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  چکیده

خواص عسل یک ماده مغذي بی نظیري می باشد که داراي . زنبورهاي عسل به خاطر تولید عسل اهمیت زیادي براي زنبورداران دارند  
زنبور عسل بیشتر به خاطر تولید عسل مورد توجه انسان ها می باشد در حالی که ارزش گرده افشانی این . درمانی زیادي می باشد

تولیدات زنبوران عسل شامل عسل، موم، بره موم، گرده، ژل رویال و . حشره در کشاورزي بسیار بیشتر از ارزش تولید عسل می باشد
زمینه هاي تغذیه اي، پزشکی،  محصوالت داراي ارزش منحصر به فرد بوده و کاربردهاي زیادي در این ک از غیره می باشد که هر ی

  .هدف از این مطالعه بیان اهمیت زنبور عسل در کشاورزي ارگانیک می باشد. آرایشی و دیگر بخش ها دارد
  

  فوایدزنبور عسل، کشاورزي ارگانیک،  :کلید و اژه ها
  

  مقدمه
اي و ی از مهمترین گرده افشان کننده گیاهان می باشد به طوري که رشد و نمو و بقاء بیشتر گیاهان زراعی و علوفهزنبورعسل یک    

هاي هاي نادر و کمیاب و گونهحفظ تنوع گیاهی خصوصا گونه. درختان میوه بستگی به گرده افشانی توسط این حشره مفید دارد
نی زنبورهاي عسل حتی در مقایسه با گرده افشانی محصوالت کشاورزي نیز داراي گیاهی در معرض خطر انقراض توسط گرده افشا

عالوه بر این، تولید عسل، استفاده از . ها تنوع زیستی به خطر خواهد افتادزیرا در اثر از بین رفتن این گونه. اهمیت بیشتري می باشد
ها هاي ژل رویال در درمان انواع سرطان، استفاده از پروتئین)جوانی ژل(ها، تولید ژل رویال زهر زنبور عسل در درمان برخی از بیماري

هاي بسیار قدیم در ایران پرورش زنبورعسل از زمان.  کندو افزایش سیستم ایمنی بدن انسان اهمیت زنبورعسل را بیشتر آشکار می
  .رایج بوده است

 
  )1( عسل

عنوان یکی از پر مصرف ترین فرآورده هاي غذایی و دارویی شناخته شده عسل از دیر باز در خدمت سالمت بشر بوده است و به    
شهد مایعی شیرین بوده که داراي مقدار زیادي   .شودها ساخته میاي شیرین است که توسط زنبور عسل از شهد گلعسل ماده .است

آنزم هاي  موقع آوردن شهد به کندو زنبوها. رندآوزنبورها این مایع را در چینه دان خود ذخیره کرده و به کندو می. باشدساکارز می
 5-80شهد شامل . شودکنند موقع رسیدن به کندو  بیشتر ساکارز شهد به گلوکوز و فروکتوز تبدیل میهضم کننده را به آن اضافه می
هاي شان عسل سلول شهد در. باشدبنابراین منبع کربوهیدرات کندو می. درصد پروتئین دارد 0.02درصد شکر بوده  و کمتر از 

زمانی که مقدار آب باقی مانده . شوندجایگذاري شده و زنبورها با استفاده از حرکت دادن سریع بال هایشان باعث تبخیر آب شهد می
درصد  95. کنندها را کالهگذاري میدرصد رسید ترکیب مورد نظر عسل خوانده می شود و زنبورها این سلول 18در شهد به کمتر از 

عالوه بر این منو . دهددرصد این قند ها را فروکتوز و گلوکز تشکیل می 85تا  80ه ي خشک عسل را قند ها تشکیل داده اند و ماد
از عسل به عنوان جایگزینی براي شکر، در صنایع نوشابه وانواع . ساکاریدها و مقداري قند دي ساکارید ساکارز نیز در آن وجود دارد
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و  ,B2, B6, B5, A, E K, C( هاي عسل در صنایع آرایشی کاربرد فراوان داشته و داراي ویتامین. فاده کرداست توانها مینوشیدنی
  همچنین داراي انواع پروتئین، اسیدهاي آمینه، اسیدهاي آلی مثل اسید فرمیک ومشتقات کلروفیل و . می باشد) پریدوکسین ونیاسین

کلسیم، پتاسیم، سدیم، منگنز، آهن، فسفر، : شامل  الح معدنی در عسل فراوانند ازجمله ام. هاي معطر می باشدمقداري آنزیم و رایحه
   .کند متفاوت استترکیبات عسل بسته به نوع گلی که زنبور از آن استفاده می. باشدگوگرد و ید می

  
  )2( بیماري ها هاي عسل در درمانویژگی

ر عسل براي پیشگیري از بیماري دیابت مفید است، منبع بسیار خوبی از آنتی شود، نوع قندهاي موجود دبه راحتی هضم میعسل      
هاي قلبی مهم است، سطح کالري آن پایین است، در مقایسه با سایر مواد قندي بیماري اکسیدان است و در جلوگیري از سرطان و

سازي ملکول  با آزاد. سرعت در خون پخش می شودگردد، به انرژي زایی باالیی دارد ولی باعث ایجاد چاقی نمی. کالري کمتري دارد
شود، مصرف روزانه کند و مانع بروز خستگی میقند در بدن است کمک می قند به عملکرد بهتر مغز که اصلی ترین مصرف کننده

ب گردد، موجخوابی وخستگی و از بین رفتن تنش وفشردگی عضالت میمقداري عسل باعث کاهش استرس و اظطراب، رفع بی
دارد، شادابی پوست کاربرد  هاي پوستی، حفظ زیبایی وناراحتی جلوگیري از پیري زودرس می شود، در درمان لک و بهبودي حافظه و

شود، با رقیق کردن خون و تنظیم جریان خون مانع بروز  هاي کهنه استفاده میانواع زخم ، زخم بستر ودر درمان انواع سوختگی
صدا مؤثر است، در  در بهبود آوا و. یماري هاي ریوي مورد استفاده استب ین می شود، در درمان سرفه ومشکالت عروقی و تصلب شرائ

-به گرم کردن بدن در سرما کمک می. رودبکار می  و یبوست  مداواي انواع زخم معده، ترشی معده، سوزش معده، عفونت معده و روده 
  .کند

  
 ژل رویال  

پس از اینکه زنبورها مقدار  ).3(باشد فارینگئال و ماندیبوالر زنبوران عسل پرستار می لیک و هایپوفاژل رویال محصول اصلی غدد س     
شروع به تولید ژل رویال از غدد مذکور کرده و اقدام به  روزگی 7-10در سن  زیادي گرده که غنی از پروتئین ها بوده را مصرف نمودند

، )60-70(%، آب )3-7(%ها اي شامل پروتئینیک سیستم چند ماده ژل رویال .کنندتغذیه ملکه و الروهاي جوان با ژل رویال می
ژل رویال نقشی اساسی در رشد ). 5و4(باشد ها میاسیدها و ویتامین ، آمینو ، مینرال ها)6-7(%، لیپیدها )10-20(%کربوهیدراتها 

اي در تولیدات ژیکی ژل رویال به اثبات رسیده و به طور گستردههاي فارماکولوشماري از فعالیت). 6(کندالروهاي زنبور عسل بازي می
-مواد آرایشی در بسیاري از کشورها مورد استفاده قرار می و)  health foods(تجاري دارویی، غذاهایی که در سالمتی انسان مؤثراند 

نقش مهمی در تغذیه و رشد ملکه و الرو  و. ها تشکیل می دهند MRJPهاي ژل رویال را درصد کل پروتئین 82 حدود ). 7(گیرند 
داراي نسبت  mrjp1پروتئین هاي. این پروتئین ها داراي عملکردهاي فیزیولوژیکی متنوعی می باشند   ).8( کنندزنبور عسل ایفا می

 عالیت آنتی اکسیدانیداراي ف). mrjp(این پروتئین ها  ).10و9(باشدباالیی از آمینو اسیدهاي ضروري آرژینین، لوسین و ایزولوسین می
و بوده و  همچنین باعث افزایش سیستم ایمنی ، تحریک فعالیت سلول هاي مونوسیت و هپاتوسیت در بدن انسان شده و در زنبورهاي 

  .می باشند )8و  5(عسل نیز باعث افزایش رشد الروها و ملکه 
  

  موم
موم فاقد پروتئین می . روزگی است ترشح می شود 15الی  10ها موم به وسیله چهار جفت غده موم ساز زنبوران کارگري که سن آن   

هاي مومی عالوه بر استفاده در ساخت و مرمت سلول موم). 11( باشدگرم عسل می 6- 8براي تولید یک گرم موم نیاز به مصرف . باشد
ي، ریخته گري، شمع سازي، چاپ و رنگرزي، ها و لوسیون ها، در صنایع دارو سازها در صنایع آرایشی در تهیۀ کرمکندو، امروزه انسان

-ها و بسیاري موارد دیگر از آن استفاده میدهنده و واکس و همچنین در بسته بندي، نگهداري و عمل آوري مواد غذایی و در مواد جال
 .کنند
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  بره موم و کاربردهاي آن

ت آن خمیري شکل و چسبناك با بوي مطبوع که رنگ آن از حال. باشدتولیدات زنبورعسل می اي شبیه به موم و ازبره موم ، ماده   
رنگ وعطر بره موم در مناطق مختلف متفاوت بوده و خصوصیات آن بستگی به نوع گیاهان موجود در . اي تیره متغیر استسبز تا قهوه
ک حرارت این دو را از هم تفکیک بنابراین با کم. درجۀ سانتیگراد است 63ونقطۀ ذوب موم خالص   83نقطۀ ذوب بره موم . منطقه دارد

زنبوران عسل کارگر این ماده را براي تنگ کردن دهانۀ کندو و . شوداستون و بنزن حل می بره موم در الکل اتیلیک و. می کنند
از رشد  در عین حال با آن کندو را ضد عفونی کرده و. کنندجلوگیري از ورود سرما و گرما، گردوخاك و مزاحمین احتمالی تولید می

هاي متعددي از جمله خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد التهابی و عصاره اتانول بره موم داراي ویژگی. نمایندها ممانعت میمیکرب
  ).12(باشد محرك سیستم ایمنی می

ال دادن ادوات موسیقی هاي اکسیژن، جال دادن طال، جبره موم به عنوان ضد اکسیداسیون براي پاك کردن زنگ فلزات از رادیکال   
در کشورهاي سیبري و مغولستان بره موم براي جلوگیري از زنگ زدن و جال دادن به . شودگران قیمت مانند ویلون بکار برده می

گردیده است که این خواص ضد میکروبی و نفوذ ناپذیر بره موم نسبت به آب و هوا، موجب . گیردسورتمه بسیار مورد استفاده قرار می
ها در انبار هاي گوشتی میوه شده و براي مدتهاي طوالنی از فاسد شدن میوهاي عایق مانع از تخریب قسمتماده به صورت الیه
استفاده از . بره موم نتایج مثبتی در کنترل بیماري پژمردگی در گیاهان سویا و آفتابگردان ایجاد کرده است. آوردجلوگیري بعمل می

باشد، بلکه تاثیر بسزایی در حفظ محیط هاي گیاهی حائظ اهمیت میموم در کشاورزي نه تنها به عنوان کنترل کننده بیماري بره
یکی از مهمترین کاربردهاي بره موم را می توان استفاده از امولسیون الکل اتیلیک بره موم در جیره غذایی . زیست ایفا خواهد نمود

وزن جوجه % 20درصد این محلول به جیره غذایی طیور می تواند تا  05/0افزودن ) 13(ندرسون و همکاران به گزارش ا. طیور ذکر کرد
در ایران تحقیقات مقدماتی به منظور بررسی تاثیر استفاده از بره موم در جیره غذایی مرغ گوشتی تحت . هاي گوشتی را افزایش دهد

شود اي تولید شده در مناطق مختلف متفاوت می باشد، در شرائط کنونی توصیه نمیهبررسی می باشد، ولی با توجه به کیفیت بره موم
که پروش دهندگان طیور از بره موم در جیره غذایی استفاده نمایند، زیرا مصرف غیر اصولی بره موم ممکن است عواقب نامطلوبی به 

  . .دنبال داشته باشد
  

 گرده 
دهند و معموال هاي آن تشکیل میدرصد وزنی گرده را  پروتئین 6-28در حدود . باشدها مینها و ویتامیگرده منبع غنی از پروتئین   
گرده گل درواقع اندام .شوددر یک کیلوگرم عسل چند میلیون گرده گل یافت می. آمینواسید مورد نیاز زنبورها را دارا می باشد 10

عالوه بر اینکه در . باشد، ویتامین فراوان، مواد معدنی کم و فاقد چربی میگرده زنبورعسل داراي پروتئین زیاد. باشدنرینۀ گیاهان می
گیرد، دررژیم غذایی بیماران جراحی شده در دوران امر زنبورداري براي تغذیۀ زنبوران عسل و الروهاي آنها مورد استفاده قرار می

هاي زیبایی براي رفع چین و ها، درکرمشکنندگی ناخنو  نقاهت، باعث بهبود سریعتر آنها گشته، همچنین در بهبود وضعیت موها 
از آنجا که داراي ماده جلوگیري کننده از رشد باکتري است، در بیماران ضعیف، پیران، کودکان و . به کار می رود چروك و لک صورت

ع مختلف آرایشی، بهداشتی و در صنای به دلیل اهمیت آن . شودورزشکاران به عنوان ماده تقویت کننده عمومی بدن استفاده می
هاي مسابقه باعث افزایش قدرت با افزودن گرده به جیره غذایی اسب) 1990(براون و دیتر . به طور گسترده استفاده شده است پزشکی 

ایش یافتن با افزودن گرده گل ذرت به جیره غذایی مرغ ها باعث افز) 1970(تاماس و همکاران ).  1990براون و د یتر(ها گردیدند اسب
درسوئیس و اسپانیا از گرده، دارویی براي درمان بیماري پروستات . ها و تیره تر شدن زرده تخم مرغ گردیدندمیزان کاروتن تخم مرغ

  . ساخته شده که مؤثر بوده است
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 نیش زنبور عسل 

ز خطرناك ترین شغل ها محسوب می درگذشته هاي دور زنبورداري یکی ا.  زهر زنبورهاي عسل در سن دو هفتگی پر می شود کیسه
هزار بیمار تحت  10تا  5در آمریکا ساالنه بالغ بر  .گیردخطري براي نگهداري از زنبورها مورد استفاده میهاي بیولی امروزه روش. شد

ه مختلف شامل پروتئین، ماد 50اي از به نوشته پراودا، زهر زنبور ترکیب پیچیده. گیرندنشأ گرفته از نیش زنبور قرار میهاي مدرمان
از لحاظ بعد درمانی می توان به . باشدفسفر، کلسیم، منیزیم، مس، اسید فورمیک، گلوکز، فروکتوز، هیستامین و اسیدهاي آمینه می

  .فراوان ترین ماده تشکیل دهنده نیش زنبور عسل با عنوان ملیتین اشاره کرد که اثر ضد التهابی قوي دارد
  

  نتایج و بحث
در کشـاورزي زنبـور عسـل مهمتـرین حشـره گـرده افشــان       . هـاي زیـادي بـراي بشـر داراي اهمیـت مـی باشـد       رعسـل از جنبـه  زنبو  

زنبـور  : کـه دلیـل آن را مـی تـوان ایـن گونـه بیـان کـرد کـه         ) 2010کومـار جـین و همکـاران،    (کننده گیاهان محسـوب مـی گـردد    
یکـی  . فاده کـرده و روي گـل هـاي گیاهـان مختلـف نمـی نشـیند       عسل ثابت گل بوده و در هر بـار چـرا فقـط از یـک نـوع گـل اسـت       

از بزرگتـرین حافظـان تنـوع گیــاهی در دنیـا همـین زنبورهــاي عسـل مـی باشـند و امــروزه اهمیـت حفـظ تنــوع زیسـتی بـر کســی             
رویـال   هـاي زنبورعسـل اعـم از زهـر زنبورعسـل، بـره مـوم، گـرده گـل و ژل         تمـام فـرآورده  عالوه بـر گـرده افشـانی،    . پوشیده نیست

در خصــوص فایــده هــاي زنبــور عســل و فــر  .هــا و دام دارنــدکاربردهــاي درمــانی، دارویــی و تغذیــه اي بســیار فراوانــی بــراي انســان
نـیش   ،شـوند بـه عنـوان مثـال     تـر  در ایـن خصـوص آگـاه    انسـان هـا  تـا   مناسـبی الزم اسـت  آورده هاي زنبـور عسـل اطـالع رسـانی     

مـان هـر بیمـاري از عسـل نیــز     در ي صـعب العـالج مفیـد اسـت و    هـا سـیاري از بیمـاري  عسـل در درمـان ب  زهـر زنبـور   ؛ زنبـور عسـل  
دامپزشـکی   ،پزشـکی  بـا محصـوالت زنبـور عسـل در بسـیاري از علـوم هماننـد داروسـازي،         انسـان هـا  شیرین تر است با آشـنا شـدن   

نمایــد کــه اشــتغال مــی مــر ســبب ایجــاد انگیــزه وزیــرا همــین ا پیشــرفت هــاي مناســبی در ایــن زمینــه بدســت خواهــد آمــد …و
کشـاورزان و دامـداران   بـراي   نیـز  ي عسـل در زمینـه گـرده افشـانی زنبورهـا     .م بـراي رسـیدن بـه توسـعه پایـدار مـی باشـد       گامی مه
هــاي داران در باغــات و زمــیناســتقبال از زنبــور بــه ایــن درك صــحیح برســند کــه فرهنــگ ســازي نمــود بــه گونــه اي کــه بایســتی

ه نفـع خـود آنهـا اسـت البتـه آگـر بـه صـورت صـحیح و کارشناسـانه اسـتفاده شـود زیـرا               هکشاورزي و مراتع و جنگل ا اول از همه ـب
ــاال   ــوالت بــ ــازده محصــ ــهبــ ــود      و رفتــ ــد نمــ ــوجهی خواهــ ــایان تــ ــک شــ ــور  کمــ ــعه کشــ ــه توســ ــار بــ ــن کــ   . ایــ
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