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 چكیده 

باشند كه در ايران تا هاي پرورش ملكه ميترين روشساعته جزو كاربردي 24هاي كلوآك برد و روش :زمینه مطالعاتی

كاربرد دو روش عملي پرورش ملكه  شدتالش  بررسيدر اين  :هدفحدودي پرورش دهندگان ملكه با آنها آشنا هستند. 

بررسي و مقايسه تاثير نوع روش بر درصد پذيرش الرو و مقدار ژله رويال توليدي از هر كندو و به منظور توليد ژله رويال 

كلني زنبورعسل داراي ملكه خواهري  30بود.  1395شرقي و زمان آن سال محل اجرا استان آذربايجان :کارروشد. وش

با طرح پايه  2×3آزمايش در قالب طرح فاكتوريل تويات يكسان به سه گروه بطور تصادفي تقسيم گرديد. يكساله و مح

كلني به روش كلوآك  10 ساعته، 24كلني به روش  10. انجام شدگيري دو فاكتور روش كار و زمان اندازهبا كامال تصادفي 

سلول پيوندي در هر كندو گذاشته شد. آزمايش در  45تعداد در نظر گرفته شد.  كلني به عنوان شاهد 10برد سازماندهي و 

كلني هاي شاهد به منظور روز سوم پيوند انجام شد.  ير تكرار شد. برداشت ژله رويالسه ماه متوالي ارديبهشت، خرداد و ت

پذيرش در تيرماه و باالترين ترين درصد نشان داد پايينها آناليز دادهنتايج  :نتایجمحاسبه هزينه فايده در نظر گرفته شد. 

در تير ماه آن و كمترين  ماه . بيشترين مقدار ژله رويال از هر كندو در ارديبهشت(P<05/0) افتدآن در خرداد ماه اتفاق مي

 24بيشتر از روش  (گرمميلي 66/262) كلوآك برد(. مقدار ژله رويال به دست آمده از هر سلول در روش P<05/0) بود

هزار  50000و  200(. با در نظر گرفتن قيمت هر كيلوگرم عسل و ژله به ترتيب P<05/0) بود گرم(ميلي 87/236) ساعته

نتايج حاصل نشان داد كه  :نتیجه گیری نهاییآيد. ريال درآمد اضافي از هر كندو به دست مي هزار 5/919ريال، مبلغ 

شرايط زنبورستان درآمد حاصل از كندوها را به ميزان قابل و ها اجراي هر كدام از اين روشها با توجه به قدرت كلني

  داد.خواهد توجهي افزايش 
 

 ساعته 24 ،زنبورعسل، ژله رويال، كلوآك بردپيوند زني، کلیدی:  واژگان
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 مقدمه 

 2ايآروارهو  1زيرحلقيژله رويال، ترشحات غدد 

روزه( است كه در داخل  4-15زنبوران كارگر جوان )

كندو براي تغذيه زنبور ملكه و الروهاي جوان مورد 

گيرد. ژله رويال تازه يك ماده كرمي استفاده قرار مي

اي ترش و گزنده بوده و شكل و سفيد رنگ با مزه

پيچيده است. بطور متوسط تركيبات شيميايي آن بسيار 

درصد  9-18درصد آب،  60-70اين ماده حاوي 

درصد چربي،  3-8درصد كربوهيدرات،  8-18پروتئين، 

و  Cهاي درصد خاكستر بوده و همچنين ويتامين 3-8/0

و ساير مواد فعال بيولوژيكي نيز در آن وجود  Bگروه 

 .(2012)بوگدانف  دارد

دانست ژله رويال يكي از هيچ كس نمي 19تا اواخر قرن 

محصوالت زنبورداري است. غذاي زنبوران كارگر، نر و 

و  1960هاي در دهه .(2012بوگدانف )ملكه متفاوت است 

 براي شناسايي ماده كليديتحقيقات متمركزي  1970

و رمبولد و الكنر  1965)رمبولد و دايتز  ملكه انجام گرفت

مواد تشكيل دهنده  در اين تحقيقات روشن شد كه (.1978

ها، اصلي غذاي ملكه و كارگران از جمله پروتئين

ها يكسان است اما ژله رويال ها و چربيكربوهيدرات

هاي بيشتري ها، نوكلئوتيدها و ويتامينداراي اسيدآمينه

است. الگوي اسيد چرب ژله رويال نيز با ژله كارگر 

هورمون جواني  (.1984)لركر و همكاران  متفاوت است

موجود در ژله رويال در تبديل شدن الرو به ملكه نقش 

همچنين معلوم شده كه تغذيه از  (.1987)رمبولد  دارد

و با  كز به مقدار كم باعث توليد كارگرفروكتوز و گلو

 شودمقادير زياد از اين قندها باعث توليد ملكه مي

 . فرضيه ديگري كه از نتايج(1988)آسنكوت و لنسكي 

كند كه پيشنهاد مي ،تحقيقات متفاوت حاصل شده است

ويسكوزيته صحيح ژله رويال همراه با تغذيه زياد 

)بوگدانف  باشندفاكتورهاي كليدي براي توليد ملكه مي

2012). 

                                                           
1 Hyppopharyngial 

هاي به دليل تغذيه با ژله رويال داراي تفاوتملكه 

ي تارو رف طول زندگي، مدت رشد و نموكي، مورفولوژي

اعجاب انگيز اثرات بيولوژيكي به دليل  است.با كارگران 

رود با ، انتظار ميبر روي زنبوران ملكه ژله رويال

ات مشاهده مصرف ژله رويال توسط انسان نيز اين اثر

 (.2012)بوگدانف شود 

به همين دليل بشر نيز شروع به استفاده از ژله رويال 

نمود. باور بر اين است كه اين ماده سيستم ايمني را 

كند، تحريك كننده سوخت و قويت و بدن را قوي ميت

بخشد، بر ريز را بهبود مي ساز است، فعاليت غدد درون

هاي عصبي مركزي و قلبي عروقي تاثيرات مثبتي سيستم

هايي مثل لوسمي، دارد. همچنين براي درمان بيماري

، فشارخون باال، كلسترول باال و ناباروري در سرطان

با  (.1996 و كرل 2005شاهينلر )مردان و زنان مفيد است 

و هاي توليد و استفاده افزايش تحقيقات در مورد روش

عسل، استفاده از پي بردن به خواص محصوالت زنبور

هاي غذايي و دارويي نيز در حال آنها به عنوان مكمل

نتيجه ژله رويال در بسياري از  باشد. درافزايش مي

كشورهاي جهان به عنوان يك محصول زنبورداري 

 (.2005)شاهينلر  شناخته شده است

كشور چين بزرگترين توليد كننده و صادر كننده ژله 

ساالنه بيش از يك  (.1996)كرل  رويال در جهان است

)چن و همكاران  شودتن ژله رويال در چين توليد مي هزار

كه قسمت عمده آن به ژاپن، اروپا و آمريكا صادر  (2002

هاي بعدي كره، تايوان و ژاپن و برخي شود. در ردهمي

آمار (. 1996)كرل  كشورهاي شرق اروپا قرار دارند

دقيقي از مقدار ژله رويال توليد شده در ايران وجود 

روز ه ندارد ولي آنچه مسلم است اين است كه روز ب

ماده ارزشمند در حال افزايش  تقاضا براي مصرف اين

 است. 

چين سيستمي طراحي شده است در دانشگاه زيجيانگ 

كيلوگرم  7/5گرم و ساالنه  150هر سه روز در آن كه 

 .(2002)چن و همكاران  شوداز هر كلني ژله برداشت مي

2 Mandibular 
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-و پر زنبوران عسل اصالح نژاد شدهدر اين سيستم از 

-تعداد سلولشود، از براي توليد ژله استفاده مي ،جمعيت

تجهيزات  ،مناسبو الروهاي با سن هاي پيوندي 

شود، با شناخت از ، تغذيه كمكي استفاده ميمخصوص

دوره هاي خاص مديريتي محيط و بكار بردن تكنيك

شود، زنبورداران با تمرين طوالني مي توليد ژله رويال

كنند، زياد مهارت زيادي در عمليات اجرايي پيدا مي

ها به منظور توليد ژله اصالح شده ها و قابساختار شان

هاي پرورش الروهاي مورد استفاده براي است و شيوه

 (.2002)چن و همكاران  پيوند بهبود يافته است

هاي ملكه ايجاد شده توان از سلولژله رويال را مي

ولي به  دهي برداشت نمودهاي در حال بچهتوسط كلني

عسل در حالت طبيعي ژله  زنبوران (2015) بوگدانفعقيده 

با مقايسه  (1379جواهري )نمايند. رويال كمي توليد مي

هاي طبيعي ساز با سلولهاي مومي دستتاثير سلول

ملكه زنبورعسل براي توليد ژله رويال به اين نتيجه 

ساز در  هاي مومي دسترسيد كه با استفاده از سلول

شود ولي برداشت ميگرم ژله  00/20شش مرحله جمعا 

گرم ژله توليد  17/9هاي طبيعي در اين مدت در سلول

شود. بنابراين براي توليد مقادير انبوه بايد مي

هاي زنبورستان را براي اينكار مجهز نموده و از سيستم

 پرورش ملكه مدرن استفاده نمود.

)پرستار(  سازهاي سلولبطور كلي سازماندهي كلني

ا توليد ژله رويال به دو دسته تقسيم براي پرورش ملكه ي

شود كه يكي از آنها روش كندوهاي بي ملكه و ديگري مي

باشد. البته بسته به امكانات و مهارت كندوهاي با ملكه مي

هاي ها به شيوهزنبورداران هر كدام از اين روش

شود و ممكن است در مواردي گوناگون اجرا مي

 (.1393)طهماسبي  شدهاي بينابيني وجود داشته باروش

بار توسط يك زنبوردار هلندي روش كلوآك برد اولين

بنام هري كلوآك ابداع گرديد. در اين روش ابتدا 

اي قرار گرفته هاي ملكه در يك وضعيت بي ملكهسلول

سپس در وضعيت حضور ملكه به رشد خود ادامه 

هاي اين تيمار بدين صورت زماندهي كلنيدهند. سامي

شود كه مابين دو ظبقه شبكه ملكه قرار داده انجام مي

گردد طبقه باال منتقل مي هاي نوزادان جوان بهشده و قاب

هاي خالي در طبقه پايين هاي شفيره و شانملكه، قاب

گردد. پس از چند ساعت يك پارچه بر روي مستقر مي

 180شبكه ملكه مابين دو طبقه قرار داده شده و كندو 

كه دريچه پرواز شود. بطوريده ميدرجه تغيير جهت دا

طبقه باال به سمت اصلي و دريچه پرواز طبقه پايين به 

هاي پيوندي گيرد. يك روز بعد قابسمت مخالف قرار مي

هاي الروي بجاي آنها در طبقه بااليي با برداشتن قاب

شود. يك روز بعد پارچه بين طبقات قرار داده مي

بقه در حالي كه شبه برداشته شده و ارتباط بين دو ط

-شود تا سلولبرقرار مي ،ملكه هنوز سر جاي خود است

 (.1391)تاج آبادي و بحريني  هاي ملكه رشد نمايند

هاي شروع ترين روش تشكيل كلنيرايجساعته  24روش 

كننده در زمان پرورش ملكه است. براي تشكيل اين 

 هاي يك طبقه قوي يا كلني دوتوان از كلنيها ميكلني

ها ملكه و همه طبقه استفاده كرد. در سازماندهي اين كلني

هاي تخم و الرو را از كندو خارج كرده و فقط قاب

هاي عسل باقي هاي شفيره در دو طرف و كنار قابقاب

ماند. در كندو بايد زنبوران جوان و يك قاب گرده نيز مي

 24تغذيه شود. كلني  %50وجود داشته باشد و با شربت 

اند تا احساس يتيمي در مبدون ملكه باقي ميساعت 

هاي پيوندي را زنبورهاي كارگر بوجود آيد. سپس قاب

 (. 1393)طهماسبي  توان به اين كندو منتقل كردمي

ترين كاربردي ساعته جزو 24هاي كلوآك برد و روش

باشند كه در ايران هم تا هاي پرورش ملكه ميروش

اين حدودي پرورش دهندگان ملكه با آنها آشنا هستند. 

هاي كشور قابل دو روش از نظر عملي در زنبورستان

ضمن بررسي و  شداجرا بوده و در اين طرح تالش 

مقايسه كاربرد دو روش عملي پرورش ملكه به منظور 

ها توليد ژله رويال امكان توليد ژله رويال از اين روش

توليد عسل بطور عملي نشان داده شده و در مرحله دوم 

مقايسه و  كلني هاي شاهد با كلني هاي تحت آزمايش

 . شودها ارائه تحليل اقتصادي از توليد ژله با اين روش
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 هامواد و روش

 مكان و زمان آزمایش

اين پروژه در زنبورستان شركت زيست فنآوران 

نژاد   كلني زنبورعسل 300زنبورعسل تبريز به ظرفيت 

لغايت  1394) انجام گرفت. در مدت اجراي پروژه 1ايراني

( اين زنبورستان در زمستان در منطقه گرمسيري 1395

)شوشتر و مسجد سليمان( و در بهار و  جنوب كشور

تابستان در منطقه سردسيري )آذربايجان شرقي( 

هاي استقرار داشت. پرورش ملكه به منظور توليد ملكه

انجام گرفت.  1394هري در ارديبهشت و خرداد خوا

به  1394هاي توليدي در طي بهار و تابستان ملكه

ها در هاي آزمايشي معرفي شد. آماده سازي كلنيكلني

ادامه يافت. مرحله اصلي آزمايش در  1394جريان سال 

هوراند -كيلومتري جاده اهر 45در دو منطقه  1395سال 

كليبر  -كيلومتري جاده اهر 25به عنوان مرتع ميانبند و 

 به عنوان مرتع ييالقي انجام گرفت.

 های آزمایشیدهی کلنیآماده سازی و سازمان

ابتدا به تعداد دو برابر مورد نياز ملكه خواهري ناتني 

 يهابه كلني 1394پرورش داده شد و در جريان سال 

هاي الزم ها مراقبتمورد آزمايش معرفي و از اين كلني

ها شماره گذاري فروند از اين كلني 30عمل آمد. تعداد به 

 1395بندي شد. در سال تايي تقسيم 10و به سه گروه 

ها تحت شرايط مديريتي يكسان نگهداري و نيز كلني

محتويات كندوها اعم از ميزان جمعيت، ذخاير شهد و 

 گرده و ميزان نوزادان اندازه گيري گرديد.

ي تيمار دو يعني روش كلوآك هابا توجه به اينكه كلني

هاي روش برد نياز به جمعيت بيشتري نسبت به كلني

افزودن تعدادي تالش شد با  ،چهار ساعته داشندبيست و 

قاب حاوي تخم، الرو و شفيره و زنبوربالغ از كندوهاي 

پشتيبان شرايط الزم براي برقراري كندوهاي دو طبقه 

تعداد هر كدام  .ودهاي تيمار كلوآك برد برقرار شدر كلني

ارائه  1از محتويات كندو در تيمارهاي مختلف در جدول 

شده است. براي اندازه گيري محتويات كندو اعم از 

نوزادان و ذخاير غذايي از يك قاب مدرج استفاده شد و 

سپس بر اساس تعداد قاب محاسبه شد. تعداد زنبوران 

 هاي پوشش داده شده توسط جمعيتبراساس تعداد قاب

 زنبوران بالغ محاسبه شد.

 هاي هر تيمار به شرح زير انجام گرفت:سازماندهي كلني

 ساعته 24روش  -های تیمار یكسازماندهی کلنی

هاي اين تيمار بدين طريق انجام شد كه سازماندهي كلني

پس از آن تمامي  24ها برداشته شد. ابتدا ملكه كلني

تمالي حذف هاي احتمام شاخون وهاي كندو بررسي قاب

 ها آماده براي استقرار قاب پيوندي شد.گرديد و اين كلني

 ردروش کلوآک ب -2ها تیمار سازماندهی کلنی

هاي اين تيمار بدين صورت انجام شد سازماندهي كلني

هاي كه مابين دو طبقه شبكه ملكه قرار داده شده و قاب

 هاينوزادان جوان به طبقه باال منتقل گرديد. ملكه، قاب

هاي خالي در طبقه پايين مستقر شد.  پس شفيره و شان

از چند ساعت يك پارچه بر روي شبكه ملكه مابين دو 

درجه تغيير جهت داده  180طبقه قرار داده شده و كندو 

شد، بطوريكه دريچه پرواز طبقه باال به سمت اصلي و 

دريچه پرواز طبقه پايين به سمت مخالف قرار گيرد. يك 

هاي پيوندي در طبقه بااليي با برداشتن روز بعد قاب

هاي الروي بجاي آنها قرار داده شد. يك روز بعد قاب

پارچه بين طبقات برداشته شده و ارتباط بين دو طبقه 

در حالي كه شبكه ملكه هنوز سر جاي خود است برقرار 

 هاي ملكه رشد نمايند.شد تا سلول

 سازماندهي كلني هاي تيمار شاهد بطور روتين

زنبورستان انجام شد و از اين كلني ها به عنوان شاهد 

 -براي مقايسه با كلني هاي دو تيمار فوق در مورد هزينه

  فايده توليد ژله رويال استفاده گرديد. 

  
 

                                                           
1 Apis mellifera meda 



 119                                                                                        ساعته بر تولید ژله رویال و تاثیر آن بر اقتصاد زنبورستان 24اثر روش کلوآک برد و 

 های آزمایشیگیری محتویات کندوها در کلنینتایج حاصل اندازه -1جدول 
Table 1- Results of hive content measurements in experimental colonies

Mean and standard deviation of hive contents 

Adult population Pupae Larvae Storage honey Storage pollen  

10.77±0.35 6.50±0.20 3.66±0.51 1.75±0.21 0.90±0.22 Control colonies 

8.89±0.55 4.36±0.40 2.97±0.53 1.06±0.19 0.57±0.11 24 hour method 

15.32±0.78 8.54±0.61 4.02±0.64 2.30±0.69 1.14±0.38 Cloak board method 

 

 عملیات پیوند

 هاي مومي و سوزن پيوند فلزي براي پيوند زدناز فنجانك

استفاده شد. الروهاي يك روزه هم سن الزم براي پيوند 

اي در داخل فقط يك كلني با گذاشتن شان خالي قهوه

 روز قبل از پيوند به دست آمد. 4مادري 

هاي پيوند زده براي تمام كندوهاي دو تيمار تعداد سلول

 تايي بود. 15سلول در سه رديف  45

 برداشت ژله رویال

هاي پيوندي از بعد از پيوند قاب ساعت( 72در روز سوم )

گذاري و به اتاق پيوند منتقل شد. كندوها برداشت و شماره

هاي هاي پذيرفته شده شمارش و ژله سلولتعداد سلول

هر كندو با استفاده از قاشق ژله به دقت برداشت و در 

آوري و در مجاورت يخ گرمي تيره جمع 35هاي شيشه

در آزمايشگاه مقدار ژله  خشك به آزمايشگاه منتقل شد.

صدم  به دست آمده از هر كندو با ترازو با دقت يك

گرم توزين شد. براي برداشت ژله رويال ابتدا نصف ميلي

هاي ملكه را با استفاده از چاقوي تيز كه با آب داغ سلول

گرم شد، برش داده سپس با استفاده از سوزن پيوند الرو 

انداخته شد. سپس با موجود در آن برداشته و دور 

استفاده از قاشق مخصوص ژله موجود در آنها بطور 

 كامل برداشته شد.

 گیریصفات مورد اندازه

در اين بررسي دو صفت درصد پذيرش الرو توسط هر 

كندو، ميزان توليد ژله رويال هر كندو و تاثير زمان بر 

 مده مورد ارزيابي قرار گرفت.آميزان ژله بدست 

 و روش آنالیز آماریتكرار آزمایش 

هاي ارديبهشت، خرداد اين آزمايش در سه مرحله و در ماه

بدين ترتيب آزمايش در قالب طرح  و تير تكرار شد.

ريزي شد. با طرح پايه كامال تصادفي پايه 2×3فاكتوريل 

ساعته(  24)كلوآك برد و  در اين طرح دو فاكتور روش كار

و تير( وجود  گيري )ارديبهشت، خردادو زمان اندازه

و روش  SPSSها با استفاده از نرم افزار داشت. داده

هاي خطي چندصفته آناليز شد. در اين مدل ماه و مدل

عنوان اثرات ثابت و درصد پذيرش، مقدار  به روش كار

ژله به دست آمده از هر كندو و ميانگين مقدار ژله به دست 

نظر قرار  آمده از هر سلول به عنوان متغيرهاي وابسته مد

  گرفتند. مدل آماري طرح عبارت بود از:
ij+ eij+ MS j+Si= μ + MijY 

 كه در آن:

- ijY ركورد به دست آمده براي هر صفت : 

- iM تاثير نوع روش : 

- jSتاثير زمان : 

- MSijاثر متقابل زمان در روش : 

- ije: خطا 

 نتایج

تاثیر روش مورد استفاده و زمان آزمایش بر درصد 

 پذیرش الرو

هاي به دست آمده نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده

ها در دو روش و سه براي صفت درصد پذيرش الرو كلني

ساعته  24بين دو روش كلواك برد و نشان داد ماه مختلف 

. اثر متقابل (P>05/0) دوشميدار ديده ناختالف معني

. ولي اين (P>05/0) دار نبودزمان در روش نيز معني

تاثير زمان آزمايش قرار گرفت و بين درصد صفت تحت 

 دار بودهاي مختلف اختالف معنيها در ماهپذيرش كلني

(05/0>P)دار بودن تاثير زمان بر درصد . به دليل معني

پذيرش الرو اقدام به مقايسه ميانگين با استفاده از آزمون 
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آورده شده  2دانكن گرديد كه نتايج اين آزمون در جدول 

  است.

دهد كه بيشترين درصد پذيرش الرو در نشان مي 2ل جدو

هرچند كه تفاوت بين درصد  ؛ماه خرداد اتفاق افتاده است

دار نيست. هاي خرداد و ارديبهشت معنيپذيرش در ماه

ولي در ماه تير درصد پذيرش افت قابل توجهي داشته و 

دار بوده هاي خرداد و ارديبهشت معنياختالف آن با ماه

 7200/78) ترين درصد پذيرش در تيرماهپاييناست. 

درصد(  2700/85) درصد( و باالترين آن در خرداد ماه

 اتفاق افتاد.

 

ز مقایسه میانگین درصد پذیرش انتایج حاصل  -2جدول 

با استفاده از آزمون دانكن  های مختلف آزمایشالرو در ماه

 درصد 5در سطح احتمال 

Table 2- Results of mean comparisons of acceptation 

percentage of grafted larvae in different months 

using Duncan’s test (p<0.05)    
Standard deviation Mean Month 

7.67 a83.5450 April- May 

7.25 a85.2700 May- June 

6.99 b78.7200 June- July 

 

مقدار ژله  تاثیر روش مورد استفاده و زمان آزمایش بر

 رویال بدست آمده از هر کندو

هاي حاصل از نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده

اختالف بين دو روش از  دادگيري اين عملكرد نشان اندازه

نظر مقدار كل ژله به دست آمده از هر كندو و همچنين اثر 

(. ولي در P>05/0) دار نيستمتقابل زمان در روش معني

با  (.P<05/0) دار به دست آمدزمان معنياينجا نيز تاثير 

دار بودن مقدار ژله رويال به دست آمده از توجه به معني

هاي مختلف آزمايش اقدام به مقايسه هر كندو در ماه

  آورده شده است. 3ميانگين گرديد كه نتايج آن در جدول 

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين نشان داد بيشترين مقدار 

گرم بر  7730/9) هر كندو در ارديبهشت ماهژله رويال از 

ولي تفاوت آن با مقدار ژله به دست  آمدكندو( به دست 

(. P>05/0) بوددار نآمده از هر كندو در ماه خرداد معني

گرم بر كندو(  3295/8) ماهكمترين مقدار ژله رويال در تير

هاي ارديبهشت و خرداد به دست آمده و تفاوت آن با ماه

 (.P<05/0) بوددار معني

 

ز مقایسه میانگین مقدار ژله رویال انتایج حاصل  -3جدول 

استفاده از  با های مختلف آزمایش)گرم بر کندو( در ماه

 درصد 5آزمون دانكن در سطح احتمال 
Table 3- Results of mean comparisons of the amount 

of royal jelly (gram/hive) in different months using 

Duncan’s test (p<0.05) 
Standard deviation Mean Month 

1.19 a9.7730 April- May 

1.51 a9.6120 May- June 

2.07 b8.3295 June- July 

 

-تایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار ژله )میلین -4جدول 

با استفاده از  های مختلف آزمایشگرم بر سلول( در روش

 درصد 5آزمون دانكن در سطح احتمال 

Table 4- Results of mean comparisons of the amount 

of royal jelly (mg/cell) in different methods using 

Duncan’s test (p<0.05) 
Standard deviation Mean Month 

30.87 b236.87 24 hour  

55.01 a262.66 Cloak board 

 

تاثیر روش مورد استفاده و زمان آزمایش بر مقدار ژله 

 رویال بدست آمده از هر سلول

نتايج حاصل از تجزيه واريانس ميانگين مقدار ژله رويال 

ها گرم( در روشبه دست آمده از هر سلول )بر حسب ميلي

هاي مختلف آزمايش نشان داد بين دو روش از و زمان

(. ولي P<05/0است )دار نظر اين صفت اختالف معني

هاي مختلف و همچنين اثر متقابل زمان در تفاوت ماه

  (.P>05/0دار به دست نيامد )روش معني

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين محاسبه مقدار ژله رويال 

به دست آمده از هر سلول در دو روش مختلف در جدول 

آيد كه مقدار ژله آورده شده است. از اين جدول بر مي 4

يال به دست آمده از هر سلول در روش كلوآك برد رو

ساعته  24گرم بر سلول( بيشتر از روش ميلي 66/262)

  باشد.گرم بر سلول( ميميلي 87/236)
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 های مختلف آزمایشگرم( و مقدار ژل هر کندو در تیمارها و زمانمیانگین درصد پذیرش، مقدار ژله هر سلول)میلی -5جدول 

Table 5- Means of acceptance percentage, amount of jelly per cell (mg), and amount of jelly per hive 

in different methods and periods of trial. 
 

Method Month Amount of jelly per hive Amount of jelly per cell Percentage of admission 

24 hour April -May 9.66 252.93 85.08 

 May -June 9.13 231.06 88.08 

 June -July 8.46 227.61 82.62 

Cloak board April -May 10.30 257.96 82.29 

 May -June 8.22 277.78 82.97 

 June -July 9.36 224.37 75.53 

 

 بحث

از نتايج اين آزمايش مشخص شد كه زمان تاثير زيادي 

و مقدار كل ژله به دست آمده از بر درصد پذيرش الرو 

گزارشات ديگر تاثير فصل و شرايط داخلي هر كندو دارد. 

لي  ،2005)شاهينلر  كنندت تاييد مياكندو را بر اين صف

 . به عقيده بوشالر و همكاران(1395علمي  و 2001 جيانك

( تعداد الروهاي پذيرش شده بستگي به عوامل 2013)

مختلفي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: كيفيت، قدرت و 

هاي پرستار، سن كارگران، سن مرحله رشد و نمو كلني

الرو پيوند شده، وجود يا عدم وجود ملكه در كلني پرستار 

و طول مدتي كه كلني پرستار بدون ملكه مانده است، 

هاي شروع كننده، تعداد و سرباز در كلنيوجود الر

هاي پيوند شده، توالي و روش پرورش. همچنين سلول

گذار براي موفقيت در پرورش ملكه شرايط محيطي تاثير

عبارتند از: رطوبت، حرارت و ذخاير غذايي كلني پرستار، 

جريان شهد، تغذيه كمكي، شرايط جوي و فصل. به عقيده 

درصد از  80يريتي خوب حداقل اين محققان در شرايط مد

رسد به الروها بايد مورد پذيرش قرار گيرد. به نظر مي

علت رعايت بسياري از شرايط الزم، در اين تحقيق درصد 

 (2000كومار و كومار ) پذيرش مناسبي حاصل شده است.

ميزان پذيرش الرو در زنبورعسل آسيايي را با استفاده از 

بدون ملكه بررسي كرده  ايروش شروع كننده تاريكخانه

و به اين نتيجه رسيدند كه در بهار ميانگين پذيرش 

درصد بوده و در پاييز كاهش  85الروهاي پيوند شده 

سلول پيوندي در هر  20يابد. البته اين محققان تعداد مي

دادند در حالي كه در آزمايش حاضر شروع كننده قرار مي

سلول(. همچنين  45) تعداد سلول پيوندي بيشتر از آن بود

اي بهترين شرايط را براي پذيرش روش تاريكخانه

سازد ولي اجراي آن نيازمند الروهاي پيوندي فراهم مي

هاي كشور فراهم امكانات خاصي است كه در زنبورستان

با مقايسه  (2010) حاتم و همكاران .كردن آن دشوار است

هيبريدهاي نژادهاي مختلف آپيس مليفرا با زنبوران بومي 

ساعته درصد  24نوار غزه به اين نتيجه رسيدند در روش 

-8يوند شده در هيبريدهاي كارنيوالن پذيرش الروهاي پ

درصد و  88-49هيبريدهاي ايتاليايي  درصد، 77

باشد. نژاد كارنيوالن مي درصد 59-8هيبريدهاي مصري 

تر و نژاد ايتاليايي نظر صفت پذيرش الرو در رده پاييناز 

)عبادي و احمدي  در رده باالتري از نژاد ايراني قرار دارد

 24با مقايسه دو روش  (1389) (. طهماسبي و همكاران1383

ساعته در پرورش ملكه به اين نتيجه رسيدند  4ساعته و 

دارى بطور معنى هســاعت 4پذيرش الرو در روش كه 

. كه در اين باشــدمى هســاعت 24روش بيشــتر از 

  .ساعته مورد استفاده قرار نگرفته است 4آزمايش روش 

ميانگين مقدار ژله برداشت شده از هر كندو در آزمايش 

گرم بود كه بيش از دو برابر آزمايش  77/19 (1395) علمي

شرايط  (2013) بوشالر و همكارانحاضر است. به عقيده 

مقدار ژله رويال توليدي هر كندو  تاثير زيادي بر جوي

انجام شده است. در اين  1395دارد. اين آزمايش در سال 

اي بود كه اصال مناسب سال شرايط آب و هوايي به گونه

براي پرورش ملكه و توليد ژله رويال نبود. تجربيات عيني 

مولف نشان داد كه الروهاي پيوند شده براي توليد ملكه 

دادند ولي غم اينكه درصد پذيرش بااليي نشان ميعلير
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شدند كه احتماال ناشي تعداد كمي از آنها تبديل به ملكه مي

 از فقر غذايي به ويژه كمبود گرده مغذي در طبيعت بود.

در بررسي هيبريدهاي مختلف  (2010) حاتم و همكاران

نژادهاي معروف با زنبوران بومي نوار غزه به اين نتيجه 

رسيدند كه ميزان ژله بدست آمده از هر كندو در 

هيبريدهاي كارنيوالن، ايتاليايي و مصري به ترتيب 

گرم است و خاطر نشان كردند  519/0و  966/0، 141/1

د ژله رويال بهتر كه هيبريد كارنيوالن از نظر مقدار كل تولي

كند. تعداد الروهاي پيوند شده از ساير هيبريدها عمل مي

سلول و روش مورد  48به هركلني در آزمايش اين محققان 

 ساعته بوده است.  24استفاده روش 

ساعته اصالح شده در  4با استفاده از روش  (1395) علمي

سه مرحله سه روزه از هر سلول پيوندي بطور ميانگين 

يلي گرم ژله رويال به دست آورد كه نزديك به م 274

روش كلوآك برد مورد استفاده در اين آزمايش است. 

گزارشات ديگر حاكي از آن است كه حداكثر مقدار ژله 

ميلي گرم  300الي  250مورد انتظار از هر سلول پيوندي 

(. 2005و موتسارس و همكاران  2012)بوگدانف  باشدمي

بطور ميانگين از هر سلول پيوندي  (1999كومار و كومار )

گرم ژله بدست آوردند كه كمتر از ميلي 9/202سه روزه 

باشد. گونه مورد استفاده براي توليد آزمايش حاضر مي

ژله در آزمايش اين محققان سرانا بوده كه از نظر 

باشد. به خصوصيات توليدي متفاوت از گونه مليفرا مي

ليل داشتن تركيب رسد روش كلوآك برد به دنظر مي

جمعيتي مناسب از جمله نسبت الرو به كارگر، داشتن ملكه 

و ميزان كل جمعيت زياد براي به دست آوردن بيشترين 

 مقدار ژله از هر سلول كارآيي بيشتري دارد.

هاي آزمايشي اين يكي از مزاياي توليد ژله رويال از كلني

هاي مورد استفاده براي توليد ژله بود كه هيچكدام از كلني

رويال بچه ندادند. ميانگين تعداد سلول پذيرش شده در كل 

درصد بود.  51/82زمان و تيمارهاي آزمايش به ترتيب 

ميانگين مقدار ژله به ازاي هر سلول در هر مرحله از هر 

گرم بر سلول( بود. كه از اين نظر )ميلي 76/249كندو 

ر وضعيت مناسبي قرار داشتند و هاي اين آزمايش دكلني

گزارشات ديگر حاكي از آن است كه حداكثر مقدار ژله 

گرم ميلي 300الي  250مورد انتظار از هر سلول پيوندي 

. ميانگين مقدار ژله (2005)موتسارس و همكاران  باشدمي

ها و تيمارهاي رويال توليد شده از هر كندو در كل زمان

  بود.در يك بار برداشت ندو گرم بر هر ك 24/9آزمايشي 

گيري شد به طوري ميزان توليد عسل سه گروه كندو اندازه

هاي شاهد، روش كه ميانگين مقدار توليد عسل در كلني

و  50/16، 05/14ساعته به ترتيب  24كلوآك برد و روش 

داري كيلوگرم بود كه از اين نظر هيچ تفاوت معني 60/14

اين آزمايش بطور ميانگين ها وجود نداشت. در بين گروه

ال به دست آمد كه معادل گرم ژله روي 39/26از هر كلني 

)با در نظر گرفتن  باشدهزار ريال مي 5/1319 ريالي آن

ي توليد ژله هزار ريال(. هزينه فايده 50قيمت هر گرم ژله 

هاي آزمايشي محاسبه گرديد كه با در رويال براي كلني

 200عسل و ژله به ترتيب  نظر گرفتن قيمت هر كيلوگرم

ريال  هزار 5/919، مبلغ ريالميليون  50و هزار ريال 

 آيد.درآمد اضافي از هر كندو به دست مي

در حالت كلي نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد درصد 

پذيرش الرو و مقدار ژله رويال توليد شده از هر كندو در 

توليد شده هر دو روش قابل قبول است. مقدار ژله رويال 

 24از هر سلول در روش كلوآك برد بيشتر از روش 

ساعته است و در حالت كلي استفاده از روش كلوآك برد 

 24براي توليد ژله رويال به داليل زير نسبت به روش 

 تر است:ساعته قابل توصيه

در اين روش مقدار ژله رويال بيشتري از هر سلول به 

آيد. نيازي به حذف ملكه نبوده و كلني روند دست مي

 نمايد. طبيعي رشد خود را طي مي

در حالت كلي توليد ژله رويال با استفاده از هر كدام از 

شود هاي فوق باعث افزايش درآمد زنبورداران ميروش

كه از نظر مقدار توليد عسل و نتايج اين آزمايش نشان داد 

داري وجود بين سه گروه كلني ازمايشي تفاوت معني

ها مي توان بدون ندارد بنابراين با استفاده از اين روش

هيچ نگراني به توليد ژله رويال پرداخت. مزيت ديگر توليد 

ها به منظور توليد ژله ژله رويال اين است كه وقتي از كلني
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به دليل بازديد زياد و برآورده شود رويال استفاده مي

عسل )پرورش ملكه( تمايل كردن نيازهاي ذاتي زنبوران 

 شود.دهي آنها نيز كم ميبه بچه

 

 )اعداد به هزارریال( ی برداشت ژلهفایده -ی هزینهمحاسبه -6جدول 

Table 6- Cost- income calculation of harvesting royal jelly (thousand rial) 

Minor budgeting for one hive per year (thousands rials) 
Added costs Added incomes 
Fix costs Royal jelly production 1319.5 

Depreciation 

Grafting comb 60    
Grafting tool 10    
Jelly spoon 
Grafting cell 

10 
100 

   

Variable costs     

 Worker 200    

 Wax 60    
Decreased income Decreased costs 

A Total 440 B Total 1319.5 
 (A-B) Variation in pure income  919.5 

 

الزم است از همكاري صميمانه  تشكر و قدر دانی:

همكاران بخش تحقيقات علوم دامي مركز تحقيقات و 

آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي و 

شركت دانش بنيان زيست فنآوران زنبورعسل تبريز در 

  اجراي اين آزمايش تشكر و قدرداني شود.
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Introduction: Royal jelly is a secretion of mandibular and hyppopharyngial glands of young (ages 

4-15) worker honey bees that is used to feed larvae in the first three days of their lives and queen 

during its entire life (Bogdanov 2012). Today, production of royal jelly and its usage by human is 

increasing as well as improving methods of production. China is the greatest producer of royal jelly, 

because they use high royal jelly producing lines and specific equipment and experienced beekeepers 

in the process (Krell 1996; Chen et al. 2002). No data is existing about the amount of royal jelly 

production in Iran, otherwise its consumption is increasing. Naturally, it is possible to harvest royal 

jelly from natural queen cells in swarming period of colonies, but at this way the amount of harvested 

royal jelly is very low. Colack Board and 24 hour methods are the most common methods for yielding 

bee queen in Iran, but their usage in royal jelly production have not been yet examined. So, this 

experiment was conducted in order to survey and compare these two methods of royal jelly production 

and determine the effect of this method on the acceptance of grafted cells and the amount of royal 

jelly harvested from each grafted cell and hive. In the second stage, honey productions of control 

colonies compared with experimental colonies and economic analysis of royal jelly production with 

these two methods are presented. 

Material and methods: This experiment was carried out in honey bee colonies (Apis mellifera meda) 

of East Azarbaijan province in 2016. We used 30 honey bee colonies headed by one year old sister 

queens and the same contents of the hive and then, they were randomly divided into three groups. 

Experimental design was 2×3 factorial based on CRD, which had two factors including method and 

period. Ten colonies were organized as 24 hour protocol, 10 as cloack board method, and 10 untreated 

colonies as control. For this reason, 45 grafted cells were added into each hive. Experiment was 

repeated three times in May, June, and July. Royal jelly was gathered in the 3rd day after grafting. 

Number of accepted cells was counted and the amount of royal jelly production from each cell was 

measured. as Also, the total amount of royal jelly production by each hive was calculated. Linear 

multiple trait model was used to analyze data. Statistical model was: Yij= μ + Mi + Sj + MSij + eij; 

where: Yij = record of each trait, μ = overall mean, Mi = effect of method, Sj = effect of month, MSij 

= interaction effect of method and month, eij = experimental error. The cost-income of the royal jelly 

production was calculated for the test colonies, considering the price of each kilogram of honey and 

jelly, 200 thousand Rials and 50 million Rials, respectively.   
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Results and discussion: Results showed that there was no significant difference between two 

methods in acceptation rate of grafted larvae. The interaction between two factors (working method 

and time) was not also significant. But, there was a significant difference between the months in 

acceptation rate; so that, mean comparisons showed the lowest larvae acceptance in July (%78.7200) 

and the highest in June (%85.2700). No significant difference was observed between two methods 

based on total royal jelly production from each hive. Also, the interaction between two factors 

(working method and time) was not significant. However, the effect of time was significant; so that, 

the maximum amount of royal jelly production from each hive was occurred in May (9.7730 g/hive) 

and the minimum in July (8.3295 g/hive). The amount of royal jelly production from each cell in 

different amounts was not significantly different. Also, the effect of method and amount interaction 

was not significantly different. But amount of royal jelly harvested from each cell significantly 

affected by method; so, the amount of royal jelly per cell in cloack board method was more than 24 

hours method (262.66 and 236.87 mg/cell, respectively). Cost-Income calculation showed that, by 

production of royal jelly, we can add 919.5 thousand Rials to the income from each hive.   

Considering the results of this study and other related reports (Sahinler 2005; Le Jiang 2001; and 

Elmi 2016), month and season had a considerable effect on royal jelly production. Colony internal 

contents (brood and food area and population) and external condition (honey and pollen flow) are 

varying with season (Buchler et al. 2013). Larvae acceptance and the amount of royal jelly could be 

affected by each of these factors. Larvae acceptance in this study was higher than other related reports 

(Kumar and Kumar 1999). Mean of royal jelly per hive in current research was lower than that of 

other report (Elmi 2016). It seems that environmental factors affected this trait. Due to climate 

situations followed by poor nutritional pollens in the nature, there was a decline in breeding quality 

of queens at the year of experiment. Mean of royal jelly production per cell was nearly the same as 

other related reports (Elmi 2016; Bogdanov 2012). Considering amount of royal jelly per cell, it seems 

that Cloack Board method is preferable to the 24-hour method. One of the advantages of the Royal 

jelly production on the experimental colonies was that none of the colonies had swarmed. Also, there 

was no significant difference between groups in honey production of three groups, and royal jelly 

production had not negative effect on the amount of honey production. Therefore, royal jelly 

production can be achieved by beekeepers to increase their income.  

Conclusions: Generally, the results of this study showed that the percentage of larvae acceptance and 

the amount of royal jelly produced from each hive are acceptable in both ways. The amount of the 

royal jelly produced from each cell in the Cloack Board method is greater than the 24 - hour 

procedure, and the use of the Cloack Board method to produce royal jelly can be more advisable 

under the 24 h method, because: the amount of royal jelly are obtained from each cell is high and 

there is no need for the removal of the queen and the colony develops normally. Furthermore, 

production of royal jelly would increase the beekeepers income by using any of the above methods 

without any negative effect on honey yield, and it has a positive effect on swarming tendency of 

colonies. 
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