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 چکیده 

ت و های زیستی آن به طبیعت وابسته اسزنبور عسل حشره ای مفید و اقتصادی بوده که کلیه فعالیت
تهدید بقای آن هر گونه اختالل در اکوسیستم طبیعی آن، موجب بر هم زدن نظم کلنی و در نهایت 

های پرورشی، ایجاد های بشر در نحوه مدیریت کلنیبه دالیلی نظیر دخالت در سالهای اخیر،. گرددمی
مزارع تولیدی متراکم که صدها و حتی هزاران کندو در کنار هم قرار دارند، استفاده از داروهای شیمیایی، 

بیعی جمعیت و محصوالت تولیدی کندو، استفاده از خوراکی های مصنوعی جهت افزایش غیرط
همچنین فعالیتهای نوین کشاورزی و مسائلی نظیر دخالتهای ژنتیکی بشرکه الزمه تولید صنعتی می 

رده، کی پهناوری زیست میها سال در گسترهباشد،  زندگی این حشره به عنوان موجودی که میلیون
تیم جهانی فروپاشی ناگهانی کلنی ها روبرو هس که اکنون با معضل طوریه دستخوش تغییراتی گردیده ب

سائل بسیار مهم در بیولوژی یکی از م .نام گرفته است1دیسیکه نوعی سندروم ناشناخته موسوم به سی
های هضم و جذب مواد عسل، شناخت عوامل موثر بر فراوری خوراک این حشره و مکانیسمزنبور

 های پرورشی امروزی وباشد که باتوجه به سیستمدستگاه گوارش و عوامل درون آن میمغذی توسط 
 های گیاهی مختلف همچنینجا به جایی کندوها توسط زنبورداران به نقاط مختلف اقلیمی با پوشش

لورای همزیست دستگاه میکروف. رسدمصنوعی اهمیت آن بیشتر به نظر میهای استفاده ازخوراک
ا هها، مخمرها و قارچو شامل سویه هایی از باکتری کنندعسل عمدتا در روده زندگی میگوارش زنبور

مت مشخصی را در سال باشند که بسته به نژاد، اقلیم و فصل جمعیت آنها متغییر بوده و وظایفمی
 .باشندحشره دارا می

 کلمات کلیدی: حشره، کلنی، فروپاشی ناگهانی کلنی، سندروم
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 مقدمه 9-9

 است.  Apidae از راسته بال غشاییان و خانواده (.Apis mellifera L) زنبورعسل اروپایی یا معمولی

یت مای در جهان داشته و اهباشد که رواج گستردههای علوم دامی میپرورش زنبورعسل یکی از گرایش

هایی نظیر عسل، موم، بره موم، ژله رویال و اقتصادی آن از ابعاد مختلفی نظیر گرده افشانی و تولید فراورده

 زهر که مصارف صنعتی، بهداشتی، غذایی و دارویی دارند به اثبات رسیده است. 

ت و گیاهان توسط زنبورعسل، محصوالبسیاری از درختان  ،1افشانیامروزه ثابت شده است که بدون گرده

فزایش های مدرن جهت اکشاورزی از کمیت و کیفیت بسیار پایینی برخوردار بوده و علیرغم بکارگیری روش

ت کشاورزی، بدون درنظر گرفتن نقش زنبورعسل، تغییر محسوسی در این امر ایجاد نشده است و محصوال

 (.1831، فر و همکاران سویمو) وری کشاورزی بسیار پایین خواهد بودبهره

نی ها و مواد معدها، ویتامینها، چربیها، پروتئینزنبورهای عسل برای رشد و نمو و فعالیت به کربوهیدرات

نی عدها و مواد مها، ویتامینها، چربیها را به طور طبیعی از طریق شهد گل و پروتئیننیاز دارند. کربوهیدرات

 (1831ی، عباسیان و عباد) کندمیرا از طریق گرده گل دریافت 

بدن زنبور پنج روزه را  درصد از وزن 5/15درصد از وزن بدن یک زنبور تازه متولدشده وحدود  13حدود 

 (.1111 ،2هایداک) مواد پروتئینی تشکیل میدهد
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یاز گرم نیتروژن نمیلی 11/3هر زنبورعسل از زمان تفریخ تخم تا خارج شدن از سلول، برای رشد خود به 

 .(1111، 1هایداک) باشدگرم گرده گل میمیلی 111دارد، که این مقدار نیتروژن معادل 

های کلنیی ه منظور تغذیهب یبنابراین گرده گل به عنوان منبع مواد پروتئینی، چربی، مواد معدنی و ویتامین 

 زنبورعسل حیاتی است. 

غیرطبیعی، کاهش طول عمر در کارگران بالغ و کاهش کمبود گرده گل منجر به کاهش پرورش نوزاد، رشد 

 اختیار کلنیدر صورتی که گرده گل به مقدار کافی در( و 1831عباسیان و عبادی، ) شوددر تولید عسل می

ه این ها قرار دهند، و بنباشد، ضروریست زنبورداران مکمل یا جانشین گرده تازه تهیه نموده و در اختیار کلنی

نمایند. این تغذیه مخصوصا برای تحریک پرورش نوزاد و افزایش  ضمینمت کلنی را تصورت رشد و سال

جمعیت به منظور استفاده از شهد بهاره و همچنین پرورش ملکه و تولید زنبور پاکتی مهم است. یکی از 

مهمترین عواملی که طول عمر زنبورهای تازه متولد شده را تحت تاثیر قرار میدهد تغذیه مناسب است 

 (.1831، عباسیان و عبادی)

وردار ای برخها نیز از اهمیت ویژهها،مبارزه با بیماریی مناسب کلنیدر زنبورداری صنعتی، عالوه بر تغذیه

 است.

نبور های زها و داروهای شیمیایی به منظور درمان بیماریبیوتیکبیش از سه دهه است که استفاده از آنتی

د شوان ماده مؤثره داروها استفاده میف وسیعی از مواد شیمیایی به عنوعسل کاربرد فراوان داشته و طی

 (. 2001و همکاران،  2)کوچانسکی

که در دهه اخیر مضرات استفاده از این مواد شیمیایی محرز شده همچنین تاثیرات منفی آنها بر  ییاز آنجا

کنندگان رو به کاهش نهاده روی محصوالت تولیدی کندو مشخص شده است، استفاده از آنها توسط مصرف 

   (.1155، 8و نهادهای بشردوستانه و حامی طبیعت نیز در این خصوص ایجاد شده است )اکرت

از عوامل مهمی که موجب افزایش مصرف این مواد شیمیایی گردیده بود نیاز به تولید هر چه بیشتر محصوالت 

های اخیر تولیدات واحدهای صنعتی بیش سال که در ییدر واحد سطح و افزایشی عملکرد کلنی ها بود تا جا

 (. 2012، 4برابر زمان قبل از رواج این مواد شده است )وود 20از 

                                                                                                                                                                                     
 

1 Hydak 
2 Kochanskey 

3 Eckert 

4 Wood 



 

3 

 

های بومی حشرات و انقراض زودرس برخی های اخیر، تحقیقاتی در خصوص علل از بین رفتن تودهدر سال

یمیایی نظور جایگزینی این مواد شگونه های حشرات مفید منجمله زنبور عسل صورت گرفته و پیشنهاداتی به م

 (. 2012و همکاران، 1بامواد طبیعی و سازگار با حشرات اعالم گردیده است )المی

 ها و مواد شیمیایی تولید صنعتی توجیه پذیر نیست نیاز به بررسیکه بدون مصرف آنتی بیوتیک ییاز آنجا

آن احساس شده و یکی از ارکان بسیار مجدد و نگرشی جامع جهت سیر تکامل حشره و نیازهای اکولوژیکی 

ها  مهم شناسایی و توسعه فلورمیکروبی دستگاه گوارشی حشره با استفاده از مواد جایگزین و پروبیوتیک

 (.2013، 2)دایسلی باشدمی

د توجه و آنها مور ها مکانیسم عمل، نحوه انتقال و بیولوژیبایست انواع میکروارگانیسمبدین منظور ابتدا می

و 8گیری از این دانش به تولیدات واحدهای صنعتی کمک نمود )ری منگرفت تا بتوان با بهرهخت قرار میشنا

 (.2013موران، 

 اهداف پژوهش 9-1

ه منظور ها بهای دستگاه گوارش زنبور عسل در جهت بهبود تغذیه مصنوعی کلنیشناسایی میکروارگانیسم

 افزایش بهره وری آنها در زنبورداری صنعتی
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 فصل دوم

 های انجام شدهمروری بر پژوهش

 

 

 تاریخچه پیدایش زنبورعسل 1-9

کرده است. اولین نشانه های حضور از انسان بر روی کره زمین زندگی می ها قبلسال زنبورعسل اروپایی 

انسان برروی کره زمین به قریب یک میلیون سال پیش تخمین زده می شود. در حالی که مدارک نشان میدهند 

میلیون سال پیش وجود داشته است. زنبوران عسل در آن زمان فاقد زندگی اجتماعی 150زنبورعسل حدود 

اند. زنبورعسل از بخش عی امروزی، زندگی انفرادی داشتهبوده و همانند بسیاری از زنبورهای غیراجتما

ها گرمسیری و نیمه گرمسیری آفریقا منشاء گرفته و سپس به اروپا و شرق آسیا گسترش یافته است. از قرن

و دور از عوامل  النه گزیدههای مناسب دیگر ها و تنه خالی درختان و مکانپیش، زنبورعسل در شکاف کوه

 (.2014، 1)سیلی به زندگی خود ادامه داده است گزند جانوران مهاجمو نامساعد محیطی 

یر ها، تنه درختان و سازنبوران عسل در غارها، شکاف صخره هایبشر با شکار کلنیاز بدو پیدایش انسان،   

بیعی های طآشیانه ،دی برای دستیابی به عسلالمی 10از عسل آنها استفاده کرده است و تا قبل از قرن  ،نقاط

های زنبوران عسل آنها آوری آشیانهآنها را مورد هجوم قرار میداد. به تدریج انسان دریافت که میتواند با جمع

ای کندوهای جعبه 1231برداری نماید. در سال را در نزدیکی محل زندگی خود نگهداری کند و از آنها بهره

بدنه به  ها وها و فاصله بین قابفاصله بین قاباختراع گردید اما زیست شناس سوییسی  2توسط هوبرقابدار 

ها موم به یکدیگر و به بدنه کندو متصل کرده و لذا برداشت قابها را با موم و برهشکلی بود که زنبوران قاب

کشف کرد که اگر  8النگستروت به نام شخصی 1351دیدند. در سال ها آسیب میبسیار مشکل بود و شان

ها را به یکدیگر و به بدنه متر باشد، دیگر زنبورها قابمیلی 5/1ها و فاصله بین قاب و دیواره کندو قاب
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چسبانند و این کشف به عنوان بزرگترین تحول در ساخت کندوهای قاب متحرک که امروزه در تمام دنیا نمی

 (.2012، 1)هپبورنشود، پذیرفته شداز آنها استفاده می

 (1693، 1)روتنر ورعسلبندی زنبرده  1-1

راسته بال غشاییان  ،(Insecta) رده حشرات ،(Arthropoda) زنبورعسل متعلق به شاخه بندپایان

(Hymenoptera) ، خانواده آپوئیدا (Apoidea)، خانواده آپیده (Apidae)، و جنس آپیس (Apis) 

 باشد. می

چهار گونه اهمیت بیشتری داشته و از دیرباز  ،یازده گونه شناسایی شده است که از این میان Apis از جنس

 اند. شناخته شده

 

 این چهار گونه عبارتند از

 Apis)زنبور عسل شرقی ،(.Apis dorsata F)، زنبور عسل بزرگ (.Apis florea F)زنبورعسل کوچک

serana F.)   و زنبورعسل اروپایی(Apis mellifera L.) 

  (.Apis melifera L) زنبورعسل اروپایی 1-3

قابلیت زیست در کندو را زنبورعسل است که  یترین گونهترین و رایجاین گونه از نظر پرورش،گسترده 

 دارد.

ارای سازش یافته و به تدریج د ،محیطی مناطق گوناگون طی سالیان متمادی تحت شرایطزنبورهای این گونه، 

 خصوصیات بدن آنها به وجود آمده است.  و تغییرات جزیی در رنگ و سایر نژادهای متفاوتی شده

، نژاد زنبورعسل سیاه اروپایینژاد نژاد است که مهمترین آنها  42گونه زنبورعسل اروپایی شامل بیش از 

. نژاد زنبورعسل ایرانی به نام است زنبورعسل قفقازینژاد  ،نالزنبورعسل کارنیونژاد  ،زنبورعسل ایتالیایی

 (. 1112، 8)گراهام باشدمیروپایی زنبورعسل ی اادهای شناخته شدهژی نپرسیکا نیز در زمره

 زنبورعسلاهمیت  1-4

 81-85زنبورعسل یکی از مهمترین عوامل گرده افشانی گیاهان میباشد که در میان حشرات گرده افشان،  

 (.2008، 4)گوردون و دیویسدرصد گرده افشانی گیاهان دگرگشن را انجام میدهد 
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برآورد معمولی میتوان نشان داد که حدود یک سوم جیره انسانی به طور مستقیم و غیر مستقیم به طبق یک 

. البته ارزش اقتصادی زنبورها چیزی فراتر از تولید کشاورزی است زیرا وابسته استافشانی زنبورها گرده

درصد گیاهان گلدار را در  10کنند. زنبوران عسل بیش از فشانی میا زنبورها گیاهان غیرزراعی را نیز گرده

گیری وه بر جلوالشود که گیاهان منطقه حفظ شده و عافشانی باعث میکنند و این گردهافشانی میجهان گرده

ی شوند که برااز فرسایش خاک و حفظ محیط زیست سالم و زیبا، باعث تامین غذای حیات وحش نیز می

 (.2001، 1)گروس یی هستندالباهای طبیعی دارای ارزش نگهداری و حفظ اکوسیستم

ها سروکار دارند، تنها زنبورعسل است که به راحتی توسط انسان قابل نگهداری از بین تمام حشراتی که با گل  

وه بر این، در حالی که نگهداری حشرات دیگر بسیار پرهزینه است، زنبورعسل هم به الو جابجایی است. ع

ولید ت( ژله رویال)هایی چون عسل، موم، بره موم، گرده و شاه انگبین راحتی قابل پرورش است و هم فراورده

 (. 2001، 2)بلی میکند

هایی مثل ژل رویال، زهر و غیره در صنعت داروسازی و بسیاری از صنایع زنبورعسل به واسطه تولید فراورده 

شد و باای میار ارزندهدیگر مانند صنایع آرایشی، نساجی، کاغذ سازی، شمع سازی و غیره منشا خدمات بسی

 (.2003، 8)جانگ کندزایی نقش مفید خود را در اقتصاد ایفا میبا اشتغال

ا نیاز به فاکتورهایی دارد. این فاکتوره ؛جهت تامین نیازهای غذایی و جهت رشد و نمو طبیعی خود ،زنبورعسل

ها و ویتامین، اسیدهای چرب، هاچربیعناصر معدنی، ، قندها، هاکربوهیدرات، آمینواسیدها ،هاشامل پروتئین

 (.2002، 4سامرویل)آب میباشند

آب، شهد و گرده را بر اساس احتیاجات غذایی کلنی و توانایی دسترسی به این مواد در طبیعت این حشره، 

 آوری میکند. جمع

 (.1120، 5هایداک)ها برای زنبورعسل است گرده گل منبع مهم پروتئین، چربی، مواد معدنی و ویتامین

 باشد. ای میدر شهد گل مقداری هم مواد معدنی و ویتامین وجود دارد که مکملی برای کمبودهای تغذیه

 (.1135، 2)لو و هادلیشود آب هم از منابع فراوان موجود در طبیعت تامین می
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 9گلشهد 1-5 

لف از منبعی با سطوح مخت باشد. شهد اساسامی در زندگی زنبورعسل منبع اولیه انرژی کربوهیدراتی ،شهد 

کنند. ها و مواد معدنی ترکیب شده است. زنبورها پس از برگشت به کندو آن را به عسل تبدیل میبرخی آنزیم

های اینورتاز، دیاستاز و گلوگز اکسیداز یابد و آنزیمدرصد کاهش می 12-12موجود در شهد به  میزان رطوبت

 (.2002سامرویل، )شوندبه آن افزوده می

کیلوگرم تخمین میزنند که بر حسب جمعیت کلنی، تعداد  81میزان مواد قندی هر کلنی در سال را حدود 

 (.2010، 2)برودشنیدر کندترشح موم و حرارت محیط تغییر می نوزادان،

باشد و طی الهضم میهای سهلشهد مترشحه گیاهان که حاوی مواد مغذی مختلف خصوصا کربوهیدرات

دن در یابد، پس از غلیظ شصورت شیره پروده در گیاه تجمع میعمل فتوسنتز توسط گیاه تولید شده و به 

منطقه ای به نام جام گل در انتهای کاسبرگ گیاه وارد شده و به عنوان ابزاری مناسب جهت جلب حشرات 

 رود.ه افشان نظیر زنبورعسل به کار میگرد

سب به لحاظ دمایی، در اختیار حشره قرار گرفته و به عنوان منبع کربوهیدراتی زندگی این شیره در زمان منا

 گیرد.راحل مختلف مورد استفاده قرار میکلنی زنبور عسل پس از طی م

از ترکیبات دی بات منوساکاریدی است و مقدار کمی شهد گیاه حاوی مواد قندی که عمدتا ترکی

باشد که زنبورعسل چراگر توسط خرطوم بلند ب میدرصد آ 25-30والیگوساکاریدی دارد، حاوی حدود 

خیره نموده میلی گرم ذ 40را از انتهای کاسبرگ گل باال کشیده و در محل عسلدان خود با گنجایش  خود، آن

 (. 1120، 8گردد )فریو به سمت کلنی باز می

بعدی به کلنی وارد  انجام مراحل در محل ورودی کندو، زنبوران خاصی آنها را تحویل گرفته و شهد را جهت

ها ، زنبوران با چرخاندن های شش ضلعی شانکنند، پس از ورود شهد به درون کلنی و تخلیه آن در سلولمی

های سرگردان هوای درون شهد شده و موجب خرطوم خود در شهد موجب افزایش سطح تماس مولکول

 های موجود دردرون کندو ، شهد با میکروارگانیسم شوند، طی پروسه ی حمل از محل گلها تاتفلیظ آن می

ش یبزاق و پیش معده زنبوران کارگرآغشته شده و در مراحل بعد نیز مقداری آنزیم و اسیدهای آلی از محل پ

های گردد و بدین ترتیب پس از قرارگیری شهد تغلیظ شده به درون سلولمعده زنبوران به آن افزوده می

ها دردمای مطلوب مبادرت به رشد و توسعه م باال، میکروارگانیسمی هوازی و تراکمومی کندو در شرایط ب

افرایند و در نهایت این شهد به عسل که منبع غنی کربوهیدراتی کلنی موده و ترکیبات مختلفی به شهد مین

 (.1133و همکاران،  4است تبدیل شده که قابلیت نگهداری تا هزاران سال در کلنی را خواهد داشت )دافنی
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 9گلگرده  1-6

برای بارور کردن گیاه  یباشد که در قسمت انتهایی پرچم قرار دارد و عاملبخش نرینه گیاه می، گرده گل

 است.

خود و  یهایی که روی پاهای انتهایی وجود دارد ذخیره کرده و جهت تغذیهزنبور عسل آنرا درون سبد 

 (.2002، 2)روتجانآورد نوزادان به درون کندو می

و همکاران  8)دای پاسکو اله اند.تخمین زده کیلوگرم در سال 41تا  10ها به گرده را بین میزان احتیاج کلنی

1114). 

د کم باشد آنها نیاز به جمع آوری گرده بیشتری خواهن آوری شده توسط زنبوراگر کیفیت پروتئین گرده جمع 

گذاری دارد که در برخی از ه جمعیت زنبورهای بالغ و میزان تخمداشت. میزان گرده مورد نیاز بستگی ب

 کیلوگرم نیز افزایش داشته است.  110کشورها این مقدار گاهی تا 

بورعسل های زنگرده گیاهان حاوی ترکیبات شیمیایی پیچیده ای است که برای رشد و توسعه و بقای کلنی

 . باشدضروری می

های مختلف بسته به مقدار و انواع اسیدآمینه موجود درآنها اثرات ده گلگیاهان مختلف برای زنبورعسل گر

 .بیولوژیکی مختلفی دارند

تند سهایی که مقدار پروتئین آنها بیشتر بوده و حاوی کلیه اسیدهای آمینه ضروری برای بدن زنبور هگرده

 نمایند.روها را تغذیه السازند که تعداد بیشتری از زنبورهای پرستار را قادر می

آوری شده توسط زنبورعسل بستگی به عوامل مختلفی به خصوص زمان تولید مقدار وکیفیت گرده جمع

 (.1114، 4سامرویل و نیکول)گرده، جمعیت کلنی، نیاز کلنی و شرایط آب و هوایی دارد 

روز قادر  40سن  در ألزنبور عسل با توجه به شرایط آب و هوایی و نیاز کلنی معموآوری گرده توسط جمع

درصد زنبورهای  45باشد. به صورت معمول و در فصل مساعد آوری شهد، گرده و آب میبه چراگری و جمع

 کنند.آوری میگرده و سایر زنبورها فقط شهد جمعدرصد شهد و  80کارگر گرده و 

ه و هر گل ها آزاد شدهای جنسی نر گل بوده که از بساک گلها در واقع سلولشایان ذکر است گرده گل

 (.1834نماید )نظیری، ه از خود ساطع میها سلول گردروزانه میلیون
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ها به تارهای بدنی خود شده و در ها موجب جذب این گردهعسل چراگر با غلطیدن بر روی جام گلزنبور

موجب ها از بدن و آغشته نمودن آنها با بزاق دهان و افزودن مقدار کمی شهد مرحلة بعد با جداکردن آن

رده و در واند آنها را به کندو آگردد و توسط پاهای عقبی که شکل سبد به خود گرفتهچسبناک شدن آنها می

   (.1835کند )سعادتمند، ها ذخیره میحجرات شان

های گرده که پذیرد که زنبور کارگر پس از تخلیه ساچمهها بدین صورت انجام میی گرده گلسازذخیره

شد، باها، مواد معدنی و اسیدهای نوکلئیک میجنسی و غنی از مواد پروتئینی، ویتامین حاوی هزاران سلول

 کشدای از عسل برروی سطح خارجی آن میآورد و در نهایت الیهتوسط ضربة سر فشرده سازی وجود می

راد زمان گدرجه سانتی 85ه در دمای میانگین هفت 8تا از نفوذ هوا به درون گرده جلوگیری کند سپس حدود 

نیاز است که این محصول به نوعی مادة تخمیری تبدیل شده و از آن به عنوان خوراک الروها استفاده شود 

 (.1130و همکاران، 1)لوپر

ای عسل در شرایط بی هوازی تا های فشرده شده در حجرات پوشیده از الیهخاطر نشان است این گرده

)حداد کاوه،  زمان از فصل سال می توان از آنها استفاده نمودچندین سال بدون تخربب باقی مانده و در هر 

1822ُ.) 

 

باست شناخت کاملی از فیزیولوژی های زنبورعسل در فصول مختلف میی مناسب کلنیبه منظور تغذیه

 دستگاه گوارش و میکروفلورای همزیست آن داشت.

 میکروفلورای همزیست دستگاه گوارش زنبورعسل 1-9

های بسیاری صورت گرفته و های میکروبی همزیست با روده زنبور عسل پژوهشگونهدر خصوص شناخت 

 (. 1112، 2های استحصال و شناسایی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است )گیلیامروش

به منظور شناسایی و  ییهاصورت پذیرفته روش 2012تا  2004های جامعی که طی سالهای در پژوهش

 های آزمایشگاهیای زنبور عسل مبتنی بر روشهای همزیست رودهیکروارگانیسمل ممکانیسم عم بررسی

  (. 1123، 4باشد )گیلیام و مارتامی 8توسط دستگاه ترمال سایکلر  RNAشامل استفاده از روش بررسی  

 احلرعسل مدر سنین مختلف بوده چرا که زنبورهای علمی مبنای مطالعات استفاده از حشرات در کلیه روش 

 (. 2012و همکاران، 5کند تا به زنبور بالغ چراگر تبدیل گردد )وانگمختلفی از زندگی خود سپری می
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باشد که این مساله در مورد مرحله پس از تولد می 8از تولد و مرحله زیستی قبل  8عسل دارای زنبور

  (. 1111، 1اشد )وینستونبل نر و زنبورعسل ملکه متفاوت میعسل کارگر، زنبورعسزنبور

های پذیرد کلیه پژوهشکلنی توسط زنبوران کارگر صورت میهای که شاه کلید طالیی فعالیتاز آنجایی 

ر و ن عسلدو موجود دیگر یعنی زنبور ای بر روی این دسته از موجودات درون کلنی صورت گرفته وتغذیه

و 2تباشد )رایدان حائز اهمیت نمیای و میکروفلورای روده ای چنزنبور ملکه به لحاظ بررسی مسائل تغذیه

  (. 2013همکاران، 

روز زمان نیاز دارد که سلول تخم به  8دهد را در کف حجرات شان کندو قرار میای که ملکه تخمی از لحظه

)شهرستانی،  تواند تغذیه شود، تبدیل گرددشکل که در واقع موجودی است که میالرو یا موجود کرمی 

برابر وزن  1500بالغ بر انجامد که طی این دوره وزن الرو حشره روز بطول می 2وی ، این مرحله الر(1835

شود خوراک حشره متفاوت بوده بدین ه تقسیم میروز 8طی این دوران که به دو قسمت شود، اولیه می

کرده روز تغذیه  5-12صورت که در مرحله اول از ژله رویال یا شیر مترشحه توسط زنبورداران کارگر با سن 

کل شتشود و در مرحله دوم الروی از مخلوطی مکه این ماده بسیار مغذی توسط غدد هیپوفارین ژل ترشح می

 (.1838کند )عبادی و احمدی، ها و عسل استفاده میی گلبر گرده

ام شده های انجرسد که کلیه ترکیبات غنی ژله رویال به مصرف الرو رسیده و طبق پژوهشچنین به نظر می

سه روز نخست مرحله الروی هیچگونه میکروارگانیسم همزیست دستگاه گوارش در الرو دیده نشده در 

ها توسط بزاق زنبوران مترشحه ژله رویال اعالم است، هرچند گزارشاتی مبنی بر ورود برخی میکروارگانیسم

 (. 2012و همکاران، 8شده است )انجوم

ها وارد دستگاه گرده گلها و عسل است میکروارگانیسم در مرحله دوم الروی که خوراک الرو مخلوطی از

 (. 2012و همکاران، 4کنند )آنبولیسم مواد خوراکی به آن کمک میگوارش موجود شده و در هضم و متا

شود که دارای خواص مغذی متفاوت با ه به روش باال نان گرده اطالق میدر واقع به این محصول سنتر شد

 (.1834دهد )عراقی و حکیمی، وراک کلنی زنبور عسل را تشکیل میپایه خی اولیه بوده و گرده

های همزیست و محصوالت آنها طی مراحل تغذیه الروها از مخلوط حاوی نان گرده و عسل، میکروارگانیسم

 (. 2004و همکاران، 5مانند )کانکانیواو تا پایان عمر در آنجا باقی می به تدریج وارد دستگاه گوارش حشره شده

روزگی حشره که در  2روزگی و ابتدای سن  5های به عمل آمده حاکی از آنست که در پایان سن پژوهش

کامل است و شبیه زنبوران بالغ واقع پایان دوران الروی آنست میزان و نوع میکروفلورای روده ای این حشره 

  (.2015، 2باشد )رونکوامی

                                                                                                                                                                                     
 

1 Winston 

2 Wright 

3 Anjom 

4 Ahn 
5 Kancaniova 
6 Hroncova 



 

11 

 

های مفید در ژله رویال هم دیده شده که در حال حاضر همچنان میکروبدر پژوهشهای بعدی سویه هایی از 

 (. 2012و همکاران، 1تحقیقات ادامه دارند و نتایج قاطعی در این خصوص در دسترس نیست )گاسپر

 (. 2015، 2نشان داده شده است )موران 1-2دستگاه گوارش زنبور عسل در شکل 

 

 دستگاه گوارش زنبورعسل 9-1تصویر شماره 

 
 

پیش معده، معدة اصلی روده و رکتوم است که در کنار آنها غدد  دستگاه گوارش حشره شامل خرطوم، مری،

ها جهت تبادل روزگی حشره(، غدد بزاقی و مویرگ 5-12هیپوفارین ژل )مسئول تولید ژل رویال در سن 

 مواد مغذی به سایر اندام های حشره وجود دارد .

 مکنده وجود دارد که جهت باال کشیدن شهد از انتهای کاسبرگ گل کاربرد دارد.بین مری و خرطوم یک پمپ 

دان و معدة حقیقی اسنفگتری گرم مایعات را دارد بین چینهمیلی 40دان، قابل اتساع بوده و گنجایش حمل چینه

واد قندی به دهد ، در صورت عبور موجود دارد که در مواقع گرسنگی اجازة ورود مواد قندی را به معده می

معده، این مواد مورد هضم آنزیمی و اسیدی قرار گرفته و مواد مغذی آن به روده جهت هضم میکروبی و 

های بدن می رسد و مواد دفعی پس از عبور از راست جذب نهایی ارسال شده و پس از آن به سایر ارگان

 شوند.منتقل می روده به رکتوم منتقل شده و توسط انقباضات رکتومی به بیرون از بدن
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از روده ها متمایز نبوده و  عسله گوارش زنبوردستگا1که در شکل مشخص است منطقه میانی طوری همان

از ی غذایی آغتوانند بالفاصله پس از هضم آنزیمی و اسیدی فعالیت خود را بر روی مادهها میمیکروارگانیسم

از بدن حشره گردند. این مساله در مواقعی که کنند و موجب هضم هر چه بهتر و آزاد سازی مواد مورد نی

و 2های حاوی مواد چربی دار یا پروتئینی استفاده از اهمیت بیشتری برخوردار است )آلبرونیزنبور از خوراک

 (. 2013همکاران، 

ماند که به این حالت کمون باقی میه زنبور عسل در طول دوران زندگی خود پس از مرحله الروی مدتی ب

 شود .یله رفتن یا دوران شفیرگی اتالق میمرحله پ

ی انجامد موجود کرمی شکل با استفاده از ذخیرة غذایی درون حجرهروز به طول می 12طی این دوره که 

روز از زمان  21های بدنش متمایز شده و پس از گذشت مرحله پوست اندازی نموده و تمامی ارگان 4خود 

روز دیگر نیاز به سپری نمودن مراحل بلوغ است  21امل شده که مدت گذاری ملکه تبدیل به زنبوری کتخم

  (.1122، 8تا به عنوان حشره چراگر شروع به فعالیت نماید )جی

کند طی مرحله بلوغ کامل و ه میدطی این مدت از مخلوط نان گرده و عسل به عنوان منبع خوراکی استفا

های کن به جهت انجام برخی فعالیتیباشد لقندی مینبور بالغ عمدتا ترکیبات چراگری هر چند خوراک ز

 دهد .زیستی میزان کمی مواد پروتئینی مورد استفاده قرار می

د که شونهای طبیعی و مصنوعی تقسیم میی خوراکهای مورد استفادة زنبورعسل به دو دستهانواع خوراک

  (.1835)شهرستانی، باشند های مختلف دیگری قابل تقسیم میهر کدام به دسته

 زا های انرژیخوراک 1-8

ها توسط دستگاه گوارش حشرات شامل انواع شهد گلها ، مواد مترشحه حاصل از عدم جذب کربوهیدرات 

ها که بر روی برگ گیاهان مختلف باقی مانده، مواد قندی مترشحه از ساقه برخی گیاهان مانند دیگر نظیر شته

انگور و مواد قندی موجود در های گیاهی مانند شیره خرما و گیاه پنبه، مواد قندی حاصل از تراوش شیره

های انسانی که به جز مورد اول یعنی شهد، سایر مواد قندی دارای طبیعت به اشکال دیگر مانند فعالیت

 باشند.ترکیباتی با قابلیت هضم کم و گاهاّ حاوی مواد ضد تغذیه ای می

 های پروتئینی خوراک 1-7

در طبیعت موجودند این طیف وسیع گیاهان دارای های گلها که با ترکیبات متفاوت شامل انواع گرده

ای خوراکی بوده که دارهای منحصر به فرد به لحاظ میزان پروتئینی، باالنس اسیدهای آمینه و خوشویژگی
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ته به باشند که بسها و اسیدهای نوکلوییک میها و مواد مغذی، ویتامینمقادیر مختلفی مواد همراه نظیر چربی

 (.1811نماید ترکیبات بسیار متنوعی دارند )پیرایرانی، زنبور از آن تغذیه و برداشت میه نوع گیاهی ک

تواند در اثرات مواد خوراکی مؤثر بوده ه لحاظ گیاهان زراعی یا خودرو میهمچنین نوع فلور گیاهی منطقه ب

یاهان توانند در گت میها استفاده و این ترکیباکشچرا که گیاهان صنعتی از انواع کودهای شیمیایی و آفت

 (.1812تجمع نموده و درارزش غذایی شهد و گرده تولیدی گیاه مؤثر باشند )رفاهی و علیپور، 

غذایی غنی تر از  تر و به لحاظ ارزشخوراکتحقیقات به عمل آمده نشان دادند گرده بقوالت بسیار خوش

 باشدغذایی غنی تر از سایر گیاهان می باتباشد و گرده و شهد درختان میوه به لحاظ ترکیگیاهان علفی می

   (.2018، 1)الیس

کند یی میاموارد فوق الذکر و فصول مختلف سال، فلورمیکروبی رودة زنبورعسل را دستخوش تحوالت بسز

 شود تا حشره بتواند حداکثر بهره را از مواد خوراکی مورد استفاده ببرد.که این مساله موجب می

رشد کلنی، نیاز و هدف از  دتاْ شامل مواد قندی و پروتئینی بوده که بنا بر مرحلةهای مصنوعی عمخوراک

 گیرند. تولید محصول مورد استفاده قرار می

یا منوساکاریدهای فروکتوز و گلوکز است که از گیاهان صنعتی استخراج  وزمواد خوراکی انرژی زا شامل ساکار

 گیرند.در فصول کم گیاه مورد استفاده قرار میشده و به عنوان جبران بخشی از نیاز انرژی 

های فاقد گردة های حاوی گرده طبیعی گل وخوراکاند، خوراکهای پروتئینی که شامل دو دستهخوراک

 (.1835طبیعی  )شهرستانی، 

های پروتئینی خصوصا مواد جایگزین گردة طبیعی، میکروفلورای که در زمان استفاده از خوراک از آنجایی

گردد، لزوم شناخت ترکیب مناسب خوراک، از اهمیت بیشتری ی زنبور عسل دچار تغییرات جمعیتی میهدرو

ها هیچ میکروارگانیسمی وجود نداشته و کلنی زنبورعسل نیز برخوردار بوده چرا که در این نوع خوراک

 فرآوری بر روی آنها انجام نداده است. 

به  ریزی و شهدآوریدست رفته کلنی طی مراحل فعالیت شدید تخمها به منظور تقویت قوای از این خوراک

جو و آب روند و طیف وسیعی از مواد غذایی نظیر پودر کنجاله سویا، شیرخشک، گلوتن گندم، مخمرکار می

 (. 1120، 2دارد )هایداکهای گیاهی را در بر روغن

ست، لزوم فرآوری نظیر آنچه که در حیات که دستگاه گوارش زنبورعسل با تغذیه این مواد ناآشنا از آنجائی

 رسد.حشره وجود دارد، الزم به نظر می طبیعی
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های جایگزین گرده طبیعی زنبورعسل های بسیاری در جهان مبادرت به تهیه خوراکدر حال حاضر شرکت

ودة ر کن تعداد کمی از آنها به مسالة مهم قابلیت هضم و جذب و خصوصا سالمت میکروفلورایینموده اند ل

 زنبور توجه دارند .

های مختلف بوده که طی تحقیقات عسل شامل طیف وسیعی از میکروارگانیسممیکروفلورای روده زنبور

ها سویه از بیفیدو باکتری 50سویه الکتوباسیل و  138های باسیلوس، سویه از باکتری 115مختلف تا کنون 

 (. 2011و همکاران، 1اند )اندرسونشناسایی شده

ها در دستگاه گوارش زنبورعسل وجود دارد که به شرح آنها می پردازیم ین مقادیری از مخمرها و قارچهمچن

 (. 1122، 2و پرست )گیلیام

 های دستگاه گوارش زنبورعسل باکتری 1-96

های همزیست دستگاه گوارش زنبورعسل نشان داده شده است )ری من انواع باکتری 1-2در جدول شماره 

 (. 2013، 8و موران

 باکتریهای همزیست دستگاه گوارش زنبورعسل 9-1جدول شماره 

 محل استقرار در دستگاه گوارش راسته  گونه

معده حقیقی و ایلئوم روده زنبور  گاما پروتئوباکتریا گیلیامال آپی کوال

 بالغ کارگر

ی حقیقی و ابتدای ایلئوم معده گاماپروتئوباکتریا فری شال پرارا

 بالغ کارگر روده زنبور

ی زنبور کارگر دیواره ایلئوم روده  بتا پرتئوباکتریا اسنودگراسال آلوی

 بالغ

 رکتوم زنبور کارگر بالغ فیرمی کات الکتوباسیلوس ملیس، ال.میلفر

 الکتوباسیلوس

سیس،ال. برگنهلسینگ

 ملیونتریس، ال.کیم بالدی

 رکتوم و ایلئوم روده فیرمی کات

 رکتوم زنبور کارگر بالغ آکتینو می ست وئید،بی آستر-بیفیدیوباکتریوم 
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همی بو -آکتینو کلنی فرم،بی

 کوم

 

ا همغذی موجود در گرده گلسویه الکتوباسیل شناسایی شده است که به هضم مواد  18در زنبور بالغ 

های اکتریزنبوران بالغ موجود است . بکنند. اکثر آنها تولید کنندة اسید الکتیک هستند که در بزاق کمک می

الکتوباسیلوس کونکی و آسیوباکترا آسی در عسل و گرده ذخیره شده درکندو یافت شده اند که موجب 

  (.2015و همکاران،1شوند )لیجلوگیری از فساد مواد خوراکی در کندو می

اسیدی و شرایط بی هوازی صورت گرفته و چنانچه  PHهای دستگاه گوارش در فعالیت عمده ی باکتری

ده توانند تا فراهم شدن شرایط مناسب زندر شرایط نامناسب محیطی قرار بگیرند تولید اسپور نموده و می

 (. 2011و همکاران، 2باشند )تاج آبادیها عمدتا از نوع گرم مثبت میبمانند این باکتری

و 8اشد )کیلربس از هضم و متابولیسم قندها ، اسید گلوکونیک میها پتولید نهایی فعالیت اکثر باکتری

 (.  2014همکاران، 

د های الکتوباسیل افزوده شود، تولیکه به خوراک زنبوران باکتری ها نشان داده شده در صورتیدر پژوهش

 دآمیالز مترشحه توسط زنبوران افزایش یافته و موجب تبدیل سریعتر و بهتر شهد به عسل می گرد

  (.  2013و همکاران، 4)جونز

طی یافته های تحقیقاتی مشخص شده که تفاوت بسیاری بین میکروفلورای دستگاه گوارش نژادهای 

خاصی از های ن در فصول مختلف سال، جمعیت گونهمختلف زنبورعسل وجود دارد همچنی

یعت ر فصل وفور گرده در طبها رشد می یابد، مثال دهای به خصوصی از باکتریها و سویهمیکروارگانیسم

یابد که همزمان با کاهش میزان خوراک در افزایش می 5و چراگری زنبوران، سویه هایی مانند ج.آپی کوال

 (. 2014گردند )کیلر و همکاران، دارای رشد فزاینده ای می 2هایی مثل اس.آلویطبیعت سویه

شود اولیه می ٪ 25ارای کاهش جمعیت به میزان یز دیاز بهار تا پا 2فیرم -5همچنین باکتری الکتو باسیل 

 (.  2014، 3هریس -)کوربی
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های همزیست دستگاه گوارش زنبورعسل، نقش آنها در مقابله با عوامل پاتوژن های دیگر باکتریاز نقش

ج. آپی  هایکه دارای سویه 1و کمک به سیستم ایمنی حشره است در این خصوص گاما پروتیوباکتریا

 (. 2015، 4باشد دارای اهمیت بیشتری هستند )وانگمی 8پرا و اف.2کوال

ها صرفا در زمان الروی در دستگاه گوارش حشره وجود دارند و با رشد حشره و تبدیل به برخی باکتری

روند ولی برخی دیگری از ابتدا تا روده از بین می PHچنین تغییر نبور بالغ و تعویض رژیم غذایی همز

 (. 2015و همکاران، 5دستگاه گوارش با آن وجود دارند )رونکوا پایان عمر حشره در

های دستگاه گوارش زنبورعسل نشان داده شده محل استقرار انواع میکروارگانیسم 2-2در تصویر شماره 

 است.

 

 های دستگاه گوارش زنبورعسلمحل استقرار انواع میکروارگانیسم 1-1تصویر شماره 

 
 

 

 عسل عمدتا متعلق به گروهای زیر هستند:های روده زنبور باکتری
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ها، آتیونو باکترها و ها، گاما پروتیو باکترها، بیفیدو باکتریومها، ساکاروملیسالکتو باسیلوس ها، کلستریدیوم

 ها.                                                                                انتروکوکوس

PH  است که پس از مصرف عسل،  2/5-8/2رودة زنبور عسلPH  رسیده و در صورت مصرف  5/4-5به

 PHخواهد رسید، بعد از ترشح بزاق و افزودن اسید سیتریک بزاق به محتویات روده  5/5به باالی  PHگرده 

گردد ی قندها فراهم میهای متابولیت کنندهو شرایط مناسب برای رشد و فعالیت باکتری رسدمی 5به زیر 

 (. 2012و همکاران، 1ژنگ)

 های تولید کننده اسید الکتیک باکتری 2-11

ها به دستگاه گوارش، آنها دارای نظم خاص و چینش مشخص ی زنبورعسل، در بدو ورود باکتریدر روده

روز هر سویه در جایگاه مشخصی قرار گرفته و فعالیت مشخصی را  8باشند ولی پس از گذشت حدود نمی

 انجام میدهد. 

سویه دیگر  2عسل شناسایی شده اند که در روز هشتم وم زنبورسویه باکتریایی در معده، ایلئوم و رکت 102

 (. 2014، 2نیز به آن اضافه می شود )پاول

ی کنند ولی برخها تا پایان عمر زنبورعسل در دستگاه گوارش و شرایط بی هوازی زیست میبرخی سویه

نیاز به چرخة خاصی دارند و توسط مدفوع  5و فریشالپرا 4کوالگیلیامال آپی ،8ها مانند اسنوگراسال آلویسویه

به درون بدن زنبور عسل وارد  به خارج از بدن زنبور آمده و مجدد از طریق تغذیه توسط گرده گلها مجدداْ

 شوند .می

 ود .گلها ذخیره ش یباکتراس نیز ممکن است به گیاهان برگردد و در گرده های آستوگونه هایی از باکتری

ها نشان های دستگاه گوارش زنبوران کارگر، زنبوران نر و ملکه وجود دارد که پژوهشهایی بین باکتریتفاوت

 های میکروبی متفاوتی در دستگاه گوارش آنها وجود دارد.دادند جمعیت

 (. 2015، 2)مورانباکتری در هر گرم روده است  1010تا   110ی زنبورعسل، های رودهمیزان باکتری

فیدو ها می باشند که دو جنس آنها شامل بیهای دستگاه گوارش زنبور عسل عمدتا متعلق به باسیلیوسباکتری

گونه  102ل است در مجموع های موجود در کلنی زنبورعسها فراوانترین باکتریباکترها و الکتوباسیل

 (. 2015و همکاران، 2باشند )وانگیایی شناسایی شده اند که شامل سویه های متعددی مباکتری
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 های موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل در نان گرده دیده شده است .باکتری ٪ 2تنها 

 ها در سراسر لوله گوارشی از دهان تا رکتوم گسترش دارند.این باکتری

ها به عسل و تبدیل آنهای شهد عمدة فعالیت آنها تولید آمیالز و الکتیک اسید است که در تبدیل کربوهیدرات

ها موجب حفظ خواص عسل شده و از رشد سایر ای دارند، همچنین مواد مترشحه از این باکترینقش عمده

 (. 2001، 1کنند )واسکوز و الوفسونعوامل مخرب و فاسد کننده در عسل جلوگیری می

است  بت، هوازی و بی هوازیهای گرم منفی و مثطیف باکتریایی لوله گوارش زنبور عسل شامل انواع باکتری

 که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود .

 های دستگاه گوارش زنبورعسل قارچ 2-12

باشند می 4و کالدو اسپوریم 8، پنی سیلیوم2گونه آسپرژیلوس کهای دستگاه گوارش زنبورعسل شامل یقارچ

 باشند .که شامل سویه های متعددی می

 (. 1112، 5شود )گیلیامآنها اشاره میول زیر به مهمترین در جد

های پاتوژن نظیر عوامل  های دستگاه گوارش زنبور عسل، جلوگیری از فعالیت قارچمهمترین فعالیت قارچ

 باشد.الروسنگی و فساد نان گرده عسل میبیماریزای الروگچی، 

زدا و یا اشعه قرار دهند که محصوالت زنبور عسل را در معرض مواد قارچ تحقیقات نشان داده در صورتی

 رود.میپذیری آنها باال فساد

 (. 1699و همکاران، 6)اودیسیو عسلمخمرهای دستگاه گوارش زنبور 2-18

های ها کاندیدا است که در تولید مواد مختلف نظیر اسیدهای آلی و آنزیمگونة اصلی این میکروارگانیسم

بدن زنبورعسل و فراورده های خوراکی نظیر نان گرده مختلف جهت هضم و متابولیسم مواد خوراکی درون 

 نقش دارند.

 گردد.فعالیت این مخمرها باعث افزایش عمر نگهداری و عدم فساد پذیری این مواد مغذی می
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  (.2013و همکاران، 1)جونزهای دستگاه گوارش زنبورعسل به شرح زیر است اعمال میکرارگانیسم 1-94

  هابیوشیمیایی میکروارگانیسمهای فعالیت 2-14-1

ها و اسیدهای آلی وجود دارد که موجب هضم و متابولیسم انواع ترکیبات در دستگاه گوارش زنبورعسل، آنزیم

 های آزاد می شوند.خوراکی شامل ترکیبات پروتئینی، لیپیدی، قندی، ریبوفالوینی، اسیدهای آمینه ای و پورین

شود که تولید طبیعی آنزیم و اسیدهای ای استفاده میاز مواد غیر گردهگاهی در رژیم خوراکی زنبورعسل 

د و نیاز به موجودات همزیست دستگاه گوارش تاثیر چندانی بر تجزبه آنها ندارمترشحه از بدن زنبورعسل 

 بدن حشره دارند که بتوانند ازاین ترکیبات بهره برداری نماید.

کلیوتریپسین، مریستات لیپاز، اسید فسفاتاز، آمیالز و  ل تریپسین،ها با ترشح موادی از قبیارگانیسممیکرو

سیستین آمینوپپتیداز همچنین برخی آلکالین های فسفاتاز و آلفا و بتا گلوتاماز در متابولیسم مواد خوراکی 

 نقش به سزایی دارند.

 نقش محافظتی و فرآوری گرده گل و کمک و جلوگیری از فساد گرده 1-94-1

گل و تبدیل آن به نان گرده که خوراک مناسب و مغذی الروها و زنبوران جوان کلنی یمیایی گردهتغییر بیوش

 می باشد.

 گیرد.های تولید کننده اسید الکتیک و مخمرها صورت میتولید نان گرده در اثر فعالیت باکتری

کنند نان گرده حاصله دارای دهی استرلیزه میگل را به روش اشعهکه گرده در آزمایشات نشان داده شده زمانی

 های آن است.ارزش خوراکی پائینی است که به دلیل از بین رفتن میکروارگانیسم

 های موجود در مواد خوراکی است.زنبورعسل قادر به متابولیسم چربیمیکروفلورای دستگاه گوارش 

 ئن است.های پروتیاز دیگر نتایج فعالیت آنها آزاد نمودن اسیدهای آمینه از مولکول

ها و آزاد سازی مواد مغذی درون آنها شبیه سیالژ فعالیت مخمرها و در نتیجه تولید نان گرده از گردة گل

 نمودن گیاهان زارعی جهت آزاد سازی مواد غنی درون آنها و افزایش زمان نگهداری آنها است.

 همچنین بر اثر تخمیر، خوشخوارکی مواد غذایی نیز افزایش می یابد.
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تر ضم بهها درون نان گرده موجب آزادسازی اسیدهای آمینه و در اختیار قرارگرفتن آنها برای هفعالیت قارچ

ندها، قابولیسم کنند که به متهایی ترشح میها آنزیماین قارچ باشد. همچنیندر دستگاه گوارش حشره می

 کنند.ها کمک میچربی و پروتئین

 ها ماریایجاد مقاومت در برابر بی 1-94-3

و  1های موکوراسپینوسهای قارچ آسپرژیلوس موجود در دستگاه گوارش زنبورعسل مانند سویهبرخی نمونه

موجب  8با اشغال گیرنده های مربوط به عوامل قارچی پاتون مانند عامل بیماری الروگچی 2آریزوسریزوفوس

 گردند .کنترل این بیماری در سطح کلنی می

بین  ها موجب تولید مواد آنتی بیوتیکی و ازها و کالدو اسپریومها، آسپرژیلوسسیلیومبرخی دیگر مانند پنی 

 شوند.های مضر پاتوژن میرفتن توده میکروارگانیسم

 ها در کمک به سیستم ایمنی زنبورعسل به اثبات رسیده است.سویه از باکتری 2همچنین فعالیت ممانعتی 
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 فصل سوم

 هامواد و روش

 

 

ش ج نمود که از روبایست آنها را استخراهای دستگاه گوارش حشره، ابتدا میجهت بررسی میکروارگانیسم

 (. 2018و همکاران، 1شود )انجلزیر استفاده می

ی زنبور و جداکردن نیش پس از بیرون کشیدن روده های روده بدین شکل است کهروش استخراج باکتری

ساعت در انکوباتور  24گر استریل مخلوط نموده و به مدت ینگرم محلول د 1گرم روده را با  1از آن، میزان 

ند کنآمیزی و بررسی میدرجه سانتی گراد نگهداری می نمایند پس از آن به روش گرم آنرا رنگ 82با دمای 

 (.2012، 2)جونز

و سپس 8ر روش دیگر محتویات روده را در محیط کشت تکثیر نموده و توسط دستگاه ترمال سایکلرد 

 (. 2008، 4کنند )جنرش و اتومآنها می  RNAمبادرت به بررسی 
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 فصل چهارم

 نتیجه گیری

 

 

 سویه میکروارگانیسم در مواد خوراکی و بدن جانوران شناسایی شده است . 2000نزدیک به 

کمک شایانی به  سویه مورد بررسی جامع قرار گرفتند. شناخت این موجودات، 1000کنون بیش از تا 

 کند .های پرورشی مینحوه مدیریت و برخورد ما با دام

حشره اجتماعی، که مزایای بسیاری برای طبیعت و حیات گیاهی  در زندگی زنبورعسل، به عنوان یک

 قش بسزایی داشته باشند.ها می توانند ندارد، میکروارگانیسم

شناخت این میکروارگانیسم ها به ما در جهت ساخت مواد خوراکی مکمل، فراوردهای سازگار با طبیعت  

 در جهت افزایش تولید و کاهش مصرف داروهای شیمیایی کمک شایانی نمایند.

رعسل و متدهای های همزیست دستگاه گوارش زنبوها، مخمرها و قارچاطالعات به دست آمده از باکتری

نابینی نظیر های بیهای اصلی رشتهاستخراج آنها و همچنین بررسی تکثیر و نیازهای اکولوژیکی آنها از پایه

 داروسازی، میکروبیولوژی و علوم دامی است.

های تکمیلی آینده، راه را برای افزایش تولید مبتنی بر حفاظت از محیط زیست طبیعی امید است پژوهش

 د.هموار نماین
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Abstract 

 

Honeybee, is the profitable and economic insect that their life is involved 

to nature and any disturbance in its life will result to death.in this recent 

years, some reasons such as meddle of human, keeping a lot colonies in small 

scale, using chemical treatments, using artificial feeding for unnatural 

increasing colonies also some new activities such as Genetics biotechnology 

activities in beekeeping cause to very big unknown disaster it called Colony 

Collapse Disorder Syndrome. one of very important point in Honeybee 

biology is recognizing effective elements on Honeybee gut  digestion and 

absorption mechanisms in the food processing, because in professional 

beekeeping, we should moving colonies during year to differential zone and 

using artificial feeding for feeding. The Honeybee gut microbiome, living in 

intestal area and they contain several strain of bacteria, yeasts and funguses. 

They population conversion involved to Honeybee races, climate and 

seasonal condition. They have obviously task in the insect health.  

Key words: Insect, Colony Collapsed Disorder Syndrome, Digestion 
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