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ا، انواع گلوتن، انواع مخمر، انواع  سوي دانهدار مانند انواع  مواد غذائي پروتئينعسل زنبورهيدر تغذ

کنند وليکن  را به عنوان جايگزين گرده مصرف مي... ، پودر شير و تخم مرغ و ي روغني دانه هاکنجاله

 ماده ٣ متشکل از ييمار غذايت٦ن پژوهشيدر ا. شده نيست اثرات و هضم اين مواد هنوز کامالٌ شناخته

 يوانرژ% ٢٥و ٢٠ن خام ي با سطح پروتئييانواا ومخمر ني گلوتن ذرت ،کنجاله سوينيپروتئ

لوگرم ماده خشک مورداستفاده قرار گرفت ودرگروه شاهد فقط شربت شکر ي درکيلوکالريک٤٠٠٠کل

 يابي مورد ارزيو در قالب طرح کامالً تصادف) تکرار(يکلن٥ يمار ها بررويک از تيهر . ديمصرف گرد

دند و فراسنجه ي گرديکسان سازي هم سن يخواهر هت و ملکي ها از نظر عسل،جمعيکلن. قرارگرفتند

در .  شدنديري الشه زنبوران کارگر اندازه گين و چربيزان مصرف غذا ، وزن بدن ، درصد پروتئي ميها

 مختلف، يمار هايج حاصله نشان داد که در تينتا. ره ها انجام شديه ازجي روزه تغذ٦مجموع سه دوره 

گر يکدي الشه و وزن بدن کارگران باين، درصد چربي، درصد پروتئهيره ها، دوره تغذيمقدار مصرف ج

ره يق استفاده از روش جين تحقيج به دست آمده از ايبا توجه به نتا. >P) ٠١/٠( دار دارندياختالف معن

  .شود يه ميز توصيه زنبورعسل نير دام ها در تغذي همانند ساي علميسينو

  

   الشه،  وزن بدن، ين الشه، چربي، پروتئيليه تکمي زنبور عسل، تغذ:يدي کليواژه ها
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زنبور عسل عالوه بر توليد محصوالتي چون عسل، گرده 

اي  نقش بسيار ارزنده... گل، موم، بره موم، زهر، ژله رويال و 
ها دارد که از نظر  افشاني مزارع، مراتع و جنگل در گرده
  . و توسعه پايدار بسيار حائز اهميت استاقتصاد 

 مواد مغذي براي ادامه يک سري موجودات زنده نيازمند
حيات هستند، زنبور عسل هم همانند ساير جانداران براي 
  اعمال حياتي و رشد و تکثير به موادي چون پروتئين،

ها و آب نياز  ها، مواد معدني، ويتامين  چربي، کربوهيدرات
  مورد استفاده زنبور عسلوفور گياهان گلداردر زمان . دارد

 به دست  ها زنبوران نياز غذائي خود را از گل،در طبيعت
 ها  آورند که داراي شهد در جام گل و گرده در پرچم مي
 انرژي مورد نياز عمدتاٌ از قندها که در شهد وجود دارد .است

 گرده تامين قيطر نياز پروتئيني از يشود ول تامين مي
ها عالوه بر پروتئين مقادير قابل   در گرده گل.دگردمي
   وجود دارد که نياز جهي چربي و مواد معدني و ويتامينتو

                              E-mail:nehzati@ut.ac.ir  ۰۲۶۱‐ ۲۲۴۸۰۸۲ :تلفن    غالمعلی نهضتی پاقلعه :نويسنده مسئول*



  ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره داميمجله علوم   ۵۰

ها نيز مقاديري مواد  در شهد گل. سازد زنبورها را مرتفع مي
معدني و ويتاميني وجود دارد که جبران کمبودهاي 

  ).١١، ٦(د ننماي اي را مي تغذيه
 يها  به گلي نيازهاي غذائهر چند زنبوران براي تامين

 مواجه گلبا عدم وفوراند ولي در صورتيکه  گياهان وابسته
شوند، بنابراين در   ميروبرو سوء تغذيه  کمبود و باگردند

شود نياز به  فصول سرد سال و زمان خشکي که گل کم مي
ها را حفظ کرد و  تغذيه کمکي يا تکميلي دارند تا بتوان آن

 گيري نموده و جمعيت کندو را براياز صدمات و تلفات جلو
ه داشت تا محصوالت اده نگ فصل مساعد سال آماد دريتول

  توليد ي برا ).٨( ها بتوان به دست آورد  از آنمختلفي
، ي زنبور پاکت ،يبچه مصنوع گرده،  مانند عسل،ييها فراورده

 که گرده با کيفيت يملکه و ژله رويال وهمچنين درمواقع
 ي کمکي غذااز بهين ها نباشد يکلنمناسب در دسترس 

 ).١٦، ٦( دارند
 زنبور عسل بيشتر قندهاي شيرين و تا حدودي نشاسته 

بهترين ماده قندي ساکارز يا شکر سفيد . کند را هضم مي
هاي تصفيه نشده قندي بنا به  است ساير مواد و فرآورده

  ).١٧، ٧(داليلي مواد مزاحم و مشکل آفرين دارند 
 پروتئيني از نظر سابقه و گستردگي عمل تغذيه با مواد

بسيار کمتر از مواد قندي مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته 
است، هر چند که زنبوران نياز پروتئيني خود را کمتر 

توانند با استفاده از ذخاير کندو برآورده سازند چون  مي
دار در کندو  ذخيره چنداني از گرده و يا ساير مواد پروتئين

 به مقادير زياد به صورت  ندارد ولي عسل را زنبورهاوجود
توانند از آن   دارند که در مواقع کمبود مي شده ذخيره
 تاکنون براي مشکل اماشت کرده و رفع نياز نمايند، بردا

تغذيه با مواد پروتئيني راه حل چندان قابل قبولي ارائه 
  ). ١٨(نشده است

صي مصرف زنبورها مواد پروتئيني را در شرايط خا
کنند و پذيرش اينگونه مواد با مشکالت زيادي همراه  مي

خيلي ي  بايستاندازه مواد است، چون عمدتاً جامد هستند
 ساير مواد . آن امکان پذير گرددحمل و بلعيدن ريز باشد تا

 از  نيز پروتئيني وجود دارند مکمل هايهمراه که معموالً در
 ينياز پروتئينن  ي تاميبرا). ١٨(هستندمشکالت عمده 

روتئيني زيادي مورد ارزيابي هاي پ مکمل زنبورعسل

ها مطالعه  خوراکي آن اند، محاسن، معايب و خوش گرفتهقرار
شده وليکن زنبورها هميشه پاسخ يکساني براي اينگونه مواد 

شرايط داخل کندو و بيرون از کندو مانند فصل، . ندارند
 و خيلي عوامل دار درجه حرارت محيط، وفور گياهان گرده

هاي  ديگر وجود دارند که تمايل به استفاده از مکمل
از نقطه نظر خوش . دهند پروتئيني را تحت تاثير قرار مي
هاي  توازن اسيدآمينه ولي خوراکي سويا جذابيت خوبي دارد

 است ور عسل مسئله مهمي با نياز زنبآن از نظر عدم تطابق
)١٧ ،٢ .(  

 ارزش چنداني   پروتئين کممواد غذائي با زنبورها يبرا
 %٣٠دي با پروتئين خام باالتر از موا ازد و بهتر استنندار

ر ت پائين غلظت. دننياز زنبورها را برطرف سازاستفاده شود تا 
تر  هاي موجود آن را نيز رقيق پروتئين خام مقادير اسيدآمينه

عسل  تامين احتياجات براي کلني زنبورکند در نتيجه مي
البته در مواقعي که کلني در حالت .  بودعملي نخواهد

ره ي جفعاليت توليدي نبوده و نياز نگهداري مطرح باشد
  ). ١٧(کند   درصد هم کفايت مي٢٠ ني با سطح پروتئييها

مواد مورد استفاده که جنبه عمومي دارند شامل انواع 
ها، انواع حبوبات،  هاي حاصل از سويا، انواع گلوتن فرآورده

در خشک تخم مرغ ، تا حدودي شير خشک، پوانواع مخمرها
صورت خالص و يا مخلوط ه هاي روغني ب  دانه و انواع کنجاله

ناگفته نماند که گرده . اند مصرف و مورد ارزيابي قرار گرفته
ئيني براي زنبورها  پروت مادهترين ترين و مفيد ها جذاب گل

   ).١٨ ،٦(د نآي به حساب مي
نده است چنانچه از  مواد جلب کنيگرده گلها حاو

 يلي تکميره هاي در جي با خواص جلب کنندگيمواد
ش مصرف غذا ي وافزاياستفاده شود باعث خوش خوراک

 ز باعثي نياهي گيازروغن ها% ٦ليا ٥ند،افزودن شويم
  ).١٨ ،١٤، ١١( گردد ي مي خوش خوراکافزايش

ه ين مختلف در تغذي توسط محققيادي زينيمواد پروتئ
 يشتر موارد برتريا در بي شده اند، سويابيزنبور عسل ارز

 از يبعض). ١، ٨(ي نسبت به ساير مواد داشته است خاص
 مواد دور کننده يمواد مانند کنجاله آفتابگردان و کلزا دارا

 يمواد). ١٧(  کننديز ميبوده و زنبورها از مصرف آنها پره
ت يمانند سبوس گندم، آرد ذرت و چاودار هر چند جذاب

ن خام، ين بودن سطح پروتئييل پاي به دليد ول دارنيخوب
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ن بر استفاده از يه محققياز را ندارند و توصين ني تامييتوانا
مصرف ). ١٦،١٧( است٣٠ن باالتر از ي با درصد پروتئيمواد

  : استير الزم و ضروري در موارد زيني پروتئيمکمل ها
 بچه گيري و ‐٣  جمع آوري شهد‐٢گرده افشاني ‐١

 هنگام سم پاشي ‐٥ زمستان گذراني ‐٤ پاکتي توليد زنبور
 از سال ي مواقع‐٧ ه رويالد ملکه و ژلي تول‐٦ و مسموميت
ن آن يت پروتئيفيت و کيا کمي وجود ندارد و يکه گرده کاف
  ).١٨ ،٢(از است  يکمتر از ن

اهان مناطق مختلف ين گرده گيت پروتئيفيککميت و
 % ٧/٦١ تا ٣/٢اهان از يگرده گ. جهان با هم متفاوت است

از زنبور ي مورد نينه هايد آمياز نظر اس. ن خام دارنديپروتئ
اگر  % ٢٠ن کمتر از ي با پروتئيز متفاوت هستند، گرده هاين

از را برآورده ياه باشند، معموال حداقل نيک گيفقط از گل 
 جمع ياه براي زنبورها معموال از گل چند گي کنند، ولينم
 ين صورت هم پوشانيند که در ا کني گرده استفاده ميآور

  شودي جبران مي ضرورينه هايد آميداشته و کمبود اس
)١٨ ،١٧، ١٠، ٤.(  

 ي حاويت گرده هاين در مورد جذابي از محققبرخي
د ي و وجود استحقيقات انجام داده ي ضرورينه هايد آمياس
نه يد آمين که از اسين و واليسيزولوين، ايسي لوينه هايآم
عامل جذابيت معرفي ودکننده هستند را  مهم و محديها

 در ينه اصليدآمي عنوان اسبهن يپرول). ١٨ ،٥( اند کرده
 پرواز و بافت يد انرژي در توليهمولنف زنبور، نقش مهم

 ي مکمل هايي کارايابي ارزيبرا). ٧،١١(  دارديا چهيماه
 فراسنجه  اندازه گيري مانندي مختلفي از روش هاينيپروتئ
 ملکه، رشد و تکامل يزان تخمگذاري شامل ميکيولوژي بيها

 يابين الشه، ارزي و پروتئي کارگران، درصد چربيريغدد ش
ن ي پروتئيريزان هضم مواد در دستگاه گوارش، اندازه گيم
 استفاده شده )vitellogenin( در همولنفيره اي ذخيها

  ). ١٩ ،١٣ ،١٠ ،٣( است
الت با توجه به مطالعات انجام شده و موانع و مشک

 يسيره نوينه جي الزم است در زمينيمصرف مواد پروتئ
ه آن با ي تغذياز زنبور عسل و همانند سازي مطابق با نيعلم
ک يالب قرد، لذا در ي انجام گيقاتي تحقي اهلير دام هايسا

 ي متداول در علوم داميسيره نوي با روش جيطرح پژوهش
ام و که درآن ميزان  پروتئين خق انجام گرفته ين تحقيا

در اين پژوهش . انرژي کل در تمام جيره ها يکسان مي باشد
با توجه به اين که در اکثر موارد تغذيه از گلوتن ذرت، 
کنجاله سويا ومخمر نانوايي نتايج خوبي داشته است وداراي 

  .درصد پروتئين بااليي هستند استفاده شد
  

  هامواد و روش 
لوتن ذرت،  شامل گينين پژوهش از سه ماده پروتئيدر ا

ره ين خام جي در دو سطح پروتئييو مخمر نانوا ايکنجاله سو
که در مجموع )  شربت شکرفقط(و گروه شاهد % ٢٥ و ٢٠
ک طرح کامل ي دادند، در قالب يل مي را تشکييمار غذاي ت٧

د، آماده يمار استفاده گردي هر تي تکرار برا٥ با يتصادف
 به شرح يشي آزماي و کندوچه هايي غذايره هاي جيساز
  : ر انجام گرفت يز

   ره هاي وساختن جآوري مواد غذائي عمل
 خام از شرکت گلوکوزان پروتئين% ٧٠گلوتن ذرت با 

 ٣/٠قزوين خريداري و پس از آسياب کردن و عبور از الک
 متربراي مخلوط کردن با ساير مواد، مورد استفاده قرار يميل

  . گرفت
ده شرکت قدس هاي آما بندي مخمر نانوائي از بسته

 تا ٤٠کرمانشاه که حدود از کارخانه رضوي و کنجاله سويا 
سازي   همانند گلوتن آمادهو ، تهيهداشتندپروتئين خام % ٤٥

، ) متريميل٣/٠(ساير مواد شامل شکر پودر شده . شدند
عسل، پودر سلولز به عنوان حجيم کننده و روغن سويا به 

شده  ه معينهايي که در جير مقادير الزم و به نسبت
 شي و افزاضمناً به منظور جلب زنبورها. دي،فراهم گردبود

 گرده گل اضافه% ٥ به همه جيره ها ي خوش خوراکميزان
سازي با کمک مخلوط کن برقي  مواد پس از آماده. دش

  .  )١جدول (هاي زير با هم مخلوط شدند بانسبت
 جيره ها با حرارت دادن در ي موجوده ايمواد ضدتغذ

  .ديل گردرفعايغ
 در  آماده شدهيمخلوط مواد غذائاز گرم ٤٠مقدار 
ن يتوز  کندوچه هاي براي پزي مخصوص شيرينيظروف فلز

     ).١شکل( شد در داخل آن ها قرار دادهو
  هاي آزمايشي سازي کندو  آماده

ها ابتدا تعداد يکصد و  سازي کلني به منظور يکسان
 يهاد کشاورزج ستگاه پرورش ملکهيابيست ملکه خواهري از

  گرديدند،و به کندوها معرفي  خريداري ي رضوخراسان استان
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  زنبورعسلهاي غذائي  اجزاء تشکيل دهنده جيره‐١ جدول
 ) درماده خشکصد در(

رهيج
  
  يواد غذائم

گلوتن 
٢٠%  

گلوتن 
٢٥%  

سويا 
٢٠%  

سويا 
٢٥%  

مخمر 
٢٠%  

مخمر 
٢٥%  

  ‐  ‐  ‐  ‐  ٦/٣٤  ٤/٢٧ گلوتن ذرت
  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  گرده گل
  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥/١  ٢ روغن سويا
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  ٢٠  عسل

  ٦٥/٦  ٤/١٩  ٦/٨  ٢١  ٢/٢٤  ٦/٣٦  پودر شکر
  ٥/٧  ٦/٦  ٢/٤  ٩٥/٣  ٧/٩  ٩  سلولز
  ‐  ‐  ٢/٥٨  ٤٦  ‐  ‐  سويا

  ٨/٥٦  ٤٥  ‐  ‐  ‐  ‐  مخمر

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  خاميانرژ
 يلوکالريک(

 )لوگرميدرک
٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ 

 ٩٨/٢٤ ٠٢/٢٠ ٩٩/٢٤ ٩٨/١٩  ٢٥ ٠٣/٢٠تئين خامپرو

  ٢/٨  ٢/٧  ٥/٩  ٣/٧  ٤/١٤  ١٢  الياف خام

  ٤/٦  ٦  ٢/٦  ٨/٥  ٣٥/٣  ٥/٣   خاميچرب

  

  
  ها ي کلني جيره مخلوط شده و ظروف غذاخور‐١شکل 

  
هاي مذکور در دو نوبت دريافت شد که در نوبت اول  ملکه

 که مي ون پس از يکماه ورار گرفتندي پرورشي قهادرکندو
 نسل موجود داخل کندو تعويض گرديد و نوزادان تقريباًٌ

کندوها بچه مصنوعي گرفته  از اين،ملکه جديد متولد شدند
هاي خواهري سري دوم معرفي  ها از ملکه شد و به آن
هاي آزمايشي   کندوهاي جديد در داخل کندوچه گرديد، بچه

و )  سانتيمتر٣٣×٤٣×٤٠(يدوي معمولبا ابعاد کوچکتر از کن
سازي شده   که براي اين منظور آماده کوچک کادر٤به تعداد

ها جهت انجام آزمايش  کندوچه  اين،بودند مستقر گرديدند
  .رفتند ها در شرايط بسته به کار  جيره

 کادر ٤  تعداد،ها داراي ملکه  آزمايش کندوچهدرشروع 
کوچک کادردو(ند  بودارگر حدود دو هزار زنبور ک وموم بافته

 همزمان ).حدود هزار زنبور در نظر گرفته شدکه هر کدام 
که به حکم قرعه خاص ها جيره غذائي   به همه آنآغاز کاربا

شکر و آب داده شد و در  شربت مشخص شده بود همراه 
 ٢٥( با درجه حرارت و رطوبت مناسب قرار گرفتندياطاق

هز به سيستم کنترل اطاق آزمايش مج).  درصد٥٠درجه و 
، رطوبت و تهويه بوده و نور نيز با پوشانيدن در و حرارت

بود و در مواقع ضروري   تاريک شده محدود وپنجره اطاق
 روشنائي موقت ايجاد ،بااستفاده از المپ قرمز يا چراغ قوه

 که با داشتن غذا و فضاي مناسب تالش شد .شد مي
دو را بدون پرواز  داخل کنيها بتوانند زندگي عاد  جمعيت
بهشت يارد (١٣٨٥ن پژوهش در بهارسال يا .نندک سپري
 گروه علوم ي وپژوهشيآموزشن مزرعه درزنبورستا) وخرداد

  . به اجرا در آمدي کرج کشاورزي پرديسدام
فراسنجه هاي غذائي   جيره عملکردبه منظور ارزيابي

  : گيري قرار گرفت زير مورد اندازه يها
 داده يگيري ميزان مصرف غذا که با توزين غذا اندازه. ١

ه اول دور( شد انجام روزه٦ در هر دوره شده و باقيمانده آن
ودوره سوم  ٢٣/٣ تا ١٧/٣ دوره دوم،١٧/٣ تا١١/٣از تاريخ

  ). ٢٩/٣/٨٥ تا ٢٣/٣
در  ) عدد٥٠(جوانارگر زنبوران کنمونه برداري از. ٢

 و تجزيه   بدن خشکي وزنگير منظور اندازه  بهان هر دورهيپا
 . چربي و پروتئين  ميزانشيميائي براي تعيين

 و تعيين ميانگين نمونه ها پس ازخشک شدن در آون. ٣
 وزن، به منظور ايجاد يکنواختي درهاون پودر گرديدند و

سوکسوله وکجلدال به  ن، باي وپروتئي چرب ميزاننيي تعيبرا
  .کار رفتند

  جينتا
  ه هاي غذاييبرآورد ميزان مصرف جير

 در سه يي غذايره هاي اشاره  شد ،جطور که قبالًانم ه
هر . دنديد گردين و تجدي توز،يدوره شش روزه جمع آور



 ۵۳  … ي غذايي مکمل گرده حاويها هتاثير استفاده از جير:  پاقلعه و همکارانينهضت  

کن با توجه يست وليق ني دقيليچند برآورد مقدار مصرف خ
 غذا رو به باال بوده و زنبورها قادر به ينکه ظرف هايبه ا

 يدر مقدار غذاخارج کردن مواد از کندوچه نبودند ، کاهش 
با توجه .  محسوب شدي کلني مصرفي غذا،هيداده شده اول

از چندان مصرف نشده بود % ٢٥ا يره سوينکه جيبه ا
  .ديحذف گردمطالعات بعدي 

 داده ها نشان داد که يه آماريج بدست آمده از تجزينتا
 دار وجود يره ها از نظر مقدار مصرف تفاوت معنين جيب

ره يب جين ها به ترتيانگيسه ميا، در مق) P>٠١/٠(دارد 
 و %٢٠ا ي سو، در گروه اول%٢٠ و گلوتن %٢٥ گلوتن يها

 در گروه سوم و در %٢٠ و مخمر در گروه دوم%٢٥مخمر 
 شدند که از ي در گروه آخر دسته بند٢٥ا يت سوينها
). ٢جدول(کمترين مقدار مصرف را داشتندن تا يشتريب
% ٢٠مارمخمرمربوط به تي ار مصرف غذان مقديشتريب

ن مربوط آن ي گرم در کندوچه در دوره اول وکمتر٤٠يعني
  ). ٢شکل( بود در دوره دوم گرم٥/٠  به مقدار %٢٥ا يبه سو
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   زنبور عسل ميزان مصرف غذا و وزن الشه کارگران‐٢شکل 

ز ي سه دوره نيزان مصرف غذا ين ميسه بيدر مقا
 به  آنهاي، دسته بند) P>٠١/٠( داربود ياختالف معن

 دوره  درن مقدار مصرف غذاين به کمتريشتريب از بيترت
 دوره ً  و نهايتا) گرم٩١/٦(و بعد دوره سوم)  گرم٤٦/١٥(اول

  . بود) گرم٤١/٣(دوم 
اثر جيره هاي غذائي بر وزن ،چربي و پروتئين بدن زنبوران 

  کارگر
 و ي وزن بدن ، درصد چربي بر رويي غذايره هايثرجا
 يو در دسته بند) P>٠١/٠(ار بود دين الشه معنيپروتئ
ن ين به کمتريشتريب از بي وزن بدن به ترتين هايانگيم

 گلوتن ، در گروه دوم٢٠ مخمر، درگروه اول٢٥ مخمر ،مقدار

ن يشتري در گروه آخر قرارگرفتند ب٢٠اي شاهد و سو،٢٠ و٢٥
 ٥٠/٣٧ يعني ٢٥ره مخمر ي مربوط به ج وزن بدنمقدار

 بود ٢٥ره گلوتن ي از ج٥٠/٢١ن آن يگرم وکمتريليم
ن الشه ي درصد پروتئين هايانگي ميدر دسته بند ).٢شکل(

 ، در گروه اول٢٥ن  گلوتن ين به کمتريشتريب از بيبه ترت
 در گروه دوم ،شاهد در گروه ٢٠ و مخمر ٢٠ ،گلوتن٢٠ايسو

ن يشتري در گروه آخر قرار داشتند ، ب٢٥سوم و مخمر 
ن مقدار يو کمتر % ٠٥/٧٠   با٢٥ن مربوط به گلوتن يپروتئ

  ).٣شکل( بود %  ٢٣/٤٣ با ٢٥ازآن مخمر 
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   درصد پروتئين الشه زنبوران کارگر‐٣شکل 

  
 الشه شاهد يربي درصد چن هايانگي ميدر دسته بند

 ٢٠وگلوتن ٢٠ ، مخمر ٢٠ا ي ، سو٢٥درگروه اول ، گلوتن 
 نيشتريدر گروه آخر قرار گرفت ب٢٥در گروه دوم و مخمر 

ن آن يوکمتر % ٧٨/٧ مربوط به گروه شاهد با ي چربنميزا
  ).٤شکل(بود%  ٤٢/٥ با ٢٥ره مخمريازج

 داده ها در جدول ليتحله و يدست آمده از تجزج به ينتا
  .ه شده استئارا ٢
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  ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره داميمجله علوم   ۵۴

  و پروتئين الشه زنبوران کارگر  مقايسه اثرات جيره هاي غذايي مختلف بر وزن بدن، درصد چربي ‐ ٢جدول 
  )ميانگين مصرف در سه دوره( و ميزان مصرف غذا

نوع جيره   
  غذايي

ميانگين مصرف 
  )گرم(کندوچه

ميانگين وزن       
  )ميلي گرم(الشه

درصدچربي     
  الشه

درصدپروتئين 
  الشه

  ٢٥گلوتن
  ٢٠گلوتن
  ٢٠ايسو

  ٢٥مخمر
  ٢٠مخمر
  ٢٥ايسو

  شاهد

a٠٦/١٣  
a ٧٥/١١  

ab٠١/١٠  
ab ٣٧/٩  
bc ٠١/٦  

c ٣٥/١  
‐  

c٥١/٢٣ 

c ١٣/٢٥  

c ٥١/٢٤  
a ٨٥/٣٣ 

b ٢٩/٢٨  
‐ 
c ٧٨/٢٤ 

ab ٧٠/٦  
b ٥٣/٦  
b ٥٦/٦  
c ٦١/٥  
b ٤٧/٦  
‐  
a ٠٨/٧  

a ٠٥/٧٠  
b ٧٤/٦٥  

ab ٩٩/٦٦  
d ٢٣/٤٣  
b ٨١/٦٤  
‐  
c ٤٥/٦٠  

a,b,c,dحروف غيرمشابه در ستون ها نشان دهنده اختالف معني دار بين تيمار ها مي باشند .  

  
  بحث

گيري  هاي علمي معدودي در مورد اندازه پژوهش     
چه و قفس انجام گرفته ويط كند ميزان مصرف غذا در شرا
ها به دليل  هاي غذائي در كندوچه است، ميزان مصرف جيره

عدم پرواز و عدم امكان تخليه و دور ريختن مواد به بيرون از 
ن  در چنيرو، بسياركم استالكندو و همچنين نبود پرورش 

  را دارند و به دليلغذاشرايطي زنبورها حداقل مصرف 
ها اقدام  ي ذخيره در شان به ندرت برا پايينخوش خوراكي

  .)١٨، ١٧(كنند مي
بسيار  ٢٥ مقدار مصرف جيره سويا تحقيق حاضردر      

 ناشي از به كارگيري  ميتواند مسئلهني ا،) گرم٥٣/١(بود  کم
ن وجود آزان در گه مقاديري هكاشد بيحاللكنجاله سويا  

   همچنين اين جيره .دارد و براي زنبور عسل سمي است
غذائي از قوام و نرمي مناسب برخودار نبوده است، لذا توصيه 

شود از ساير انواع سويا مثالً روش فشاري و يا دانه كامل  مي
 بهتراست چنين آزمايشاتي با .)١٦و١٥(استفاده شود 

رد تا باعث باال ي پروتئيني انجام گمخلوط نمودن چند ماده
ي در ها شود ول يرهجرفتن خوش خوراكي و بهبود در تغذيه 

 به دليل مطالعه هضم مواد كه  بخش دوم اين آزمايش
 در .)١٨، ١٧(، اين كار امكان پذير نبود  باشديمپژوهش 

اين آزمايش ميانگين مصرف زنبوران کارگر در کندوچه ها 
 ).٣جدول( صورت زير است در جيره هاي مختلف به

   ميانگين مصرف روزانه زنبوران کارگر از جيره هاي غذايي‐٣جدول 

  )گرميليم/روز/زنبور(مقدار مصرف  ييره غذايج

  ١٠/١  ٢٥گلوتن

  ٩٨/٠  ٢٠گلوتن

  ١٥/٠  ٢٥ايسو

  ٨٣/٠  ٢٠ايسو

  ٧٨/٠  ٢٥مخمر

  ٥٠/٠  ٢٠مخمر

 
زان مصرف غذا را در قفس ين مي از محققيبعض

  :ن قرار است ي کرده اند که از ايرياندازه گ) انکوباتور(
ين مصرف غذا را براي کارگران انگيم) ٢٠٠٠(پرنال 

 ، گرده شبدر زرد ٧٥/٠ از گرده کاج ي روزگ١٤ تا ١ سنين
گرم محاسبه کرده يلي م٩/١ ، Bee Pro يره تجارتي وج٥/٤

زان مصرف گرده را درکارگران يم) ١٩٩٣ (سولدرتيساست، 
گرم اعالم کرده است، يلي م٠٤/٠ روزه ٢٣ و١٧/٨ روزه ٨

 ٢٠ ين و بااليشتري بي روزگ٨‐٩ن يزنبوران کارگر درسن
ر بدست آمده در ين مصرف غذا را دارند، مقادي کمتريروزگ

تا حدودي کمتر از حد معمول است که ممکن  تحقيق حاضر
 کارگران و خوش خوراک نبودن ل سن باالتريبه دلاست 

  .جيره ها باشد
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ولي از  را داشتند  الشه باالترين وزن٢٠و٢٥مخمر 
 اي كه مالك اصلي براي ذخيرهن يپروتئلحاظ چربي و 

 پائين تريدر سطح  جيره ها به شمار مي روند ارزيابي
مواد داشتن  احتماالً زنبورها از مخمر نانوائي به دليل .ندبود

و الزم است  توانند استفاده كنند  نمي%)١/٥(معدني باال
مصرف بيش از حد نياز  ،ري در جيره به کار رودمقدار کمت

 گلوتن .مواد معدني باعث مسموميت واسهال مي شود
 هر چند افزايش وزن كمتري دارند ولي از نظر ٢٠و٢٥

ميزان ذخيره پروتئيني باالترين هستند و خوش خوراكي و 
مقادير  . ميزان مصرف هم در آنها در حد باالئي بوده است

وزن الشه کمتراز نتايج اعالم شده به دست آمده براي 
)  ميليگرم٨٧/٣٣( روزگي٣٠درسن) ١٣٧٦(توسط  عباسيان

مي باشد که احتماالًبه دليل تفاوت در سن کارگران وخوش 
خوراک نبودن جيره ها باشد، به هر حال ميزان وزن الشه 
همانطور که در باال اشاره شد مالک خوبي براي ارزيابي 

توان گفت فقط   مي اين وجودبا. مکمل پروتئيني نيست
تواند مالك عمل باشد و ساير  درصد پروتئين جيره نمي

  ساير تركيبات  وموارد مانند خوش خوراكي، ميزان هضم
  .مطرح هستندنيز 

 نبودباالترين چربي را گروه شاهد داشتند كه به دليل  
 و عدم تامين نياز ، با مصرف بيشتر مواد رهي در جپروتئين

 اين  نيز در آن ها بيشتر شده است کهچربيه قندي  ذخير
مسئله عدم تعادل و نياز جدي به پروتئين در جيره غذائي 

 نتايج اعالم شده توسط عباسيان .دهد زنبور را نشان مي
مي باشد و  %٤٥/٥ تا ٦/٣براي درصد چربي از ) ١٣٧٦(

کمتر از اعداد به دست آمده در اين آزمايش است که  
روغن سويا در % ٤ تا ٥/١ به کارگيري تواند به خاطر مي

  .جيره ها باشد
  نتايج مربوط به درصد پروتئين بدن در اين آزمايش

  

نشان دهنده تاثير مثبت جيره ها بر  %) ٠٥/٧٠ تا ٢٣/٤٣ (
در اين آزمايش . ذخائر پروتئيني بدن زنبوران کارگر است

ذخيره پروتئين بدن به عنوان مالک اصلي در ارزيابي 
ي پروتئيني بوده وتوسط محققين ديگر نيز مورد ها مکمل

 سطح پروتئين )۲۰۰۵(  سومرويل.تاکيد قرار گرفته است
را  % ٤٠اعالم نموده و کمتر از % ٦٠ تا ٣٠بدن کارگران را 

داند، عباسيان  ء تغذيه واسترس کمبود پروتئين مينشانه سو
گزارش کرده  % ٢٠/٢٢ تا٩/١٩ميزان پروتئين را ) ١٣٧٦(

توان گفت به  با توجه به نتايج بدست آمده مي. است
هاي جيره نويسي در حيوانات اهلي و توازن  كارگيري شيوه

 راه حل NRCانرژي و پروتئين با استفاده از جداول 
 مناسبي براي پيشرفت در تغذيه تكميلي زنبورعسل

 زنبور  برايNRCباشد، هر چند كه جداول اختصاصي  يم
 اين مورد نشان  درهاي ما رسي بر. وجود نداردعسل هنوز

داد كه احتماالً تابحال چنين روشي با توجه به مشكالت كار 
 زنبورها به هيتغذ معموالً روش را کهيزصورت نگرفته باشد 

 بدون  واي و نسبي از مواد غذائي صورت معيارهاي پيمانه
توجه به درصد پروتئين و انرژي و ساير مواد مطرح بوده 

هاي   حيوانات اهلي روش دريست كهاست و اين در حال
بسيار دقيق براي هضم و جذب پروتئين و تأمين اسيد 

ها  نويسي مطرح است، لذا با اين گونه تالش ها درجيره آمينه
نويسي در زنبورعسل هم  شايد بتوان براي جيره

تر براي تغذيه   علمي هايهايي ايجاد كرد و روش پيشرفت
 و جلب ياد خوش خوراکجيبه منظور ا .آنها به كار برد

 از مواد پروتئين دار مختلف واز  شوديشنهاد ميپ  زنبورها
مخلوطي از آن ها در جيره ها استفاده شود وهمچنين با 

افزودن سطوح باالتري از گرده سالم ومناسب ومقاديري از  
و طعم جيره را براي زنبورها  عطر روغن  هاي گياهي بافت،

عسل بيشتر هم باعث خوش مطلوب تر کرد، افزودن شکر و
  .خوراکي مي شود
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