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33/36/18تاریخپذیرش:93/33/18تاریخدریافت:  

 چكيده

رت يک ضرو Cويتامين  ،ها نيازمند است. براساس منابع موجود جانوران به ويتامينبسياري از ديگر زنبور عسل مانند 

ران زنبورعسل بوده و نقش مهمي را در زندگي زنبواز جمله کننده از منابع گياهي  حشرات تغذيهغذايي براي بيشتر 

اين تحقيق در  ،بر مراحل مختلف پرورش ملكه Cويتامين به منظور بررسي اثرات  باشد. بالغ و پرورش الروها دارا مي

مقايسه گرديد. در  ريزي بررسي و گيري و سن تخم سن بلوغ، سن جفت بر Cثير ويتامين أت. در واقع انجام شد کرج

 ppm057( ،2)ppm1577 (،3)ppm 2257، (4)ppm(1شامل) Cويتامين تغذيه با دزهاي مختلف تأثير اين آزمايش 

تصادفي با پنج تيمار و  در قالب يک طرح کامالً ،(Cويتامين بدون 1:1( )شربت شكر5با احتساب گروه شاهد ) 3777

از زمان معرفي  گيري جفتدر اجراي اين تحقيق تغذيه کندوهاي  .شدشش تكرار روي سي کلني زنبورعسل انجام 

در سطوح  Cويتامين  همراه با 1:1درميان با شربت  يكروز يک ليتر به مقدار تغذيه درهشت نوبت و ها آغاز شد. شاخون

. در گرفت بررسي قرار و بازديد دقت مورد طور روزانه باه ب ها کلني گيري جفتطي مرحله  د. درمختلف انجام ش

، گيري جفتتعيين سن  در گيري جفتتعيين سن بلوغ، ديدن عالمت  ها در بت اين مراحل وضعيت ظاهري ملكهث

اين تحقيق  نتايج حاصل ازها مورد استفاده قرار گرفت.  ملكه ريزي تخمدرتعيين سن  ها درکلني هاي روز ديدن تخم

 نشان دادکه تغذيه باما  نتايج. همچنين نداشت يدار ها تاثير معني سن بلوغ ملكه در Cويتامين  نشان دادکه تغذيه با

 ريزي تخم سن اما نداشتهداري  معني تفاوت گيري، رغم کاهش سن جفت عليدر مقايسه با تيمار شاهد،  Cويتامين 

با توجه  (. P =0.05)داري نسبت به تيمار شاهد کاهش يافت  به طور معني Cبا باالترين دز ويتامين تيمار شده هاي  ملكه

 باشد لذا با ترين مراحل پرورش ملكه مي از پرهزينه (ريزي و تخم گيري جفت)سن بلوغ،  گيري جفتبه اينكه مرحله 

اي ه تواند در کاهش هزينه مي، نتايج اين تحقيق Cدر اثر تغذيه ويتامين ملكه  ريزي سن تخمکاهش زماني  توجه

 شده توليد ملكه در کشور موثر باشد. پرورش ملكه و کاهش هزينه تمام

 عسل ايراني ريزي، زنبور گيري، سن بلوغ، سن تخم سن جفت ،Cويتامين : ملكه زنبورعسل، هاکليدواژه        
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 مقدمه

هادرتغذیهمنبعاصلیویتامینشهدوگردهگلبهعنوان

عسل میزنبور ایفا  (,.Ahmadi et alکنندنقشمهمی

گل.2014) گردهکمیابشدن های شهدزا و علتزا به

وشرایطآب هوایی به طولجمعیت کاهشرشدمنجر و

می زنبورها  (;Standifer and Mills, 1977شودعمر

Hays, 1984)، وسیلهههمیندلیلتغذیهزنبورعسلببه

مکملهاویتامین روشی از براییکی که است هایی

استفادهکمبودشهدوگردهجلوگیریازخساراتناشیاز

. (Pain, 1956; Heydak and Dietz, 1965) شودمی

هایملکهزنبورعسلمانندویژگیبعضیبهطورکلی

یبهمقداریوهواعالوهبرطولروزوشرایطآبریزیتخم

یکارگرایکهزنبورهاشهدوبهخصوصبهمقدارگرده

 به کندو داردمیوارد بستگی  ,Somerville)کنند،

بنابر(2005 براین. مستقیم طور به گرده و کاهششهد

 کاهش به و گذاشته منفی اثر ملکهریزیتخمملکه

می چنین در بزرگانجامد. زنبورداروضعیتی وظیفه ترین

ملکهاستکهآنهمریزیتخممقابلهباکمشدنفعالیت

 تغذیه طریق از امکانتکمیلیفقط است.زنبورها پذیر

ازموادضروریبرایرشدوویتامین نمووسالمتزنبورها

هستند. مواقعیعسل در عسل طبیزنبور غذای از عیکه

گل گرده و شهد یعنی میخود تغذیه ها به دلیلکند،

گل گرده و شهد تنوع و تتازگی نظر از مأها وادمین

نمی مواجه کمبود با ولویتامینی تغذیهشود، که زمانی ی

می مطرح موادتکمیلی از استفاده با زنبورداران و یشود

شونده جانشین و سفید شکر رامانند زنبوران گرده، های

میتغ دذیه مکنند، گونه این ویتامینر نظر از باوارد ها

بسیار ویتامین مشکل افزودن و هستند غذایهاروبرو به

.(Nehzati, 2009) رسدزنبورالزامیبهنظرمی

and Dietz (1965)Heydakمطالعه نتیجهطی ای

درفعالیتپرورشنوزادانضروریCگرفتندکهویتامین

اما مکمل Zahra and Talal (2008)نیست مصرف

Cویتامین را دانستند. طبقموجبافزایشپرورشنوزاد

محققان  گزارشات Cویتامین غددموجب تکامل

 (Zahra and Talal, 2008)یشیر فعالیت، افزایش

 (Hussein, 1979)وافزایشتولیدعسل زنبورانچراگر

 شود.می

 Herbert (1985) ویتامین پرورشCاثر روی بر را

نتایج آنها نوزادانبررسیکردند. هایکلنینشاندادکه

تغذیه عسل زنبور حاوی غذایی تیمارهای با گرم4شده

نوزاد C ویتامین بیشتری تعداد شربت یککیلوگرم در

حقیقاتمختلفنشانتآمدهازنتایجبدست.پرورشدادند

بهارهبهشربتتغذیه  Cویتامینگرم4افزودندهدکهمی

افزایشوملکهریزیتخمافزایشموجب،هاپائیزهکلنیو

,Nickkar et al., 2013; Ahmadi ( شودمیجمعیت

2014(.

 سال در تحقیقاتی 9193طی افزایششداعالم که

Cویتامیندستی منابعجیرهبه از هایغذاییحشراتیکه

وجود،کنندضروریاستاستفادهمیگیاهی ویتامینزیرا

Cب و بوده الزم پرورشالرو برای اکسیدهه شدن دلیل

 گردهCویتامین در ذخیرهموجود درجههای در شده

حرارتباالیکندووازدسترسخارجشدنآنبایدگرده

 یا و شده داده قرار کندو اختیار در تازه بهCویتامین

 شودهااضافههایغذاییتکمیلیآنهصورتدستیدرجیر

.(Dadd, 1973)  

افزایشنشاندادکهJavaheri (2003) نتایجمطالعات

 ppm 3333بهخصوصدرسطحCسطوحمختلفویتامین

تغذیه کلنیبه )شربتشکریکبهیک( اوایلبهاره از ها

شپرورشنوزاداسفندتااواخرفروردینسببتسریعوافزای

می جمعیت ازدیاد  .Gençer et alهمچنینگردد.و

(2000)، مکمل تغذیه A, B, C, E, K)اثر روی( بر

کردندارزیابیراوکیفیتملکهالروپذیرش نتایجنشان.
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فزایشمیزانپذیرشالروهایباعثادادکهتغذیهتکمیلی

طولوحجمسلولملکهتحتهمچنین،شودپیوندشدهمی

باشد.هایمکملمیثیرتغذیهأت

تاثیردرمورد Farjan et al. (2012)مطالعاتنتایج

ویتامین Cتغذیه که داد تلفاتزنبورنشان میانگینمیزان

ویتامینهایدریافتعسلدرفصلزمستاندرکلنی کننده

Cعالوه.بودهایشاهدترازکلنیدرصدپایین33حدود

افزایشغلظتدرزمستانموجبCبرآنتغذیهباویتامین

 تولید اولیه فاز در ترهالوز و گلیکوژن و زنبوراننوزادان

.شودمیکارگران

به توجه کلیبا درسالمتCویتامیناهمیتبهطور

تکلنی تغذیه در مخصوصا عسلو اینهایزنبور کمیلی،

بررویسنCاثرتغذیهباویتامینپژوهشبهمنظوربررسی

جفت سن بلوغ، سن و ملکهتخمگیری زنبورریزی های

گردید.انجامدرایرانعسلایرانی



 ها مواد و روش

موسسهتحقیقاتعلومزنبورستانواقعدراینتحقیقدر

انجامشد9314درسالدامیکرج دراینآزمایشتغذیه.

کلنی مختلف های توسط طرحدرCویتامین یک قالب

کلنیانجام33پنجتیماروششتکراررویتصادفیباکامالً

بود.هابهشرحزیرتهیهموادآزمایشیوتغذیهکلنیگردید.

محلول در  Cويتامين سازي شربت و  نحوه آماده

آن جهت تيمارهاي مورد آزمايش
کلنی پایه شربت شامل ها غلظت با سفید 03شکر

ویتامینبود.)9به9بانسبتشربت(درصدمحلولدرآب

Cشکل به کانادا آزمایشساختکشور در رفته کار به

درصدکه11/11پودرخشکسفیدرنگبادرجهخلوص

شرکت توسطیکیاز کشور بودهایداروییوارد ،شده

برایتهیهشربت،.شدهایمشخصدرشربتحلبانسبت

درآبولرم تا(مخلوطنم9به9)بهنسبتشکررا وده

شود.شکرکامالً حل آب مصرفدر نحوه و تیمارها

:بودشربتبهشرحزیر

9.  سطح اول: ppm903 تیمار درCویتامین محلول

 9به9شربتشکر

سطح .4 دوم: ppm9033 تیمار درCویتامین محلول

 9به9شربتشکر

سطح .3 سوم: ppm4403 تیمار درCویتامین محلول

 9به9شربتشکر

سطح .2 محلولدرCویتامینppm3333 تیمارچهارم:

 9به9شربتشکر

 یکبهیکتیمارپنجم:گروهشاهد،شربتشکرخالص .0

کلنیتم هاام باگیریجفتی طرح پوشش تحت

یکولیتریکداخلکندووبهمیزانخوریقابیشربت

.(4و9)شکلشدندتغذیهمیروزدرمیانشربت

 براي بررسيها  سازي و سازماندهي کلني آماده

 مراحل مختلف پرورش ملكه

آماده و برایطیسازیملکهعملیاتپرورشملکه ها

بلوغ جفتمراحل تخم، و بگیری ریزی انجامه زیر شرح

کلنیآمادهشد. وسازی پدری سازیآماده مادری،های

تشکیلهایمصنوعیوساختنسلول ،اتاقپیوندصحرایی

 ساعتهبود.2یچهپروازکنندهبادرهایشروعکلنی

 مراحل پيوند زدن

انتخابالروازکندوهایمادری-الف

وششالروهایکارگرزیرسی،برایانجامدادنپیوند

روزهرابامقدارژلهمناسبانتخابوساعتوترجیحایک

سلول داخل به پیوند سوزن کمک مصنوعیهبا ای

شدهمنتقلگردید.آماده

مادری،قابهایحاویالرودراینمرحلهازکلنیهای-ب

یکروزهانتخابشدهبهداخلاتاقپیوندمنتقلگردیدوسپس

از پیوند سوزن وسیله به روزه نیم یکو یکتا الروهای

سلولهایقاببرداشتهشدهوبهداخلسلولمومیمنتقلگردید.
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محلول در  Cويتامين نحوه آماده سازي شربت و  -1شكل 

 آن جهت تيمارهاي مورد آزمايش

Figure 1. Preparation of vitamin C syrup for 

the treatments  


محلول در  Cويتامين نحوه آماده سازي شربت و -2شكل 

 آن جهت تيمارهاي مورد آزمايش

Figure 2. Preparation of vitamin C syrup for 

the treatments  



قاب-ج سلولاستقرار درحاوی پیوندخورده ملکه های

(.3)شکلساعته2کنندهکلنیشروع

شروع کلنی تشکیل برای برداشتن2کننده با ساعته

هایشفیرهوتخموالرووباقیگذاشتنملکهوکلقاب

قابباعسلوگردهفراواندرطرفینویکقابمملودو

نزنبورهایازالروجواندروسطآندوقابواضافهکرد

کندو این به فراوان جوان از،شداقدام که طوری به

 بزند. موج جوان کلنیزنبورهای این تشکیل برای البته

یکقابحاویمی و گرده و عسل از پر قاب دو توان

جدا و انتخاب قوی کندوی یک از را جوان الروهای

نمودهودریککندویخالیقرارداد.سپسزنبورجوان

ازیککندویقویبهآناضافهنمود.را

شربت یکظرف قابنهایتاً کنار در نیز هایخوری

 2مذکورقراردادهشدوباشربتشکرفراوانتغذیهشد.

هایساعتپسازتشکیلاینکندویکقابحاویسلول

پیوند الروهای و مصنوعی الروملکه قاب جای به شده

ج الرو قاب و شد داده قرار خارججوان کندو از وان

شدهبسیارباالهایپیوندگردید.دراینحالتپذیرشسلول

.(2)شکلباشدمی

استقرار قاب حاوي سلول هاي ملكه پيوند خورده  -3شكل

 ساعته4در کلني شروع کننده 

Figure 3. Deposition of the frame containing 

grafted queen cells in a four-hour starter colony 

هاي  کننده هاي پيوند شده در شروع پذيرش سلول -4شكل

 چهار ساعته

Figure 4. Acceptance of grafted cells in four-

hour starter colonies 
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هایدرروزدهمپسازپیوندبهکلنیهایملکهسلول

ساعت42گیریجفتمعرفیشدند.کندوهایگیریجفت

هاسازماندهیشدند.برایسازماندهیقبلازمعرفیشاخون

 وگیریجفتکندوهای یکقابعسل یکقابگرده

ریزیملکهدرویکقابخالیبرایتخمشفیرهباجمعیت

اطرافکندوهایگیریجفتکندوقراردادهشدوبهمنطقه

.(0)شکلپدریمنتقلگردید

 معرفي شاخون  به کندوچه جفت گيري -5 شكل

Figure 5. Introducing the queen cell to the 

mating nucleus 

 

تغذیه،گیریجفتهایبهکلنیهابعدازمعرفیشاخون

کلنی مختلفهااین سطوح با کرجCویتامین منطقه در

گردید. سطحانجام چهار از آزمایش مورد تیمارهای

اسیداسکوربیک(محلول–خالص)الCویتامینمذکور

شرب در شاهد یکگروه یکو یکبه باشدهتغذیهت

روز96شربتبدونویتامینتشکیلیافتهبودکهدرمدت

مقدار به بار هر و میان( در )یکروز هشتبار تعداد به

لیتربرایهرکندوتغذیهگردیدند.یک

 ريزي تخمو  گيري جفت ،بلوغسن نحوه کنترل 

 ملكه

 تپس از اطمینان بعد،از روزهای طی در ملکه ولد

شدنملکهموردبررسیقرارگرفت.وضعیتظاهریوبالغ

کند.یکیملکهدرتشخیصبلوغملکهکمکمیمورفولوژ

ترازملکهباکرهنابالغدارایبدنیکشیدهکهبالغمعموالًمل

می که باشد وسیله متمایزبدین نابالغ باکره ملکه از

ملکهبالغعلیدگردمی دارایرغمداشتنبدنیکشیده. تر،

می حرکاتیسریع ملکه از را آن که وجفتباشد خورده

میتخم متمایز کند.ریز ملکه ملکهتفکیک بالغ،

ریزنیازبهدقتباالییدارد.برایخوردهوملکهتخمجفت

توانعملکهعالوهبرخصوصیاتملکهمیتمایزایندونو

گیرینیزکمکگرفت.هایجفتهایکندوچهازویژگی

کندوچه در هایدارایملکه تعباکره معموالًبالغ نرها داد

کندوچه از جفتبیشتر تخمهایدارایملکه و ریزخورده

بیشتمی تجمع کندوچهباشد. در نر زنبوران دارایر های

می بالغ باکره فرومونملکه به مربوط تواند باشد کههایی

هادرزمانبلوغشود.ملکهکهباکرهبالغترشحمیتوسطمل

فرومون به بمجهز پروازهایی در نر زنبوران جلب رای

گیریدررویمشاهدهعالمتجفت شوند.گیریمیجفت

نشان ملکه روزدهندبدن همان در ملکه خوردن جفت ه

جفتمی عالمت دیدن درباشد. ندرت به گیری

جفتکندوچه های میسر آنمیگیری دیدن ولی باشد

می جفتکمک زمان تا شودکند مشخص ملکه گیری

 (.6)شکل

عالمت جفت گيري روي بدن ملكه برگشتي از  -6 شكل

 پرواز جفت گيري
Figure 6. Mating sign on the queen's body 

returning from mating flight 
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 تخمریزیتخمکنترل مشاهده طریق از هایملکه

یک سلولتخمیاروزه در عمود قابیهاهای هایروی

کندوچه در موجود میگیریجفتهای گیرد.صورت

تخمدوروزهیاتخمگاهیتخم با هایمایلوروزهمراه

تخم سهیا تخمهای یا سلولهایروزه در هایخوابیده

کندوچه میگیریجفتهای سنمشاهده که گردد

ریزیتخم مربوط حالت این در قدیمیملکه یابه ترین

خواهدبود.گیریجفتترینتخمموجوددرکندوچهمسن

عسلمثلیزنبوربرصفاتتولیدCویتامینثیربررسیتا

قالبطر میانگینحکامالًدر مقایسه اینتصادفیو در ها

روندتغییراتسطوح.طرحباروشدانکنصورتگرفت

برایمختلفتیماربامدلرگرسیونخطیبررسیگردید.

استفادهSAS 9.2تجزیهوتحلیلآمارینتایجازنرمافزار

شد.

 

 و بحث نتايج

برCویتامینآمدهازتاثیرسطوحمختلفبدستنتایج

نشاندادکهکمترینسنسنبلوغملکه بلوغمربوطبهها

گرمدرهرمیلی4403شدهباهایتغذیهکلنیتیمارسومیا

شربت بودلیتر 9)جدول و(4و تفاوتعلی، اینکه رغم

ملکهمعنی بلوغ سن در تغذیهداری سطوحهای با شده

مختلف تغییراتسنCویتامین نداشتولیروند وجود

داراییکCویتامینبلوغآنهاباافزایشسطوحمختلف

بود بهطورکلینتایجنشانداد(.9شکل)روندکاهشی

هیبهشربتتغذ  Cنیتامیو  4333ppm-3333افزودنکه

یااماتااندازه (P=0.139) نبودداریاگرچهمعنهایکلن

طور به است شده ملکه بلوغ کاهشسن باکهیسبب

 کردن سنCنیتامیو ppm 3333اضافه شربتشکر به

کاهشیافت.روز23/0ملکهبهبلوغ

بدست بانتایج ملکه بلوغ تغییراتسن روند از آمده

 ویتامین غلظت دادCافزایش بانشان بلوغ سن کاهش

نمودازیکتابعخطیتبعیتCافزایشسطوحویتامین

(y = -0.176x + 6.2489ومیزان)R²میزانتبعیتاین،

بود)شکلC0339/3کاهشسنبلوغازافزایشویتامین

8).

Zeini et al. (2012) مدتمطالعهدر روی بر ای

زنبور بلوغملکه اقلیمزمان ازهایمختلفایرانعسلدر

درجنوبایرانودرشرایطمحیطیتنگهارمازتوابعجمله

مدت که رسیدند نتیجه این به بوشهر دشتستان شهرستان

هایتولیدیملکهگیریزمانالزمبرایبالغشدنوجفت

دراینمناطقکمترازمنطقهکرجبودودرواقعدرشرایط

نوا گرمسیری ازمناطق بسیاری که کشور جنوبی ر

پیشکنندتولید ملکه تولید زمان در ملکه آنگان رسبه

می مهاجرت ومنطقه بلوغ برای الزم زمان مدت کنند

 هاکاهشیافت.ریزشدنملکهتخم

 

  

 

 خالصه تجزيه واريانس صفات مورد مطالعهئ -1 جدول
Table 1. Analysis of variance results for studied traits 

 Egg-laying 

age(d) 

Mating 
age (d) 

Maturation  

age (d) 

Treatment (MS) 2.666 1.803 10117 

Error (MS) 0.953 0.924 1.281 

P. Value 0.05 0.139 0.497 

 

 



9318تابستان،4شماره24(،جلدیکشاورزی)مجلهعلمیپزشکاهیگ   

 

19 

y = -0.176x + 6.2489 

R² = 0.5037 
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 در کرج Cمقايسه ميانگين صفات مورد بررسي تحت سطوح مختلف ويتامين  -2 جدول

Table 2. Mean comparison of traits under different levels of vitamin C in Karaj 

   Maturation age  

            (d) 
      Mating age  

             (d) 
     Egg-laying age  

               (d) 
Vitamin C 

a1.414±6ab1.47±7.2a1.14±9.6Test 

a1.66±5.8a0.707±8a0.632±10750 

a0.898±6.16ab0.5±7.5ab0.943 ±9.331500 

a0.434±5.24b0.49±6.6ab0.894±92250 

a0.548±5.4b0.548±6.6b0.837±8.23000 

0.720.6030.618SEM
*Means with the similar letters within each column, were not significantly different 

 

 

 Cمقايسه ميانگين سن بلوغ در سطوح مختلف ويتامين  -0 شكل

Figure 7. Mean comparison of queen 

maturation age in different levels of vitamin C 

 

روند تغييرات سن بلوغ ملكه با افزايش غلظت  -8شكل 

 Cويتامين 

Figure 8. The trend of change in queen's 

maturation age by increasing vitamin C level 



برCویتامینآمدهازتاثیرسطوحمختلفنتایجبدست

جفت ملکهسن گیری مطالعهها در ما کهی داد نشان

کلنیکمترینسنجفت هایگیریمربوطبهتیمارسومیا

وگرمدرهرلیترشربتبودهاست،میلی4403شدهباتغذیه

 ویتامین جفتCافزایشسطوح گیریباعثکاهشسن

ترین(وپایین 3333ppm)کهباالترینسطحبهطوریشد

(  903ppmسطح ویتامین )Cمعنی اختالف هم داریبا

چندداشتند. دهر که شاهدر و تیمارها کلی مقایسه

دیدهداریاختالفمعنیگیریرغمکاهشسنجفتعلی

نتایج (P=0.139)نشد همچنین کهما. داد روندنشان

گیریتحتتاثیرافزایشسطوحمختلفتغییراتسنجفت

 Cویتامین کاهشی روند یک )بوددارای (.1شکل

Javaheri et al. (2009)ویتامیناستفادهازسطوحمختلف

Cتغذ کلنیدر شادابییه افزایش سبب را وها فعالیت ،

افزایشجمعیتکلنی دانستند. Gencer et al. (2000)ها

ویتامین با تغذیه نیز ازجمله سببCویتامینها زایشافرا

هااعالمکردندکهبانتایجفعالیتوافزایشجمعیتکلنی

سن کاهش و شادابی افزایش خصوص در تحقیق این

تطابقدارد.تاحدودیگیریجفت

گیریبایداست،کاهشسنجفتپ93شکلچنانچهاز

کندازیکتابعخطیتبعیتمیCافزایشسطوحویتامین

(y = -0.26x + 7.96 میزان و )R²این تبعیت میزان ،

 است.C،2661/3کاهشسنبلوغازافزایشویتامین

1.5
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مقايسه ميانگين سن جفت گيري در سطوح مختلف  -9شكل 

 Cويتامين 

Figure 9. Mean comparison of queen mating 

age in different levels of vitamin C 
 

روند تغييرات سن جفت گيري ملكه با افزايش  -17شكل 

 Cغلظت ويتامين 

Figure 10. The trend of change in queen's 

mating age by increasing vitamin C level 



برCویتامیننتایجبدستآمدهازتاثیرسطوحمختلف

 ملکهریزیتخمسن که داد نشان تخمها درسن ریزی

روزودرC،93ویتامین 903ppmباشدههایتغذیهکلنی

 3333و ppm ،4403ppm 9033شدهباهایتغذیهکلنی

ppm ترتیب به ،33/1 ،1 4/8و کلیبودروز طور به .

نشان نتایج که است این دهنده سن ریزیتخمکمترین

تیمار به کلنیچهارممربوط تغذیهیا های با 3333شده

میلی گرم Cویتامین شربت لیتر هر وبوددر با، تغذیه

 Cویتامین سن معنیریزیتخمبر داشتاثر داری

(P=0.05) ریزیآنهاتحتتاثیرروندتغییراتسنتخمو

داراییکروندکاهشیCویتامینافزایشسطوحمختلف

(.99شکل)بود

در سطوح مختلف  مقايسه ميانگين سن تخمريزي -11شكل 

 C ويتامين

Figure 11. Mean comparison of queen egg-

laying age in different levels of vitamin C 

 

 

ریزیباپیداست،کاهشسنتخم94شکلچنانچهاز

نمودازیکتابعخطیتبعیتCافزایشسطوحویتامین

(y = -0.38x + 10.366ومیزان)R²میزانتبعیتاین ،

.بودC9914/3کاهشسنبلوغازافزایشویتامین

بررویمیزانCعددیدرموردنقشویتامینتتحقیقاتم

تخم ویتامین نقش اما شده انجام ملکه سنCریزی بر

ریزیزنبورعسلتنهادرتحقیقحاضرانجامگرفتهاست.تخم

Nickkar et al. (2013)نقشویتامینCمیزانراروی

تخموجمعیت عسلریزی زنبور کلنی Apis( ملکه

mellifera(براساس.دادنددرفصلپائیزموردپژوهشقرار 
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با افزايش غلظت  ريزي تخمروند تغييرات سن  -12شكل 

 Cويتامين 

Figure 12. The trend of change in queen's egg-

laying age by increasing vitamin C level 

 

تغذیهبهشربت  Cویتامین  4333ppmافزودنآنهانتایج

کلنی پائیزه افزایش سبب افزایشریزیتخمها و ملکه

جمعیت میهمشد. نشان دیگر مطالعات نتایج دهدچنین

بهخصوصدرسطحCکهافزایشسطوحمختلفویتامین

3333 ppm تغذیه یک(به به یک شکر )شربت بهاره

فروردینکلنی اواخر تا اسفند اوایل از و،ها سببتسریع

 (,Javaheriگردیدنوزادوازدیادجمعیتافزایشپرورش

(2009.

Ahmadi (2014)یتامیننوگوناگوحسطواتتأثیر

C اردادند.هشقروپژردملکهمواریگذتخمانبرمیزرا

ملکهمربوطریزیتخمنشاندادکهبیشترینمیزاناونتایج

 سانتی1321گرمدرکیلوگرمشربت)میلی4333بهتیمار

 میزان کمترین و بود مربع( تیمارریزیتخممتر مربوطبه

4333او.باتوجهبهنتایجبودسانتیمترمربع(2828شاهد)

03درکیلوگرمبهتغذیهبهاره)شربتCگرمویتامینمیلی

 افزایش سبب شکر( ریزیتخمدرصد گردیدملکه طی.

آزمایشی سکه شد9191الدر ریزیتخمانجام پرورش،

هایتغدیهشدهباشربتشکرنوزادوتولیدعسلدرکلنی

ازاواخراسفندCویتامین5000ppmیکبهیکحاوی

 افزایش اردیبهشت، اوایل بیافتتا میزانطوریه که

نوریزیتخم پرورش و تا را از34زاد بیشتر درصد

کلنی و نموده شاهد بهایگروه نیز را عسل تولید طوره

.نتایجتحقیقات(Hussein, 1979)داریافزایشدادمعنی

 افزایش خصوص در باریزیتخمفوق زنبورعسل ملکه

 از استفاده ازCویتامین حاکی که نتایجتحقیقحاضر با

مثبت اثرات Cویتامین نهایتاًریزیتخمدرکاهشسن و

تطابقدارد.،بودملکهریزیتخمافزایشپتانسیل

کلینتایج بهطور تحقیقحاضر از نشانبدستآمده

بهطورریزیسنتخمCباافزایشغلظتویتامینکهداد

معنی داری ملکه در یافتکاهش ضرایب. به توجه با

تخم سن ررگرسیون وندسریعتریاینکاهشراریزیبا

گیریهمچنیننتایجنشاندادکهسنجفتدهند.نشانمی

داررغمکاهش،معنیعلیCوسنبلوغبامصرفویتامین

نبود . نتایج مجموع کهدر است این مبین تحقیق این

تیمارهایتغذیهملکه سطوحمختلفهایمربوطبه با شده

دهدجداگانهقرارگرفتندکهنشانمیدرگروهCویتامین

 با کوتاهترCویتامینتغذیه در دزهایباالتر شدنسنبا

Cویتامینشدهباهایتغذیهکلنیداردودرتاثیرریزیتخم

ریزتخمونمودهگیریجفتزودترهاهایباالترملکهبادز

 شدهشدند. گرفته نتایج به توجه با افزایش،بنابراین با

 ویتامین جفت،Cغلظت سن بلوغ، سنسن و گیری

ملکهیکیپرورشیافت.ریزیدرملکهباکرهکاهشتخم

زنبور نژاد برایاصالح ابزارهایمهم میاز وعسل باشد

ت یابد توسعه زنبورداران بین استدر اصالحالزم زمینه ا

باتوجهبهاینکهنژاددرزنبورستان هایکشورفراهمشود.

 گیریجفتمرحله از پرورشهزینهپرملکه مراحل ترین

لکهدررشمشوددرمجموعپروباشدوسببمیملکهمی

هایکاهشهزینه،اقتصادیگرددمقایسهباتولیدعسلغیر

 مرحله خصوص به و ملکه هاملکهگیریجفتپرورش

زنبوردارانمی بین در ملکه پرورش گسترش در تواند

y = -0.38x + 10.366 
R² = 0.7792 
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کمککند.لذااستفادهازنتایجاینتحقیقباکاهشزمانی

می ملکه پرورش مختلف مراحل عنوانتواند ازبه یکی

هزینهروش کاهش برای کاهشهها و ملکه پرورش ای

تمام اقتصادیهزینه نیز و ملکه تولید پرورششده شدن

هایکشورباشد.ملکهدرزنبورستان

 گزاريسپاس

حمایت از وسیله جهادبدین وزارت مالی های

 شود.کشاورزیتشکروقدردانیمی
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Abstract  

Background and objectives 

Vitamin C has an essential role in brood rearing and adult development in different insects. 

In general, vitamins are considered 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. 

Materials and Methods 

The effects of the vitamin C diet was investigated on queen rearing stages and also on the 

maturity development, mating age and commence of egg-laying period of queens in Karaj, 

Iran. Thirty honey bee colonies (N=30) were randomly fed with one liter of syrup (1:1) in 5 

treatments consisted of different levels of vitamin C: 1) 750 ppm, 2) 1500 ppm, 3) 2250 

ppm, 4) 3000 ppm, and 5) vitamin-free as control, with six replicates. Colonies were fed 

through two-day intervals after queen cells introduction in mating colonies. The queen’s 

body size, presence of mating sign and one-day eggs were inspected daily and recorded 

during the experiment period.  

Results and Discussion 

Results showed no significant differences on maturity duration and mating age in queens fed 

with vitamin C. However, based on Duncan’s multiple range tests, treatments fed with 

higher levels of vitamin C were located in different groups in comparison with lower levels. 

Our results also showed that egg laying stage appeared sooner in colonies fed with vitamin 

C. Considering that the mating stage (maturation age copulation and egg laying) is the most 

costly queen rearing process, using the results of this research can reduce the queen's mating 

phase and the cost of queen rearing in Iran. 

  

Keywords: Honey bee queen, Vitamin C, Maturation age, Mating age, Egg-Laying age, 
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