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  چکیده:

روی رشد جمعیت کلنیی   نیزیو ال ل نیونیال مت هایاسیدآمینههدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغذیه  هدف: 

  میاه اردیبهشیت 27ایین آزمیایش از  شناسی پژوهش:روش بود. و میزان تولید عسل زنبور عسلگذاری ملکه تخم

 48ماه در استان اردبیل ادامه یافیت. در شیروع ایین آزمیایش تعیداد تیر  10روز تا  45شروع و به مدت  1398سال 

ها از نظر شرایط محیطی  جمعیت  ذخیره گیرده و کندو که از نظر جمعیت کلنی مناسب بودند انتخاب شدند و کلنی

ر شربت لیتمیلی 250در کنار تغذیه آزاد  کندوها یک روز در میان با  های خواهری یکسان سازی شدند.عسل و ملکه

 12تیمیار و  4)یک لیتر آب و یک کیلو شکر( تغذیه شدند. آزمایش در قالب طرح کامال تصیادفی بیا  1به  1با نسبت 

های تغذیه شده با شربت فاقد مکمل اسید آمینیه( و تیمارهیای ( تیمار شاهد )کلنی1تکرار انجام شد. تیمارها شامل: 

هیای و مخلوطی از اسیدآمینه لیزین   اسید آمینه متیونین سید آمینهکه به ترتیب با شربت مکمل شده با ا 4و  3  2

تغذییه  )ییک بیه ییک( شیربت یک لیترلیزین و متیونین تغذیه شدند. در هر تیمار آزمایشی  یک گرم اسید آمینه در

و انیدازه  روزه اندازه گیری شیدند 10گذاری ملکه در چهار دوره و در فواصل زمانی استفاده شد. جمعیت کلنی و تخم

و بیا  SASبرنامیه  های حاصل بر اسیا  طیرح کیامال تصیادفی توسیطگیری عسل در پایان آزمایش انجام شد. داده

میورد ماایسیه  آزمون دانکینمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین تیمارها با استفاده از  GLMاستفاده از رویه 

نتایج نشیان داد کیه تفیاوت معنیی  ها:یافتهنظر گرفته شد. به عنوان سطح معنی داری در  p < 05/0قرار گرفت و 

(. در دوره p < 05/0گذاری ملکه و تولیید عسیل وجیود داشیت )داری بین تیمارها از نظر میزان جمعیت کلنی  تخم

قاب( که بیا سیایر  42/8و  25/7اول و دوم بیشترین میزان جمعیت در تیمار متیونین/ لیزین مشاهده شد )به ترتیب 

هیا مربیو  ها  بیشترین جمعیت کلنی(. در دوره چهارم و میانگین دورهp < 05/0مارها تفاوت معنی داری داشت )تی

و  4/10قاب( و کمترین جمعیت مربو  به تیمار شاهد )بیه ترتییب  42/9و  6/12به تیمار متیونین/ لیزین )به ترتیب 

هیای ی ملکیه در زنبورهیایی کیه بیا مخلیو  اسییدآمینهگذارهای اول و سوم آزمایش  تخمدر دوره قاب( بود. 19/8

(. p < 05/0داری داشیت )متیونین و لیزین تغذیه شده بودند در ماایسه با گروه شاهد و گروه متیونین افزایش معنی

کیلیوگرم( کیه بیا تیمارهیای شیاهد و  42/11بیشترین میزان تولید عسل در تیمار متییونین/ لییزین مشیاهده شید )

در کل بررسی ما  گیری:نتیجه (.p < 05/0کیلوگرم( تفاوت معنی داری داشت ) 19/10و  30/9ه ترتیب متیونین )ب

کنید. ریزی ملکه و تولید عسل را تائید مییهای لیزین و متیونین بر جمعیت کلنی  تخمتاثیر مثبت تغذیه اسیدآمینه

  شود.بور عسل پیشنهاد میها در تغذیه تکمیلی زنبنابراین استفاده از مخلو  این اسیدآمینه

 گذاری ملکهجمعیت کلنی  تخم  نیزیال ل  نیونیال مت  زنبور عسل های کلیدی:واژه
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 است. Apidae خانواده و غشاییان بال راسته از (.Apis mellifera L) معمولی یا اروپایی زنبورعسل

 و داشته جهان در ایگسترده رواج که باشدمی دامی علوم هایگرایش از یکی زنبورعسل پرورش

 بره موم  عسل  نظیر هاییفراورده تولید و افشانیگرده نظیر مختلفی ابعاد از آن اقتصادی اهمیت

 .است رسیده اثبات به دارند دارویی و غذایی بهداشتی  صنعتی  مصارف که زهر و رویال ژله موم 

 زنبورعسل  توسط گیاهان و درختان از بسیاری افشانیگرده بدون که است شده ثابت امروزه

 هایروش بکارگیری علیرغم و بوده برخوردار پایینی بسیار کیفیت و کمیت از کشاورزی محصوالت

 محسوسی تغییر زنبورعسل  ناش گرفتن درنظر بدون کشاورزی  محصوالت افزایش جهت مدرن

 (.1389موسوی  ( بود  خواهد پایین بسیار کشاورزی بهره وری و است نشده ایجاد امر این رد

ها جمع آوری و عسل مایعی طبیعی  غلیظ و شیرین است که زنبور عسل آن را از شهد گل

(. بیشترین مادار ترکیبات عسل  1387کند )بصیری  ها ذخیره میهای شانپرورده و در سلول

 31درصد  گلوکز  2/38و آب آن است؛ به طوری که میانگین میزان فروکتوز  مربو  به قندها

درصد عسل  5/1درصد و ساکاروز  2/4ها درصد  چند قندی 2/7درصد  مالتوز  1/17درصد  آب 

ها و سایر مواد ها  آنزیمدرصد دیگر  مربو  به مواد معدنی  ویتامین 5/0دهند. فاط را تشکیل می

گذاری ملکه یا . موم تازه ترشح شده  سفید رنگ است و پس از اولین تخم(1387است )بصیری  

شود. های زیاد  رنگ آن قهوه ای و در نهایت سیاه رنگ میذخیره عسل  زرد رنگ شد و طی دوره

باشد. مصارف موم بسیار زیاد است و به طور رنگ موم استاندارد زرد روشن تا قهوه ای روشن می

آرایشی  داروسازی و شمع سازی  بیشترین مصرف را  -های بهداشتیرآوردهکلی در زنبورداری  ف

در اثر عمل تغذیه و هضم مواد غذایی در دستگاه گوارش موادی مانند  (.1387دارد )بصیری  

گردند. زنبور ها  مواد پروتئینی و غیره  به مواد مورد نیاز بدن تبدیل میها  چربیکربوهیدرات

گیرد. در کند میدات انرژی مورد نیاز خود را از غذای که مصرف میعسل مانند سایر موجو



 

 

مراحل هضم  غذا از طریق دهان وارد دستگاه گوارش شده و در دستگاه گوارش به واحدهای 

شود. مواد مورد نیاز بدن از طریق دیواره معده وارد خون شده تر و قابل جذب شکسته میکوچک

های قندی ها و مولکولشود. بنابرین کربوهیدراتانیده میهای بدن رسو سپس به تک تک سلول

ها یا بدون ها به امینواسیدها تبدیل شده و چربیشوند. پروتئینبه اجزاء ساده تری تبدیل می

شوند. مواد اصلی در رژیم تغییر جذب بدن شده و یا به گلیسرول و یا اسیدهای چرب تبدیل می

باشند. در بعضی موارد که شهد در ل و گرده گل میغذائی کامل زنبور عسل شامل شهد گ

کنند. شود  زنبوران عسل از مواد قندی  نباتات و میوه جات استفاده میطبیعت کمیاب می

های مختلف در عسل وجود دارند  شامل گلوکز  فروکتوز و ساکارز قندهای اصلی که در غلظت

ترکیبات وابسته به آن  فاط هفت مورد از کربوهیدرات و  34است. طبق تحایاات انجام یافته از 

آنها برای زنبور عسل شیرین هستند. در این رابطه بسیار جالب توجه است که پنج مورد از این 

( )ملزیتوز و Honeydewقندهای شیرین در شهد گل )گلوکز  فروکتوز و ساکارز( و یا در عسلک )

 ها پروتئین ها کربوهیدرات به فعالیت و نمو و رشد برای عسل زنبورهایمالتوز( وجود دارند. 

 و گل شهد طریق از طبیعی طور به را هاکربوهیدرات .دارند نیاز معدنی مواد و هاویتامین ها چربی

 و کنند )عباسیانمی دریافت گل گرده طریق از را معدنی مواد و هاویتامین هاچربی ها پروتئین

 وزن از درصد5/15 وحدود شده متولد تازه زنبور یک بدن وزن از درصد 69 (. حدود1381عبادی  

 زمان از زنبورعسل (. هرHaydak, 1970) دهدمی تشکیل پروتئینی مواد را روزه پنج زنبور بدن

 این که دارد  نیاز نیتروژن گرممیلی 21/3 به خود رشد برای سلول  از شدن خارج تا تخم تفریخ

 به گل گرده (. بنابراینHaydak, 1970باشد )می گل گرده میلی گرم 120 معادل نیتروژن مادار

است.  حیاتی زنبورعسل هایکلنی برای ویتامینی و معدنی مواد چربی  پروتئینی  مواد منبع عنوان

ها  غدد و سایر زنبوران عسل از مواد پروتئینی بیشتر جهت تامین عناصر ساختمانی  ماهیچه

-های گل یا مواد پروتئینی بیشتر تغذیه میی که از گردهکنند. زنبورهای عسلها استفاده میبافت

ها نه تنها اسیدهای نمایند  قادرند تعداد بیشتری از الروها را تغذیه نمایند. در انواع گرده گل

آمینه ضروری بدن زنبور عسل موجود هستند بلکه غالبا حاوی اسیدهای آمینه غیر ضروری نیز 

 ,Inouye and Wallerشوند )اعمال متابولیکی بدن آنها میباشند که باعث بهبود و تسریع می

(. یک کندو هرچه با جمعیت زیاد وارد فصل جمع آوری شهد شود به همان اندازه میزان 1984

شهد و عسل جمع آوری شده زیاد خواهد بود  به این جهت برای تامین احتیاجات انرژی در 

نوعی جهت جایگزین کردن شهد طبیعی مواقع کمبود شهد در طبیعت  باید از شهدهای مص



 3 مادمه و هدف

 

 با فاط طوالنی مدتی برای تواندنمی زنبورعسل .(Barker and lehner, 1974استفاده نمود )

 گل گرده نظیر پروتئینی منابع کهصورتی در و دهد ادامه خود زندگی به هاکربوهیدرات از استفاده

-می ایجاد زهری غدد و مومی غدد حلای  البا غدد نمو و رشد در اختالالتی باشد نداشته اختیار در

 کشته احتمال نتیجه در و یابدمی تالیل نوزادان پرورش و یافته کاهش عمر طول همچنین شود.

 به روز جمعیت و وارد زنبورعسل کلنی به جدی هایآسیب نهایتاً و کرده پیدا افزایش ملکه شدن

 پروتئینی مواد زنبورها (.1378همکاران   و جواهری(انجامد می کلنی زوال به و شده ترضعیف روز

 اندازه است  همراه فراوانی مشکالت با مواد اینگونه جذب و نمایندمی استفاده خاصی شرایط در را

 همراه مواد دیگر باشد. بلعیدن و حمل قابل تا بوده ریز خیلی باید هستند جامد عمدتاً چون مواد

 (.1387نهضتی  ( هستند  عمده مشکالت از دارند وجود پروتئینی هایمکمل در معموالً که

 بالغ کارگران در عمر طول کاهش غیرطبیعی  رشد نوزاد  پرورش کاهش به منجر گل کمبود گرده

 مادار به گل گرده که صورتی در) 1381عبادی  و عباسیان( می شود عسل تولید در کاهش و

 در و نموده تهیه تازه گرده جانشین یا مکمل زنبورداران ضروریست نباشد  موجود مزارع در کافی

 تغذیه این نمایند. تامین را کلنی سالمت و رشد صورت این به و دهند  قرار کلنی ها اختیار

 همچنین و بهاره شهد از استفاده منظور به جمعیت افزایش و نوزاد پرورش تحریک برای مخصوصا

 تازه زنبورهای عمر طول که عواملی ینمهمتر از یکی است مهم پاکتی زنبور تولید و ملکه پرورش

 همه .(1381عبادی   و عباسیان(است  مناسب تغذیه میدهد قرار تاثیر تحت شده را متولد

 آمینه اسیدهای این که دارند ضروری آمینه اسیدهای از غنی غذایی منبع یک به نیاز حیوانات

 با ضروری آمینه اسیدهای می شوند. استفاده تولیدمثل و بدنی هایسلول نگهداری رشد  جهت

 ,De Groo, 1953 and Paoli) آیندمی دست به گیاهان و حیوانات سایر در موجود پروتئین مصرف

 به نسبت خود شهد در باالتری آمینواسید غلظت پروانه ها توسط شده گرده افشانی گیاهان (2014

 کمیت و کیفیت (.(Baker and Baker, 1986 دارند اندشده گرده افشانی پرندگان با که گیاهانی

(  2005ارهارث و شاتز دهد )مویمی افزایش را حشرات باروری و عمر طول اسیدها آمینو این

دهند می ترجیح را آمینواسیدها حاوی شکر های محلول حشرات که اندداده نشان شواهد

(Rathman et al., 1990تحایاات ) ناش و هاآمینواسید مصرف به زنبورعسل تمایل زمینه در 

(  1984والر ) و اینویه مطالعه در است. داشته متناقضی نتایج امروز به تا زنبورعسل در آمینواسیدها

مشاهده  می یافت افزایش آمینواسیدها غلظت که زمانی در زنبورعسل توسط شهد مصرف کاهش

 و کروبی توسط که دیگری مطالعه داشت. در وجود استثنا آالنین فنیل در مصرف شد و فاط



 

 

 میلی موالر 80-35 آمینواسید کردن شد. اضافه انجام مختلف زنبور گونه 37 ( با1995همکاران )

 تمایل (2006همکاران ) و کارتر مطالعه طی .نداشت زنبور توسط شهد مصرف افزایش بر تاثیری

 گزارشات سایر اسا  شده است. بر گزارش زنبورعسل در پرولین با مصنوعی شهد بیشتر مصرف به

 قندی مواد تغذیه با به نسبت پروتئینی مواد ( مطالعه در زمینه تغذیه با2005) سامرویل جمله از

 .است گرفته صورت کمتر زنبورعسل در

های متابولیکی مهمی مانند بهبود اسیدهای آمینه در تغذیه نه تنها در تولید پروتئین بلکه ناش

لیزین از اسیدهای آمینه ضروری  .دارند سزاییعملکرد سیستم ایمنی و دستگاه گوارش ناش به

شود و نیاز است که به باشد که به اندازه کافی در بدن حیوان ساخته نمیها میایبرای تک معده

اسیدآمینه لیزین  پایه و اسا  ارزیابی دیگر اسیدهای  صورت سنتتیک به حیوان خورانیده شود.

بنابراین مکمل سازی  مینه شناخته شده است.آمینه جیره برای ایجاد تعادل ایده آل اسیدهای آ

لیزین به عنوان  آن در جیره به منظور کاهش پروتئین خام جیره امکان پذیر خواهد بود.

شود و سطح اسیدآمینه مرجع در پروتئین بوده و وارد سایر مسیرهای متابولیکی دیگر نمی

 گیرد.تحت تأثیر قرار می های متابولیکیاحتیاجات آن به میزان اندکی توسط سایر فعالیت

 مهمی ناش که باشدمی بیولوژیکی سلسله های همه در ضروری آمینواسیدهای از متیونین یکی

 است. این اسیدآمینه مطرح متیل گروه یک دهنده عنوان به و دارد ثانویه و اولیه متابولیسم در

(. (Ruan et al., 2017ارد د ناتاحیو در ایمنی سیستم کاتابولیسم و پروتئین ساخت در کلیدی ناش

 غذایی مواد بیولوژیکی ارزش افزایش برای متیونین مصنوعی اسیدآمینه از غذایی صنعت در

  .کنندمی استفاده

 

 هدف -1-2

 و گذاریتخم و زنبورها بیشتر فعالیت و تحریک ایجاد به نیاز و بهار اوایل در گرده کمبود به توجه با

 زنبورها  بر آن تاثیر و آمینه اسیدهای با تغذیه خصوص در بیشتر اطالعات وجود به نیاز همچنین

 رشد بر ال لیزین و ضروری  دی ال متیونین آمینه اسید اثرات دو تحایق بررسی این هدف از

 .گرفت قرار بررسی و عملکرد آنها مورد زنبورعسل
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-می زندگی زمین کره روی بر انسان از پیش خیلی  .Apis mellifera L پاییارو زنبورعسل 

 پیش سال میلیون یک قریب به زمین کره بر روی انسان حضور هاینشانه است. اولین کرده

 پیش سال میلیون 150 حدود دهند زنبورعسلمی نشان مدارک کهحالی شود. درمی زده تخمین

 از بسیاری همانند و بوده اجتماعی زندگی فاقد زمان آن رد عسل زنبوران .است داشته وجود

 نیمه و گرمسیری بخش از اند. زنبورعسلداشته انفرادی زندگی امروزی  غیراجتماعی زنبورهای

 پیش  هاقرن است. از یافته گسترش آسیا شرق و اروپا به سپس و گرفته منشاء آفریاا گرمسیری

 عوامل از دور و کرده النه دیگر مناسب هایمکان و درختان خالی تنه و هاکوه شکاف در زنبورعسل

 است )عباسیان  داده ادامه خود زندگی به وحشی موجودات دست درازی و محیطی نامساعد

 (.1388قاسمی   ؛1380 هاشمی  ؛1376

 و درختان تنه ها صخره شکاف غارها  در را عسل زنبوران هایآشیانه انسان پیدایش  بدو از

 به دستیابی برای میالدی 16 قرن از قبل تا و است کرده استفاده آنها عسل از و کشف ا نا سایر

 با تواندمی که دریافت انسان تدریج داد. بهمی قرار هجوم مورد را آنها طبیعی هایآشیانه عسل

 هاآن از و کند نگهداری خود زندگی محل نزدیکی در را هاآن عسل زنبوران هایآشیانه جمع آوری

 و هاقاب بین فاصله اما گردید اختراع قاب دار ایجعبه کندوهای 1851سال  نماید. در بهره برداری

 بدنه به و یکدیگر به بره موم و موم با را هاقاب زنبوران که بود شکلی به بدنه و هاقاب بین فاصله

 1851 سال ند. دردیدمی آسیب هاشان و بود مشکل بسیار هاقاب برداشت لذا و کرده متصل کندو

-میلی 3/9 کندو دیواره و هاقاب بین فاصله و هاقاب که اگر کرد کشف النگستروت نام به شخصی

 بزرگترین عنوان به کشف این و چسبانندنمی بدنه به و یکدیگر به را هاقاب زنبورها دیگر باشد  متر

 شود می استفاده آنها از دنیا تمام در امروزه که متحرک هایقاب با کندوهای ساخت در تحول

 تولید زندگی  خاص شیوه دلیل به اروپایی (. زنبورعسل1390سرداری   )عباسی شد پذیرفته

 عنوان به ایران  همچنین و دنیا ناا  اکثر در امروزه آن  راحت پرورش و عسل  گرده افشانی فراوان

 ؛ 1380 هاشمی  ؛ 1376 ن )عباسیا گیردمی قرار زنبورداران گسترده استفاده مورد غالب گونه

 (.1388 قاسمی 
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زنبور عسل جزء سلسله حیوانی  شاخه بند پایان   رده حشرات یا شش پایان  راسته بال 

است. در دنیا چهار گونه  آپیس و گونه ملیفرآ آپیدا  جنس غشاییان  زیر رده بالداران  خانواده

گردند. گونه زنبور عسل کوچک   نه به چندین نژاد تاسیم میزنبور عسل وجود دارد که هر گو



 

 

زنبور عسل بزرگ  زنبور عسل هندی در آسیا و گونه چهارم یعنی زنبور عسل اروپائی در بیشتر 

بوده و تحت   (Apis mellifera meda)ناا  جهان انتشار دارند. زنبور عسل بومی ایران از گونه 

در بعضی از انتشارات نیز دیده شده   Apis mellifera Iranicaو  Apis mellifera persicaهای نام

های قبل نژادهای بومی ایران در اکثر مناطق (. طی سال1375  طهماسبی 1365است )عبادی

کشور بواسطه آمیخته شدن با نژادها و هیبریدهای خارجی  خلوص ژنتیکی خود را از دست داده 

نژادهای خالص ایرانی کاری بسیار دشوار و مستلزم  توان گفت که دسترسی بهو به جرات می

گسترده  پرورش  از نظر(. زنبور عسل اروپائی 1375باشد )طهماسبی مطالعه و جستجوی زیاد می

 گونه  این زنبورهای .کندمی زندگی بسته محوطه در که است زنبور عسل گونه ترینرایج و ترین

 نژادهای دارای تدریج به و یافته سازش گوناگون مناطق محیطی هایوضعیت با طوالنی هایسال

 گونه .است آمده وجود به هاآن بدن خصوصیات سایر و رنگ در جزیی تغییرات و اندشده متفاوتی

 .A. m) سیاه اروپایی زنبورعسل هاآن مهمترین که است نژاد 24 از  بیش اروپایی شامل زنبورعسل

mellifera L.ایتالیایی (  زنبورعسل (A. m. Ligustica ) زنبورعسل ( کارنیوالنA. m. carnica   )

رو   خالص( است  (A. m. meda) ایرانی نژاد ایران  در ( وA. m. caucasicaقفاازی ) زنبورعسل

 های مختلف زنبور عسل اروپایی به اختصار توضیح داده شده است.در زیر برخی از نژاد (.1391

 الف( زنبورعسل ایتالیایی

 دارای نژاد است. این ایقهوه به مایل زرد معموالً آن رنگ و بوده ایتالیا ی این نژاداصل موطن

عسل  موم  بره اندک تولید بچه دهی  به کم تمایل و بودن آرام جمله از خوب رفتاری خصوصیات

 حس و نکرده تحمل خوبی به را زمستان طرفی از است. بهار اوایل در کلنی سریع رشد و آوری

روند می مجاور کندوی به اشتباهاً گاهی و دارند ضعیفی جهت یابی حس و بوده قوی نآ در غارت

 (.1391چنیجانی   کار نیک(

 سیاه اروپایی ب( زنبورعسل

 زنبورهایی نژاد این دارند. وجود مرکزی روسیه و آلپ هایکوه اروپا  قاره تمام در زنبور این

 اوائل و تابستان اواخر در ولی بوده کند بهار رد نژاد این جمعیت رنگ هستند. رشد سیاه و درشت

 ندارد  وجود گلی طبیعت در دیگر زمان آن در که رسدمی خود رشد بیشترین به کلنی زمستان 

 نژاد این مزیت تنها خوار حساسند. موم پروانه و زنبور امراض به نسبت زنبور . این)نژاد این عیب(

است  زیاد توام غذای خوردن با هم آن که کنندمی ملتح خوبی به را زمستان شرایط که است این

 (. 1392 چنیجانی  کار نیک(

 قفاازی عسل ج( زنبور



 

 

 است. روشن خاکستری رنگ دارای و بوده گرجستان در قفااز هایکوه ساکن نژاد این

-می حد بیشترین به جمعیتش تابستان اواسط تا و زنندمی نیش وکمتر هستند آرامی زنبورهای

 نتیجه در و هاآن در بره موم زیاد تولید اما است بچه دهی به کم تمایل آن مطلوب یژگیو رسد.

 خوبی گذرانیزمستان از نژاد سازد. اینمی مشکل را هاآن با کار همدیگر  به کادرها چسباندن

 (.1392 چنیجانی  کار نیک(نیست  برخوردار

 کارنیوالن  د( زنبورعسل

 شبیه ظاهری نظر اند. ازپراکنده دانوب دره در و بالکان شمال و آلپ هایکوه جنوبی قسمت در

 آن مطلوب هایویژگی خاکستری دارند. از به مایل ایقهوه بدن رنگ و هستند ایتالیایی زنبوران

 و کنندنمی غارت دهد می کم بچه نژاد این کم اشاره کرد. به غذای نیاز بودن و آرام به توانمی

 چنیجانی  کار نیک(مااومند  زنبورعسل هایبیماری به نسبت و مایندنمی تولید خوبی عسل

1392.) 

  ایرانی  ر( زنبورعسل

 ایقهوه به مایل زرد هاحلاه بایه و سیاه آن شکم اول حلاه سه و بوده ایران آن اصلی موطن

 سایر از دنژا شود. اینمی یاد نیش زن زنبور عنوان به زنبور این از های زنبورداریکتاب است. در

 کندمی مصرف زیادی موم است. بره اندک زمستان در آن غذای مصرف و بوده ترقانع فوق نژادهای

-می تحمل خوبی به را زمستان سردسیر سرمای مناطق در است. کمتر قفاازی نژاد از آن مادار اما

 هایویژگی از د.رسمی مادارش بیشترین به خرداد ماه تا و بوده خوب آن رشد بهار اوایل در و کند

 چنیجانی  کار نیک(کرد  اشاره زیاد بچه تولید و غارتگری به آن تمایل به توانمی نژاد این نامطلوب

1392.) 

 انتشار کشور شرق کویری مناطق جز به ایران ناا  اغلب در (.Apis mellifera L)اروپایی  گونه

 ایران غربی جنوب و شرقی وبجن جنوب  در فاط نیز (Apis florea)عسل کوچک . زنبور.دارد

 (.1388 ؛ قاسمی 1369 احمدی  و عبادی(دارد  انتشار
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گرده  حشرات میان در که باشدمی گیاهان گرده افشانی عوامل مهمترین از یکی زنبورعسل

قاسمی   ؛ 1380 هاشمی (دهد می انجام را دگرگشن گیاهان افشانی گرده درصد 85-80 افشان 

(. بنابراین در غیاب زنبور عسل با فراهم آوردن بهترین شرایط فاط درصد پایینی از کارایی 1388

برابر ارزش  100الی  25شود. بدین جهت ارزش اقتصادی زنبور عسل را گرده افشانی اعمال می



 

 

 توانمی معمولی برآورد یک طبق(. Somerville, 2005کنند )عسل تولیدی در سال محاسبه می

 زنبورها گرده افشانی به غیرمستایم و مستایم طور به انسانی جیره سوم یک حدود که داد ننشا

گیاهان  زنبورها زیرا است کشاورزی تولید از فراتر چیزی زنبورها اقتصادی ارزش دارد. البته نسبت

 جهان در را گلدار گیاهان درصد 66 از بیش عسل کنند. زنبورانمی افشانیگرده نیز را غیر زراعی

 بر عالوه و شده حفظ منطاه گیاهان که شودمی باعث گرده افشانی این و کنندمی گرده افشانی

 نیز وحش حیات غذای تامین باعث زیبا  و سالم زیست محیط حفظ و خاک فرسایش از جلوگیری

 هستند )عباسی باالیی ارزش دارای طبیعی هایاکوسیستم حفظ و نگهداری برای که شوندمی

(. زنبور عسل قادر است عطرهای مختلف گیاهان را شناسایی کند و با دقت باال 1390  سرداری

آوری گرده و یا شهد یک نوع گل ها را تشخیص دهد. زنبور هنگامی که مشغول جمعنوع آن

های گیاهان دیگر بی توجه است. این صفت به طور ذاتی در خاصی است به گرده و شهد گل

ده شده است و گرده یک گل را به همان نوع گل در مکان دیگر انتاال وجود زنبور عسل قرار دا

کنند ها استفاده میدهد. اگر چه بیشتر حشرات تنها در موقع گرسنگی از شهد و یا گرده گلمی

ولی زنبور عسل برای اینکه همیشه در داخل کندو غذای کافی برای ذخیره داشته باشد  از طلوع 

کند. گرده و شهد گل نه تنها آوری غذا تالش میشنایی برای جمعآفتاب تا آخرین لحظات رو

کند. بدین جهت زنبور عسل برای زنده ماندن غذای زنبور بلکه غذای نوزاد آن را نیز تامین می

ها به نحو وابسته به گل هست و اگر کشاورزان و باغداران بتوانند از این ارتبا  بین زنبور و گل

 از (.1384یابد )هاشمی  ان تولید محصوالتشان افزایش چشمگیری میاحسن استفاده کنند میز

 قابل انسان توسط راحتی به که است زنبورعسل تنها دارند  سروکار هاگل با که حشراتی تمام بین

 است  پرهزینه بسیار دیگر حشرات نگهداری که حالی در این  بر عالوه است. جابجایی و نگهداری

 و گرده موم  بره موم  عسل  چون هاییفراورده هم و است پرورش قابل راحتی به هم زنبورعسل

 تولید واسطه به زنبورعسل این  بر عالوه(. 1380 کند )هاشمی می تولید رویال( ژله(انگبین  شاه

 صنایع مانند دیگر صنایع از بسیاری و داروسازی صنعت در غیره و زهر رویال  ژل مثل هاییفراورده

از نظر  و باشدمی ایارزنده بسیار خدمات منشا غیره و سازی شمع سازی  کاغذ نساجی  آرایشی 

هزار نفر به صورت مستایم و غیرمستیم در کشور مشغول  250زایی در صنعت زنبورداری اشتغال

قاسمی   ؛1387نهضتی  (کندمی ایفا اقتصاد در را خود مفید ناش زاییاشتغال که با اندبه کار شده

ه گل غنی از پروتئین و خواص گوناگون داروئی است و در درمان انواع آلرژی  کم (. گرد1388

خونی  عفونت  آسم  رفع خستگی  باال بردن قدرت سیستم دفاعی بدن  ناباروری  افزایش طول 

ها  ضعف اعصاب  ریزش مو  پوسیدگی دندان  رفع یبوست  پوکی استخوان  عمر  بهبود زخم



 

 

کاربرد دارد. گرده عالوه بر کامل بودن از نظر تمامی مواد غذایی  کاهش استر  و کاهش وزن 

(. از عسل در 1384باشد )هاشمی  های جنسی نیز میحاوی مواد ضد باکتریایی و برخی هورمون

قرآن کریم با عنوان داروی شفابخش یاد شده است. از موم به عنوان مواد اولیه در تولید مواد 

شود. بره موم خاصیت آنتی بیوتیکی و ضد سرطانی دارد. ژله میآرایشی و بهداشتی استفاده 

شود و برای درمان دردهای عصبی و روماتیسم از زهر ای محسوب میرویال نیز یک ماده افسانه

 (. 1384شود )عراقی و حکیمی  زنبورها استفاده می
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باشند. در سال مختلفی میدانه گرده و گرده گل دارای تعاریف   در فرهنگ لغات خارجی

در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته  (Pollen) میالدی برای اولین بار کلمه گرده گل 1760

باشد و در فرهنگ لغت است. گرده از یک لغت التین گرفته شده و به معنای پودر نرم می

شود و به عنوان لید میگویند که در بساک گیاهان گلدار توآمریکایی به مواد پودر مانندی می

های اندام نر در گیاهان ناش تولیدمثلی دارد و در بعضی از فرهنگ لغات به صورت هاگ

گیاهان قدرت حرکت ندارند .پی کوچکی در گیاهان تولید کننده دانه تعریف شده استومیکروسک

دانه گرده ها مادار زیادی باشند. آنو مانند سایر موجودات قادر به انتخاب جفت خویش نمی

نمایند که از نظر ناش تولید مثلی در گیاهان حائز اهمیت بوده و به عنوان اندام تولید می

باد و در موارد معدودی آب ناش   باشد. عوامل مختلفی مانند حشراتها میتولیدمثلی نر در آن

حیات و باای کنند و بدین وسیله باعث تداوم های گرده به کالله مادگی را ایفا میانتاال دانه

های متنوع شوند. اندازه گرده گل از یک هزارم میلی متر تا دو دهم میلی متر با رنگگیاهان می

 40های گرده بیش از میزان پروتئین دانهت. ای کامال متنوع اساز زرد کم رنگ تا قرمز و قهوه

ه به صورت آزاد های مختلف گیاهی متفاوت است. ترکیبات اسیدهای آمیندرصد بوده که در گونه

 .باشندعسل میو یا ترکیب قادر به تامین نیاز غذایی الروهای زنبور 

 pollenشود  دانه گرده )های که توسط زنبور عسل و با سبد گرده جمع آوری میگرده

pelletsکنند و با یک ها  گرده ذخیره میگویند. زنبورها به صورت فشرده در دو سوم سلول( می

پوشانند. زنبورهای جمع آوری کننده گرده و یا شهد به ندرت در طول آن را میالیه عسل روی 

هایی که توسط کنند. به همین دلیل دانهیک پرواز از دو نوع گل  گرده یا شهد جمع آوری می

؛ 1374شود  معموالً دارای رنگ یکنواخت و از یک نوع گل است )گجمرات و.زنبور آورده می

میکرون است. دیواره یا اسپورهای گرده  350تا  5/2ندازه ذرات گرده بین (. ا1994مدیسون   د. 



 

 

(pollen wall برای زنبورعسل و  )( که از پلی ساکاریدهای مااوم تشکیل شده است )نظیر لیگنین

دهد. گرده در زمان انسان  تاریبا غیر قابل هضم است و حدود نیمی از وزن گرده را تشکیل می

یدن به یکدیگر و به سبد گرده  معموال با شهد یا ماداری عسل مخلو  جمع آوری  برای چسب

های شود. به طور کلی  چنانچه دانههای گرده میشود که این باعث شیرین شدن مزه دانهمی

شود. رنگ و طعم گرده  با نوع ها تلخ میگرده از شهد یا عسل ترکیب شده تصفیه شوند  طعم آن

های سفید  نارنجی  قرمز  ارغوانی  رده اغلب زرد رنگ است  ولی رنگگیاه میزبان مرتبط است. گ

های مختلف است که بر شود. گرده گیاهان مختلف دارای شکلسبز و سیاه آن نیز مشاهده می

(  نوع گیاه و منطاه آن pollen coefficient valueاسا  کلید گرده و یا ارزش ضریب گرده )

های مختلف و حتی سایر محصوالت زنبور عسل کنترل گرده شود که این خود معیارتعیین می

 (.1377حاوی ذرات گرده است )عبادی و احمدی  

گرده گل مهمترین غذایی است که زنبور عسل برای زیستن و رشد به آن نیاز   در کنار عسل

-میبه کندو آورده و صرف تغذیه الروها  و های گیاهان جمع آوری کردهدارد و آن را از روی گل

نماید. بدون گرده گل الروها و زنبورها قادر به ادامه حیات نیستند. البته موادی وجود دارند که 

ای جانشین گرده گل شود و کمبودش را تواند تا اندازهدر مواقع ضروری برای مدت کوتاهی می

کار های گرده جمع آوری دانه .نسبتا جبران نماید ولی جانشینی دائمی مشکل و غیرممکن است

نماید. هر ها را جمع آوری میعسل با سرعت و مهارت خاصی آنبسیار دشواری است ولی زنبور 

باشد که عمدتا در بند اول زنبور عسل قادر به جمع آوری و حمل پنج میلیون دانه گرده می

شوند اما به لحاظ اینکه بدن این حشره )پنجه( پاهای سوم بسته بندی شده و به کندو حمل می

چسبند و راندمان کار یهای گرده به این موها نیز مدانه  لو از موهای انبوه و منشعب استمم

یابد و بدین علت زنبور عسل ناش بسیار مهم گرده افشانی در گیاهان به مادار زیادی افزایش می

  .نمایدو چشمگیری در افزایش کمی و کیفی بسیاری از محصوالت کشاورزی ایفا می

 

 ت گرده گلترکیبا -2-5

ای به گونه دیگر متفاوت است. برخی از انواع ترکیبات گرده گل بسته به گیاه مربوطه  از گونه

ها  بعضی از انواع علوفه نظیر چمن  گل گرده  نظیر گرده درختان صنوبر  کاج  اکالیپتو 

ی قاصدک و ذرت دارای ارزش غذایی پایین حتی برای رشد نوزادان زنبور هستند. گرده برخ

درختان  نظیر افرا  فندق و زیتون دارای ارزش غذایی متوسط  و گرده برخی گیاهان زراعی نظیر 

ثمر نظیر نارون  دارای ارزش غذایی خوب و گرده پنبه  شلغم  یونجه  آفتابگردان و درختان بی



 

 

انواع درختان میوه نظیر بید مشک و بعضی گیاهان دیگر نظیر خردل وحشی  شبدر و خلنگ 

ها  ی گیاه تیغدار ( دارای ارزش بسیار خوب هستند. میزان پروتئین خام  کربوهیدرات)نوع

ها از گوشت گوساله و ها خصوصاً ریبوفالوین و نیاسین  مواد معدنی و انرژی اغلب گردهویتامین

ها بر ها  اثر تغذیه آنهای اصلی ارزیابی ارزش غذایی گردهلوبیا باالتر است. یکی از مالک

ورهای رشد غدد مادون حلای  مادار گرده مصرفی  افزایش وزن )خصوصا بافت چربی( و فاکت

شود  با ای که توسط زنبور عسل جمع آوری میطول عمر زنبورهای عسل است. ترکیب گرده

 شود متفاوت است.هایی که توسط انسان جمع آوری میگرده

 

 های گرده پروتئین -2-5-1

وتئین و تنها منبع پروتئینی برای رشد زنبورهای عسل در گرده بصورت ماده غنی از پر

درصد )گاهی  35تا  7شرایط طبیعی است. میزان پروتئین گرده  به نوع گیاه بستگی دارد و بین 

درصد  20درصد یا  7/23درصد و به طور میانگین  25-10درصد ( است و اغلب بین  40بیش از 

 وزن خشک گرده است.

 

 

 های گردهکربو هیدرات -2-5-2

های کم اهمیت آن های گرده ساکاروز  فروکتوز و گلوکز و کربوهیدراتهیدراتمهمترین کربو

شامل گاالکتوز  مانوز  گزیلوز و مادار کمی الکتوز است که اگر مانوز و الکتوز )قند شیر ( به 

و گلوکز(  ها سمی است. میزان قندهای احیا کننده )فروکتوزمادار زیاد مصرف شود  برای زنبور

درصد است. پلی  1 -19درصد  و قندهای دیگر )قندهای غیر احیا کننده ( بین  5/7 – 40بین

درصد از وزن  0-22ساکاریدهای گرده  شامل نشاسته  سلولز  لیگنین و پکتین هستند و  بین 

 ها مربو  به نشاسته است.درصد( آن 18شوند و بیشترین مادار )حدود گرده را شامل می

اری گرده به مدت زیاد باعث از بین رفتن ماداری از قندهای ساده آن می شود. ولی نگهد

های با وزن مولکولی کم کند معموال زنبور عسل  کربوهیدراتپلی ساکاریدهای آن زیاد تغییر نمی

تواند هضم و جذب کند. همچنین زنبور عسل معموال نیاز مواد قندی خود را از )گرده( را می

کند ولی در شرایط اضطراری )نبود شهد و عسل ( از گرده نیز استفاده تامین میعسل و شهد 

( و %6/9(  آرابینوز )%8/79کند. بیشترین درصد قند دیواره گرده به ترتیب شامل گلوکز )می

( است. در صورتی که در داخل گرده  بیشترین درصد قند  مربو  به گاالکتوز %3/6گاالکتوز )



 

 

 ( است.%5/12مانوز )هرکدام ( آرابینوز و 25%)

 

 چربی گرده -2-5-3

درصد است ولی به طور میانگین  مادار آن  1-15های مختلف  متفاوت و مادار چربی گرده

درجه سانتی گراد استخراج(  بین  70است. همچنین عصاره اتری گرده )در دمای  ٪5حدود 

 وزن خشک آن است. 14-9/0%

 

 اسیدهای آمینه گرده -2-5-4

ها( حدود ر اسیدهای آمینه آزاد گرده )غیر از اسیدهای آمینه ترکیبی  نظیر پروتئینمادا

دهد و شبیه به اسیدهای آمینه ترکیبی از اسیدهای آمینه گرده خشک را تشکیل می 13-10%

اسید آمینه ضروری  10( نشان داد که 1953قابل مصرف برای زنبور عسل است. دکتر گروست )

عسل وجود دارد که دارای اهمیت متفاوتی هستند به طوری که تریپتوفان  برای انسان و زنبور

برابر  5/4است. یعنی زنبور عسل  5/4دارای ضریب )درجه اهمیت (یک  و ضریب اهمیت لوسین 

های ضروری برای ( درجه اهمیت اسید آمینه1-2تریپتوفان به لوسین نیاز دارد. جدول )

 دهد. زنبورعسل را نشان می

 

 

 درجه اهمیت آمینه ضروری اسید

 5/4 لوسین

 4 ایزولوسین  والین



 

 

 های ضروری برای زنبور عسلدرجه اهمیت اسید آمینه -1-2جدول 

 

 

 ها و مواد معدنی گردهویتامین -2-5-5

های محلول در آب است که بیشترین آنها  اسید یادی ویتامینگرده گل حاوی مادار ز

های محلول در چربی ( است. همچنین از انواع ویتامینC( و اسید اسکوربیک )B5نیکوتینیک )

(A D  E   نیز غنی است.  معموال گرده با داشتن )نوع مواد معدنی   16خاکستر و بیش از  ٪1-7

ها مربو  به ها مربو  به فسفر و پتاسیم و کمترین آنآن از این نظر نیز غنی هست که بیشترین

ها  مس  کلر و آهن است. ضمن اینکه گرده غنی از فالونوئیدها  کارتنوئیدها  اسیدهای آلی  ترپن

ترین عامل رنگ آن  ها و تنظیم کنندگان رشد است و معموال مهماسیدهای نوکلئیک  آنزیم

 باشد. مربو  به کاروتنوئیدها می

 

 زنبور و استخراج گرده توسط گرده آوریجمع -2-6

 چراگری به قادر روز 21 سن در معموالً کلنی نیاز و هوایی و آب شرایط به توجه با عسل زنبور

 زنبورهای درصد 25 مساعد فصل در و معمول صورت به باشد.می آب و گرده شهد  آوری جمع و

 زنبور کنند. هرمی آوری جمع شهد فاط رهازنبو سایر و گرده و شهد درصد 17 و گرده کارگر

 گرده گرممیلی 30 تا 10 بین و کندمی مالقات را گل 500 تا 1 حدود در روز یک طول در کارگر

 انجام پرواز 15 تا 10 حدود در گرده سبد کردن پر برای کارگر زنبور کند. یکمی حمل کندو به

-می فرق منطاه آن در گل وفور میزان و غذا منبع از کلنی فاصله گل  تعداد به توجه با که دهدمی

 کیلوگرم 35 حدود فصل یک طول در کلنی یک توسط شده آوریجمع مادارگرده کند. معموالً

 درجه مختلفی مانند  عوامل به عسل زنبور توسط گرده آوری جمع کلی طور به .گرددمی برآورد

 را هاگل گرده گرادسانتی درجه 35 تا 8 دمای بین دارد. زنبورعسل باد بستگی حرارت و سرعت

 زنبورهای فعالیت از شود بیشتر ساعت در کیلومتر 17 از باد سرعت کند و چنانچهمی آوریجمع

 (.1392چنیجانی  شود. )نیککارمی متوقف تدریجاً و کاسته شده گرده آور

 ی گرده را قبل هازنبورهای جمع آوری کننده گرده در بازگشت از صحرا یا باغات  گاهی دانه

 3 آرژنین اسید گلوتامیک گلیسین 

 5/2 فنیل آالنین

 5/1 متیونین هیستیدین 

 1 تریپتوفان
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Abstract 
The aim of the present study was to characterize the effects of L-methionine and L-

lysine supplementation on population growth, honey bee (Apis mellifera) Queen egg 

laying and honey production. Research method: This study started in 15 May to 1 July 

continued for 45 days in Ardabil province. At the beginning of this experiment, 48 

hives that has an appropriate population was chosen and colonies equalized in 

environment condition, population, honey and pollen store in broods and same sister 

queens. Hives fed with free-feeding and at other days with 250 ml syrup with 1:1 (1 

liter of water and 1 kg of sugar) ratio. The experiment was conducted in a completely 

randomized design with 4 treatments and 12 replicates. The experimental treatments 

were: 1) control group (sugar syrup without amino acid supplementation) and 

treatments 2, 3 and 4 were fed with sugar syrup with Methionine, Lysine and Lysine 

and Methionine mix, respectively. In each treatment, one gram of amino acid was 

used in nutrition syrup. In each treatment, population size, laying performance of 

queens was measured four times with 10 days intervals and weight of honey was 

measured at the end of experiment. All data were analyzed based on a completely 

randomized design using the General Linear Models procedure of SAS. The means of 

all traits were compared by using Duncan test and P < 0.05 was considered as the 

significant level. Findings: The results showed significant differences between the 

treatments for population size, laying performance of queens and honey production (P 

< 0.05). In first and second periods, highest population was observed in Met/Lys 

treatment (7.25 and 8.42 frame, respectively) that was significant difference with 

other groups (P > 0.05). In fourth period and mean of periods, the highest populations 

of colonies were belong to the Met/Lys group (12.7 and 9.42 frame, respectively) and 

the lowest population (10.6 and 8.19 frame, respectively) were belong to the control. 

In first and third periods, Laying performance of queens was increased significantly 

by feeding Met/Lys compared to the control and Methionine groups (P < 0. 05). The 

highest honey production was observed in Met/Lys treatment (11.42 kg) that was 

significant difference (P > 0.05) with control and Methionine groups (9.30 and 10.19 

kg, respectively). Conclusion: In overall, our study confirms the positive effectiveness 

of feeding Lysine and Methionine amino acids on population size, laying performance 

of queens and honey production. Therefore use of Met/Lys at supplement nutrition of 

honey bee is recommended. 

Keywords:   Honey bee, L- methionine, L-lysine, population growth, Queen egg 

laying 
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