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  چکیده

هاي طبیعی این ناحیه و تغییراتی  یژگیو. ناحیۀ دینور در شرق استان کرمانشاه قرار گرفته است

ظاهر امروزي این . که انسان در طول زمان در آن رقم زده، منظر فرهنگی آن را پدید آورده است

یی از ها نشانهوجود، هنوز هم  اینبا. دهد یمیز، کشاورزي ماشینی را نشان چ هرمنظر بیش از 

ي بومی زنبورعسل به ها گونهفراوانی . شود یمهاي سنتی در گوشه و کنار آن مشاهده  یتفعال

ي بیشتر از آن انجامیده مند بهرهیی براي ها روشافزایش دانش انسان از این حشره و یافتن 

چگونگی این فرهنگ . ۀ چنین دانشی استتوسعیجۀ نتیۀ دینور ناحاري در فرهنگ زنبورد. است

شود که  یمهاي اولیه، این فرضیه مطرح  یبررسبر اساس . ین پرسش این پژوهش استتر مهم

. شود یمعنوان فعالیت اقتصادي مکمل انجام  هاي ابتدایی و به یوهشفرهنگ زنبورداري دینور با 

و معرفی این فرهنگ و راهکارهاي حفاظت از آن است و هدف اصلی این پژوهش، شناخت 

ی در پهاي زنبورداران  یوهشو  ها ارزششود که باورها،  یمیی مشخص جا آنضرورت موضوع از 

ي از بین زود بهمداخالت نابجاي انسانی روبه فراموشی است و فرهنگ زنبورداري این ناحیه 

همگون با سراسر جهان ادامه خواهد یافت، هاي مدرن و  یوهشي از مند بهرهرود و یا با  یم

این پژوهش از . معرفی شودثبت و ضبط و آخرین شواهد این فرهنگ که بایسته است بنابراین 

توصیفی است و به شیوة میدانی، با بررسی روستاهاي ناحیۀ دینور و ارتباط مستقیم  -نوع کیفی

هاي  یتفعالی بررسی، در پ. شده استهاي معیشت ساکنان این ناحیه انجام یوهشبوم و  یستزبا 

پس از آن براي گردآوري اطالعات از روش . اقتصادي مانند زنبورداري سنتی شناسایی شد

ی انجام عکس-صورت صوتی و ثبت و ضبط اطالعات بهشد مشاهده و مصاحبۀ آزاد بهره برده 

و مفاهیم مرتبط مورد  و اشیاء وابسته ها سازهو چرخۀ فعالیت زنبورداري، تقویم اقلیمی آن، 

                                               
جغرافیـاي اداري دینـور و سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی آن در      «این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري با عنـوان  . ١

  .است »دوران اسالمی

  )نویسنده مسئول. (ایرانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان،دانشجوي دکتراي باستان*

        m.dehqan@yahoomail.com
mohamadezarei@yahoomail.com.    ایرانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان،د گروه باستاناستا**
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دهد که زنبورداري  یمشده در نقاط مختلف جهان نشان مطالعات انجام. بررسی قرار گرفت

 توانشود که با توجه به  یمرو پیشنهاد  زیست دارد ازاین سنتی نقش مؤثري در پایداري محیط

یان مناطق هاي سنتی و مدرن در م یوهشیۀ دینور، تولید عسل ارگانیک با تلفیق ناحمحیطی 

ي بوم گردشگرجاذبۀعنوان  فرهنگ زنبورداري این ناحیه به تتمۀبازمانده و کوهستانی ترویج و 

.معرفی شود

.دینور، زنبورداري، فرهنگ، فعالیت اقتصادي، حفاظت :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

ي ها فرآوردهي غذایی و درمانی ها ارزشو  زنبورعسلفرد منحصربهشناخت فعالیت 

 ها فرهنگآن از سوي انسان، قدمت درخور توجهی دارد و این حشره در تمام  یديتول

اهمیت . اند پرداختهاهمیت داشته تا جایی که حتی کتب آسمانی نیز به اهمیت آن 

و محصوالت  ها باغی افشان گردهپس از کشف نقش مؤثر این حشره در  زنبورعسل

ی افشان گردهرهاي عسل در امروزه نقش زنبو که نحوي بهشود  یمکشاورزي مشخص 

گونه از محصوالت  400ی بیش از افشان گردهاست و از تولید عسل تر مهمبسیار 

 70آمارهاي اواخر دهۀ . شود یمانجام  عسلزنبورکشاورزي در سراسر جهان توسط 

برابر  90در افزایش تولید کشاورزي ایران  زنبورعسلدهد که ارزش  یمنشان . ش .هـ

). 132: 1379طهماسبی و پورقرایی، (ستقیم این حشره بوده است ارزش تولیدات م

زنبوری توسط افشان گردهکنند که توقف  یمنیز تأیید  شده انجامي ها پژوهشبرخی از 

 James and(درصد بر تولید کشاورزي خسارت وارد کند  85ممکن است حدود  عسل

Singer, 2008:108 .( دور این مهم را دریافته و به ي ها گذشتهکشاورزان و باغداران از

  .پرداختند یمها باغنگهداري یک تا دو کندوي زنبورعسل در مجاورت مزارع و 

هرچند تاریخ دقیق استفاده از عسل توسط انسان مشخص نیست اما شواهدي مبنی 

در حدود و پرورش زنبور. م.پ 15000بر شکار عسل وحشی توسط انسان از حدود 

 توجه قابلقدمت . )Crane, 1999: 163; Head, 2008: 59(داردوجود . م.پ 2400
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کند که مصادیق آن در بسیاري از نقاط  یمحکایت  اي چند هزارسالهزنبورداري از دانش 

ي این دانش ها بازماندهجهان روبه نابودي است بنابراین بایسته است که در گام نخست، 

چگونگی حفاظت و تداوم این  مهم، ازاین پسشوند و  مستند نگاريبومی شناسایی و 

مختلف زنبورداري در  هاي یوهپژوهشگران بسیاري به بررسی ش. فرایند بررسی شود

ها، افزایش تولید و  هدف اصلی بسیاري از این پژوهش. اند نقاط مختلف جهان پرداخته

هاي  یبآسپایدار و کاهش  توسعۀدر راستاي  زنبورعسلاز امتیازات پرورش يمند بهره

دهد که تلفیق دانش بومی و  یمها نشان  یبررسبسیاري از . محیطی بوده استیستز

  . شود یمعلمی زنبورداري در روستاها به رشد اقتصادي و خودکفایی محلی منجر 

ایران در تولید غذا و  مالحظۀ قابلیشینۀ پی، شناخت باستاني ها دادهبا توجه به نبود 

یس آپموسوم به  زنبورعسلبومی  گونۀاهلی کردن گیاهان و حیوانات و حضور دو 

دارد در کنار شواهد مکتوب نشان از رواج زنبورداري در ایران 2یس فلوراآپو  1میلفرا

)Komeili, 1990: 12( .ي ها کوهستانهاي مناسب زنبورعسل بر اهمیت  یستگاهزمطالعۀ

که دهد  یمها نشان  یبررسگذارد و  یمصحه  زنبورعسلالبرز و زاگرس در پرورش 

یۀ دینور شامل یکی از ناح. ي زاگرس مرکزي رایج استها دشتزنبورداري سنتی در 

و  ها درهکوهی زاگرس مرکزي در شرق استان کرمانشاه است که با  یانمي ها دشت

این ناحیه همواره به دلیل تولید محصوالت . است شدهاحاطهي پیرامونی ها کوه

 ها تواناین .دارد یتوجه قابلمحیطی  یستزي ها توانکشاورزي و دامی شهرت داشته و 

سبب شده که این دشت و ارتفاعات پیرامون آن از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی 

3است گرفته شکلقرار گرفته و یکی از نخستین روستاهاي خاورمیانه در این دشت 

)Matthews et al, 2010: 1-3( .  

                                               
1. Apis mellifera
2. Apis florea

از دوران نوسنگی بدون سفال با قدمت حدود ي باستانی ا تپه) Kortavij(یجآباد در روستاي کرتو یخیش ۀتپ. 3

  .هزار سال است 12
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در این ناحیه گزارش  پروري داممتون و منابع تاریخی از رونق کشاورزي و 

مشهود است اما با رشد تکنولوژي و تغییر  وضوح بهدهند، موضوعی که امروزه نیز  یم

هاي سنتی، سیماي این دشت دستخوش تغییر شده و میراث کشاورزي و  یوهش

هاي کهن  یوهشي مختصري از ها نشانهآن روبه فراموشی است و تنها  پروري دام

ها است که در این پژوهش،  یوهشرداري سنتی یکی از این زنبو. است مانده باقی

دهد که این  یمهاي اولیه نشان  یبررس. چگونگی آن مورد پرسش قرار گرفته است

. شود یمفعالیت اقتصادي مکمل انجام  صورت بههاي کامالً ابتدایی و  یوهشفعالیت با 

ي مرتفعی که هنوز این فرهنگ در بیشتر روستاها از بین رفته و تنها در روستاها

پژوهش پیش رو در . برند، ادامه دارد یمهاي سنتی کشاورزي و باغداري را به کار  یوهش

کند  یمنظر دارد به معرفی فرهنگ زنبورداري در این ناحیه پرداخته و تالش 

  .راهکارهایی براي حفاظت از این فرهنگ ارائه دهد

  

ها یشینهپمرور 

. تی است که مورد توجه انسان قرار گرفته استزنبورعسل یکی از نخستین موجودا

نسبت داده . م.پ 13500تا  15000هاي آن به حدود  ینقاشدر غار آلتامیرا که 

شود، در کنار نقوش حیوانات مختلف، زنبورعسل نیز نقش شده است، عالوه بر  یم

ي شمال آفریقا، ا صخرهاین، تصاویر بسیاري از شکار عسل توسط انسان در هنر 

بر . )، الف1عکس()Crane, 1999: 37-38(شده است رالیا، اروپا و آسیا ثبتاست

زنبورداري را . م.پ 2400ی، مصریان باستان از شناس باستانی عکساساس مدارك 

  .)، ب1عکس(آغاز کردند 
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یا، اسپانیا، دهد، والنس یمي که شکار عسل وحشی را نشان ا صخرهنقش : الف -1عکس

,Crane(. م.پ 10000حدود  1995: 43(

در مصر کشیده شده و برداشت عسل  1نقشی که از روي نقاشی دیواري معبد رخمیرع: ب

  )www.metmuseum.org(. م.پ 1425-1479دهد،  یماز کندو را نشان 

  

 10-9به قرن  ها آنکه قدمت  آمده دست بهفلسطین اشغالی، کندوهاي سفالی از 

 ,Harissis(است آمده دست بهي مشابهی ها نمونهیونان نیز  هاي از کاوش. رسد یم. م.پ

این کندوهاي سفالی هنوز هم در نقاط مختلف جهان مورد استفادة .)18-19 :2017

تا  تاریخاز پیشهاي زنبورداري سنتی از  یوهشگیرد و تداوم  یمزنبورداران بومی قرار 

ی، متون و منابع تاریخی نیز به شناخت باستانمدارك  در کنار. دنده یمامروز را نشان 

 ویژه بهکه در این میان، اشارات کتب مقدس  اند کردهاشارهو زنبورداري  زنبورعسل

مورد توجه پژوهشگران  2زنبورعسلهاي  یتفعالنخستین اشارة مستقیم به  عنوان بهقرآن 

ز اشارات بسیاري به این در ادبیات فارسی نی. )Crane, 1995: 35(قرار گرفته است 

                                               
1. Rekhmire

2.أَو رِشُوَنوعا یمم ِر وَن الشَّجم وتاً ویَن الْجِباِل بي مذِل أَنِ اتَّخإِلَی النَّح کبزنبورعسلو پروردگار تو به : حی ر

: 16سورة (برگزین هایی خانهسازند، میکه مردم  هایی داربستو درختان و  ها کوهاز نمود که)يالهام غریز(و » وحی«

  ).68آیۀ 

بالف
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، صائب تبریزي و بیدل دهلوي بیش از دیگران از استعارات مولوي. موضوع شده است

  . 1اند کردهاشارهو به اشیاء وابسته  کردهو تشبیهات مرتبط با زنبورداري استفاده 

 موردمطالعهدر منطقۀ  زنبوردارياطالعات مستندي پیرامون تاریخچه و قدمت اما 

به . ق .مقدسی در قرن چهارم هـ. فقط اشارات مختصري شده استو  تهشوجود ندا

و اعتمادالسلطنه از عسل وحشی در پاوه و  2کند یماشاره فراوانی عسل در ایالت جبال 

  . 3است کردهیادجوانرود 

گزارش مختصري از زنبورداري در  نوزدهمدر اوایل قرن یچرکلودیوس جیمز 

  ).Rich, 1836, Vol. 1: 237(کند یماطراف سقز ارائه 

                                               
  )مولوي، دیوان شمس(ام تنها که خانه انگبین دارم مبین تو ناله/ گردم  عالم چو زنبوري همیخمره درون. 1

  )مولوي، دیوان شمس(یا همچو پري به بوي عودي بروم / زنبور نیم من که به دودي بروم

  )یزي، غزلیاتصائب تبر(این کدوي پوچ را در کار این زنبور کن/ سر چه باشد کس نبازد در ره داغ جنون؟  

  )بیدل دهلوي، غزلیات(رکب ناله گیرم تا ستاند از فلک دادم آتشبیکرد  نتوانزنبورعالج خانه  

سرزمینی :سرزمین کوهستان...تر از همه جبال است تر و پر زعفران خوش شیر و خوش عسل و خوش نان... .2

دلگشا و پاکیزه و . گردو و انجیر است است که گیاهش زعفران و آشامیدنی مردمش شیر و عسل، و درختانش

ارزش آن را هنگامی . در آن است» اصفهان«و خوره گرانقدر » همدان«بزرگ، » ري«حاصلخیز و آبرومند است، 

را » کاشان«و » قم«و » نهاوند«را یاد کنم، » شاهان کرمان«و » دینور«خواهی دانست که شهرهایش را گزارش دهم، 

را توصیف نمایم، آنجا نه گرما دارد نه پشه و نه مگس و نه مار و نه عقرب و » قصران«، »قرج«، »دماوند«بیان کنم 

  ).573- 572: 1361مقدسی،(در تابستان بهشت است و باغ و باغچه، در زمستان هیزم و ذغال مفت است. نه کرم

و حب البقر و محصول جوانرود صیفی و شتوي است از گندم و جو و ذرت و ارزن و نخود و عدس و ماش . 3

انار و انجیر و آلوچه . و وفور دارد شودیدر این محل یافت م جات وهیپنبه و خربزه و هندوانه و توتون و اکثر م

از چیزهائی که منحصر . شودیپاوه معروف است و گزانگبین و سقز و عسل و کتیرا هم دارد که به خارج حمل م

از سایر  تر فیو ضع تر کیمگس این عسل بار. ستبه همین محل است عسل شاه بدرم است و زیاد نی

و قریب  ردیگیبر باشد جا متکه زمین سخت و س یآب کم يها ابانیدر ب. شودیخانگی نم وقت چیهاست و ه مگس

: 4ج ، 1367اعتمادالسلطنه،(گذاردیقدر کف دست م هاي عسل کوچک بهو در آنجا شان رودیپائین م ذرع مین

2380(.  
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در توصیف  سفرکردهبه ایران و ارمنستان . نوزدهممکه در قرن ) 67: 1347(ژوبر 

 کرده اشارهین مشاغل آنان تر مهمبازي، به  یزهني سوارکاري و ها مهارتکردها، عالوه بر 

  .)67: 1347ژوبر، (کند یمو از پرورش زنبور در کنار پرورش گاو و بز و گوسفند یاد 

ي با عنوان زنبورداري در ا مقالهدر ) 1990(از متون تاریخی، کمیلی نظر صرف

ي وابسته ها سازمانو  ها انگلها،  یماريبایران، به زنبورداري سنتی و مدرن، گیاهان، 

  .کند یمایران معرفی  شمال غربپردازد و انواع کندو را در غرب، شمال و  یم

، موضوعات کلی و »بومی در زنبورداريدانش «در کتاب ) 1387(امیري اردکانی

کاربردي را مطرح کرده و به گردآوري و مستندسازي این دانش در ایران و جهان 

  .پرداخته است

نیز دانش بومی زنبورداران بینالود و تأثیر آن در بهبود وضعیت ) 1391(حسینیان 

  .مراتع را بررسی کرده است

بسیاري در نقاط مختلف جهان به با وجود کمبود مطالعات داخلی، پژوهشگران 

  .که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد اند پرداختهمطالعۀ زنبورداري سنتی 

مکزیک را بررسی کرده و ضمن 2زنبورداري بومیان ایالت وراکروز) 1942(1فاستر

 عنوان بهي توخالی که ها کندههاي ابتدایی زنبورداري، شکار عسل و  یوهشپرداختن به 

. معرفی کرده است اختصار بهشوند، زنبورداري در آمریکاي جنوبی را  یمکندو استفاده 

هایی است که در مورد زنبورداري  یتفعالی یکی از نخستین شناخت انساناین پژوهش 

  .است شده انجامسنتی 

و  زنبورعسلدربارةو مطالعات پردامنه و جامعی که 4)1975-2000(3ایوا کرین 

، هنوز هم یکی از ها دههدر سراسر جهان انجام داده، با وجود گذشت زنبورداري 

                                               
1. Foster
2. Veracruz
3. Eva Crane

  :اند از آثار کرین عبارت ینتر برخی از مهم. 4

- Crane, E. (1975), Honey: A Comprehensive Survey, London: William Heinemann.
- _______ (1983), The Archaeology of Beekeeping, London: Duckworth
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هاي وي در  یبررسنتایج . آید یمي گسترده در این حوزه به شمار ها پژوهشبهترین 

است و از  منتشرشدهو مقاالت پرشمار وي  ها کتاببیش از شصت کشور جهان در 

ي مختلف ها روشفی یخچۀ زنبورداري و شکار عسل در دوران باستان تا معرتار

زنبورداري و چگونگی تولید و استفاده از عسل در نقاط مختلف جهان را پوشش 

  .دهد یم

در برزیـل پرداختـه و   2به اهمیت زنبور در زندگی مردمان کایـاپو ) 1983(1پوسی

ي زنبورهـا  بنـد  طبقـه یسـۀ نظـام   مقاوي ضمن .کند یمیوة زنبورداري آنان را بررسی ش

هاي علمی، بر وجود همبسـتگی میـان ایـن دو نظـام و      يبند دستهبا توسط مردم کایاپو 

.کند یممحیطی مردم بومی تأکید  یستزضرورت توجه دانش مدرن به رفتارهاي 

در آفریقاي جنوبی حاکی از نقش مؤثر ) 1998(و همکارانش 3مطالعات ایلگنر

 عنوان بهسنتی  آنان از زنبورداري. زنبورداري سنتی در خودکفایی محلی روستاها بود

و نقش آن را در افزایش درآمد روستاییان  یادکردهزیست یطسازگاربامحفعالیتی پایدار و 

  .فقیر تأیید کردند

تأمین  منظور بهبر اهمیت ارزیابی مجدد دانش بومی ) 2000(و همکارانش 4نل

نتایج . ندکن یمامنیت غذایی در آفریقا تأکید کرده و زنبورداري سنتی زیمبابوه را بررسی 

زنبورداري سنتی به افزایش درآمد و بهبود  توسعۀدهد که  یممطالعات آنان نشان 

  .انجامد یممعیشت روستاییان 

                                                                                                             
- _______ (1990), Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources, London: 
William Heinemann.
- _______ (1999), The World History of Beekeeping and Honey Hunting, London: 
Duckworth.
- _______ (2000), The History of Beekeeping in English Gardens, Garden History, Vol. Vol. 
28, No. 2, pp. 231-261.

www.evacranetrust.org    :ها و مقاالت متعدد کرین نک به همچنین براي دستیابی به فهرست کتاب

1. Posey
2. Kayapo
3. Illgner
4. Nel
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به بررسی مختصر زنبورداري در خاور نزدیک باستان ) 2008(1رنان جیمز هد

طی مهاجرت  زنبورعسلآوردن  دربارة2کند داستان کتاب مورمون یمپرداخته و تالش 

شواهد .هاي خاور نزدیک تبیین کند یافته بر اساسیاي قدیم به دنیاي جدید را از دن

آمریکا تا پیش از قرن هفدهم  قارةدر 3یس ملیفرا آپگونۀکندوها و نبود  جابجا کردن

  .کنند یمبه او در اثبات حقیقت کتاب مورمون کمک میالدي

 شمال غربدر  5اچالزنبورداري سنتی ایالت هیم)2008(4ساویتري ورما و اتري

ها و بازده  یماريبهاي مدیریت کندو، کنترل  یوهشهند را معرفی کرده و نوع کندو، 

  .اند کردهاقتصادي حاصل از زنبورداري سنتی را بررسی 

یی از ها بخشبا شناسایی و مستندسازي دانش بومی زنبورداري در ) 2011(6به آبه

یخچۀ تاراو ضمن بیان . است یادکردهتوسعه  ابزاري براي عنوان بهاتیوپی از این دانش 

ي ها روشزنبورداري در منطقه به نوع کندو، مواد و مصالح مورد نیاز، مدیریت کندو، 

دانش که کند  یمهاي درمانی عسل پرداخته و پیشنهاد  یژگیوها و  یبآسدفع آفات و 

  .تلفیق شوند ،بهتر توسعۀمنظور بهبومی و علمی 

اند تا با بررسی دانش بومی و رسمی  یدهکوش) 2016(رانش و همکا7سیمون اتاید

ي تعامل میان ها فرصتو  ها چالشاي در مورد زنبورهاي آمازون،  رشته یانمو تحقیقات 

را براي حفظ تنوع زیستی و  دو ینادانش بومی و رسمی را شناسایی کنند و ترکیبی از 

  .اند کردهفرهنگی پیشنهاد 

                                               
1. Ronan James Head

شـده و داسـتان گروهـی از     وزف اسمیت نوشـته ها که توسط مؤسس این فرقه، ج کتاب مقدس فرقه مورمون -2

جوویـور،  (انـد  پیش از میالد به آمریکا مهـاجرت کـرده   420تا  600يها که در سال دهد یرا شرح م اسرائیل یبن

1381 :275-273(.

یانه و آسیا و اروپا است و در آمریکا تا پیش از قرن هفـدهم مـیالدي   خاورمبومی  Apis Melliferaگونه -3

  .وجود داشته است Melliponaهگونفقط 

4. Savitri Verma and Attri
5. Himachal
6. Abebe
7. Simone Athayde
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نپال، دانش در فرهنگ زنبورعسلان اهمیت عسل و ضمن بی)2018(1پوداساینی

بومی زنبورداران این سرزمین و مشکالت زنبورداري سنتی را بررسی کرده و بر اهمیت 

  .کند یمپایدار تأکید  توسعۀدستیابی به  منظور بهها  یوهشتوجه به این 

فی به معر یزهر چ، بیش از شده انجامي ها پژوهشتوان گفت که در  یمیطورکل به

زنبورداري سنتی، ضرورت توجه دانش مدرن به دانش بومی، بازده اقتصادي ناشی از 

انگیزة اساسی بسیاري . توجه شده است زیست محیطاین فعالیت و نقش آن در پایداري 

محیطی، مسائل و معضالت اقتصادي و توسعه  یستزي ها دغدغه، ها پژوهشاز این 

ا توجه به نبود تحقیقات وسیع میدانی، این در حالی است که در ایران، ب. است

با نظارت و همکاري گفته ممکن نیست و ضروري است  یشپي ها حوزهیزي در ر برنامه

، مطالعات مبسوطی در مورد این موضوع و عسل تولیدي این روش نهادهاي وابسته

الزم براي  يها ، تالشمحیطی یستزو  اقتصادي يها و پس از تخمین ارزش انجام

پژوهش حاضر با . گیرد صورتهاي مدرن یوهشبا  آنو یا تلفیق ارتقاء ،ترویج

، کوشیده است مانده باقیگردآوري شواهد اندکی که از زنبورداري سنتی در ناحیۀ دینور 

که با معرفی این فرهنگ، گامی در راستاي حفاظت از آن برداشته و تا زمان انجام 

بومجاذبۀ  عنوان بهي از این فرهنگ دمن بهرهي، بر ا توسعهي کاربردي و ها پژوهش

راهکاري براي حفاظت از این دانش و  عنوان بهي تأکید کرده و این موضوع را گردشگر 

.کند یمجلوگیري از زوال آن پیشنهاد 

  

  ها روشمواد و 

 60یۀ دینور دشت کشاورزي نسبتًا مرتفعی در زاگرس مرکزي است که در حدود ناح

و طبق تقسیمات سیاسی یکی از  شده واقعرمانشاه شهر ک شمال شرقکیلومتري 

متر  1350دشت دینور با ارتفاع حدود . )2و  1نقشه(ي شهرستان صحنه است ها بخش

                                               
1. Pudasaini
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ي ها قلهه، هجر و ي اَمرولَها کوهبا  یلومترمربعک200از سطح دریا و وسعتی بیش از 

ه و قلعه هژیر احاطه شده راولخانسیاه، کمرسیاه، َق یعالکمر،  یعالکوه،  ینزرموسوم به 

این دشت بیش از ده هزار هکتار زمین حاصلخیز کشاورزي را دربر دارد و با . است

به  شمال غرباین ناحیه از . شود یمي آن آبیاري ها شاخهدینورآب و  رودخانۀ

به شهرستان سنقر، از شمال شرقشهرستان کامیاران در استان کردستان، از شمال و 

به شهرستان صحنه  شرق جنوب، از )مالمچچ(یستونببه دشت  غرب جنوبجنوب و 

این ناحیه معتدل کوهستانی و  يوهوا آب. شود یموار محدود و از غرب به بخش بیلَ

سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، (شود  یمجزء ییالقات استان کرمانشاه محسوب 

 120ان و حدود این ناحیه داراي یک مرکز شهري، سه دهست).309: 46ج  ،1374

ساکنان این . و باغداري است پروري داماقتصاد دینور مبتنی بر کشاورزي، . روستا است

گویند و شیعیان دوازده  یمکی و هورامی سخن هاي کردي کُلیایی، لَ یشگوناحیه به 

  .امامی یا پیروان آیین یارسان هستند

  

، )https://fa.wikipedia.org(کشور استان کرمانشاه در غرب  نقشۀ موقعیت: الف -1نقشه

).www.amar.org.ir(کرمانشاه ناحیۀ دینور در استان : ب

کرما

نشاه
دی

بالف

N  
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  ).www.amar.org.ir(دهستان نقشۀ شهرستان صحنه به تفکیک بخش و  -2نقشه

  

بررسی در بیش . شامل روستاهاي اطراف دشت مرکزي است مطالعهموردمنطقۀ

و  شده انجامي شرق و غرب دشت ها درهي واقع در ا دامنهروستاي کوهستانی و  40از 

روستا رواج  30، گرچه زنبورداري سنتی در حدود آمده دست بهاطالعات  بر اساس

، ها کش آفترزي، ناشی از سموم کشاو محیطی یستزهاي  یبآسداشته اما به دلیل 

و  رفته یانازمي مخابراتی و رواج زنبورداري مدرن، این سنت طی سه دهۀ اخیر ها دکل

این روستاها . مستقیم قابل رهگیري است صورت بهروستا  7شواهد تولید عسل تنها در 

متر از سطح دریا ارتفاع دارند و جزء اراضی کوهستانی و  1900تا  1600که بین 

و از منابع دائمی آب  شده واقعند، در اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب اي هست یهکوهپا

  .)3نقشه(برند  یمبهره 

  

حر

کندوله
میانراهان

  هجر

خدابنده لو

گاماسیاب
صحنه

صحنه

دینور

مرکز شهرستان

مرز بخش
مرز دهستان

مرز شهرستان N  

45°24'
  

35°
15'
N

32°
36'
N

48°30'
E  

45°24'
E  

48°30'
E  

32°
36'
N

35°
15'
N
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رواج داشته است ها آنجانمایی محدوده و روستاهایی که زنبورداري سنتی در  -3نقشه

)https://earth.google.com(.  

. توپوگرافی و اقلیم منطقه سبب رویش پوشش گیاهی در سطح وسیعی شده است

بسیار محدود و  صورت بهغالب این پوشش از نوع مرتعی بوده و پوشش جنگلی 

در مراتع ). 742: 1396و دیگران،  يصدر موسو(شود یمپراکنده در برخی نقاط دیده 

ها آنرویند که در میان  یمیی ها درخچهمنطقه همانند بیشتر نواحی زاگرس، درختان و 

یا بادام  3، اَرجنگ2یا آلبالوي وحشی 1ي بسیاري مانند بِاللوكزا گردهي شهدزا و ها گونه

و ،10، مریم گلی9، کاکوتی8، آنقوزه7، چمن گندمی6، گل گندم5، زالزالک4زاگرسی

                                               
1. Belālūk
2. Prunus incana
3. Arjeng
4. Amygdalus haussknechti
5. Cerataegus
6. Centaurea
7. Agropyron tauri
8. Ferula assafoetidae
9. Ziziphora
10. Salvia

دشت 

34
°4
9'
N

3
4
°
4

47°00'E  47°47'E  

N

47°47'
E  

47°00'E  

34°
29'
N

3
4
°
2
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زنبورها نیز  خوراکی و دارویی در تغذیۀ بر مصارفشود که عالوه  یمدیده 1فَرفیون

سیستم معیشتی ساکنان منطقه بیشتر مبتنی بر باغداري است که گاه با . نقش مهمی دارند

ساکنان این روستاها از خودکفایی محلی . کشت غالت و دامداري نیز همراه شده است

عالوه بر این . پردازند یمبرند و به فراوري محصوالت باغی و دامی  یمبهره 

اخت ظروف و ادوات کاربردي از چوب و سفال در این روستاها س ویژه بهدستی یعصنا

، هنوز داده رخرواج دارد و با وجود تغییرات بسیاري که در بافت و معماري روستاها 

از سنگ و چوب و خشت زندگی  شده ساختهي ها خانههم بسیاري از ساکنان در 

برند  یمخود لذت  هاي روزمرة یتفعالکنند و از آسایش فضاهاي بومی متناسب با  یم

  .)2عکس(

میدانی در فصول بهار، تابستان و  صورت بهتوصیفی و  -این پژوهش با روش کیفی

نخست به شناسایی و بررسی روستاهاي ناحیۀ دینور و ارتباط . است شده انجامپاییز 

بوم و ساکنان ناحیه و گردآوري اطالعات از طریق مشاهده پرداخته و  یستزمستقیم با 

کسب اطالعات مربوط به چگونگی زنبورداري، سؤاالت اصلی،  منظور بهآن پس از 

طراحی و با توجه به تعداد کم افراد جامعۀ زنبورداري دینور، مصاحبۀ آزاد با زنبورداران 

بیشترین اطالعات از مصاحبه در محل فعالیت ایشان و ضمن . در چند مرحله انجام شد

. ی بوده استعکسصوتی و  صورت هبو ثبت اطالعات  آمده دست بهمشاهده 

ي هستند که دانش علمی ایشان به ا سالخوردهاغلب مردان و زنان  ها شونده مصاحبه

هاي زندگی  یوهشایشان . شود اما دانش بومی بسیاري دارند یمخواندن و نوشتن محدود 

یکوش سختاي قائل هستند و با وجود  یژهوپسندند، براي طبیعت احترام  ینممدرن را 

دانند و به دلیل ناتوانی ناشی از  یمو حرکت، برکت کندوها را وابسته به لطف الهی 

کاهش  آنهاکهولت سن و بروز مشکالتی که رهاورد زندگی مدرن است، میزان تولید 

  .رسد یماغلب به مصرف خانوار  ها آنو تولید  هیافت

                                               
1. Euphorbia
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  ).1397گان، نگارند(ي از روستاهاي کوهستانی ناحیۀ دینور ا نمونه-2عکس
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  ها یافته

فعالیت زنبورداري و تقویم اقلیمی آن چرخۀ

اي است که به  یچیدهپاهلی کردن حیوانات توسط انسان، فرآیند طوالنی، سخت و 

تردید و با توجه به  یب. ي بسیاري بوده استها پژوهشعرصۀ،دلیل اهمیت موضوع

خستین این فرآیند، ساده هاي ن یچیدگیپسهولت دسترسی امروز انسان به دام، درك 

نیست اما مصاف نابرابر انسان و زنبور در طول تاریخ همواره کیفیت خود را حفظ کرده 

آنان در نیمۀ دوم . اند کردهرا تجربه  زنبورعسلزنبورداران دینور بارها اهلی کردن . است

طبیعی  هاي نشانهکردي که  يشمار گاهبر اساس. کنند یماسفندماه فعالیت خود را آغاز 

گیرد آغاز فصول در مناطق  مانند رویش گیاهان خاص و رفتارهاي حیوانی را در نظر می

در نواحی مرتفع دینور، بهار در اواخر اسفند آغاز . گرمسیري و سردسیري متفاوت است

در . شوند ماه ظاهر می هاي سال نو از بهمن تر، نشانه که در نواحی گرم شود، درحالی می

یا سفالی خود را به عسل آغشته و راهی سبديکندوهاياران سنتیاین ماه زنبورد

ي زنبور وحشی را به سمت کندوهاي ها دستهشوند و  یمها و مراتع اطراف  یهکوهپا

پس از آن ورودي اصلی کندو را مسدود نموده و . کنند یمخالی و شیرین خود هدایت 

  .وج زنبورها خواهد بودکوچک رأس کندوهاي مخروطی، تنها مسیر ورود و خر روزنۀ

یی که به این منظور ها سازهپس از صید زنبورها، کندوها را به روستا آورده و در 

و  ها باغرو به  ها سازهاین . گذارند یماند نمودهالحاق  ها خانهساخته و یا به سقف 

ن بیشتر زنبورها ای. شوند یمبه مأمن زنبورها بدل  يزود بهو  اند شدهساختهعلفزارها 

و کار روزانۀ خود ها گردهو  ها گلبا و پس از همنشینی  پسندند یساخت را م خانۀ انسان

 .پردازند یو به تولید عسل م گردند یدر دامن کوهستان و علفزار به این فضا بازم

برند و  یمو گیاهان خودروي مراتع و کوهستان بهره  ها گلزنبورها در اوایل بهار تنها از 

شدن گرمتوسعۀ کندوها پیش از . یابد یماغات، فعالیت زنبورها افزایش با شکوفه دادن ب

  برداشت . یابد یاز آغاز بهار تا پایان تابستان ادامه م شود و روند تولید یمهوا انجام 
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  چرخۀ فعالیت زنبورداري و تقویم آن در ناحیۀ دینور -1جدول 

میانگین   ي سالها ماه

  1حداقل دما

  وع فعالیتن  میانگین حداکثر دما

  و گیاهان خودرو ها گلتغذیۀ زنبورها با   18,6  6,4  فروردین

  اوج فعالیت زنبورها در باغات  24,4  11,4  اردیبهشت

اي از ستاره، موسوم به  ظاهر شدن توده  32,6  14,8  خرداد

  و شروع تولید عسل )ko(کو

  توسعۀ کندوها  37,2  20,3  تیر

    37,7  21,25  مرداد

  برداشت عسل  34,1  17,4  شهریور

    26,8  11,5  مهر

  آغاز حفاظت از کندو در برابر سرما  18,5  6,8  آبان

، آغاز )ko(هاي کوظاهر شدن مجدد ستاره  12,3  1,4  آذر

  سرما و حفاظت از کندو در برابر سرما

  حفاظت از کندو در برابر سرما و تغذیۀ دستی  12,1  1,3  دي

    10,2  - 0,3  بهمن

  ي زنبور وحشیها دستهت و صید آغاز فعالی  14,6  3  اسفند

  ).1398نگارندگان، (

  

  شود و زمان برداشـت بـر کیفیـت عسـل     یمعسل با کاهش دما در اواخر تابستان انجام 

باشد، برداشت عسل تا اوایـل پـاییز بـه     تر کوتاهطول روزهاي گرم  چنانچه. مؤثر است

شـود و   یمـ ها کوچک انتهاي کندو توسط زنبور روزنۀدر طول زمستان، . افتد یمتعویق 

ي هـا  زمستاندر . اندیشند یمزنبورداران نیز تمهیداتی براي نجات کندوها از گزند سرما 

پردازند و با آغاز بهار، سفر به دامان طبیعت و کـار و تولیـد    یمطوالنی به تغذیۀ دستی 

                                               
سالۀ تارنمـاي ادارة کـل هواشناسـی اسـتان کرمانشـاه      اساس آمار دهمیانگین حداقل و حداکثر دماي منطقه بر. 1

)www.kermanshahmet.ir (شده است محاسبه.  
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کند و بیش از یمتقویم زنبورداري از شرایط اقلیمی و ارتفاعی تبعیت . آغاز خواهد شد

شناسـی و هواشناسـی براسـاس رفتارهـاي     سـتاره ، به دماي هـوا بسـتگی دارد   یزهر چ

فتحی حرینـی،  (گذاردحیوانات و پرندگان نیز به صورت محدود بر این تقویم تأثیر می

  ).1397مصاحبۀ شخصی، آبان 

  

و اشیاء وابسته ها سازه

در . شوند یماخته و اشیاء وابسته به زنبورداري از مواد و مصالح بومی س ها سازه

. شود یمهمانند معماري بومی منطقه از سنگ، چوب و خشت استفاده  ها سازهساخت 

بافته 1کندوهاي سبدي که در بیشتر نقاط کردستان و اورامانات از چوب ارغوان

ساخته 3و جودان 2شود، در ناحیۀ دینور به دلیل نبود این چوب با چوب بید یم

گلی است تا  ها آن، پهن تازة گاو و درپوش و زائدة الحاقی اندود این کندوها. دنشو یم

خاك . )1398ویسی، مصاحبۀ شخصی، اسفند (صورت گیرد یسادگ بهجداسازي آن 

ی الوصول سهلي در نقاط خاصی از ناحیه وجود دارد و موي بز، مادة چسبانندة گر سفال

. سازد یمرا میسر  ي و ظروف ذخیرها کوزهاست که تولید گل سفالگري براي کندوهاي 

  :از اند عبارتو اشیاء وابسته به زنبورداري سنتی دینور  ها سازهین تر مهم

ي ها سازهاین دو واژه به معنی جایگاه عسل براي اشاره به  :5یا هنگان 4کَنو

شوند به کار  یمالحاق  ها خانهخشتی و مسقفی که رو به باغ و بوستان ساخته و یا به بام 

. است شده ساختهنآ پسوندهنگان از دو بخش هنگ به معنی عسل و واژة . رود یم

جزء نخست این واژه ممکن است همان انگبین فارسی باشد و واژه کَنو همان کندو 

کَندوله کَنوله که به فارسی . شود یمدیده 6کَنولهاست که کاربرد درست آن در جاینام 

                                               
1. Cercis griffithii Boiss
2. Salix alba L.
3. Salix zygostemom Boiss.
4. Kanou
5. Hangān
6. Kanoule
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شواهد موجود، تا چند  ر اساسباست که  شده یبررسشود، جزء روستاهاي  یمگفته 

  .کَنو داشته است یتوجه قابلسال پیش نیز تعداد 

تولید . محیطی و جمعیت زنبورها بستگی دارد هاي یتبه قابل سازهاندازة این 

هاي رو به باغ است و  یچهدردیواري با محدود عسل با فضاي الحاقی به بام خانه که 

نمونۀ . طلبد یرا م يتر بزرگی زنبورها فضاي ، اما فراوانشود یمیسر م داردسقف موقتی

ي اندکی را به لحاظ فرم و ها تفاوتو  شده ییشناسااین فضاها در نقاط مختلف جهان 

ساختند و  یمها باغدر غرب ایران، فضاهاي ایوان مانندي رو به . دهد یممصالح نشان 

شاندند پو یمي نازك ها چوبپس از استقرار کندوها، جانب باز فضا را با 

(Komeili,1990: 15))3عکس.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ب، )www.evacranetrust.org(ي نگهداري کندو، یونانها سازهي از ا نمونه: الف -3عکس

  .)Komeili,1990: 15(، سنندج)سازة نگهداري کندو(هنگان 

  

نوع دیوارهاي الحاقی به بام یا ایوان خانه بودند از  ها نمونهدر بررسی اخیر بیشتر 

دردهستان کَندوله  )Kahrīz(یزکهرو تنها یک سازة مسقف دوطبقه در روستاي 

دشت دینور ي، در شمال غربا دامنهاین روستاي کوچک ). 5و  4عکس(شد شناسایی 

به ابعاد  رموردنظسازة . و به لحاظ فرهنگی تابع روستاي بزرگ کَندوله است شدهواقع

بالف
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. متر به نماي ساختمان مسکونی الحاق شده است 8متر و با ارتفاعی حدود  10×4

بخشی از دیوار پشتی سازه نزدیک خانه تنوري قرار دارد تا در زمستان گرماي این محل 

، شده ساختههاي کوچک مجزا  يوروداین سازه که در دوطبقه با .1به آن منتقل شود

الن و به گفتۀ مالک، محصول ساالنۀ آن گاه قریب شصت هاي متعددي دارد  یچهدر

)lān(2 ي ها دههیج و در طول تدر به. کیلوگرم بوده است 400تا  200عسل و معادل

هاي طبقۀ نخست را بسته و  یچهدرکه ابتدا  ينحو بهشود  یماخیر از تعداد زنبورها کاسته 

، این 3ا مرگ و فرار ناگهانی زنبورهاکنند و چندي بعد و ب یمعنوان انبار استفاده  از آن به

  .)1396امیري، مصاحبۀ شخصی، شهریور (دهد یمسازه کاربري خود را از دست 

)1396نگارندگان، (نماي مقابل و جانبی سازة روستاي کهریز  -4عکس

                                               
وپز و فرآوري  هاي وابسته به پخت کنند و فعالیت خانه تنوري فضایی است که در آن مواد غذایی را انبار می - 1

در برخی از روستاهاي منطقه، در ایوان خانه نیز تنوري براي پخت نان . شود محصوالت غذایی در آن انجام می

  .شده است تعبیه 

عنوان واحد فروش محصول  ده را در آن ریخته و در زمان قدیم بهش الن ظرف سفالی است که عسل برداشت - 2

  .کاربرد داشته است

  .اند کارشناسان پس از بررسی، این موضوع را به بیماري کندو و سمپاشی مزارع نسبت داده- 3



  

  

  

  

405  |رمانشاه ، دهقان و زارعی  زنبورداري سنتی در ناحیه دینور استان ک

) Horain(ینحرحاقی به بام، روستاي نماي داخلی و خارجی سازة ال -5عکس

  )1396نگارندگان، (

. شود یم هن گاو اندودبا ِپشده و بافته یا جودان سبدي که از چوب بید :)dorj(درج

متر است  یسانت30- 50آن حدود  دهانۀمتر و قطر  یسانت70تا  50ارتفاع این سبد بین 

وآمد  ، رفتورودي اصلیشدن  که پس از بسته استيا سبد حفرهدر رأس ). 6عکس(

 کنند یمکوچک حفره را این با آغاز زمستان، زنبورها  .گیرد یزنبورها از این حفره صورت م

ویژه اورامانات، صنعت دستی  در بیشتر مناطق کردنشین به .گشایند یرا مو در ابتداي بهار آن

ی از تولیدات این جهتو قابلی رواج داشته و سبدهاي ماهیگیري و کندوها بخش ارغوان باف

دادند اما در دینور به دلیل نبود چوب ارغوان، کندوهاي سبدي را با  یمرا تشکیل  ها کارگاه

کندوهاي سبدي به دلیل . کنند یمبافند و با گل یا پهن گاو اندود  یمچوب بید و جودان 
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بوده و در زنبورداري سنتی متحرك نیز  تر مناسبسبکی براي صید زنبورهاي وحشی 

صورت  استفاده از این کندوها در اشکال و ابعاد گوناگون و به.کاربرد بیشتري دارد

-Crane,1999: 219-221,232(است ي در نقاط مختلف ایران و جهان رواج داشته ا گسترده

که  متحرك و کندوهاي امروزي يها در پی استفاده از قاب م،1850از سال. )236,241,265

از کندوهاي سبدي تنها در زنبورداري ساخته شد،1نگستروثآن توسط ال نمونۀنخستین 

  .شود یمسنتی استفاده 

ي ا استوانهکندوي : ، ب)1396نگارندگان، (، روستاي کهریز )درج(يسبدکندوي : الف -6عکس

ي سبدي، ترکیها استوانهکندوي : ج، ) Komeili,1990: 20(سبدي، لرستان 

)www.evacranetrust.org(،کندوي سبدي، فرانسه: د)www.evacranetrust.org(.  

  

گلی که با خاك رس و  يها درج از کوزه يجا برخی از زنبورداران به :)küza(کوزه

به  ها کوزهاین . کنند یاند استفاده م حرارت داده يا چاله يها ورهموي بز ساخته و در ک

                                               
1. Longstroth

الف

ب

ج
د
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ي براي عبور ا روزنهشوند و در رأس مخروط،  یمساختهاي  یلهفتیوة ششکل مخروط و به 

دهانۀمتر و قطر  یسانت60تا  50بین  ها کوزهارتفاع این . شود یمو مرور زنبورها تعبیه 

عنوان کندو در  ي سفالی بهها کوزهاستفاده از ). 7عکس(متر است  یسانت35حدود  ها آن

 ها کوزهي این ها نمونه. ی داردتوجه قابلیشینۀ پمناطق مختلف ایران و جهان رواج دارد و 

  ).Komeili, 1990: 15-24(است  شدهگزارشنیز از همدان، بروجرد و سنندج

  

  
کوزه : ، ب)1396نگارندگان، )(Horain(ینحر، روستاي )الیکندوي سف(کوزه : الف -7عکس

اي  یلهفتروش : ، ج)Harissis,2017: 18-19(، یونان )کندوي سفالی(

)www.clay.scwclubs.com.(

  

گلی زائدةاین واژه به معناي نشیمنگاه کوچک است و به :)qīnga(ینگَهق

ري معادل قطر درج و کوزه گفته متر و قط یسانت20با ارتفاع حدود ي شکلیا استوانه

شود و پس از گرم شدن  یمبا آغاز گرما به انتهاي کندو اضافه  قینگَه). 8عکس(شود  یم

در . کنند یمهوا و افزایش جمعیت داخل کندو آن را جدا کرده و به کندوي خالی الحاق 

فتحی(گذارند تا ماندگار شوند یمواردها تازهاین کندوي خالی مقداري عسل براي 

  .)1397حرینی، مصاحبۀ شخصی، آبان 
  

جبال
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نگارندگان، ) (Horain(ینحرزائدة گلی الحاقی به کندوي سفالی، روستاي : الف -8عکس

)Abdolmohammad(عبدالمحمد زائدة گلی الحاقی به کندوي سبدي، روستاي : ، ب)1396

  ).1397نگارندگان، (

.شود یاستفاده م هرج و کوزدرب د عنوان بهکه  ین استگل اي یرهدا :)tapak(تَپک 

. رواج داشته است تاریخازپیشاستفاده از درپوش براي کندوهاي سفالی و سبدي از 

شوند اما  یمکامالً ابتدایی ساخته  صورت بهدر ناحیۀ دینور با کاهگل و  ها درپوشاین 

که لعابدار و منقوش هستند و  آمدهدست بهبریز از ت ها درپوشي جالبی از این ها نمونه

 ,Germanidou and Konstantinidou(اند دادهاي شامل ادعیه زینت  یبهکترا با  ها آنگاه 

  ).10و  9عکس()249 :2013

  
  

بالف



  

  

  

  

409  |رمانشاه ، دهقان و زارعی  زنبورداري سنتی در ناحیه دینور استان ک

  
تَپک: ، ب)1396نگارندگان، (، روستاي حرین )درپوش کندوي سفالی(تَپک: الف -9عکس

  )1397نگارندگان، (، روستاي عبدالمحمد )درپوش کندوي سبدي(

  ، )Mazar, 2017: 43(، فلسطین اشغالی .م.پ 9-10درپوش کندو، قرن : الف -10عکس

  .)www.britishmuseum.org(.م 19-20، قرن )؟(آمده از تبریز دست درپوش لعابدار منقوش به: ب

  

  تغذیۀ کندوها

ي ها گونههاي دینور با توجه به مراتع غنی منطقه و  یهکوهپاو  ها کوهزنبورهاي عسل 

ي ها گونهزمان گلدهی بیشتر این . ، منابع غذایی سرشاري دارندزا گردهمتنوع شهدزا و 

در بیش از نیمی از  ها گونهشود و بسیاري از  یمخودرو پیش از گلدهی باغات آغاز 

بالف

ب الف
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ین منابع تر مهمعالوه بر این منابع طبیعی، باغات سیب، زردآلو و هلو . هندد یمسال گل 

با توجه به برداشت محدود زنبورداران از . دهند یمغذایی زنبورهاي منطقه را تشکیل 

ماند  یمغذاي زمستانی زنبورها باقی  عنوان بهاز عسل تولیدي  یتوجه قابلکندو، بخش 

شود و تغذیۀ دستی ضرورت  یمي کوهستان طوالنی ها زمستان، گاهی وجود باایناما 

در این هنگام زنبورداران. )1398کلکانی، مصاحبۀ شخصی، فروردین (یابد یم

وري شدة خود را که آذوقۀ زمستانی ایشان است با زنبورها شریک شده آمحصوالت فر

  .پردازند یمو به تغذیۀ کندو با شیرة سیب و شیرة انگور 

  

روش تکثیر

ها، صید زنبورهاي وحشی در پایان زمستان است اما  یکلنین روش افزایش تر ساده

ها در  یکلنو افزایش  1مدیریت کندو، کنترل جمعیت، جلوگیري از خروج بچه کندو

یدهاي مستمر از کندو و خالقیت زنبورداران در بازدزنبورداري سنتی دینور به مدد 

زنبورداران پیش از گرم . شود یممیسر  به انتهاي کندو) قینگَه(ینگلي ا زائدهافزودن 

شدن هوا، این زائده را که از کاهگل ساخته شده و به تعبیر ایشان فضاي خنکی براي 

کنند تا پس از شروع گرما و  یمکند به انتهاي کندو اضافه  یمي ملکه ایجاد گذار تخم

د و خالی، افزایش جمعیت زنبورها، با جداسازي این زائده و الحاق آن به کندوي جدی

برخی از . ها را افزایش دهند یکلناز احتمال خروج بچه کندو جلوگیري نموده و تعداد 

دهند و تا زمان خروج  یمزنبورداران، جداسازي را پیش از خروج زنبورها از تخم انجام 

هرچند این انتقال همیشه با موفقیت همراه نیست اما روش . پردازند یمبه تغذیۀ دستی 

  .آید یمها به شمار  یکلنافزایش تعداد  مناسبی براي

  

                                               
از کندو خارج  اي از زنبورها که با افزایش جمعیت کلنی و کاهش فضاي داخلی کندو به همراه ملکه توده- 1

  .)214: 1387امیري اردکانی، (شوند می
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شیوة حفاظت

ثابت و براي  صورت بهزنبورداري در ناحیۀ دینور فعالیت اقتصادي مکملی است که 

ي تولیدي آن در کنار کشاورزي، باغداري و ها وردهآفري از مزایاي زنبور و مند بهره

ران سنتی دینور بر یی که سیستم معیشتی زنبورداجا آناز . شود یمدامداري انجام 

بار در سال قناعت  کشاورزي و باغداري استوار است، به برداشت عسل، تنها یک

هاي کوچ، به تیمار و حفاظت از زنبورها در فصل سرما  یسختتحمل  يجا بهکنند و  یم

کنند و با وجود  یمبه ارتفاع و جهت باد توجه  ها سازهآنان هنگام ساخت . پردازند یم

هاي ناشی از گرما را  یبآسکوهستانی و منابع پرشمار آبی که احتمال سرد  يوهوا آب

عواملی مهم در  عنوان بهدهد، نزدیکی به منابع آب و جهت نور خورشید را  یمکاهش 

ي الحاقی به بام که ها سازهحفاظت از . دهند یممورد توجه قرار  ها سازهاحداث 

هاي کاهگلی و پوست حیوانات  یواركدباز است، در گذشته با استفاده از  ها آنیکجانب

در . کنند یمشده اما امروزه بیشتر از چوب، کاه و پوشاك پشمی استفاده  یمانجام 

شدند، با انباشت کاه و  یمساخته  دوطبقهصورت بهکه اغلب  تر بزرگي مسقف ها سازه

سرما و کردند و در هنگام  یمعلوفه در طبقۀ اول، بخشی از گرماي مورد نیاز را تأمین 

هاي شدید، با روشن کردن آتش و انتقال گرما به سازه، زنبورها را نجات  یخبندان

در نزدیکی خانه تنوري ساخته شده و گرماي این فضا که  موردمطالعهنمونۀ . دادند یم

 صورت بهشود  یمدر آن انجام  وپز پختهاي وابسته به  یتفعالدر فصل سرما، 

  .شده است یمکندو  شدن گرمغیرمستقیم باعث 

 ها آن. کنند یمزنبورداران در ساخت اشیاء و مواد و مصالح نیز به نکات حفاظتی توجه 

هن گاو و یا را با پِ ها آنبراي جلوگیري از نفوذ رطوبت و سرما به درون کندوهاي سبدي، 

هن گاو از ورود آلودگی جلوگیري پِکه کنند و عقیده دارند  یماندود ، گلهن و مخلوط ِپ

هن گاو و دود حاصل از آن در فرهنگ روستایی ایران پِ. شود یمه و سبب سالمت کندو کرد

عالوه بر این پیش از استفاده از کندوي . 1دانند یمرا داراي خواص ضدمیکروبی و درمانی 

                                               
و خواص  (Bacillus subtilis)ممکن است موضوع اندود کردن کندوها با وجود باکتري باسیلوس سوبتلیس .1

هاي علمی است اما استفاده از پهن گاو و دود ناشی از  این موضوع نیازمند بررسی. ضدمیکروبی آن قابل توضیح باشد
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، خواص ضدمیکروبی زخم چشمکنند و عالوه بر دفع  یمخالی آن را با دود اسفند تطهیر 

گام برداشت عسل یا بازدید از کندو نیز سقز، تریاك یا عنبرنسارا هن. قائل هستندبراي آن

یابد و از  یمضمن دفع آفات، کیفیت عسل افزایش  کار یناکنند و معتقدند که با  یمدود 

، 1396امیري، مصاحبۀ شخصی، شهریور (شود یمکاسته احتمال آسیب به زنبورها

  .)1397ویسی، مصاحبۀ شخصی، اسفند 

فرآوردهي زنبورعسل و ها ارزشحفاظتی این است که اهالی دینور  هتوج قابلنکتۀ 

هایی ناشی  یبآسرو  ید عسل در میان ایشان رایج نیست، ازاینو صشناسند  یمنظیر آن را  یب

از این فعالیت تخریبی که به زنبورکُشی موسوم است و در بسیاري از نقاط جهان به نابودي 

همچنین به دلیل وجود منابع دائمی آب که . جود نداردزنبورها منجر شده در این ناحیه و

، زنبورسوزي ناشی از کمبود آب نیز در ناحیۀ اند شدهاغلب به فاصلۀ کمی از روستاها واقع 

  ).153و  143: 1387امیري اردکانی، (افتد  ینمدینور اتفاق 

  

  ها وردهآفرکاربرد عسل و سایر 

یشتر نقاط ایران و جهان، عالوه بر حضور مردمان دینور و نواحی همجوار آن همانند ب

ي غذایی و ها ارزشواجد  آن راي ها وردهآفرو  زنبورعسلعسل در سبد غذایی خود، 

خوردن مداوم عسل را باعث طول عمر و سالمتی  ها آن. دانند یمدارویی بسیاري 

و برند و ترکیب عسل  یمدر تسکین درد مفصل زانو از نیش زنبورعسل بهره . دانند یم

از .کنند یمرا در درمان انواع عفونت به شکل خوراکی و موضعی مصرف  1آویشن

برند و  یمبهره  ها زخمعسل براي قطع خونریزي و از ترکیب موم و عسل در بهبود 

 بر اساسي عسل را ها شانهزنبورداران منطقه . شناسند یمتأثیر موم را در لطافت پوست 

کنند،  یمتقسیم  )Mei shān(شان  یمو  )Tīr shān(رنگ و شکل آن به دو گروه تیرشان 

                                                                                                             
در . شود ها متداول بوده است و در طب ایرانی براي درد و ورم مفاصل توصیه می شگیري و درمان بیماريآن در پی

: 1382زاده و دیگران، آصف(کردند  تر جفت در هنگام زایمان، از پِهن گاو استفاده می تاکستان براي خروج سریع

38.(  

1. Thymes
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شان عسل روشنتر  یمتري دارد و شکل شانه مورب و ناهموار است و  یرهتتیرشان عسل 

زنبورداران عقیده دارند جمعیت زنبورهاي نر در . و شانۀ صاف و مستقیمی دارد

تر را داراي  یرهتي موربی دارند بیشتر است و عسل ها شانهتر و  یرهتکندوهایی که عسل 

فتحی حرینی، مصاحبۀ شخصی، آبان (دانند یمخواص غذایی و درمانی بیشتري 

1397(.  

  

  میزان تولید و چگونگی عرضه

هاي کشاورزي و باغداري، تولید محدودي  یتفعالزنبورداران دینور به دلیل اولویت 

بسندهخودوادةخانکندو براي رفع نیازهاي بیشتر آنان به نگهداري یک یا دو. دارند

شوند و یا در ارتفاعات  یمکنند، این کندوها اغلب در بام منازل مسکونی نگهداري  یم

کیلوگرم عسل  8تا  4از هر کندو حدود . 1شوند یماطراف روستا از درختان آویخته 

ماند و بخش دیگر را  یمشود که بخشی از آن براي زمستان زنبورها باقی  یمبرداشت 

اما برخی براي تولید بیشتر تالش . کنند یمی بدون لعاب ذخیره درون ظروف سفال

عسل بازار به فروش  چهار برابرکنند و مازاد تولید خود را با قیمتی حدود سه تا  یم

محیطی روستاها و دسترسی به منابع طبیعی آب و غذا و تغذیۀ  یستزشرایط . رسانند یم

عواملی  ازجملهشت محدود عسل، دستی زنبورها با محصوالت طبیعی به همراه بردا

است که کیفیت عسل تولیدي را افزایش داده و با وجود بازار محدود، فعالیت پرسودي 

ي اخیر، ها دههمحیطی  یستزهاي  یبآسدر گذشته و با توجه به نبود . آید یمبه شمار 

ر و به موقعیت جغرافیایی دینو با توجهشده و  یمي انجام تر گستردهتولید عسل به شکل 

فاصلۀ کمی که از شهرهاي بزرگ همدان، سنندج و کرمانشاه دارد، به گفتۀ اهالی در 

  .رسیده است یمبازارهاي این شهرها به فروش 

                                               
و در اواخر تابستان  پردازند یبدي از درختان کوهی ماز اهالی اورامانات به آویختن کندوهاي س بعضی. 1

  .آورند یکندوهاي پر از عسل را به خانه م
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  شناسی و راهکارهاي حفاظت یبآس

 عنوان به، زنبورداري سنتی در ناحیۀ دینور همواره شده انجامهاي  یبررسبر اساس

وده و ساکنان منطقه در کنار کشاورزي و باغداري فعالیت اقتصادي مکمل مورد توجه ب

پردازند و این فعالیت با وجود  یمآید به زنبورداري نیز  یمبه شمار  ها آنکه شغل اصلی 

تخصصی مورد اقبال روستانشینان قرار نگرفته  صورت بهشواهد مازاد تولید، هرگز 

ي کشاورزي، باغداري و ها یتفعالتوجه قابلاین موضوع ناشی از بازده اقتصادي . است

دامداري نسبت به زنبورداري است و یکی از دالیل از میان رفتن این فرهنگ نیز به 

زنبورداري مدرن و سهمی که در دهد که  یمنشان  شده انجاممطالعات .آید یمشمار 

 یدکنندةعوامل تهد یکی ازافزایش میزان تولید عسل و بازده اقتصادي ناشی از آن دارد، 

هاي سنتی  یوهشاما در ناحیۀ دینور، تغییر  است در نقاط مختلف جهان داري سنتیزنبور

مخابراتی باعث  يها دکل و علم شدنها  کش استفاده از سموم و آفت کشاورزي،

روستاهاي کوهستانی شده و زنبورداري سنتی را از فعالیتی  یۀمهاجرت زنبورها از حاش

فعالیتی . بدل کرده استو گاه غیرممکن سا فر به فعالیتی سخت و طاقتو جانبی مفرح 

که با وجود کمبود میزان تولید، ضمن تأثیر مستقیم بر افزایش تولید کشاورزي و 

حفاظت از آن  رو ازاینباغداري در خودکفایی اقتصادي روستاهاي مرتفع نیز نقش دارد، 

  . ضروري است

ي گردشگر بومۀ جاذب عنوان بهشود که این فرهنگ  یمدر این راستا پیشنهاد 

روند سریع صنعتی شدن و رشد شهرنشینی سبب شده . و توسعه یابد شده یمعرف

ناحیۀ . ي مهم گردشگري جهان مطرح شودها عرصهیکی از  عنوان بهي گردشگر بوم

هاي بسیاري  یتقابلیر طبیعی و پیشینۀ تاریخی، نظ کمي اندازها چشمدینور با وجود 

هاي معیشتی آن، عرصۀ  یستمسجه به تنوع فرهنگی و براي رشد گردشگري دارد و با تو

ي خواهد بود و فرهنگ زنبورداري این ناحیه در کنار گردشگر بوممناسبی براي توسعۀ 

تواند به شاخصۀ  یمهاي بومی  یینآوري لبنیات، معماري و آ، دانش فردستی یعصنا

.ي منطقه تبدیل شودگردشگر بوم



  

  

  

  

415  |رمانشاه ، دهقان و زارعی  زنبورداري سنتی در ناحیه دینور استان ک

  گیري یجهنت

یی که در بررسی دشت دینور و ارتفاعات ها دادهمشاهدات و  هاي این پژوهش و یافته

دهد که ساکنان این ناحیه در طول زمان به شناخت  یماطراف آن به دست آمد، نشان 

اند و با وجود تغییرات نابجاي انسانی،  یافتهدستبوم خود  یستزي از ا مالحظه قابل

ی روشن بهجاي این ناحیه  يجار ي تعامل انسان و طبیعت را دها نشانهتوان  یمهنوز هم 

روستاهاي کوهستانی که به سبب نبود سهولت دسترسی، دیرتر از ساکنان دشت در . دید

ي خودکفایی جوامع کوچک ها جلوه، برخی از اند گرفتهمسیر توسعۀ صنعتی قرار 

، دماي وهوا آباست که  ها جلوهزنبورداري یکی از این . گذارند یمگذشته را به نمایش 

زنبورداران . فراهم کرده است آن رایري گ شکلهاي  ینهزمسب و پوشش گیاهی غنی، منا

کنند و در زمان مناسب  یمو اشیاء وابسته را فراهم  ها سازهدینور با مواد و مصالح بومی، 

پس از انتقال زنبورها به روستا، . شوند یمها  یهکوهپابراي صید زنبورها راهی 

به کار گرفته  شده حاصلدقت در رفتارهاي حشره  اه قرنیی که در پی ها آموخته

بینی مسیر و میزان حرکت زنبورها، نزدیکی به  یشپجهت قرارگیري کندو، . شود یم

منابع آب، تخمین نیاز کلنی به عسل، محاسبۀ دماي داخل کندو با توجه به دماي بیرون، 

ا، تأمین گرماي ه یکلن، افزایش تعداد کندو بچهکنترل جمعیت و پیشگیري از خروج 

مواردي است ي سرد و تشخیص ضرورت تغذیۀ دستی ازها زمستانمورد نیاز در طول 

  .که در چرخۀ فعالیت زنبورداري اهمیت بسیاري دارد

دانش بومی زنبورداري که هزاران سال است کام انسان را در نقاط مختلف جهان 

مورد توجه است و اهمیت  عنوان فعالیتی مکمل شیرین کرده، از سوي ساکنان دینور به

مزایاي حاصل از آن در افزایش تولید کشاورزي و نقشی که در سبد غذایی خانوار دارد 

رو با وجودي که تلفیق دانش بومی و رسمی  ازاین. بیش از بازده اقتصادي آن است

منظور رشد اقتصادي و فرهنگی براي بسیاري از نقاط جهان مانند افریقاي  زنبورداري به

شده اما با توجه به اهمیت  یهتوص... ی، اتیوپی، زیمبابوه، برزیل، هند، نپال و جنوب
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ي سردسیر ها بخشنیست و تنها در  صرفه به مقرون،کشاورزي و باغداري در این ناحیه

ارند عملی خواهد وجود ندو کوهستانی منطقه که امکان باغداري و کشاورزي پربازده 

ي کشاورزي صنعتی و پوشش مرتعی براي ها کانوناز به دلیل دوري  ها بخشاین . بود

تواند با افزایش کیفیت  یمتولید عسل ارگانیک مناسب هستند و ترویج این فعالیت 

زندگی ساکنان این مناطق، حفظ کیفیت مراتع و پیشگیري از مهاجرت، تأثیر مثبتی در 

  .ي فرهنگی داشته باشدها سنتحفاظت از 

ي هستند که ممکن است این دانش با از شمار کمن زنبورداران امروز، سالمندا

یی که ابعاد ها پژوهشدست رفتن ایشان براي همیشه فراموش شود، تا زمان انجام 

صورت کمی  میزان تأثیر این فعالیت بر تولید باغی و کشاورزي را به ازجملهموضوع 

که شود  یمیشنهاد مورد توجه قرار داده و مزایاي حاصل از زنبورداري را تبیین نمایند، پ

عنوان  ي مورد توجه قرارگرفته و همچنان بهگردشگر بومعنوان جاذبۀ  این فعالیت به

دهد  یمنتایج چنین رویکردي نشان . فعالیت اقتصادي مکمل به حیات خود ادامه دهد

ي متنوع فرهنگی، به ها سنتي با شناسایی و احترام به دانش بومی و گردشگر بومکه 

محیطی را کاهش داده و با جلب مشارکت  یستزهاي  یبآسپرداخته،  ها آنحفاظت از 

.کند یمجوامع محلی در راستاي توسعۀ پایدار عمل 

  

  سپاسگزاري

یمی، حصاري، حیدري باباکمال و ویسی و ابراه شاهاز آقایان امیري، ارمودي، 

  .شان سپاسگزاریم یهمراهمحمدي و رضایی به خاطر همکاري و  ها خانم
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