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چکیده:

حشرات مهم ترین گرده افشان های طبیعت هستند و تقریبًا 70 
درصد نهان دانگان توسط حشرات گرده افشانی می شوند. در میان 
حشرات گرده افشان، زنبورها مهم ترین گروه گرده افشان به حساب 
می آیند. تا کنون 19500 گونه زنبور بر روی کره زمین شناسایی 
شده و بنظر می رسد مقدار واقعی بیشتر از این تعداد باشد. نقش 
می باشد.  انکار  غیرقابل  گرده افشانی  در  ارزشمند  موجود  این 
در  تولید عسل  بابت  از  زنبورهای عسل  اقتصادی  ارزش  چنانکه 
گرده افشانی  جهت  در  موجودات  این  اقتصادی  ارزش  با  مقایسه 
ناچیز  کشاورزی،  محصولات  تولید  عملکرد  افزایش  در  شرکت  و 
می باشد. علاوه بر نقش این موجود در افزایش تولید محصولات 
درصد   80 حدود  گرده افشانی  اروپا  در  عسل  زنبور  کشاورزی، 
فلور گیاهان منطقه را بر عهده دارد. با احتساب این درآمدی که 

زنبور عسل در تولیدات کشاورزی دارد، از حیث اقتصادی زنبور 
یکسری  در  ارزشمند  و  سودآور  حیوان  چهارمین  توان  می  را 
تولید  در  زنبور  ضمن  در  آورد،  حساب  به  اروپایی  کشورهای  از 
مستقیم محصولاتی از قبیل عسل، گرده، بره موم، ژل رویال نقش 
داشته و سودآوری دارد. علاوه بر جنبه های اقتصادی زنبور، اگر 
این حیوانات بعنوان گرده افشان های طبیعت از بین بروند باعث 
کاهش عمده در تولیدات کشاورزی و میوه شده و می توانند منجر 
به انقراض گونه های گیاهی و تغییر اکوسیستم کره زمین شوند. به 
همین منظور بایستی تشکل های سیاست گذار کشورمان به این 
مشکل از دو بعد ، یکی از بعد مسأله اشتغال و ایجاد شغل و درآمد 
از بعد حفظ اکوسیستم طبیعی و نقش زنبور عسل در  و دیگری 
صنعت کشاورزی، توجه داشته باشند و سیاست های لازم را در 

این زمینه اتخاذ کنند.
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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

  اهمیت اقتصادی و نقش زنبور عسل در دنیا
حشـرات مهم ترین گرده افشـان های طبیعت هستند و تقریبًا 
70 درصد نهان دانگان توسـط حشـرات گرده افشـانی می شـوند. 
در میـان حشـرات گـرده افشـان، زنبورهـا مهـم تریـن گـروه گـرده 
افشـان بـه حسـاب می آیند. تا کنـون 19500 گونه زنبـور روی کره 
زمین شناسـایی شـده و بنظر می رسـد مقدار واقعی بیشـتر از این 
 Ascher et al., 2008; Byrne & Fitzpatrick,( تعـداد باشـد
2009(. زنبورهـا از لحـاظ منابـع تغذیـه ای و رفتـار صحراگردی و 
یـا دامنـه غذایـی به دو دسـته عمومـی و اختصاصی تقسـیم بندی 
مـی شـوند. در ضمن گونـه هایی از زنبـور از لحـاظ مورفولوژیکی، 
عـادت بـه زندگـی در سـاختار اجتماعـی یـا کلنـی، دسـتکاری و 
انتقـال بـه مـکان هـای مختلـف، تفـاوت دارنـد. ایـن خصوصیـات 
نشـان دهنـده ی اهمیت زنبورهـا از لحاظ اقتصـادی و اکولوژیکی 
مـی باشـد. نقـش این موجـود ارزشـمند در گرده افشـانی غیرقابل 
باشـد. چنانکـه ارزش اقتصـادی زنبورهـای عسـل از  انـکار مـی 
بابـت تولیـد عسـل در مقایسـه بـا ارزش اقتصـادی ایـن موجودات 
تولیـد  عملکـرد  افزایـش  در  شـرکت  و  افشـانی  گـرده  جهـت  در 
محصـولات کشـاورزی، ناچیـز می باشـد. به عنـوان مثـال، ارزش 
اقتصـادی زنبـور عسـل بخاطـر گـرده افشـانی در زنبورهایـی که به 
صـورت مدیریـت شـده نگـه داری مـی شـوند در اروپـا سـالانه در 
حـدود 1200 یـورو بـه ازای یـک کلنـی برآورد شـده و این مقـدار با 
توجـه بـه اینکه تعداد کلنـی های زنبورعسـل 11/5 میلیون برآورد 
 De( شـده، مبلغی معادل 14/2میلیارد یورو محاسـبه شـده اسـت
la Rúa et al., 2009(. همچنیـن ارزش اقتصـادی کـه از گـرده 
افشـانی ایـن موجود در کل دنیا برآورد شـده اسـت، مبلغی معادل 
 Byrne( 65 تـا 75 میلیـارد دلار در سـال 2000 برآورد شـده اسـت
Fitzpatrick, 2009 &(. همچنیـن بررسـی هـای صـورت گرفتـه 

در جهت تعیین ارزش زنبور عسـل در افزایش تولیدات کشـاورزی 
ایـران، ارزش زنبورعسـل در افزایـش محصـولات کشـاورزی ایران 
ایـن  بـرآورد شـد.  هـا  برابـر ارزش تولیـدات مسـتقیم کلنـی   90
میـزان حـدود 4 درصـد تولیـد ناخالـص ملـی در سـال 1379 بـود 
)طهماسـبی و پـور قرایـی، 1379(. عـلاوه بـر نقش ایـن موجود در 
افزایـش تولیـد محصـولات کشـاورزی، زنبـور عسـل در اروپـا گرده 
افشـانی حـدود 80 درصـد فلـور گیاهـان منطقـه را بـر عهـده دارد. 
بـا احتسـاب ایـن درآمـدی که زنبـور عسـل در تولیدات کشـاورزی 
دارد، از حیـث اقتصـادی زنبـور را مـی تـوان چهارمیـن حیـوان 
سـودآور و ارزشـمند در یکسـری از کشـورهای اروپایی به حسـاب 
قبیـل  از  محصولاتـی  مسـتقیم  تولیـد  در  زنبـور  ضمـن  در  آورد، 
عسـل، گـرده، بره مـوم، ژل رویال نقش داشـته و سـودآوری دارد. 
عـلاوه بـر جنبه های اقتصـادی زنبور، اگـر این حیوانـات به عنوان 
گـرده افشـان هـای طبیعـت از بیـن برونـد باعـث کاهش عمـده در 
تولیـدات کشـاورزی و میـوه شـده و مـی تواننـد منجـر بـه انقـراض 
گونـه هـای گیاهـی و تغییـر اکوسیسـتم کـره زمیـن شـوند. در این 
شـرایط، زندگـی روی کـره زمیـن بـه مخاطـره مـی افتـد و باتوجـه 
بـه اینکـه در دهـه هـای اخیـر بـا کاهـش جـدی گونـه هـای زنبور، 
بخصوص زنبور عسـل مدیریتی شـده  مواجه شـده ایم )شکل1( و 
بـا توجـه به نقش ارزنـده این موجـود در امر گرده افشـانی یک نوع 
احسـاس خطـر در بیـن متخصصیـن ذیربـط بوجـود آمـده و بـرای 
مقابلـه بـا ایـن امـر حیاتی تـلاش هـای گسـترده ای از جنبـه های 
مختلـف در حـال انجـام می باشـد. به همیـن منظور تشـکل های 
سیاسـت گـذار ویـژه ای بـرای حفـظ گونه هـای زنبور بوجـود آمده 
و ایـن تشـکل هـا در سـطوح خـاص جهانـی، منطقـه ای و ملی در 
حـال فعالیـت می باشـند. همه این سیاسـت گذاری هـا در نهایت 

بایسـتی در سـطوح ملـی و محلـی تأثیرگذار باشـد.

ش حمصوالت يران، ارزش زنبورعسل در افزايا يدات کشاورزيش توليافزا
ن يد. اشها برآورد م کلينيدات مستقيبرابر ارزش تول 09ان ريا يکشاورز

و  بود )طهماسيب 9730در سال  يد ناخالص مليدرصد تول 4زان حدود يم
 حمصوالت ديتول شيافزا در موجود نيا نقش بر عالوه(. 9730، ييپور قرا
 اهانيگ فلور درصد 09 حدود يافشانگرده اروپا در عسل زنبور ،يکشاورز
 در عسل زنبور که يدرآمد نيا احتساب با. دارد عهده بر را منطقه

 نيچهارم توان يم را زنبور ياقتصاد ثيح از دارد، يکشاورز داتيتول
 آورد، حسابهب يياروپا يکشورها از يکسري در ارزمشند و سودآور وانيح

 بره گرده، عسل، ليقب از يحمصوالت ميمستق ديتول زنبور در ضمن در
 يهاجنبه بر عالوه. دارد يسودآور و داشته نقش اليرو ژل موم،

 از عتيطب يهاافشانگرده عنوانهب واناتيح نيا اگر زنبور، ياقتصاد
-يم و شده وهيم و يکشاورز داتيتول در عمده کاهش باعث بروند نيب

 نيزم کره ستمياکوس يريتغ و ياهيگ يهاگونه انقراض به منجر توانند
 باتوجه و افتديم خماطره به نيزم کره يرو يزندگ ،طيشرا نيا در شوند.

 زنبور خبصوص زنبور، يهاگونه يجد کاهش با رياخ يهادهه در نکهيا به
 نيا ارزنده نقش به توجه با و (9)شکل اميشدهمواجه  شده يتيريمد عسل

 ربطيذ نيمتخصص نيب در خطر احساس نوع کي يافشانگرده امر در موجود
 از ياگسرتده يهاتالش ياتيح امر نيا با مقابله يبرا و آمده بوجود
 استيس يهاتشکل منظور نيبه مه. باشديم اجنام حال در خمتلف يهاجنبه
 در هاتشکل نيا و آمده بوجود زنبور يهاگونه حفظ يبرا ياژهيو گذار
 نيا مهه. باشنديم تيفعال حال در يمل و يامنطقه ،يجهان خاص سطوح

باشد  گذارريتأث يحمل و يمل سطوح در سيتيبات هناي در هايگذاراستيس
(Byrne & Fitzpatrick, 2009) . 

 

 )( آمار تقرييب کاهش زنبور عسل در دنيا در سال هاي اخري 9شکل )
Neumann &Carreck, 2010) 

 
 عسل زنبور يرو يکيژنت تنوع کاهش و تيمجع کاهش در موجود يها ديهتد

 که داشته وجود عسل زنبور يبرا ديهتد عنوان به عوامل يکسري مهواره
 و عسل زنبور پرورش اي يزندگ طيحم طيشرا در يريتغ قيطر از آهنا اثر
 ساختار در يريتغ قيطر از عسل ورزنب تيمجع يکيژنت بيترک در يريتغ اي

 به توان ين خصوص ميدر ا گذار ريتأث مهم عوامل از باشديم تيمجع ياصل
 :کرد اشاره ريز موارد

 
  يآلودگ -9 

 و هاکيکوتنينئون ها،کشحشره از استفاده قيطر از خاک و آب يآلودگ
گذار تأثري زنبور يرو توانديم عسل زنبور يرو يجتمع اثر با هاکشعلف

که  يريل تأثيدل بهنيها مهچني. آلودگشود آن تيمجع کاهشبوده و موجب 

)Neumann &Carreck, 2010 ( آمار تقریبی کاهش زنبور عسل در دنیا در سال های اخیر )شکل 1
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  تهدیـد هـای موجود در کاهش جمعیـت و کاهش تنوع 
ژنتیکی روی زنبور عسـل

همـواره یکسـری عوامـل بـه عنـوان تهدیـد بـرای زنبـور عسـل 
وجـود داشـته که اثـر آنها از طریـق تغییر در شـرایط محیط زندگی 
یـا پـرورش زنبـور عسـل و یـا تغییـر در ترکیـب ژنتیکـی جمعیـت 
زنبـور عسـل از طریـق تغییـر در سـاختار اصلی جمعیت می باشـد 
از عوامـل مهـم تأثیـر گـذار در این خصوص مـی توان به مـوارد زیر 

اشـاره کرد:

 1- آلودگی 
آلودگـی آب و خـاک از طریـق اسـتفاده از حشـره کـش هـا، 
اثـر تجمعـی روی زنبـور  بـا  نئونیکوتنیـک هـا و علـف کـش هـا 
عسـل مـی توانـد روی زنبـور تأثیرگـذار بـوده و موجـب کاهـش 
جمعیـت آن شـود. آلودگـی هـا همچنیـن بـه دلیـل تأثیـری کـه 
روی تغییـرات آب و هوایـی و گـرم شـدن زمین دارند مـی توانند 
از طریـق تغییـر فصـل شـکوفه دهـی رشـد کلنـی را بـه مخاطـره 

.)De la Rúa et al., 2009( بیاندازنـد

2-معرفی و ورود گونه های خارجی 
توانـد  مـی  طریـق  دو  از  خارجـی  هـای  گونـه  ورود  و  معرفـی 
جمعیـت بومـی منطقـه را بـه خطر بیانـدازد. یکـی از طریـق ورود 
پاتـوژن هـای خارجـی و انـگل هائـی از قبیل کنـه ها ، شـکارگرها، 
بیمـاری هـای قارچـی، پروتوزایـی و ویروسـی بـه جمعیـت هـای 
بومـی اسـت کـه از ایـن طریق بـه عنوان تهدیـد بـرای جمعیت می 
باشـند و از طـرف دیگـر انتشـار زیرگونـه هـای خارجـی در درون 
جمعیـت هـای بومـی کـه ایـن باعـث دورگ شـدن زیرگونـه بومـی 
 De la Rúa et al., 2009; Dietemann et ( منطقـه مـی شـود

.)al., 2009

3-تخریب زمین ها
 اسـتفاده بی رویه از زمین ها برای سـاخت و سـاز و یا یکسـری 
تغییرات در پوشـش گیاهی منطقه جهت اسـتفاده از زمین در امر 
کشـاورزی باعث نابـودی محیط های طبیعـی و کاهش مکان های 
 Stout & Morales,( مناسـب جهت اسـتقرار کلنی ها مـی گـردد

.)2009

4-تغییر پوشش گیاهی
انتشـار و کاشـت محصـولات بـا تغییـر ژنتیکـی باعـث تغییـر و 
جایگزینـی گیاهـان وحشـی منطقـه شـده و موجـب کاهـش منابع 
گیاهـی متغیـر و مناسـب )تغییـر در فلـور گیاهی و تغییـر فصل گل 

 Stout & Morales,( بـرای زنبـور مـی شـود )دهـی و شـهد دهـی
.)2009

5- نوع سیستم زنبور داری
عملیـات زنبـورداری زیـان آور از قبیـل زنبـورداری مهاجرتـی 
کـه باعـث اختـلاط کنتـرل نشـده ی جمعیـت هـای زنبـور عسـل 
و  مختلـف  مناطـق  ملکـه  مبادلـه  گـردد،  مـی  مختلـف  مناطـق 
گیـری  دورگ  باعـث  گسـترده  طـور  بـه  ملکـه  اصلاحـی  انتخـاب 
)هیبریداسـیون( زیـر گونـه هـای مختلـف و کاهـش تنـوع ژنتیکی 

.)De la Rúa et al., 2009 ( مـی شـود 

6-فعالیت زنبورداری
کاهـش انگیـزه های زنبـورداران کـه باعث کاهـش فعالیت های 
زنبـورداری و در نهایـت باعـث کاهـش جمعیـت زنبـور و انقـراض 
 De la Rúa ( احتمالـی بعضـی گونـه هـا و زیرگونـه هـا مـی شـود

.)et al., 2009

7-سیاست گذاری  
کمبـود سیاسـت گـذاری محافظتی کـه در واقع همان نداشـتن 
کنتـرل روی فعالیـت های زنبـورداری بوده که مـی تواند روی همه 
 De la Rúa et al., ( عواملـی کـه دربالا ذکر شـد، تأثیرگـذار باشـد

.)2009; Dietemann et al., 2009
اصلاحـی  راهبردهـای   تدویـن  ایـن عوامـل در  بررسـی همـه 
مناسـب بـرای یـک اصلاحگر ضـروری می باشـد. ولـی در این بین 
مـوردی کـه بیشـتر مـورد توجـه اصلاحگـر مـی باشـد معرفـی گونه 
هـای جدیـد یا بـه نوعـی ورود جمعیت هـای زنبور خارجـی درون 
جمعیـت های بومی زنبور عسـل و مسـائل مطروحـه در این زمینه 

می باشـد.

بحث و نتیجه گیری 

با توجه به شـرایط موجود در بخش زنبور و مشـکلات و مسائلی 
کـه در ایـن خصوص مطرح شـد، می شـود بـه این نتیجه رسـید که 
علـی رغـم اهمیـت فـراوان ایـن موجـود در تولیـد و حفـظ محیـط 
زیسـت، در حـال حاضـر زندگی ایـن موجـودات در اثـر دخالت بی 
رویـه انسـان در سـاختار ژنتیکـی ایـن موجـود و در ضمـن تغییـر 
شـرایط و محیـط، بـه مخاطـره افتـاده و اگـر اقدامـات اساسـی در 
خصـوص رفـع این مشـکل صورت نگیـرد، مـی تواند اثرات بسـیار 
ناگـواری در حیـات کره زمین و انسـان ها داشـته باشـد. با توجه به 
مسـائل مطروحه، بایسـتی بـا اسـتفاده از تمام تکنولـوژی های در 

مخبر و غفاری: اهمیت اقتصادی گرده افشانی زنبور عسل و راهکارهای حفظ صنعت زنبورداری
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دسـترس بـرای مقابلـه بـا ایـن بحـران دسـت بکار شـد. مـوارد زیر 
مـی توانـد در دسـت یافتـن به ایـن اهداف بسـیار مفید باشـد:

نرهای  تولید  فراوانی  کاهش  جهت  در  ها  تلاش  بایستی    
دیپلوئید و همخونی و جلوگیری از کاهش تنوع به وسیله ی هدایت 
در  آللی  تنوع  بالای  سطوح  حفظ  و  ها  جمعیت  بین  ژنی  جریان 

جایگاه تعیین جنسیت در جمعیت های زنبور، معطوف شود.
  اسـتفاده از تکنولـوژی هـای ژنتیـک مولکولـی و ژنتیـک 
جمعیـت در جهـت جلوگیـری از انقـراض گونـه های زنبـور و حفظ 

تنـوع ایـن گونـه ها
  کار اصلاحـی روی افزایـش عملکـرد تولیـدی زنبـور، سـود 

دهـی و مطلوبیـت بیشـتر زنبور بـرای زنبـوردار
  افزایـش حرفه ای گری، توسـعه سیسـتم هـای مدرن برای 

بهـره وری کلنی ها
  توسـعه تحقیقـات علمـی روی زیسـت شناسـی زنبـور و 

بیمـاری هـا و عوامـل محیطـی مؤثـر بـر زندگـی زنبـور
و  اصلاحـی  کارآمـد  هـای  سیاسـت  اجـرای  و  تدویـن    

زنبـور هـای  گونـه  حفاظـت  راهبردهـای 
مناطـق  بـرای  اصلاحـی  راهبردهـای  اجـرای  و  تدویـن    
مختلـف بـا در نظـر گرفتـن شـرایط همـان منطقـه و مـورد توجـه 
قـرار دادن قشـر زنبـوردار در تدویـن راهبردهـای اصلاحی و حفظ 

نـژادی
کار  یـک  بعنـوان  زنبـورداری  حفـظ  بـا  زنبـور،  حفـظ    

کشـاورزی امیدبخـش، جذاب برای نسـل هـای جوان که بایسـتی 
به صورت اقتصادی، اجتماعی و سـودهای شـخصی مورد تشـویق 

گیرد. قـرار 
  اطلاعـات و آگاهـی هـای عمومـی بایسـتی افزایـش یابد )از 

طریق تشـکیل سـازمان ها(.
  ایجـاد انجمـن هـای فعـال در جهـت حفـظ زنبـور و محیط 

یست ز
  شناسـایی پتانسـیل های دولتـی و تحقیقاتـی فعال جهت 

بکارگیـری در زمینه ی توسـعه ی صنعـت زنبورداری
  ایجـاد اشـتیاق و علاقه و فرهنگ سـازی در زمینه اشـتغال 

در جهـت زنبورداری
  بکارگیـری اطلاعـات علمـی محققـان کشـورهای دیگـر و 

تعلیـم متخصصـان بیشـتر در ایـن زمینـه
  تکمیـل اطلاعـات رده بنـدی گونه های زنبـور و فلور گیاهی 

منطقه
هـر کـدام از مـوارد بـالا بـرای مقابلـه بـا شـرایط بحـران کاهـش 
تنـوع و جمعیـت مؤثـر می باشـد.  فقط باید در نظر داشـته باشـیم 
کـه اجـرای هـر راهبـرد اصلاحـی و حفـظ نژادی بر اسـاس شـرایط 
حاکـم بـر منطقه و جمعیت های مورد بررسـی متفاوت می باشـد. 
بـرای اصـلاح و حفـظ نـژاد برای یک منطقـه خاص بایسـتی برنامه 
ی خـاص بـرای آن منطقـه که همـه عوامل تأثیرگذار بـر آن منطقه 

را در نظـر گرفته باشـد، ارائه شـود.
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Abstract
Insects are the most important animal pollinator groups, with approximately 70% of angiosperm plants 

being insect pollinated. Among the pollinating insects, bees are one of the most important and specialized 
groups. There are over 19500 valid species of bee on the planet described so far, though there are likely to 
be many more species that are to be described. The economic value of honeybees as honey producers plays a 
minor role compared to their economic value as crop pollinators.  In addition to crops pollination, honeybees 
are thought to pollinate around 80% of wild flora. Consequently, honeybees are considered the fourth 
most important agricultural livestock sector in several European countries. Therefore, in addition to honey 
production such as honey and  royal jelly, the value of honeybees as crop pollinators should be considered.  
Bees are often considered keystone species in ecosystems, thus bee loss or decline can result in reduced fruit 
and seed-set in plants and can lead to disruption of plant-pollinator networks leading to possible extinction 
cascades. Therefore, it is very important to mankind that conserves honeybee because of employment and 
economic aspect and on the other hand for survey the ecosystem and agriculture industry in Iran.
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