
 

 

تخميرشدهبا منابع پروتئيني  )Apis mellifera(تغذيه زنبورعسل 

يي عباس رضا·

 .كرج -دانشگاه تهران يعيو منابع طب يكشاورز يارشد علوم دام يدانش آموخته كارشناس

 هپاقلع ينهضت يغالمعل·

93ارديبهشت :  يرشپذ يختار            92بهمن  : يافتدر يختار                                        .كرج -دانشگاه تهران يعيو منابع طب يكشاورز يگروه علوم دام ياراستاد

چكيده:

را به صورت تخميرشده مصرف مي كند و تخمير در مواردي باعث بهبود مواد  مورد نيازبا توجه به اينكه زنبورعسل عمده گرده 

اي جيره هاي تخمير شده به عنوان مكمل پروتئيني بر روي ميزان غذايي مي شود، به همين منظور ارزيابي اثرات تغذيه

تكراربه  7تيمار با  6تصادفي در  هاي غذايي مختلف و در قالب طرح كامالپروتئين الشه و پرورش نوزاد كلني، آزمايشي باجيره

ها از نظر عسل، جمعيت و ملكه كلني .در منطقه كرج انجام گرفت )Apis mellifera(عسل روز در صحرا بر روي زنبور 50مدت 

 -3گلوتن ذرت معمولي -2گلوتن ذرت تخميرشده-1تيمارهاي آزمايشي عبارتند از: خواهري هم سن، يكسان سازي گرديدند. 

شربت شكر ، البته تيمارهاي گرده و شربت شكر بعنوان شاهد در نظر گرفته  -6گرده مخلوط -5سويا معمولي-4يرشدهسويا تخم

، تيمار گلوتن تخميري و )>05/0P(مقايسه ميانگين پرورش نوزاد بين تيمارها اختالف معني داري مشاهده گرديد . .درشدند

پروتئين الشه بين تيمارها هيچ اختالف  مقايسه ميانگين نوزاد را داشته اند.. درپرورش سويا به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان 

با توجه به نتايج به دست آمده ،تخمير مواد غذايي باعث افزايش پرورش نوزاد شده و  .)<05/0P(معني داري مشاهده نگرديد

تخمير شده آن ها  استفاده نمود. در تغذيه تكميلي زنبورعسل بهتر است به جاي استفاده از مواد معمولي از لذا 
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 مقدمه      

پروتئين مهمترين عاملي است كه طول عمر زنبورهاي متولد شده 

دهد، هر چه پروتئين بدن باالتر رود به همان  را تحت تاثير قرار مي

). كامل شدن 18و 3ميزان طول عمر زنبورها افزايش مي يابد(

عضالت پروازي، توسعه غدد شيري و فعاليت هاي متابوليكي 

زنبورهاي جوان ارتباط مستقيم با ميزان پروتئين گرده و جيره 

گذاري خود نيازمند  ). ملكه نيز براي تخم16و 6،13غذايي دارد(

يدي كارگران آنرا دريافت پروتئين است كه از طريق ژل رويال تول

)، زنبورهاي كارگر عالوه برنيازخودشان، الروهاي 2مي كند(

).زماني كه 11جوان، زنبورهاي نر و ملكه را نيز تغذيه مي كنند(

شوند رشد اعضا داخلي بدن  كارگران از سلول هاي خود خارج مي

شود. گرده آغاز مي به خصوص غدد شيري آن ها با تغذيه از دانه

گرده معموال دو ساعت بعد از  كلني معمولي تغذيه از دانه در يك

). فعاليت 17گردد( متولد شدن زنبوران كامل از سلول ها آغاز مي

پروتئوليتيكي كانال گوارشي زنبوركارگر پس از تولد افزايش مي 

روزگي به اوج مي رسد، هرقدر خوراك مورد  8يابد و تا سن 

ابليت جذب آن بيشتر باشد، مقدار استفاده پروتئين بااليي داشته و ق

 تكميلي). در تغذيه 15پروتئين بدن نيز افزايش خواهد يافت(

زنبورعسل مي توان از منابع پروتئيني متفاوتي شامل: گلوتن گندم، 

سويا، گلوتن ذرت، مخمر تروال، مخمر آبجو، مخمر نانوايي، پودر 

ماهي، پودر شيرخشك بدون چربي و پودر كازئين استفاده 

زنبورعسل عمدتا گرده جمع آوري شده از گل ها رادر  ).15نمود(

سلول هاي شان به روش سيلو ذخيره مي كند. اين ذخيره سازي به 

كمك آنزيم هاي گوارشي موجود در بزاق، شهد گل ها و 

ميكروارگانيسم هاي موجود در گرده صورت مي پذيرد، محصول 

 (Bee bread)جديد پس از اين ذخيره سازي به نان زنبور

زنبور شامل فرايند تبديل گرده به نان). 12و10،11معروف است(

هاي تغييرات بيوشيميايي خاصي است كه تحت تاثير فعاليت

هايي كه  جيره ها و مخمرها انجام مي شود.ميكروبي توسط باكتري

هاي معمولي  در آن ها تخمير صورت گرفته است نسبت به جيره

با توجه به اينكه  ).9ميزان مصرف خوراك بيشتري دارند(

زنبورعسل عمدتاً گرده را پس از تخمير مصرف مي كند، لذا براي 

شبيه سازي مواد مصرفي به نان زنبور و مشاهده اثرات محصوالت 

 عسل اين تحقيق انجام گرفت. تخمير شده بر روي زنبور

 ها:مواد و روش     
تكرار، در  7تيمار و  6اين مطالعه در قالب طرح كامال تصادفي با 

 90تا نيمه ارديبهشت سال  89روز،از اواخر اسفندماه سال  50مدت 

كندوي انتخابي از نظر  42تعداد در منطقه كرج انجام گرديد. 

قاب زنبور)،  5جمعيت بالغين (ملكه هم سن و خواهري، ميزان 

.مواد ميزان پرورش نوزاد، مقدار ذخيره عسل يكسان سازي شدند

تشكيل دهنده جيره ها شامل:گلوتن ذرت، پودر سويا، شكر، 

روغن سويا، عسل و گرده مي باشد كه سويا و گلوتن پس از انجام 

تخمير با جيره هاي آزمايشي مخلوط گرديدند. جيره هاي 

گلوتن ذرت  -2گلوتن ذرت تخميرشده-1: آزمايشي شامل

گرده -5سويا معموليآرد  -4آرد سويا تخميرشده -3معمولي

شربت شكر ، البته تيمارهاي گرده و شربت شكر به   -6مخلوط 

 4000ها در سطح انرژي  جيره .عنوان شاهد در نظر گرفته شدند

(جيره گرده با درصد تنظيم گرديدند 20كيلوكالري و پروتئين 

كيلوكالري). براي تخمير مواد  4400درصد و انرژي  22ئين پروت

خوراكي، خمير با رطوبت مناسب درون ظروف پالستيكي پرس 

روز در دماي اتاق نگهداري شد تا فرايند  20گشته و به مدت 

 3داده برداري در اين آزمايش در تخمير كامل شود.تغذيه و 

ي) جهت اندازه روز عادت ده 20روز يكبار( پس از  10مرحله هر 

گيري ميزان پرورش نوزاد و درصد پروتئين الشه انجام گرديد، 

گرمي در اختيار كلني ها قرار  100جيره هاي غذايي در بسته هاي 

زنبوركارگر از هر كندو جدا شده و  50گرفت.در هر مرحله تعداد 

پس از خشك كردن در آون و محاسبه ميانگين وزن خشك يك 

دازه گيري پروتئين الشه توسط دستگاه زنبور كارگر، جهت ان

كجلدال مورد استفاده قرار گرفت.همچنين تاثير جيره هاي غذايي 

 5*5بر پرورش نوزاد نيز با روش كادر تقسيم شده به مربع هاي 

 سانتي مترانجام گرفت. 

در اين روش با شمارش تعداد مربع هاي منطقه پرورش نوزاد 

 ازه گيري شد.(تخم، الرو و شفيره) اين صفت اند
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فزار  ا نرم  از  ها  ده  يز دا ل ا آن ه  SASبراي   MIXEDروي

 استفاده گرديد.

 نتايج و بحث:     

 هاي آزمايشي  مطالعه ميزان پرورش نوزاد در كلني

هاي بدست آمده از ميزان پرورش نوزاد در  در تجزيه تحليل داده

 هاي غذايي تنها در دوره سوم نمونه  هاي آزمايشي، اثر جيره كلني

در  پرورش نوزادبيشترين ميزان  .)>05/0P(دار بود برداري معني

دوره سوم بين تيمارها مشاهده گرديد كه در اين دوره بيشترين و 

كمترين ميزان پرورش نوزاد به ترتيب متعلق به تيمار گلوتن تخمير 

 سانتي متر مربع بود 4750و  6725شده وتيمار سويا به ميزان

  ).1جدول(

 

 نتي متر مربع)در هر دوره بين تيمارها (ساپرورش نوزاد) مقايسه ميانگين ميزان 1جدول

 تيمار

 SEM شربت گرده سويا سويا تخميرشده گلوتن گلوتن تخميرشده

1دوره   
a3221a3112 a2868 a2514 a2032a2400 621 

2دوره  
a4467a3975 a3689 a2979 a3825 a3811 619 

3دوره  
a6725 ab5153 ab5037 b4750 ab5707 ab5693 628 

 a4804a4079 a3864 a3414 a3754 a3967 568 ميانگين

:a                    -b P<0/05) مي باشد.) حروف غير مشابه در هر رديف بيانگر تفاوت معني دار 
 

) باالترين ميزان تخمريزي ملكه را 1389بابايي وهمكاران (

برداري با تغذيه توسط مكمل بصورت ميانگين در سه دوره نمونه

(سانتي 3998مربع) و كمترين مقدار را متر(سانتي 5025پروتئيني 

 مربع) گزارش نمودند. متر

ريزي حاصل در اين آزمايش در بيشترين مقدار تخم كه نتايج

 مربع)متر(سانتي 4804مربوط به تيمار گلوتن تخميرشده، برابر 

باشد، كه نتايج حاصله برداري ميبصورت ميانگين سه دوره نمونه

 با آزمايش بابايي كمي پايين تر و تا حدودي مطابقت داشته است.

ها با كه تغذيه كلني) طي تحقيقي نتيجه گرفت 1977دوئل (

 هاي گرده ميزان پرورش نوزاد را افزايش داد. جانشين

) در گزارش خود 2005) وسامرويل(2008هافمن ( -دگرندي

هاي گرده  ميزان ها و جانشيننتيجه گرفتند كه تغذيه با مكمل

دهد كه با نتايج اين آزمايش  تخم، الرو و شفيره را افزايش مي

 مطابقت دارد.

 ميانگين پروتئين الشه زنبورعسلمطالعه       

هاي حاصل از درصد پروتئين الشه بين  در تجزيه آماري داده

داري وجود  تيمارها در اين آزمايش تفاوت معني

ها نيز همه تيمارها در يك  و در مقايسه ميانگين )<05/0P(نداشت

گروه قرار گرفتند. مقدار پروتئين الشه زنبوران در دوره دوم نمونه 

برداري درجيره گلوتن تخمير شده بيشتر از ساير جيره ها بود و 

 ). 1تاثير بيشتري بر پروتئين الشه داشته است(شكل

درصد  60تا  30را سامرويل ميزان پروتئين الشه مناسب زنبورعسل 

گزارش نموده و پايينتر از اين مقدار را نشانه سوء تغذيه دانسته 

). مواد پروتئيني استفاده شده در اين آزمايش توانسته 14است(

پروتئين الشه را باال برده و از بروز سوء تغذيه در كلني هاي 

آزمايشي جلوگيري نمايد.چون آزمايش در شرايط طبيعي وبا 

رده انجام گرفته است تفاوت ها معني دار نشده است دسترسي به گ

همچنين افزايش ميزان تخمريزي باعث كاهش پروتئين بدن مي 

 ). 2گردد(شكل

دهد هر قدر جيره غذايي از نظر پروتئين و  بررسي منابع نشان مي

ت آورده و ساير مواد مغذي باالنس باشد زنبورها وزن بيشتري بدس

). بديهي است 16و14شود(  نيتروژن بيشتري در بدنشان ابقا مي
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ميزان پروتئين الشه مي تواند با افزايش ميزان پرورش نوزاد كاهش 

شود.شرايط يابد كه در بعضي موارد اين عملكرد مشاهده مي

ها تا حدودي بعضي طبيعي آزمايش و دسترسي آزاد به گرده گل

 ثير قرار داده است.ها را تحت تااز تيمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري:     

با توجه به اينكه تخمير باعث بهبود تغذيه اي اين موادشده و هضم 

و جذب آن ها را نيز بهبود داده لذا اين امر موجب افزايش پروتئين 

بدن زنبوران كارگر و سطح پرورش نوزاد  شده است بر اساس 

نتايج حاصله از اين پژوهش نتيجه گيري مي شود كه در تغذيه 

به جاي استفاده از مواد معمولي از تكميلي زنبورعسل بهتر است 

 تخمير شده آن هااستفاده نمود. 
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Abstract: 

Mostly honey bee consumes pollen as fermented and fermentation improves foods biological value in 

some cases.  In this study we evaluate the nutritional effects of fermented diets on honey bee body 

protein and brood rearing in colonies. This experiment conducted on honey bee colonies with 

different diets in a completely randomized design with 6 treatments and 7 replicates for 50 days. 

Honey bee colonies equipped with the same age queens and the same pollen and honey storage. 

Treatments were: 1-fermented corn gluten 2- corn gluten 3-fermented soybean 4- soybean 5 - pollen 

and 6 - sugar syrup, that sugar syrup and pollen were considered as control. Comparison of the means 

in brood rearing showed significantly difference between treatments (p<0.05). Fermented gluten and 

soybean had the highest and lowest brood rearing, respectively. In contrast, no significant differences 

were observed between treatments in worker bee body protein (p>0.05). According to the results the 

fermentation of foodstuffs increased brood rearing and thus supplementary feeding with fermented 

materials is better for honey bee colonies. 
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