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پژوهش و سازندگي  ۴۴

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

تأثيراستحصال زهر روي برخي از خصوصيات 
رفتاري و توليدي كلني هاي زنبورعسل و مقايسه 

دستگاه هاي استحصال زهر ساخت ايران

چكيده 
زهر زنبورعسـل يكي ازمحصوالت مهم كلني زنبورعسـل اسـت كه براي درمان برخـي ازبيماري ها ماننـد ورم مفاصل (آرتريت )، 
رماتيسـم، تبخال وغيره از آن اسـتفاده مي شـود. در ايران دو دسـتگاه زهرگيري جهت اسـتفاده در خارج از کندو و داخل کندو 
ساخته شده است . در اين تحقيق تأثير استحصال زهرتوسط دستگاه هاي ساخت ايران روي برخي ازخصوصيات رفتاري و توليدي 
زنبورعسـل شـامل: رفتار تهاجمي، رفتارعمومي، بقا و پايداري ملكه         ها، توليد موم و شان سـازي ، راندمان توليد عسـل و راندمان 

استحصال زهر توسط دستگاه هاي زهرگيري و مقايسه آنها با هم انجام گرفت. نتايج نشان داد که:
۱ - استحصال زهر با دستگاه ابتكاري خارج از کندو روي رفتارتهاجمي  و توليد موم و شان سازي كلني هاي زنبورعسل در سطح ۱٪ و 
روي رفتار عمومي  در سـطح ۵٪ در مقايسـه با شاهد تفاوت معني داري دارد ولي روي ملكه كشي و راندمان توليد عسل در مقايسه 
با شـاهد تفاوت معني داري ندارد. همچنين ميزان اسـتحصال زهر با اين دسـتگاه داراي راندمان پائيني مي باشد و زحمت زيادي را 

براي استفاده كننده درزمان زهرگيري به دنبال دارد.
۲ - اسـتحصال زهر با دسـتگاه مرسوم داخل کندو روي رفتارتهاجمي، رفتارعمومي، توليد موم و شان سازي ، ملكه كشي و راندمان 
توليد عسـل درمقايسه با شاهد تفاوت معني داري ندارد.همچنين ميزان استحصال زهر با اين دستگاه داراي راندمان پائيني نسبت 

به دستگاه هاي مشابه خارجي است ولي زهرگيري با آن ساده و راحت مي باشد.
به طوركلي تأثير زهرگيري روي خصوصيات رفتاري و توليدي كلني هاي زنبور عسـل تا حدود زيادي بسـتگي به نوع دستگاه، روش 

استحصال زهر و احتماًال عوامل ديگر دارد.

كلمات كليدي: زهر زنبور عسل، استحصال، رفتار، توليد،دستگاه
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۴۵پژوهش و سازندگي

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

Pajouhesh & Sazandegi No:72 pp: 44-49

The effect of venom collection on some behavioral characteristics and honey yield of 
honey bee (Apis  melliferahoney bee (Apis  melliferahoney bee ( ) colonies and comparing venom collecting apparatuses made in Iran.
By: E.Gholamian, Scientific Board of Citrus Research Institute of Iran, Ramsar, Iran.
R.Ebadi, Prof of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Isfahan University of 
Technology, Isfahan, Iran.
G.Tahmasbi.Assistant Prof of Honey Bee and Silkworm Dept.Animal Science Reseach Institute of Iran.Karaj,Iran.
The bee venom is one of the important products of honey bee’s colony that is used for the cure of many diseases such 
as arthritis, rheumatism, herpes, etc. Two kinds of venom collector apparatuses,venom apparatus used out of the hive 
and venom apparatus used inside the hive, were made in Iran. In this research the effect of venom collection on some 
behavioral characteristics including: Defensive behavior, general behavior, queen’s stability,wax production and comb 
making, honey yield, and comparing the efficiency of venom collection by means of the above mentioned collector 
apparatuses were studied. 
Results showed that:
1.The venom collection by the venom apparatus used out of the hive had significant differences on the defensive 
behavior and wax production (α=1%) and general behavior (α=5%) in comparison with the control. This apparatus 
had no abnormal effect on survival and queen’s stability,honey yield, in comparison with the control. Also the rate of 
venom collection with this apparatus was low and had much trouble for the user during venom collection.
2.Venom collection by the venom apparatus used inside the hive did not show any negative effect on wax production, 
survival and queen’s stability and honey yield in comparison with the control. Also the rate of venom collection by this 
apparatus comparing with the similar foreign apparatus was low but the manner of venom collection by it is simple and 
have no trouble.
Generally, the effect of venom collection on the behavioral characteristics and honey production by honey bee colonies 
depends on the kind of apparatus, method of collection and probably other factors.

Keywords:Bee venom,Collection,Behavior,Yield,Apparatus 

مقدمه
ــاني كه درحقيقت از اين طريق بيشترين  ــل عالوه برگرده افش زنبورعس
ــاند بواسطه توليد فرآورده هايي مانند عسل، ژله  استفاده را به انسان مي رس
رويال، موم، زهر و غيره در صنعت داروسازي و بسياري از صنايع ديگر منشأ 

خدمات ارزنده اي است(۳)۰
ــتفاده بهينه  ــرفته با اس ــورهاي پيش صنعت زنبورداري در برخي ازكش
ــت كه موجب  ــل همراه اس زنبورداران ازمحصوالت مختلف كلني زنبور عس
ــردد. در حالي كه  ــره مفيد مي گ ــتر از اين حش ــودآوري بيش ــتغال و س اش
ــوده و اداره  ــل كلني متكي ب ــران عمدتًا به محصول عس ــورداري در اي زنب
ــك محصولي صورت مي گيرد. با توجه به  ــتم ت زنبورداري ها به صورت سيس
ــل مي باشد  ــل يكي ازفرآورده هاي مهم كلني زنبورعس اينكه زهر زنبور عس
ــتحصال زهر از  ــازي دارد، اس ــه درصنعت داروس ــادي از جمل ــرد زي وكارب
ــراي زنبوردار  ــوان منبع درآمدي ب ــل مي تواند به عن ــاي زنبور عس كلني ه
ــتحصال زهر و همچنين به كاربردن دستگاه هاي  ــوب گردد. توصيه اس محس
ــد تا زنبوردار با اطمينان و  ــب نيازمند تحقيق كامل روي آنها مي باش مناس

پشتوانه عملي  از دستگاه هاي استحصال زهر استفاده كند. درحال حاضر در 
دنيا مطالعه كمي  در زمينه تأثير استحصال زهر روي رفتار و عملكرد كلني 
ــل انجام گرفته است. در ايران نيز از نظرعلمي و تخصصي تحقيقات  زنبورعس

كافي صورت نگرفته است.
ــال ۱۹۵۴ شيوه شوك الكتريكي را براي  و Markovic و Markovic وMolnar   در س
ــل ابداع كردند(۱۱). با اختراع دستگاه جمع آوري  ــتحصال زهرزنبور عس اس
ــط Benton وMorse درسال ۱۹۶۳ نقطه عطفي درشيوه استحصال  ــط Bentonزهرتوس Bentonزهرتوس
زهر بوجود آمد در اين دستگاه با استفاده از شوك الكتريكي از هر ۲۰ كلني 

زنبور عسل يك گرم زهر خشك بدست مي آمد(۵).
 ،(۱۲)Moraz دستگاه هاي ديگري در دنيا توسط ساير محققين ازجملهMoraz دستگاه هاي ديگري در دنيا توسط ساير محققين ازجملهMoraz
ــكاران(۱۳)  وهم  Ryboc و   (۴)Branderburgo و   Antonio،(۱۴) Simics
ــاخته شده است . دراين ميان يكي از بهترين دستگاه ها توسط ري بك و  س
ــد كه قادر است در يك بار زهرگيري تا ۱۴۰ميلي گرم  همكاران ساخته ش

زهر از يك كلني زنبورعسل استحصال كند.
ــتحصال زهر روي بيولوژي زنبورعسل در مطالعاتي  در مورد تأثيرات اس
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شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

ــاهده گرديد كه  ــد مش ــال ۱۹۷۲ انجام ش ــط Galuszka  در س ــه توس ــط Galuszkaك ــه توس Galuszkaك
استحصال زهر تأثير سوئي روي فعاليت هاي عادي كندو ندارد(۱۰).

ــتگاه ساخت  ــاتي را با دس ــال ۱۹۹۵آزمايش Skubida و همكاران درس
ــع آوري زهر  ــه جم ــه گرفتندك ــد و نتيج ــام دادن ــكاران انج Ryboc وهم
ــدار توليدات  ــرورش نوزادان و مق ــا، ميزان پ ــي ه ــي و دوام كلن روي توانائ
ــتان گذارني۱ ــو ندارد اما روي زمس ــل،گرده، موم ) تأثيرس عمومي كندو(عس

كلني ها اثر منفي دارد(۱۵).
بحريني و همكاران با مطالعه اي كه روي دستگاه انتظاري خارج از کندو 
ــري در راندمان توليد  ــه گرفتند كه زهرگيري با آن تأثي ــام دادند نتيج انج

عسل كلني ها ندارد(۱).    
ــتگاه زهرگيري داخل کندو و خارج از کندو ساخته  در ايران نيز دو دس
ــده است كه تأثير زهرگيري توسط آنها روي بيولوژي و عملكرد توليدات  ش
ع نشده است. هدف قع نشده است. هدف قع نشده است. هدف  ــل ) مورد مطالعه وا كندو( به غير از راندمان توليد عس
ــي تأثير استحصال زهرتوسط دستگاه هاي ساخت ايران  از اين مطالعه بررس
روي خصوصيات رفتاري زنبورعسل شامل: رفتارعمومي، رفتارتهاجمي، بقاء 
ــل  ــي )، توليد موم كلني ها، راندمان توليد عس وپايداري ملكه ها (ملكه كش
كلني ها و مقايسه دو دستگاه ساخت ايران ازلحاظ سهولت كاربرد و راندمان 

توليد زهركلني ها مي باشد.

مواد و روش ها
اين مطالعه درمزرعه آموزشي و پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان واقع 
ــهراصفهان اجراگرديد. آزمايشات اين طرح  در۴۰ كيلومتري جنوب غربي ش
ــه كلني هاي آن  ــل اروپايي۲ ك ــال ۷۸-۱۳۷۷ روي زنبورعس به مدت دو س
ــتند براي مشخص كردن تأثير  ــتروت۳ قرار داش در داخل كندوهاي النگس
ــامل: بقاء  ــاري و عملكرد كلني ها ش ــر روي خصوصيات رفت ــتحصال زه اس
ــازي،  ــان س و پايداري ملكه ها، رفتارتهاجمي ، رفتارعمومي، توليد موم و ش
ــه دو دستگاه  ــل و همچنين راندمان توليد زهر و مقايس راندمان توليد عس

زهرگيري انجام گرفت. 
ــال اول همه كلني هاي مورد  ــات دراوايل تابستان س ــروع آزمايش درش
ــال بعد همه كلني  ــپس در فروردين س ــش داراي ملكه خواهري و س آزماي
ــل، تخم گذاري، ومقدار نوزادان  ها ازلحاظ ميزان جمعيت،گرده، ذخيره عس

يكسان گرديدند.

دستگاه هاي زهرگيري مورد استفاده عبارت بودند از
ــتگاه ابتكاري خارج از کندو که توسط محققين كشورطراحي  ۱ - دس
ــوك دهنده و قفس جمع آوري زهر  ــمت مجزاي ش ــده است: از دو قس ش
ــوك دهنده از يك ترانس كاهنده تشكيل  ــمت ش ــاخته شده است. قس س
ــل مي كند. همچنين داراي  ــده كه ولتاژ۲۲۰ولت را به ۲۱/۹ ولت تبدي ش
ــرار و ۷ ثانيه قطع  ــه برق ــرق را ۳ ثاني ــدكه جريان ب ــر مي باش ــك تايم ي
ــز از هركلني و در هر نوبت ۵ دقيقه بود.  ــدت زمان زهرگيري ني مي  كند.م
ــتفاده از برق ۲۲۰ ولت شهري با باطري اتومبيل  ــتگاه عالوه براس اين دس
ــانتي متر  ــس جمع آوري زهر به ابعاد ۴۲*۵۰*۵۸  س ــم كار مي كند.قف ه
ــت كه درروي آن مفتول هاي سيمي  به فاصله ۳/۵   و داراي بدنه چوبي اس
ــه هايي كه روي  ــت سيم ها هم شيش ــده است. درپش ــيده ش ميلي متركش
ــتقرمي گرديدكه زنبورها بعد از تحريك  ــلفون غذاكشيده مي شد مس آن س

ــوك الكتريكي نيش خود را وارد سلفون كرده و زهرخود  ــدن بوسيله ش ش
ــراي زهرگيري از  ــكيد. ب ــه بالفاصله مي خش ــه مي  ريختندك را روي شيش
ــتند استفاده  زنبوران پير كلني كه روي دو قاب كناري نزديك به بدنه هس
ــدند و سپس  ــدكه زنبورها از روي قابها به درون قفس تكانده مي ش مي ش
ــس از زهرگيري  ــال مي گرديد(۹،۸،۱). پ ــوك الكتريكي روي آنها اعم ش
ــتند و صفحات  ــده و زنبورها به كندوي خود باز مي گش ــتگاه باز ش در دس
ــه اي دستگاه جمع آوري زهر به آزمايشگاه برده مي شد و زهر از روي  شيش
ــه هاي در داركوچك ريخته وتوزين  ــيده و در شيش ــيله تيغ تراش آنها بوس

گرديده و نگهداري مي شد.
ــط يك شركت الكتريكي  ــتگاه مرسوم داخل کندو که توس ۲ - دس
ــوك دهنده و قاب  ــده است : ازدو قسمت ش ــاخته ش الگو برداري و س
ــوك  ــتگاه ش ــت. دس ــده اس ــكيل ش جمع آوري زهر و متعلقات آن تش
ــاژ ۲۲۰ولت را به ۲۳  ــت كه ولت ــده داراي يك ترانس كاهنده اس دهن
ــاب چوبي به ابعاد  ــل مي كند.قاب جمع آوري زهرنيز ازيك ق ولت تبدي
ــيم هايي به  ــاخته شده كه در روي آن س ــانتي متر س ۱/۵*۳۰*۴۰  س
ــده اند.  ــيده ش ــه فاصله ۷-۵ ميلي متركش ــي مترب ــت  ۰/۶ ميل ضخام
ــيم ها  هم يك صفحه شيشه اي به ابعاد  ۳۲*۲۳ سانتيمتر قرار  درزيرس
ــيده  ــلفون غذا كش ــه براي جلوگيري از آلودگي زهر روي آن س دارد ك
ــتفاده  ــري اتومبيل قابل اس ــا برق و باط ــتگاه مورد نظر ب ــد. دس مي ش
ــتگاه قاب جمع آوري زهر روي قسمت  ــت .براي زهرگيري با اين دس اس
ــپس در كندو را  ــد، س ــان ها در زير دركندو قرارداده مي ش ــي ش فوقان
ــتگاه پس از۲۰ دقيقه شوك  ــن ميگرديد. دس ــته و دستگاه روش گذاش
ــتگاه را از داخل  ــپس دس ــد. س ــورت خودكار خاموش مي ش دادن بص
ــگاه از روي صفحه  ــده درآزمايش ــتحصال ش كندو خارج كرده و زهر اس
ــه هاي كوچك در دار جمع آوري ،توزين  ــيده و درشيش ــه اي تراش شيش

و نگهداري مي شد.
ــاهد)  ــع آوري زهر و تيمارش ــتگاه جم ــات در۳ تيمار(دو دس آزمايش
ــد ولي  ــدي كلني ها انجام ش ــاري و تولي ــات رفت ــرارروي خصوصي و۵ تك
ــات زهرگيري  ــات موم بافي با ۳  تكرار انجام گرفت . دراين آزمايش مطالع
ــًا ۱۴مرتبه از تاريخ  ــدو هرهفته يك بار و مجموع ــتگاه داخل کن براي دس
ــهريورماه و براي دستگاه خارج از کندو هر ۱۴ روز يك بار  ۴ خردادتا ۲ ش
ــا ۲۵ مرداد با توجه به توصيه  ــوع ۷ مرتبه ازتاريخ ۳۰ خرداد ت و در مجم
ــكل زير  ــورد مطالعه به ش ــام و خصوصيات م ــتگاه ها انج ــازندگان دس س

اندازه گيري شد:

بقاء و پايداري ملكه ها
ــك هفته بعد ازعمل  ــراي اندازه گيري صفت بقاء و پايداري ملكه ها ي ب
ــع آوري  ــتگاه هاي جم ــط دس ــش توس ــاي موردآزماي ــري ازكندوه زهرگي
ــور ملكه ها ثبت  ــت وحضور و عدم حض ــورد بازديد قرارگرف ــا م زهر،كندوه

گرديد.
 رفتارتهاجمي

ــياه رنگ (به  ــي  از يك گلوله چرمي  س ــري رفتارتهاجم ــراي اندازه گي ب
ــفيد رنگ به طول يك مترآويزان  ــانتي متر)كه به يك ريسمان س قطر۳ س
ــد استفاده  بود و درجلوي دريچه پرواز به مدت ۶۰ ثانيه حركت داده مي ش
ــره ماده محرك  ــوران گلوله چرمي  را به چند قط ــراي تحريك زنب گرديد.ب

تأثير استحصال زهر روي برخي...
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۴۷پژوهش و سازندگي

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

ــتات آغشته كرديم .سپس تعداد نيش وارده به گلوله چرمي   ان- بوتيل- اس
شمارش گرديد و به عنوان رفتارتهاجمي  مورد استفاده قرارگرفت. اين عمل 

يك ساعت بعد از هر نوبت زهرگيري توسط دستگاه ها انجام شد(۱۶،۷).
رفتارعمومي

ــاعت بعد ازعمل زهرگيري  براي اندازه گيري رفتار عمومي كلني ها ۲ س
ــا توجه به رفتار زنبورها نمرات  ــك قاب زنبور از كندو خارج مي گرديد و ب ي

صفر(خيلي ضعيف) تا ۵(عالي) به شرح زيربه آنها داده مي شد(۶) 
ــيار آرام: موقعي كه در كلني را باز كرده و يك شان زنبور  ۵= عالي= بس
را خارج مي كنيم زنبور ها آرام باشند و از روي شان بلند و پخش نشوند ،در 

ضمن تهاجم نكرده و نيش نزنند.
ــيار  ــرايط فوق الذكر تعداد بس ــيار خوب= آرام: موقعي كه در ش ۴= بس

كمي از آنها شان را ترك كنند(كمتر از يك درصد).
۳= خوب= رفتار معمولي: موقعي كه در شرايط فوق الذكر حدود ۲ تا ۵ 

درصد زنبورها شان را ترك كنند و كمي آشفته شوند.
ــط= كمي غير عادي: موقعي كه در شرايط فوق الذكر حدود ۵  ۲= متوس
ــفته شوند،در ضمن در صدد  ــان را ترك كنند و آش تا ۱۰ درصد زنبور ها ش

نيش زدن هم برآيند و كمي از زنبورهاي داخل كندو به بيرون بيايند.
۱= ضعيف= رفتار نامناسب: موقعي كه در شرايط فوق الذكر بيش از ۱۰ 
ــفته شوند و نيش بزنند و زنبورهاي  ــان را ترك كنند و آش درصد زنبورها ش

داخل كندوها به بيرون پرواز كنند.
۰= خيلي ضعيف= رفتار خشن: موقعي كه در شرايط فوق الذكر اكثريت 
ــند. در ضمن  ــد و در صدد نيش زدن باش ــود را ترك كنن ــان خ زنبورها ش

زنبورهاي داخل كندو هم به همين حالت درآيند. 

مقدارعسل توليدشده
ــط هركندو از وزن كردن  ــل توليدشده توس براي اندازه گيري مقدارعس
ــد ، در شروع  ــل استفاده ش ــتخراج عس ــانهاي هركندو قبل و بعد از اس ش
ــل مانده در كندو ها جهت زمستان گذراني زنبوران  آزمايشات نيز مقدار عس
ــر  ــل كس ــت عس ــل توليدي كل كندو در  هنگام برداش ــبه و از عس محاس

گرديد(۱۸،۱۷). عسل توليد شده درشهريورماه برداشت شد.

راندمان استحصال زهر بوسيله دستگاه ها
ــد از هر بار  ــتگاه ها بع ــط دس براي اندازه گيري راندمان توليد زهرتوس
ــده از روي شيشه هائي كه روي  ــگاه زهركريستاليزه ش زهرگيري درآزمايش
ــيده و در داخل شيشه تميزي ريخته مي شد،  ــتگاه نصب شده بود تراش دس
ــه قادربه توزين  ــاس ۱(مدل متلراچ ال۵۲) ك ــط ترازوي حس ــپس توس س

ميلي گرم بود وزن مي گرديد.
ــا نمونه برداري اجرا  ــات  در قالب طرح بلوك كامًال تصادفي ب  آزمايش
ــد و ميانگين ها با آزمون دانكن مقايسه گرديد. براي نرمال نمودن توزيع  ش
داده هاي شمارشي از تبديل داده ها استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري هم 

با نرم افزار SAS انجام گرفت.
نتايج و بحث

تأثير استحصال زهر روي بقاء و پايداري ملكه ها
ــي كه درطول مدت زهرگيري ازتاريخ ۱۳۷۷/۳/۹ لغايت ۵/۲۴/ دربازديدهاي

ــي هيچ گونه  ۱۳۷۷ هرهفته يكبار ازكندوها انجام گرفت بين تيمارهاي آزمايش
ــي مشاهده نگرديد. بنابراين زهر گيري ازكلني ها باعث ايجاد رفتار غير  ملكه كش

عادي در زنبورها نمي   شود تا ملكه كشي به دنبال داشته باشد.

صفات اندازه گيري شده    

تيمار                                     تيمار                                     
          

ميانگين تعدادنيش وارده به 
گلوله چرمي درمدت يك دقيقه 

(رفتارتهاجمي)
نمره رفتارعمومي

  ( ۰تا ۵  )

ميانگين توليد عسل هر 
كلني در سال  

(كيلوگرم)

ميانگين توليد موم 
هر كلني در يكبار 

آزمايش (گرم)

شاهد
۴۵/٢/٣٣±٠٢a **۴/٨۴±٠/٣۶a *١/٨٧±١٣/٢٢a٩/٢۵±٠/٢۶a 

** ٣١b±١٣/١١/٨۶±١/٣٨a ۶ ۵٢b/٠±٣٧/٣/۶۵b ۴±۶۵/٠۵دستگاه زهر گيري خارج از کندو

 ۵۵±٠/٣١a/٨ ٠/٢a±۵٨/١٢ ۴٧a/٠±٢/۶۶a ۴/۶٧±۵٧دستگاه زهر گيري داخل کندو

توليدموم وشان سازي
ــان سازي در طول فصل زهرگيري  براي اندازه گيري توليد موم وش
ــده درقاب را وزن كرده و در  ــده ونصب ش هر هفته يك برگه موم آج ش
ــان بافته  ــپس وزن ش ــد، س ــاعت به كندو داده مي ش طول مدت ۴۸ س
ــوان مقدارتوليد موم  ــده وتفاوت وزن اين دو به عن ــبه ش ــده محاس ش

درنظرگرفته مي شد(۲).

تأثيراستحصال زهرروي رفتار تهاجمي كلني هاي زنبورعسل 
ــش وارده به گلوله  ــان مي دهد ميانگين ني ــه جدول ۱ نش همانطوري ك
چرمي  در مدت يك دقيقه كه نشان دهنده رفتارتهاجمي  است دركندوهاي 
ــدو  ۳/۶۵± ۶۵/۵ و دركندوهاي  ــارج از کن ــتگاه  خ ــده با دس زهرگيري ش
ــده با دستگاه داخل کندو  ۲/۶۶ ±۵۷ و درتيمار شاهد±۲/۳۳  زهرگيري ش
ــدكه بين دستگاه خارج از کندو با شاهد درسطح ۱٪ تفاوت  ۴۵/۰۲ مي باش

جدول ۱- تاثير زهرگيري بوسيله دستگاه هاي زهرگيري خارج از کندو و داخل کندو روي ميانگين رفتارتهاجمي، عمومي، توليد عسل و توليد موم كلني هاي زنبور عسل

( p>۰/۰۱ و  p>۰/۰۵) ٭و ٭٭  ميانگين هاي ارائه شده در هرستون كه در كنار آنها حروف مشابه وجود ندارد از نظر آماري به ترتيب در سطح ۰/۰۵ و ۰/۰۱ داراي تفاوت معني داري هستند
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پژوهش و سازندگي  ۴۸

شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

ــتگاه داخل کندو با شاهد تفاوت معني دار  معني دار وجود دارد. ولي بين دس
وجود ندارد.به نظر مي رسد زهرگيري بادستگاه خارج کندو با توجه به شيوه 
ــتگاه همراه است باعث  افزايش  زهرگيري كه با انتقال زنبورها به داخل دس
تحريك و تشديد رفتار تهاجمي  در زنبورها مي شود ولي دستگاه داخل کندو 
ــتگاه هاي معمول زهرگيري  ــيوه زهرگيري كه مشابه اكثر دس با توجه به ش
ــاب زهرگيري درداخل كندو و روي قاب ها  ــد(۱۴،۱۳،۵) و ق در دنيا مي باش

قرارمي گيرد تشديد رفتار تهاجمي  را به دنبال ندارد.

تأثيراستحصال زهرروي رفتارعمومي كلني هاي زنبورعسل
ــره رفتارعمومي  ــن نم ــان مي دهد ميانگي ــدول۱ نش ــه ج همانطوريك
ــدو  ۰/۵۴±۴/۳۷ و  ــارج از کن ــتگاه خ ــده بادس ــاي زهرگيري ش  دركندوه
ــاهد ۰/۳۶ ۴/۸۴±  ــدو  ۰/۴۷± ۴/۶۷  و درتيمارش ــل کن ــتگاه داخ دردس
ــتگاه خارج از کندو و شاهد تفاوت معني داري درسطح  مي باشدكه بين دس
۵٪ وجود دارد.اما بين دستگاه داخل کندو و شاهد تفاوت معني داري وجود 
ندارد. لذا زهرگيري با دستگاه خارج از کندو  سبب تحريك زنبورها شده و 
ــمت خشن شدن تمايل پيداكند  موجب مي گرددكه رفتارعمومي  كندو به س
ــتگاه داخل کندو چنين نيست وموجب تغييرقابل توجه در رفتار  ولي دردس

عمومي  زنبورها نمي شود.

تأثيراستحصال زهرروي راندمان توليد عسل كلني هاي زنبور عسل  
جدول ۱ نشان مي دهدكه ميانگين توليد عسل دركندوهاي زهرگيري 
ــتگاه داخل کندو  ــتگاه خارج از کندو  ۱/۳۸±۱۱/۸۶ و با دس ــده بادس ش
ــرم به ازاي هركلني  ــاهد۱/۸۷± ۱۳/۲۲ كيلوگ ۰/۲± ۱۲/۵۸ و درتيمارش
ــال  ــاوت معني داري باهم ندارند. بحريني و همكاران درس ــد كه تف مي باش
ــتحصال زهر با دستگاه  ــخص كردن تأثيراس ــي را براي مش ۱۳۷۴آزمايش

ــارج از کندو انجام دادند و نتيجه گرفتندكه زهرگيري  خ
ــل كلني هاي  ــد عس ــان تولي ــتگاه روي راندم ــن دس بااي
ــن تحقيق در  ــدارد. نتايج اي ــوئي ن ــل تأثير س زنبورعس
ــل با نتايج بدست آمده توسط بحريني و  مورد توليد عس

همكاران مطابقت دارد(۱).

تأثيراستحصال زهرروي توليد موم كلني هاي زنبورعسل
ــن توليد  ــه ميانگي ــان مي دهدك ــدول ۱ نش آمارج
ــارج از کندو  ــده با خ ــاي زهرگيري ش ــوم دركندوه م
ــل کندو  ۰/۱± ۸/۵۵ و  ــتگاه داخ ۰/۳۱±۶/۱۳ و با دس
ــه ازاي هركلني در  ــرم ب ــاهد ۰/۲۶ ±۹/۲۵ گ درتيمارش
ــارج از کندو   ــتگاه خ ــدكه بين دس يكبار آزمايش مي باش
ــاهد تفاوت معني داري درسطح ۱٪ وجود دارد  وتيمار ش
ــتگاه داخل کندو و شاهد تفاوت معني داري  ولي بين دس
وجود ندارد. علت كاهش موم بافي دركندوهاي زهرگيري 
شده با دستگاه خارج از کندو مي تواند اين باشدكه زنبورها 
ــوند و رفتار  ــمت رفتارتهاجمي كشيده مي ش ــتر به س بيش
ــاير  ــده و س عمومي  كلني ها نيز از حالت طبيعي خارج ش
فعاليت هاي كلني مثل توليد موم وشان سازي تحت تأثير 

قرار مي  گيرد.

برآورد راندمان جمع آوري 
زهرو ارزيابي دو دستگاه استحصال زهرساخت ايران

ميزان استحصال زهرتوسط دستگاه هاي تحت بررسي درشكل ۱ نشان 
ــط  ــري ازيك كندوي متوس ــك فصل زهرگي ــت. درطول ي ــده اس داده ش
ــتگاه خارج از کندو استحصال  ــل ۳۰/۵۴ ميلي گرم زهرتوسط دس زنبورعس
ــري ۴/۳۵ ميلي گرم  ــدو درهر بار زهرگي ــده كه ميانگين آن براي هركن ش
مي باشد. ميزان استحصال زهرتوسط دستگاه داخل کندو درطول يك فصل 
زهرگيري ازيك كندوي زنبورعسل ۱۵۳/۳ميلي گرم بوده است كه ميانگين 
ــد. ميزان  ــدو در هر بار زهرگيري  ۱۰/۹۵  ميليگرم مي باش ــراي هركن آن ب
ــتگاه هاي زهرگيري ساخت ايران نسبت به  ــتحصال شده توسط دس زهر اس
سايردستگاه هاي موجود درجهان كم مي باشد. زيرا كه ميزان زهر استحصال 
Bentonشده توسط دستگاه ساخت Bentonشده توسط دستگاه ساخت Benton وMorse وهمچنين Rybac و همكاران 
ــد (۵، ۱۳) .  در هر بار زهرگيري از يك كلني بيش از ۵۰ ميلي گرم مي باش
ــتحصال كم زهر توسط دستگاه خارج از کندو  اين است كه تعداد  دليل اس
زيادي زنبور درداخل دستگاه برروي هم انباشته مي شوند وشوك الكتريكي 
فقط روي زنبورهائي كه درتماس باسيم هستند اعمال مي شودكه اين حالت 
ــاهدات فخيم زاده كه زهرگيري خود را با اين دستگاه انجام داده است  بامش

مطابقت دارد(۹).
ــت كه باعث  ــتگاه ۳/۵ميلي متراس ــيم ها دراين دس همچنين فاصله س
ــود زنبورها به خوبي نتوانند به صفحه شيشه اي پشت آن نيش بزنند،  مي ش
ــيم ها بين ۵-۷  ــول موجود دردنيا فاصله س ــتگاه هاي معم درحاليكه دردس

ميلي مترمي باشد(۴،۵ ،۱۴،۱۳).
ــتحصال  ــزان كمي  زهراس ــم مي ــل کندو ه ــري داخ ــتگاه زهرگي دس
ــتگاه و همچنين كوتاه  ــك جداره بودن دس ــه علت آن مي تواند ت مي كندك
ــتگاه هاي مشابه خارجي  ــبت به دس بودن زمان زهرگيري (۲۰ دقيقه)  نس

شكل ۱- ميانگين مقدار زهر استحصال شده از كلني هاي زنبور عسل توسط

 دستگاه زهرگيري خارج از كندو و دستگاه زهر گيري داخل كندو در طول مدت زهرگيري

تأثير استحصال زهر روي برخي...
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شماره ۷۲، پاييز ۱۳۸۵

ــرم زهر در  ــت تا ۱۴۰ميلي گ ــتگاه Rybac قادر اس ــد. به طوري كه دس ــتگاه Rybacباش ــد. به طوري كه دس Rybacباش
ــتگاه Benton وMorse كه  ــل و دس ــتگاه Bentonيك بار زهرگيري از يك كلني زنبورعس ــل و دس Bentonيك بار زهرگيري از يك كلني زنبورعس
مي تواند ۱ گرم زهر از ۲۰ كلني زنبور عسل در يك بار زهرگيري استحصال 

نمايد(۱۳،۵).
ــتحصال زهركه از اواخر  نتايج ما در مورد دوره زماني حداكثر ميزان اس
خرداد ماه تا اواخر مرداد ماه مي باشد (شكل ۱) با نتايج بدست آمده توسط 
ــت دارد زيرا  اين محققين در  ــكاران . مطابق Skubida،. و Skubida،. و Skubida و  هم Galuszka
ــترين مقدار زهر زنبور عسل از خرداد  ــان دادند كه بيش تحقيقات خود  نش
ــت مي آيد(۱۲،  ــت بدس تا اواخر مرداد ماه زماني كه جمعييت كندو باال اس

.(۱۵
ــار زهرگيري تعدادي زنبور  ــتگاه زهرگيري خارج از کندو  در هر ب دس
كارگر را مي كشد كه در اول فصل كه زنبور جوان بيشتري به دستگاه منتقل 
مي شود بين ۲۰۰-۱۰۰ عدد و در اواخر فصل به كمتر از ۱۰۰ عدد در هر بار 
زهرگيري ميرسد. دستگاه زهرگيري داخل کندو در هر بار زهرگيري كمتر 
ــد. سيميكس معتقد است كه يك دستگاه خوب در هر  از ۵ زنبور را مي كش

بار زهرگيري نبايد بيش از  ۱۵-۵ زنبور بكشد(۱۴).
ــاده و راحت  ــتگاه زهرگيري داخل کندو س ــا اين دس ــري ب زهرگي
ــقات زيادي را  ــتگاه زهرگيري خارج از کندو  مش ــد ولي با دس مي باش
براي زنبوردار به دنبال دارد. دراين تحقيق مشخص گرديد اثرات منفي 
ــتگاه هاي  ــري روي رفتار و عملكرد زنبورها عمدتًا  مربوط به دس زهرگي
ــري خارج از کندو  ــتگاه زهرگي ــت. دس زهرگيري و روش زهرگيري اس
ــوم بافي اثرمنفي دارد و همچنين  روي رفتارتهاجمي، رفتارعمومي  و م
ــتگاه  ــت و زهرگيري با اين دس داراي راندمان پائين براي توليد زهر اس
ــتگاه زهرگيري داخل کندو اين مشكالت را  ــد ولي دس ــكل مي باش مش
ــتگاه هاي زهرگيري  ــوء دس ــدارد. لذا به منظور از بين بردن اثرات س ن
ــنهاد  ــتحصال زهر پيش ــل و همچنين افزايش راندمان اس روي زنبورعس
ــين  ــتگاه ها با همكاري مهندس ــتر روي اين دس مي گردد تحقيقات بيش
ــژاد زنبور مناطق مختلف  ــرايط آب وهوائي  و ن الكترونيك باتوجه به ش

ايران انجام گيرد.
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پاورقي ها
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