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 چکيده

 منظوربهاین تحقیق  هدف:. باشدمیامروزه تولید ژله رویال بخشی از صنعت زنبورداری  مطالعاتي:زمينه 

ارای دکلنی  20برای این کار  روش كار:بررسی امکان تولید ژله رویال در سیستم زنبورداری کشور انجام شد. 

شاهد  هایکلنی وه تقسیم گردید.تصادفی به دو گر طوربهو با شرایط داخلی یکسان  ملکه یك ساله خواهرناتنی

های ز روشگروه دوم با استفاده از تلفیقی ا هایکلنیشاخون چینی شد.  جلوگیری از بچه دهی، منظوربه

، با هاکلنیدهی شدند. به این سازمان ساعته برای پرورش ملکه  4برای کنترل بچه دهی و روش  مورداستفاده

و در  شدهدادههای پیوندی  ، در سه مرحله سلولشدمیهر مرحله داده تغییراتی که در محل محتویات کندو در 

در  يج:نتااز هر کندو ثبت گردید.  تولیدشدههای پذیرش شده و مقدار تولید ژله  پایان هر مرحله، تعداد سلول

از هر سلول  شدهبرداشت، مقدار ژله رویال عدد 1/216 شدهپذیرشمجموع سه مرحله، میانگین تعداد سلول 

با  هادادهحلیل تجزیه و ت بود. گرم 33/59از هر کندو  شدهبرداشتو مقدار ژله رویال  گرممیلی 67/273پیوندی 

نتيجه دارد. بین دو گروه وجود ن داریمعنیمیزان تولید عسل اختالف  ازنظرنشان داد که  tاستفاده از آزمون 

از بچه  آزمایش نشان داد که با اجرای این شیوه ضمن جلوگیریکلی نتایج حاصل از این  طوربه گيري نهايي:

 برداشت نمود. هاکلنیژله رویال از  توجهیقابلمقدار  توانمی هاکلنیدادن 
 

 زنبورعسل، بچه دهی، ژله رویال، پیوند زنی و پرورش ملکه.كليدي:  واژگان

 
 مقدمه

ترشحات غدد هیپوفارینژیال و  ژله رویال،

روزه( است  4-15ماندیبوالر زنبوران کارگر جوان )

که در داخل کندو برای تغذیه زنبور ملکه و الروهای 

. ژله رویال تازه گیردمیقرار  مورداستفادهجوان 

و  ترشای مزهیك ماده کرمی شکل و سفید رنگ با 

 بوده و ترکیبات شیمیایی آن بسیار پیچیده گزنده

درصد  60-70متوسط این ماده حاوی  طوربهاست. 

درصد  8-18درصد پروتئین،  9-18آب، 

درصد  8/0-3درصد چربی،  3-8کربوهیدرات، 

و  Bو گروه  C هایویتامینخاکستر بوده و همچنین 

سایر مواد فعال بیولوژیکی نیز در آن وجود دارد 

 .( 2012بوگدانف )

اینکه ژله رویال یك غذای پایه برای زنبوران  باوجود

است، بشر نیز مدتها است که از آن استفاده 

. این ماده در اوایل به دلیل گران بودن فقط نمایدمی

ولی به دلیل  گرفتمیثروتمندان قرار  مورداستفاده

آن روبه کاهش  قیمت افزایش تولید در چین و جهان،
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. باور بر گیردمیعمومی قرار  مورداستفادهبوده و 

این است که این ماده سیستم ایمنی را تقویت و بدن 

سوخت و ساز ی ، تحریك کننده کندمیرا قوی 

، بر بخشدمیاست، فعالیت غدد درون ریز را بهبود 

عصبی مرکزی و قلبی عروقی تاثیرات  هایسیستم

مثبتی دارد. همچنین برای درمان بیماریهایی مثل 

ون باال، کلسترول باال و لوسمی، سرطان، فشارخ

شاهینلر،  ) استو زنان مفید  ناباروری در مردان

افزایش تحقیقات در مورد  با (. 1996و کرل،  2000

تولید و استفاده و پی بردن به خواص  هایروش

 عنوانبه هاآنمحصوالت زنبور عسل، استفاده از 

غذایی و دارویی نیز در حال افزایش  هایمکمل

نتیجه ژله رویال در بسیاری از . در باشدمی

یك محصول زنبورداری  عنوانبهکشورهای جهان 

 (. 2005شاهینلر،  ) استشناخته شده 

 شدهطراحیچین سیستمی در دانشگاه زیجیانگ 

 7/5گرم و ساالنه  150هر سه روز در آن است که 

چن و  ) شودمیکیلوگرم از هر کلنی ژله برداشت 

زنبوران عسل در این سیستم از  .( 2002همکاران، 

برای تولید ژله استفاده  پرجمعیتو  اصالح نژاد شده

و الروهای با پیوندی  هایسلولتعداد ، از شودمی

، تغذیه کمکی تجهیزات مخصوص ،مناسبسن 

، با شناخت از محیط و بکار بردن شودمیاستفاده 

 دوره تولید ژله رویالخاص مدیریتی  هایتکنیك

، زنبورداران با تمرین زیاد مهارت شودمیطوالنی 

، ساختار کنندمیزیادی در عملیات اجرایی پیدا 

است  شدهاصالحتولید ژله  منظوربه هاقابو  هاشأن

برای  مورداستفادهپرورش الروهای  هایشیوهو 

 (.2002چن و همکاران، ) است بهبودیافتهپیوند 

 ایجادشدهملکه  هایسلولاز  توانمیژله رویال را 

 در حال بچه دهی برداشت نمود هایکلنیتوسط 

( زنبوران عسل در 2015) بوگدانفولی به عقیده 

 .نمایندمیحالت طبیعی ژله رویال کمی تولید 

مومی  هایسلول تأثیر( با مقایسه 1379) جواهری

طبیعی ملکه زنبورعسل برای  هایسلولبا  سازدست

د که با استفاده از تولید ژله رویال به این نتیجه رسی

 جمعا  در شش مرحله  سازدستمومی  هایسلول

 هایسلولولی در  شودمیگرم ژله برداشت  00/20

 .شودمیگرم ژله تولید  17/9طبیعی در این مدت 

برای تولید مقادیر انبوه باید زنبورستان را  بنابراین

پرورش  هایسیستممجهز نموده و از  این کاربرای 

 ملکه مدرن استفاده نمود.

برای پرورش ملکه یا  هاکلنی دهیسازمان طورکلیبه

که یکی  شودمیتقسیم  دودستهتولید ژله رویال به 

روش کندوهای بی ملکه و دیگری کندوهای  هاآناز 

. البته بسته به امکانات و مهارت هستبا ملکه 

 هایشیوهبه  هاروشاز این  هرکدامزنبورداران 

و ممکن است در مواردی  شودمیگوناگون اجرا 

طهماسبی ) باشدبینابینی وجود داشته  هایروش

1393). 

افزایش تولید و عرضه ژله رویال در  باوجود

زنبورداران ایران  متأسفانهکشورهای مختلف جهان، 

آشنایی  باارزشتولید انبوه این ماده  هایتکنیكبا 

ردن این امر در نهادینه ک منظوربهکافی ندارند. 

 ایساده هایشیوهبا ارائه  توانمی زنبورستان ها

که دارای مزایای دیگری نیز باشند تولید این 

یکی از  مثال  محصول را به زنبورداران ترویج نمود. 

 هستزنبورداران کشور  گریبان گیرمشکالتی که 

زنبورعسل  هایکلنیباال بودن میزان بچه دهی در 

در  هاکلنی. بچه دهی باعث تضعیف هستکشور 

 تبعبهفصل جریان اصلی شهد شده و تولید عسل و 

. دهدمیکاهش  شدتبهآن درآمد زنبورداران را 

بوده  کاربی تقریبا زنبوران عسل در زمان بچه دهی 

 .دهندنمیو فعالیت مفیدی انجام 

دهی از چندین روش برای کنترل بچه زنبورداران

ملکه،  هایسلولتخریب  ازجمله ندنمایمیاستفاده 
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تعویض ملکه، گرفتن بچه مصنوعی، افزایش فضای 

کندو، ایجاد تهویه مناسب در کندو و تبدیل کندوی 

در  متأسفانهشاخون زده به سیستم دو ملکه که 

اغلب موارد تالش زنبورداران با موفقیت همراه 

بر روی  بامطالعه. ایده اولیه این تحقیق نیست

به  هاآندهی و تبدیل هدر حال بچ هایکلنی

گرفت. این سیستم  نشاءت ایملکه دو هایسیستم

برای جلوگیری از بچه دهی ( 1985توسط براون )

( 1383) رانییپیراو  شدهابداعملکه  تعویض و هاکلنی

های اردبیل بکار نیز همین روش را در زنبورستان

در حال بچه  هایکلنی. در این سیستم برده است

دهی را شاخون تراشی کرده و داخل کندو را طوری 

که در طبقه پایین فقط ملکه و  نمایندمی دهیسازمان

در حال تولد و فضای کافی برای  هایشفیره

را به  هاتخمملکه بوده و کلیه الروها و  ریزیتخم

و فقط یك سلول ملکه  نمایندمیطبقه باال منتقل 

. مابین طبقات از گذارندمی روباز را در آن باقی

. پس از تولد ملکه و گرددمیاستفاده  یکپارچه

در  دوطبقهآن در طبقه باال  ریزیتخمو  گیریجفت

و ضمن جلوگیری از بچه دادن ملکه  شدهادغامهم 

. این روش مزایای گرددمیجدید نیز در کندو مستقر 

حفظ جمعیت کندو و  هاآن ترینمهمزیادی دارد که 

تا زمان فروکش  هاکلنی. اما این هستیض ملکه تعو

ملکه جدید فعالیت  گیریجفتکردن تب بچه دهی و 

چندانی ندارند و علیرغم وفور شهد و گرده در 

طبیعت تولید چندانی ندارند. به این دلیل در این 

تحقیق تالش شد از این وضعیت به نفع تولید ژله 

یش با شود که خوشبختانه آزما گیریبهرهرویال 

موفقیت همراه بود و منجر به تولید ژله رویال از این 

 گردید. هاکلنیسیستم و افزایش درآمد از 

 

 

 

 هاروشمواد و 

کلنی از زنبورستان  20برای انجام این تحقیق 

زنبورعسل تبریز که دارای  آورانفنشرکت زیست 

 طوربهخواهر ناتنی بودند، انتخاب و  سالهیكملکه 

تصادفی به دو گروه تقسیم گردید. این زنبورستان 

و  شدهاقعومیانه  -آبادبستانکیلومتری جاده  15در 

زمان بررسی از اواسط خرداد لغایت اواخر تیرماه 

بود. این کندوها در شروع آزمایش  1392سال 

قاب  3/17میانگین دارای  طوربهبوده و  دوطبقه

 5قاب گرده و  3/2قاب نوزاد،  425/7زنبور بالغ، 

معلوم شد که مابین دو  tقاب عسل بودند. با آزمون 

 داریمعنیاین فاکتورها اختالف  ازنظرگروه کندو 

 (.1جدول ) نداردوجود 

شاهد در سه مرحله، به  عنوانبهگروه اول  هایکلنی

از بچه  درنهایتروز، شاخون چینی و  5 یفاصله

گروه دوم با  هایکلنیممانعت شد.  هاآندهی 

بچه دهی مورد عملیات زیر  عالئممشاهده اولین 

قرار گرفتند. ابتدا تمامی شاخون های احتمالی چیده 

براون  یشدهاصالحشد. سپس با استفاده از روش 

شد که در  دهیسازمان( داخل کندو طوری 1985)

 هایقاباز روی  قبال  که ) جوانطبقه پایین زنبوران 

پالستیك تکان داده و نوزادی بر روی یك 

قاب  2قاب شفیره،  4 عالوهبه بود( شدهآوریجمع

 2قاب عسل و فضای خالی برای استقرار  2گرده، 

قاب پیوندی وجود داشته باشد. هیچ تخم و الروی 

نباید در این طبقه موجود باشد. در طبقه باالیی سایر 

زنبوران و تخم و الرو و بقیه محتویات کندو شامل 

عسل و گرده و همچنین ملکه قرار داده  شفیره و

متقال قرار داده شد. چند  یکپارچهشد. مابین طبقات 

هفته قبل از شروع آزمایش در طبقه باالیی نیز 

از  دوطبقه ترتیباینبهبود.  ایجادشدهسوراخ پرواز 

مستقل از هم به کار خود ادامه  طوربهو  جداشدههم 

  (.1شکل ) دهندمی
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 درصد 5در سطح احتمال  tمقايسه ميانگين محتواي كندوها در شروع آزمايش با استفاده از آزمون  -1جدول 

Table 1-Mean comparison of contents of the hives at the start of the experiment using t test (P<0.05) 

 تیمارفاکتور مورد اندازه گیری/ 
 کندوهای تولید

 کننده ژله رویال

 کندوهای

 شاهد

خطای 

 استاندارد
 tمقدار 

Treatment/Factor 
Royal jelly 

producing hives 

control 

hives 

standard 

error 
t-value 

 تعداد کندو

hive number 

10 10 - - 

 میانگین میزان جمعیت)قاب(

Mean number of population(comb/hive) 

a 17.7 a 16.9 0.707 1.131 

 میانگین میزان نوزادان)قاب(

Mean number of larvae(comb/hive) 

a 7.35 a 7.50 0.248 -0.605 

 (2cmهر کندو) ذخیره ای گردهمیزان میانگین 

hive) 2/Mean storage pollen(cm 

a 1077 a 1076 43.82 0.106 

 (Kgهر کندو) میزان عسل ذخیره ایمیانگین 

Mean storage honey(Kg/ hive) 

a 9.25 a 9.95 0.812 0.775 

 ns غیر معنی دار                                                                                                                                 none significant  
 

  
 2ب(مرحله 3و  1الف( مراحل 

A-stages 1,2 B-stage 3 

 راهنما

 
 

 نحوه سازماندهي كلني ها در مراحل مختلف آزمايش – 1شکل 

Figure 1- Organization of colonies at different stages of experiment 
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به طریقه فوق،  هاکلنی دهیسازمانساعت پس از  4

سلول پیوند شده در  90تعداد دو قاب پیوندی شامل 

طهماسبی و ) شدقرار داده  هاکلنیاختیار طبقه پایین 

 هایسلول(. سه روز پس از پیوند 1389همکاران، 

 شدهپذیرش هایسلولپیوندی برداشته شد و تعداد 

از هر کندو  آمدهدستبهشمارش و مقدار ژله رویال 

توزین شد. سپس مرحله دوم آزمایش با 

این  کهطوریبهمجدد کندوها آغاز شد  دهیسازمان

پیوندی  هایسلولاستقرار  منظوربهبار طبقه باال 

قاب گرده،  2قاب شفیره،  4 عالوهبه)زنبوران جوان 

قاب  2قاب عسل و فضای خالی برای استقرار  2

سایر زنبوران ) عادی پیوندی( و طبقه پایین به حالت

و تخم و الرو و بقیه محتویات کندو شامل شفیره و 

شد با  دهیسازمانعسل و گرده و همچنین ملکه( 

این تفاوت که ملکه باید در قفس حاوی نبات ملکه به 

. دوباره همان تعداد قاب شدمیطبقه پایین داده 

پیوندی به طبقه باال داده شد و سه روز بعد 

 هایسلولدی برداشته شد و تعداد پیون هایسلول

 آمدهدستبهشمارش و مقدار ژله رویال  شدهپذیرش

در مرحله سوم وضعیت  از هر کندو توزین شد.

مرحله اول  یطریقهکندوها به  دهیسازمان

 ترتیباینبهبرگردانده شده و قاب پیوندی داده شد. 

روز ژله  3از این کندوها در سه مرحله به فاصله 

تولید شد. بعد از برداشت آخرین مرحله ژله رویال 

رویال مابین طبقات یك ورق روزنامه قرار داده شد 

و کلنی به  شدهادغامدر هم  دوطبقهتا زنبوران 

وضعیت طبیعی برگردد. برای تولید ژله رویال از 

جواهری و میرهادی ) سازدستمومی  هایسلول

( و پیوند کردن الروهای جوان حداکثر 1379

وزه استفاده شد. برای آماده بودن الروهای هم دور

خالی تیره در  یکشانروز قبل از پیوند  5الی  4سن، 

و ملکه در روی آن  شدهدادهکندوی دیگری قرار 

کرده و از الروهای  ریزیتخمتا  گردیدمیمحبوس 

 هایداده برای پیوند زدن استفاده شود. ایجادشده

ثبت و میانگین  EXCEL افزارنرمدر  آمدهدستبه

از هر سلول و هر  آمدهدستبهمقدار ژله رویال 

کندو محاسبه گردید. همچنین مقایسه میانگین تولید 

و با  %5سطح احتمال  در tعسل دو گروه با آزمون 

 انجام گرفت. SPSS افزارنرماستفاده از 

 

 نتايج و بحث

 مورداستفاده هایکلنیاز  کدامهیچدر طول آزمایش 

شاهد بچه  هایکلنیبرای تولید ژله رویال و یا 

در مراحل  شدهپذیرشندادند. میانگین تعداد سلول 

، 74اول تا سوم و مجموع سه مرحله به ترتیب 

( درصد 80) عدد 216هر کندو  برای و 8/69، 3/72

( تعداد 2013) همکارانبه عقیده بوشالر و . بود

بستگی به عوامل مختلفی دارد  شدهپذیرشالروهای 

از: کیفیت، قدرت و  اندعبارت هاآن ترینمهمکه 

پرستار، سن کارگران،  هایکلنیمرحله رشد و نمو 

سن الرو پیوند شده، وجود یا عدم وجود ملکه در 

کلنی پرستار و طول مدتی که کلنی پرستار بدون 

 هایکلنیملکه مانده است، وجود الرو سرباز در 

پیوند شده، توالی و  هایسلول، تعداد نندهکشروع

 تأثیرگذارهمچنین شرایط محیطی  روش پرورش.

از: رطوبت،  اندعبارتبرای موفقیت در پرورش ملکه 

حرارت و ذخایر غذایی کلنی پرستار، جریان شهد، 

تغذیه کمکی، شرایط جوی و فصل. به عقیده این 

درصد  80محققان در شرایط مدیریتی خوب حداقل 

قرار گیرد. به نظر  موردپذیرشز الروها باید ا

به علت رعایت بسیاری از شرایط الزم، در  رسدمی

 است. شدهحاصلاین تحقیق درصد پذیرش مناسبی 

میزان پذیرش الرو در ( 1999کومار و کومار )

با استفاده از روش زنبورعسل آسیایی را 

بررسی کرده و بدون ملکه  ایتاریکخانه کنندهشروع

این نتیجه رسیدند که در بهار میانگین پذیرش  به
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درصد بوده و در پاییز  85الروهای پیوند شده 

سلول  20. البته این محققان تعداد یابدمیکاهش 

 کهدرحالی دادندمیقرار  کنندهشروعپیوندی در هر 

در آزمایش حاضر تعداد سلول پیوندی بسیار 

همچنین روش سلول(.  90) بودبیشتر از آن 

بهترین شرایط را برای پذیرش  ایتاریکخانه

ولی اجرای آن  سازدمیالروهای پیوندی فراهم 

های  نیازمند امکانات خاصی است که در زنبورستان

حاتم و کشور فراهم کردن آن دشوار است. 

با مقایسه هیبریدهای نژادهای ( 2010) همکاران

به مختلف آپیس ملیفرا با زنبوران بومی نوار غزه 

 24نتیجه رسیدند درصد پذیرش الرو در روش  این

ساعته درصد پذیرش الروهای پیوند شده در 

 هیبریدهای ،درصد 77-8هیبریدهای کارنیوالن 

 59-8درصد و هیبریدهای مصری  88-49ایتالیایی 

صفت پذیرش  ازنظرنژاد کارنیوالن  .باشدمیدرصد 

تری و نژاد ایتالیایی در رده باال ترپاییندر رده  الرو

 .(1383عبادی و احمدی ) دارداز نژاد ایرانی قرار 

 24( با مقایسه دو روش 1389) همکارانو  طهماسبی

به این نتیجه ساعته در پرورش ملکه  4ساعته و 

 طوربه هســاعت 4پذیرش الرو در روش رسیدند که 

. در هست هســاعت 24روش بیشــتر از  داریمعنی

تغییر  باکمیساعته  4این آزمایش نیز از روش 

است و درصد پذیرش مناسبی حاصل  شدهاستفاده

 شد.

از هر سلول پیوندی در  شدهبرداشتمقدار ژله 

مراحل اول تا سوم و میانگین سه مرحله به ترتیب 

 هاگزارش .بود گرممیلی 274و  270، 264، 287

ر ژله مورد دیگر حاکی از آن است که حداکثر مقدا

 گرممیلی 300الی  250انتظار از هر سلول پیوندی 

موتسارس و همکاران، و  2012بوگدانف ) هست

میانگین از  طوربه( 1999کومار و کومار )(. 2005

 بهژله  گرممیلی 9/202 روزهسههر سلول پیوندی 

. باشدمیآوردند که کمتر از آزمایش حاضر  دست

برای تولید ژله در آزمایش این  مورداستفادهگونه 

خصوصیات تولیدی  ازنظرمحققان سرانا بوده که 

مقدار ژله . باشدمیمتفاوت از گونه ملیفرا 

از هر کندو در مراحل اول تا سوم و  شدهبرداشت

و  9/18، 1/19، 3/21مجموع سه مرحله به ترتیب 

حاتم و (. 3بود )جدول از هر کندو گرم  3/59

در بررسی هیبریدهای مختلف  (2010) همکاران

نژادهای معروف با زنبوران بومی نوار غزه به این 

از هر کندو  آمدهدستبهمیزان ژله نتیجه رسیدند که 

در هیبریدهای کارنیوالن، ایتالیایی و مصری به 

گرم است و  519/0و  966/0، 141/1ترتیب 

مقدار  ازنظرکردند که هیبرید کارنیوالن  خاطرنشان

کل تولید ژله رویال بهتر از سایر هیبریدها عمل 

در  هر کلنی. تعداد الروهای پیوند شده به کندمی

 مورداستفادهسلول و روش  48آزمایش این محققان 

 ساعته بوده است. 24روش 

که  هاییکلنیبررسی حاضر در زمان اوج جمعیت 

 آیتو مزیت  گرفتهانجامنزدیك به بچه دهی بودند 

ساعته  4روش  تغییریافته درواقعیق، که تحق

در زنبوران  کارگیریبه، در این است که با باشدمی

وه بر تولید ژله رویال، مقدار ژله بچه دهی عال حال

ساعته  4از کندوها نیز از روش  آمدهدستبه

میانگین مقدار ژله  حالدرعینمعمولی بیشتر است. 

ساعته  24بیشتر از روش از هر سلول  آمدهدستبه

( در 1379توسط جواهری و میرهادی ) مورداستفاده

 .بودنیز ( گرممیلی 214) کرج

همچنین مقدار تولید ژله از هر کندو در این آزمـایش 

جـواهری و توسط  مورداستفادهساعته  24از روش 

گـرم از هـر کنـدو(  14/5) کـرج( در 1379میرهادی )

بیشـتر بـودن میـزان تولیـد ژلـه در ایـن بیشتر بود. 

سـاعته مربـوب بـه دو  24آزمایش نسبت بـه روش 

عامل مهم است: یکی از این عوامل باال بـودن میـزان 
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 24جمعیــت کنــدوها )دوطبقــه( در مقایســه بــا روش 

یــك طبقــه( و دیگــری زمــان ایــن آزمــایش ) ســاعته

ــایش باشــدمی ــن آزم ــهانجام درزمــانی؛ ای ــه  گرفت ک

دوها در اوج تمایل به بچـه دهـی بـوده و زنبوران کن

و تولیـد ژلـه رویـال بـاالتری  هاسلولقدرت پذیرش 

نسبت به سایر مواقع در فصل پرورش ملکه داشتند. 

که پرورش ملکه  تأکیددارند( 2015هالیم و همکاران )

و همچنین  هاکلنیدر فصل بهار و زمان اوج جمعیت 

نتیجـه را  گـرده بهتـرین ویژهبـهوفور منـابع غـذایی 

 .دهدمی

شد  گیریاندازهمیزان تولید عسل دو گروه کندو 

 هایکلنیمیانگین مقدار تولید عسل در  کهطوریبه

 65/16و  95/15شاهد و آزمایشی به ترتیب 

نشان داد که از این نظر  tکیلوگرم بود که آزمون 

 نداردوجود  هاگروهبین  داریمعنیهیچ تفاوت 

 (.2جدول )

در حالت کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد 

که با اجرای این شیوه ضمن جلوگیری از بچه دادن 

ژله رویال تولید  توجهیقابلمقدار  توانمی هاکلنی

کرد. مزایای استفاده از این روش شامل کنترل بچه 

 ایجادشده، استفاده از وقفه طبیعی هاکلنیدهی 

تولید ژله  منظوربهفعالیت زنبوران عسل  درروند

. ضمن باشدمیآن بر تولید عسل  تأثیررویال و عدم 

با استفاده از این روش  تولیدشدهاینکه مقدار ژله 

در  مورداستفادهبسیار بیشتر از هر روش دیگر 

تغییرات  باکمی. باشدمیدیگر در ایران  هایبررسی

اقدامات دیگری  توانمیدر نحوه اجرای این روش 

یض ملکه را نیز انجام داد که در این تعو ازجمله

 .شودمی نظرصرفمقاله از ارائه آن 

 

در سطح  tمقايسه ميانگين محتواي كندوها در پايان آزمايش)زمان برداشت عسل( با استفاده از آزمون  -2جدول 

 درصد   5احتمال 
Table 2-Mean comparison of  hive contents at the end of the experiment (honey harvesting period) using t 

test (P<0.05) 

 تیمار /گیریمورداندازهفاکتور 
 کندوهای تولید

 کننده ژله رویال

 کندوهای

 شاهد

 خطای

 استاندارد 
 tمقدار 

Treatment/Factor 
Royal jelly 

producing hives 
control hives 

standard error 
t-value 

 تعداد کندو

hive number 

10 10 - - 

 قاب() میانگین میزان جمعیت

number of population(comb??) 

13.5±1.27ns 12.4±1.33ns 0.737 1.492 

 قاب() میانگین میزان نوزادان

number of larvae(comb) 

2.9±0.51ns 3.1±0.74ns 0.419 -0.477 

کندو ی هر ارهیذخ گردهمیزان میانگین 

(??2cm) 

)2storage pollen of each hive(cm 

781±88ns 777±70ns 33.22 0.120 

 (Kgکندو )ی هر ارهیمیزان عسل ذخمیانگین 

storage honey of each hive(Kg) 

19.95±1.38ns 16.65±1.29ns 0.832 -0.842 

 ns غیر معنی دار                                                                                                                                none significant
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شده از هر كندو در مراحل مختلف شده و مقدار ژله برداشتميانگين و انحراف معيار تعداد سلول پذيرفته -3جدول 

 آزمايش
Table 3-Mean and standard deviation of the number of accepted cell and amount of harvested royal jelly 

per hive at different stages of experiment 
 

 ژله رویال تولیدکنندهکندوهای  گیریمورداندازهفاکتور 

Factor Royal jelly producing hives 

 در هر کندو شدهپذیرشتعداد سلول پیوندی 

number of accepted cells /hive 

  1مرحله

(stage1)  

74±8.7 

 2مرحله

(stage2) 

72.3±6.0 

 3مرحله

(stage3) 

69.8±10.6 

 مجموع سه مرحله

(total) 

216.1±21.1 

 (گرممیلی) هر سلولاز  شدهبرداشتمقدار ژله 

amount of harvested jelly (mg/cell) 

 1مرحله

(stage1) 

287±23.12 

 2مرحله

(stage2) 

264±69.95 

 3مرحله

(stage3) 

270±33.00 

میانگین سه 

 مرحله

(mean) 

273.67±36.66 

 گرم(کندو )از هر  شدهبرداشتمقدار ژله 

 mean  value harvested jelly  (mg/hive) 
 1مرحله

(stage1) 

21.29±3.39 

 2مرحله

(stage2) 

19.12±5.38 

 3مرحله

(stage3) 

18.92±3.76 

 مجموع سه مرحله

(total) 

59.33±10.87 
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Abstract 

Background: Today royal jelly production is a part of beekeeping industry. Objectives: The 

research was conducted in order to survey possibility of royal jelly production in Iranian 

beekeeping system. Methods: 20 honey bee colonies containing one year old sister queens and 

same contents of the hive were divided into 2 groups, randomly. Natural queen cells of 

control colonies removed in order to prevent swarming. Other group colonies organized using 

integrated usual swarm control methods and 4-hour method to produce queen. The grafted 

cells were introduced to these colonies in three times and in each time the organization of the 

hive contents was changed. At the end of each stage, number of accepted cells and amount of 

produced royal jelly was recorded. Results: The total number of accepted cells was 216.1, and 

amount of harvested jelly 273.67mg/cell or59.33gr/hive in 3 stages. There was no significant 

difference between groups from the view point of honey yields. Conclusions: Generally, this 

trial showed that using this procedure we can produce a significant amount of royal jelly from 

the hives, as well as control of swarming. 
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