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 چکیده
میشود.  آوري جمع زنبورعسل توسـط گیاهان مختلف صمغ از می باشـد که زنبورعسـل مهم کلنی هاي جانبی تولید ات از موم بره
دست صورت به ما سرو) در کشور و کاج ) برگ سوزنی گیاهان کاشت میباشد. گیاهان صمغ نوع در بره موم کیفی عامل مهمترین
اثرات مقایسـه به منظور این تحقیق لذا فراوانی دارنـد . گسـترش دنیا در گیاهان پهن برگ و داشـته عمومیت طبیعی یـا کاشـت
برگ پهن گیاهان شـامل منطقه دو منظور گرفت.بدین انجام موم کیفیت بـره و کمیت پهن برگ روي برگ و سـوزنی نـوع گیاه دو
از عسـل کلنی زنبور از موم جمع آوري بره براي شـدند.  انتخاب تهران در نزدیکی تلو و خجیر مناطق ترتیب در به برگ سـوزنی و
بره شد. مستقر 83 بهار در ماه 4 82 و پاییز د ر ماه 2/5 مدت به زنبورعسـل کلنی 10 تعد اد منطقه هر د ر اسـتفاده شـد. روش فیبر
بر علیه باکتري209 شده موم هاي جمعآوري بره باکتریایی ضد فعالیت شدند. توزین و آوري کلنیها جمع از دو هفته یکبار هر موم
در گرم 12/3 و 13/8 ترتیـب به تلو خجیر و در موم بره میانگین مقدار گرفت. بیشـترین Staphylococus مـورد مطالعـه قرار aureus

نتیجه نشـان این .(p<0/01) بود از تلو معنیداري بیـش در خجیر بطور شـده تولید موم بره بود. مقدار هفتـه د و در طـی هرکلنـی
جمع موم هاي بره میدهد. را افزایش موم تولید بره موثري نحو به زنبورعسل کلنی نزدیکی برگ در پهن وجود درختان که مید هد
فنولیکها صمغ (%62)، شـامل: تلو برگ سوزنی میباشد: گیاهان ذیل شـرح به شـدند که نتایج آن 83 آنالیز در بهار آوري شـده
،(%47) صمغ خجیر شامل: برگ پهن گیاهان بود. فالونولها(%3/7) هیدرو دي و فالوانونها و (% فالونولها(7/3 و فالونها ،(%28)
حاصل بره موم باکتریایی ضد اثر بود. (%8/4) فالونول ها و دي هیدرو فالوانونها و و فالونول ها(8/4 %) فالونها فنولیکها (%21)،
تولید موم بره از بازد ارند گی)، غلظـت (حداقل MIC گرم میلی در گرم میکرو 31/25 میزان با خجیر اجتمـاع گیاهـان پهن برگ از
آماري دار معنی اختالف موثرتربود و مذکور باکتري روي بر MICگرم میلی در گرم میکرو 62/5 با برگ تلو سـوزنی گیاهان از شـده
خواص نظر از (تلو) برگ سوزنی وگیاهان (خجیر) برگ پهن میدهد که گیاهان نشان نتایج .(p<0/01) شد مشاهده منطقه د و این در

دارد. بهتري کیفیت برگ پهن گیاهان از حاصل موم بره ولی میباشد، مناسب موم بره تولید براي کیفی

کمیت، کیفیت برگ، پهن برگ، ایران، سوزنی موم ، بره زنبورعسل، کلیدي: کلمات
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 مقدمه
یافتهترین  تکامل و مفیدترین از یکی (Apis mellifera) ــل زنبورعس
بیشماري منافع اجتماعی مندي از زندگی بهره با ــدکه میباش ــرات حش
با یک سو از ــل زنبورعس ــت. اس نموده ایجاد ــت زیس محیط در چرخه را
عملکرد افزایش باعث گیاهان مرتعی و باغی زراعی،  گیاهان افشانی گرده
با تولید د یگر سوي از میگردد و گیاهی مراتع ــش پوش و بقاي محصوالت
شاهانه، مانند ژله کلنیها میباشد و تولیدات دیگر تولید اصلی که ــل عس
ــه ارمغان ــان ب انس براي ــماري فواید بیش و....... موم ــوم، بره م ــرده، گ

میآورد.
رنگ عموماً به ــه ک معطر و موم ــه ب ــبیه ــت ش اس مادهاي موم بره
ــل زنبورعس دریچه پروازکلنیهاي جلوي غالباً در و بوده زیتونی ــبز س
گلها تولید ــهد از ش ــل که عس برخالف ماد ه ــود. این میش ــاهد ه مش
گرده سبد د ر آنرا وزنبورعسل ــده تولید ش ختان از صمغ در می گردد ،
تولید موم ــره ب زنبوران،  ــایر س کمک با ــپس وس کرده حمل کند و به
صیقلی ضدعفونی و ــور به منظ ــل زنبورعس کلنی در بره موم ــد. میکن

تنک درزها،  و ــیارها ش نوزادان، پر کردن پرورش ــلولهاي س کردن
مانند بزرگی حیوانات و ــرات حش کردن مومیایی و پرواز دریچه کردن
ــدهاند ش ــته کش و کرده کندو نفوذ داخل ــه ب که ــا مارمولک ی ــوش م

میشود(11،2). استفاده
ــد که به می باش ــل زنبورعس فرعی فرآورده مهمترین از موم یکی بره
کار برد جهان مختلف ــورهاي کش در آن ــی کش میکروب خواص ــطه واس
اشکال امروزه به و داشته بیماريها از برخی درمان و در بهداشت وسیعی
دندان، کرمهاي خمیر پماد، صابون، کپسول، قرص، از قبیل: مختلف
میشود(19،2). یافت ازکشورها ــیاري بس در و… آد امس رژلب، صورت،
تنه، روي ــده ش رزین تولید یا صمغ ابتدا بره موم تولید ــل براي زنبورعس
از و پس کرد ه آوري جمع گرد ه سبد در را گیاهان جوانه و ، برگ شاخه
با موم، کردن و مخلوط کلنی دیگر زنبوران با کمک کندو به داخل حمل

میکند. تولید موم بره
درجه 45 -25 در همانند موم موم بره (13) Hepburn گزارش به
سختتر برابر هفت موم ــتحکام، اس نظر از نرم میشود ولی گراد ــانتی س

Pajouhesh & Sazandegi No 77 pp: 

Comparison of quantity and quality of propolis produced by gymnosperms
and angiosperms plants in northeast of Tehran, Iran.
By: Afrouzan, H. and  Tahmasebi, Gh. Honeybee Dept, Anim. Sci.Res.Inst.Karaj, Iran.  Bankova V. Phytochemistry 
of Natural Products, Inst. Org. Chemistry, Bulgaria Acad. Sci. Bigdeli, M.Natural and Anim.Res. Center.Khojir, Iran.
Propolis, one of the important products of honey bee, is gathered by bees from gum of various plants. The 
kinds of resinous plants are the most important factors on the quality of propolis. Plantation of cypress trees 
are usual in Iran, and also poplar plants have more expanded in all over the world. Therefore, an experiment 
was conducted to compare the effects of two kinds of plant sources (gymnosperms and angiosperms) 
on quantity and quality of propolis. For this purpose, two areas with poplar (angiosperms) and cypress 
(gymnosperms) plantations were selected in Khojir and Telo located at near Tehran, Iran respectively. The 
fiber plate method was used to collect the propolis in the colonies. Ten honeybee colonies were placed in 
each area for 2.5 months in Autumn 2003; and 4 months in Spring 2004; The propolis was collected from the 
colonies at two weeks interval. The collected propolis of colonies was weighted. The antimicrobial activities 
of propolis samples were tested against Staphylococcus aureus to compare bioactivity of propolis.The 
highest amount of propolis in Khojir and Telo was 13.8 g and 12.3 g per hive for two weeks, respectively. 
The quantity of propolis produced in Khojir was significantly higher than that of Telo (p<0.01). It is 
indicated that the presence of poplars trees near the hives could be effective to increase propolis production. 
The analysis of propolis collected in April 2004; are as follows: Telo:Balsam 62%, total phenolics 28% (by 
the Folin- Ciocalteu methods), total flavones and flavonols 7.3% (by the ALCL3 methods), total flavanones 
and dihydroflavonols 3.7% (by DNP methods). Khojir: Balsam 47%, total phenolics 21%, total flavones and 
flavonols 8.4%, total flavanones and dihydroflavonols 4.6%. The antibacterial activity of the Khojir propolis 
samples against Staphylococcus aureus (31.25 mgr/ml, MIC) was stronger than that of the Telo propolis 
samples (62.5 gr/ml, MIC). The results of our study indicated that the gymnosperms plants (poplar) and 
Angiosperms plants (cypress) have good quality for propolis production, but poplar plants are better than 
latter (p<0.01).

Keywords: Honeybee, Propolis , Iran, Quantity, Quality, Gymnosperms, Angiosperms
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استن اتیلیک، الکل مانند آلی حاللهاي بره موم در ــد. میباش بره موم از
بطور بره موم ــیمیایی ش ترکیب ــود. میش حل به مقادیر متفاوت بنزن و
د رصد 10 23-35 درصد موم، رزین، یا –55 درصد صمغ 45 از متوسط
مواد درصد سایر موادآلی و 5 درصد گرده و 5 یا فرار، روغنهاي ضروري
و...) آهن ــا، روي، ویتامینه ــید، اس بنزوئیک ، کالتونها معدنی(کتونها،

است(6). شد ه تشکیل
ابتدا ــده چراکنن یا ــن مس (19) زنبوران Meyer ــزارش به گ ــا بن
پاهاي ــیله را بوس جوانه گیاهان از ــده ش تراوش صمغ یا رزین تکههاي
بوسیله آنها را ــپس س می کنند ،  جدا ــته و شکس دهانی وقطعات عقب
نهایت و در آن میدهند به مانند حبه ــکل وش کرده نمناك دهان بزاق
در پاهاي د اخل سبد گرده را در پاها حبهها به کمک بوسیله آروارهها و
Ghisalberti می کنند. به گزارش ــل حم و کند به و داد ه قرار ــی عقب
در محلی ــوالً در معم ( (صمغ موم ــره ب آورنده ــور زنب ــکاران(10) هم و
خود پاهاي از روي صمغ براي جدا کردن و قرار گرفته کندو ــف ک روي
کار این در نیز دیگر زنبورهاي است ممکن میکند ، صرف وقت مدت ها
را موم بره د رصد اینکه حدود ، 35-23 توجه به با ــد. ــه آن کمک کنن ب
تولید جوان زنبوران باکمک موم بره به صمغ تبدیل می دهد تشکیل موم

موم انجام میپذیرد. کننده
در ــوم م بره کاربردهاي ــورد م در ــز نی زیاد ي ــیار بس ــات تحقیق
همکاران و Aso ً ــرا اخی و ــه پذیرفت انجام ــان ــاي انس بیماریه ــان درم
گزارش نمودهاند. را خون ــرطان س روي بیماري بر موم بره اثرات (4)
36 تعداد عضالنی ــتم سیس التهابهاي براي درمان (8) Christova
رنج بدن ــف مختل ــمتهاي قس مفاصل عضالنی دردهاي از ــه بیمار ک
به بنا یافت. دست مطلوبی نتایج به و کرد استفاده موم بره از میبردند
فالونوئید ــی از ناش موم بره باکتریایی ضد اثر (9) Debuyserگزارش
ــا به بن ــد. آن میباش موجود در ــترهاي اس و ــید هاي حلقوي اس ــا، ه
دنیا700 موم در بره ساالنه مصرف (20) همکاران و Pereira گزارش
تقریباً مقدار این از ما کشور متاسفانه میباشد که سال در تن 800 تا
توري پوشش روش ــتفاده از اس (14) با Iannuzi ندارد. ــهمی س هیچ
(15) با Iannuzi ــد نمود. تولی موم بره گرم 56-21 ماه 3 ــدت م در
طی در ــره موم ب گرم 10-7 ماه مقد ار د ر2 ــل از تله رولندب ــتفاده اس
(18) Amato و Martines کرد. تولید موم بره 10 روز هفته تا یک
با ماه 7 مدت در ــل زنبورعس کلنی هر از موم بره گرم 163-35 مقدار

روش پوشش توري تولید کردند. استفاده از
و Kolankaya و (11) ــکاران هم Gonzales و گزارش به ــا بن
عامل مهمترین موم بره در فالونوییدهاي موجود (16) میزان همکاران
منظور (17) به همکاران و Kosalec ــد. میباش آن کیفیت تعیین در
جمع را زاگرب ناحیه مختلف 10 تعداد موم موم بره بره کیفیت تعیین
موم این ــره درب موجود فالونوییدهاي ــرات تغیی دامنه ــزان می و آوري
و همکاران Chichang کردند. گزارش درصد 26 تا 5 بین ناحیهها را
کشور از متفاوت منطقه موم 3 بره در فالونوییدهاي موجود میزان (7)
از ــک منطقه ی بره موم در موجود ــاي فالونویید ه ــا میزان ب را ــوان تای
صد در ــترین بیش د اد و قرار ــه مقایس مورد از چین منطقه دو و برزیل
با برزیل از کمترین ــد و د رص 24/91 با ــور تایوان را از کش ــد فالونویی

نمود. درصد گزارش 10/38

ضد خاصیت ــواره هم ــکاران(5) هم و Bosalec ــزارش ــه گ ب ــا بن
ــت، داش خواهد مختلف وجود مناطق بره مومهاي تمامی در ــی باکتریای
میگردد موم بره وارد ــل زنبورعس طریق از از این خاصیت ــی زیرا بخش
ضد خاصیت میزان گیاهی بر ــش پوش جغرافیایی مختلف مناطق در ولی
از خارج در ــوم م بره گرم) هرپوند (454 ــت. گذار اس تأثیر ــی باکتریای
قیمت موم و کیفیت بره خرید ار ــور کش به بسته دالر 26-6 بین ــور کش
اخیرنگرش سالهاي (12). در ایران علیرغم اینکه در طی میشود گذاري
کرده تغییر بره موم جمله از ــل د یگر کلنی زنبورعس تولیدات به ــبت نس
میلیون بر2/5 بالغ وجود به باتوجه میباشد. نیاز ــتري بیش توجه به ولی
موم بره تولید گرم 50 حد اقل ــاب احتس با ــور و کش صنعتی در کندوي
بالقوه توانمندي یک عنوان محصول میتواند به این تولید هرکندو ــراي ب
ــرار گیرد. در ق مورد توجه ــورداري زنب صنعت در درآمد ــراي افزایش ب
به پرواز د ریچه جلوي در ــال ــرد س س فصول د ر موم بره حالت طبیعی
موم بره تولید لذا ــود . میش گرفته بکار ــرما س نفوذ از جلوگیري منظور
پرواز مقدار جلوي دریچه در ــد ه تولید ش موم بره آوري جمع ــق طری از
قطعاتی با مومها بره معموالً این اینکه ضمن نمیباشد، مالحظهاي قابل
بر کندو کردن تمیز هنگام به که مواد زائدي و زنبوران اجساد ــه الش از
برخورد ار کافی ــت از مرغوبی ــتند هس همراه می ماند باقی موم ــره ب روي
روشهایی موم، بره تولید افزایش منظور به که ــت اس ضروري و نبوده
بررسی مورد افزایش میدهند را تولید و میزان سهل آنها ــت که برداش
را موم براي تولید بره الزم صمغ ــل عس اینکه زنبوران به نظر قرار گیرد.
تا ــد ش میکنند در این تحقیق تالش گیاهان مختلف جمع آوري روي از
از برگ ــوزنی س و برگ پهن گیاهی ــش با پوش مناطق در موم بره تولید
ضدباکتریایی اثر و ــا فالونوییده (میزان وکیفی کمی(مقدار تولید ) ــر نظ

گیرد. قرار مقایسه مورد موم) بره

روشها و مواد
خجیر و تلو منطقه دو در تولیدي موم بره میزان – بررسی الف

ــمال شرقی  واقع در ش خجیر و تلو منطقه دو تولید بره موم براي
استفاده مورد برگ پهن برگ و ــوزنی براي س ترتیب تهران به ــتان اس
از عسل زنبور کلنی ــت بیس تعداد 82 ــط تابستان اواس در قرار گرفت.
ــان قاب، یکس ــت هش جمعیت با تایی ده گروه دو در ژنتیکی توده یک
حد ود که تلو پارك جنگلی و خجیر مرکز تحقیقات در و ــد ه ش ــازي س
اجتماع دو فاصله شدند. مستقر ــتند فاصله داش از یکدیگر 20 کیلومتر
در زنبوران بود،  پرواز بیشتر از شعاع برگ وپهن ــوزنی برگ س گیاهی
ــش فیبري بر پوش ر ــتقرا اس روش از موم تولید بره براي تحقیق ــن ای
است ذکر به الزم شد. ــتفاده اس ــل زنبورعس در کلنی هاي روي قاب ها
بره ــد تولی بهترین روش ــدن ش ــخص مش قبلی براي ــق تحقی در ــه ک
.(1) بود روشهاي دیگر از فیبري بهتر ــش پوش روش از ــتفاده موم، اس
کاردك از فیبر ها روي ــده از تولید ش ــاي مومه بره آوري ــراي جمع ب
محل زنبورستان در فیبر سطح روي از موم بره ــیدن و تراش زنبورداري

گردید. استفاده
ــش  پوش با دو منطقه در موم بره تولید ــه مقد ار منظور مقایس به
مذکور ــده در مناطق ش تولید مومهاي بره آوري جمع متفاوت گیاهی
نوبت پنج د ر 1382جمعاً سال ــتان بس تا اواخر از و هفته یکبار هر دو

... بره وکیفی کمی مقایسه
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برداري نمونه 83 ــال س بهار اوایل در ً مجددا همچنین پذیرفت. ــام انج
پس موم بره نمونه هاي ادامه یافت. سال 83 تابستان ــط تا اواس و آغاز
بره اینکار، شدند. براي توزین ــاس حس ترازوي ــیله بوس آوري جمع از
فیبري ــش ــطح پوش س زنبورداري از اهرم ــتفاده از اس با هرکلنی موم
آوري) تاریخ جمع و محل د رج فریزر (با ــه داخل کیس د ر ــیده و تراش
خنک و تاریک خشک، محلی د ر و ــده پاکت قرارد اده ش در ــپس س و

شدند. نگهداري
ثبت  Excel نرم افزار توسط ابتدا موم بره حاصل ازبرداشت  دادههاي
آزمون طرح فاکتوریل و قالب افزار SPSS در نرم ــتفاده از با اس ــپس س و

گرفت. قرار آماري وتحلیل تجزیه مورد دانکن

تولیدي مومهاي بره کیفی و باکتریایی ضد خصوصیات بررسی ب-
ــترین مثبت بیش گرم باکتر یهاي روي موم بر بره ــه اینکه ب توجه ــا ب
باکتري روي ــر ب موم بره ــی باکتریای ضد اثر ــا دنی و در ــته را داش ــر تأثی
براي تحقیق این در لذا است، ــید ه اثبات رس Staphylococcus به aureus
ــتفاده اس باکتري این از موم بره ضد باکتریایی خواص ــه مقایس و ــی بررس

گردید (13).
آزمایشگاه  در آوري شده جمع مومهاي بره باکتریایی در ضد  خواص
شد. انجام Bankova ــور پروفس توسط بلغارستان کشور گیاهی ــیمی ش
باکتري ــر روي ب موم هاي دومنطقه ــره ب ــد باکتریایی ض ــه خواص مقایس
باکتریایی ــد ض فعالیت ــت. پذیرف ــورت ص Staphylococus aureus 209
چاهک در ــار آگار انتش روش ــا ب ــور مذک ــق مناط موم ــره ــاي ب نمونه ه
کار این براي ــت. گرف قرار ــی ارزیاب ــورد م (agar well diffusion assay)
درجه د ماي 37 در سلول 10×106 mlــیون سوسپانس حالت د ر باکتريها
همراه عصاره حاصل به ــت آگار کش محیط و پلیت روي بر گراد ــانتی س
70 حالل با قبال" ــه ک برگ پهن و برگ ــوزنی س گیاهان موم هاي ــره ب از
ساعت 24 به مدت متفاوت غلظتهاي در بود شده درصد اتانول استخراج
از یک ــره موم هر ب بازدارند گی غلظت حداقل MIC1 ــا ــد ت گرفت ش قرار
گردد (3، تعیین باکتريها ــده در اطراف ش ایجاد هاله توجه به با مناطق
کاي مربع از موم بره بازدارند گی غلظت حداقل آماري ــز آنالی براي (9 ،4

استفاده شد. (Chi- Square)

 ،(Folin-Ciocalteu) روش از فنولیکها ــدار مق اندازهگیري براي
مقدار ــري اندازهگی ــراي ب و (ALCL3)از روش ــا فالونوله و ــا فالونه

ــد. ش ــتفاده (21) اس DNP روش فالونول ها از دي هیدرو و فالوانون ها

بحث   نتایج و
خجیر: و تلو منطقه دو در تولید شده موم بره میزان مقایسه الف-

در برگ پهن ــان از گیاه ــده ش آوري جمع موم بره از حاصل ــج نتای
برداشت یکبار هفته دو که هر تلو در منطقه برگ سوزنی و خجیر منطقه
این در ــت. اس شد ه داده ــان نش 1 ــماره ش نمودار د ر بود ــد ه ش توزین و
براي منطقه در هر ــف مختل کلنیهاي در موم تولید بره ــن نمود ارمیانگی

است. شده ارائه مختلف زمانهاي
 (p<0/01) معنیداري 82 اختالف ــال س در موم بره تولید نظر از
ــد. به ش ــاهده مش منطقه د و د ر موم بره تولید ــن ــزان میانگی می ــن بی
تلو منطقه از ــتر بیش برگ پهن گیاهان در موم بره تولید دیگر ــارت عب
موم ــن تولید بره مقدار میانگی ــترین بیش برگ بود. ــوزنی س گیاهان با
هرکلنی در ــرم میزان 11/6گ با برگ گیاهان پهن ــاع اجتم به ــوط مرب
تولید بره ــن میانگی مقدار ــترین بیش 82 بود. ــال س ماه ــهریور ش در و
در هرکلنی گرم 8/4 ــرگ ب ــوزنی س گیاهان اجتماع با منطقه در ــوم م
رویش که عد م ــال 82 بود. به نظر میرسد س ماه ــهریور ش به مربوط و
کمبود منابع ــرگ و ــوزنی ب س د رختان و زیر اطراف در علفی ــان گیاه
میزان در کاهش موثر عوامل ــوران یکی از زنب براي کافی وگرده ــهد ش

برگان باشد. در منطقه سوزنی موم تولید بره
پاییز اواسط تا ماه ــهریور ــط ش اواس از موم روند کاهش تولید بره
همچنین و ــرده گ و ــهد ش کاهش طبیعی ــد رون ــد با می توان 8213
در پاییز زنبوران جمعیت کاهش نتیجه در و هوا دماي ــردتر شدن س
با اندازهگیري همراه موضوع این است الزم ولی باشد. ــته داش ارتباط
در ــري فیب ــش پوش ــتفاده از اس گیرد. قرار ــی بررس مورد ــت جمعی
ــد بره ــبی براي تولی مناس کننده ــک تحری عامل ــال س ــرد  س فصول
جمعیت کاهش با دیگر عبارت به ــماره1). (نمودار ش ــد  نمیباش موم
باعث هوا ــدن ش ــرد س کاهش مییابد و بره موم تولید مقدار کلنی ها
افزایش و فیبري ــش پوش ــطح س در موم بره تولید کلنیها به تحریک

83 و هاي82 سال تهران- استان در واقع تلو و خجیر فیبري در مناطق پوششهاي از استفاده با هفته دو عسل در مدت زنبور کلنی هر از موم بره تولید میانگین نمود ار1-
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است. نشده تولید آن
در  ــت برداش مرحله 5 از پس موم بره تولید میانگین به نتایج مربوط
میانگینهاي دو منطقه بین اختالف معنی دار وجود از حاکی نیز 83 سال

.(p<0/01) بود برداشت نوبتهاي تمامی در
پهن گیاهان اجتماع به مربوط موم بره تولید میانگین مقد ار بیشترین
هرکلنی 35/ 12 گرم در 84/ 13 و میزان ترتیب با سوزنی برگ به و برگ
در موم بره میانگین تولید د رحالیکه شد. مشاهده ــال 83 س خرداد ماه در
9 و 11 ترتیب به د ر سال 83 سوزنی برگ پهن برگ و گیاهان با منطقه

8/4 گرم بود. ترتیب6/ 11 و 82 به و در سال گرم
روند و ــد ه ش آغاز ــط فرورد ین ماه اواس از ــال83 س موم در تولید بره
ــت اولین برد اش از پس می دهد که ــان نش منطقه در هر دو موم بره تولید
خرداد ــط اواس تا موم بره ــد تولی ــاه بتد ریج میزان م ــت اردیبهش اول در
آغاز موم بره تولید نزولی در ــیر مجدداً س آن از پس و یافته افزایش ــاه م

است. گردیده
منطقه  در موم تولید بره تدریجی افزایش ــد که علت میرس نظر به
این از پس باشد. بهار گرده در و شهد طبیعی افزایش روند د لیل به مذکور
جمع به گرایش با ماه خرداد ــط اواس موم از ــیر نزولی تولید بره س مرحله
د رهر موم بره تولید همراه شده و موجب کاهش کلنیها د ر ــل عس آوري

گردید. گیاهی اجتماع دو
اواخر در ــو) (تل برگ ــوزنی س گیاهان اجتماع در موم بره ــت برداش
با بود که ــراه هم ــطح فیبر س در تولید موم ــمگیر افزایش چش خرداد با
و موم بره عدم تولید باعث ــد و ش همزمان کندو در ــروع عسل آوري ش
فیبر ــطح زنبوران بجاي بره موم س بطوریکه ــد،  ش موم بره توقف تولید
دیگر70 ٪ برخی در و ٪ 50 کلنیها از برخی د ر می کرد ند. پر موم را با
گیاهان د اراي اما در منطقه بود. شده با موم پر پوشش سطح ٪ 100 تا
یافت شدت مرد اد ماه اوایل از کلنیها در آوري ــل عس زمان برگ، پهن
مرداد ماه ــل اوای منطقه تا این د ر موم ــره ب ــت برداش دلیل به همین و
1 مشخص شماره نمود ار ــی بررس با پذیرفت. انجام ــت مرحله) هش در )
خرداد د ر در مناطق مذکور موم بره ــترین میزان تولید که بیش ــود میش

ــت. اس ــتآمده بدس ماه ــهریور و ش ماه
 (p<0/01) معنیداري اختالف که د اد نشان نیز میانگینها مقایسه
ماههاي د ر خجیر وتلو کننده تولید کلنیهاي موم تولید بره میزان ــن بی
با ترتیب و بهار(به ( هرکلنی در ــرم گ 5/54 97/ 8 و با ترتیب ــه پاییز(ب
دو هر د ر ــن همچنی ــت. وجود داش در هرکلنی ) ــرم گ 8/9 11/55 و7
در موم ــره ب تولید میزان بین دار ــی اختالف معن تلو و ــر ــه خجی منطق
شد ــاهده مش مورد مطالعه ماههاي ــایر س با تولید میانگین خردادبا ماه
بیشترین مناطق این در که ــت انتظار داش میتوان نتیجه در .(p<0/01)
(خرداد بهار در ــش فیبري پوش روش از ــتفاد ه اس با موم تولید بره مقدار

باشد. برداشت قابل ماه)
ماه 3 مدت د ر توري روش پوشش ــتفاده از اس (14) با Iannuzzi
هر کلنی از موم بره گرم 9-4 تقریباً که تولید نمود موم بره 21-56 گرم
از میانگین تولید مقدار بودکه این تولید کرده دوهفته زنبورعسل درطی
ــوزنی برگ (تلو)کمتر س (خجیر)و برگ پهن گیاهان د ر ــوم م بره تولید
مقدار ماه در2 ــل رولندب تله از ــتفاده اس با (15) Iannuzzi ــد. میباش
تولید کرد که موم روز بره 10 تا هفته طی یک در موم ــرم بره گ 10-7

ایران سوزنی برگ برگ و پهن مناطق د ر شده موم تولید میانگین بره با
(18) Amato و Martines ندارد. چندانی ــاوت وتف بوده برابر تقریباً
با ماه 7 مدت در ــل زنبورعس کلنی هر از موم بره گرم 163-35 ــدار مق
گرم 12 – برابر 3 که تقریباً کرد ند توري تولید پوشش از روش استفاده
میانگین تولید از ــا میانگین آنه و بود دو هفته تولید مدت د ر ــوم م بره
توجه ــن با بنابرای ــد . میباش کمتر مطالعه منطقه مورد دو هر ــده در ش
بره تولید که براي گرفت نتیجه ــوان ــی میت این بررس از نتایج حاصل به
داراي مناطق ــرگ (خجیر) از ب پهن گیاهان اجتماع مناطق داراي ــوم م
براي بهتري و پتانسیل بوده مناسبتر ــوزنی برگ(تلو) گیاهان س اجتماع

د ارند. موم بره تولید

تولیدي مومهاي بره کیفی و ضدباکتریایی خصوصیات مقایسه ب-
تلو و موم هاي مناطق خجیر بره باکتریایی آزمون خاصیت ضد ــج نتای
ــد ه ش 1 ارائه ــماره ش جدول در Staphylococcus aureus باکتري روي بر

است.
اجتماع از شده آوري موم هاي جمع ضدباکتریایی بره خواص مقایسه
(تلو) نتایج ــرگ ب ــوزنی س گیاهان اجتماع و (خجیر) پهن برگ ــان گیاه
موثر باکتري این روي بر گیاهی اجتماع دو هر مومهاي بره که داد نشان
غلظت حد اقل با خجیر ــرگ ب پهن گیاهان اجتماع بره موم ولی ــد، بودن
با کیفی نظر از ــرم، گ میلی در گرم ــرو 31/51 میک (MIC)ــی بازدارند گ
داراي منطقه شده در تولید موم ازبره بهتر (p<0/01) معنید اري اختالف
میلی در گرم میکرو 62/5 بازدارندگی حداقل با تلو برگ ــوزنی س گیاهان

بود. (MIC) گرم
ضد خاصیت همواره ــکاران(1995) هم و Bankova به گزارش ــا بن
زیرا خواهد داشت، وجود مختلف مناطق مومهاي بره در تمامی باکتریایی
ولی در موم میگرد د وارد بره ــل زنبورعس طریق از خاصیت این از ــی بخش
ضد باکتریایی خاصیت بر میزان پوشش گیاهی جغرافیایی مختلف مناطق

است. گذار تأثیر
اجتماع از ــده آوري ش جمع مومهاي بره از ترکیبات منظور اطالع به
مقدار ( (خجیر ــرگ ب پهن گیاهان اجتماع و ــو) (تل برگ ــوزنی ــان س گیاه
هیدرو دي و فالوانون ها همچنین و فالونولها و فالون ها ها، فنولیک صمغ، 

است. شده ارائه 2 شماره جد ول در فالونولها
موجود ــغ صم یا رزین میزان که ــود میش ــاهده مش 2 جد ول در
صمغ ــزان می از کمتر ــیار بس (٪47 ــر ( خجی ــه منطق ــوم م ــره ب د ر
ضد خواص نظر از ــی ول بود (٪62) تلو ــه منطق موم بره د ر ــود موج
با تلو منطقه از ــر برگ بهت پهن ــا گیاهان خجیر ب ــه ــی منطق باکتریای
چسبناك معیار و ــی فیزیکی بررس بنابراین بود. برگ ــوزنی س گیاهان
مرغوبیت و بودن بهتر ــالك م موم بره در زیاد صمغ ــتن داش و بود ن
ــد. میباش کنند ه صمغ تعیین ــت و کیفی گیاه نوع ــوده و نب موم ــره ب
.(18 ــند(7، میباش موم بره کیفیت تعیین در اصلی کلید فالونوییدها
که داهمانگونه ــاي گیاهی د اروه کیفیت د ر مهمی نقش ــا فالونوییده
و (٪ و فالونولها(8/4 فالونها میزان ــود می ش ــاهده مش 2 جدول در
به مجموع که فالونولها (٪4/6) ــدرو هی دي و ــن فالوانونها همچنی
ــتر از خجیر(13٪) بیش در ــود میش اطالق ترکیبات فالونوییدها ــن ای
تلو(28 ٪) در فنولیک موجود ترکیبات ــزان می ولی بوده (٪8/3) ــو تل
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گیاهی پوشش بازدارندگینوع اثر برمیکرو گرم MICحداقل گرم میلی حسب بر بره موم

a 31/25پهن برگ

برگ b62/5سوزنی  

ترکیب تلوخجیرنام

62٪47٪صمغ

ها 28٪21/1٪فنولیک

ها فالونول و 4/6٪8/4٪فالونها

هیدرو دي و فالوانونها
ها فالوانول

٪4/6٪3/7

نظر از اینکه به با توجه براین بنا ــد، میباش خجیر(٪21/1) از ــتر بیش
(p<0/01)داري معنی اختالف با خجیر باکتریایی منطقه ضد ــواص خ
فالونوییدي ترکیبات ــه ک ــود میتوان اظهار کرد ب تلو منطقه از ــر بهت
کیفیت تعیین ــی در فنولیک ترکیبات به ــبت مهمتري نس ــیار بس نقش
ــده انجام ش و تحقیقات ــات گزارش با این نتیجه میکنند. ایفا موم بره
کیفیت تعیین د ر عامل مهمترین ــا فالونوییده اینکه بر  مبنی دنیا د ر

.(18 ،13 دارد(7، مطابقت می باشد موم بره
ــه ناحی 10 ــداد تع ــوم م ــره ب (17) ــکاران  هم و Kosalec
فالونویید ــرات تغیی د امنه ــزان می و آوري را جمع ــرب ــف زاگ مختل
میانگین و ــد د رص 26 تا 5 بین را ناحیه ها این ــوم م دربره ــود موج
و Chichang ــرد . ــد گزارش ک د رص 19 را ــا آنه ــاي فالونوییده
منطقه 3 ــوم م بره در موجود ــاي فالونوییده ــزان (7) می ــکاران هم
بره د ر موجود  ــاي فالونویید ه میزان با را ــوان تای ــور از کش متفاوت
قرار ــه مقایس مورد  چین دو منطقه از و ــل برزی از منطقه یک ــوم م
24 /91 ــا  ب ــور تایوان کش از را فالونویید ــد ص ــترین در داد و بیش
میزان ــه نمود.مقایس ــزارش 10 ٪ گ /38 با ــل برزی از ــن کمتری و ٪
و ــر(٪13) خجی مناطق ــاي  مومه ــره ب در  ــود موج ــاي فالونوییده
ي سایر کشورها ــده در ش گزارش فالونوییدهاي میزان با (٪8 تلو(3/
بره باکتریایی در خاصیت ضد ــاهده و مش گزارش این د ر ــد ه ش ذکر
کرد که اظهار میتوان مورد  منطقه دو هر از ــده ش آوري جمع موم
اجتماع ولی ــند،  میباش ــب مناس موم بره تولید براي منطقه د و هر
معنی ــالف خت با ا کیفی و ــی کم ــر ازنظر خجی ــن برگ په ــان گیاه
براي تلو ــرگ ب ــوزنی س گیاهان اجتماع به ــبت نس (p<0/01)داري

می باشد. مناسبتر موم بره تولید

پاورقیها
1- Minimal Inhibitory Concentration
3- Ghisalberti 
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