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داراي )  درصد1تا حدود (عسل به عنوان يك ماده غذايي مهم با طعم دلپذير است، كه به دليل داشتن مقداري گرده گل 

نقش شناسايي گرده هاي مورد استفاده زنبور عسل . خواص غذايي و دارويي فراوان است و همواره مورد استفاده بشر بوده است

 به  .ها، شناخت نوع و كيفيت آنها و اكولوژي تغذيه زنبورهاي عسل دارد مهمي در تشخيص منشأ گياهي و جغرافيايي عسل

 بررسي  فارس گونه  گياه دارويي مورد استفاده زنبورعسل در استان155گرده حدود دانه همين منظور اختصاصات مورفولوژيك 

هاي گرده در تاكسونهاي مختلف مجموعاً تنوع قابل توجهي  دهد كه  دانه ناسي نشان ميش نتايج حاصل از مطالعات گرده. گرديد

: هاي ، اندازه و تعداد شيارها و الگوي معماري سطح خارجي نشان مي دهند كه تيپ تيپ روزنه: در ويژگيهاي ريختي از قبيل
Trizonocolpate ,Monocolpate ,Trizonocolporate ,Fenestrate, Polypantoporate ,Polyzonocolpate ,Hexazonocolpate 

,Tetrazonocolporateگير  هاي گرده هاي گرده تله همچنين مطالعات ماكروسكپي دانه. اي را تشكيل ميدهند هاي غالب گرده  تيپ

 . باشندنشان ميدهد كه دانه هاي گرده جمع آوري شده توسط زنبور عسل حالت چسبنده دارند وازلحاظ رنگ بسيار متنوع مي

 

 . استان فارس،عسلزنبور ، گياهان دارويي،گرده شناسي :هاي كليدي واژه
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هاي زنبور عسل همان اندازه كه به  سالمتي كلوني

. ها نيز بستگي دارد وجود عسل وابسته است به گرده گل

ها در تغذيه زنبورهاي عسل نقش مهمي را به عهده  گرده

 پروتئين، مواد چرب، مواد داشته و تنها منبع تأمين كننده

يك كلوني . براي آنها به شمار مي رود معدني و ويتامينها

 كيلو گرم شهد نياز 40 كيلوگرم گرده و 30به طور متوسط

 ;Diemer, 1988  1369 ،، عبادي1371، خوروش(دارد 

Verma, 1990;(.  

ها و شناسايي آنها،  هاي گرده از عسل استخراج دانه

 درباره نوع گياهاني كه زنبورعسل از اي اطالعات ارزنده

شناخت  ها، كند، منشاء جغرافيايي عسل آنها استفاده مي

اكولوژي تغذيه زنبورعسل، تشخيص نوع و كيفيت 

هاي تقلبي در اختيار ما قرار  ها و شناخت عسل عسل

 .)1373جمعه زاده، (دهد  مي

گرده موجود در عسل براي  علم شناخت دانه هاي

 از Martind و  Alte از آلمان، Zandrط اولين بار توس

.  از انگلستان مطرح گرديدDorothy Hodgesسويس و

 نيز تحقيقات  Maurizio  و Louveauxمحققيني مانند

هاي كشورهاي  گسترده اي را در زمينه گرده شناسي عسل

  وCrompton. )1373منافي، ( اند اروپايي انجام داده

 Woitas  )1993( روي دانه گرده موجود در   مطالعاتي بر



  4 شماره ،22جلد ، فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
421

كانادا انجام داده و كتابي تحت اين عنوان  هاي كشور عسل

اي   تركيب گرده1981 و 1972 در سال Liaux . منتشر كردند

. )Lieux, 1972( كرد هاي دوايالت درآمريكا را بررسي عسل

Barbara ) 1991(داران با   بيان نمود كه اغلب زنبور

اطالع   از گل منشا آن بيهايي مواجه مي شوند كه عسل

او پيشنهاد كرد كه بهترين روش براي شناخت نوع . هستند

 .عسل، تشخيص نوع گرده موجود در عسل است

هاي كاربردي دانش گرده شناسي،  يكي از مهمترين زمينه

ها  گرده. هاي موجود در عسل است آناليز و شناسايي گرده

ها منبع نقش اصلي در تغذيه زنبورهاي عسل دارند و تن

 .)Iannuzzi, 1993( پروتئيني براي آنها به شمار مي روند

هاي مورد استفاده زنبورعسل  در يك مطالعه شناسايي گل

هاي گل انتقال داده شده به وسيله  با استفاده از رنگ گرده

زنبورعسل به داخل كندو در دانشگاه ايالتي نيويورك انجام 

گرده،  هاي  گلولهمي كند شناسايي رنگ اين محقق بيان. شد

هاي منطقه است كه بروز  روشي جهت شناسايي نوع گل

مشخص مي تغييرات در توليد گرده را در طول روز يا ماه 

هاي گرده تنها رنگ آنها كافي  براي شناسايي دقيق دانه. كند

هايي كه زنبوران عسل روي آنها  نبوده بلكه بايد رنگ گرده گل

هاي سبد  و با رنگ گردهكنند نيز مشخص نمود  فعاليت مي

گرده در هنگام بازگشت زنبوران به كلني مقايسه كرد تا بتوان 

تشخيص داد كه زنبوران عسل از كدام يك از گونه هاي 

هاي  توزيع رنگ ساچمه. اند آوري نموده گياهي، گرده جمع

 ).Southwick, 1991(نمايد  گرده در طول روز تغيير مي

ونه گياهي موجود در عسل گ188در يك مطالعه دانه گرده 

 & Crompton(بندي گرديد كشور كانادا شناسايي و طبقه

Wojtus, 1993(. 

ها بوسيله  آناليز دانه گرده ذخيره شده در حجرات شان

دهي يونجه در چكسلواكي نشان  زنبورعسل در طول گل

آوري گرده يونجه  داد كه زنبورعسل عالقه زيادي به جمع

Medicago sativa L.رد و جذابيت اين گياه براي  ندا

زنبورعسل بيشتر به خاطر شهد آن است و گرده يونجه 

آوري شده يافت   نمونه جمع38از % 10فقط در كمتر از 

 ).Warakomska & Konarska, 1994(شد 

تعدادي از محققين با بررسي تغييرات فصل در منابع 

آوري  شهد و گرده زنبورعسل در ايرلند ضمن جمع

 نوع 76هفته يك بار، تعداد  شهد و گرده هر دوهاي  نمونه

گرده را شناسايي كردند و نتيجه گرفتند كه تغييرات فصل 

هاي غالب آشكار بوده است و بيشترين تغييرات  در گونه

هاي ژوئن و ژوالي  اي در طول ماه هاي علوفه گونه

همچنين اظهار داشتند كه منابع مهم گرده گل . است بوده

 درختان بوده، در حالي كه در طول در شروع هر سال

 & Coffey(اند  ها بوده تابستان و پاييز سايرگياهان و بوته

Breen, 1997.( 

پناهي و  شريعت در ايران براي اولين بار صانعي

هاي موجود در عسل منطقه كرج   گرده)1353 (سعيدآبادي

در بررسي  .ناختي مشخص كردند ش را با روش گرده

هاي تهيه شده  اي آذربايجان در نمونهه شناختي عسل گرده

هاي  اي عسل از منطقه خوي، اسكو و كليبر، طيف گرده

 ). 1373منافي، (مناطق فوق را تعيين نمودند 

شناختي   در بررسي گرده)1379 (كمرودي رزاقي

هاي منطقه  اي عسل هاي منطقه نوررود، طيف گرده عسل

شناختي  ده در بررسي گر)1379(  فقيه.فوق را تعيين نمود

گياهان مناطق خوانسار و فريدن استان اصفهان بيان كرد 

 . شناسي متفاوتي هستند كه مناطق فوق داراي طيف گرده

 نمونه عسل مربوط به نقاط 10هاي موجود در  گرده

مختلف استان خراسان استخراج و به روش استوليز تيمار 

هاي گرده هر نمونه عسل با استفاده از  دانه. گرديد
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تصاصات مورفولوژيكي آنها شناسايي شده و تركيب اخ

تيره گياهي . ها در هر نمونه تعيين گرديد نسبي گرده

و تيره ) به ويژه گياهان گل گندم، كاسني و درمنه (كاسني

بسيار مورد توجه ) به ويژه شبدر شيرين و يونجه ( نخود

زنبورها بوده اند و از نظر نوع گرده، اغلب نمونه ها 

اي  طيف تنوع گرده. ندشتار مطلوبي داكيفيت بسي

 تيپ 22 و حداكثر 11هاي مطالعه شده حداقل  عسل

 ).1379 ،قرشي الحسيني و معمارياني(اي است  گرده

 

	
� 
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 الف عمليات صحرايي 

 آوري گياهان جمع

 با استفاده از اطالعات معاونت امور دام استان فارس مكان

مي در هر شهرستان مشخص و با هاي استقرار كندوهاي مرد

همكاري نيروهاي امور دام هر شهرستان با مالكين واحدهاي 

زنبورداري هماهنگي الزم در رابطه با چگونگي اجراي طرح به 

هاي مردمي مستقر در مناطق  با بهره گيري از كلني. عمل آمد

مختلف و با همكاري زنبورداران محترم و نيروهاي محترم امور 

ها گياهان مورد استفاده زنبور عسل در طول سال  ندام شهرستا

ها از طريق پيمايش   كيلومتري كلني5حداكثر تا شعاع حدود 

براي . آوري قرارگرفتند راه، مورد بازديد، بررسي و جمع

آوري، پرس و   نمونه كامل جمع2-3شناسايي دقيق از هر گونه 

نابع خشك گرديد براي شناسايي به هرباريوم مركز تحقيقات م

 و با استفاده از فلور ايرانيكا مورد طبيعي و امور دام منتقل شد

 .)Rechinger, 1963-1998( شناسايي قرار گرفت

 

 جمع آوري گرده گل ها به وسيله تله گرده گير 

به منظور تشخيص گياهان مورد استفاده زنبورعسل از 

گير افقي استفاده  آوري گرده، از تله هاي گرده نظر جمع

گير براي   روز قبل، تله ها بدون شبكه گرده3-4. شد

عادت پذيري زنبورعسل در جلو كندو در مكان اصلي 

آوري شده در هر نوبت  هاي جمع گرده. خود نصب شدند

با ثبت مشخصات كامل براي انجام عمليات آزمايشگاهي 

 .به آزمايشگاه منتقل شد

 

 آوري نمونه از گل هاي باز شده جمع

 نمونه از 2-3آوري  وه بر جمعدر هر مراجعه عال

 هرباريومي و  گياهان مورد بازديد براي تهيه نمونه

هاي شكفته شده را به طور  شناسايي، تعدادي از گل

جداگانه به وسيله قيچي جدا نموده و براي جداسازي 

و تهيه اساليد ميكروسكوپي  گرده از بساك، انجام استوليز

 . )Erdtman, 1943( به آزمايشگاه منتقل گرديد

 

 مطالعات آزمايشگاهي  : ب 

 تفكيك دانه هاي گرده بر اساس رنگ 

. هاي گرده بر اساس رنگ جداسازي گرديد نمونه

ي مورد نظر  سپس درصد هر رنگ نسبت به كل نمونه

دانه هاي . تعيين و در فرم هاي مربوطه يادداشت گرديد

ي جداسازي شده پس از تعيين رنگ به طور جداگانه  گرده

هاي فيلم ريخته و با ذكر مشخصات كامل   داخل قوطيدر

 براي عمليات بعدي در شرايط سرما نگهداري گرديد

 )1 شكل(

 

 آناليز دانه هاي گرده 

هر نمونه رنگ گرده از هر كندو در هر تاريخ، تحت 

استوليز شده و از آنها اساليدهاي  ارتمن آزمايش

يدهاي اسال. )Erdtman, 1943( ميكروسكوپي تهيه گرديد

مذكور را با اساليدهاي ميكروسكوپي تهيه شده از 
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هاي حاصل از بساك گل ها كه نام علمي آن مشخص بود  گرده

مقايسه نموده و به اين ترتيب گياهان مورد استفاده زنبورعسل از 

هاي  آوري گرده و درصد استفاده از آن در زمان نظر جمع

 .مختلف مشخص گرديد

 

 تهيه اساليد ميكروسكوپي

ها، كه از  هاي گرده حاصل از بساك گل براي مشاهده دانه

آوري  گياهان مورد استفاده زنبورعسل در مناطق مختلف جمع

هاي  ها را به طور جداگانه درون شيشه شده بودند، بساك گل

هاي گرده زنبور،  ساعت ريخته و ضمن ساييدن آنها، مانند نمونه

ر گياه اساليد هاي ه به اين ترتيب از گرده. استوليز شد

دار  ميكروسكوپي تهيه گرديد و به وسيله ميكروسكوپ دوربين

 .)2شكل  (برداري شد  عكس4اوليمپوس

 

 هاي گرده  مقايسه اساليد دانه

ي  هاي گرده اساليدهاي ميكروسكوپي حاصل از دانه

ها و اساليدهاي  آوري شده به وسيله زنبورعسل با عكس جمع

ها در زير ميكروسكوپ با  هاي بساك گل ميكروسكوپي گرده

 با روغن امرسيون مقايسه شد و با 100 و 40هاي  عدسي

 .ن بيشتر منابع گرده هر منطقه مشخص گرديدكاسنياط

هاي گرده حاصل از  در پايان با مطالعات ميكروسكوپي دانه

هاي خرد شده  هاي حاصل از بساك  با گردهگير هاي گرده تله

آوري شده بودند،  طقه جمعهاي گياهي كه از همان من نمونه

 .ن بيشتر، منابع گرده مشخص گرديدمينامقايسه و با اط
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 جنس و 400 تيره، 90دهد از تعداد  بررسيها نشان مي

 گونه گياهي موجود در استان فارس، فعاليت 1500

                                                           
4- Olympus  

 83 جنس و 279 گونه متعلق به 361زنبورعسل بر روي 

 گونه جزء 155د تيره گياه صورت گرفته كه از اين تعدا

اين گياهان از . باشد گياهان دارويي موجود در استان مي

، )درصدAsteraceae )2/14 : هاي مختلفي شامل تيره

Lamiaceae  )13درصد(،R osaceae ) 11درصد( ،

Papilionaceae  )7/7درصد ( ،Apiaceae 

 Rutaceae، ) درصد9/3 ( Brassicaceae،)درصد5/4(

 مختلف ديگر با درصدهاي كمتر و تيره هاي)  درصد2/3(

 درصد 7/38 .)3شكل  (مشاهده و آماربرداري شده است

گياهان دارويي مورد استفاده زنبورعسل در مناطق مختلف 

استان فارس داراي فرم علفي چند ساله هستند و بعد از 

، %)1/16(، درختچه %)8/25(هاي درختي  آن به ترتيب فرم

ارزش زيادي هستند و داراي %) 4/15(و علفي يك ساله 

. از اهميت كمي برخوردار است%) 3/1(فرم علفي دو ساله 

 گونه از نظر گرده 51 گونه از نظر شهد،  6 همچنين تعداد

عسل جذابيت   گونه از نظر شهد و گرده براي زنبور98 و

 . )3شكل ( اند داشته

دهد كه  شناسي نشان مي نتايج حاصل از مطالعات گرده

هاي مختلف مجموعاً تنوع قابل  ر تاكسونهاي گرده د دانه

، اندازه  تيپ روزنه: هاي ريختي از قبيل توجهي در ويژگي

و تعداد شيارها و الگوي معماري سطح خارجي نشان 

 و اسپرسمانند Trizonocolpate (:هاي دهند كه تيپ مي

 پياز و علف هفت مانند(   Monocolpate )سيزاب

 ،) و بابونه بومادرانمانند(  Trizonocolporate،)بند

Fenestrate )مانند كاسني و گل قاصد(، 

Tetrazonocolporate ) نارنج، ليمومانند( ،

Polypantoporate) تره  وشاه پنيركمانند( ،

Hexazonocolpate )و ) و آويشنمانند نعناء 

Polyzonocolpate )اي  هاي  غالب گرده  تيپ،)مانند افدرا
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طالعات ماكروسكپي همچنين م. دهند را تشكيل مي

هاي  دهد كه دانه گير نشان مي هاي گرده هاي گرده تله دانه

آوري شده توسط زنبور عسل حالت چسبنده  گرده جمع

 و رنگ آنها از  باشند دارند وازلحاظ رنگ بسيار متنوع مي

هاي  معموالً دانه. كرم متمايل به سفيد تا سياه متغير است

اي، نارنجي و  سبز، قهوههاي زرد، كرم،  داراي رنگ گرده 

ها را نيز  قرمز بوده و ممكن است مخلوطي از اين رنگ

ها داراي رنگ زرد  قسمت اعظم گرده. داشته باشند

هاي گردة زنبور عسل نيز با  رنگ و اندازة گلوله. باشند مي

نتايج همچنين  .كند توجه به فصل و نوع گل فرق مي

گير  ا تله گردهآوري شده ب هاي جمع ه گردهحاصل از مطالع

هاي مورد استفاده  كه بيشترين گردهدهد  نشان مي

 كاسنيهاي  زنبورعسل به ترتيب متعلق به تيره

(Asteraceae) بو ، شب ) درصد42( با(Brassicaceae) با 

، ) درصد9(با (Papilionaceae)  پروانه آسا ،) درصد16(

و درصد كمي از  )درصد  6(با  (Rosaceae) گل سرخ 

  .باشد مياي مختلف ديگر ه تيره

 

 گير در استان فارس آوري شده با تله گرده هاي جمع گرده -1 شكل

 

 
 زنبورعسل  هاي گياهان دارويي مهم مورد استفاده  برخي از تيرهدرصد -3شكل 
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Ephedra foliata ا��را

 

Salix aegyptica

������

 

Erucaria hispanica ���ا��

 

Morina persica  �� ����اي

 
Malva sp. ك����

 

Ipomea purpurea ������

 

Achillea wilhelmsii

����دران

 

Glycyrrhiza glabra  ��������ن

 

hymus sp. �و���

 

Citrus aurantifolia

��رن

ج

 

Carthamus oxyacantha �����

 

Myrthus communis ��رد

 

 
 هاي برخي گياهان مورد استفاده زنبور عسل در استان فارس تصاوير ميكروسكوپ نوري گرده -2شكل
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 س فار تعداد و نوع فعاليت زنبور عسل روي گياهان دارويي استان-4شكل 

 
 ��� 

گياهان مورد استفاده زنبورعسل در استان فارس هر 

 اين گياهان از يك .اند انحاء مختلف حائز اهميتيك به 

طرف با توليد شهد و گرده فراوان باعث تقويت جمعيت 

شوند كه در نهايت سبب افزايش  كندوهاي زنبورعسل مي

گردند و از طرف  هاي كندو مي توليد عسل و ساير فراورده

ها و حفظ پوشش  گر از نظر خواص دارويي، تعليف دامدي

 .باشند خاك بسيار حايز اهميت مي

  داروييهاي گياهي ، بيشترين گونه3شكل با توجه به 

هاي   مورد استفاده زنبورعسل به ترتيب مربوط به تيره

  مركبات وبو چتريان، شب ، ، گل سرخء، نعنانخود، كاسني

 از نظر تعداد نخود وكاسني هاي كه در اين ميان تيره. است

گونه، تراكم، پراكنش، جذّابيت براي زنبورعسل از نظر 

وجود مواد . توليد شهد و گرده اهميت بيشتري دارند

هاي مربوط به آنها،  جلب كننده و مغذي در گرده گل گونه

هاي مربوطه در  تراكم بيشتر در واحد سطح، پراكنش گونه

مي تواند  دهاي آنها ومنطقه، حجم باالي شهد و غلظت قن

 .موثر باشد

ها مهم دارويي مورد استفاده زنبور عسل  برخي از گونه

 : عبارتنداز

 تيره كاسني-

Arctium lappa, Cichorium intybus,  Echinops sp., 
Achillea wilhelmsii, Matricaria aurea, Tanacetum 
polycephaalum, Tragopogon buphthalmoides 

 :تيره نعنا -

Ajuga chamaecistus , Dracocephalum sp., 
Lavandula vera, Mentha longifolia, Nepeta 
glomerulosa , Phlomis Olivieri, Thymus sp.  

 :تيره چتريان-

Anethum graveolens, Dorema aucher, 
Echinophora platyloba, Feula ovina, Foeniculum 
vulgare, prangos  ferulaceae, 

 تيره نخود -

Glabra, Alhaji camelorum, Astragalus adscendens, 
Glycerrhiza, Lotus corniculatus, Onobrychis sativa  

 

 :سرخ تيره گل -

Amygdalus scoparia, Armeniaca vulgaris, 
Cotoneaster persica, Crataegus sp., Cydonia 
oblonga, malus domestica 

6

51

98

شهد گرده  و گردهشهد
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 :بو تيره شب -

 Eruca sativa, Descurainia Sophia, Alyssum 
sp., cardaria deraba  

 :تيره مركبات -

Citrus aurantium, Citrus limon,  Citrus medica 
  

گزارشاتي مبني بر وجود مواد جذّاب و مغذي در 

 متيلن كلسترول، -24ها مانند  هاي تازه گل گرده

اسيد،  اكتادك تري انوئيك 12 و 6، 2استروكاروتينوئيد،

جيبرليك اسيد، فيتوسترولها و غيره كه باعث جلب 

 ،جواهري( شوند نيز بيانگر اين مسئله است زنبورعسل مي

 ،1369 ، و همكاران، عبادي1377 ،، سعادتمند1374

Robinson  et al., 1968; Taber, 1973.( 

  نيز تيره)1376( در مطالعات نظريان و همكاران

. اولويت اول قرار داشت از نظر تعداد گونه در كاسني

شناختي  هاي گرده  در زمينه بررسي)1373( مطالعات منافي

 درصد دانه 80هاي آذربايجان نشان داد كه حدود  عسل

هاي شهرستان خوي مربوط به تيره  گرده موجود در عسل

 .كاسني بود

در مطالعات خود نشان داد كه حدود  )1376(قليچ نيا 

جود در مراتع ييالقي  درصد از گياهان شهدزاي مو23

 همچنين افضلي.  بوده استنخودمازندران مربوط به تيره 

 كه ند در بررسي هاي خود نشان داد) 1376(و همكاران 

 جنس گياهي شهدزا و گرده زاي شناسايي 90از حدود 

 مي نخود درصد مربوط به تيره 30شده در استان گيالن 

 مورد درصد گياهان22 )1374(و همكاران اسدي . باشد

استفاده زنبورعسل شناسايي شده در استان مركزي را 

  درصد آنها را مربوط به تيره12 و  كاسنيمربوط به تيره 

 .ند دانستنخود 

دهد كه رنگ گل، ميزان تراكم  ها نشان مي بررسي

هاي گياهي منطقه، شرايط آب و هوايي از قبيل وزش  گونه

در فعاليت باد، دماي هوا و وجود ابر نقش بسيار موثر 

افشاني گياهان  گرده. چراي زنبوران كارگر در منطقه دارد

 گيرد  تيره مينا در اروپا اغلب به وسيله زنبور صورت مي

)Edvard, 1992 .(رسد كه گرده  به اين ترتيب به نظر مي

افشاني به وسيله زنبور يكي از عوامل مهم پراكنش زياد 

 .ها باشد اين تيره نسبت به ساير تيره

ثر گياهان تيره نخود نيز كه بر اساس نتايج بدست اك

آمده از نظر تعداد گونه در اولويت سوم قرار دارد، نقش 

بسيار مهمي در تقويت زمينهاي كشاورزي و مرتعي ايفا 

بر اساس اطالعات موجود گياهان اين تيره ازت . كنند مي

كنند  هوا را جذب و در خاك توسط ريشه ذخيره مي

لذا در احياي مراتع نقش ). 1369 ،ان و همكارعبادي(

 .مهمي دارند

جليليان در مطالعات خود در مورد نقش زنبورعسل در 

گرده افشاني اسپرس نشان داد از نظر عملكرد بذر، قوه 

ناميه و وزن هزار دانه بين گياهان گرده افشاني شده به 

وسيله زنبورعسل با گياهان گرده افشاني نشده و يا 

ه افشاني آنها توسط ساير حشرات صورت گياهاني كه گرد

 معني دار بوده است% 1گرفته بود اختالف در سطح 

 .)1374 ،جليليان و همكاران(

زاده در تحقيقات خود بر روي نقش گرده ... ذبيح ا

افشاني كنجد به وسيله زنبورعسل نشان داد كه ميزان 

افزايش توليد بذر در اثر گرده افشاني به وسيله زنبورعسل 

ذبيح اله زاده و  (معني دار بوده است% 1ر سطح د

 ).1376ن ،همكارا

آوري  هاي گل جمع همچنين در مطالعه حاضر گرده

 نيز با مطالعات حاصل از گير هاي گرده شده به وسيله تله

آوري گياهان به روش مشاهده مستقيم فعاليت  جمع

  .داردمطابقت تا حدودي زنبورعسل روي گياه 
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Abstract  
Pollen grain is an important nutritional source for honey bee. Morphological studies of pollen grains 

are important for identifying of typical growth in past and present. In addition, it is used for basic study of 
special diet provision and identifying original honey from copy. In order to study pollen grains in visited 
plants by honey bee in Fars province, the pollen was collected by making pollen traps in front of colony. 
The pollen was catalyzed according to Erdthman method. All pollen samples were prepared for 
microscopic study and their size measured by micrometer. We can observe different types of pollen 
grains based on morphological characteristics. These types are: Monocolpate, Trizonocolpate, 
Hexazonocolpate, Polypantoporate, Fenestrate, Trizonocolporate. Also according to macroscopic study, 
pollen grains showed different colors. Most of them were yellow, they had different size and colors based 
on season and flower types. 

 
Key words: Polynological, medicinal plants, honey bee, Fars province. 

 


