-0.8 Microreticulate 
 مشبك ريز

Tiporate 
  سه سوراخه

 Euphorbia macroclada 0/4-1/5 0/1-0/4 Perforate فرفيون 5
  سوراخ دار

Tricolpate 
  سه شياره

 Malabaila secacul Boiss. 0/2-0/4 0/1-0/2 Striate شقاقل 6
  موجدار

Tricolporate 
  سه شياره مركب

 Onopordon  زن ريپ كنگر 7
heteracanthum C.A.Mey. 

0/2-0/7 0/3- 0/7 perforate -Echinate 
  سوراخ دار –خاردار 

Tricolporate 
  سه شياره مركب

 Tricolpate  مشبكPhlomis olivieri 0/1 -0/2 0/4-3/0 Bireticulate  گوش بره  8
 سه شياره

 Portulaca oleracea L. 0/5- 2/0 0/3-1/0 echinate, perforate خرفه 9
  سوراخ دار -خاردار

Pantocolpate 
  پر شيار

 Senecio vulgaris L. - - Echinate پير گياه  10
  خاردار

Tricolporate 
 سه شياره مركب

  
         

  

 

ميكروگراف ميكروسكپ  -2شكل 
دانه گرده شقاقل ) SEM(الكتروني نگاره 

)Malabaila secacul (Miller) 

Boiss. :(A, B, C -  نماي كلي دانه
گرده كه شيار در پهلوهاي دانه گرده قرار 

برآمدگي شيار مركب در وسط  - Dدارد؛ 
 -  E ؛يادانه گرده با تزيينات تكمه
تزيينات  - Fتزيينات صاف و موج دار؛ 

د موج دار و سوراخ دار با بزرگنمايي زيا
  .قابل مشاهده است
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كيلومتري كرمانشاه به اسالم آباد،  15 :نمونه مورد بررسي
 .15/3/96تاريخ جمع آوري 

II. Asteraceae 

از منظر  يمتوسط، طرح كل، يضيب يدانه گرده منفرد، كرو
 ينات سطحي، با تزئيضيب ي، از منظر استوائيكرو يقطب

  ).3و4، شكل 1جدول (خاردار است 

) ينام محل(كنگر زن بابا، كنگر كرانه، كركول 
)Onopordum heteracanthum C.A.Mey.(  

برداشت شده از قاب كندو مستقر در  :نمونه مورد بررسي
  )3شكل . (28/2/96ريجاب، تاريخ جمع آوري 

 
دانه گرده كنگر پير زن  SEMميكروگراف  - 3شكل 

)Onopordum heteracanthum C.A.Mey.( ؛A, B -  نماي
دو شيار با بزرگنمايي زياد پهلوهاي دانه گرده قرار  -  Cكلي دانه گرده؛

- تزيينات سطحي خار دار با بزرگنمايي زياد مشاهده مي –  D, Eدارد؛ 

  .گردد

 
دو دان گرده با بزرگنمايي  – B نماي كلي دانه گرده با دو شيار؛  -  A؛ ).Senecio vulgaris L(دانه گرده پير گياه  SEMميكروگراف  - 4شكل 

  .گرددتزيينات سطحي خار دار با بزرگنمايي زياد مشاهده مي – Cكم؛ 

  ).Senecio vulgaris L( پير گياه

برداشت شده از قاب كندو مستقر در : نمونه مورد بررسي
  )4شكل . (20/2/96سرپل ذهاب، تاريخ جمع آوري 

III. Brassicaceae (Cruciferae) 

دانه گرده منفرد،  ،.Sinapis arvensis L خردل وحشي
، يكرو ي، از منظر قطبياره، طرح كلي، متوسط، سه شيكرو

مشبك  ينات سطحيده، با تزئيكش يضيب ياز منظر استوائ
 4/0-6/0تور مانند  يهاواره شبكهيدرشت، ضخامت د

يم ميكرون 1/5- 3/5واره يد يهاميكرون، اندازه سوراخ
  )5شكل (باشند 

  
شكل كلي دانه گرده سه  -  A :از كندو سرپل ذهاب شده برداشت) .Sinapis arvensis L(خردل وحشي دانه گرده  SEMميكروگراف  - 5شكل

  .شودديده مي تز يينات سطحي مشبك اطراف شيار و محل شيار با بزرگنمايي زياد B, Cشياره با تزيينات مشبك؛ 
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برداشت شده از كندو مستقر  يهاگرده :ينمونه مورد بررس
  .4/2/96خ ينه سرپل ذهاب، تاريآ يدر روستا

IV.  Cucurbitaceae 

 Cucumis sativus L.) (Bush( دار كرك اريخ

cucumber (سه  ،ه گرده منفرد، كروي، متوسطدان
، از منظر ياسوراخه، طرح كلي از منظر قطبي سه گوشه

استوائي بيضي پهن، با تزئينات سطحي مشبك ريز، 
، ميكرون 8/0 - 2/0تور مانند  يهاضخامت ديواره شبكه

باشند يم ميكرون 8/0 - 1/0ديواره  يهااندازه سوراخ
  ).6شكل(

 15چشمه سفيد واقع در كليومتر  :نمونه مورد بررسي
  .26/4/96كرمانشاه به سمت اسالم آباد، تاريخ جمع آوري 

  
 Cucumis(ار كرك دار يدانه گرده خ SEMميكروگراف  - 6شكل 

sativus L.) (Bush cucumber:(A   - دانه گرده از  يكل ينما
يده ميد يدانه گرده از پهلو كه منفذ بخوب يكل ينما - B؛ يمنظر قطب

و منفذ  - Dز سطح دانه گرده؛ يمشبك ر ينات سطحييتز - Cشود؛ 
 ينات سطحييآن و نيز تز) tuberculate(اي تكمه ينات سطحييتز

  .اد قابل مشاهده استيز يياطراف منفذ با بزرگنما

V.  Euphorbiaceae  
 ).Euphorbia macroclada Bioss(شاخه ضخيمفرفيون 

، سه شياره مركب، 61دانه گرده منفرد، كروي، متوسط 

سوراخ دار، طرح كلي از منظر قطبي و استوائي كروي، با 
تزئينات سطحي سه شياره سوراخ دار، ضخامت ديواره 

 يهاميكرون ، اندازه سوراخ 5/1 -4/0تور مانند  يهاشبكه
  ).7شكل (باشند يميكرون م 4/0 - 1/0ديواره 

برداشت شده از تله گرده گير مستقر  :ينمونه مورد بررس
  .30/6/96در چشمه سفيد، تاريخ جمع آوري 

  
دانه گرده دانه گرده فرفيون  SEMميكروگراف  - 7شكل 

)Euphorbia macroclada:(A  - دانه گرده؛  يكل ينماB,C - 
شيار با  ينات سطحييتز – Dسوراخ دار دانه گرده؛  ينات سطحييتز

 .مشاهده است اد قابليز ييبزرگنما

VI. Labiatae (Lamiaceae) 

گرده منفرد،  دانه) .Phlomis olivieri Benth( بره گوش
از  بيضي، متوسط، سه شياره، طرح كلي از منظر قطبي گرد،

 يا شبكه بار دو ينات سطحييتزمنظر استوائي بيضي با 
كه در اين تزيينات فواصل يا  شوديده مين ديسطح اگز

هاي  سطح دوم بصورت صاف به هاي بين شبكهسوراخ
 1/0- 2/0تور مانند  يهاضخامت ديواره شبكه .رسدنظر مي

يم ميكرون 4/0 - 3/0ديواره  يهاميكرون، اندازه سوراخ
  ).8شكل (باشند 

متر،  1650دامنه كوه نوا، كرند غرب،  :نمونه مورد بررسي
  .27/3/96: تاريخ جمع آوري
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 - Bشكل كلي دانه گرده كه يك شيار بخوبي مشخص است؛  -Phlomis olivieri Benth. :(A(دانه گرده گوش بره  SEMميكروگراف  -8شكل 

هاي  سطح دوم بصورت صاف به نظر هاي بين شبكهشود كه در اين تزيينات فواصل يا سوراختزيينات سطحي دو بار شبكه اي سطح اگزين ديده مي
  .شودمي يينات سطحي مشبك سطح اگزين در اطراف شيار دانه گرده ديدهتز - Cرسد؛ مي

VII.  Papilionaceae 

دانه گرده منفرد،  :(Alhagi maurorum Medik)  خارشتر
، از منظر ياره مشبك، طرح كلي، متوسط، سه شيضويب

نات يده با تزئيكش يضيب ي، از منظر استوائيضويب يقطب
-2/0تور مانند  يهاواره شبكهيمشبك، ضخامت د يسطح

كرون يم2/0-0/1واره يد يهاميكرون ، اندازه سوراخ 1/0
  ).9شكل (باشند يم

  
دانه گرده خارشتر  SEMكروگراف يم -9شكل 

)Alhagi maurorum (دشت يبرداشت شده از طبيعت ماه) بين
تصوير كلي دانه گرده از منظر  - A, B): كرمانشاه و اسالم آباد

تزيينات سطحي مشبك  - Cگردد؛ يكشيده مشاهده م -استوايي بيضي
ب با بزرگنمايي  قسمتي از دانه گرده استوايياز منظر و دو شيار از باال 

 استوايياز منظر  تزيينات سطحي مشبك و يك شيار از باال -   D؛زياد
  .ل مشاهده استقاب دبا بزرگنمايي زيا قسمتي از دانه گرده

 يخ جمع آوريدشت، تاريماه :ينمونه مورد بررس
11/4/96. 

 Astragalus myriacanthus( خاردار گوني نوع

Bioss.( :سه شياره ساده  ،گرده منفرد، كروي، متوسط دانه
از منظر استوائي  يا مركب، طرح كلي، از منظر قطبي كروي،

شكل (است كروي سه گوش، با تزئينات سطحي صاف 
10(  

برداشت شده از تله گرده گير  :نمونه مورد بررسي
: كندوهاي مستقر شده دامنه كوه نوا، كرند غرب، تاريخ

27/3/96. 

VIII.  Portulacaceae 

دانه گرده گرد، پر شيار،  :).Portulaca oleracea L(خرفه 
 ,echinate(سوراخ دار  - تزئينات سطحي از نوع خاردار

perforate (ها ضخامت ديواره شبكه)05/0- 2/0 (
باشد يميكرومتر م) 31/0- 1/0(ها ميكرومتر، قطر سوراخ

  ).11شكل (

  .20/4/96كرمانشاه، تاريخ جمع آوري  :نمونه مورد بررسي
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برداشت شده از تله گرده گير كندوهاي مستقر شده ) (Astragalus myriacanthus دانه گرده نوعي گون خاردار  SEMميكروگراف  -10شكل 

 ياقطبي سه گوشهتصوير كلي دانه گرده از منظر  - E گردد؛ياستوايي بيضي مشاهده متصوير كلي دانه گرده از منظر  -B, C, D A ,: دامنه كوه نوا
استوايي بيضي كشيده كه يك شيار در تصوير كلي دانه گرده از منظر  -Dگردد؛ يمشاهده م) گرده باالتر(كروي -و از منظر استوايي بيضي) سمت پايين(

تزيينات سطحي صاف و سوراخ دار  - F گردد؛ياستوايي بيضي پهن كه دو شيار مشاهده متصوير كلي دانه گرده از منظر  - B,Cگردد؛ يپهلو مشاهده م
سطحي موج دار و سوراخ دار سطح دانه گرده با بزرگنمايي زياد قابل مشاهده  تزيينات -Gشود؛ دانه گرده در اطراف شيار با بزرگنمايي زياد ديده مي

 .در محل شيار مركب با بزرگنمايي زياد است ياتزيينات سطحي تكمه - H است؛ 

  
تزئينات سطحي  - B؛ شيارشكل كلي دانه گرده گرد، پر  - Portulaca oleracea L. :(A, B, D(دانه گرده خرفه  SEMميكروگراف  - 11شكل 

  .است) echinate, perforate(سوراخ دار  -از نوع خاردار

  بحث و نتيجه گيري
از ) Apiaceae ،Umbelliferae( يانچتر يرهدانه گرده در ت

دار و  يچهسوراخ دار و در يا يتاور يارهش 3)4،5(نوع 
سه لوبه و از منظر  ياسه گوشه  ياز منظر قطب يطرح كل

 يناز ا). 37( يشودم يدهمنفذدار د ياردارو ش يضيب يياستوا
) .Malabaila secacul Boiss(دانه گرده شقاقل  يرهت

كرمانشاه و اسالم آباد  ينب يدشده از چشمه سف برداشت
. وردار استاُ مركب يارهكه دانه گرده سه ش يدگرد يبررس

 يضياز لحاظ شكل ب ها متوسط وگونه يندانه گرده در ا
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از لحاظ شهد و گرده مورد  ياهانگ ينهر دو ا. دارد يستادها
الزم به ذكر است كه در سطح . توجه زنبور عسل است

از  ياديدر منطقه صحنه، مزارع ز يژهكرمانشاه به و ناستا
كننده شهد و  يناز منابع تأم يكيوجود دارد كه  يزگشن

نه مورد مطالعه از گو). 23(زنبوران عسل است  يگرده برا
 شناسي¬يختر ياز نظر دادها يق،تحق يندر ا يانچتر يرهت
دانه گرده مشابه  يسطح يناتاز نظر شكل و تز ويژه¬به
آفتابگردان  يا يكاسن يرهاز ت). 39(است  گشنيز ياهگ
)Asteraceae (يرهت ينا. قرار گرفت يدو گونه مورد بررس 

است كه  هاييرهت يناز بزرگتر يكي ينكهبا توجه به ا
 يپراكندگ يرانمخصوصاً در مناطق گرم و خشك همچون ا

 يسطح ييناتاز لحاظ اندازه و نوع تز ياديدارد، تنوع ز
خاردار در  يسطح ييناتتز يول دنگرده دار هايدانه
از نظرشكل . دارد يتگرده آنها عموم يهااز دانه ياريبس

. باشديم يضيتا ب يموردمطالعه كرو يهادانه گرده گونه
 يادر اكثر حاالت گرد تا سه گوشه يازمنظر قطب يطرح كل

- گونه يهگرده كل يهادانه. است يضيب ييو از منظر استوا

براساس . است) اردار( مركب يارهمورد مطالعه سه ش يها
 5به  يرهت ينا) 2003(تختجان  يبندطبقه يستمس
در  يمورد بررس يهاگونه). 40( گردديم يمتقس يرخانوادهز
 Carduoideae يرخانوادهاز ز - 1: شامل يقتحق ينا
كنگر زن : شامل Cynareae-Carduineae يفهطا): يتاتار(

 Onopordum) (ينام محل(بابا، كنگر كرانه، كركول 

heteracanthum C.A.Mey.( يرخانوادهاز ز -2؛ 
Asteroideae )( ياهگ يرشامل پ) يگل ستارهاSenecio 

vulgaris L. (دراستان  يادو تراكم ز يادز يدگبا پراكن
 يهابدست آمده از گرده يهاداده. شوديم يافتكرمانشاه 

داخل كندو  يهاكندو، قاب يربرداشت شده از تله گرده گ
كه كنگر  دهدمي نشان ذهاب¬سرپل ينهآ ايمربوط به روست

 Onopordum(كركول  يكنگر كرانه، با نام محل يرزن،پ

heteracanthum ( تا  يرياز مناطق گرمس يعوس يپراكندگبا
زنبوران  يكننده گرده و شهد برا يناستان تأم يريسردس

 يكروسكپبه كمك م يگرده شناس يهاعسل است و داده

امر را  ينا) SEM(نگاره  يالكترون يكروسكپو م ينور
 ينا زاي¬مهم شهدزا و گرده ياهاناز گ. نمايدمي ييدتأ

 ينكه تأم باشدمي سنقر منطقه در گردان¬آفتاب ياهگ ،استان
گرم سال  يزنبوران عسل در ماهها يكننده گرده و شهد برا

از ديگر يكي  )Brassicaceae(شب بو  يرهت). 23(است 
ويژگي دانه  است كه مورد توجه زنبور عسلهاي مهم تيره

 يناتتزئ با يارهش 2- 4ره و بندرت يااز نوع سه شگرده آن 
گياه مورد بررسي از ). 37، 39( گزارش شده است مشبك

بود كه  ).Sinapis arvensis L( يخردل وحش اين تيره،
 يو كندو يعتبرداشت شده از طبخصوصيات دانه گرده 

نشان مشبك  ييناتو با تز يارهاز نوع سه شدر آن، عسل 
دانه ) Cucurbitaceae( يانكدوئ يرهاز تهمچنين . داده شد

در ) (.Cucumis sativus Lكرك دار  يارخرقمي از گرده 
كه دانه گرده  يدگرد يبررس يداطراف زنبورستان چشمه سف

 يسطح يناتسه سوراخه با تزئ ي،مثلث يآن منفرد، كرو
 يگرده شناس يها مشابه دادهاداده ينا. بود يزمشبك ر

در ). 38(شده است  يكه هند بررس يزراع يارمربوط به خ
 Euphorbia( يونجنس فرف يهاگرده ي،بررس ينا

macroclada Bioss. (يونيانفرف يرهمتعلق به ت 
)Euphorbiaceae (از  يزو ن يراز تله گرده گ يعت،از طب

با  يارهحاصله سه ش يهاگرده. سطح عسل، برداشت شد
 هاييژگيو. بودند يزاز نوع مشبك تا مشبك ر ييناتيتز

 ييهوا يگرده شناس يقاتبا تحق يبررس ينذكر شده در ا
از منطقه حسن آباد ) E. macroclada( يونفرف يكه رو

موسم ). 3(اسالم آباد غرب صورت گرفته تطابق دارد 
در استان كرمانشاه  يونمختلف فرف يهاگونه يگلده
 يناز گلها خشك شده ا ياريكه بس ياست كه زمان يبيبترت
 ياربس ياهو همواره گ كنديم يدتول ياديگرده و شهد ز ياهگ
دانه گرده  يقتحق يندر ا. ر عسل استزنبو يبرا يديمف
نعنا  يرهاز ت) Phlomis olivieri(گوش بره  ياهگ
)Lamiaceae (يعتشد كه گرده آن را هم از طب يبررس 

و هم توسط زنبوران جمع  يمبرداشت نمود يمبطور مستق
 ييناتبا تز يارهش هدانه گرده از نوع س. شده بودند يآور
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 يبا نام محل ياهگ ينالزم به ذكر است كه ا. مشبك است
دارد و آن را به  يتاهم ياركاسه شور توسط زنبور داران بس

عسل  يتكه سبب مرغوب داننديم ياهانياز گ يكيعنوان 
 ياربس هاييرهاز ت يكي) Fabaceae(بقوالت  يرهت. شوديم

 يادز يپراكندگ خاطرامر ب ينزنبور عسل است و ا يمهم برا
در استان  يرهت ينا ياهانگ يرگون و سا يهاانواع گونه

 يهبه پروانه و نسبتاً بزرگتر از بق يهشب يگلها. كرمانشاه است
 يبرا يرهت ينا ياهانگ يتفلور منطقه، سبب جذاب ياهانگ
 يارهاز نوع سه ش يرهدانه گرده در ت. شوديعسل م يورزن

- گون). 44(شده است  رشگزا يارهش 2- 4مركب و بندرت 

 .Astragalus (Subgen. Traghacanta) spp) خاردار يها
مهم استان  ياهاناز گ شود،يرا شامل م ياديز يهاكه گونه

عسل به  يدتول يزپرورش زنبور عسل و ن يكرمانشاه برا
برداشت  يهابدست آمده از گرده يهاداده. آيديحساب م

كندو مربوط به  اخلد يكندو و قابها يرشده از تله گرده گ
 يژهبه و( كرند غرب مستقر شده منطقه كوه نوا يكندوها

 Astragalus(گونه از گون  ين، گرده ا)ماه يرت يلاوا

myriacanthus (مورد  يهاگرده يگراز د. دهديرا نشان م
خارشتر  ياهگ يهاگل ،مورد توجه زنبور عسل يزمطالعه و ن

)Alhagi maurorum (يضوي،گرده، منفرد، ب ينا. است 
اطالعات بدست  ينهمچن. مشبك است يارهسه ش متوسط،

 ينور يكروسكپكه با م يگرده شناس هاييژگيآمده از و
 يكروسكپحاصل از م يها يكروگراففراهم آمده، با م

ذكر شده، قابل  يهاگرده يبرا) SEM(نگاره  يالكترون
 هاييرهاز ت يكي) Portulacaceae(خرفه  يرهت. است ييدتأ

 Portulaca(با گونه خرفه  ايپهدو ل ياهانكوچك گ

oleracea L. (مورد توجه زنبور  ياربس ياهگ ينگرده ا. است
 ييو استوا يدانه گرده آن گرد و از منظر قطب. باشدميعسل 
سوراخ  -از نوع خاردار يسطح يناتتزئ يار،پر ش ي،كرو

  . دار است

كه دانه  دهديم دانه گرده نشان يشناس يختر هايداده
گرده مورد عالقه زنبور عسل از لحاظ شكل، اندازه، 

. متفاوت بودند ياربس يسطح ييناتو تز يچهدر يتوضع
ها در طول سال در منطقه مورد مطالعه پراكنش انواع گرده

 يريمناطق گرمس يو برا ييزاستاز اسفند ماه تا اواسط پا
صورت  يگرده افشان يزبهمن ماه ن يلاز اوا نشاهاستان كرما

مورد توجه  ياهيگ هاييرهت ينمهمتر ينعالوه برا. گيرديم
  .است يانبقوالت و چتر ي،كاسن: زنبور عسل شامل

  سپاسگزاري

 )RUHK(از همكاري هرباريوم دانشگاه رازي كرمانشاه 
همچنين از زنبور داران منطقه سر پل . كر را داريمشمال تك

دس جوانمير محمدي و ذهاب، كرند غرب جناب آقاي مهن
نيز منطقه چشمه سفيد كرمانشاه جناب آقاي مهندس 

  .نماييماسماعيل چاوشي صميمانه سپاسگذاري مي

  منابع
 ،)1371. (م ي،، كرم.، فرهود، د.نژاد، ح يانت، د.زاده، ح يمابراه -1

  .تهران ي،انتشارات علو ي،شناس يستواژه نامه ز

-1392. (و يان،و مظفر. ساز، م ، خاتم.ا.ع ي،، معصوم.م ي،اسد -2
  ، انتشارات موسسه1-74 يجلدها يران،ا يفلور فارس) 1367
  .جنگلها و مراتع، تهران يقاتتحق

 يقارچ يو هاگها ييهوا يشناسگرده يبررس) 1396. (ف ي،بدر -3
ارشد  ينامه كارشناس يان، پا)شاهاستان كرمان(آباد در منطقه حسن

  .كرمانشاه ي،دانشگاه راز ياهي،علوم گ

 يگرده شناخت يسهمقا) 1387. (ح يان،، نظر.، مجد، ا.زاد، ر يتقو -4
زنبور عسل در منطقه  يتمختلف فعال يدر ماهها ياهانگ
-217؛ )2(22. يشناس يستمجله ز. استان تهران "يراچالس"

204.  

 ييدارو ياهانگ يو معرف ييشناسا) 1388. (م ي،، علم.ژ ي،توپچ -5
 يجان،مورد استفاده زنبور عسل در منطقه كندوان استان آذربا

 يزشرقي،واحد تبر يدانشگاه آزاد اسالم يمجله علوم كشاورز
  .75-88ص : 9شماره 
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و  يو مطالعه دوره گلده ييشناسا). 1379(، .ش ي،كمرود يرزاق -6
نور  يزنبور عسل در حوزه آبخمورد استفاده ز ياهانگ يتجذاب

ارشد مركز آموزش  ينامه كارشناس يانپا. رود استان مازندران
  .ص 215. ينيامام خم يعال

گرده ). 1394. (ف ياني،معمار. ج ي،واعظ. ح ي،اجتهاد. رنجبر، ز -7
 .Cuscuta Lسس  يسطح بذر گونه ها يزساختارو ر يشناس

؛ 28) 4( ياهي،گ هاي¬مجله پژوهش. خراسان يدر استان ها
770-759.  

 يهنشر. يزشگفت انگ يغذا ياگرده ). 1373. (ســعادتمند، ج -8
  178- 179؛ 22 ي،پژوهش وسازندگ

جمع  يات،خصوص(گرده زنبورعسل ) 1374. (ســعادتمند، ج -9
تهران  يانتشارات جهاد دانشگاه). و مصارف يو نگهدار يآور

  .1- 4يران،ا يو صنعت يعلم يسازمان پژوهشها يبا همكار

  .يژبانتشارات آ ي،عسل تقلب) 1378. (ســعادتمند، ج -10

زنبور عسل و پرورش آن، مركز نشر ). 1368. (ن ي،شهرستان -11
  سپهر

 ياهانگ). 1353(، .ح يدآبادي،و سع. م ي،پناه يعتشر يصانع -12
دانشكده  يهنشر ي،كرج با روش گرده شناخت يهعسلزا در ناح

  .18-24؛ 2شماره . يكشاورز

جنس  يگرده شناس يبررس). 1397. (ا يان،محراب. م ي،طبس -13
Crocus L.مجله . يراندر ا يبر تاكسونوم يدبا تاك

  .902 -915؛ 31) 4( ياهي،گ هاي¬پژوهش

پرورش زنبور عسل، انتشارات راه ). 1369. (ع ي،ر، احمد ي،عباد -14
  .نجات اصفهان

انتشارات : همدان يستي،واژه نامه علوم ز). 1384(م،  يعطر -15
  يناس يدانشگاه بوعل

 ي،عســل درمان). 1376. (ح.س ي،نظام يرم و م يي،آقا يعلــ -16
  .انتشارات نو پردازان

مورد استفاده زنبور  ياهانگ يو بررس ييشناسا). 1379. (ا يه،فق -17
نامه  يانپا. استان اصفهان يدنعسل در مناطق خوانسار و فر

  .صفحه 211. ينيامام خم يآموزش عال ارشد مركز يكارشناس

مطالعه گرده ). 1379. (ف ياني،و معمار. ج يني،الحس يقرش -18
پژوهش و . استان خراسان يچند نمونه از عسلها يشناس

  .76-83؛ 49 ي،سازندگ

. ج يني،الحس يشيقر. ر يني،حس يدفر. آ يني،الحس يشيقر -19
 ياهانمصور از گ يمجموعها: و گردهها ياهانگ ي،آلرژ). 1384(

 190 يانتشارات آستان قدس رضو. يرانا يزا يآلرژ يهاو گرده
  .ص

انتشارات : دانه گرده، قم يشناس يستز). 1384. (ف ي،قنات -20
  آرموس

انتشارات مركز نشر،  يران،ا يتهايكورموف). 1373. (قهرمان، ا -21
  .4-1 يجلدها

. 1 – 18 يجلدها يران،ا رنگي فلور). 1365 –1392. (قهرمان، ا -22
  .جنگلها و مراتع، تهران تحقيقات موسسه انتشارات

و  ياهشناسيارتباط گ) 1396. (م. س ي،ن، معصوم ي،كاظم -23
و  يشناس ياهگ يمل يشهما يناول يران،پرورش زنبور عسل در ا

  .116-117علوم، تهران، ص  يرارتباط آن با سا

نشر دانش : تهران ياهي،گ يرده بند). 1373. (و يان،مظفر -24
  .2-1 ي، جلدها)يركب يروابسته به موسسه انتشارات ام(آموزامروز 

انتشارات . يرانا ياهانگ يفرهنگ نامها). 1375. (ا.و يان،مظفر -25
  .ص 593فرهنگ معاصر، 

 يچند نمونه عسلها يمطالعه گرده شناخت). 1379. (ف ياني،معمار -26
  .79- 83؛ 49شماره  ي،پژوهش وسازندگ يهنشر. استان خراسان

 يعســلها يگرده شــناخت يبررســ). 1373. (ج ي،مناف -27
  .1-72؛ 22شماره  ي،پژوهش وسازندگ يهنشــر. يجانآذربا

 ياهي،گ يو رده بند ياصول نامگذار). 1344. (نژاد، م يمنديم -28
  .ص 437انتشارات دانشگاه تهران، : تهران

). 1376. (ح.غ ي،طهماسب. م ي،پناه يعتشــر يح، صانع يان،نظر -29
. مورد اســتفاده زنبور عســل در استان تهران ياهانگ ييشناســا

زنبور عسل، انتشارات مؤسسه  يپژوهش ينارســم يندوم
  .44- 45كشور، ص  يعلوم دام يقاتتحق
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The pollen morphology of some important and attractive plants 
for bees from Kermanshah province 

Kazemi N.1, Baghaifar Z.1, Hajmoradi F.1 and Maassoumi S.M.2 
1 Dept. of Biology, Payame Noor University, Tehran, I.R. of Iran 
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Abstract 

In this research, pollen morphology of 10 species of 8 attractive plants for bees were 
studied using Scanning Electron Microscopy from different parts of Kermanshah 
province. The methods used in this study included: 1- field visit and direct pollen 
collection from the flowers; 2- using the trapping device installed in front of the hive 
lid; 3- removing the pollen from the inner part of hive. Several reference books and 
relevant websites were used for pollen identification. Results showed that the majority 
of pollen grains had medium size but there were few large and very large pollen grains. 
Their shape was prolate - spheroidal, prolate and the outline of pollen grain is as the 
oblate-spheroidal form in polar view and as an elliptical from in equatorial view. The 
position of aperture in studied pollens were monosulcate, tricolpate, tricolporate, 
monoporate and pantoporate. The exine ornamentation were reticulate, striate, 
granulate, psilate, echinate. Also, the highest pollen collected by the bee was, 
respectively, Asteraceae, Rosaceae, papilionaceae and Apiaceae. 
Key words: electron microscopy, exine ornamentation, honey, palynology, plant family 


