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تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی ،پروتئین الشه،
پرورشنوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی )(Apis mellifera
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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استادیار ،استاد و استادیار گروه علوم دامی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1333/8/23 :تاریخ تصویب)1334/6/4 :

چکیده
این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیرات تغذیهای مواد خوراکی تخمیرشده به عنوان جانشین گرده،
با استفاده از جیرههای غذایی مختلف و در قالب طرح کامالً تصادفی در  6تیمار با  7تکرار و به
مدت  05روز در صحرا روی زنبورعسل ) (Apis melliferaدر منطقۀ کرج انجام گرفت .کلنیها از
نظر عسل ،جمعیت و ملکۀ خواهری همسن یکسانسازی شدند .تیمارهای آزمایشی عبارتند از:
 .1گلوتن ذرت تخمیرشده .2 ،گلوتن ذرت معمولی .3 ،سویای تخمیرشده .4 ،سویای معمولی،
 .0گردۀ مخلوط .6 ،شربتشکر 05درصد قند (بدون پروتئین)؛ البته تیمارهای گرده و شربتشکر
بهعنوان شاهد در نظر گرفته شدند .مواد استفادهشده در جیرهها شامل گلوتن ذرت ،سویا ،روغن
سویا ،شکر و عسل است .تمام جیرهها در سطح  4555کیلوکالری انرژی و  25درصد پروتئین
موازنه شدند .نتایج از وجود اختالف معنادار در مقدار خوراک مصرفی حاکی بود ( )P<5/50و به
ترتیب تیمارهای گلوتن تخمیرشده ،گرده ،سویای تخمیرشده ،گلوتن ذرت معمولی و سویای
معمولی بیشترین تا کمترین مصرف خوراک را بهصورت میانگین در کل آزمایش داشتند .در
مقایسۀ میانگین پرورش نوزاد نیز بین تیمارها اختالف معناداری مشاهده شد ( .)P<5/50تیمار
گلوتن تخمیری و سویای معمولی بهترتیب بیشترین و کمترین پرورش نوزاد را داشتند .در مقایسۀ
میانگین پروتئین بدن و رشد جمعیت بین تیمارها هیچ اختالف معناداری مشاهده نشد (.)P>5/50
نتایج این پژوهش حاکی است که تخمیرکردن منابع پروتئینی بر افزایش مصرف غذا و پرورش
نوزادان تأثیرات مثبت دارد.
واژههای کلیدی :تخمیر ،تغذیه ،زنبورعسل ،منابع پروتئینی.
مقدمه
کلنی زنبورعسل برای ادامۀ حیات ،فعالیت و رشد ،به
کربوهیدرات ،پروتئین ،چربی ،آب ،ویتامین و مواد
معدنی نیاز دارد که کربوهیدراتها را بهطور طبیعی
عمدتاً از طریق شهد گل و پروتئینها ،چربیها،
ویتامینها و مواد معدنی را بیشتر از طریق گرده
* تلفن33403436330 :

دریافت میکند .پروتئین بیشتر در ساختمان
ماهیچهها و غدد استفاده میشود؛ همچنین برای
افزایش طول عمر ،پرورش نوزاد ،تولید ژله رویال و
تولید عسل ضروری است ( ;Herbert et al., 1980
 .)Crailsheim et al., 1992کاهش مقدار پروتئین در
جیره سبب کاهش پرورش نوزاد ،کاهش رشد جمعیت
E-mail: nehzati@ut.ac.ir
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و مستعدشدن به بیماری میشود ( ;Otis et al., 2004

 .)Jong et al., 2009گردة گل تنها منبع پروتئین برای
زنبوران محسوب میشود و مصرف آن برای رشد غدد
شیری (هیپوفارنژیال) و تحریک تخمریزی ملکه
ضروری است .بهتر است مقدار پروتئین جیرة غذایی
زنبورعسل با توجه به مقدار اسید آمینههای ضروری
آن تعیین شود .بهطور کلی دانۀ گرده یا هر مکمل
پروتئینی دیگر که برای زنبور مصرف میشود باید
بیش از  03درصد پروتئین کل داشته باشد تا بتواند
نیاز به اسیدآمینههای ضروری را تأمین کند
( .)Somerville, 2005زنبورعسل عمدتاً گردة مصرفی
خود را در سلولهای شان به روش سیلو ذخیره
میکند .این نوع ذخیرهسازی و تخمیر به کمک
آنزیمهای گوارشی موجود در بزاق ،شهد و
میکروارگانیسمهای موجود در گرده صورت میپذیرد
(.)Haydak, 1970; Herbert, 1978; Hang, 2010
مجموعهای از تخمیرات میکروبی روی گردة ذخیرهای
درون سلولهایشان اتفاق میافتد (.)Gilliam, 1979
ایجاد تخمیرات میکروبی با افزودن ماست به جیرهها
توسط بعضی از محققان به منظور افزایش ارزش غذایی
گزارش شده است ( .)Somerville, 2005خوراکهای
تخمیرشده در مقایسه با خوراکهای تخمیرنشده
دارای مزایای دیگری از قبیل نگهداری آسان در دمای
اتاق به مدت طوالنی ،افزایش ارزش تغذیهای
خوراکهای تخمیرشده ،کاهش  pHو شباهت بیشتر
به نان زنبور هستند ( .)Ellis & Hayes, 2009بر
اساس نتایج مطالعات گذشته که برای افزایش کیفیت
مواد غذایی با تخمیرات میکروبی صورت گرفته است،
این آزمایش برای بررسی تأثیرات تخمیر مواد
پروتئینی (گلوتن ذرت و آرد سویا) و شبیهسازی آن
با نان زنبور ،بر فراسنجههای کلنی انجام گرفت.
مواد و روشها
آمادهسازی شرایط آزمایش

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی از اواخر
اسفند  93تا اوایل اردیبهشت  33به مدت  53روز در
زنبورستان ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم دامی پردیس
کشاورزی دانشگاه تهران اجرا شد .به منظور ایجاد

شرایط آزمایش ،ابتدا  60کندوی انتخابی از نظر وجود
ملکۀ همسن و خواهری ،مقدار جمعیت ( 5قاب)،
سطح تخمگذاری و مقدار ذخیرة عسل یکسانسازی
شدند .شرایط محیط زنبورستان (محل آزمایش) به
دلیل کمبود گل وگرده به تغذیۀ تکمیلی نیاز داشت.
پس از چیدمان کندوها در مزرعه ،جیرههای آزمایشی
برای هر کندو بهصورت تصادفی اعمال شد و داخل
تمام کندوها ظرف شربت قرار گرفت (ملکههای
خواهری در بهار سال  93تولید شده بودند).
تهیۀ جیرههای آزمایشی

مواد تشکیلدهندة جیرههای آزمایشی شامل گردة گل
مخلوط ،آرد گلوتن ذرت ،آرد دانۀ سویا ،شکر ،عسل و
روغن سویا بودند .جیرههای آزمایشی با نرمافزار UFFDA
در سطح انرژی  6333کیلوکالری و پروتئین  03درصد
تنظیم شدند .برای تخمیر جیرهها از پروتکل Krell
) (1996استفاده شد .مقدار الزم از الکتوباسیلوس استارتر
تهیۀ ماست (استارتر FD-DVS LA-5شرکت هانسن) به
ازای هر کیلو مواد آمادة تخمیر با شکر و آب مخلوط شد.
مواد حاصل درون ظروف پالستیکی پرس و در آن محکم
بسته شد و در دمای اتاق (حدود  05درجۀ سانتیگراد)
بهمدت  09روز نگهداری شد .شربت شکر برای تیمار
شاهد بهصورت 53درصد قند (یک به یک) و گرده
بهصورت خالص در اختیار تیمار شاهد گرده قرار گرفت.
تمامی کلنیهای آزمایشی با شربت شکر  53درصد قند
همانند تیمار شاهد شکر 3/5 ،لیتر شربت در روز دریافت
کردند.
اندازهگیری فراسنجهها

جیرههای آزمایشی در بستههای  433گرمی در 5
دوره با فواصل  43روز در اختیار کلنیها قرار گرفتند.
مقدار خوراک مصرفی از تفاضل مقدار اولیه و
باقیماندة خوراک پس از وزنکشی با ترازوی دیجیتال
براساس مادة خشک محاسبه شد .پروتئین بدن با
تعداد  53زنبور کارگر پس از خشککردن در آون ،با
دستگاه کجلدال اندازهگیری شد .مقدار تخمگذاری
ملکه توسط کادر تقسیمبندیشده با مربعات 5×5
سانتیمتری که در هر مربع  433حجرة کارگری وجود
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داشت ،اندازهگیری شد .جمعیت براساس قاب و با
احتساب پوشش کامل جمعیت در دو طرف قاب به
منزلۀ یک قاب کامل و در صورت کاملنبودن با
احتساب کسری از آن ،اندازهگیری شد.
در نهایت دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو رویۀ
 MIXEDتجزیه و تحلیل شدند و از مجموع حداقل
مربعات برای مقایسۀ میانگینها استفاده شد .مدل
آماری استفادهشده به صورت زیر بود:
. yijk = μ + Ti + tj+ (T× t)jk + εijk
که در آن:
 :yijkصفت اندازهگیریشده
 :μمیانگین جمعیت
 :Tiاثر تیمار
 :tjاثر دوره
 :(T×t)jkاثر متقابل تیمار و دوره و
 :Εijkاثر اشتباه آزمایشی است.
نتایج و بحث
خوراک مصرفی

مقایسۀ میانگین خوراک مصرفی در این آزمایش حاکی
از وجود اختالف معنادار بین تیمارهای آزمایشی است
( .)P<3/35چون شروع آزمایش اواخر اسفندماه بوده
است و در این فصل گردة کمتری در طبیعت در
دسترس است؛ بنابراین مصرف خوراک در دورة اول و
دورة دوم روند افزایشی داشته است ،ولی در دورة سوم
گردة گل در طبیعت بیشتر شده است و در نتیجه
زنبوران میل کمتری به خوراکهای آزمایشی نشان
دادهاند و روند نزولی در خوراک مصرفی مشاهده شده
است (جدول .)4مقدار مصرف غذا بسته به شرایط (نوع
جیرة غذایی ،اندازة کلنی ،پرورش نوزاد ،زمان
استفادهشده و حضور منابع غذایی دیگر در داخل یا
خارج از کندو) دستخوش تغییرات زیاد است
( .)Brodshnaider & Crailshiem, 2010در این
آزمایش به ترتیب تیمارهای گلوتن تخمیرشده ،گرده،
سویای تخمیرشده ،گلوتن معمولی و سویای معمولی
بیشترین تا کمترین مصرف خوراک را بهصورت
میانگین در کل آزمایش داشتهاند (شکل  .)4خوراک
مصرفی تیمار گلوتن تخمیرشده در هر روز برابر با
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 0/54گرم به ازای هر کلنی و خوراک مصرفی تیمار
سویای معمولی در هر روز برابر با  3/30گرم به ازای
هر کلنی بوده است .خوراکهای تخمیرشده در مقایسه
با خوراکهای تخمیرنشده دارای مزایای دیگری از
قبیل نگهداری آسان در دمای اتاق به مدت طوالنی،
افزایش ارزش تغذیهای خوراکهای تخمیرشده ،کاهش
 pHو شباهت بیشتر به نان زنبور هستند ( & Ellis
 .)Hayes, 2009محققان مقادیر مصرف متفاوتی را در
استفاده از جانشینشوندهها گزارش کردهاند .در
آزمایشی ( )Babaie, 2010تأثیر تغذیۀ منبع پروتئینی
جلبک کلرال را بر افزایش مقدار خوراک مصرفی
کندوهای آزمایشی مثبت ارزیابی شد و بیشترین مقدار
خوراک مصرفی هر کندو در طول آزمایش3/33 ،و
کمترین آن ( 3/43گرم /کندو /روز) گزارش گردید.
پروتئین الشه

در مقایسۀ میانگین پروتئین بدن زنبوران کارگر همه
تیمارها در یک گروه قرار گرفتند و اختالف معنادار
مشاهده نشد ( .)P>3/35بیشترین درصد پروتئین
الشه به تیمار گلوتن معمولی با  43/33درصد و
کمترین آن به تیمار گلوتن تخمیر شده با 63/46
درصد مربوط است .البته پایینبودن درصد پروتئین
الشه در بعضی تیمارها به سبب افزایش پرورش نوزاد
بوده است .گزارش شده که سطح پروتئین بدن
کارگران  33تا  43درصد است و مقدار کمتر
از63درصد ،نشانۀ سوء تغذیه و استرس کمبود
پروتئین است ( .)Somervil, 2005بعضی محققان
نتایج مشابهی را با تغذیه توسط سایر جانشینشوندهها
( 55-43درصد) گزارش کردهاند ( Nehzati et al.,
 .)2008باتوجه به اینکه برای اندازهگیری پروتئین الشه
از روز  43تا  63آزمایش نمونهبرداری شده ،افزایش
خوراک مصرفی در روزهای ،43-03مقدار پروتئین
الشه را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش آن در
دورة بعدی ( )03-33شده است (جدول .)0افزایش
تخمریزی در دورة سوم ( )33-63و تغذیۀ الروها
توسط زنبوران کارگر سبب تحلیل ذخایر بدنی و
کاهش پروتئین الشه در این دوره شده است
(جدول.)0

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،3پاییز 4336

369

جدول  .4میانگین خوراک مصرفی در هر دوره بین تیمارهای آزمایشی (گرم/کندو/دوره)
گلوتن تخمیرشده
04/94a
63/96a
49/5a
44/44a
44/49a
05/43a

روز
4-43
43-03
03-33
33-63
63-53
میانگین

گلوتن
3/06c
5/04c
4/45bc
5/44b
6/43b
6/93c

تیمار
سویای تخمیرشده
44/35b
43/35b
46/40a
4/33b
5/43b
44/43b

سویا
5/4bc
6/39c
3/39c
0/03b
4/33b
3/34c

گرده
6/36c
06/66b
40/93ab
43/33a
04/53a
44/44b

SEM

0/46
0/34
0/34
0/34
0/34
4/34

حروف غیریکسان در هر ردیف نشاندهندة اختالف معنادار در سطح  5درصد است.

شکل .4میانگین مصرف خوراک در کل  5دوره (گرم /کندو /دوره)
جدول  .0مقایسۀ میانگین پروتئین کارگران در هر دوره بین تیمارها (درصد)
روز
43-03
03-33
33-63
میانگین

گلوتن تخمیرشده
56/43
43/66
63/46
56/39

گلوتن
55/44
43/33
69/39
56/33

تیمار
سویای تخمیرشده
53/30
55/99
63/34
50/45

پرورش نوزاد

مقایسۀ میانگین دادههای پرورش نوزاد در این آزمایش
حاکی از وجود اختالف معنادار ( )p <3/35در دورة سوم
بین تیمارهای آزمایشی است و در دورههای اول و دوم
تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول .)3تیمار گلوتن
تخمیرشده در دورة سوم ( )63-53دارای بیشترین
تخمریزی برابر با  4305سانتی مترمربع و تیمار سویا در
دورة سوم ( )63-53دارای کمترین تخمریزی برابر با
 6353سانتیمتر مربع است .احتماالً تخمریزی زیاد در
تیمار گلوتن تخمیرشده بهعلت مصرف زیاد آن و
تخمریزی کم در تیمار سویای معمولی نیز بهدلیل

سویا
53/30
55/60
63/34
54/94

گرده
54/43
54/30
69/5
53/96

شربت شکر
55/33
56/63
63/06
53/30

SEM

3/93
3/93
3/93
4/04

کمبودن مقدار مصرف است .محققان گزارش کردهاند
تغذیه از مکملها و جانشینها ،مقدار تخم ،الرو و شفیره
را افزایش میدهد و این افزایش با ادامۀ تغذیه روندی
مستمر خواهد داشت ( Babaie, 2010; Mattila & Otis,
 .)2004; Somervile, 2005تأمین بهموقع نیاز پروتئینی
زنبوران سبب تکامل غدد شیری و فعالشدن غدد موم و
زهرساز کارگران شده و توسط غدد شیری غذای الزم
برای ملکه و رشد و نمو الروها تهیه میشود .درنتیجه
ظرفیت پرورش نوزاد کلنی افزایش مییابد و سبب
تخمگذاری بیشتر ملکه میشود و جمعیت بهطور
تدریجی افزایش مییابد.
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جدول  .3مقایسۀ میانگین تخمگذاری ملکه در هر دوره بین تیمارها (سانتیمتر مربع)
روز
03-33
33-63
63-53
میانگین

تیمار
گلوتن تخمیرشده

گلوتن

سویای تخمیرشده

سویا

گرده

شربت شکر

SEM

3004
6643
4305a
6936

3440
3335
5453ab
6333

0949
3493
5333ab
3946

0546
0333
6353b
3646

0330
3905
5333ab
3356

0633
3944
5433ab
3343

404
443
409
549

حروف غیریکسان در هر ردیف نشاندهندة اختالف معنادار در سطح خطای  5درصد است.

مقدار جمعیت

(

در مقایسۀ میانگین رشد جمعیت بالغ ،در بین تیمارها
اختالف معنادار وجود نداشت ( .)P>3/35با وجود
معنادارنبودن تیمارها رشد جمعیت در جیرة گلوتن
تخمیرشده در مقایسه با بقیه افزایش نشان میدهد
(شکل .)0محققان تأثیرات مثبت بر افزایش جمعیت را
با تغذیه توسط جانشین و مکمل گرده تأیید کردهاند

 .)Somervile, 2005البته جمعیت تدریجی افزایش
مییابد و به مقدار تخمگذاری ملکه وابسته است .در
این آزمایش نیز بهدلیل باالبودن تخمگذاری ملکه در
دورة  ،63-53طوالنیترشدن مدت آزمایش در دورة
بعدی میتوانسته است سبب اختالف معنادار بین
تیمارهای آزمایشی شود.

;Babaie, 2010; Hrassingg & Crailshiem, 2005

شکل  .0روند افزایش جمعیت بالغ در دورههای مختلف

از نتایج آزمایش چنین برداشت میشود که
تخمیرکردن جانشین گرده و شبیهسازی نوع تغذیۀ
زنبور عسل با خوراک طبیعی آنها یعنی نان زنبور ،بر
خوراک مصرفی و رشد جمعیت اثر مثبت دارد.
با وجود معنادارنبودن تیمارها ،رشد جمعیت در جیرة

گلوتن تخمیرشده در مقایسه با بقیه افزایش نشان
میدهد؛ بنابراین توصیه میشود مطالعات تغذیهای
دربارة زنبورعسل بیش از پیش به سمت شبیهسازی
به شکل طبیعی زندگی این حشره گرایش داشته
باشد.
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ABSTRACT
This research was conducted to evaluate the effects of feeding fermented diets as a protein supplement,
using different diets in a completely randomized design with 6 treatments and 7 replications per treatment
for 50 days in apiary in Karaj area. Honey bee colonies were assimilated in terms of honey, population
and same age sister queen. Experimental treatments included: 1. Fermented gluten meal, 2. Gluten meal,
3. Fermented soy bean meal, 4. Soy bean meal, 5. Pollen, 6. Sugar syrup. Actually, sugar syrup and pollen
were used as control treatments. The results of statistical analysis of data showed significant difference in
food consumption (P<0.05), where the highest to lowest food consumption of belonged to: fermented
Gluten meal, Pollen, fermented Soy bean meal, Gluten meal, Soy bean meal and sugar respectively.
Significant effect was seen on brood rearing (P<0.05), Fermentation gluten and soybean meal had the
highest and lowest brood rearing between treatments respectively. No significant differences were seen in
body protein and population size (P>0.05). The results of this experiment showed that fermenting protein
sources has positive effects on health and increasing brood rearing in honeybee colonies.
Keywords: feed consumption, fermentation, honeybee, protein source.
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