بررسي نقش عوامل مديريتي بر ميزان تلفات زمستانه در كلني هاي زنبور
محمد باقر فرشینه عدل 1و ابوالفضل شفیع

عسل ()Apis mellifera L .
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 - 1عضو هیئت علمي موسسه تحقیقات علوم دامي كشور
 – 2دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه
چکیده:
این طرح تحقیقاتي در جهت تعیین اثر ات احتمالي استفاده از مکمل و جانشین های پروتئیني و نیز نوع ماتریال بکار رفته در
ایزوالسیون كندوها در جهت ادامة حیات ،فعالیت و رشد و نمو كاني های زنبور عسل در زمستان سال  1388انجام گردید كه در
آن اثرات دو عامل ،جنس مواد استفاد ه شده در عایق بندی كندوها كه شامل سه سطح بدون پوشش ،با پوشش پشم شیشه و پوشش
یونولیت و نوع جیره كه شامل سه سطح عسل ،جیرة جانشین گرده و جیرة مکمل گرده مورد بررسي قرار گرفته اند .كلیة كندوها از
لحاظ میزان جمعیت ،میزان غذا یکسان سازی گردیدند(میزان جمعیت  6- 6/5قاب و میزان عسل زمستانه  2قاب) .در این طرح
پارامترهایي همچون نوع پوشش مصرفي در عایق بندی كلني ها ،میزان مصرف غذا ،رشد جمعیت ،رشد نوزادان (تخم ،الرو و
شفیره) و میزان عسل تولیدی تیمارها اندازه گیری گردید.
نتایج بررسي های آماری نشان داد كه نوع پوشش كندوهای مورد استفاده در این بررسي تاثیر معني داری بر میزان مصرف
جانشین گردة گل و مکمل گردة گل نداشته است(. ) P<0.05در حالیکه نوع جیرة مصرفي تأثیر معني داری بر میزان مصرف
جانشین گردة گل و مکمل گردة گل داشته است ( .) P<0.01از نتایج دیگر این تحقیق این است كه بیشترین مصرف جیره غذایي
به گروه مکمل گرده گل بوده است .كه اختالف معني داری با سایر گروهها داشته است ( .) P<0.01در تعیین مناسبترین تركیب
تیماری پوشش پشم شیشه ای با كمترین میزان جیره مصرف نشده مکمل گرده گل ( 11.6گرم) بعنوان خوش خوراك ترین جیره
و با میانگین رشد جمعیت هفت قاب و مساحت نوزاد  5.8قاب ایده الترین تركیب را داشته اند كه اختالف معني داری با سایر
تیمارها داشته است (.)P<0.01
كلمات كلیدی :زنبور عسل ایراني( - )Apis mellifera medaتلفات زمستانه  -ایزوالسیون كندو

مقدمه:
زنبورعسل مانند دیگر حیوانات انرژی را از مصرف مواد غذایي بدست مي آورد.زنبوران عسل جهت ادامةة حیةات و فعالیةت و
نیز برای رشد و نمو نیاز به یک جیرة غذایي مغذی دارند(.)50اساس جیرة غذایي زنبوران بالغ شهد یا عسل و گرده مي باشد ،كه بةه
طور طبیعي كربوهیدرات ها را از طریق شهد گل و پروتئین ها ،چربیها ،ویتامین ها و مواد معدني را از طریق گردة گل دریافةت مةي
نماید( .) 44زنبورعسل از پروتئین گرده برای بهبود المنتهای ساختماني عضالت ،غدد و دیگر بافتهای خود استفاده مي نماید .حضور
 27ماده حیاتي در گردة گل و مورد نیاز الروهای زنبورعسل گةزارش شةدند .فسةفر و پتاسةیم فراوانتةرین مةواد معةدني مةورد نیةاز
زنبورعسل هستند .كلسیم ،منیزیم ،سدیم و آهن به مقدارمشابه مواد نامبرده نسبتاً زیاد مورد نیاز زنبورعسل مي باشند( )9رژیم غةذایي
با پروتئین زیاد كه دارای  5تا  25درصد گردة گل باشد مکمل گردة گل نامیده مي شود و رژیم غةذایي بةا پةروتئین زیةاد كةه فاقةد
گردة گل هستند جانشین های گردة گل نامیده مي شوند یا به عبارتي دیگر مواد غةذایي كةه بتواننةد نیةاز پروتئینةي زنبورهةا را بةرای
مدت كوتاهي مشابه گردة گل تأمین كند جانشین گردة گل گفته مي شود( .)31مکملهای گردة گل بیشةتر از جانشةین هةای گةردة
گل مورد پذیرش زنبور ها قرارمي گیرند چون زنبورها ضمن جمع آوری گردة گل به آن مواد شیمیایي تحریک كننةده اضةافه مةي
كنند و گردة گل حاوی موادی است كه سبب مي شود مکمل گردة گل تا موقع مصرف نرم و مطبوع بةاقي مانةده و رطةوبتش را از
دست ندهد( .)48اما در بسیاری از موارد بخصوص عدم دسترسي به گرده ،جانشین گرده گةل كةه دربرگیرنةدة مخلةوطي از پةودر
كنجالة سویا ،پودر مخمر و پودر شیرخشک مي باشد بیشترین مصرف را به همراه خواهد داشت.در شرایط آب و هوایي سرد بةرای
افزایش درجة حرارت درون كندوها ،زنبورها به طور همزمان تمام عضالت بدن خود را منقبض كةرده تةا گرمةای بةدن خةود را از
دست ندهند( .)27،26در شرایط آب و هوایي سرد ،پرورش دهندگان زنبورعسل به دنبال مکانهای مناسب و آفتاب پةذیر و همچنةین
پناهگاهي خوب در برابر وزش بادهای معمول برای گذران زمستان مي باشند .در این فصل ایجاد خوشة زمسةتاني درون كنةدوها در
واكنش به شرایط استرس س رمایي با دو گزینة تنظیم درجة حرارت زمستاني و وجود حفاظ حرارتي دارای سازگاری مي باشةند(.)43
مطالعات انجام شده نشان دادند كه پوشش روی كندو باعث حفظ گرمای دروني كندوها و كاهش مصرف عسةل از  %21تةا  %25و
تا حد  %43مي شود(.) 28پوشش بندی یک كندوی زنبورعسل در زمستان برای به حداقل رساندن از دست رفتن دمای دروني كندو
و تالش برای كاهش نوسانات حرارتي زنبورهای عسل كارگر درون كنةدو بةه كةار مةي رود كةه نتبجةه اش افةزایش  7 °Cدمةای
خوشه تشکیلي درون كندو در مقابل كندوهای بدون پوشش بندی مي باشد( .)37این طرح آزمایشي به منظور تعیةین اثةر اسةتفاده از
مکمل و جانشین های پروتئیني و نوع پوشش كندوها در طي زمستان جهت ادامة حیات ،فعالیت و رشد و نمو زنبورها انجام گردید.

مواد و روشها:
در اجرای این طرح از  27كلني زنبورعسل از نژاد بومي ایراني از منطقة كرج استفاده گردیده است و كلیة كندوها از لحةاظ
میزان جمعیت ،میزان غذا یکسان سازی گردیدند(میزان جمعیت  6- 6/5قاب و میزان عسل زمسةتانه  2قةاب).در ایةن تحقیةق از سةه
سطح جیرة غذایي كه شامل :الف – فقط عسل ب  -جانشین گردة گل ج  -مکمل گردة گل استفاده گردید.
مواد مورد استفاده در تهیة كیک جانشین گرده به شرح ذیل مي باشد:
 .1شیرخشک یک كیلو و  920گرم

 .3پودر شکر یک كیلو و  920گرم

 .2عسل 750گرم

 .4اكسي تتراسایکلین  2 - %20گرم

درخصوص كیک مکمل گردة مورد تغذیه ،مواد مورد استفاده در تهیة كیک به شرح ذیل مي باشد:
 .1پودر كنجالة سویا 228...گرم

 .2پودر شیرخشک 29گرم

 .6آب 210 cc

 .3پودرزردة تخم مرغ 16گرم

 .7اكسي تتراسایکلین 6گرم

 .4پودر شکر 1143گرم

 .8گردة گل20گرم

 .5عسل 57گرم

 .9سركه 10cc

برای تهیة كیک مکمل گردة گل ابتدا روی یک برگ روزنامه یا كاغذ در ابعاد روز نامةه مةواد الزم بةرای تهیةة مخلةوا را
بترتیب پودرشکر ،پودر كنجالة سویا ،پودر شیرخشک ،پودر اكسي تتراسایکلین و گردة گل و پودر تخم مرغ را به میزان اشاره شةدة
فوق روی هم ریخته و مواد را با هم مخلوا مي نماییم .سپس یةک رةرف را برداشةته و درون رةرف  210ccآب و 57گةرم عسةل
ریخته و روی اجاق گاز حرارت داده تا به دمای تقریبي  80درجة سانتیگراد به مدت  20دقیقه برسد
به همراه این سه سطح غذایي نیز از سه نوع پوشش روی كندوها استفاده گردیدكه بترتیب شامل :
ج  -كندو با پوشش یونولیتي

الف  -كندو بدون پوشش اضافي ( شرایط طبیعي)
ب  -كندو با پوشش پشم شیشه

تیم ارهای پوششي كندوها شامل پشم شیشه و یونولیت بودند .تمامي پشةم شیشةه هةا و یونولیةت هةا در ابعةاد و انةدازة درب
كندوها برش داده شدند و در كندوها روی قابها به گونه ای قرار داده شدند كه سطح باالی قابها را كامالً بپوشانند.
در اجرای این طرح به ازای هر كندو  600گرم جیرة غذایي ( ) Candyبراساس تقویم كاری طةرح در سةه نوبةت بةه فاصةلة
 20روز و در هر نوبت  200گرم كه به وسیله نایلون پوشانیده شده بودند جهت مصرف به كندوها داده شده است .در پایان دوره هةا
میزان كیک مصرفي با توزین (وزن كشي) مشخص و ثبت گردید.
اگر نوع جیرة غذایي با حرف  Jو نوع پوشش مورد استفاده در كندو با حرف  Pنمایش داده شود ،ترتیب جیرة غةذایي بةا 9
تکرار و در هر تکرار سه تیمار به شرح و مطابق جدول ذیل مي باشد:
بدون پوشش
شیشه

با پوشةش پشةم
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بةةةةةا پوشةةةةةش
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جدول  : 1شکل طرح انجام شده

این طرح تحقیقاتي در قالب طرح كامالً تصادفي با تیمارهای فاكتوریل شامل  2فاكتور با سطوح  3،3و  3تکرار انجةام شةده
است.فرمول آماری مورد استفاده در قالب طرح فاكتوریل به شرح ذیل مي باشد :
 = Xijkهریک از مشاهدات

Xijk = µ + αi + βj + (αβ) ij + ε ijk
 = βjپوشش مورد استفاده

 = µمیانگین كل مشاهدات

 = (αβ) ijاثر متقابل بین جیره و پوشش

 = αiجیرة مصرفي

 = ε ijkاثر خطای آزمایش

با پایان جیرة غذایي زمستانه در سه نوبت و خاتمة فصل زمستان و شروع فصل بهار:
اوالً  :تعداد احتمالي كندوهای تلف شده شمارش مي گردد.
ثانیاً  :با شروع فصل تخمریزی در ماههای اردیبهشت و خرداد سال  1378بفاصلة هر  15روز در میان در  6نوبت فاكتورهای
مساحت نوزاد ،رشد جمعیت مستقالً مورد ارزیابي قرار مي گیرد .مساحت نوزاد و رشد جمعیت با استفاده از قابهای سیم كشي شده
 5 × 5 cm2شمارش خواهد شد.
آزمایشات طرح بر روی زنبورعسل در دو مرحله انجام شد :
 - 1مرحلة زمستانه :
در این مرحله تأثیر تیمارها بر روی راندمان زمستان گذراني زنبورعسل مورد بررسي قرار گرفت بةه ایةن ترتیةب كةه قبةل از
شروع فصل زمستان و در پائیز ،كلني ها از نظر میزان جمعیت ،میزان نوزاد و میزان عسل و تعداد قةاب همگةن شةدند .سةپس غةذای
مورد نظر با پوششهای مربوطه روی قابها در یک روز گرم و آفتابي قرار داده شد .غذای مصرفي بصورت  20روز در میان روی قابها
قرار مي گیرد و همچنین میزان مصرف غذا و ركوردبرداری از میزان جمعیت ،نوزاد ،عسل و تعداد قاب در انتهای هةر  20روز پةس
از غذادهي در اولین روز گرم و آفتابي انجام شد.
 - 2مرحلة بهاره:
در مرحله بهاره كه با شروع فصل بهار همراه مي باشد تأثیر تیمارهای آزمایشي بر صةفات تولیةدی زنبورعسةل شةامل میةزان
تخمریزی ملکه ،رشد جمعیت و تولید عسل در فصل بهار بررسي شد .در ایةن مرحلةه نیةز میةزان مصةرف غةذا و ركةوردبرداری از
میزان تخم ریزی ملکه ،رشد جمعیت و تولید عسل در انتهای  20روز پس از غذا دهي قبلةي انجةام گرفةت و تمةامي داده هةا ثبةت
گردید.
مراحلي كه در طي انجام طرح آزمایشي باید انجام گردد شامل :
 - 1اندازه گيري ميزان ماندة غذايي:
در پایان هر دورة  20روزه از اولین غذادهي میزان كیک مصرفي با توزین (وزن كشي) مشخص و ثبت مي شود.
 - 2اندازه گيري جمعيت:
اندازه گیری جمعیت بصورت قابي عمل گردید ،یعني پر بودن دو طرف قاب پوشیده از جمعیت یک قاب محسوب شةده و
كمتر از آن كسری از عدد یک تلقي گردید.
 - 3اندازه گيري تعداد نوزادان و رشد جمعيت
تعداد نوزادان و رشد جمعیت از طریق اندازه گیری سطح شان حاوی نوزادان (تخةم ،الرو و شةفیره) بوسةیله كةادر بةا قةاب
خالي به مربعهای  5×5سانتي متر مربع بوسیله سیم كه در داخل هر مربع در حدود  100حجره قرار دارد تقسیم شده است
 - 4اندازه گيري ميزان عسل توليدي در كندوها:
برای اندازه گیری عسل تولید شده ،در این طرح طي اواخر اردیبهشت ماه اندازه گیری عسل تولیدی كنةدوها بةه وسةیله وزن كشةي
كندوها توسط یک ترازوی قاپان انجام گردید.

بحث و نتيجه گيري:
در جداول مصرف غذای زمستاني ،مقایسه میانگین داده ها نشان داد كه عایق بندی تیمار هةا هةیت تةأثیر معنةي داری را روی
مصرف غذای مکمل گرده و یةا جانشةین گةردة گةل در  20روز اول و  20روز دوم غةذادهي در زمسةتان نداشةتند.در  20روز دوم
غذادهي مقایسه میانگین داده های بدست آمده نشان دادند كه بین سطوح تركیبي عایق كلني هةا و نةوع جیةرة مصةرفي اثةر متقةابلي
وجود دا رد كه اختالف معني داری را نشان مي دهد(.) P < 0/05این اثر متقابل نشان داد كه نوع عةایق پشةم شیشةه باعةث كةاهش
مصرف جیرة جانشین گرده در این دوره گردیده است.در طي دو دورة  20روز اول و  20روز دوم غةذادهي در زمسةتان تیمارهةای
گردة گل بیشترین میزان مصرف را بخود اختصاص د اده اند كه با تیمارهای جیرة غذایي فقط عسل و یةا جیةرة جانشةین گةردة گةل
اختالف معني داری را نشان دادند ( .) P < 0/01بنابراین به طور كلي در اینجا مي توان نتیجه گرفت كةه مکملهةای گةردة گةل در
مقایسه با جیرة فقط عسل و یا جیرة جانشین گردة گل به مقدار بیشتری توسط كلني ه ا مصةرف شةوند كةه ایةن امةر ناشةي از وجةود
گردة طبیعي گل در مکمل بوده است .چون گردة گل هم دارای مواد شةیمیایي جلةب كننةده اسةت و هةم دارای مةواد نگهدارنةدة
رطوبت بوده كه باعث مي شود كیک به مدت بیشتری به حالت نرم باقي بماند و دیگر اینکه دارای مواد مطبوع كننده است و كیةک
ح اوی آن برای زنبور عسل جذابتر خواهد بود .مقایسه میانگین بدست آمده از جداول ماندة غذایي نشان دادند كةه تیمارهةای جیةرة
غذایي جانشین گردة گل در آخر این دوره بیشترین میزان مصرف غذا را بخود اختصاص داده اند كه دارای اختالف معني داری بةا
جیرة فقط عسل و جیره مکمل گرده خواهد بود(.)P < 0/01
در مقایسه میانگین داده های مربوا به جمعیت كلني ها مشاهده شد كه كلني های با پوشش پشم شیشه و جیرة مکمل گةرده
دارای اختالف معني داری با سایر تیمارها مي باشند( .) P < 0/01بنابراین به طور كلي در اینجا مي توان نتیجه گرفت كه اسةتفاده از
پوشش پشم شیشه به همراه تغذیة جیرة مکمل گردة دارای گردة طبیعي جهت تغذیة تحریکي كلني ها مي تواند تأثیر مثبةت و معنةي
داری را در حفظ جمعیت كلني ها ،جلوگیری از كاهش جمعیت و رشد جمعیت در این دوره داشته باشد.
از نظر تأثیر جیرة مصرفي روی میزان تولید عسل كلني ها در اواخر اردیبهشت ماه  ،مقایسه میانگین جیره های مصرفي نشان
دادند كه كلنیهای تغذیه شده با جیرة مکمل گرده اختالف معني داری را با سایر كلني ها از لحاا میزان تولید عسل داشتند(< 0/01
.) Pیعني میانگین تولید عسل در كلني های تغذیه شده با جیرة مکمل گرده به طور معني داری بیشتر از كلني های تغذیه شده با جیةرة
فقط عسل و یا جیرة جانشین گردة گل بود
در این بررسي با توجه به نتایج حاصل مي توان ادعا نمود كه كلني هایي كه در فعالیت زمستانگذراني از پوشش پشةم شیشةه
و جیره غذایي مکمل گرده استفاده نموده بودند نسبت به سایر تیمارهای طرح از ل حةاظ میةزان مصةرف غةذای زمسةتاني ،بیشةترین
میزان مصرف را بدلیل خوشخوراكي باال بخود اختصاص داده و از طرفي دیگر زنبوران این گروه از لحاظ حفةظ جمعیةت و رشةد
نوزادان همزمان با شروع فصل جمع آوری گرده و شهد بهترین عملکرد را داشته است و بیشترین تولید عسل را كلني هةای بةا عةایق
پوشش پشم شیشه و جیرة مکمل گرده بخود اختصاص داده اند.
لذا به زنبوران و تولید كنندگان توصیه میگرددجهةت جلةوگیری از تلفةات زمسةتانه كنةدوها كةه در اغلةب منةاطق كشةور
باالخص در مناطق سردسیر كشورمان آسیب های جدی وارد مي سازد به تامین مناسبترین نوع پوشش و تغذیه مناسب كندوهایشةان
در فصول سرد سال اهتمام ورزند.
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Abstract:
This research was accomplished, in order to study the effect of supplements, protein
substitution, and coverage kind of hives during winter, on bees’ life, activity, and growth. In
this plan two factors of beehive coverage and bees’ feeding were investigated. Surface
coverage consisted of: no coverage, fiberglass coverage, and polystyrene coverage. Feeding
consisted of: honey, pollen substitution, and pollen supplement. For each type of two factors
three samples were prepared from Iranian native honeybees in Karaj. All beehives were
similar in terms of population and feeding rate (population level: 6-6.5 frame, winter honey
level: 2 frames). In this plan parameters such as; type of coverage used for isolation of
beehives, feeding consumption rate, population growth, newborns growth (spawns, larva, and
capped cell), produced honey of sample bees were tested and measured. Statistical inspection
results show that type of coverage, with probability of 95%, doesn’t have a meaningful effect
on consumption of pollen substitution, and pollen supplement. Feeding type, with probability
of 99%, has showed a meaningful effect on consumption of pollen substitution, and pollen
supplement. During two feeding periods, first and second 20 days, pollen supplement has
been consumed most. During the third 20days of feeding which was concurrent with
beginning of spring season and introducing the fresh pollen instead of the previous feeding,
pollen substitution was consumed most. During the second 20 days of feeding an interaction
effect, with probability of 95%, between composition of coverage and feeding was observed
which is significant. During this period the fiberglass coverage and pollen substitution with
the average remaining of 11.6 showed to be the best possible case.
Regarding the spawning rate of queen and growth of population, the collected data in
winter shows that there is a direct relation between two options of coverage samples and
feeding samples. Therefore, the fiberglass coverage and supplement feeding, with probability
of 95%, showed the biggest effect on spawning of the queen. Average spawning of queen of
5.8 frames with probability of 99% had the biggest effect on population growth with the
average growth of 7 frames, which compared with other type’s shows a significant difference.
During spring season only the feeding effect of samples on spawning rate of queen was
studied. Resulted data indicate that pollen supplement feeding with probability of 99%, has
the biggest effect on spawning rate of queen with average spawning of 7.8 frames and with
probability of 95%, had the biggest effect on population growth with the average growth of
12.1 frames in this season which compared with other samples means a significant difference.
Regarding the honey production, the honey produced in each colony was weighed at the
end of Ordibehesht, and it is confirmed that isolation of beehives with fiberglass coverage,
with probability of 99%, and average honey production of 1766gr had the biggest effect on
honey production. According to feeding effect, samples which used pollen supplement
feeding with probability of 99%, and average honey production of 1688gr had the biggest
effect on honey production, which compared with other samples means a significant
difference.
Keywords: Iranian honey bee (Apis mellifera meda ), wintering mortality, , hive insulations

