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چکیده:

در مواقـع كمبـود گرده در طبیعت، عدم دسترسـی زنبورعسـل 
بـه منابـع مناسـب پروتئیـن، حیـات و بقـای كلنـی را بـا خطرهای 
جـدی روبـرو مـی كنـد و ایـن كمبـود اثـرات زیـادی بـر رشـد و نمو 
كلنـی و بقـای آن دارد. هـدف از اجـرای ایـن تحقیـق مقایسـه اثـر 
تخم مـرغ  خشک شـده  زرده  حـاوی  گـرده  جانشـین  ای  تغذیـه 
كلنی هـای  بـر  خشک شـده  گـرده  دانـه  دارای  گـرده  مکمـل  و 
شـامل  تحقیـق  ایـن  در  موردبررسـی  صفـات  بـود.  زنبورعسـل 
جمعیـت كلنی، پرورش نوزادان و رشـد جمعیـت، دوام و پایداری 

كلنی هـا و میـزان مصـرف و تولیـد عسـل بودنـد. ایـن تحقیـق در 
قالـب یـك طـرح كامـلًا تصادفـی بـا سـه تیمـار و ده تکـرار انجـام 
شـد. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد كـه در اولیـن و دومیـن مرحله 
اندازه گیـری میانگیـن جمعیـت، بیـن دو تیمـار جانشـین گـرده و 
مکمـل گـرده بـا تیمار شـاهد در سـه شهرسـتان موردنظـر اختلاف 
معنـی داری وجـود داشـت، همچنین بین دو تیمار جانشـین گرده 
 .)p>0/05( و مکمـل گـرده نیز اختـلاف معنی داری مشـاهده شـد
در اولیـن و دومین مرحله شـمارش و اندازه گیری پـرورش نوزادان 
و رشـد جمعیـت در سـه شهرسـتان مذكـور تیمارهـای جانشـین 
گـرده و مکمـل گـرده بـا تیمار شـاهد اختـلاف معنی داری داشـتند 
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)p>0/05( .میـزان تولیـد عسـل در سـه شهرسـتان مذكـور بیـن 
اختـلاف  تیمـار شـاهد  بـا  گـرده  و مکمـل  گـرده  تیمـار جانشـین 
معنـی داری وجـود داشـت )p>0/05(. میـزان مصـرف زمسـتانه 
عسـل در سـه شهرسـتان، بین تیمار جانشـین گرده و مکمل گرده 

.)p>0/05( بـا تیمـار شـاهد اختـلاف معنـی داری وجـود داشـت
به گرده  این مطالعه نشان داد در مواقع عدم دسترسی  نتایج 
عوارض  هرگونه  ایجاد  بدون  گرده  جانشین  تركیبات  از  می توان 
منفی  تأثیر  هیچ گونه  گرده  جانشین  نمود.  استفاده  جانبی 
برافزایش جمعیت، پرورش نوزادان و رشد جمعیت، مصرف عسل 
زمستانه وزنده مانی نداشت. در ضمن هزینه تمام شده استفاده از 

جانشین های گرده بسیار كمتر از مکمل های گرده است.
واژه هـای کلیدی: زنبورعسـل، جانشـین گرده، مکمـل گرده، 

گرده

 مقدمه

گـرده گل منبـع تأمیـن پروتئیـن موردنیـاز زنبورعسـل اسـت و 
یـک كنـدوی معمولی در طول یک سـال بـه 18 كیلوگرم گـرده نیاز 
دارد .)Crailsheim et al., 1992( درصورتی كـه كلنـی بـه مقـدار 
مناسـب پروتئین دسترسـی نداشـته باشـد طول عمر زنبورعسل، 
 .)Herbert, 1992( پـرورش لارو و تولیـد عسـل كاهـش می یابـد
كلنی هایـی كـه به میزان مناسـب گرده دسترسـی نداشـته باشـند، 
ظرفیـت كمتـری بـرای پـرورش جمعیـت جـوان خواهند داشـت، 
بیـن  از  درنهایـت  و  جمعیـت  كاهـش  دچـار  به سـرعت  درنتیجـه 
خواهنـد رفت، در ضمن ثابت شـده اسـت كمبود پروتئیـن توانایی 
می دهـد  كاهـش  به شـدت  را  بیماری هـا  مقابـل  در  زنبورعسـل 

 .)Mattila & Otis, 2006(
معمـولًا گـرده همیشـه در دسـترس نیسـت، لـذا گاهـی اوقـات 
سـلامت  از  اطمینـان  بـرای  جایگزیـن  پروتئینـی  منبـع  یـک  بـه 
زنبورهـا و ادامه رشـد كلنـی و همچنین حفـظ توانایی كلنی جهت 
 Herbert,( اسـت  نیـاز  عسـل  تولیـد  و  تولیدمثـل  گرده افشـانی، 
1992(. در حـال حاضـر جایگزین هـای مختلفـی )جایگزین هایی 
كـه برخـی حـاوی گـرده و برخـی فاقـد آن هسـتند( بـرای تغذیـه 
زنبورعسـل تهیه شـده اسـت كه تعدادی از آن ها به صـورت تجاری 
نیـز عرضـه می شـود. لیکـن جایگزین هـای حاوی گـرده، عـلاوه بر 
گـران بـودن می تواننـد عامـل برخـی از بیماری هـا را نیـز منتقـل 

  )De Jong et al., 2009(. نماینـد
وجود  زنبورعسل  شده  جمع آوری  گرده  در  عمده  مشکل 
عوامل خطرناكی مانند فلزات سنگین، آفت كش ها، علف كش ها، 
به طوركلی  است.  آنتی بیوتیک ها  و  باكتری ها  ها،  میکوتوكسین 

در  مشکل  مهم ترین  ها  مایکوتوكسین  و  باكتریایی  آلودگی های 
 .)Denisow & Denisow-Pietrzyk, 2016( است  گل  گرده 
جمع آوری مواد غذایی مختلف توسط زنبورعسل به معنای تأمین 
نیازهای زنبورعسل نیست. زنبورعسل در حین جمع آوری مواد 
ازجمله  باشند  داشته  گرده  به  شباهت  كه  مواد  از  بسیار  غذایی، 
گردوغبار، غذای پرندگان و حتی موادی كه ارزش غذایی نداشته 
باشند را جمع آوری می كند، لیکن ارزش این مواد با اندازه گیری 
تأثیر آن ها بر روند تولید لارو و شفیره كه احتمالًا مهم ترین ویژگی 
است قابل اندازه گیری است. تعیین تأثیر این مواد مستلزم كنترل 
دقیق كلنی ازلحاظ تأثیر آن ها بر روند تولید لارو و شفیره دركلنی 
 Herbert et al.,( است  پرهزینه  و  زمان بر  كاری  قطعًا  كه  است 

 .)1985
تركیبـات  غذایـی  ارزش  ارزیابـی  سـریع  روش هـای  از  یکـی 
جایگزیـن، محصـور كـردن تعـدادی زنبـور بالـغ در قفـس و تغذیه 
آن هـا بـا مـاده موردنظر به مـدت 6 روز اسـت و سـپس اندازه گیری 
حـال  در  روش  ایـن  اسـت،  زنبـوران  همولنـف  پروتئیـن  میـزان 
حاضـر در ارزیابـی ارزش غذایـی تركیبات جایگزیـن كاربرد زیادی 
از دیگـر روش هـای ارزیابـی   .  )Cremonz et al., 1998( دارد
ارزش غذایـی مـواد جایگزیـن گـرده، اندازه گیری میـزان پروتئین 
در نـان گـرده ذخیره شـده در سـلول های شـان كه تخمیر می شـود 
و یـا ویتلـوژن )ویتلوژنیـن موجـود در چربـی سـر و شـکم زنبـور( 
اسـت  .)Gilliam, 1998; Herbert & Shimanuki, 1987( كه 
در صـورت وجود پروتئین مناسـب در ماده جایگزیـن گرده، دارای 
Gregory, 2006; Per-( .بیشـترین میـزان پروتئین خواهند بـود 
nal & Currie, 2000( همچنیـن بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتقیم 
میـزان گـرده و مـاده جایگزیـن بـا سـطح پـرورش لارو دركلنـی و 
تولیـد عسـل، یکـی دیگـر از روش هـای ارزیابـی مـواد جایگزیـن 
 et al.,1995;(باشـد مزبورمـی  صفت هـای  اندازه گیـری  گـرده، 
 Cook et al.,1986; Doull, 1980; Sihag et al., 2011;

.)Szymas et al., 1995 Hasnain
 

مواد و روش ها

ایـن مطالعـه در سـه زنبورسـتان در شهرسـتان هـای سـنندج، 
مریـوان و سـقز انجـام شـد. مقدمـات طـرح بـا هماهنگـی ادارات 
ترویـج و امـور دام در شهرسـتان های مذكـور، بـا انتخـاب زنبوردار 
علاقه مند شـروع شـد. در شـروع طرح در هر شهرسـتان نسـبت به 
پـرورش 40 ملکـه خواهـری جفـت خـورده جهـت حـذف تأثیرات 
ژنتیکـی نقـش ملکـه بـر نتایـج طـرح اقـدام شـد. كلنی هـا پـس از 
و  نـوزادی  پـرورش  سـطح  جمعیـت،  اسـاس  بـر  سـازی  یکسـان 
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مقـدار غـذای موجـود در كنـدو انتخاب شـدند. در هر زنبورسـتان 
30 كلنـی مـورد آزمایـش به طور كامـلًا تصادفی با انجام قرعه كشـی 
بـه سـه گـروه ده كندویـی تقسـیم شـدند. هـر دسـته عـلاوه بـر دارا 
بـودن شـماره كنـدو، با علامت رنگی مشـخص شـدند. این مطالعه 
در قالـب یـك طـرح كامـلًا تصادفـی در دو تیمـار با دو جیـره غذایی 

متفـاوت و یـك تیمـار شـاهد در ده تکـرار انجام شـد.

  جیره های مورد آزمایش به شرح زیر بود:
شیرخشک  مخمر،  شکر،  پودركنجاله سویا،  گرده:  جانشین 
 كم چرب، زرده خشک تخم مرغ، آنتی بیوتیک اكسی تتراسیکلین، 

سركه، عسل، آب.
مکمـل گـرده: پودركنجاله سـویا، شـکر، مخمر، شیرخشـک 
كم چـرب، دانـه گـرده خشـک، آنتی بیوتیک اكسـی تتراسـیکلین، 

سركه، عسـل، آب.
گروه شـاهد: جیـره شـامل شـربت )آب: شـکر( 2:1 در اوایل 
پاییـز و 1:1 در اوایـل بهـار برحسـب وزن بـود كـه به طـور عـادی 

شـدند. تغذیه 
لازم بـه توضیـح اسـت كـه ایـن حجم هـا جهـت تهیـه 10 قـرص 
كیـك 1400 گرمـی بـرای هـر جیـره بـود كـه در سـه مرحلـه پاییـز و 
زمسـتان جهـت تغذیـه تحریکـی در اختیـار هركـدام از ده كلنـی 
قـرار گرفـت )یـك قـرص 550 گرمـی كیك بـه هـر كلنـی در مهرماه، 
یـك قـرص 350 گرمـی كیك بـه هر كلنـی در اولیـن روز آفتابی نیمه 
اول اسـفند و یـك قـرص 500 گرمـی كیك بـه هر كلنـی در حدود دو 
هفتـه بعـد از دومیـن تغذیـه(، همراه ایـن كیک ها تغذیه با شـربت 
2:1 در اوایـل پاییـز جهـت ذخیره سـازی كلنی هـا و تغذیـه 1:1 در 

اوایـل بهـار جهـت تحریـك كلنی هـا به طـور عـادی انجـام گرفت.
كلنی هـای مـورد آزمایـش پـس از مبـارزه بـا انـگل واروآ، انجام 
عملیـات پیشـگیری و ذخیـره كافـی عسـل و اطمینـان نهائـی از 
زمسـتان  جهـت  و  كنتـرل  تخم گـذاری  وضعیـت  و  ملکـه  وجـود 

گذرانـی آمـاده شـدند.

در بررسی بهاره عوامل اصلی موردمطالعه عبارت 
بودند از:

1-میزان جمعیت:
گردید  عمل  قابی  به صورت  جمعیت  میزان  اندازه گیری  برای 
كامل  قاب  یك  جمعیت  از  پوشیده  قاب  طرف  دو  بودن  پر  یعنی 
این  گردید.  تلقی  یك  عدد  از  كسری  آن  از  كمتر  و  شد  محسوب 
اندازه گیری در دو مرحله در اواخر فروردین ماه  و اوایل خردادماه 
در شهرستان های مذكور انجام گردید و داده های جمع آوری  شده 

جهت بررسی های آماری در برگه های تهیه شده ثبت گردید.

2-خوش خوراکی جیره ها:
در  ترتیـب  بـه  مرحلـه  سـه  در  مکمـل  و  جانشـین  كیک هـای 
كلنی هـای  گـروه  اختیـار  در  گرمـی   500 و   350  ،550 وزن هـای 
مربـوط بـه هـر جیـره قـرار گرفـت. بـه هنـگام گذاشـتن یـك كیـك 
بـر روی قاب هـا، باقیمانـده كیـك مرحلـه قبـل در صـورت وجـود، 
جمـع آوری و در كیسـه نمونـه بـرداری بـا شـماره همـان كنـدو و 
شهرسـتان ریختـه شـده تـا بعـدًا وزن گـردد. جمـع آوری بقایـای 
آخریـن مرحلـه تغذیـه در اواخـر فروردیـن در اولیـن بازدیـد بهاره 
صـورت گرفت اصـولًا مقدار كیك مانـده در كندوها خیلـی ناچیز در 
حـدود چنـد گرم بـود. بطوریکه دو جیـره مذكور به محض گذاشـته 
شـدن بـر روی قاب هـا توسـط زنبـوران محاصـره و در عـرض چنـد 

روز تمـام می شـد )شـکل1(.

3-پرورش نوزادان و رشد جمعیت:
پـرورش نـوزاد و رشـد جمعیـت از طریـق اندازه گیـری سـطح 
شـان حـاوی نـوزادان )تخـم، لارو و شـفیره( به وسـیله قـاب خالـی 
تقسـیم بندی شـده بـه مربع هـای 5×5 سـانتی متـر انجـام گردیـد 
و ایـن اندازه گیری هـا در دو مرحلـه، اواخـر فروردیـن مـاه و اوایـل 
خردادمـاه در شهرسـتان های مربوطه با قـرار دادن این قاب انجام 
گردیـد و میـزان پـرورش نـوزادان و رشـد جمعیـت در هـر كلنـی 

برحسـب سـانتی متر مربـع محاسـبه شـد.

4- مصرف غذای زمستانه
در فروردیـن مـاه در اولیـن بازدیـد از كلنی هـا، میـزان غـذای 

مصرفـی زمسـتانه هـر كلنـی محاسـبه و ثبـت شـد. )شـکل 2(.

شکل 1( مصرف کیك به وسیله زنبورعسل

خضری و همکاران: اثرات جایگزین گرده بر عملکرد کلنی های زنبورعسل استان کردستان



19

دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

5- مقاومت و پایداری کلنی:
به منظـور تعییـن دوام و مقاومـت كلنی هـا در طـول زمسـتان، 
مشـاهده  از  پـس  مـاه  یـك  حـدود  بهـار  اوایـل  در  كلنی هـا  كلیـه 
شـکوفه های بهـاری بازدیـد گردیـده و كلنی هایی كه حداقل شـش 
قـاب حـاوی تخـم و لارو و شـفیره در دو طـرف قـاب و آمادگـی لازم 
جهـت تقسـیم و یـا تولید بچه كندو را داشـتند به عنـوان كلنی های 

پایـدار و مقـاوم در طول زمسـتان شناسـایی شـدند.
هـدف از اجـرای ایـن تحقیـق مقایسـه تأثیر دو جیره جانشـین 
گـرده حاوی زرده خشک شـده تخم مـرغ و مکمل گـرده دارای دانه 
نـوزادان و رشـد  بـر جمعیـت كلنـی، پـرورش  گـرده خشک شـده 
جمعیـت، دوام و پایـداری كلنی ها و میزان مصرف و تولید عسـل و 
مقایسـه آن ها با تیمار شـاهد در سـه شهرسـتان اسـتان كردستان 

بود.

بحث و نتیجه گیری:

بـا توجـه بـه نتایـج حاصلـه از تجزیه وتحلیـل آمـاری اطلاعـات 
به دسـت آمده از انجـام آزمایـش و همچنیـن مشـاهدات مسـتقیم 
و سـوأل از زنبـورداران طـرف همـکاری، تأثیـر تغذیـه به وسـیله 
مکمـل و جانشـین گـرده بـر روی میـزان جمعیـت، تعداد نـوزادان 
پرورش یافتـه، دوام و پایـداری كلنـی ها، كاهش تلفات زمسـتانه و 
افزایش تولید عسـل، نهایتًا افزایش بهره وری و توسـعه زنبورداری 
مؤثـر بـوده اسـت. در اندازه گیری مرحلـه اول طبق جدول شـماره 
2 نتایج نشـان داد كه میانگین جمعیت در جانشـین گرده، مکمل 
گرده و گروه شـاهد به ترتیب در شهرسـتان سنندج 7/3، 6/8 و 5 و 
در شهرسـتان مریوان به ترتیب 8، 7/9 و 4/5 و در شهرسـتان سقز 
بـه ترتیـب 7/6، 7/2 و 5/1 قـاب بـود. در شهرسـتان مریـوان بیـن 

دو تیمـار جانشـین گـرده و مکمـل گـرده بـا تیمـار شـاهد اختـلاف 
معنی دار وجود داشـت )p>0/05(. در شهرسـتان سـنندج و سـقز 
بیـن تیمـار مکمـل گـرده، جانشـین گـرده و تیمـار شـاهد اختلاف 
مرحلـه  اندازه گیـری  در   .)p>0/05( داشـت  وجـود  معنـی داری 
دوم جمعیـت )جـدول شـماره 1(، نتایـج نشـان داد كـه میانگیـن 
جمعیـت در گـروه جانشـین گـرده، مکمـل گـرده و گـروه شـاهد بـه 
ترتیب در شهرسـتان سـنندج 13/8، 12/8 و 8/46، در شهرسـتان 
مریـوان بـه ترتیـب 14/9، 13/55 و 9/02 و در شهرسـتان سـقز بـه 

ترتیـب 13/8، 12/89 و 8/4 قـاب بـود. 
بررسـی های آمـاری نشـان داد كـه در سـه شهرسـتان مذكـور 
شـاهد  تیمـار  و  گـرده  جانشـین  گـرده،  مکمـل  تیمـار  سـه  بیـن 
اختـلاف معنی داری وجود داشـت )p>0/05(. بر اسـاس اطلاعات 
بـا  نـوزادان  پـرورش  میانگیـن  شـماره 2(  )جـدول  به دسـت آمده 
اسـتفاده از جانشـین گـرده، مکمـل گـرده و شـاهد بـه ترتیـب در 
شهرسـتان سـنندج 4070، 4120، 2690، در شهرسـتان مریـوان 
بـه ترتیـب 4640، 4470، 2830 و در شهرسـتان سـقز بـه ترتیـب 
4320، 4240، 2860 سـانتی متر مربـع بـود. همچنیـن در دومیـن 
مرحلـه شـمارش و اندازه گیـری پـرورش نـوزادان و رشـد جمعیـت 
در شهرسـتان سـنندج برای جانشـین گرده، مکمل گرده و شـاهد 
بـه ترتیـب 5380، 5200 و 3990، در شهرسـتان مریوان به ترتیب 
5700، 5540، 4020 و در شهرستان سقز به ترتیب 5530، 5720 
و 3800 بود كه در سـه شهرسـتان مذكـور، در دو مرحله تیمارهای 
جانشـین گـرده و مکمل گـرده با تیمار شـاهد اختـلاف معنی داری 

 .)p>0/05( مشـاهده شـد
بـا توجـه بـه مشـاهدات و بررسـی میزان مصـرف خـوراک كلنی 
هـا، هـر دو جیـره خوش خـوراک بـود و در هـر سـه مرحلـه مقـدار 
باقیمانـده خـوراك بسـیار كـم و قابل چشم پوشـی بـود. بـر اسـاس 
در  تلف شـده  كلنی هـای  تعـداد  فروردین مـاه  در  كلنی هـا  بازدیـد 
طـول زمسـتان در هـر گـروه مشـخص گردیـد. بیشـترین میـزان 
تلفـات كلنـی هـا در هـر شهرسـتان در گـروه شـاهد بـود و رونـد 
افزایشـی تلفـات كلنـی ها بـه ترتیـب در شهرسـتان مریوان، سـقز 
و سـنندج مشـاهده شـد )نمودار شـماره 1(. ازنظر دوام و پایداری 
بـه  مربـوط  ترتیـب  بـه  پایـدار  كلنـی  تعـداد  بیشـترین  كلنی هـا، 
جانشـین گـرده و مکمـل گـرده و كمتریـن آن مربوط بـه كلنی های 
بـود. بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت كـه احتمـالًا  گـروه شـاهد 
بـالای جیره هـای مورداسـتفاده  قابلیـت هضـم  و  خوش خوراكـی 
ازیک طـرف سـبب افزایـش طـول عمـر زنبـوران كارگـر و از طـرف 
دیگـر، موجـب تحریـك تخم ریـزی پیـش از موعـد ملکـه و افزایش 
جمعیـت و درنتیجـه افزایش تعـداد كلنی هـای پایـدار در اول بهار 
نسـبت بـه گـروه شـاهد باشـد. میـزان تولیـد عسـل در شهرسـتان 

شکل 2( مصرف باقیمانده کیك به وسیله زنبورعسل
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سـنندج در تیمارهـای جانشـین گـرده، مکمـل گـرده و شـاهد بـه 
بـه  ترتیـب 13/63، 13/54 و 8/7 كیلوگـرم، در شهرسـتان سـقز 
ترتیـب 14/3، 14/42 و 9/45 كیلوگـرم و در شهرسـتان مریـوان 
15/7، 15/8 و 12/1 كیلوگـرم بـود )جـدول شـماره 3( كـه در سـه 
شهرسـتان مذكور اختـلاف معنی داری بین تیمار جانشـین گرده و 

 .)p>0/05( مکمـل گـرده بـا تیمـار شـاهد وجـود داشـت
در  سـنندج  شهرسـتان  در  عسـل  زمسـتانه  مصـرف  میـزان 
تیمارهـای جانشـین گـرده، مکمـل گرده و تیمار شـاهد بـه ترتیب 
3881، 3832 و 4300 گـرم، در شهرسـتان سـقز بـه ترتیب 4069، 
ترتیـب 4070،  بـه  مریـوان  و در شهرسـتان  گـرم  و 4492   4016

4020 و 4490 گـرم بـود )جـدول شـماره 3( كـه در سـه شهرسـتان 
مذكـور بیـن تیمـار جانشـین گـرده و مکمـل گـرده بـا تیمار شـاهد 
بررسـی های   .)p>0/05( داشـت  وجـود  معنـی داری  اختـلاف 
آمـاری نشـان داد كـه تفـاوت معنـی داری مابیـن تأثیـر جیره هـای 
جانشـین گرده و مکمـل گرده بر صفات جمعیت مرحلـه اول و دوم 
شهرسـتان مریـوان، لارو مرحلـه اول و دوم، تولید عسـل و مصرف 
عسـل زمسـتانه وجـود نداشـت )p>0/05(، لیکـن تفـاوت تأثیـر 
جیره هـای جانشـین گـرده و مکمـل گرده بـر جمعیت مرحلـه دوم 
هـر سـه شهرسـتان و مرحلـه اول شهرسـتان های سـنندج و سـقز 

.)p>0/05(  معنـی دار بـود

نمودار شماره  1( میانگین تلفات زمستانه در تیمارهای مختلف در سه شهرستان

جدول1( میانگین و اشتباه معیار جمعیت )قاب( مرحله اول و دوم شهرستان های مختلف در تیمارهای موردبررسی

صفت 

جمعیت مرحله اول شهرستان سنندج

جمعیت مرحله اول شهرستان سقز

جمعیت مرحله اول شهرستان مریوان

جمعیت مرحله دوم شهرستان سنندج

جمعیت مرحله دوم شهرستان سقز

جمعیت مرحله دوم شهرستان مریوان

جانشین گرده 

7 / 3 a  )0/061(

7 / 6 a  )0/087(

8 a  )0/126(

13 / 8 a  )0/107(

14 / 02 a  )0/099(

14 / 9 a  )0/122(

مکمل گرده 

6 / 79 b  )0/074(

7 / 06 b  )0/160(

7 / 8 b  )0/086(

12 / 8 b  )0/056(

13 b  )0/084(

13 / 55 b  )0/180(

شاهد 

5 c  )0/047(

5 / 01 c  )0/067(

5 / 5 c  )0/098(

8 / 4 c  )0/061(

8 / 4 c  )0/096(

5 c  )0/081(

تیمار

حروف لاتین غیرمشابه در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار )p>0/05(  است.

خضری و همکاران: اثرات جایگزین گرده بر عملکرد کلنی های زنبورعسل استان کردستان
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جدول2( میانگین و اشتباه معیار پرورش نوزاد و رشد جمعیت )سانتیمتر مربع( مرحله اول و دوم شهرستان های مختلف در تیمارهای 
موردبررسی

صفت 

پرورش نوزاد مرحله اول شهرستان سنندج

پرورش نوزاد مرحله اول شهرستان سقز

پرورش نوزاد مرحله اول شهرستان مریوان

پرورش نوزاد مرحله دوم شهرستان سنندج

پرورش نوزاد مرحله دوم شهرستان سقز

پرورش نوزاد مرحله دوم شهرستان مریوان

جانشین گرده 

4100 a  )81/64(

4320 a  )209/6(

4640 a  )221/7(

5290 a  )60/46(

5530 a  )265/4(

5710 a  )151/6(

مکمل گرده 

4000 a  )49/44(

4240 a  )157/2(

4470 a  )206/6(

5200 a  )61/46(

5720 a  )167/9(

5540 a  )246/8(

شاهد 

2650 b  )47/72(

2860 b  )63/59(

2830 b  )180/1(

3690 b  )40/69(

3810 b  )56/67(

4020 b  )182/4(

تیمار

حروف لاتین غیرمشابه در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار )p>0/05(  است.

جدول3( میانگین و اشتباه معیار تولید و مصرف عسل زمستانه )کیلوگرم( شهرستان های مختلف در تیمارهای موردبررسی

صفت 

تولید عسل شهرستان سنندج

تولید عسل شهرستان سقز

تولید عسل شهرستان مریوان

مصرف عسل زمستانه شهرستان سنندج

مصرف عسل زمستانه شهرستان سقز

مصرف عسل زمستانه شهرستان مریوان

جانشین گرده 

13 / 63 a  )0/652(

14 / 3 a  )0/703(

15 / 7 a  )0/650(

3 / 88 a  )0/052(

4 / 39 a  )0/044(

4 / 07 a  )0/047(

مکمل گرده 

13 / 54 a  )0/497(

14 / 42 a  )0/497(

15 / 8 a  )0/530(

3 / 83 a  )0/05(

4 / 35 a  )0/041(

4 / 02 a  )0/051(

شاهد 

8 / 69 b  )0/475(

9 / 45 b  )0/519(

12 / 1 b  )0/614(

4 / 3 b  )0/367(

4 / 73 b  )0/042(

4 / 49 b  )0/068(

تیمار

حروف لاتین غیرمشابه در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار )p>0/05(  است.

به صـورت طبیعـی گـرده تنهـا منبـع پروتئیـن در رژیـم غذایـی 
زنبورعسـل اسـت كـه حـاوی تمـام چربی هـا، ویتامین هـا و مـواد 
 Pernal( معدنی موردنیاز برای رشـد طبیعی و توسـعه كلنی اسـت
Currie, 2000 &(. تأمیـن پروتئیـن بـرای بقـای كلنـی ضـروری 
اسـت لـذا از هـر راهـی و منبعـی ایـن پروتئیـن بایـد تأمیـن شـود. 
اسـتفاده از پـودر سـویا و مخمـر به عنـوان منبـع تأمیـن پروتئین و 
اسـیدآمینه های موردنیـاز زنبورعسـل امکان تهیـه جایگزین های 
گـرده را فراهـم نموده اسـت. زنبورعسـل كمبود گـرده دركلنی را با 
كاهـش تخم گذاری، كـم كردن تغذیـه لاروها و كانیبالیسـم جبران 

می كنـد و همچنیـن گرده كمتـری در اختیار لاروهای مسـن تر قرار 
 .)Schmickl & Crailsheim, 2001( می دهـد

تحقیقـات انجام شـده نشـان می دهـد كه میـزان پروتئیـن مواد 
جایگزیـن در حـد 20 الـی 30 درصـد تأثیـر مثبتـی بـر رشـد و نمـو 
لاروهـا دارد لیکـن درصورتی كه میزان پروتئین تركیبات جایگزین 
گـرده كمتـر از 10% یـا بیشـتر از 50% باشـد مانـع رشـد و نمـو لاروها 
 Herbert et al., 1977; ( شـده و تأثیـر منفی در رشـد كلنـی دارد
Van der Steen, 2007(. در ایـن مطالعـه از دو فرمـول مختلـف 
جهـت تهیـه جایگزیـن گـرده اسـتفاده شـد كـه در جیـره مکمـل 

جلد10، شماره 18، سال 1398، ) 24-16 (



22

از گـرده خشک شـده اسـتفاده گردیـد لیکـن در جیـره جانشـین 
گـرده به جـای گـرده از پـودر تخم مـرغ خشک شـده اسـتفاده شـد 
به طوری كـه در جیـره جانشـین گـرده منابع تأمین كننـده پروتئین 
شـامل پودركنجاله سـویا، مخمـر و زرده خشک شـده تخم مرغ بود 
ولـی در جیـره مکمـل گـرده منابـع تأمین كننـده پروتئیـن شـامل 

پودركنجاله سـویا، مخمـر و دانـه گـرده خشک شـده بـود. 
نتایـج اسـتفاده از ایـن دو جیـره نشـان می دهـد كـه در مواقـع 
عـدم دسترسـی بـه گـرده می تـوان از تركیبـات جایگزیـن بـدون 
ایجـاد هرگونـه عـوارض جانبـی اسـتفاده نمـود به طوری كـه نه تنها 
تأثیـری بـر جمعیت بالـغ، تولید لارو، تولید عسـل، مصرف عسـل 
زمسـتانه وزنده مانـی نداشـته اسـت بلکه بـه دلیل احتمـال انتقال 
بیماری هـای مختلـف توسـط گـرده ضریـب اطمینـان اسـتفاده از 
جایگزین هـای فاقـد گـرده بیشـتر از جایگزین هـای حـاوی گـرده 

اسـت )De Jong et al., 2009(.  از دیگـر سـو شـرایط نگهـداری 
به طوری كـه  نمی شـود  رعایـت  اكثـرًا  فروشـندگان  توسـط  گـرده 
معمـولًا گـرده را در یخچـال نگهـداری می نماینـد درحالی كه گرده 
بایـد در دمـای منفـی 18 درجـه سـانتی گراد نگهـداری شـود و در 
زمـان نیـاز مقـدار لازم از حالت انجماد خارج شـده و مورداسـتفاده 
نتایـج می تـوان نتیجه گیـری نمـود كـه  بـه  بـا توجـه  قـرار گیـرد. 
گـرده گل در مواقعـی  و مکمل هـای غذایـی  مصـرف جانشـین ها 
كـه گـرده در طبیعـت كـم باشـد تأثیـر بسـیار خوبـی در عملکـرد 
زنبورعسـل اعـم از پـرورش نـوزاد، رشـد جمعیـت و نهایتـًا تولیـد 
عسـل دارد و همچنیـن دارای تأثیـر مثبتـی در زمسـتان گذرانـی 
وزنده مانـی كلنی هـا دارد كـه منجـر بـه افزایـش بهـره وری و رونـق 

صنعـت زنبـورداری خواهـد شـد.
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Abstract
In the absence of pollen in nature, the lack of access to appropriate sources of protein in the bee protects 

the life and survival of the colony with serious risks, and this lack has many effects on colony development 
and survival. The purpose of this study was to compare the effect of pollen replacement nutrition with egg-
dried yolk and pollen supplements with dried pollen grains on colonies in the bee colonies. The studied traits 
in this study included colony population, infant growth and population growth, the shelf life of colonies and 
consumption and production of honey. This research was conducted in a completely randomized design with 
three treatments and ten replications. The results of this study showed that in the first and second stage of 
measurements of mean population, there was a significant difference between two pollen replacement and 
pollen supplements with control treatment in the three selected cities, and there was a significant difference 
between pollen replacement and pollen supplements )P>0.05(. In the first and second stage of counting and 
measurement of infant growth and population growth in the three mentioned cities, there was a significant 
difference between pollen replacement treatments and pollen supplementation with control treatment 
)P>0.05(. The means of honey production per colony in all regress, there was a significant difference between 
the two treatments and control group )P>0.05(. There was a significant difference between the amount of 
winter honey consumption in three counties, between replacement treatment and pollen supplementation 
with control treatment )P>0.05(. The results of this study showed that in the absence of pollen, pollen 
replacement compounds could be used without any adverse effects. Pollen replacement had no negative 
impact on population growth, infant growth and population growth, the use of winter honey had no weight 
gain. Meanwhile, the cost of using pollen replacement is much lower than pollen supplements.
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