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Занбўриасалпарварї яке аз соњањои кишоварзї ба њисоб рафта барои гардолудкунии
растанињои энтомофилї хизмат менамояд. Иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз растаниҳо
ва гулу гиёҳҳои гуногун бой мебошад, барои парвариш ва пешрафти минбаъдаи соҳаи
занбӯриасалпарварӣ тамоми шароитҳоро доро мебошад. Растанињои шањддињандаи
табиати мо, ки њаёти занбўрон аз онҳо вобаста аст, хеле зиёд ва гуногун буда, ќобилияти бо
шањд ва гард таъмин намудани оилаҳои сершумори занбўрони асалро доранд. Бинобар ин
аз ин имконияту шароитҳои мавҷуда бо истифода аз дастовардҳои илмии
занбӯриасалпарварӣ пешрафту тараққиёти минбаъдаи соҳаро таъмин намоянд [2].
Тањќиќотњо нишон медиҳанд, ки тараќќиёти соњаи занбўриасалпарварї аз якчанд
омилњо вобастагї дорад. Махсусан таъсири омилњои экологию биологиро ба афзоишёбї ва
мањсулнокии оилањои занбўрони асал бояд дар мадди назар гирифт. Асоси нигоњ доштани
оилањои занбўрони асал ба даст овардани асал, мум, гарди гул, ширеш, шири модарзанбўр
ва ѓайра мебошад, ки онњо хусусияти шифобахшї дошта, њамчун маводи доруворї ва ѓизої
мавриди ниёзи мардум ќарор доранд.
Маќсади асосии таљрибањои гузаронидаи мо вобаста ба таъсири омилњои экологїбиологї ба хусусиятњои тухмгузории модарзанбўр, зимистонгузаронии оилањои занбўрони
асал, афзоишёбии оилаҳо ва хусусиятҳои физиологии занбўрон дар шароити ноҳияи
Кӯшониёни вилояти Хатлон маълумотҳои дақиқро нишон доданд.
Таҳқиқотҳои илмӣ дар хољагии занбўриасалпарварии ба номи «Файзалї Саидов» ва
хољагии фермерии «Бекмуродов М». - и ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон дар солњои 2017
- 2019 гузаронида шудаанд.
Кори илмї мувофиќи усулњои коркарда баромадаи Академияи илмњои кишоварзии ба
номи Тимирязеви Федератсияи Россия гузаронида шуд. Бо ин маќсад 3 гурўњи оилаи
занбўронро, ки њар гурўњ аз 10 оилаи занбўр иборат буд, мавриди омӯзиш ќарор додем.
Њамаи гурўњњои тањќиќотї ва назоратї дар ваќти ташкил намудан аз 2 кг занбўр, 5 кг
хўрока, модарзанбўрони яксола, насли пўшида дар як шон, насли кушода дар 0,5 шон
иборат буданд. Оилаи занбўрон дар кандуи хобидаи 16- чаҳорчўбагї нигоњ дошта
мешудаанд.
Маҳсулнокӣ ва тараққиёти занбӯри асал ба шароити зимистонгузаронӣ вобастагии
калон дорад. Тайёр кардани оилаҳо ба фасли зимистон аз занбӯрпарвар заҳмату диққати
ҷиддиро талаб мекунад. [1].
Нигоҳдории занбӯри асал дар фасли зимистон аз намуди хурока иваз намудани он бо
хӯрокаи хушсифат вобаста мебошад. Дигар намуди пешгирии занбӯрон аз талафёбӣ таъмин
намудани оила бо роҳи истифодаи таъмини об дар дохили занбӯрққуттї, ки занбӯр пас аз
истифодаи асали шакаракдор бояд об истеъмол намояд. [3].
Натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмии гузаронидаи мо оид ба зимистонгузаронї нишон
медиҳанд, ки оилаи пурќудрат нисбати оилаи камќудрат зимистонро бењтар мегузаронад.
Масалан, дар оилаи занбўре, ки вазни 0,5 кг ё 5000 дона занбўр дорад, сарфи хўрока назар
ба оилаи занбўри 1 кг ё 10 ҳазор дона буда, то 86,7% зиёдтар аст. Аз ин лињоз, дар занбўрљой
нигоњ доштани оилаи пурќудрат ба манфиати кор мебошад.
Бояд ќайд намоем, ки бораи зимистонгузаронї њавои хунук танњо ба ќисми болоии
анбўњи занбўрон таъсир расонида ба маркази анбўњ ворид намегардад, чунки дар ин љой
њарорат аз 12ºС баланд буда, бисёр ваќт аз 25 то 30 Сº мерасад. Занбўрон бошанд дар ин
ваќт барои гарм намудан ва гирифтани хўрока такроран љойи худро иваз намуда меистанд.
Барои муайян намудани таъсири ҳарорати ҳаво аз оилањои занбўрони асал дар моњњои
октябр то моњи апрел мо то 120 дона занбўрро њамчун намуна гирифта, вазни хушк ва тари
занбўр, миќдори нитрогени умумї, равѓан ва ферментњоро муайян намудем. Нишондодњои
зимистонгузаронии оилањои занбўри асал дар љадвали 1 нишон дода шудааст.

Љадвали 1 - Зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал
Гурӯҳ
Назоратӣ
Таҳқиқотии 1
Таҳқиқотии 2

Фасли сол, оила
тирамоҳ баҳор
10,0
10,0
10,0

9,0
10,0
9,5

Зинда монд
бо %
90,0
100,0
95,0

Миқдори хӯрока, кг
дар зимистон
сарф карда
гузошта шуд
шуд
10,2
4,6
10,1
4,3
10,3
4,5

сарфи
хӯрока %
45,0
42,5
43,7

Дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон зимистон аз моњи ноябр то охири
моҳи феврал идома меёбад, аммо нисфи моњи ноябр ва нисфи моњи феврал њаво гарм шуда,
растанињои гарддињанда гард ва шањддињанда шањд медињанд, ки дар оилањои занбўрон
баъзан солњо то 2 шон насли рўйпўшро дидан мумкин аст.
Аз нишондоди љадвали 1 дида мешавад, ки занбўрони назоратї 90,0 %, тањќиќотии
гурўњи якум 100 % ва тањќиќотии гурўњи дуюм бошад 95,0 % зимистонро аз сар
гузарониданд, ки ин нишондоди хуб мебошад
Сарфи хўрока вобаста ба моњњо муайяншуда дар љадвали 2, оварда шудааст.
Љадвали 2 - Сарфи хўрока вобаста бо моњњо
Сарфи хўрока кг

Гурўњњо
Назоратї
Тањќиќоти 1
Тањќиќоти 2

Ноябр
1,3±0,17
1,4±0,2
1,2±0,27

Декабр
1,1±0,11
1,0±0,15
1,1±0,13

Январ
1,0±0,14
0,950±0,07
0,980±0,09

Њамагї
Феврал
1,3±0,12
1,5±0,23
1,3±0,25

Кг
4,7±0,19
4,8±0,22
4,6±0,31

Нисбат ба
назоратї
%
100,0
102,1
97,9

Чї тавре ки аз нишондодњои љадвали 2 маълум мешавад, моњи ноябр ва феврал сарфи
хўрокаи занбўрони тањќиќотии гурўњи якум зиёд буда, аз 1,4 то 1,5 кг-ро ташкил додааст,
аммо дар моњи декабру январ бошад, миќдори истифодаи хўрока то ба 1,0 ва 0,950 кг расид,
ки назар ба занбўрони тањќиќотии гурўњњои якум,дуюм ва назоратї аз 50,0 то 60,0 г кам
мебошад. Бояд қайд намоем, ки сарфи ками хўрока боиси дарозумрии занбӯрон мегардад
ва тараќќиёти бањории онњоро шиддат бахшида, инчунин аз чунин оилањо шумораи
оилаҳои занбўронро зиёд намуда, мањсулоти зиёд ба даст овардан мумкин аст.
Равғани аъзои бадани занбӯр ба монанди пўсти тунук дар маркази њуљайра, ки аз
моддањои захиравї равѓан, гликоген, ва сафедањо иборатанд, ҷойгир шудааст. Кирминаи
навтавлидшуда дар бадани худ як миќдори њуљайрањои равѓанини хурд дорад, ки дар
бадани кирминањо дар аввал 0,04 мг дар рўзидуюм бошад то 6 мг ва дар охири кирминагї
то 17%-ро аз вазни хушк ташкил медиҳад. Аз њама зиёд равѓан дар бадани занбўри корї дар
натиљаи истифодаи хўрокаи гардѓизо ба вуљуд меояд, ки он ба саршавии фасли зимистон
рост меояд ва назар ба тобистон 2,0-2,5 маротиба зиёд мебошад.
Равғаннокии таркиби аъзои бадани занбўр аз шумораи занбўри дар лона мавҷудбуда
ва њарорати берунаю дохилии канду вобаста аст. Чӣ ќадаре ки занбўр барои муътадил нигоҳ
доштани иқлими хурди лона аз гармию сардии зиёд ваќтро сарфа намояд, њамон ќадар
равѓаннокии бадани ў маҳфуз нигоҳ дошта мешавад.
Нишондоди љадвали 3, далели он аст, ки дар сардии моњҳои январ ва феврал миќдори
равѓаннокї дар организми занбӯр кам гардида, пас аз пайдо гардидани гарди гул дар
табиат равѓаннокии таркиби организми занбӯрон рӯ ба афзоиш ниҳодааст.
Љадвали 3 - Миќдори равѓан дар бадани занбўри асал, дар њолати њарорати гуногун бо %
Моњњо
Декабр
Январ
Феврал
Март
Апрел

Занбўрони назоратї
бо%
6°С
8°С
10°С
10,
9,6
9,7
8,9
8,5
8,4
7,4
7,3
7,3
9,1
9,0
8,8
10,4
10,5
10,5

Занбўрони
тањќиќотии 1, бо%
6°С
8°С
10°С
10,2
9,7
8,8
9,1
8,6
8,9
7,6
7,4
7,2
9,2
8,8
9,2
10,7
10,5
10,6

Занбўрони тањќиќотии 2, бо
%
6°С
8°С
10°С
10,1
10,3
10,0
9,2
9,4
9,1
7,5
7,6
7,3
9,1
9,3
8,9
10,5
10,7
10,6

Дар њолати муќоиса намудани равѓаннокї дар ду моњи зимистон, яъне моҳҳои декабр
ва январ, равѓаннокии бадани занбӯрон назар ба моњи феврал, дар ҳарорати 6°С будан

ќариб 34,2 ва 19,7% зиёд мебошад. Дар 8°С бошад 31,1 ва 16,2%, дар 10°С бошад 22,2 ва
23,6% мебошад. Нишондоди минималии равѓан дар моњи феврал, пеш аз фаъол гардидани
занбўрон дида мешавад, ки вобаста ба њарорат аз 7,2 то 7,6% мебошад. Чї ќадаре фоизи
равѓаннокї дар таркиби организми занбӯрон кам бошад, ҳамон қадар тараќќиёти бањории
занбўрон суст ба назар мерасад. Дар њолати аз табиат ба лона ворид гаштани гарди гул ва
додани хўрокҳои серѓизо, равѓаннокии бадани занбўр боз афзун мегардад. Аз ин лињоз, дар
моњи март равѓаннокї назар ба моњи феврал ба миќдори 21,0-21,9% зиёд мешавад.
Њамин тавр, таљрибањо нишон медиҳанд, ки яке аз омилњои асосии зимистонгузаронии
оилањои занбўрони асал равѓаннокии таркиби организми занбўрон ба њисоб меравад ва
тараќќиёти бањории онҳо низ аз чунин моддаҳо вобаста мебошад.
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АННОТАТСИЯ
ЗИМИСТОНГУЗАРОНИИ ЗАНБӮРОНИ АСАЛ ВА САРФИ ХЎРОКА, ДАР
ШАРОИТИ НОЊИЯИ КЎШОНИЁНИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН.
Дар ҳолати зимистонгузаронии оилањои занбўрони сарфи ками хўрока ба он оварда
мерасонад, ки умри занбўрон дароз гардида, тараќќиёти бањории онњо пурављ мегардад, ки
аз чунин оилањо шумораи оилаи занбўронро зиёд намуда, мањсулоти зиёдатї ба даст
овардан мумкин аст. Яке аз омилњои асосии зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал
равѓаннокии бадани занбўрон ба њисоб рафта, тараќќиёти бањории он аз њолати занбўр
вобаста мебошад. Дар њолати муќоиса намудани равѓаннокї дар ду моњи зимистон, яъне
моҳҳои декабр ва январ, равѓаннокии бадани занбӯрон назар ба моњи феврал, ќариб 34,2 ва
19,7% зиёд мебошад. Бе ёрии гарду шањди растанї тараќќиёти оилаҳои занбӯрони асалро
ба роҳ мондан ғайриимкон аст, чунки барои насли занбўр хўрокаи сафедадор ба монанди
гарди гул барои тарбияи насли то 3-рўза нақши муњимро мебозад.
АННОТАЦИЯ
ЗИМОВКА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ И РАСХОДЫ КОРМОВ В УСЛОВИЯХ
КУШОНИЁНСКОГО РАЙОНА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
В случае перезимовки пчелиных семей низкое потребление корма продлевает жизнь
пчел и усиливает их весеннее развитие, что может увеличить количество пчелиных семей и
произвести излишки продуктов. Одним из основных факторов зимовки пчелиных семей
является жировой слой пчел, и его весеннее развитие зависит от состояния пчел. Если мы
сравним содержание жира в двух зимних месяцах, то есть в декабре и январе, телесный жир
пчел примерно на 34,2% и на 19,7% выше, чем в феврале. Без помощи пыльцы растений
невозможно развитие пчелиных семей, поскольку белковая пища, такая как пыльца, играет
важную роль в развитии личинок 3 дневной срока.
Ключевые слова: зимовка, нектар, пыльца, активность, матка, экология, перга,
температура, жирность, личинка.
ANNOTATION
WINTERING OF BEE COLONIES AND FEED CONSUMPTION IN HE KAUSHONION
DISTRICT HE KHATLON REGION
In the case of overwintering bee colonies, low feed intake prolongs of the life of bees and
increasing their spring development, which can increase the number of bee colonies and produce
surplus products. One of the main factors for wintering bee colonies is the fat layer of bees, and its
spring development depends on the state of the bees. If we compare the fat content in the two
winter months, are December and January, the body fat of bees is about 34.2% and 19.7% higher
than in February. Without the help of plant pollen, the development of bee colonies is impossible,

since protein foods, such as pollen, hove been play an important role in the development of 3 day
old larvae.
Key words: wintering, nectar, pollen, activity, uterus, ecology, bee bread, temperature, fat
content, larva.

