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 چکیده
شمال غرب هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر گیاهان دارویی بر روي شرایط فیزیولوژي عمومی زنبورهاي عسل منطقه      

. تحت شرایط آزمایشگاهی انجام شد 91این آزمایش در سال . استفاده از آنها در پیشگیري از بیماري زنبورها بود و امکان کشور
و شربت قند غنی شده از عصاره استاندارد ) شاهد(زنبورهاي محبوس شده در قفس در انکوباتورنگهداري و با شربت شکر خالص 

. روز 20و  10 پونه به مدت گزنه، گل همیشه بهار، بارهنگ سرنیزه اي،مریم گلی، آویشن، : شده گیاهان زیرتغذیه شدند
وزن بدن، ( ها شامل جذب و سمیت گیاهان علفی فرموله شده و پارامترهاي توصیف کننده وضعیت عمومی زنبورها بود ارزیابی

ث کاهش تاثیر نامطلوب نگهداري عصاره استاندارد گزنه به میزان قابل توجهی باع .درجه غده قفسه سینه و افزایش چربی بدن
زنبورهاي کارگر گروه تغذیه شده با عصاره گرنه وضعیت بهتري را نسبت به روز .در قفس، نسبت به محیط النه طبیعی گردید

 .نمونه گیري و نیز زنبورهایی که تنها با شربت تغذیه شده بودند نشان دادندشروع 
  

 ی، شرایط بدنیزنبورعسل، عصاره گیاهان علف :کلید واژه ها
  

  مقدمه
 آلودگیدر خطر باالي آن  دلیل اخیرا به زنبورعسل بیماریهاي پیشگیري از ودرمان  در داروهاي شیمیاییاستفاده از      

جستجو  و پیشگیرانه درمانهاياهمیت  توجه بیشتر بهبنابراین، . )1(توجهی داشته است  قابلکاهش کندوي عسل  محصوالت
گیاهان . رسدمی نظر زنبورعسل ضروري بههاي کلنی در ابتال به بیماري ها براي جلوگیري از تر امن وجدید روش هاي  براي

-پیشرفت، همزمان با آن. قرار گرفته اند استفاده انسانی مورد در طببه صورت موفقیت آمیزي  مدت زمان طوالنی برايدارویی 
تا . باشندگیاهان دارویی داراي عوارض جانبی کمتري می. رده استکشف ک دامپزشکی رااستفاده از آنها در هاي جدید اهمیت 

 با گیاهان تعدادي از همچنین . )2( یافت یافت شده است کالیفرنیادر  گیاهی گونه 30در  ایمنی تحریک کنندگی کنون خواص
عفونت ها  مقاومت در برابربراي  بدن را توانایی ،سوخت و ساز بدن بهبود، و احیا کنندگی، تقویت کنندگی به اثرات توجه

پرورش زنبورعسل در جهت به کار گیري  در علفی گیاهاناستفاده نیرومند از تحقیقات در مورد تا به حال، . افزایش می دهند
در . است متمرکز شده ضد ویروسی آنهایا  و ضد قارچ، ضد باکتري خواصبهره برداري از  خاص باهاي بیماريکنترل  آنها در 

و همچنین ) 5, 4, 3(کنترل انگل مخرب واروا با استفاده از گیاهان علفی نعناع، بابونه، اوکالیپتوس  تالش هایی براي این میان،
 . کاج صورت گرفته است) روغن(آویشن، مریم گلی و عصاره 

 
  هامواد و روش

 قفس هر). قفسسه (بود  تکرار سه دارايهر نوبت  .شد تیر و مهرماه انجام، نوبت در خرداد  3در و  89 سال دراین مطالعه      
 قسمت 2 وقسمت قند  3( 3:2 غلظت با زنبورها با شربت شکر. بود نوزادان هايشان از شده جمع آوريزنبور کارگر  80 شامل

 هر نوبت. تغذیه شدند) ب گروه( روز 20 و) گروه آ(روز  10 براياستاندارد  هاي گیاهیعصاره الکل - آب  ٪5 عالوهبه ) آب
. 3غنی شده با آویشن شربت شکر . 2مریم گلی   غنی شده باشربت شکر .1: اي به صورت زیر بودندداراي تیمارهاي تغذیه
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. 6اي غنی شده با بارهنگ سرنیزهشربت شکر . 5غنی شده با گل همیشه بهار شربت شکر . 4  غنی شده با گزنهشربت شکر 
درجه سانتیگراد نگهداشته  25ها در یک انکوباتور در دماي قفس .شاهد – خالص شربت شکر. 7غنی شده با پونه شربت شکر 

. کشته شدند زنبورها بوسیله عمل انجمادروز  20و  10 از پس. ثبت شدشربت  مصرف مرده و زنبورانهر روز تعداد . شدند
 با استفاده از هانمونه .ندزنبورها وزن شده و براي بررسی دستگاه گوارشی، غده حلقی و چربی بدن کالبد شکافی شد سپس،

قرار  آب روي الم قطره یکدر  حلقی غدهاز  شده جدایک قطعه . شدند مشاهده x 100 بزرگنمایی در دو چشمیمیکروسکوپ 
هاي آماري با نتایج بررسی ).صفرگروه (جمع آوري شدند  النه از به طور مستقیم شروع آزمایش در روززنبورها . داده شد

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  ≥  0.05αهاي آزمون دانکن و تفاوت معنی داري در سطح نگیناستفاده از میا
  

  نتایج و بحث
مختلف مصرفی توسط زنبورها بود مشخص شد که  عصاره گیاهان که حاوي فرموله شده قند شربت مقدارگیري با اندازه     
. دیگر گیاهان بوده و نرخ مرگ و میر باالتري نیز داشت عصاره ازبه صورت مشخصی بدتر  گل همیشه بهارعصاره  مصرف تنها

اثرات  نشان دهنده وجود مواد مضري باشد که داراي ممکن است مستقیم بوده و یاگرسنگی به دلیل  ممکن است این واقعیت
 .)1جدول (داشتند  نرخ مشابهی با مقدار مصرف شربت خالصها تغدیه دیگر نمونه. باشدکارگر می  زنبوران بر روي منفی

  
  )میلی لیتر/ زنبور(میانگین مصرف شربت شکر به همراه عصاره هاي گیاهی . 1جدول 

    مریم گلی  آویشن  گزنه  گل همیشه بهار  بارهنگ  پونه  کنترل-شربت شکر خالص

  روز 10پس از   0.45  0.52  0.37  0.2  0.35  0.35  0.5

  روز 20پس از   0.70  0.80  0.70  0.41  0.7  0.52  0.84

تنها در گروه تغذیه شده با . درصد از تعداد کل زنبورها از زمان شروع آزمایش بود 5-10مقدار زنبورهاي مرده  هاگروه تمامدر 
  .درصد به ثبت رسید 20شربت حاوي بارهنگ سر نیزه اي مقدار مرگ و میر به مقدار 

  میانگین نرخ مرگ و میر زنبورهاي عسل پس از مصرف شربت شکر همراه با عصاره هاي گیاهی .2جدول 

گل همیشه   بارهنگ  پونه  کنترل-شربت شکر خالص
    مریم گلی  آویشن  گزنه  بهار

  روز 10پس از   5  8  10  9.5  20  6  8.5
  روز 20پس از   47  47  38  59  45  60  51

  .ر نبودتفاوت بین گروه ها از نظر آماري معنی دا
  

روزگی به طور معنی داري افزایش قابل  10ها نسبت به روز از شروع آزمایش درصد مرگ و میر زنبورهاي تمام گروه 20پس از 
در گروه هاي تغذیه شده با عصاره گل . زنبوران کمتري در گروه تغذیه شده با شربت حاوي عصاره گزنه مردند. توجهی داشت

 وزن بدن در کاهش، یک روز 10 ازپس ). 2جدول . (میر نسبت به گروه شاهد بیشتر بود همیشه بهار و پونه نرخ مرگ و
شروع  درزنبورها  تغذیه شدند در مقایسه با وزن بدنغذایی که آنها بدون در نظر گرفتن  هاهمه گروهدر  زنبورهاي داخل قفس

صفر در زنبورهاي تغدیه شده با شربت حاوي وه گر در مقایسه با بدن کاهش وزنبیشترین . مشاهده گردید) 0گروه (آزمایش 
زنبورهاي تغذیه شده با عصاره گل همیشه بهار کمترین مقدار رشد را در غده هایشان ). 3جدول (گل همیشه بهار اتفاق افتاد 

گل  هزنبورهاي تغذیه شده با عصار چربی بدن در، مقدار آزمایشگاهیشرایط  تحت نگهداري در قفس روز 10 ازپس . داشتند
 به گزنه عصارهگروهی که در عوض، در . خالص کمترین رشد را داشتند و نیز زنبورهاي تغذیه شده با شربت شکر همیشه بهار

  معنی داري در  هايتفاوت . رشد چربی بدن نسبت به زنبورهاي تغذیه شده با شربت شکر خالص بهتر بودشده بود  اضافه شربت
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PH فرموله غذاهاي  جذابیتاندازه گیري . اي آنها مشاهده نشدها صرف نظر از وضعیت تغذیهاي بین گروهمیان روده محتویات

 10 از حلقی پسغدد گیري شده رشد  میانگین مقدار اندازه .خود زنبورها بدست آمد آنها توسط مصرف شده، به وسیله ارزیابی
حلقی  غددتوسعه که  مشخص شد همزمان با آن،. بودروز  20 روز از شروع آزمایش بیشتر از مقدار اندازه گیري شده آن پس از

 ارزیابی شده بودند صرف نظر از وضعیت تغذیه اي مورد آزمایش بهتر از هر یک از) 0 گروه( آزمایششروع  روز زنبورها که در
 پس . ري شدندنمونه گیروزه  6-4 جوان با سن تنها زنبورهاي آزمایشاتسري از هر  شروع زمان در. آزمون بودمورد  هايگروه

 
تحریک کننده براي تولید ژل حضور تخم هاي  پروتئین تغذیه اي و بدوندسترسی به بدون  روزه نگهداري در قفس 20دوره  از

این  زنبورها تغییري در گیاهی توسطهاي  تغذیه عصارهبا این وجود، . انتظار می رفت که غدد حلقی زنبورها تحلیل رود رویال،
 تغذیه شده با شربت غنی از گروه عملکرد مربوط بهچربی بهترین  توسعهدر ارزیابی . آن ایجاد نکرد یا کاهش سرعت روند و
به  گزنه اضافه کردن عصارهمی توان نتیجه گرفت که  در این مطالعه آمده دست بهنتایج  از. روز بود 10به مدت  گزنه عصاره
 .ا بهبود می بخشدر زنبورهاي عسلقند به طور قابل توجهی وضعیت عمومی  شربت

  .زنبورهاي عسل تغذیه شده با شربت شکر به همراه عصاره هاي گیاهی) 6-1در مقیاس (و چربی بدن ) به میلی گرم(متوسط وزن . 3جدول 
    روز 10پس از   روز 20پس از 

    میانگین وزن بدن  میانگین چربی بدن  میانگین وزن بدن  میانگین چربی بدن
  گروه صفر  125  3.5  125  3.5
  آویشن  121  3.3  120  3.4
  گزنه  120  4.5  125  4

  گل همیشه بهار  90  2.2  105  2.4
  بارهنگ سر نیزه اي  112  3.5  115  3.2
  پونه  110  3.85  110  3.5
  مریم گلی  120  3.3  121  3

  کنترل -شربت شکر خالص  115  2.5  117  2.6
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