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ABSTRACT 
The present study was undertaken to determine the physicochemical and palynological characteristics of 18 honey 

samples from three different areas in West Azerbaijan, Iran. Sample preparation for palynological and physico-

chemical analyses was carried out at the University of Gottingen and QSI (Bremen), Germany, respectively. Honey 

samples were compared in terms of electrical conductivity, proline, HMF, diastase activity and major sugar 

composition. No significant differences in physico-chemical parameters were seen in the samples. Pollen percentage 

abundances of the majority of the samples were comparable with the botanical origin of their pollen content. Based 

on a descriptive statistics, more than half of the required pollen for honey production were collected by bees merely 

from two genera, i.e. Astragalus and Plantago, in all three sampling areas. The results of cluster analysis of the 

pollen spectra of the honey samples showed that all but one honey sample from Marmishou could be separated 

based on their pollen content. 
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 خالصه

، از استان آذربایجان غربیهای یمیایی عسلش-های فیزیکیشناختی و تعیین ویژگیمنظور بررسی گردهبه

ازی س. آمادهبرداری شدنمونهدر استان شامل مارمیشو، مرگور و سرو مختلف  سه منطقهکلنی زنبورداری در  18

هر برمن آلمان شدر  QSIهای شیمیایی در مرکز شناسی در دانشگاه گوتینگن و آزمایشها برای بررسی گردهنمونه

(، EC)سانایی ها ازنظر خاصیت رها در دانشگاه ارومیه صورت گرفت. نمونهانجام شد. شناسایی و شمارش گرده

تازی و مقدار (، فعالیت دیاسHMFفورفورال )(، هیدروکسی متیلفروکتوز، گلوکز و ساکارزدرصد قندهای اصلی )

منطقه  های سهداری بین عسلاز نظر خواص فیزیکوشیمیایی، تفاوت معنیباهم مقایسه شدند.  اسیدآمینه پرولین

به  توصیفی آمارای شناسایی شده محاسبه شد. های گردهمورد بررسی مشاهده نشد. همچنین درصد فراوانی تیپ

زنبورها  ،اریردبحل نمونهدر هر سه مکه در مجموع  دادنشان شناسی براساس نتایج گرده Pie chart شکل نمودار

تامین  Plantago و  Astragalusهای مورد نیاز خود برای تولید عسل را تنها از دو سرده بیش از نیمی از گرده

م ی خود از هاتوانند براساس محتوای گردههای هر منطقه میبندی نشان داد که نمونهنتایج خوشه .کنندمی

ه در خوش ای خوددلیل شباهت باالی محتوای گردهی منطقه مارمیشو بههاتفکیک شوند و فقط یکی از نمونه

 های سرو قرار گرفت. نمونه
 

 


