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چكيد ه
  زنبورعسل مانند تمام جانوران ديگر به ويتامين ها نيازمند است و براي رشد و نمو طبيعي نوزادان اهميت اساسي دارند. براساس منابع 
موجود ويتامين ث يك ضرورت غذايي براي بيش�تر حش�رات تغذيه كننده از منابع گياهي بخصوص زنبورعس�ل بوده و نقش مهمي را در 
زندگي زنبوران عسل بالغ و پرورش الروها دارا مي باشد. در اين تحقيق كلني هاي مورد آزمايش در اوايل بهار باتوجه به ميزان جمعيت، 
پرورش نوزاد و ذخيره غذايي هر كندو تهيه گرديدند و سپس ملكه هاي خواهري پرورش داده شده و به كليه كلني هاي آزمايشي معرفي 
ش�دند. در اوايل پاييز يكس�ان س�ازي كلني ها از نظر ذخيره غذايي ، عس�ل و گرده انجام گرديده و از اوايل اسفند ماه تغذيه كلني ها با 
 0 ppm =53000، تيمار ppm =42250، تيم�ار ppm= 31500، تيمار ppm = 2750 ، تيمار ppm= 1س�طوح مختل�ف ويتامين ث )تيم�ار
)گ�روه ش�اهد(( در قالب ي�ك طرح كاماًل تصادفي با پنج تيمار و پن�ج تكرار انجام گرديد. تيمارهاي مورد آزمايش از چهار س�طح مذكور 
ويتامين ث خالص )ال – اس�يد اس�كوربيك( محلول در شربت يك به يك و يك گروه شاهد تغذيه كننده با شربت بدون ويتامين تشكيل 
يافته بود كه در مدت چهل روز به تعداد هشت بار )هر پنج روز يك بار( و هر بار به مقدار يك ليتر براي هر كندو تغذيه گرديدند. در اين 
آزمايش ميزان جمعيت و توليد عس�ل مورد مقايس�ه قرار گرفتند و داده هاي بدس�ت آمده به كمك برنامه آماري SAS تجزيه و تحليل 
گردي�ده و ميانگي�ن ها با اس�تفاده از آزمون چند دامنه دانكن دس�ته بندي گرديد. از نظر جمعيت در هر س�ه مرحل�ه اندازه گيري و نيز 
ميانگين س�ه مرحله، اختالف آماري معني داري بين تيمارها وجود نداش�ت )P < 0/05(. از نظر توليد عس�ل تيمارها داراي اختالف معني 
،P> 0/01 ( و ميزان همبس�تگي بين جمعيت و توليد عس�ل نيز معني دار بوده و 50 درصد  بر آورد ش�ده اس�ت )P >0/05( دار بوده اند 
r= 0/50939(. نتايج گرفته ش�ده نش�ان مي دهد كه اگر چه از نظر ميانگين جمعيت اختالف آماري معني داري بين تيمارها وجود ندارد 
اما بيش�ترين جمعيت به گروه كلني هاي تيمار 4 )تغذيه ش�ده با شربت غني شده با ppm 3000 ويتامين ث( و كمترين مقدار به كلنيهاي 
تيمار 5 )گروه شاهد، ppm 0( تعلق دارد و افزايش ميزان جمعيت در گروه كلني هاي تيمار 4 نسبت به كلني هاي گروه شاهد حدود 58 
درصد بوده اس�ت. در مورد توليد عس�ل بيش�ترين مقدار توليد متعلق به گروه كلني هاي تيمار4 و كمترين مقدار آن مربوط به كلني هاي 

گروه شاهد بوده و افزايش توليد عسل در گروه كلني هاي تيمار 4 نسبت به كلني هاي گروه شاهد در حد 85 درصد بوده است.

كلمات كليد ي: زنبور عسل ، تغذيه كمكي، ويتامين ث، اسيد اسكوربيك، جمعيت، عسل

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

2   )پژوهش وسازند گی(

Animal Sciences Journal(Pajouhesh & Sazandegi) No 97 pp: 1-6

Effect of various dietary vitamin C (L – Ascorbic acid) levels on the Rate of population size and honey production 
in honeybee colonies
By: Javaheri S.D. Instructor of Animal Sciences Research Institute Tahmasebi Gh. (Corresponding Author; Tel: 
+9826344664219), Professor of Animal Sciences Research Institute. Mirhadi, S.A. Assistant Professor of Animal Sciencef 
Research Institute, Tajabadi N. Researcher of Animal Sciences Research Institute.

 Vitamins constitute an important subject in honey bee nutrition and are necessary for brood development. Vitamin C is one 
of the most essential vitamins for the majority of herbivorous insects such as honey bee, and plays an important role in its 
life. This experiment was conducted to determine the effects of its various level of vitamin C on population size and honey 
production in honey bee colonies. In this experiment after making the uniform colonies in spring for population, brood area 
and food accumulation, the sister queens were introduced to colonies. Equalization of colonies for stored honey and stored 
pollen were repeated in autumn. In late February five concentrations of vitamin C in sugar syrup (750, 1500, 2250 and 
3000 ppm) were given to colonies in a Complete Randomized Design with 5 treatments and 5 replication.  During 40 days, 
feeding of colonies was carried out every 5 days and received one liter of syrup in each time. Adult population and honey 
production were evaluated and obtained data have been analyzed by SAS software, PROC ANOVA and were grouped 
by Duncan’s test. Obtained results showed a significant difference in honey production (P < 0.05), but not significantly 
different on adult population (P > 0.05). Although adult population didn’t differ significantly among treatments, but the 
results showed that the colonies fed with various levels of this vitamin, especially 3000 PPM level, had high population 
in comparison with other colonies. Population average was significantly correlated with Honey production (rs = 0.5, P < 
0.0093, n = 25). Honey production was affected significantly by vitamin .C 3000 ppm. Vitamin C increased the amount of 
honey and adult population amount up to 85% and 58% in comparison with control group respectively.  
 
   Keywords: Honeybee, Apis mellifera, Supplementary feeding, Vitamin C, L- Ascorbic acid, Population, Honey

مقد مه
ویتامین ها مبحث مهمي را در تغذیه زنبورعس��ل تشكیل مي دهند 
و براي رشد و نمو طبیعي نوزادان اهمیت اساسي دارند. زنبورعسل مانند 
تمام جانوران دیگر به ویتامین ها نیازمند اس��ت که با سایر مواد مغذي 
بخصوص پروتئین ها در تعادل مطلوب باش��ند. عدم وجود این مواد در 
غذا منجر به انواع نارس��ائي ها و بیماري ها مي ش��ود و بیش��تر کوآنزیم 
ها داراي یك ویتامین به عنوان قس��متي از س��اختمان خود هستند که 
بدون شك مسئول ایجاد نقشي ضروري براي ویتامین ها مي باشند )1، 

 . )5 ،2
بطور کلي ویتامین هاي مختلفي در دانه گرده شناس��ایي شده است 
 که فقدان آنها در رژیم غذایي زنبورعسل سبب بروز بیماري هاي مختلفي 
 مي ش��ود. دانه هاي گ��رده داراي مق��دار زیادي ویتامی��ن به خصوص 
ویتامین هاي محلول در آب مي باشند و ویتامین ث به مقدار زیادي در 

دانه گرده تازه وجود دارد )4(.                
براس��اس منابع موجود ویتامین ث یك ضرورت غذایي براي بیشتر 
حش��رات تغذیه کننده از منابع گیاهي بخصوص زنبورعسل بوده و نقش 
مهمي را در زندگي زنبوران عس��ل بالغ و پرورش الروها دارا مي باش��د. 
این ویتامین ب��ه مقدار کافي در گرده گل تازه وجود دارد ولي با ذخیره 

ش��دن آن در ش��ان ها و در درجه حرارت کندو به سرعت اکسیده شده 
و از شكل فعال ویتامین )اس��ید اسكوربیك و اسید دهیدرواسكوربیك( 
به ش��كل غیر فعال آن تبدیل ش��ده و مقدار آن بتدریح کاهش یافته و 
از دس��ترس خارج مي شود بنابراین توصیه مي شود که این ویتامین به 
صورت دس��تي در جیره هاي غذایي تكمیلي و تحریكي زنبوران عس��ل 

اضافه شود )6(.
Herbert و همكاران در سال 1985 طي تحقیقي اعالم نمودند که 
س��طوح ویتامین ث در گرده گل بطور قاب��ل توجهي در ارتباط با منابع 
گیاه��ي گرده و زمان جمع آوري آن متغیر بوده و از 136 میكروگرم در 
گرم گرده جمع آوري شده در تابستان تا 1943 میكروگرم در گرم گرده 

جمع آوري شده در بهار نوسان دارد )7(.
Herbert و همكاران طي انجام آزمایش��ي در س��ال 1985 نتیجه 
گرفتند که کلني هاي زنبورعسل تغذیه شده با جیره هاي غذایي حاوي 
1000 و 2000 میكروگرم در گرم ال – اس��ید اس��كوربیك بطور معني 
داري تعداد بیش��تري نوزاد را نس��بت به کلني هاي تغذیه شده با جیره 
غذای��ي حاوي 500 میكروگرم در گرم ال– اس��ید اس��كوربیك و جیره 

شاهد پرورش دادند )7 ،8(.
Verma و همكاران طي تحقیقي در سال 1982 نتیجه گرفتند که 
کلني هاي زنبورعسل آسیایي ).Apis cerana F( تغذیه شده با شربت 

اثر سطوح مختلف ...
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تیمار و پنج تكرار از اوایل اس��فند ماه آغاز شد. تیمارهاي مورد آزمایش 
از چهار سطح مذکور ویتامین ث خالص )ال – اسیداسكوربیك( محلول 
در شربت یك به یك )شكل 1( و یك گروه شاهد تغذیه کننده با شربت 
بدون ویتامین تش��كیل یافته بود که در مدت چهل روز از تاریخ 7 / 12 
/ 79 لغای��ت 26 / 1 / 80 به تعداد هش��ت ب��ار در هر پنج روز یك بار و 
ه��ر بار به مقدار ی��ك لیتر براي هر کندو تغذی��ه گردیدند. الزم به ذکر 
اس��ت که ویتامین ث مورد نیاز براي هر س��طح در هر بار تغذیه بوسیله 
 ترازوي حس��اس الكترونیكي اندازه گیري گردیده و به شربت آنها اضافه 
مي گردید )شكل 2(. پس از اتمام تغذیه بالفاصله اندازه گیري معیارهاي 
مورد نظر ش��روع گردید. معیارهاي مورد مقایسه در این آزمایش میزان 
جمعیت و تولید عسل بود. اندازه گیري میزان جمعیت به صورت قابي عمل 
گردید یعني پر بودن دو طرف قاب پوشیده از جمعیت یك قاب محسوب 
شده و کمتر از آن کسري از عدد یك تلقي گردید، این اندازه گیري در 
سه مرحله اوایل اردیبهشت و اوایل خرداد و اوایل تیر به فاصله یك ماه از 
هم )مرحله اول: 5 / 2 / 80 ، مرحله دوم: 5 / 3 / 80، مرحله سوم : 5 / 4 / 
 80( انجام گردیده و رکوردهاي بدست آمده ثبت گریدند )1(. تولید عسل 
کلني ها از طریق جمع بندي میزان عسل برداشت شده و عسل باقیمانده 
در هر کلني بدس��ت آمد باین ترتیب که قاب هاي عس��ل برداشت شده 
از هر کلني قبل و بعد از اس��تخراج عس��ل وزن گردیده و میزان عس��ل 
تولیدي برداش��ت شده از هر کندو مشخص گردید و سپس میزان عسل 
تولیدي باقیمانده در هر کندو از طریق انداره گیري با قاب شبكه بندي 
شده و تبدیل سطح به وزن محاسبه شده و با جمع میزان عسل برداشت 
ش��ده و عس��ل باقیمانده در هر کلني مقدار عسل تولید شده بوسیله هر 
کلني مش��خص و ثبت گردید. الزم به ذکر است که بر اساس محاسبات 
انجام شده در مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور در هر دسي متر مربع 
در دو طرف قاب عس��ل در کندوهاي ایران بطور متوس��ط معادل 304 
گرم عسل ذخیره مي شود. در این تحقیق نیز هر دسي متر مربع از قاب 
عس��ل معادل 304 گرم عس��ل ذخیره شده محاسبه شده و مقدار عسل 
باقیمانده در کندو بوس��یله قاب شبكه بندي ش��ده اندازه گیري گردید 

ی��ك به یك حاوي 0/75درصد ویتامین ث بیش��ترین ن��وزاد را پرورش 
دادن��د و زنبوران کلني هاي آزمایش��ي دریافت کننده س��طوح مختلف 
ویتامین ث، فعالیت چراگري بیشتر و رفتار دفاعي شدیدتري را در برابر 
زنبوران وحشي شكارچي نسبت به زنبوران کلني هاي گروه شاهد )فاقد 

ویتامین ث( از خود نشان دادند )11(. 
Herbert و همكاران در س��ال 1985 طي تحقیقاتي بیان نمودند 
که در تغذیه زنبوران عسل محبوس در قفس با جیره هاي غذایي حاوي 
سطوح مختلف ویتامین ث، زنبوران تغذیه شده با جیره حاوي باال ترین 

سطح ویتامین ث بیشترین تعداد الرو را پرورش دادند )8(. 

مواد و روش ها
این آزمایش از اوایل بهار 1379 آغاز شد و کلني هاي تحت آزمایش 
با توجه به میزان جمعیت )10 – 8 قاب(، پرورش نوزاد و ذخیره غذایي 
هر کندو تهیه گردیدند. سپس پیوند الرو جهت تولید ملكه هاي خواهري 
از اوایل تیر ماه آغاز شد و پس از تولّد تدریجي ملكه ها و جفت گیري و 
شروع تخم ریزي آنها در نوکلئوس ها، ملكه هاي خواهري جوان به کلیه 

کلني هاي آزمایشي معرفي گردیدند. 
در اوایل پائیز یكس��ان سازي کلني ها از نظر ذخیره غذایي عسل و 
گرده و جمعیت انجام گردیده و از طریق قرعه به پنج گروه پنج کندویي 
تقس��یم گردیدند و به هر کلني مقدار 100 گرم کیك جانش��ین گرده با 
پودر کنجاله سویا جهت تحریك ملكه به تخم ریزي بیشتر و قوي نمودن 
کلني ها جهت گذراندن راحت تر زمس��تان داده ش��د. س��پس کلني ها 
درتاریخ 8 / 8 / 79 بسته بندي گردیده و آماده زمستان گذراني شدند. 
پس از زمستان گذراني مجدداً کلني ها از نظر اندك گرده باقیمانده که 
داراي ارزش غذایي خیلي کمي مي باشد یكسان سازي گردیده و آماده 
تغذیه گردیدند. تغذیه کلني ها با شربت شكر یك به یك حاوي سطوح 
مختل��ف ویتامین ث )ppm 750 = تیماری��ك، ppm 1500 = تیمار 
 ppm 3000 = تیم��ار چهار و ppm ،2250 = تیم��ار س��ه ppm ،دو
0= تیمار پنج یا گروه ش��اهد( در قالب ی��ك طرح کاماًل  تصادفي با پنج 

شكل1– شربت هاي حاوي سطوح مختلف ويتامين ث
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شكل 2 – نحوه اندازه گيري عسل باقيمانده در كندو توسط قاب شبكه بندي شده

نمودار 2- ميانگين توليد عسل كلني هاي مصرف كننده سطوح مختلف ويتامين ث

اثر سطوح مختلف ...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )پژوهش وسازند گی(5

شماره 97، نشريه علوم د امی، زمستان 1391

)شكل 2( و در نهایت از مجموع عسل برداشت شده و عسل باقیمانده در 
هر کندو میزان کل عس��ل تولید شده در هر کندو بدست آمد )3(. پس 
از پایان اندازه گیري ها، داده هاي بدس��ت آمده به کمك برنامه آماري 
SAS تجزیه و تحلیل آماري گردیده و میانگین ها با اس��تفاده از آزمون 

چند دامنه دانكن دسته بندي گردید.

نتايج
با انجام تجزیه و تحلیل آماري اطالعات بدس��ت آمده مشخص شد 
که از نظر میزان جمعیت در هر س��ه مرحله اندازه گیري و نیز میانگین 
س��ه مرحل��ه، اختالف آم��اري معني داري بی��ن تیمارها وج��ود ندارد) 

 )P>0/05
و از نظر دس��ته بندي، میانگین تیمار ها در یك دس��ته قرار گرفته 
اند. از نظر تولید عسل اختالف بین تیمارها در سطح 5 درصد معني دار 
ب��وده و میانگین تیمارهاي 4 و 1 و 3 با میانگین تیمار 5 داراي اختالف 
معني دار مي باش��ند )P>0/05(. میزان همبس��تگي میانگین جمعیت 
 با میانگین تولید عس��ل معني دار بوده و 50 درصد برآورد ش��ده اس��ت 

.)r =0/50939،P>0/01(
معن��ي دار نش��دن تف��اوت جمعیت بی��ن تیماره��ا م��ي تواند به 
دلیل ورود گرده به کلني هاي تحت بررس��ي باش��د که س��بب کاهش 
اخت��الف ویتامی��ن ث در کلن��ي ها ش��ده اس��ت. نتایج بدس��ت آمده 
 نش��ان مي دهد ک��ه اگر چه از نظ��ر میانگین جمعی��ت اختالف آماري 
 معني داري بین تیمارها مشاهده نگردید اما بیشترین میزان جمعیت به گروه 
کلني هاي تیمار 4 )گروه کلني هاي تغذیه ش��ده با شربت غني شده با 
ppm 3000 ویتامین ث( و کمترین میزان جمعیت به کلني هاي تیمار 
5 )گروه ش��اهد، ppm 0 ویتامین ث( که با شربت شكر بدون ویتامین 
تغذیه ش��ده بودند تعلق داش��ت. افزایش میزان جمعیت در گروه کلني 
هاي تیمار4 نسبت به کلني هاي گروه شاهد حدود 58 درصد بوده است 
)نمودار1(. در مورد تولید عسل بیشترین مقدار تولید عسل متعلق به گروه 
کلني هاي تیمار ppm ( 4 3000( و کمترین مقدار آن مربوط به کلني 
 هاي تیمار ppm( 5 0، گروه شاهد( بوده و افزایش تولید عسل در گروه 
کلني هاي تیمار 4 نس��بت به کلني هاي گروه ش��اهد در حد 85 درصد  
بوده است )نمودار 2(. نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت بین تیمارها 
در س��طح 5 درصد معني دار مي باشد بطوري که کلني هاي مربوط به 
 تیماره��اي 1 ،3و 4 که با ویتامین ث تغذیه ش��ده ب��ود در یك گروه و 

کلني هاي تیمار شاهد در گروه دیگري قرار گرفت.

بحث و نتيجه گيري  
این تحقیق با نتایج گرفته شده توسط سایر محققین مطابقت داشته 
و اگر چه اختالف آماري معني داري از نظر افزایش جمعیت بین تیمارها 
مشاهده نگردید ولي بطور نسبي نشان داد که کلني هایي که با شربت 
حاوي سطوح مختلف این ویتامین بخصوص سطح ppm 3000 تغذیه 
شدند افزایش در میزان جمعیت نسبت به کلني هاي گروه شاهد در حد 
58 درصد نشان دادند. از نظر تولید عسل اختالف بین تیمارها در سطح 
 ppm 5 درصد معني دار بوده و کلني هائي که با شربت حاوي سطوح
ppm ،2250 ppm ،3000 750 تغذیه کرده بودند بطور معني داري 

بیشتر از کلني هاي گروه شاهد تولید عسل داشتند و افزایش میانگین 
 تولید عس��ل در گ��روه کلني هاي تیمار PPm  ( 4 3000( نس��بت به 

کلني هاي گروه شاهد )  ppm 0( در حد 85 درصد بود.
Dadd و همكاران طي تحقیقاتي در سال هاي 1967 و 1973 اعالم 
کردند که افزایش دستي ویتامین ث در جیره هاي غذایي حشراتي که 
از منابع گیاهي استفاده مي کنند ضروري است زیرا وجود ویتامین ث 
 براي پرورش الرو الزم بوده و بدلیل اکسیده شدن ویتامین ث موجود در 
گرده هاي ذخیره شده در درجه حرارت کندو و از دسترس خارج شدن 
آن باید یا گرده تازه در اختیار کندو قرار داده شده و یا ویتامین ث به 

صورت دستي در جیره هاي غذایي تكمیلي آنها اضافه شود )6(.
Hygdorn و همكاران طي تحقیقاتي در سال 1968 اعالم نمودند 
که میزان ویتامین ث موجود در گرده با ذخیره شدن آن بتدریج کاهش 
یافته و س��ودمندي آن نیز براي پرورش نوزاد، رش��د غدد زیر حلقي و 

افزایش جمعیت به همان نسبت کاهش مي یابد )10(.   
Hussein – MH طي آزمایش��ي در س��ال 1979 اعالم کرد که 
پرورش نوزاد و تولید عسل در کلني هاي تغذیه شده با شربت شكر یك 
به یك حاوي 0/5 درصد یا  0/75 درصد  ویتامین ث از اواخر اس��فند 
تا اوایل اردیبهشت، میزان پرورش نوزاد را تا 32 درصد بیشتر از کلني 
هاي گروه ش��اهد افزایش داده و تولید عس��ل را نیز بطور معني داري 

افزایش داده است )9(.
بنابراین با توجه باینكه نتایج گرفته ش��ده توسط سایر محققین با 
نتیجه این آزمایش مطابقت دارد لذا به نظر میرسد که افزایش سطوح 
مختل��ف این ویتامین بخصوص س��طح ppm 3000 ب��ه تغذیه بهاره 
)شربت شكر یك به یك( کلني ها از اوایل اسفند تا اواخر فروردین سبب 
تسریع و افزایش پرورش نوزاد و ازدیاد جمعیت، شادابي و پر انرژي بودن 
 توده زنبورها، فعالیت چراگري بیشتر و رفتار دفاعي شدید تري را سبب 
مي گردد که در نتیجه کلني ها قوي و فعال ش��ده و عس��ل بیش��تري 
را تولی��د مي نمایند بطوري که در این آزمایش گروه کلني هاي تیمار 
4 توانس��تند تا حدود 85 درصد بیشتر از کلني هاي گروه شاهد عسل 

تولید کنند.
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