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 Introduction: The pastures on the outskirts of Hyderabad are among the lowland pastures of 

Shabestar city that play an important role in providing the pollen and nectar needed by bees 

during the summer. 

Materials & Methods: This research was carried out in the pastures on the outskirts of 

Hyderabad village, located 30 km from Shabestar city, located in East Azarbaijan province. In 

order to study the flowering period of 21 species of Asteraceae genus that grow in these 

rangelands, at an altitude of 1500 m with a distance of 50 m from the sea level, 10 bases of each 

of the studied species were marked every five days from 2017 to 2019. Statistical calculations in 

this study were performed by SPSS software.  

Result: The results showed that in terms of vegetation Onopordon acanthium, Sonchus 

oleraceus, Echinops robustus, Picnomon acarna, Lactuca serriola had the fastest time to start 

growing on April 14 and Cirsium vulgare had the latest time to start growing on April 30 in the 

study area. Also Anthemis psedocotula, Onopordon acanthium, Sonchus oleraceus, Echinops 

robustus, Picnomon acarna, Achillea wilhelmsii have the fastest flowering time up to first May. 

Conclusion: Among the studied plants Achillea wilhelmsii, Anthemis hyalina have the fastest 

time to reach the peak of flowering (early June) and also the plants Taraxacum syriacum, Cirsium 

vulgare, Gundelia tourtnefortii, Cirsium congestum have flowering period in summer, especially 

in August and September. 
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 نبورعسل زمورد استفاده  Asteraceaeتعیین میزان جذابیت گیاهان مرتعی تیره 

  در مراتع حاشیه روستای حیدرآباد شبستر

 

 

 

 

 2، پريسا محمدپور1*باالنیبیقاسم حبیبی  

 
 کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر، ایرانگروه   1
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در طول  عسل که نقش مهمی در تأمین گرده و شهد مورد نیاز زنبوران بودهای شهرستان شبستر مراتع حاشیه حیدرآباد از مراتع جلگه :مقدمه

 .داردتابستان 

 شرقی انجام گردید.کیلومتری شهر شبستر واقع در استان آذربایجان 30واقع در این تحقیق در مراتع حاشیه روستای حیدرآباد  ها:مواد و روش

متر  از سطح دریا مستقر  1500در ارتفاع  داشته وکه در این مراتع رویش  Asteraceaeاز گونه تیره  21دهی تعداد جهت بررسی دوره گل

تا  1396از سال در هر پنج روز در پالت نیم مترمربعی ها از هریک از گونهپایه  10گذاری نسبت به هم اقدام به نشانهمتر  50با فاصله  هستند

 انجام گرفت. SPSSافزار . محاسبات آماری در این تحقیق توسط نرمقرار گرفتندمطالعه  انتخاب و مورد 1398

 Onopordon acanthium ،Sonchus oleraceus ،Echinops robustus ،Picnomonنتایج تحقیق نشان داد که از نظر رویشی  نتایج:

acarna  ،Lactuca serriola فروردین ماه و 5ترین زمان آغاز رویش تا دارای سریعCirsium vulgare    دارای دیرترین زمان آغاز رویش در

 ،Anthemis psedocotula، Onopordon acanthium، Sonchus oleraceusهای فروردین ماه در منطقه مورد مطالعه بودند و نیز گونه 30

Echinops robustus،Picnomon acarna ،  Achillea wilhelmsiiباشد. اردیبهشت ماه می 10تا  دهی حداکثرترین زمان گلدارای سریع 

دهی ترین زمان رسیدن به اوج گلدارای سریع Achillea wilhelmsii ، Anthemis hyalinaدر بین گیاهان مورد مطالعه :گیری و بحثنتیجه

  Taraxacum syriacum،Cirsium vulgare ،Gundelia tourtnefortii ،Cirsium congestumباشند و نیز گیاهان )اوایل خرداد( می

 باشند.ویژه مرداد و شهرویر ماه میدهی در فصل تابستان بهدارای دوره گل
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 مقدمه

تجدیدشونده که نقش  ترین منابع طبیعیعنوان مهممراتع به       

عمده آن در تولید علوفه و محصوالت فرعی و گیاهان دارویی است 

ترین د. یکی از مهمناجتماعات بشری دارنقش مهمی در زندگی و 

های کاربردهای مراتع در بسیاری از مناطق کوهستانی کشور فعالیت

دهی و مطالعه باشد که در این راستا تعیین پریود گلزنبورداری می

منظور برنامه چرایی فنولژی گیاهان مرتعی دارای اهمیت ویژه به

ها شهد و گرده گل برداری حداکثری اززنبوران عسل جهت بهره

فنولوژی به علم مطالعه (. 2020و همکاران،  Kheradmandباشد )می

دهی دهی، گلتکرار )با تاکید بر زمان برگ بیولوژیکی قابل ریتم حوادث

های زنده این حوادث و رابطه بین دورهدهی(، دالیل زنده و غیر و میوه

تلف اطالق های مخرخداد حوادث برای جمعیت یک گونه و یا گونه

ای شهرستان شبستر شود. مراتع حاشیه حیدرآباد از مراتع جلگهمی

 عسل که نقش مهمی در تأمین گرده و شهد مورد نیاز زنبوران است

های پراکنده . این مراتع عالوه بر فعالیتدارددر طول تابستان 

گیرد. مطالعات نشان برداری دامداران نیز قرار میزنبورداری مورد بهره

برداری بیش از حد از مراتع شهرستان شبستر باعث دهد که بهرهمی

ای داشته شده بیوماس پوشش گیاهی این منطقه کاهش قابل توجه

به موارد  مرتعی گیاهان دهی(. دوره گلBibalani ،2010و  Joudi) است

از قبیل میزان نزوالت آسمانی، زمان ورود و شود مربوط میمتفاوتی 

شود به که باعث میشود اطالق میهای گذشته خروج دام در سال

گیاهان فرصت کافی داده شود تا مواد غذایی الزم را برای رشد دوره 

. به همین (2017و همکاران،  Salehi) بعدی را در خود ذخیره نماید

های مناسب برای تشخیص زمان مناسب برای منظور یکی از شیوه

نطقه مورد مطالعه فنولوژی ورود و یا خروج کندوهای زنبور عسل به م

دهی در هر منطقه دهی گیاهان مراتعی و شروع و پایان گلگل

ای در مطالعهTaheri (2012 )و  Bibalani(. Ehsani ،2013باشد )می

ساالنه تعداد  و هوایی، به این نتیجه رسیدند که براساس تغییرات آب

دهی گیاهان مرتعی در گل در واحد سطح و نیز تاریخ آغاز و پایان گل

شود. بر همین اساس تاریخ دقیق انتقال هر سال دچار تغییرات می

سال(  5الی  5ای )حدود های عسل به یک منطقه با مطالعه دورهکندو

 (،2016و همکاران ) Karimi گردد.تا حدودی قابل تخمین و برآورد می

مورد مطالعه قرار  دارمنطقه گلدهی گونه گیاهی را در فنولوژی گل

 ،Veronica گیاهی هایجنس که داد نشان و دادند

Calendula، Plantago وSilene ،  باالترین درصد تراکم نسبی فرم

 Astragalus fasiculifolius، Convolvulusو  رویشی علفی

acanthocladus  و Platychaete aucheri  باالترین درصد تراکم نسبی

 Amygdalus و Ziziphus spina-christii و ایبوته رویشی فرم

eburnea   باالترین درصد تاج پوشش فرم رویشی درختی و

و همکاران  Sabaghi .اندعسل را داشتهای مورد استفاده زنبوردرختچه

شمال دهی گیاهان مرتعی منطقه با مطالعه فنولوژی گل (، 2013)

گونه  139سرده )جنس( و  85تیره،  27بیان نمودند که  دماوند

 Ehsaniو  Hosseini. دارد منطقه وجود در اینزا گیاهی شهدزا و گرده

 Medicagoگونه مهم مرتعی از قبیل  10با مطالعه فنولوژی   (2017)

sativa  وMedicago lupulina  وTrifolium repens مدت چهار سال به

دهی به دهی و طول گلها آغاز گلگزارش دادند که برای این گونه

روز( و دهه  30روز(، دهه اول خرداد ) 30ترتیب برابر با اوایل تیر )

فنولوژی  (،2020و همکاران ) Sadeghian باشد.روز( می 30اول تیر )

مدت چهارسال مورد هبید فارس بهپنج گونه گیاهان مرتعی در د

ها را ظهور خوشه Bromus tementellusو برای گیاه  دادهمطالعه قرار 

باشد گزارش در دهه اول اردیبهشت که همراه با افزایش نسبی دما می

روز درنظر گرفتند و  15تا  10دهی را نیز و طول دوره خوشه داده

روز گزارش  10مدت به دهی این گیاه نیز از نیمه دوم اردیبهشتگل

در ایستگاه تحقیقات همند  Sanadgol (2006،)و  Mirhaji .نمودند

آبسرد همدان مراحل فنولوژیک چند گونه مرتعی را مورد مطالعه قرار 

این نتیجه رسیدند که در دوره ترسالی میزان دوره و به  هداد

باران  ای که مقدارتر از دورهفنولوژییک گیاهان مورد مطالعه طوالنی

تواند در مورد دوره فنولوژیک بود اتفاق افتاد که این امر می ترکم ساالنه

( 2013و همکاران ) Ghaemi دهی گیاهان این منطقه صادق باشد.گل

با مطالعه فنولوژیک گیاهان به این نتیجه رسید که آغاز و پایان 

اط ها ارتبدهی آنجمله دوره گلهای مختلف فنولوژی گیاهان ازورهد

توسط  دارد. براساس مطالعات انجام شده همستقیم با دمای منطق

Azimi ترین های مرتعی، مهمبرای فنولوژی گونه (2009) و همکاران

عامل موثر بر آغاز یک دوره فنولوژیک همبستگی نزدیکی با جمع 

باشد. بر این اساس این مطالعه دمای هوا )درجه روزهای رویش( می

رت تجمعی هوا و آغاز مراحل فنولوژی گیاهان رابطه بین درجه حرا

هدف از این مطالعه بررسی و مطالعه و  باشد.یک رابطه خطی می

 Asteraceaeگونه از گیاهان مرتعی تیره  21دهی مقایسه فنولوژی گل

شرقی در مراتع حاشیه روستای حیدرآباد شبستر در استان آذربایجان

های مورد مطالعه عسل برای گونهبه منظور تعیین تقویم چرایی زنبور 

 باشد.می

 

 ها و روشمواد 
کیلومتری  30 در واقع حیدرآباد روستای حاشیه مراتع در تحقیق این       

شرقی انجام گردید. این منطقه شهر شبستر واقع در استان آذربایجان

 48 و دقیقه 16 ودرجه  38ثانیه تا  2 ودقیقه  16 و درجه 38در 

درجه  و 45 ثانیه تا و 12دقیقه  و 26درجه  45ثانیه طول شرقی و در 

 1600الی  1500عرض شمالی در دامنه ارتفاعی  ثانیه 24دقیقه  و 26
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. آب (Taheri ،2012و  Bibalani) متر از سطح دریای آزاد قرار دارد

باشد. متوسط بارندگی و هوای منطقه از نوع اقلیم ارتفاعات سرد می

ترین ریزش در فصل زمستان و که بیشاست متر میلی 1/225نه ساال

گراد درجه سانتی 1/14باشد. متوسط دمای ساالنه به شکل برف می

طوبت رگراد و متوسط درجه سانتی 40و حداکثر  -16و معدل حداقل 

، Habibi Bibalani) باشدمی روز یخبندان 68درصد و با  49منطقه هم 

منطقه رویشی استپی  ووستای حیدرآباد جزمراتع حاشیه ر .(2020

عنوان مراتع زمستانه مورد استفاده باشد و در شهرستان شبستر بهمی

گیرد. پوشش گیاهی عمده این مراتع از تیپ گندمی و از نظر قرار می

ای و پهن برگان های بوتهباشد. گونهمی Festucaهای فراوانی گونه

ای در این منطقه عالوه بر تعلیف دام مورد استفاده زنبورداری علوفه

 .(2019و همکاران،  Nemati) گیردقرار می
 

 Asteraceaeهای مورد مطالعه تیره : لیست گونه1 شماره جدول

 نام فارسی گونه ردیف
1 Achillea wilhelmsii بومادران 
2 Achillea mellefolium بومادران هزار برگ 
3 Anthemis hyalina هبابون 
4 Anthemis psedocotula بابونه شیرازی 
5 Centaurea depressa گل گندم 
6 Centaurea virgata گل گندم بوته ای 
7 Centaurea behen گل گندم 
8 Centaurea aucheri گل گندم زاگرسی 
9 Cichorium intybus کاسنی 
10 Cirsium congestum کنگر 
11 Cirsium vulgare کنگر معمولی 
12 Chondrilla juncea - 
13 Echinops robustus شکرتیغال 
14 Gundelia tourtnefortii - 
15 Lactuca serriola کاهو خاردار 
16 Onopordon acanthium - 
17 Taraxacum syriacum گل قاصدک 
18 Tragopogon longirostris شنگ 
19 Crupina crupinastrum - 
20 Picnomon acarna - 
21 Sonchus oleraceus شیرتیغک معمولی 

 

 Asteraceaeتیره از گونه  21تعداد  دهیجهت بررسی دوره گل       

 50 با فاصله متر  1500نمایند در ارتفاع که در این مراتع رویش می

پایه از  10گذاری به هم اقدام به نشانه از سطح دریای آزاد نسبتمتر 

دهی این گردید. ثبت دوره گلاقدام های مورد مطالعه هریک از گونه

از اول فروردین ماه تا آخر شهرویر ماه در گیاهان در هر پنج روز 

برداری اقدام با مراجعه و یادداشتانجام و 1398الی  1396های سال

منظور پالت نیم در نیم متر به ها در یکبرداری این نمونهبه عکس

های منظور تعیین میزان جذابیت گلها گردید. بهشمارش تعداد گل

گیاهان مورد مطالعه برای زنبور عسل در زمان بازدید حضور و یا عدم 

حضور زنبور عسل بر روی گل نیز ثبت گردید تا با توجه به متوسط 

جذابیت آن گیاه  تعداد حضور زنبور عسل بر روی گل هر گیاه میزان

 1398تا  1396مدت سه سال از سال مشخص گردد. این تحقیق به

مورد مطالعه قرار گرفت.  Asteraceaeگونه از جنس  21برای مطالعه 

 .گردیدانجام  SPSSافزار محاسبات آماری در این تحقیق توسط نرم

 

 نتایج

به  Asteraceae تیرهگونه از  21دهی دوره گل تحقیقدر این        

حاشیه روستای  در مراتع عسل زنبوران تدوین تقویم چرایی و تهیه منظور

دهی گیاهان حیدرآباد شبستر مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج دوره گل

 صورت خالصه آمده است.به 2 مورد مطالعه در جدول

Achillea millefolium : با نام علمی  بومادران هزار برگگیاه

Achillea millefolium  از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع می

شروع به  فروردین 15فصل بهار و گرم شدن تدریجی هوا در تاریخ 

ده در منطقه مورد مطالعه های انجام شنماید. طبق بررسیرویش می

که اوج طوریباشد بهمی خرداد 10دهی این گیاه در تاریخ آغاز گل

 15مشاهده گردید و در تاریخ  اول تیردهی در این گیاه در تاریخ گل

باشد که در این دهی این گیاه در منطقه مورد مطالعه میپایان گل تیر

 Achillea millefolium گیاه از شده برداشت هاینمونه از یکهیچ در تاریخ

 های اخذ شدهصورت متوسط براساس نمونهگلی مشاهده نگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه  15±3/1 میزان

برداری و محاسبه گردید. دلیل استفاده زنبور عسل از این گیاه بهره

 متوسطباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده و شهداستفاده از 

 باشد.ر بین گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه مید

Achillea wilhelmsii: با نام علمی  بومادران گیاهAchillea wilhelmsii 

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 10تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه که اوج گلریطوباشد بهمی اردیبهشت 10در تاریخ 

دهی پایان گل خرداد 25مشاهده گردید و در تاریخ  خرداد 5در تاریخ 

باشد که در این تاریخ در هیچ این گیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی  Achillea wilhelmsiiهای برداشت شده از گیاه یک از نمونه

های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهمشاهده نگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه   2/1±10

برداری و استفاده از از این گیاه بهرهگردید. دلیل استفاده زنبور عسل 

در بین  متوسطباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می شهد و گرده

 باشد.گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه می
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Anthemis hyalina : با نام علمی  بابونهگیاهAnthemis hyalina  از

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeتیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 25تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه که اوج گلطوریباشد بهمی اردیبهشت 15در تاریخ 

دهی پایان گل خرداد 20مشاهده گردید و در تاریخ  خرداد 5در تاریخ 

یک باشد که در این تاریخ در هیچاین گیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده  Anthemis hyalinaهای برداشت شده از گیاه از نمونه

  20±1/2های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهبه نگردید.

حاسبه گردید. تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه م

شهد و برداری و استفاده از عسل از این گیاه بهرهدلیل استفاده زنبور

در بین گیاهان مطالعه  خوبگیاه دارای جذابیت  باشد. اینآن می گرده

 باشد.شده در این تیره در منطقه می

Anthemis psedocotula  : با نام علمی  بابونه شیرازیگیاهAnthemis 

psedocotula   از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل می

شروع به رویش  فروردین 10بهار و گرم شدن تدریجی هوا در تاریخ 

های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز نماید. طبق بررسیمی

که اوج یطورباشد بهمی اردیبهشت 5دهی این گیاه در تاریخ گل

مشاهده گردید و در تاریخ  خرداد 10دهی در این گیاه در تاریخ گل

باشد که دهی این گیاه در منطقه مورد مطالعه میپایان گل خرداد 25

 Anthemisهای برداشت شده از گیاه در این تاریخ در هیچ یک از نمونه

psedocotula های براساس نمونه متوسط صورتبه نگردید. مشاهده گلی

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این  9±8/0اخذ شده میزان 

برداری این گیاه بهره عسل ازاستفاده زنبور گیاه محاسبه گردید. دلیل

 متوسطباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده و شهدو استفاده از 

 باشد.در بین گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه می

Centaurea aucheri: با نام علمی  گل گندم زاگرسی گیاهCentaurea 

aucheri  از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و می

نماید. شروع به رویش می فروردین 20شدن تدریجی هوا در تاریخ  گرم

دهی این های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلطبق بررسی

دهی در این گیاه که اوج گلطوریباشد بهمی خرداد 25گیاه در تاریخ 

دهی پایان گل مرداد 5مشاهده گردید و در تاریخ  تیر 25در تاریخ 

یک باشد که در این تاریخ در هیچاین گیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده   Centaurea aucheriهای برداشت شده از گیاه از نمونه

  7±4/0های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهنگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. 

گرده و برداری و استفاده از دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

در بین گیاهان مطالعه  عالیباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می شهد

 باشد.شده در این تیره در منطقه می

Centaurea behen : با نام علمی  گل گندم گیاهCentaurea behen  

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 20تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه در ه اوج گلکطوریباشد بهمی خرداد 5در تاریخ 

گیاه در  این دهیگل پایان تیر 20 تاریخ و در مشاهده گردید تیر 5تاریخ 

های یک از نمونهباشد که در این تاریخ در هیچمنطقه مورد مطالعه می

صورت به مشاهده نگردید. گلی  Centaurea behenشده از گیاه برداشت

تعداد گل در واحد  16±6/0 های اخذ شده میزانمتوسط براساس نمونه

سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. دلیل استفاده زنبور 

باشد. آن می گرده و شهدبرداری و استفاده از بهرهعسل از این گیاه 

در بین گیاهان مطالعه شده در این تیره  خوباین گیاه دارای جذابیت 

 باشد.در منطقه می

Centaurea depressa: علمی نام با گندم گل گیاه Centaurea depressa 

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 20تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه در که اوج گلطوریباشد بهمی خرداد 15در تاریخ 

گیاه در  این دهیگل پایان تیر 20در تاریخ  و مشاهده گردید تیر 5تاریخ 

های یک از نمونهباشد که در این تاریخ در هیچمنطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده نگردید. به   Centaurea depressaبرداشت شده از گیاه 

تعداد گل  13±4/1های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونه

در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. دلیل استفاده 

آن  گرده و شهدبرداری و استفاده از زنبورعسل از این گیاه بهره

در بین گیاهان مطالعه شده  خوبباشد. این گیاه دارای جذابیت می

 باشد.در این تیره در منطقه می

Centaurea virgata : با نام علمی  ایگل گندم بوتهگیاهCentaurea 

virgata   از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و می

نماید. شروع به رویش می فروردین 15شدن تدریجی هوا در تاریخ  گرم

دهی این های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلطبق بررسی

دهی در این گیاه که اوج گلطوریباشد بهمی خرداد 10گیاه در تاریخ 

دهی این پایان گل تیر 15مشاهده گردید و در تاریخ  اول تیردر تاریخ 

یک از باشد که در این تاریخ در هیچگیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده   Centaurea virgataهای برداشت شده از گیاه نمونه

  25±3/2های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهبه نگردید.

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. 

شهد و برداری و استفاده از این گیاه بهره دلیل استفاده زنبورعسل از

در بین گیاهان  متوسطباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده

 باشد.مطالعه شده در این تیره در منطقه می
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Chondrilla juncea : با نام علمی  مورد مطالعهگیاهChondrilla 

juncea   از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و می

نماید. شروع به رویش می فروردین 20شدن تدریجی هوا در تاریخ  گرم

دهی این های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلطبق بررسی

دهی در این گیاه که اوج گلطوریباشد بهمی خرداد 5گیاه در تاریخ 

دهی این پایان گل تیر 25مشاهده گردید و در تاریخ  تیر 10در تاریخ 

یک از باشد که در این تاریخ در هیچگیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده  Chondrilla junceaهای برداشت شده از گیاه نمونه

  25±2/2های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهبه نگردید.

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. 

گرده و برداری و استفاده از دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

در بین گیاهان  متوسطباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می شهد

 باشد.مطالعه شده در این تیره در منطقه می

Cichorium intybus : با نام علمی کاسنیگیاهCichorium intybus  

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 15تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه در که اوج گلطوریباشد بهمی خرداد 20در تاریخ 

دهی این پایان گل اول مردادمشاهده گردید و در تاریخ  تیر 20تاریخ 

یک از باشد که در این تاریخ در هیچگیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده   Cichorium intybusهای برداشت شده از گیاهنمونه

  21±7/0های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهبه نگردید.

مربع( برای این گیاه محاسبه گردید. تعداد گل در واحد سطح )متر

شهد و برداری و استفاده از گیاه بهرهدلیل استفاده زنبورعسل از این 

در بین گیاهان  متوسطباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده

 باشد.مطالعه شده در این تیره در منطقه می

Cirsium congestum : با نام علمی  کنگر گیاهCirsium congestum  

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 25تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه در تاریخ که اوج گلطوریباشد بهمی تیر 5در تاریخ 

دهی این گیاه پایان گل مرداد 20مشاهده گردید و در تاریخ  مرداد 5

های یک از نمونهتاریخ در هیچ در این که باشدمطالعه می منطقه مورد در

گلی مشاهده نگردید. به   Cirsium congestumبرداشت شده از گیاه 

تعداد گل  4±1/0های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونه

در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. دلیل استفاده 

آن  شهد و گردهبرداری و استفاده از زنبورعسل از این گیاه بهره

در بین گیاهان مطالعه شده  ضعیفباشد. این گیاه دارای جذابیت می

 باشد.در این تیره در منطقه می

Cirsium vulgare:  با نام علمی  کنگر معمولیگیاهCirsium vulgare  

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 30تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه در ه اوج گلکطوریباشد بهمی اول تیردر تاریخ 

دهی پایان گل مرداد 15مشاهده گردید و در تاریخ  اول مردادتاریخ 

یک باشد که در این تاریخ در هیچاین گیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده  Cirsium vulgareهای برداشت شده از گیاه از نمونه

  3±2/0های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهنگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. 

شهد و برداری و استفاده از دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

در بین گیاهان  ضعیفباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده

 باشد.نطقه میمطالعه شده در این تیره در م

Crupina crupinastrum : با نام علمی  مورد مطالعهگیاهCrupina 

crupinastrum   از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل می

شروع به رویش  فروردین 10بهار و گرم شدن تدریجی هوا در تاریخ 

های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز نماید. طبق بررسیمی

که اوج طوریباشد بهمی اردیبهشت 15دهی این گیاه در تاریخ گل

هده گردید و در تاریخ مشا خرداد 25دهی در این گیاه در تاریخ گل

باشد که دهی این گیاه در منطقه مورد مطالعه میپایان گل تیر 10

 Crupinaهای برداشت شده از گیاه یک از نمونهدر این تاریخ در هیچ

crupinastrum های نمونه براساس متوسط صورتبه نگردید. مشاهده گلی

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این  3±4/0اخذ شده میزان 

برداری گیاه محاسبه گردید. دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

در  خوبباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می فقط گردهو استفاده از 

 باشد.بین گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه می

Echinops robustus: با نام علمی  شکرتیغال گیاهEchinops robustus 

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 5تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه که اوج گلطوریاشد بهبمی اردیبهشت 10در تاریخ 

دهی پایان گل تیر 5مشاهده گردید و در تاریخ  خرداد 25در تاریخ 

یک باشد که در این تاریخ در هیچاین گیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده  Echinops robustusهای برداشت شده از گیاه از نمونه

  8±7/0های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهنگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. 

گرده و برداری و استفاده از دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

در بین گیاهان مطالعه  عالیباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می شهد

 باشد.نطقه میشده در این تیره در م
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Gundelia tourtnefortii : با نام علمی  مورد مطالعهگیاهGundelia 

tourtnefortii  از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل می

شروع به رویش  فروردین 10بهار و گرم شدن تدریجی هوا در تاریخ 

های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز نماید. طبق بررسیمی

دهی که اوج گلطوریباشد بهمی خرداد 5دهی این گیاه در تاریخ گل

 مرداد 15گردید و در تاریخ  مشاهده اول مرداددر این گیاه در تاریخ 

در این تاریخ  که باشددهی این گیاه در منطقه مورد مطالعه میگل پایان

 Gundelia tourtnefortiiهای برداشت شده از گیاه یک از نمونههیچ در

های اخذ شده صورت متوسط براساس نمونهگلی مشاهده نگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه  4±1/0میزان 

برداری و محاسبه گردید. دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

در  خوبباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می شهد و گردهاستفاده از 

 باشد.بین گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه می

Lactuca serriola : با نام علمی  کاهو خاردارگیاهLactuca serriola 

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 5تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه در که اوج گلطوریباشد بهمی اول خرداددر تاریخ 

دهی این پایان گل مرداد 10مشاهده گردید و در تاریخ  تیر 25تاریخ 

یک از باشد که در این تاریخ در هیچگیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده  Lactuca serriolaهای برداشت شده از گیاه ونهنم

  25±9/0های اخذ شده میزان صورت متوسط براساس نمونهبه نگردید.

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. 

شهد و برداری و استفاده از دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

در بین گیاهان  متوسطباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده

 باشد.منطقه میمطالعه شده در این تیره در 

Onopordon acanthium: با نام علمی  مورد مطالعه گیاهOnopordon 

acanthium  از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل بهار می

شروع به رویش  اول فروردینو گرم شدن تدریجی هوا در تاریخ 

های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز نماید. طبق بررسیمی

که اوج طوریباشد بهمی اردیبهشت 10دهی این گیاه در تاریخ گل

مشاهده گردید و در تاریخ  خرداد 15دهی در این گیاه در تاریخ گل

باشد که دهی این گیاه در منطقه مورد مطالعه میپایان گل خرداد 30

 Onopordonاز گیاه  شده برداشت هاییک از نمونهاین تاریخ در هیچ در

acanthium های ونهصورت متوسط براساس نممشاهده نگردید. به گلی

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این  6±3/0اخذ شده میزان 

برداری گیاه محاسبه گردید. دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

 متوسطباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می شهد و گردهو استفاده از 

 باشد.در بین گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه می

Picnomon acarna: علمی با نام مطالعه مورد گیاه Picnomon acarna  

باشد. این گیاه با شروع فصل بهار و گرم شدن می Asteraceaeاز تیره 

نماید. طبق شروع به رویش می فروردین 5تدریجی هوا در تاریخ 

دهی این گیاه های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز گلبررسی

دهی در این گیاه که اوج گلطوریباشد بهمی تاردیبهش 10در تاریخ 

دهی این پایان گل تیر 15مشاهده گردید و در تاریخ  اول تیردر تاریخ 

یک از باشد که در این تاریخ در هیچگیاه در منطقه مورد مطالعه می

گلی مشاهده   Picnomon acarnaیاههای برداشت شده از گنمونه

  3±1/0های اخذ شده میزان اساس نمونهصورت متوسط برنگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این گیاه محاسبه گردید. 

فقط برداری و استفاده از دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

در بین گیاهان  ضعیفباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده

 باشد.قه میمطالعه شده در این تیره در منط

Sonchus oleraceus : با نام علمی  شیرتیغک معمولیگیاهSonchus 

oleraceus  از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل بهار می

شروع به رویش  اول فروردینو گرم شدن تدریجی هوا در تاریخ 

های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز نماید. طبق بررسیمی

که اوج طوریباشد بهمی اردیبهشت 10دهی این گیاه در تاریخ گل

اهده گردید و در تاریخ مش خرداد 15دهی در این گیاه در تاریخ گل

باشد که دهی این گیاه در منطقه مورد مطالعه میپایان گل خرداد 30

 Sonchusهای برداشت شده از گیاه یک از نمونهدر این تاریخ در هیچ

oleraceus های اساس نمونهصورت متوسط برگلی مشاهده نگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این   6±2/0اخذ شده میزان 

برداری گیاه محاسبه گردید. دلیل استفاده زنبور عسل از این گیاه بهره

در  خوبباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می فقط گردهو استفاده از 

 باشد.بین گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه می

Taraxacum syriacum : با نام علمی  گل قاصدکگیاهTaraxacum 

syriacum   از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل بهار می

شروع به رویش  فروردین 25و گرم شدن تدریجی هوا در تاریخ 

های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز نماید. طبق بررسیمی

دهی در گل که اوجطوریباشد بهمی تیر 15گیاه در تاریخ  دهی اینگل

 شهریور 20مشاهده گردید و در تاریخ  شهریور 5این گیاه در تاریخ 

باشد که در این دهی این گیاه در منطقه مورد مطالعه میپایان گل

 Taraxacumیاه های برداشت شده از گیک از نمونهتاریخ در هیچ

syriacum های صورت متوسط براساس نمونهگلی مشاهده نگردید. به

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این  2±1/0اخذ شده میزان 

برداری ه زنبورعسل از این گیاه بهرهگیاه محاسبه گردید. دلیل استفاد

 عالیباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده و شهدو استفاده از 

 باشد.در بین گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه می
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Tragopogon longirostris : با نام علمی  شنگگیاهTragopogon 

longirostris   از تیرهAsteraceae باشد. این گیاه با شروع فصل می

شروع به رویش  فروردین 10بهار و گرم شدن تدریجی هوا در تاریخ 

های انجام شده در منطقه مورد مطالعه آغاز نماید. طبق بررسیمی

که اوج طوریباشد بهمی اردیبهشت 20دهی این گیاه در تاریخ گل

 15مشاهده گردید و در تاریخ  اول تیردهی در این گیاه در تاریخ گل

باشد که در این دهی این گیاه در منطقه مورد مطالعه میپایان گل تیر

 Tragopogonهای برداشت شده از گیاه یک از نمونهتاریخ در هیچ

longirostris های براساس نمونه متوسط صورتبه مشاهده نگردید. گلی

تعداد گل در واحد سطح )مترمربع( برای این  4±8/0 اخذ شده میزان 

برداری گیاه محاسبه گردید. دلیل استفاده زنبورعسل از این گیاه بهره

 عالیباشد. این گیاه دارای جذابیت آن می گرده و شهدو استفاده از 

 باشد.در بین گیاهان مطالعه شده در این تیره در منطقه می
 

 

 در مراتع حاشیه روستای حیدرآباد شهرستان شبستر Asteraceaeهای مورد مطالعه از تیره دهی گونه: میانگین دوره گل2 جدول

 دهیپایان گل دهیاوج گل دهیآغاز گل شروع رویش گونه ردیف
1 Achillea wilhelmsii 10 خرداد 25 خرداد 5 اردیبهشت 10 فروردین 
2 Achillea mellefolium 15 تیر 15 اول تیر خرداد 10 فروردین 
3 Anthemis hyalina 25 خرداد 20 خرداد 5 اردیبهشت 15 فروردین 
4 Anthemis psedocotula 10 خرداد 25 خرداد 10 اردیبهشت 5 فروردین 
5 Centaurea depressa 20 تیر 20 تیر 5 خرداد 15 فروردین 
6 Centaurea virgata 15 تیر 15 اول تیر خرداد 10 فروردین 
7 Centaurea behen 20 تیر 20 تیر 5 خرداد 5 فروردین 
8 Centaurea aucheri 20 مرداد 5 تیر 25 خرداد 25 فروردین 
9 Cichorium intybus 15 اول مرداد تیر 20 خرداد 20 فروردین 
10 Cirsium congestum 25 مرداد 20 مرداد 5 تیر 5 فروردین 
11 Cirsium vulgare 30 مرداد 15 اول مرداد اول تیر فروردین 
12 Chondrilla juncea 20 تیر 25 تیر 10 خرداد 5 فروردین 
13 Echinops robustus 5 تیر 5 خرداد 25 اردیبهشت 10 فروردین 
14 Gundelia tourtnefortii 10 مرداد 15 اول مرداد خرداد 5 فروردین 
15 Lactuca serriola 5 مرداد 10 تیر 25 اول خرداد فروردین 
16 Onopordon acanthium خرداد 30 خرداد 15 اردیبهشت 10 اول فروردین 
17 Taraxacum syriacum 25 شهریور 20 شهریور 5 تیر 15 فروردین 
18 Tragopogon longirostris 10 تیر 15 اول تیر اردیبهشت 20 فروردین 
19 Crupina crupinastrum 10 تیر 10 خرداد 25 اردیبهشت 15 فروردین 
20 Picnomon acarna 5 تیر 15 اول تیر اردیبهشت 10 فروردین 
21 Sonchus oleraceus خرداد 30 خرداد 15 اردیبهشت 10 اول فروردین 

گونه مورد مطالعه در تیره  21براساس نتایج این تحقیق برای        

Asteraceae هایگونه Tragopogon longirostris،Centaurea aucheri، 

Echinops robustus،  Taraxacum syriacumجذابیت  ترینبیش دارای

 Picnomon acarna،Cirsium vulgare ،Cirsium congestum هایگونه و

های باشند. گونهترین جذابیت برای زنبوران عسل دارا میدارای کم

Anthemis hyaline، Gundelia tourtnefortii،Cirsium vulgare ، 
Cirsium congestum، Centaurea virgate،Cichorium intybus، 

Lactuca serriola، Achillea wilhelmsii،Onopordon acanthium 

برای تولید شهد در اولویت اول و گرده در اولویت دوم مورد استفاده 

 ،Centaurea behen هایکه گونهگیرد و درحالیزنبوران عسل قرار می

Centaurea depressa،Tragopogon longirostris ،Centaurea 

aucheri، Echinops robustus،Taraxacum syriacum ،Achillea 

millefolium، Chondrilla juncea، Anthemis psedocotula  در

اولویت اول برای تولید گرده و شهد در اولویت دوم برای زنبوران عسل 

 ،Sonchus oleraceusهای گیرد و گونهمورد استفاده قرار می

Crupina crupinastrum ، Picnomon acarna   فقط برای تولید گرده

 گیرد.فاده قرار میمورد استفاده زنبوران عسل مورد است

 

 بحث
گونه از گیاهان مرتعی تیره  21دهی این تحقیق فنولوژی گل       

Asteraceae  کیلومتری  30در مراتع حاشیه روستای حیدرآباد واقع در

گیاهان  .مورد مطالعه قرار دادشرقی شهر شبستر در استان آذربایجان

(، بومادران هزار برگ)Achillea mellefolium مورد مطالعه شامل 

Achillea wilhelmsii (بومادران ،) Anthemis hyalina(بابون،)ه  
Anthemis psedocotula (بابونه شیرازی ،)Centaurea aucheri  ( گل

 Centaurea depressa(، گندم گل)  Centaurea behen(،زاگرسی گندم

 Chondrilla(، ایگل گندم بوته)  Centaurea virgata(، گل گندم)
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juncea،Cichorium intybus  (کاسنی،) Cirsium congestum  (کنگر ،)

Cirsium vulgare (معمولی کنگر،)Crupina crupinastrum ، Echinops 

robustus (شکرتیغال ،)Gundelia tourtnefortii ،Lactuca serriola 

 Onopordon acanthium، Picnomon acarna، Sonchus (،خاردار کاهو)

oleraceus (معمولی شیرتیغک،) Taraxacum syriacum (گل قاصدک )

 Onopordon رویشی نظر از اند.بوده (شنگ) Tragopogon longirostris و

acanthium ،Sonchus oleraceus ،Echinops robustus ،Picnomon 

acarna ،Lactuca serriola ترین زمان آغاز رویش تا دارای سریع

دارای دیرترین زمان آغاز  Cirsium vulgareفروردین ماه و  5تاریخ 

فروردین ماه در منطقه مورد مطالعه بودند که با  30رویش در تاریخ 

 Ehsani (2017) و Hosseiniنیز  و Bibalani (2010) و Joudiتحقیقات 

های گونه های گیاهی مورد مطالعهمطابقت داشت. در بین گونه

Anthemis psedocotula، Onopordon acanthium،Sonchus oleraceus، 

Echinops robustus،Picnomon acarna ، Achillea wilhelmsii 

اردیبهشت ماه  10دهی حداکثر تا تاریخ ترین زمان گلدارای سریع

دهی در میزان مدیریت کندوهای که آغاز زمان گلجاییباشد. از آنمی

توان در تیره مورد ها را میباشد این گونهبسیار ارزشمند میعسل 

مطالعه دارای نقش ارزشمندی در تأمین گرده و شهد زنبوران عسل 

 Kheradmand و (2016) همکاران و Karimi تحقیقات با که دانست منطقه

ترین اثرات که بیشجاییخوانی دارد. از آن( هم2020و همکاران )

دهی شهد و گرده به کندوهای عسل زمان اوج گلگیاهان در جریان 

 ، Achillea wilhelmsiiباشد در بین گیاهان مورد مطالعهها میآن

Anthemis hyalina اوایل خرداد(  دهیگل اوج به زمان ترینسریع دارای(

 خصوص در مردادباشند. از طرفی گیاهانی که در فصل تابستان بهمی

رسند نیز در جریان شهد به دهی خود میگلماه و شهریور ماه به اوج 

د که در بین نباشعنوان عسل بسیار حائز اهمیت میمنظور ذخیره به

 Taraxacum syriacum،Cirsiumهای مورد مطالعه گیاهان گونه

vulgare،Gundelia tourtnefortii ،Cirsium congestum   دارای دوره

باشند که با هرویر ماه میویژه مرداد و شدهی در فصل تابستان بهگل

و همکاران  Sadeghian( و 2013) Ehsaniتحقیقات انجام شده توسط 

 خوانی دارد.( هم2020و همکاران ) Khosravi Mashizi( و 2020)
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